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I

Пасушто шинчам почын ончалаш ок лий: поран сӱа
ным тарватен. Савуш лийын, лум ӱмбалне мардеж чар
ныде кушта.

Шаҥге, физкультура урок годым, тыгай поран уке 
ыле. Туныктышо, секундомерым ончен, ик йоча почеш 
весым ече корнышко ужатыле.

— Воронцов Геннадий!
Кошаргырак оҥылашан, ошалге шӱргывылышан рве

зе, фуфайкыжым кудаш кудалтен, ече корныш писын 
толын шогале.

— Марш!
Тайыл волымо годымак Гена икмыняр ечызым он

чылтыш. Южо рвезе ечыж дене тавен-тавен куржеш. Но 
кужу жап тыге каен ок сеҥе. Воронцов, капше дене 
кугужак огыл гынат, тояж дене шуэракын, алмаш-ал
маш шӱкалын, йолжым кужун-кужун шуялтен налеш. 
Умбач ончымо годым пӱчӧ кудалмыла коеш.

Ече корно пасу тайыл ӱмбач чодра деке лупшалтеш. 
Вара келге корем гоч эрта. Тушто, тура сер гыч волымо 
годым, шагалын огыл лум пургыжыш керылтыт, поча
ҥыт, шерге жапыштым йомдарат. Геналан гын корем 
гоч вончаш — модыш гай веле.

З



Таҥасымаш эртымеке, пале лие: шымше классыште 
тунемше рвезе-влак кокла гыч Воронцов Геннадий 
первый верым налын. Кокымшо верыш Егошин Вадим 
лектын.

Гена капше дене Вадим деч изи да какширак, ӱнар
жат шагалла коеш, но ече дене таҥасыме годым нигӧ
лан вуйым ок пу. Арам огыл, лум возет гына — тудо 
ече ӱмбалнат, уремышкыжат ече деч посна ок лек 
докан.

Ӱдыр кокла гыч чылаштым Майя Пирогова сеҥен.
Ончыл верым налше-влакым туныктышо сеҥымаш 

дене саламлыш:
— Те школын чапшым районысо таҥасымаште ара

лаш тӱҥалыда. Туштат уло вийдам ида чамане, ончыл 
верыш лекташ тыршыза!

Урок деч вара поран тарваныш. Писе мардеж, лу-
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■ йым тӱргыкта, чодра тӱрыш, корем лапыш, ял муча-
" шыш намиен шӱшкеш.

Ялыште эше тунарак огыл, чыташ лиеш. Тыште 
мардежат сурт-пече коклаш пуйто шӱртнен камвозеш 
да, эмганыме вержым пуалын, тӧршталтен кынелешат, 
окшаклен-окшаклен куржаш толаша.

Таче Гена ден Майя молгунамсе семын, ече дене 
таҥасен, мӧҥгышкышт пырля ышт кай. Уке, поранлан 
верч огыл. Майян оксаже йомын. Кычалыныт...

Мӧҥгӧ кайме годым Вадим ӱдыр кашакым ферма 
деран поктен шуо.

— Шолыштшо еҥ школын чапшым арален кертеш 
мо? Тый, Майя, кузе шонет? — кушкын шушо каче гай 
кап-кылан, тарай гай чевер чуриян рвезе тура йодо.

— Мый... Мый...— ече тояжым лумыш керын, нимом 
каласаш ӧрын, ӱдыр пижан кидшым кормыжтыл шога.

— Тый кузе шонет, Лида? — вес ӱдыр деке рвезе са
вырныш.

— Уке, огеш керт! — пеҥгыдын мане Майян йолташ 
ӱдыржӧ.

— Молан вара Воронцовым командыш пуртымо? — 
шем шинчаж дене шӱтымыла ончале Вадим. Вара шкак 
ешарыш:— Гена — вор, садлан тудым районышко таҥа
саш она нал!
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Лач тиде жапыште Генан аваже кормокухня гыч 
лектеш ыле. «Гена — вор» манме тудын пылышышкыже 
ӱш дене перымыла солныш. Кидше гыч пареҥге ведра
жат мучыштыш, нимом ышташ ӧрын, ик жап пелеш
тыде шогыш. Вара, ушым налме гай лиймек, ӱдыр- 
влак деч йоднеже ыле — нуныштын кышаштат йомын.

Ава содор мӧҥгыжӧ тарваныш. Мардеж илалше 
ӱдрамашын шӱлышыжым петыра, шинчажым лупша, 
йол ӱнаржым налеш. Тыгай поранымат сӧген ошкылаш 
лиеш, йӱлышӧ чоным гына йӧрташ ок лий.

Ава, корным ончыде, келге лумым келын, эргыж 
нерген гына шонкален ошкылеш: «Молан Генам вор 
маныт? Мом шолыштын? Тыгай намыслан мо тудым 
таратен?»

Шкеже самырык годсо йӧсӧ сар жапым шарна. Коч
каш шултыш кинде уке ыле. Шошым, пасушто кылме 

пареҥгым поген, крахмалже дене салмагинде гай шем 
нӧнчыкым ыштен, шужышо пагарым темаш логалын. 
Но еҥын кумыржым, колхозын ик шурно пырчыжымат 
йодде налаш кидше нӧлталтын огыл. Мӧҥгешла, «кужу 
кидан» еҥым уло шыдыж дене вурсен. А ынде эргыжак 
чыла пошкудо ончылно вожылмашыш пуртен.

Аван шыдыже тӱргоч шолеш. Эргыжым, кок кид де
не кучен, рӱзалтен налмыже шуын колта. «Тудак на
лын гын, йолем дене копшаҥгым пызыралмыла темда
лам, ом чамане .. Мо тудлан ок сите? Кочкаш-йӱаш, 
чияш мо кӱлеш, тудо уло — еҥ деч вожылын ок кошт. 
Эше мо кӱлеш?»

Аван чонжо шолмо семынак мардеж лумым пӱтыра 
Кава ден ош луман мланде иктыш ушнен — нурышто 
огыл, тошкем шеҥгеч ошкылмо годымат йомын кертат.

Ава, пич кайшашла шӱлештын, капка ончыко пыкше 
толын шуо. Шӱмжӧ ала-мом шижме семын лектын воч
шашла кӱлтка. Чытырыше кидше дене капка кылым 
кучыш — мардеж пуал колтымо дене капка кроп по
чылт кайыш. Теве ава пӧртӧнчыл омсам шупшыльо — 
суралыме «Кушто Гена? Ала иктаж-мо лийын? Ала
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школыш куржман?» Аван йолйыжыҥжат пытыш. Пӧрт
ӧнчыл тошкалтышыш волен шинче. Эргыжым чаманен, 
мамык гай лайык кумылжо тодылалте. Уке, парня гай 
эргыжым нигунамат копшаҥгыла ок темдал, чылашт 
дечат шке пыдал налеш...

«Шочшо уке — ик ойго, шочшет уло — лу ойго». Чы
ным ойла калык. Ала Гена йоҥылыш лийын? Кузе па
лаш? Мом ышташ? — ава кынел шогале. — Майямыт 
деке миен толшаш. Суртыштат тораште огыл. Ала тудо 
пала?.. Уке, тушко огыл, Генушемым кычалын, шко
лышкак куржам».

Ава, пӧртыш пурыдеак, уремыш лектын шогале. Те
ве урем покшелне ала-мо шемын койылалтыш.

— Эргым!..
Гена, лум чуҥга гай лийын, ече дене аваж ончыко 

толын шогале.
— Генушем, молан тынар почеш кодын толат? — 

аван куанжат, шыдыжат йӧре-варе лугалте. — Ой, чон 
падрашем!..

Эргыже нӧрышӧ шӱргыж дене аважын оҥышкыжо 
керылте.

— Молан шортат?
— Авий, — лып-лып лийше тӱрвыжым тарватылеш 

тудо, — мыланем... йолам ыштат...
— Айда пӧртыш. Кылменат вет? Мый колынам, ко

лынам...

II

— На, — Майян койкышто кийше черле ачаже тош
темше бумажникым ӱдыржылан пуэн. — Пенсий книж
камат туштак. Подписаенам, почтышто налаш гына 
кодын. Окса калтажым портфельышкет пыште, уге гын 
йомдарен кертат.

— Йӧра, ачий, кондем,— манын ӱдыржӧ.
Школжо Кугу-Укташ ялыште, почтыжат туштак,
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школ деч тораште огыл. Кечывал перемен жапыште 
Майя почтыш куржын. Оксам налмекше, йомдараш 
огыл манын, пальто кӱсеныштыжат корно мучко кор
мыжтен кученак толын. Но окса корнышто огыл, шко
лышто, физкультура урок годым, йомын.

Майя физкультура урокым поснак йӧратен. Ӱдыр- 
влак кокла гыч тудо эн талын куржын, эн торашке 
тӧрштен. Куржмыжым ужат гын, ончен куанет: йытыра 
йолжо мландыш ала логалеш, ала уке — чоҥешта, шо
нет. Телым эре ече ӱмбалне: мӧҥгыж гыч школыш, кеч 
поран, кеч чатлама йӱштӧ лийже, йолын ок лек. «шӱш
кан» емыжымак чия.

Физкультура урок гыч толмекше, Майя вигак порт
фельжым руалтыш да почын ончале, пуйто ала-могай 
осал лийшашым чонжо ончылгочак шижын. Уэш книга 
ден тетрадь-влакым пургед пытарыш. Окса калта уке
ак. Кушко йомын? Кӧ налын? Шагалак огыл — латкан
даш теҥге! Ынде, мӧҥгыжӧ миен, ачажлан мом каласа? 
Кузе тудын ончыкыжо миен шогалеш? Ӱдырын шинча
вӱдшӧ, шӱшер рудалтмеке, шер йоген кайме семын кӱ
вар ӱмбак поче-поче чӱчалте. Вара парт ӱмбаке кумык 
возо да тупшым чытырыктен шорташ тӱҥале.

— Мо лийынат, Майя? — партыште йыгыре шинчы
ше йолташ ӱдыржӧ, Михеева Лида, йодо.

— Молан шортат?
— Моч коржта? — молат йырышт погынышт.
— Окса йомын... Ачамын пенсийже...
— Кушан? Кузе?
Вашмут олмеш Майя, вуйым нӧлталде, тугак шор

теш.
— Рвезе-влак, шогыза! Мӧҥгыда ида кай! — пӧръеҥ 

гай йӱкшӧ дене Михеева Лида кычкырале. — Титаканым 
муаш кӱлеш!

Чыланат пӧртыльыч.
Рвезе ден ӱдыр-влак, ала иктаж-кӧ, мыскарам ыш

тен, оксам мый декем чыкен манын, шке сумкаштым, 
кӱсеныштым тергат.
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Тасма дене кылтала кылден шындыме ӱпшым вачӱм
балныже тӧрлатен, Михеева Лидак оний ойым лукто:

— Кӧ чеверга, тудо налын.
Ала вожылмо дене, ала лӱдмӧ дене классыште чыла

мат пылышыштге йошкарген шинчыныт, пуйто шӱргыш
кышт тул пижын.

— Шогыза, тыге огыл, Нина Ивановнам ӱжаш кӱ
леш,— икте классный руковӧдитель деке куржо.

— Тек дежурный кычалже! — весе ойым ышта.
—- Вадим, тый вет дежурный улат, кычал вашкерак! 

Мом шинчет?
Вадим Укташ школышко тунемаш кодшо шыжым 

гына толын. Ӱмаште ачажым «Ӱжара» колхозышко вет
фельшерлан колтеныт, аваже ветпунктыштак санитар
кылан ышта.

Кугу-Укташыш илаш толмекышт, Вадим эн ондак 
школышко куржын. Школ воктенсе спортплощадкыште 
рвезе ден ӱдыр-влак баскетбол дене модыныт. Маке пе
ледыш гай чевер шӱргывылышан, икияш воштыр ган 
лывырге кап-кылан ик ӱдыр моло деч чулымын, устан 
модын, тудын кидше гыч мече чӱчкыдынак корзинкыш 
лӱмын тӧрштымӧ гаяк пурен. Вадим ӱдырын модмы
жым йӧратен ончен. Лӱмжымат колын шуктен — Майя.

— Сайын модат, — ӱдырлан тудо шыргыжалын.
— Тол, пырля модына, — ӱжын ӱдыр.
Рвезе мардеж деч писын куржталын, мече тудын ки

дыш логалын гын, корзинкыш пурыде кодын огыл. Уды
рат палыдыме рвезын модмыжым куанен ойчен.

— Тыят сайын модат, — шыргыжалын Майя. — Куш
то тунемат?

— Тендан школышто тунемаш тӱҥалам. Эрлат мо
даш толыда мо?

— Ме опытный участкыште дежуритлет^ Каныш
э

жапыште модына.
Тыге Вадим рвезе-ӱдыр кокла гыч эн ондак Майя 

дене палыме лийын. Ӱдырын умылала пӱтырналт кечы
ше шӧртньӧ тӱсан ӱпшӧ, йыргешке вачӱмбалже рвезын
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шинчашкыже вигак пернен. Вараракшым Майя мод
мыж дене гына огыл, тунеммаште чулымлыкшо денат 
рвезылан келшен..

— Вадим, мом шинчет? Тый вет дежурный улат, кы
чал! — ШОКТЫШ. 1

Вадим чурк лие, кынел шогале.
— Кычалаш мыйын правам уке! — руале тудо.—

Кӧ налын, тудо шке луктын пуышаш.
Воронцов Геннадият портфельжым моло семынак 

парт ӱмбаке луктын пыштыш. Ик книга почеш весым ' 
шереш. Кенета ужар тӱсан тош тӧ  бумажник ужава 
тӧр иным ыл а кӱвар ӱмбаке камвозо.

Ч



— Мыйын портфельышкем ала-кӧ пыштен... Теве,— 
бумажник ы м нӧлтале.

Коло пыл мужыр шинча рвезым нелын колтышашла 
ончале. Геналан классыште огыл, почкалтыш коклаште 
улмыжла чучо. Нимом пелешташат ӧрын, кӱшӧ пурыс 
гай йошкаргыш.

Дежурный Егошин Вадим тудым кидше гыч бумаж
никым руалтыш да шерын лекте.

— Кушто оксаже?
Тиде жапыште классышке Нина Ивановна толын 

пурыш. Тунемше-влаклан тудо ӱмыр мучко яндар чонан 
лияш кӱлмӧ нерген кутырыш, шомакшым ятыр пример 
дене пеҥгыдемдыш. Пытартышлан шке ойлымыжым 
тыге кошартыш:

— Пирогова Майян йомдарыме оксажым кӧ налын, 
пионер семын кызытак ӱстембаке конден пышта, шонем

Классыште моткоч шып лие, тыгай годым тарванаш 
огыл, кугун шӱлалташат от тошт. Но верже гыч лектын, 
иктат ӱстембаке оксам луктын ыш пыште.

— Кӧ кызыт пуаш вожылеш, мыланем вара пуэн 
кертеш, — туныктышо ойжым изиш весемдыш. — Тидат 
честный поступок лиеш. Лӱмжым каласаш ок шӱдӧ 
гын, пален лийза, нигӧланат огына увертаре. Майя, ит 
ойгыро, садак муына, тидлан мый пеҥгыдын ӱшанем.

Ш

Гена, каласен пытарымекыже, шортын кийшыжлак 
мален колтыш.

Аважат нп вурсаш, ни пыдалаш ӧрын шинчыш. Вара 
эргыж воктек пурен возо.

Коклан-коклан Гена омыж денат шортмо семын нер
жым шупшыл-шупшыл колта. Аван гына омо уке, пуйто 
поран ала-кушко, торашке, лум йӧре пӧрдыктен наҥ
гаен.

«Ала чын корно дене куштен моштен омыл? Вет рве
зын ачажат уке».
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изиж годым эргыже— Авий, мыйын ачам кушто? —ч/

й одын.
— Тудо лийынак огыл, тый ача деч посна шочы

нат,— вожылмыла аваже вашештен.
«Ала тунам шойыштынжат ок кӱл ыле...» — авай 

вуйжым ик шонымаш почеш весе пудыратылеш. Первый 
классыш кошташ тӱҥалмекыже, Гена школ корнышто 
паккӱзым муын, тидат ӱдрамашын ушышкыжо толын 
пурыш.

— Кӧ пуэн? — паккӱзым эргыжын кидыште ужмек, 
ава йодын.

— Чӱчӱм пуэн, — вашештен рвезе.
Но шоям ойлымыжым ава вашке палеи налын.
— Чӱчӱэт нимогай паккӱзымат пуэн омыл манеш-ыс.
— Авий, мый тудым муынам.

— Вара молан шойыштынат? — эргыжым ава шыл
талаш тӱҥалын.

— Мый школыштат «чӱчӱ пуэн» манынам. Паккӱ
зым озаже лекме деч лӱдынам.

— Пу-ян мыланем. Мом муынат, тудым озажлан 
пӧртылтыман, — паккӱзым ава школышко туныктышы
лан намиен кучыктен...

«Кӧн деч тыге шойышташ тунемын? — ава эргыж 
нерген шонкала. — Шойыштмаш — шолыштмаш дене ик
так, ик тошкалтыштак шогат... Ала кызытат окса кал
там муын да портфельышкыже, книга коклаш, шылтен 
пыштен? Оксажым кушко чыкен?»

Ава, кынелын, эргыжын чыла кӱсенжым пургед пы
тарыш, портфельыште книгам, тетрадьым шерын лекте. 
Нимомат ыш му.

Эргыж воктен тӱрлым шонкален кийшыжла, шкежат 
шижде нералта. Омыж дене пӧрт окнам тӱкалыме йӱ
кым колеш.

— Молан тӱкылалт шинчында? Огына му, шоныш
да? Поч! — кычкырат.

Ава пӧртӧнчыл омсам почын колта — тушто кок ми
лиционер шога,



г

— Эргыч кушто? — йодеш иктыже. — Еҥын оксажым 
шолыштын, садлан наҥгаяш толынна. Уке гын банди
тыш савырна.

— Шогыза! Мый тудым нигӧлан ом пу! Мыйын куа
немже, ойгемже тудак веле. Ом пу, ом пу! Оксажым 
мый шке тӱлем. Ида наҥгай! — сӧрвала ава. — Тӱлем, 
кок пачаш утла тӱлем. Ида наҥгай!..

йыҥысенак помыжалте.
Тӱньыкыштӧ йоран чарныде шортеш, пӧртӧнчыл омсам 
ала-можо шылт-шолт перкала.

«Мо тыгай? Пошырненам мо? — ава верже гыч эр
кын кынел шинче.-—Йӧра эше чын огыл, омо веле...» 
Малыше эргыжым чот гына ӧндалын, уэш возо, шоч
шыжын товаҥше ӱпшым поче-поче шупшале.

«Эрлак латкандаш теҥгем школыш наҥгаен пуэм. 
Генушем гына тетла ынышт логал», — аван шӱшпык 
омыжат шулыш, йомо...

IV

Эрлашыжым эрдене Воронцов Геннадий ден аваже 
директорын кабинетыштыже шогеныт.

— Ачадан лӱмжӧ кузе-гала, Елизавета...
— Мыйым Лиза гына маныт.
— Кажется, Петровна. Туге вет? Пожалуйста, Ели

завета Петровна, шичса теве тышке, — ужар посто дене 
леведме ӱстел кокла гыч Виктор Ефимович кынел шога
ле да рат дене шындылме пӱкеным ончыктыш. — Шичса, 
шичса.

Шкежат ӱдрамаш воктек шинче. Шем тӱран кугу 
очкижым шинчаж ӱмбач налын, аваж воктен шогышо 
рвезым шымлен ончалят, порын пелештыш:

— Геннадий, радам дене каласе, пожалуйста.
— Виктор Ефимович, мый налын омыл...
— Ме тыйым она титакле. Кузе бумажник гый декет 

логалмым гына умылынем.
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— Мый шкежат ом шинче. . *
— Кӧ вара пала? — директорлан тувыр шӱшаште 

галстукшат шыгырын чучо, тӧрлатен лушкыдемдыш.— 
Теве шукерте огыл тендан классыштак кок тунемшын 
авторучкаже йомын. Туге вет? Кӧ налын — тачат пале 
огыл.

— Мый налын омыл, авторучка дене возымашемат 
уке.
о/

— Тый налынат ом ман, но кӧ-гынат шакше пашам 
ыштылеш. Теве школышто тунемше-влакын кооперати- 
вышт пашам ышта: туш то  ужалыше деч посна газетым, 
тетрадьым, ручкам, пером, карандашым налыт, оксам 
шке пыштен кодат. А вот, оказывается, коклаштыда шем 
чонан еҥ уло. Еҥын оксажым, инвалидын шултышы
жым, налаш кузе кидше нӧлталтын? Уло школлан на
мыс! На-мыс! — директор, кынел шогалын, кабинет муч
ко мӧҥгеш-оньыш коштын савырныш.

— Виктор Ефимович, ӱшаныза, мый налын омыл,— 
рвезын логарышкыже кочо комля кӱзыш, тӱрвыжат лып- 
лып лие.

— Ӱшаныме шуэш... — директор, кугу вӱргорнан ки
дыштыже карандашым пӧрдыктыл, ик жап ала-мом шо
нен шогыш да пӱкеныш шинче.

— Ну йӧра. Шортмо ок кӱл. Вуетым ит саке. Оксам 
кӧ налын — садак муына.

Директор, кабинет гыч рвезым луктын колтымекыже, 
тымарте шып колыштын, шӱм йӱлен шинчыше аваж 
дене кутыраш тӱҥале. Паша ыштымыж нерген йодыш
то. Гена нерген нимомат удам ыш ойло. Пытартышлан 
ик йодышыжо гына аван шӱмышкыжак логале:

— Мӧҥгыштыда йодде налмашыже уке? Нимат ты
гай-тугай лийын огыл?

Вашмут олмеш Генан аваже директорын ӱстембакы
же латкандаш теҥгем луктын пыштыш.

— Виктор Ефимович, тудо налын але налын огыл — 
нимомат каласен ом керт... Тидым эргым пуэн огыл, шке
мын... Кӧ йомдарен, тудлан пуыза.
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Ӱдрамашын оксам пуымыжо директорым ялт ӧрыкта
рыш: «Эргыже палын огыл гын, молан пуа? Тугеже ала 
Воронцов Геннадияк' шолыштын? А вет тудо икана кол
хоз ферма гыч кӱртньӧ воштырымат удырыктен...»

Кодшо кеҥежым, тунемше-влакын каникулышт го
дым, «Ӱжара» колхоз чодрам эрыктен, шуэмдет Йӧрык- 

. тымӧ пушеҥге-влакын ужар лышташан укшерышт арам 
ынже локтылалт манын, нуным кролик фермылан погаш 
рвезе-влакым йодыныт. Виктор Ефимовичын ушышты
жо тунамсе жап сӱретлалте.

...Ояр кеҥеж эр. Чевер кече, мланде помыш гыч кы
нелын, воштончыш олмеш ер ӱмбаке ончалят, шерге пӱй 
гай койшо чодра ӱмбалан шӧртньӧ вуйжым шере. Вара, 
шыргыжалын, кавашке кӱзыш да уло тӱням вӱчкалтыш.

Теве пасу дене машина кудалеш. Кузовышто рвезе 
ден ӱдыр-влак шинчат. Нунын коклаште илалше кок еҥ 
уло. Иктыже— классный руководительышт. Нина Ива
новна Иванова; весыже — школ директор, Виктор Ефи
мович Терехов. Нунат тунемше-влак дене чодрашке 
лышташан кургым ямдылаш кудалыт. Кутырат, мурат, 
воштылыт...

Чодрашке толын шумек, корем сер воктенсе чара ве
реш палаткым шупшын шындышт, кочкаш шолташ ве
рым ыштышт. Вет тышке иктаж кум-ныл кечыланак то
лыныт. Киндым, шылым, сакырым, чайникым да молы
мат палатка кӧргыш поген пуртымеке, поварым да туд
лан полшаш кок еҥым коден, чодра кӧргыш лышташан 
кургым ямдылаш кайышт.

Изи мӱкшын пеледыш коклаште чоҥештылмыж се
мын кеҥежым кӧн чодра лоҥгаште лиймыже ок шу!

Теве кудыр вуян ош куэ ала-могай кайыкын муры
мыж почеш чӱчкен шогымыла коеш. Тыштак иктаж шӱ
дӧ ияш патыр тумо капшым эркын рӱзалта, чытырен 
шогышо шопке-влак ала-мо деч лӱдшыла шыпак мутла
нат. А умбалне пӱнчер, ужар картузшым шӧрын шын
ден, чылашт деч кӱшкӧ шуйнен шогалын, кожерат, 
пила пӱй гай койын, кече деке нӧлталтеш.
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Пк машиналан ситыше лышташан кургым рвезе-влак 
вашке ямдылен шуктышт.

— Нина Ивановна, ястарашыже кӧм колтеда? — ту
ныктышо деч шофёр йодо.

— Мыйым колтыза, мый каем! — шоктыш ик рвезе.
— Эше кӧ? Кок еҥ кӱлеш.
•— Айда, Гена!
— Колтат гын, каем, — пашалан куштылго рвезе ку

зовыш оптымо укшла умбак кӱзенат шинче. — Ой, могай
и  е/ Д

пушкыдо! йӧршеш тӧшак!
— Пружинан кровать гай! Пурен воч да корно мучко 

мален веле кае!
Шофёр сигналым пуыш. Кудальыч.
Чодраш кодшо рвезе-влак. йӧрыктымӧ пушеҥгыла 

гыч руэн кышкыме лышташан укшлам ик орашке чумы
раш тӱҥальыч. А каныш жапыште нунын туныктышышт, 
Нина Ивановна, тӱрлӧ шудым ончыктылеш, нунын лӱ
мыштым йодыштеш.

— Тиде могай шудо?
йоча-влак кӱрлын налме шудым первый гана ужмы

ла кидышкышт кучен ончат, ӱпшынчыт. Шукыжын лӱм
жым тымарте паленат огытыл.

— Э-э. мераҥлашкамат огыда пале улмаш. Ончыза, 
шудо лышташыже ялт лашка кугыт, тугаяк йыргешке. 
А теве тидын лӱмжӧ кузе? — шарлыше лышташан шу
дым туныктышо ончыктыш. Адак кид гыч кидыш шудо 
коштын савырныш.

— Шымаш вет? — ояр кава гай шара шинчан ӱдыр 
вашештыш.

— Палышыч, Майя. Молодец! — мокталтыш тунык
тышо.— Мемнан Морко велне тудым мызымӧр маныт.

Машина пӧртылмӧ годым рвезе-влак чыланат чумы
рен шындыме укш ора воктене канен шинчат ыле.

— Воронцов Геннадийым кушан кодышда? — кузо
вышто шкет гына шогышо рвезе деч Нина Ивановна 
йодо.

• е

— Тудо палатка деран кодо.
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— Молан?
— Электротулым палаткыш пуртынеже.
— Вот тиде да! — ала-кӧ куанен кычкырале.
— Кузе пурта?
— Ала-могай кӱртньӧ воштыр пӱтыркам конден.
— Электроток перен пышта гын? — Виктор Ефимови

чын кок оҥылашан чурийже пылаҥе, саҥгажат утыр 
куптыргыш. — Мый кызытак Гена деке каем, — дирек
тор верже гыч писын тарваныш.

«Оҥай рвезе! Электротулым чодра кӧргыш, палат
кыш, пурташ шона. Уда огыл. Шопен муын вет...» — 
Виктор Ефимович шыгыр уала кокла гыч палатка деке 
лишеме.

Гена корно воктенсе электромеҥге гыч палатка деке 
гуперым* шуйныктенат пыштен.

— Воронцов, тидыжым кушеч конденат? — рвезын 
пашажым лугыч ыштен, директор йодо.

— Ферма гыч.
— Кӧ деч йодынат?
— Нигӧ дечат йодын омыл.
— Йодде налмаш — шолыштмо дене иктак. А тый 

шинчет, молан тиде гуперым фермышке конденыт?
— Палем... Мый пелыжым гына... Шканем огыл вет.
— Кызытак мӧҥгеш пӱтырӧ да наҥгае! — директор 

изи блокнотым кӱсенже гыч луктат, ала-мом возен, кагаз 
ластыкым Воронповлан кучыктыш. — Тиде серышым 
монтёрлан пу. Палаткышке тулым пурташ лиеш гын. ту
до мыланна шке ыштен пуа. Тидымат йодде ышташ ок 
лий. Умылышыч? Вес гана нимом йодде ит нал...

Директорын кеҥеж годсым шонымыжым ӱдрама
шын йӱкшӧ кӱрльӧ:

— Кӧ йомдарен, тудлан пуыза. Тендан деч иктым 
гына йодам: тетла Генам ида вурсо, рвезе такшат мот
коч ойгыра...

Директор ик жап, ӧрын, ала-мом шонен шинчышат.

* супер — электровоштыр.
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латкандаш теҥгем ӱдрамашын кидышкыже мӧҥгеш
чыктыш. , . .. •

— Оксадам налза. Титакан 
Палыде палаш сай огыл.

еным ме садак муына.

V

Кум кече Гена, вуйым сакен, школыш кошто. Чон
жылан туге чучеш, пуйто чыланат тудым шыдын ончат, 
вашлийыт гын, пелештыде, кораҥ каят. Уке, шолыштшо 
еҥым мумешке, йолжымат школыш огеш пыште. Йылы- 
мшешыжым тунемаш кайме олмеш аваж деке фер
мышке куржын тольо.

— Черланенат мо? — аваже ӧрын йодо.
— Авий, мый школышко ом кай.
— Молан?
— Тыланет полшаш тӱҥалам. Ончо, тый кече мучко 

ферма гыч ойырлен от керт. Ала тыйым изишак канда
рен кертам.

— Ой, эргым, тыйын пашат тыште огыл — школыш
то. Ит ӱскыртлане, айда курж, почеш кодат вет.

— Мый тетла нигунамат школыш ом кай...
— Молан? Адак мо лийын?
— Чылан мыйым ворлан шотлат... — рвезын йӱкшат 

чытырналте. — Мыйым команда гычат луктыныт.
— Могай команде гыч?
— Районышко ече дене ӱчашаш огыт нал...
— Огыт нал гын, ынышт нал!
— Тый, авий, нимомат от умыло... — рвезын кумыл

жо тодылалте, шинчавӱдым ончыкташ огыл манын, тӱгӧ 
куржо.

«Латкандаш теҥгежым пуынем ыле вет, ыш нал, са
дак муына, мане. А кызыт рвезым орландарат. Тудын 
чон йӱлымыжым огыт уж да ынде адак ала-могай 
команде гыч луктыныт. Нунылан мо, эре садиктак. Мом 
ыштыман? Ой, мор-мор!» — ава шке шотшо дене тыгат- 
тугат шонкала.
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— Лӱмынак нелырак пашам пу, — фермыште ышты
ше-влак кокла гыч каҥашым пуышт, — неле паша деч 
вашке йӱкша.

Но Гена нимогай паша дечат йыгыжген огыл: теры
сым эрыктен, коҥгалан пум ямдылен — мом кӱштеныт, 
пӱжвӱд лекмеш чыла ыштен.

Урок деч вара нунын деке Майя пурыш. Суртыш
тышт кӧгӧн гына кеченат, фермыш куржын тольо.

— Гена, тый тыште мом ыштет? — пареҥгым муш
кын шогылтшо рвезе деч йодо.

— Авамлан полшем.
— А школжо? Чыланат кечым кодыде коштыт, а тый 

мемнан отрядым шеҥгек шупшат.
— Тый мо, мыйым ӱжаш толынат?
— Нина Ивановна шӱден.
— Тудо ок кӱштӧ гын, от тол ыле?
— Молан мыланем пачемышла сырет? Тый огыл, 

мый сырышаш улам ыле. Таум ыште: пионер гыч лук
тын огытыл.

Рвезе пудешт кайшаш гай чевергыш, нимомат пелеш
тен ыш керт. Ведрам налын, пӧрт гыч лекмыж годым 
омса лондемеш савырнен шогале да, уло шыдыжым 
тӱжвак луктын, шупшын шындыме шӱртым бритва дене 
пӱчмыла руале:

— Мый денем огыл, айда Вадимет дене кутыро!
Лектын куржо.
Ӱдыр шкет шоген кодо...
Эрлашыжым Генамыт деке Нина Ивановна тольо. 

Рвезын аваже йӱдвелыште мушмо тувыр-солыкым сака
лен шогылтеш ыле.

Саламлалтмеке, оза вате деч туныктышо йодо:
— Геннадийда уке мо?
— Тудо фермыште... — титакан еҥла вашештыш ӱд

рамаш.
— Елизавета Петровна, молан толмем те шижыда 

докан?
— Мый вет тудым кучымаш уке, шкат школышкак
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поктем. Ой, мом тыште кутырен шогылтына, айста пӧр
тыш.

Оза вате, ончылсакыш дене ӱштылын, туныктышылан 
пӱкеным шындыш.

— Тау, Елизавета Петровна! Толза, шкежат вокте
кем шичса.

— Нина Ивановна, Гена оксам налынак омыл ма
неш. Паледа, тудо кызыт могай лийын... — аван йӱкшӧ 
кӱрылтӧ. — Кузе тудо шортын, те тидым огыда пале.

— Ме Геннадийым она вурсо, — ӱдрамашым лып
ландара туныктышо. — Кӧ шолыштын, ме шкежат эше 
она пале. Погынымашымат, дискуссийымат эртаренна, 
но...

— Мемнан ешыште веле огыл, эсогыл тукымышты
на вор иктат лийын огыл, — ава эргыжымак пыдалеш.

— Вор деч вор ок шоч. Тиде аксиома, — Нина Ива
новна ӱдрамашлан умылыдымо мутым каласыш.

— Кеч аксиом але вес семын манза, мый, товро, ом 
умыло. Такше, тымарте тудо нимомат шолыштын огыл. 
Кырче-марче йоҥылышыжо, тудо, лиеден, ом шылте...— 
ава йочан осалжымат, сайжымат шарнен-шарнен ка
ласкалаш тӱҥале. — Мый тудым икана, иктаж кандаш, 
мо-ли, ияшыж годым пеш чот кыренам. Тунам вок
тенсе пошкудын рвезыж ден коктын нунын пакчашкышт 
пуреныт. Ревым, кешырым луктыныт, тыгыдынек кия
рым, помидорым погеныт да, от шинче, магазинла моды
ныт: иктыже ужалыше лийын, весыже — налше. Окса 
олмеш кагаз лаштыкым пӱчкеденыт... Геналан тунам 
пудешт кайшаш гай сыренам. Ынже лий, шонем, мем
нан суртышто тыгай айдеме!

— Елизавета Петровна, йочам кырыме дене тунык
таш огеш лий, тудо вольык огыл, умыла. Вет осал ден 
сай кужу жап огыт мондалт, пожалуй, осалже чӱчкы
дынрак шарналтеш. Ачамын кырымыжым (лач ик 
гана веле кырен гынат) нигунамат ом мондо. Только 
арам мыланем тунам логалын. А паледа, молан?

— Каласыза. . •
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— Мемнам пошкудын чапле олмапужо ыле. Икана 
ӱдыржӧ (тудын дек изием годым модаш куржталы
нам) ачажлан шойыштын: «Таче, — манын, — олма во
рым кученам». — «Кӧм?» — ачаже йодын. «Нинам,— 
ойлен ӱдыр, — поктен шым шу, куржын утлыш. Олма
жымат йоктарем кодыш. Теве...» — икмыняр олмам по
мышыж гыч луктын пыштен. Ачаже пакчашкыже миен 
ончен, чынак, чевер кугу олмам чыла гаяк кӱрын пыта
рыме. Тунамак мемнан деке тольо да саде ӱдыретын 
ойлымыжым рат дене каласыш. Ачий мыйым руалтен 
кучыш, чылашт ончылно кӱзанӱштӧ дене лупшаш тӱҥа
ле. Кырыме деч вара йыраҥеш кодшо йолкопа палым 
таҥастарен онченыт. Мыйжын изи, ӱдыржымак лачеш 
толын. Шке олмапуым шкак кӱрын кочкын да, ачажын 
вурсымыж деч лӱдын, еҥлан йолам ыштен. Калык ман
мыла, ош пий кочкын — шем пийлан йолаже. Вара
жым чыным ойлашыже верештын вет. Тидым омат ойло 
ыле, тендан пакча нерген каласымыда изи годсым шар
ныктыш.

Пӧрт пырдыжыште шагат коштмо йӱк гына шокта.
Нина Ивановналан икте раш огыл: Воронцов оксам 

луктын налынак гын, молан яра бумажникшым порт
фельышкыже чыкен? Молан ӧрдыжкӧ кудалтен огыл0 
Ала Воронцов огыл, весе озаланен?..

— Нина Ивановна, те кеч-мом манза, кеч-кузе шо
ныза,— Генан аваже кугун шӱлалтыш, — мый лучо 
Майян ачажлан латкандаш теҥгежым наҥгаен пуэм. даЩе

паша пыта.
— Тыге ышташ ок лий, — туныктышо руале. — Тудо 

титакан огыл гын, так арам тыгайым шке ӱмбаке налаш 
огеш лий. Тыге чакныман да вуйым сакыман огыл. Кы
чалаш полшыжо.

— Эрлак тудым школыш колтем, — сӧрыш 
ӱдрамаш.
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VI

Кугу кташ ял кок уреман. Кугурем деч Изуремым 
кукшо корем ойырен шога. Тыште, сер ӱмбалне, колхо
зын сӧсна фермыже верланен. Телым урок деч вара ти
де корем сер чылтак пазар гай шолеш: изиракышт 
издер дене почаҥыт, кугуракышт ече дене мунчал
тат. Тидат нунылан ок сите, ферма вӱта воктене шогы- 
ше салдыме тошто терымат шӱкен кондат, луын-лучкын 
погынен шинчын, кычкырлен, корем йымаке мунчалтен 
волат. Тыштак Вадимат ече ӱмбалне тавен шога. Ум-

е'

валныже— тӱрлӧ тӱс дене сӧрастарыме меж свитр, 
брюкыжым пӱсӧ лукын утюжитлыме, кучет гын. парня
тым пӱчкеш, шонет, йолыштыжо — ботинка. Рвезым 
чиемже гычак ончен йӧратет.

— Мом шогеда? Вадим, воло! Мый — почешет,-— 
тудын ончыкыжо Майя толын шогале.

Вадим эн тура серым ойырен нале.
— От тошт! — шоктыш ӱдыр.
Вадимлан тиде мут тулышко керосиным шыжыктыме 

гаяк лие. Кумыкрак лийын, чымыме пружинала тарва
нен, корем сер йымаке волен кайыш, шӱйысӧ олача-ву
лача шарфше гына лойгалт кодо. Ӱдырат ыш лӱд, тудо
корно денак почешыже вушт гына койо.

— Кертат! — корем серыш кӱзымӧ годым Вадим 
чолга ӱдырым мокталтыш. — Майя, районышто таҥа
сыме годым первый верыш лектат гын, мый тыланет ту
гай шергакан пӧлекым налам, курымешет от мондо. 
Келшет?

— Мыят тыланет, чылаштым сеҥет гын, иктаж-мом 
пӧлеклем. Кеч открыткым да налын пуэм, — воштылале
Ӱдыр.

Тер дене мунчалтен волышо-влакын чарга йӱкышт 
тугак, коремым темен, уэш-пачаш шергылтеш. Вадим 
гына тиде йӱкым ок кол, ньога-влакын, тер гыч йоген, 

* почаҥ йодмыштымат ок уж. Майян оҥгыр йӱкшым
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гына колеш, тудын шыргыжше, чевер тӱсшым гына 
ужеш.

Тиде жапыште курык серыш Лида толын шогале. 
Удырын шинчажлан вигак Вадим ден Майян кутырен 
кӱзымышт перныш. «Каласаш але уке?» — Лида мӧҥгеш 
савырнен куржнежат ыле, но ыш чыте.

— Вадим, мый ферма гыч толам. Тыйын ачат ден 
ават тушто ыльыч.

— Нуно мыйым вучат? Ӱжаш колтеныт?
— Аватше трук ала-мо лийын, машина дене больни

цыш наҥгайышт, ачатат пырля кудале.
Рвезын вуйжылан ӱш дене перен колтымыла чучо. 

Ик минут гыч, мут пелештыде, больница велыш ечы
жым виктарыш.

Пасушто кече дене чинчыла койшо лум ӱмбалне ече 
кышаже кок тӧр корныла шуйналт кодеш. Шӱм йӱлен 
вашкымыжлан кӧрак саҥгажым, шӱргыжым пӱжвӱд 
нале, тупшат вӱдым опталмыла нӧрыш.

Но рвезе каналташ ыш шогал. Вуйышкыжо теве 
Майя дене кутырымыжо, теве кӱлеш-оккӱл шонымаш, 
пытартышлан, аважын шукерте огыл ойлымо мыскара
жат толын пурыш: «Икана ветеринарный врач черла
нен, манеш. Тудын мӧҥгыжӧ докторым ӱжыктеныт.

— Мо лийынат?— доктор йодын.
Черле нимомат пелештен огыл.
— Кушто коршта?
Черле тугак шӱлештын гына киен.
— Молан нимомат от ойло?
— А ме йодыштде эмлена. Теат тугак эмлен ончы-

ӹ

за, — ветеринарный пашаеҥ вашештен. — Вара паледа, 
кӧн пашаже йӧсырак?

Доктор тетла йодыштын огыл. Черлын тупшым, 
оҥжым парняж дене темдышт ончен, температурыжым 
висен. Вара эмым пуэн да кӱсынешыже сайынак чиял
тен:

— Пешак йӧсӧ лиеш гын, колаш ида пу: кугу кӱзым 
шумен ямдылыза...»
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Мыскараче ыле аваже. А кызыт... Рвезе тунамак 
шӱлыкаҥе...

СЬ
С[еве кок пачашан ош кӱ пӧрт. Больница. Тымарт 

Вадим иканат эмлыме верыште лийын огыл. Южо ӱдыр 
коля да ужава деч кузе тӧрштен куржеш, лач тыгак 
Вадимат больница деч лӱдеш. Но кызыт тышке пурыде
ок лий.

Ечыжым кудаше да, лӱдын-лӱдынак, пӧртыш пурыш 
Нержым вигак ала-мо тугай эм пуш пӱтырале. Ече дене 
пӱжалт толмыж почеш ӱстембалне шинчыше графиныш
те вӱдым чонжо йӱлен ончыш гынат, стаканым кидыш
кыжат ыш нал. Умшаш погынышо шӱвылвӱдшымат 
нелаш ыш тошт. Коридорышто улшо диванышкат ыш 
шич: иктаж-могай чер пижме деч лӱдӧ. Теве окна гыч 
пурышо кечыйол волгыдышто пурак коеш. Тушто кӱвар 
ӱмбач тӱҥалын потолокыш шумеш, очыни, мыняр бак
терий шолеш, ушет кая! «Черым шаркалыше бактерий 
кӧргышкӧ пура гын, мыйымат тышке конден пыштат»,— 
шоналтыш.

Тыге омса воктен шогымыж годым коридорышто ош 
халатан ӱдрамаш койо.

— Кӧ дек толынат? — йодо тудо.
— Егошина кӱлеш ыле.

— Кунам тышке толын?
— Шукерте огыл гына конденыт.
— Таче иктымат пыштыме огыл, — вашештыш де

журный ӱдрамаш. — Мӱндырч улат?
— Укташ ял гыч.
— Лишыл отыл. Тугеже вес отделенийыште йодын

е/

ончо.
Вес вере кугу очкиан, пор гай ош калпакым упшал

ше пӧръеҥым вашлие.
— Вам кого надо, молодой человек? — тудыжо руш

ла йодо.
Аважым таче паша гыч вик больницыш кондымо

нерген рвезе вашештыш.
_ Её отправили в инфекционное отделение.
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Вадим ушдымыла шинчажым каралтыш, чытырналт 
колтыш.

— Но туда посторонних пе пускают, — шоктыш ош 
халатан пӧръеҥ.

Пурташыже огыт пурто, тиде ик шот. Но тӱҥжӧ ве
се: Вадим тушто омса кылжымат кучаш лӱдеш.

Вес рвезе черле аважым кузе-гынат кеч окна вошт
ужын кутыра ыле, а тудо аважын кийме порт окна лиш
кат ыш мий, ечыжым чийыш да мӧҥгӧ велышкыже луп
шалте.

VII

Вадимын ачажым эрден эрак я ик фермыш, я весыш 
ӱжын наҥгаят, да кас марте толаш ок ярсе. Чыла сурт 
сомыл Вадим ӱмбалан кодо. Пӧртым ӱшташ мо йӧсы
жӧ? А вот мушкаш — манаш веле! Тымарте пк ганат 
аваже тудлан пӧртым мушкыктен огыл.

Ачаж ден эргыже молгунам эр кочкыш шумеш вак
шыш ӱмбалне киеныт гын, кызыт, эрден эрак кыне
лын, сурт сомылым ышташ пижыт. Ачаже коҥгаш ол
таш тӱҥалеш, эргыже, ведрам нумалын, таве деке вӱд
лан куржеш. Теве зарядкет кушто! Вара пӧртйымач 
пареҥгым луктеш, мушкын, шӱрлан эрыктен ямдыла. 
Шӱрышкӧ шӱраш ден шинчалым мыняр пышташат огыт 
пале, а южгунам шинчал деч поснак шолтат. Эше ча
йым шындыман, кӱмыж-совлам мушман, сӧсналан пуы
ман... Кок пӧръеҥлан, ушет кая, мыняр паша! Аваже 
чыла тидым, шинчалан койдымо пашам, кузе шкет ыш
тен шуктен? Тувырымат кажне эрдене утюжитлен пуэн, 
пуракымат ночко шорым дене ӱштын, кӱварымат муш
кын— иканат сомыл шуко манын огыл. А кызыт коктын 
ыштен огыт шукто, ятыр сомылжо урок деч варалан ко
деш.

Тиде рушарнян эше райцентрыш ече дене таҥасаш 
кайман. К> зе лийман? Вет Вадим шкежат тушко мотко-
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чак кайнеже. Тидыи нерген школышто 
каласен:

тудо Майялан

— Ачам рушарнянат пашашке кая: прививкым ыш
тен пытарыман, манеш. А сурт сомылкажым кӧ ышташ 
тӱҥалеш? Сӧсналан кӧ пуа?

о/

— Тый от кай гын, нимо шотат ок лек. Командыш
тына тый кызыт эн тале улат. Уке, тыланет, кеч-мом 
мап. канде ок лнй! Ала тока сӧрымӧ мутет деч лӱдынат?

— Майя, мый шке мутем шуктем: обязательно пӧле
кым налам!

Ӱдыр мом ыштышашымат вашке шонен муо.
— Эх, тый! Мом ышташ кӱлеш, тудымат от шинче 

Мый, палет, тендан дек тимуровский командым колтем. 
Йӧра?

Кугарнян, урок деч вара, Вадиммытын мӧҥгыш
кышт ӱдыр-влак толын пурышт. Валныже гына уке ыле: 
урок деч вара районыш кайшаш команда дене трени
ровкылан кодын. Ачаже кечывал кочкышым ышташ 
изиш варарак толын да мӧҥгыштак ыле.

— Ме тендан деке толынна, — саламлалтмеке, мо
лан толмыштым Михеева Лида палдарыш.

— Пожалуйста, пожалуйста, — ачаже тимуровец- 
влакым кумылын вашлие. — Мый шкеже кас марте фер
мышке каем. Тендам шкетдам кодем гын, мо лиеш? — 
пелеш огыда нал маншыла, ачаже йодо.

— Ме нимомат она тӱкӧ.
— Уке, уке, мый тидлан огыл ойлем.
— Тендан толмеш чыла сомылым шуктена, — ӱдыр- 

влак вигак пашалан пижыч. Икте кӱмыж-совлам йыты
рая, весе окнам ӱштеш, кумшо фикус лышташыште пу
ракым эрыкта, нылымше кӱварым мушкеш.

Кӱвар мушмыж годым Лида книга шкаф йымалнат 
пуракым ӱштӧ, а тумбочкым ӧрдыжкӧ кораҥден шын
дыш. Мӧҥгеш шӱкалмыж годым тумбочка почылто да 
Вадимын учебникше-влак дене пырля кок авторучка 
кӱвар ӱмбак лектын возо. Лида иктыжым кидышкыже 
нале да пӧрдыктыл ончаш тӱҥале.



— Ой, ӱдыр-влак! Ончыза, тиде мыйын ручкам, теве 
палыжат уло, — Михеева Лида авторучка ӱмбалне изин 
гына корымо «Л» буквам ончыктыш. — Тидым мыланем
изам шочмо кечем годым пӧлеклен ыле.

— Теве кӧ ручкатым шолыштын улмаш!
— Ӱдыр-влак, тиде мо тыгай?
— А ме Воронцов Геналан йолам ыштена.
— Мый шкемын ручкам налам ала-мо? — Лида, йол

ташыже-влак деч йодшыла, кидыштыже авторучкам ту
гак пӧрдыктылеш.

— Шого, Лида! Кызыт нимомат логалме ок кӱл.
— Тек шке пӧртылтыжӧ!
— Тек вожылжо! — ӱдыр-влак ойым пидыт. — Нина 

Ивановналан каласена, мом ышташ, тудо пала.
— Ӱдыр-влак! — Лидам вес шонымаш авалтыш: — 

Ала Майян оксажымат Гена огыл — Вадим налын? .

VIII 1

Тӱшка погынымаш ончылно Егошин Вадим вуйжым 
кумык сакен шога. Саҥгаж ӱмбалне толкыналт кечы
ше той ӱпшат товаҥын, молгунамсе семын арун тӧрла
тен шерме огыл, тӱсшат пылаҥын, теве-теве йӱр чӱчал
теш, шонет. Молгунам шинчаж дене Майян шыргыжал
мыжым кӱтен, а кызыт вуйжым нӧлталашат вожылеш, 
туржалтше, утюжитлыдыме брюкыжым ончен шогы
шыла коеш.

Рвезе-влакын шыдышт тӱргоч ташлен.
Тиддеч ончыч погынымаште тунемше-влакым фа

милий дене ӱжын кутырыктыман ыле, таче шкак, кидым 
нӧлталын, мутым йодыт.

— Мый Вадимым сай, шотан рвезылан шотленам. 
Тудо мемнан пагалымашым, ӱшаным кӱч нарат ок шого 
улмаш! Те паледа, Геналан могай ойгым ыштен? Его
шин Вадимын тыгай шакше пашажым проститлаш лиеш 
мо? Уке, ок лий, — Пирогова Майян йӱкшӧ, шӱлышым

27



погалтен кертде, кенета кӱрльӧ. Вара, нерышкыже 
шичме годым, ешарыш: — Мый ом проститле!

— Тыгай еҥ мемнан школышто нигунамат ынже 
лий!

— Ворлан, хулиганлан мемнан коклаште вер уке!
— Пионер гыч огыл, школ гыч лукташ кӱлеш! — 

икте почеш весе ойым ыштат. Гена гына йӱкым ок пу.
Вадимын ачажымат погынымашке ӱжмӧ. Илалше 

еҥ, вуйжым кок кид дене кучен, шеҥгел партыште чы
лаштын ойлымыштым колышт шинча. Тудо тымарте 
школыш, ача-ава погынымашышке, иканат толын огыл. 
пуйто ярсен огыл. Вадимын аважым гына колтен. Таче 
толде ок лий ыле.

Туныктышо-влакат икте почеш весе лектын ойлат.
щ/

Вадимын ачаже чытен ыш керт, верже гыч кынелын, 
эргыж ончык миен шогале.

— Ситыш! Ават тыйым шуко нулен, йӱд омым ко
ден. тыйым ончен. Каныме нерген шоналташ жапше 
лийын огыл. А тый кузе таум ыштет? — эргыжым пин
чак шӱшаж гыч кучен рӱзалтын!. — Кузе таум ыштет, 
манам? Молан нимом от ойло? Ужат, кызыт чыла ту
ныктышо, тунемше-влак тыйым ужмошудымын ончат,
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очыни, кажне шке семынже вурса. Кузе чытен шогет? — 
ачаже, шӱлышым погалтен, изиш лыпланыме гаи лие. — 
Кызыт ават больницыште кия. Тый тудым паремдаш 
полшет? Тазалыкшым пӧртылтымӧ олмеш, тыйын нер
ген колеш гын, курымешлан тудым тоет. Умылет уке?

Ачажын йӱкшӧ кенета чытырналте, кумылжо то
дылалте. Вӱдыжгӧ шинчажым ончыкташ огыл манын, 
эргыж деч торлен, икмагал окнашке ончен шогыш.

Ий мучашыш вӱд кечалтме семын кугыеҥын шинча
вӱдшӧ погынымым ужын, рвезе-влак кугун шӱлалташ 
тоштде шинчат. Уло шӱм-чонышт дене ача-авам пага
лаш, йӧраташ, чаманаш ушышт дене товатлат, тыршен 
тунемын, сай паша дене нуным куандараш кӱлмым 
кызыт нимо деч чот пален налыныт.

Вадимын ачаже окна деч кораҥе. Кӱдырчан йӱр 
рашкалтылын эртымеке, кече лекмыла, тунемше-влакым 
ончале да эркын пелештыш:

— Вадимым пеленда кодыза. Ида шӱкал. Пырля 
утараш полшыза. Мый тендам чыладам сӧрвалем...—
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вара эргыж велыш савырныш. — Тый, палет, Воронцов 
Геннадий ден тудын шӧртньӧ гай аваж ончылно могай 
кугу парыман улат?..

Вадим шкенжым кучаш тыршыш гынат, чытен ыш 
керт, савырнен шогале, но, нимом пелештен кертде, 
ташлыше шинчавӱдшым гына ӱшташ тӱҥале.

— Шорт, шорт... Нимат огыл... — ача эргыжым саҥ
га йымач ончале да шинчажым кораҥдыш. — Тек лав
ран чонетым муш...

А окнаште кечыйол модеш. Урем покшеч шуйналтше 
кугорнат шемемаш тӱҥалын. Вашке шошо толеш. Ту
нам чыла шӱкшакым, куштырам вӱдшор корно ӱмбач 
мушкын наҥгая.



НЕМДА ВӰДШАТ— 
МОТОРЖАТ

Элнет вӱдет — ший окает,
Колжо модалеш гын, келшалеш. 
Торъял вӱдет — той окает, 
Комбыжо модалеш гын, келшалеш.

(К а л ы к  м уро . )

* I

Ӱжара печкалтме жапыште рвезылан кынелаш ой- 
ой куштылго огыл. Ава молгунам шӱм-падраш гай эр
гыжым, кок-кум гана кычкырен, пушкыдо вакшыш 
ӱмбач эрдене пыкше кынелтен. А таче Алик чыли-чули 
коймо годымак помыжалте. Шӱргым мушдеак, кочмет- 
мочет, вичкыж кужу капышкыже кыдал таҥыт шушо 
кӱчык пинчакым чийышат, кок эҥырвоштырым налын, 
пошкудо рвезым кычкыраш кайыш. «Мый вӱта ӱмбалне 
малем», — тудлан Ваню йолташыже теҥгече шижтарен. 
Алик, эҥырвоштыржым капка воктен шогалтен, Ва- 
нюмытын кудвечышкышт пурыш да вӱта ӱмбач кер
жалтше одеялым кок гана шупшыльо.

Кошкышо шудым писын кыж-гож тарватыме йӱк 
шоктыш. Алик, тошкалтышыш шогалын, йолташыжым 
койдарен воштылнеже гына ыле — вӱта ӱмбалне пыча
лым кучен шогышо кугыеҥым ужо. Рвезе тык-мук лие. 
нигуш пураш ӧрын, содор тӧрштышат, уремыш лектын

ч
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возо да, эҥырвоштыржым писын руалтен, шеҥгек он
чалде, Куголык лапыш чымалте. «Стой! Вор!» — вӱта 
ӱмбач шоктен кодо.

Куптӱр ял воктенак Немда вӱд пӱртӱсым сылнештен 
йога. Но рвезе иктаж кок меҥге ӧрдыжыш, Артель лу
кыш, вашка. «Колхоз лийме деч ончыч тиде олык лу
кым артель дене тӱшкан кученыт», — ойлат шоҥгырак- 
влак. Тыште шудо сай шочын огылат (утларакше чома
воч гына пошен), тиде лукым уло ял дене ӧрдыжыш 
ужаленыт. Садланак Артель лук манын лӱмденыт.

Тушто тура серан кугу агур уло, коллан илаш мот
коч йӧнан вер. Кол эҥыраш мпйше тиде агур гыч нигу
намат яра ок пӧртыл. Совла гай олаҥгым але тыгыде 
ший оксан шереҥгым поче-поче лупшен ончо-ян! Колызо 
тунам чыла тӱням монда, шинча ончылныжо эҥыр кал- 
кам* гына ужеш. А йырым-йыр кеҥеж пӱртӱс эр кече 

лекмылан шыргыжеш, чурийжым лупс дене мушкеш.
Ош тӱтыра эркын шулен волаш тӱҥале, оваргыше 

почшым олык ӱмбач угыч эҥерыш лупшале. Тидлан 
изи колызо чотак куаныш: шӧр шоҥ гай тӱтыра кӱшкӧ 
лӱҥген ок кӱзӧ гын, йӱр ок лий. игече ояр лийшаш.

Теве Немда. Вӱдшӧ ала йога, ала уке — шинчат йы- 
мы.меш ончет гынат, от пале. А шошым, ий шултыш кок
ласе толкын оржажым овартем, савыртышлаште тура 
серым орышо гай пурын, шоҥештыл-оҥырешныл йоген.

Кызыт каткалалтше тура сержым сергайык-влак ка
рашла шӱткаленыт: илашышт верым ыштеныт. Икте 
почеш весе, рожла гыч лектеден, вашкӱзӧ гай койшо 
писе шулдырышт дене южым пӱчкеден, вӱд ӱмбалне чо
ҥештылыт. ала-мом шке семынышт выче-выче чогымал
дат. Рож тӱрыштӧ, ик вере да вес вере, ава пун пураш 
тӱҥалше иге-влак, авашт деч кочкышым вучен, умшаш
тым карен шинчылтыт.

Еҥ толмым шижын, нуно кӧргышкӧ шыльыч, изиш 
варарак адак рож тӱрыш лишемыч. Тек кайык-влак мо-

* Калка — поплавок. - .
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дын чоҥештылыт, игыштым пукшат, вет Алик нуным 
ончен шинчаш толын огыл. Комбо пыстыл дене ыштыме 
эҥыр калкан тарванымыжым тӱткын эскераш тӱҥале. 
Тыгодым пӧрдымӧ гай чумыраш, лапката кап-кылан 
Ваню йолташыжын толмыжым ыш шиж.

— Чӱҥга? — эҥырвоштырым рончышыжла, йодо 
Ваню.

— Уке.
— Молан кычкырен отыл?
Алик кузежым-можым чыла радам дене каласка

лыш. Ваню утен каен воштылаш тӱҥале.
— Вет тиде кочам орол гыч толынат, вӱта ӱмбаке 

кӱзен возын улмаш! .Молгунам чуланыште мала ыле, а 
таче ала-мо ушышкыжо пурен, воктекем кӱзен возын... 
Йӧра эше шикшалтынат, уке гын та-ак пычалже дене 
рашкалтен пуа — товат, чик-чик да лапчык лият ыле.

Кочажын могай йӱк-йӱаным тарватымыж нерген Ва
ню йолташыжлак виктарыш. Вара коктынат йылмыш
тым суралышт. Икте-весышт деч торлен вераҥынат, тар
ваныде, эҥырыштым эскераш тӱҥальыч.

Шинчат, шинчат, шагатат эрта, а кол ок коч. Эҥы 
рыштым луктын, нылым ончат — тӱкалтымат огыл. 
Пушеҥге шӱмым нултышо ош шӱкшымат, кинде нӧнчы- 
кымат колтен ончышт — вашталтыш тугак ыш лий. Сад-

й

лан эр кечын шыргыж лекмыжат, вӱд серысе арама кок
ласе шӱшпыкын лыкын-лукын савырал колтымыжат изи 
колызо-влакын чоныштым огеш куандаре.

— Мом тыште арам шинчена, айда лучо вес вере 
каена, — Ваню ойым ыштыш.

— Эше изишак шинчен ончена, тыште йыл денат 
шереҥге налеш ыле.

— Вара молан кызыт ок нал, могай ия нуным лӱ
дыктен?— Ваню каяшак варта.

— Кайышна! — Алик эҥырвоштырым шырок шуп
шылят, пӱтыраш тӱҥале.

Нуно иктаж кумло йолтошкалтышым гына ыштышт, 
кенета иктыже шогале.

2 В. Ф. Сапаев ЗЭ



— Ваню, ончо, кыша!
.— Кӧ-гынат тыште мемнан деч ончыч колым эҥы

рен докан.- Толмет годым иктажым ужын отыл?
— Нигӧ уке ыле.
Эҥырвоштырым кудалтен, коктынат тура сер гыч 

ӱлкӧ тӧрштышт да, кумык пӱгырнен, кышам ончаш тӱ
ҥальыч.

— Кем кышаже могай кугу-у!
— А теве сигар пундашыжат кия, — Алик ботинке 

нерже дене чумале.
— Уна, эше изирак йол кыша уло. Ужат?

II

Кеҥеж кыдалне олык, тӱрлымӧ солык гай чинчын- 
вунчын койын, кумдыкеш пелед шогалеш, вара ужар 
шудо, урвоч гай лӧзаҥын, пеледыш деч кӱшкӧ нӧлтал
теш, кушкын шумыжым калыклан шижтара. Кызыт со
лен пыштыме Куголык шудо кошкен шуынат, поген 
налмым вучен кия. Пайрем семын мотор деч мотор ту-
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вӹрӹм чиен, ӱдыр-рвезе-влакын олыкыш шорвондым 
кучен толмыштлан куанышыла, Немда вӱдат изи йочала 
шыргыжеш, ошалге-канде каваште чевер кече шӧртньӧ 
.шӱртыжым рончен модеш, леве мардежат шӱргетым, 
кидетым лыжган шупшалеш.

Овартыме кашта-влак Кӱптӱр ял мучаш гыч Немда 
сер марте курал пыштыме каш семын корнын-корнын 
шуйналт возыныт. Тудым радамын-радамын шогышо 
ӱдыр-влак шорвондо дене удырат, рвезе-влак копнашке 
чумырат, шалаволка* дене каваныш шупшыктат.

Теве кечеш кӱтӧ да мардежеш коштыргышо шӱргы
вылышан, чара капан рвезе Немда серыш имне дене 
тӧрген кудал тольо. Рвезе-влакын йӱштылмыштым 
ужын, мечыла тӧрштен волышат, имньыжым копна вок
теке шогалтен, вӱдыш унчыли керылте.

— Ипташлар! Айста Немда гоч ийын вончена. Кӧ эн 
ончыч вес серыш лектеш? — ик рвезе ойым лукто.

— Давайте!
— Чыланат тышке толза!
— Уке, серышке!
Вӱд гыч лектын шогальыч.
— Ра-аз, два-а, три! — икте командым пуыш — вӱд 

гына шыжалт кодо.
Толя вес серыш эн ончыч миен шуо.
— Толя, молодец! — судья лийше рвезе кычкырале.
Тидын дене Алик ыш келше.
— А вӱд йымачын кӧ эн шуко каен кертеш. Ӱча

шена?
— Коктын мо?
— Давай коктын! Ваню, эскере, кӧ шуко кая
— Мый Чик-чиклан ом ӱшане: тудо садак Аликлан 

полша.
— Йӧра, тугеже мин адак судья лиям. Ра-аз, два-а...
— Рвезе-влак, бригадир толеш! — ала-кӧ шоктыш.

* Шалаволка — волокушка.
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Чиен шогылтмышт годым бригадир Дмитрий Серге
евич Яриков, Аликын изаже, толын шуо.

«/

А-а, те шудым удыреда? — пӱжалтше шӱргыжым 
ӱштшыжла, мыскарам ыштен пелештыш...— Каван деке 
копна шупшыктымым вучат, а те курортышто кайымыла 
пӧрдалыда.

— Немда серыш толын шумек, йӱштылде кузе чы
тет?— Ваню шоягоремжым удырале.

— Метрий изай, таче ме эше первый гана йӱшты
лына. Ужат, мыняр ыштен улына! — Алик, кидше дене 
шуялтен, копна-влакым ончыктыш.

— Казыр шудым тунар шупшыктен оптена, каваныш 
кышкен гына шукто,— моктанымыла пелештыш весе.

— Йӧра, йӧра, йӱштылмылан ом вурсо. Каныде ок 
лий, но утыж дене вӱдыштӧ ида почаҥ...

Кече туран пелта. Пуйто мыняр шокшыжо уло. 
пӱтынек ик кечыштак мотор олыклан пӧлеклынеже.

— Толя, тыйын капет чыве шыл гай ошо ыле, а 
ынде, палет, могай лийынат?

— Кӱктымӧ рак гай, — рвезе мутым кӱсеныштыже 
ок пургед.

— Ӱмбал коваштетым кишке гай идалыклан ик гана 
вашталтынет мо? Тувыретым чий! Капым эркын-эркын
калитлат.

Кечывал каныш жапыште рвезе-влак Немда вӱд вок
тене кумдан шарлен кийше купыш шоптыр кочкаш пу
рышт. ' • -

Алик ден Ваню паша годымат, каныме жапыштат 
йыгыр шочшыла эре пырля улыт. Купышко пеленышт 
Толямат нальыч.

Кумытын, эчкевондо ден нуж лоҥгам келын, купыш
то шоптырым кочкын коштмышт годым кенета иктыже 
весыжым тӱкалтыш.

— Ваню, ончо, уна, чара верыште, мо тугай?
Лишкырак мийышт.
— Претньык... Уке, вапш!
— Наверне, кошташ шарен пыштыме.
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Алик тунамак вуйжым кок кидше дене ишен шогале.
— Мо лийыч?
— Шого, шого.
— Мом вует гыч темдал лукнет?
— Палет, теҥгече Артель лукышто молан кол чӱҥген 

огыл?
Ванюат саҥгажым куптыртен шогале, пуйто шӱды

шым чиктыш.
— А кӧ вапш дене кучен?
— Вот тидыжым мыланна палыман.
— А кузе палет? — кутырымашке Толят ушныш.
— Кузеже-можо, тудым кучаш кӱлеш! Чик-чик да 

лапчыкыш!
— Вара мемнам колыштеш, шонет?
— Кузе ок колышт? — пӱртӱсым аралыме общест 

выште шогымышт нерген Алик ушештарыш.— Членский 
книжкам ончыктена!

— Книгат деч лӱдеш, шонет? — Толя кидшым луп
шале.

— Ни-че-во, мый эше кочам деч пычалым йодам. 
Пычал дене лийына гын, чик-чик да лапчыкыш, садак 
колыштеш.

— Мом так шогылтына? Давайте пӱтырена да шыл
тена,— Толя мом ыштышашым шонен муо.

Вапшым Йынати коремыш нумал наҥгайышт.

III

Олык гыч мӧҥгӧ толмекыже. Толян у ш ы ш т ы ж о  ик
е/

йодыш пӧрдын: вапш шылтымым ачажлан каласаш але 
уке? Вет купышто мумо вапш молын огыл, ачажын.

Немдаште кызыт колым ни мурда дене, ни претньык 
да вапш денат кучаш ок лий, районышто тидлан лӱмы
нак пунчалым луктыныт да газетеш печатленыт ыле. 
Садлан Толян ачаже вапш дене колым йӱдым гына. 
тылзе волгыдо дене, кучаш толаша, кечывалым еҥ ужмо 
деч лӱдеш.
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Толя, ик шот дене, вапш шылтымым ачажлан ынежат 
каласе, тек Пойдарыже, ынже му, шона; вес тот дене, 
ачаже колым кучаш ок тӱҥал гын, Толялан кампеткат, 
ачажын налаш сӧрымӧ ечыжат ок логал. Вет Толя шке
жат кол кучаш полша. Икмыняр коктеланымек, чонжым 
ойго шонымаш темдале, сеҥыш.

Вапш шылтымым ачажлан каласаш лие да вигак 
апшаткудыш куржо.

Кудо воктеке луктын кышкыме кӱртньӧ пудырго кок
лаште ятыр жап ала-мом пургеде. Пытартышлан, изи 
пуч гай кӱртньым муат, мӧҥгыжӧ куржын тольо. «Ну
нын пычалышт уло: Ваню кочаж деч йодын налнеже. 
Мемнанат лиеш...» — Толя пычалым ышташ пиже.

Сергуш изи шольыжат изаж йыр полшышыла койын 
пӧрдеш. Тудат, очыни, ачаж гаяк кугу кап-кылан лиеш, 
кызытат тудым куд ияш манын от шоно, лач пустырен 
кутырымыжо гына школыш кошташ тӱҥалдымыжым 
палдара.

— Изай, пычалзе дене мом ыстынет?
— Палет, тудо молан кӱлеш? Да тый нимомат от 

пале.
— Кузе ом пале? Пычал дене лӱят.
— Палет гын, молан йодат?
— А тый мом лӱет? Мераҥым да? Але рывызым?
— Мераҥ логалеш гын, тудымат пыштем.
— А мыйым лӱйыктет?
— Тый изи улат. Кугулан гына пычал дене лӱяш 

лиеш. Мий, пӧртыштӧ, ӱстел яшлыкыште, напилка кия, 
кондо-ян!

— Лӱяс пуэт гын, кондем. Пуэт, да?
— Мий, кондо вашкерак, пуэм.
— А напилказе могай лиес?
— Напилкамат от пале, а шке лӱяш йодат. Кӱзӧ 

шумымо козыра кӱртньым ужынат?
— Палем, палем-ла. Чечас кондем.
Шольыжо напилкалан куржо да ыш му. Толя тудым 

шке налын кондышат, кӱртньӧ пуч ӱмбалан изи рожым
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ыштыш. Тидыже курок олмеш, спичка тул дене тарым 
ылыжташ.

Кок кече‘гыч чыла ямде лие. Ваню деке модаш мий- 
мыж годым шолып налме тар дене татылыш, тушкак 
изи пудам тыгыдын пӱчкеден шӱшкӧ. Лӱен ончаш гына 
кодын.

Толя, у пычалым налын, шольыж дене монча шеҥгек 
кайыш. Монча пырдыжеш шӱч дене оҥгым ыштышат, 
коло йолтошкалтышым шотлен шогале.

— Изай, тый мончам лӱйнет, да?
— Тый, Сергуш, тушто ит шогылт, мыйын шеҥгекем 

кай. Уке гын тыланетат логал кертеш.
— Изай, мераҥзе монча деч кугу, да?
— Теве тудо оҥго кугыт, ужат, пырдыжыште.
— Узам. Изай, мераҥым огыл, лучо маска лӱяс кае

на. Тудо пе-ес кугу, тудлан садак логалес.
— Кораҥ, манам! Тол тышке, шеҥгекем!
Толя пурла кидше дене шке ыштыме пычалжым вик

тен шогале, шола кидше дене ылыжтыме спичка пыр
чым йытыр ӱмбалсе изи рожыш лишемдыш. Тунамак 
пылыш чорам кушкедмыла бздӱҥ-ҥ! шергылт кайыш. 
Кава сӱмырлымыла, пушеҥге унчыли шогалмыла чучо.

Лӱймӧ йӱк деч лӱдын, Толя икмагал чытырен шо
гышат, шольыж велыш савырныш. Кок кид дене пылы
шым петырен, мланде ӱмбалне кийше Сергушым онча
лын, виешак шыргыжале:

— Ну, кузе?
— Чо-от сокта!
— .То-то!
— Онтыскызо логалын, да?
Ончат — оҥгыш огыл, монча пырдыжыш логалме па

лыжат уке.



IV

Вапшым шылтымем, эрлашыжым, шудо оварташ тӱ
ҥалме деч ончычак, орвашке шинчын, имне дене Йынати 
коремыш кумытын кудальыч: Дмитрий Сергеевич, Алик 
да Ваню.

— Мумо вапшым ял советыш наҥгаена да милици
йыш увертарена,— депутат семын Аликын изаже каҥа
шым ыштыш.

Куптӱр ялыште колхоз лийме деч ончыч ик поян ма
рий илен, маныт. Тудын йынати лӱман эргыже улмаш 
йынати шке ачаже да тудын гаяк моло кулак ваштареш 
уло вийже дене кучедалын, нунын шакше пашаштым 
тӱжвак луктын. Ачаже эргыжлан пеш чот сырен да 
купышко пу руаш намиймыж годым товар тош дене пе
рен пуштын. Тиддеч вара тиде коремлан калык Йынатий 
лӱмжым пуэн.

Коремыш толын шуычат, имньыштым шогалтышт.
— Ончыктыза-ян, кушкырак шылтен улыда? —Дмит

рий Сергеевич йодо.
— Теве тышке,— Алик ден Ваню, кидышт дене ук

шым кораҥдылын, уа коклашке шеҥын пурышт, нунын 
почеш Дмитрий Сергеевич ошкылеш.

Кычалыт, шеҥын коштыт, йырым-йыр ончат — вапш 
уке.

— Кушко каен? — Ваню ден Алик ялт ӧрыч.
— Ала тышке огыл, вес вере шылтен улыда?
— Кузе тышке огыл? Тышкак, Метрий изай. Мыла

нем от ӱшане гын, Ваню деч йод... Эше Толя ыле, ку
мытын шылтышна.

— Тугеже, наҥгаеныт коеш...
— Кӧ наҥгаен? Неужели озаже?
— Кузе вигак муын кертын? — Алик ден Ваню, умы

лыде, ваш ончен шогат.
— Наверне, пийже улмаш. Кыша почеш муыныт до

кан. Вапшыжым чик-чик да лапчыкыш савыраш кӱлеш
ыле.
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— I е мыйым так арам жапым йомдарен гына кош
тыктеда. Мыйын, наледа, мыняр пашам уло,— бригадиц 
ӱдыр-влакын, ош комбыла койын, олыкыш волымыштым 
ужо.— Ну, мом умшам карен шогеда? Кайышна!

Кумытынат, орвашке шинчын, каван деке чумыргышо 
еҥ-влак велыш кудальыч.

Олыкышко, шудым поген налме верышке, вольыкы
мат пуртеныт. Кӱтӱм Семен Иванович Михеев, Толян 
ачаже, коштыкта. Капше пошлык вара деч изи огыл 
дыр. садланак ялыште тудым Кугу Семон маныт. Тудо 
вольыкым теҥгечак олыкышко пуртен. Ала вапш кычал
ше еҥымат ужын?

о/

Алик ден Ваню, орва гыч тӧрштен. Кугу Семон деке 
куржын мийышт.

— Семон чӱчӱ, олыкышто иктаж ӧрдыж еҥын кошт
мыжым ужын отыл?

— Уке,— вашештыш кӱтӱчӧ. Могай тугай Ӧрдыж еҥ? 
Молан тудо тыланда кӱлеш лийын? Ала иктаж шпион 
толын? Хе-хе-хе!

— Шпион огыл, браконьер!
— Могай-тугай браконьер? — нержым чыжок шуп

шыл колтыш.
— Колым вапш дене куча. Ме теҥгече вапшыжым 

шылтенна ыле, а туде ала-кунам удырыктенат шуктен. 
Ужын огыдал?

— Мом уке гын, уке-е-ак.
— Тый, Семон чӱчӱ, тудо еҥым ала мыланна эске-. 

раш полшет? Вет тый ынде эре олыкыштак кӱташ тӱ
ҥалат?

— Вара, эскерымыланже мом пуат? — Кугу Семон
г

йоча-влакым игылтмыла йодо.
— Мыланна пӱртӱсын поянлыкше кӱлеш, — Алик 

ала туныктышын мутшым, ала иктаж вере лудмыжым 
шарналтыш.

— А то Немдаште ала-кӧ колым шурен коштеш,
шолып куча. Шкенжым кучаш кӱлеш, тыгай шакше 
оҥым! — ешарыш Ваню. .
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■’ -— Колым кучымылан еҥым титаклаш шога мо? А 
вет Немдаште кугу кол огыл, изи колжат ынде керосин 
пушан лийын? Кочкашат огеш лий, калтак!

— Ме тидын нерген газетыш возен колтенна.
— Мом ыштеныт вара?
— Нефтебазым вуйлатышылан штрафым пуэныт.
— Штрапым! Ой-ой, тугеже, тыгай пашаланда пол

шыде ок лий,— кӧныш кӱтӱчӧ.— Уке гын тендам, вуй
лепда гыч перен, вӱдышкат кудалтен кертыт...

V

Кече мланде помышыш пурен йомо, пуйто тудат ке
чыгут паша ыштыме деч вара малаш кайыш.

Алик ден Ваню браконьерым авыраш Немда серыш 
кастенак толыныт. Эҥырыштым йӱдлан вӱдыш кудал
тымек, каван воктек вераҥыч. Шинчышыштла, мом гына 
ышт кутыро: школышт, туныктышышт нерген, тӱнясе 
илышымат шке шотышт ден лончылышт, космосышкат 
шуыч...

Но Куголык велыш ончен шинчымышт арам лие: ик
тат ыш тол. Эр велеш, каван воктенак шудо коклаш 
пурен возын, нералтен колтышт.

Кӱдырчӧ йӱкеш вуйыштым нӧлтальыч.
Ӱмбала-ӱмбала кашталанен толшо шем пыл деч он

чыч писе мардеж пуал колтыш, Немда вӱд ӱмбач кур
жын толын, олыкыш лектат, пеленже шудо орам ӧндале 
да каван вуйыш кӱзен кайыш. Туштат вер ыш келше 
ала-мо: каван вуйым шала ӱпан ӱдрамашынла товаҥ
ден, умбаке шикшалте.

Шукат ыш лий, йӱр чара йолын каван йыр кушташат 
тӱҥале.

е/

Эр ӱжара дене волгалтше кава пӱтынек шем шыҥа
лык дене вӱдылалте, тореш-кутынь тудым волгенче 
кушкедеш, мландышке волтен шуынеже. Подпундаш гай 
кава гыч йӱр ведра дене опталмылан шоргыкта. Каван 
воктен шинчашат лӱдмашан.
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Кок 
тым вӱ 
тын.

йолташ, писын тӧрштен кынельыч да эҥырыш- 
дешак коден, мӧҥгышкышт чыпте-чопто чымал-

Шӱртӧ пырче кодде йӧрен пытыше рвезын пӧртыш 
толын пурымыжым изаже шиже.

— Кушто тыге нӧреп коштат? — сырен йодо.
Алик кузежым-можым каласен пуыш.
— Тыгай пашам иктын-коктын огыт ыште. Чыла ту

немшым ушаш кӱлеш, тунам веле авырен кертыда,— ка
ҥашым пуыш изаже.— Мыят полшем. Рушарня вашеш 
йӱдым лектын ончена. Только тидым Толялан ида шиж 
таре. Умылышыч?

VI
Пуд. Йырым-йыр тымык. Немда ӱмбачын тӱтыра он

чыч лӱзга ош почшым нӧлтале, вара пуйто шкежат олы
кыш тӧрштыш — чыла лап верлам авалтыш.

Куп шеҥгеч тылзе, вуйжым пеле койыктен, йышт он
чале. Вара шинчажым пӱале да Немда ӱмбалне чӱчкаш 
тӱҥале.

Артель лукысо агурыш пуш дене кок еҥ ийын тольо, 
иктыже серыш лекте, весыже, кугу капанже, пушеш 
кодо.

— Тый, эргым, серыште шеклане. Иктаж-мом ужат 
але колат гын, вигак шижтаре. Таче кучымо кол оксам 
чыла тыланет пуэм. Мо кӱлеш, тудым нал.

— Йӧра, чот шекланем. Тый эре тыге сӧрет, вара 
йолетшым арака дене вашталтет.

— Огым. Тыланет первыяк чапле вургемым ыштем, 
оласыла чиктен шогалтем! Ну йӧра, тый ороло, мый 
вапшым шындем,— ачаже, агурым авырем, вапшым 
кышкаш тӱҥале, пуш тӱрыш логалме дене чеп гына йӱ
кым луктеш.

Чыла нере шып. Тымык кеҥеж йӱд. Паша калык 
тамле омо дене мала. йӱд кыдежлан шӱшпыкат перал-
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тен. Куп ӱмбач тылзе тугак пел шинчаж дене эскера, 
йӱдым кӧ могай шем пашам ыштылеш, чыла ужеш.

Пушышто шинчыше еҥ вапшым кышкен шуктышат.
ф

томна дене агурым шураш тӱҥале.
Кенета эркынрак кок гана почела шӱшкалтыме шок

тыш.
— Кӧ? — шыпрак лийын, ачаже йодо.
— Умбалне еҥ-влак койыт.
— Йынати корем дене имньым, очыни, кӱтат, конюх- 

влак тышке огыт тол,— ачаже колым луктедаш пиже
Пу комля гай йыргешке турышка-влак пушышто пӧр

далаш тӱҥальыч.
— Ачий, тышке толыт! Мемнан декак толыт ала-мо.
«Толытак гын, кӱшкӧ лӱем. Вара огыт тол, лӱдыт.» —

Толя, спичка пырчым удыралын, кӱшкӧ шуен шогалме 
йытыр рожыш лишемдыш. Кенета малыше тӱням по
мыжалтен, пудештме йӱк эҥер ӱмбалне сургалте. Туна
мак чорикын кычкыралме шоктыш, рвезе ночко ошма 
ӱмбак керылте.

— Мо? Мо лийыч? — ачаже пуш гыч тӧрштен лекте.
— Ой, кидем! —- вӱраҥ пытыше рвезе пудыргышо 

пычалже воктене пӧрдалеш.
Тиде жапыште Артель лукыш Алик, Ваню да моло 

рвезат куржын тольыч, нунын коклаште Дмитрии Сер
геевичат уло.

— Эх тый, Семен Иваныч! — пӱй вошт лекше кочо 
мут дене Дмитрий Сергеевич ошма ӱмбаке шӱвале.— 
Шем еҥ улат улмаш...

Серышке шупшын шуктыдымо пуш вӱд ӱмбалне пеш. 
пушышто кол-влак, почышт дене лупшкедыл, умшаш
тым каркалат, пуйто нунат браконьерым вурсат, курым
жо мучкылан тудым каргат...



КИКИМОР

Гиде иктаж коло вич ий ондак лийын. Мыйым Еме- 
лич ялысе тӱҥалтыш школышко туныкташ колтышт.

Кастене уроклан ямдылалт шинчем, кенета пӧртӧн
чыл омса почылтмыла да тунамак петыралтмыла шок
тыш. Иктаж еҥ пурымым вучем. Уке, ок пуро, пӧртон
чылно веле кошташ тӱҥале. Омсам почым да кычкы-

о/

ральым:
— Кӧ коштеш? Пурыза!
Нигӧат уке. Чыла шыпланыш. Угыч пашалан пижым.

о/

Изиш гына жап эрталтыш — адак тугак. Мо тугай'3 
Ӱпем копыж-ж шогале: кӧ-гынат коштеш. Лампым на
льым да лектын ончальым — иктат уке.

Эрлашыжым колхоз правленийыште мо лиймым ра
дам дене каласкалышым.

— Теҥгече,— манам,— кӧ-гынат лӱдыктыл коштын.
— Тыге пӧртын озаже коштеш, маныт,— ик илал

шырак пӧръеҥ пелештыш.
— Озаже кулак лийын. Тудым поктен колтымо. 

Уралеш колен, маныт. Колышо еҥ нигузе коштын огеш 
керт,— умылтарем мый.

— А ынде ман! Тый дечет ончычат тыгак лӱдыкты
леш ыле,— манеш саде илалшыракет.

— Кӧ пала, а мый колынам: кикимор коштеш, ма-
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пыт! — коклашке Кандрачи Семон пурыш. Тудо шоякым 
лӱлаш пещ кертеш.— Кикиморак толын огыл дыр?

— Мый нимогай кикиморланат ӱшанымаш уке, — 
руал пуышым.

— А вот колышт,— тӱҥале Кандрачи Семон, шкеже, 
шинчам пашкартен, кынел веле шогале.— Коштеш тудо 
пӧртончылно, коштеш-коштешат, лач пелйӱдым пӧртыш 
пура. Пура да пӧрт кӧргӧ йырет савырнен налеш, а тый 
вакшыштет лӱдын киет. Тулым чӱктет — нимат уке, а

тул йӧра — шке пашажым ыштенак ышта: ӱстембалым 
кумыкта, чайкорка чор-р веле шоктен кодеш, самова
рым пырдыж воктен шырлоп шыжыктен колта,— Семон 
чыла тидым кидше дене ончыктылеш.— Эрдене кыне
лат— чыла верыштак, нимоат пудырген огыл.

— Кай, ала-мом веле ойлыштат,— манам.
—- От ӱшане? Шого, теве ужат! — коля поч гай вич

кыж ӧрышыжым пӱтыра Кандрачи Семон.
«Йӧра,— шонем,— илен ончем. Палашак кӱлеш. Са

дак,— шонем, — тиде кишшӧрым руалтен кучем, а то 
перен шуэм».

Ик кече эрта, вес кече — эре тыгак.
...Кас лие, пычкемышалте. Лектым пӧртӧнчыкӧ, лам-
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пым кученам. Вучем-вучем — нимат уке. Кылменат пы- 
тышым да пӧртыш пурышым.

Изиш жап эрталта — адакат кочыртаташ тӱҥалеш. 
Мо томаша?

— Ынде пелйӱдым вучем. Пӧртыш пура уке? Пел
йӱдат эртыш. Пӧртончылно гына кочыртатыме йӱк 
шокта. Кенета крӱп ала-мом шуэн колтыш, тунамак 
чыла шыпланыш. Мом кудалтыш? Эрдене лектын ончы- 
льым: лукыш шогалтыме вӱдвара камвозын.

Кишшӧрым ужнемак. Ужнем веле огыл, кучынемат 
Тидлан мыйын чолгалыкем сита. Кузе ыштышашым шо
нен пыштышым...

Ынде лампе деч посна пычкемыш лукыш пызнен 
шинчым. Кидыштем — шырпе. Вучен шинчем. Нимат 
уке. Эше вучем. Мо, шатын, шижын гын веле, лӱмынак 
огеш тол.

Чу! Ала-кӧ ниялтыш. Могыр коваштемлан йӱштӧ 
вӱд опталмыла чучын кодо. Тугак шинчем, эше мо 
лиеш — вучем. Теве кочыртатыме йӱкет шокташ тӱҥа
ле. Ончыч шкетын, вара весе, кумшо... Ындыже шыр
пым удыралын ончаш жап!

Кок шырпым йыгыре кучен, писын гына шорт уды
рал колтышым. Ончем...

Икмыняр кече гыч уэш Кандрачи Семоным ваш
лийым.

— Ну, — манам, — «кнкиморетым» мыят ужынам. 
Ӱжынам гына огыл, кученам!

— Айда ойлыштат! Тый, Илья Романыч, мылане
мат ончыкто. Л то, — манеш,-—мый ужын омыл.

— Ха-ха-ха! — воштылде шым чыте. — Токаже вара 
мом ойлыштыч?
— Кикимор нерген. Мом колынам, тудым ойленам.

— Манеш-манешын капка меҥгыже шукертак шӱ
йын йӧрлын.

— Манеш-манеш кызытат коштеш. Адак, шижат 
дыр, шкежат изишак нугыдынрак шӱралтенам, — пел 
шинчажым пыч ыштале Семонем.
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— Уке, тетла от уж. Ынде чылаже латкум «кнкимо- 
рым» пытаренам. Тетла нимат ок шокто, — маньым да 
радам дене каласкален пуышым.

— Кузе лӱдын отыл?
— Комак деч мо?
— Уке, кикимор деч.
— Ойлем-ыс «кикимор» манмет— йомак гына, ма

неш-манеш. Кикимор огыл, латкум комак лӱдыктылын. 
Мый нимогай иялан, кереметлан, «кикимор» манметлан
ӱшанымаш уке.

— Чын, тиде тошто коса. Тӱрлӧ иялан ӱшаныме 
огеш кӱл, а то шкендым шке гына лӱдыктет, — келшыш 
Кандрачи Семонат.
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ЛӰДДЫМӦ РВЕЗЕ

Рельс гай вияш корным лум ӱмбалне коден, йоча- 
влак мардеж ваштареш ече дене чошат. Нуно кажне ру
шарнян, тыге погынен, чодра тӱрысӧ коремыш мунчал
таш каят.

Пасу ӱмбач, лумым ӱштын, писе мардеж куржеш. 
Тудо ияҥше парняж дене йоча-влакын шӱргывылышыш
тым чывыштылеш, кӱчшӧ дене удыркала, пуйто кӧ кӧм 
сеҥа манын ӱчаша. Ӱчызӧ мардеж! Рвезе-влакым кунам 
сеҥен кертат! Ужат, чурийышт кӱктымӧ рак гай чевер
ген, пар гына лектеш.

Икте-весым ончылтен, чодра тӱрысӧ корем сер декат 
миен шуыч.

— Кӧ камвочде, тышеч вола, тудо — герой! — кыч
кырале ик рвезе.

Кумыкрак лийын, кум-ныл гана мунчалтен во
лышт— иктат ыш камвоч.

— Тиде чепуха! А вот Овда корем чынже денак ку
рык гай!

Тышеч тораште огыл, чодра тӱрыштак, моткоч келге 
корем уло. Сер ӱмбалныже лу-лучко пӱнчӧ нӧлталтын, 
пуйто нуно, йолварня вуй дене шогалын, кавашке шу
нешт.

— Каена тушко!
Ечыштым Овда корем велыш виктарышт.
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— Эх, вот тиде чодра воктене кӱртньӧ корно шуй
налтше ыле! — эн ончылно тавен куржшо Петя савыр
нем шогале.

— Молан?
— Тунам мыят торлышо рельсым ужам да поездым 

шогалтем ыле. Вот тиде геройство!
— Подвигым ышташ кӱртньӧ корно деч посна ок 

лий мо?
Йолташыже-влак иктым да весым ешараш тӱҥа

льыч:
— Ече дене ӱчашымаште первый верым налат— ге

рой!
— Кӱртньӧ пудыргым эн шуко погет— герой!
— Олимпиадыште первый верым налат — герой!
— Вӱдыш пурен кайшым утарет — герой!
Овартыме мече гай йыргешке шӱргывылышан, шел

ше лончо гай аҥышыр шинчан Семон гына нимом ок 
кутыро, кашак деч шеҥгечын ечыж дене шӱдырна.

Теве Овда корем. Серже коҥга саҥга гай тура. Иктат 
волаш ок тошт. Кутырен гына шогат.

— Ожно тиде коремыште овда илен, маныт.
— Тиде йомак гына.
— Йомак, манат? А вара молан ялнажым О в д ас о 

ла маныт?
— Паледа, сер йымалныже овда пурен коштмо рож 

уло, манеш ковам.
— Тый рожшым ужынат мо?
— Уке.
— Ончыч ужаш кӱлеш, вара ойлаш.
— Айста кеҥежым тышке тӱшкан толына да он

чена.
— А мо вара, ончена, — келшышт чыланат.
Волаш тугак иктат ок тошт. А Петя лӱдын шогышо 

огыл. Шинчажым кумыш, да мо лиеш-лийже! Ече тояж 
дене шӱкалаш гына тӱҥалын ыле, кенета волгенчыла 
ушыжым вес шонымаш перыш: «Воктен шогышо мӧчы
рес Семоным шӱкалшаш...»
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Семон шижынат ыш шукто, тудым Петя келге корем 
йымаке шӱкале. Лум гына пурак семын тӱргалт кодо.

Семон ийготшо дене кугу огыл, Петян такешак. Но 
тичмаш кинде сукыр гай топката. Ошкылмыж годым, 
нелын, капшым кок могырыш лӱҥгыктен тошкалеш. 
Тудо нигунамат, нигушкат ок вашке. Кутырымыж го
дымат ала ойлаш, ала уке маншыла шуялтен гына 
кок-кум мутым пелешта.

Классыште урок годым иктаж-могай пашам возаш 
пуат гын, молышт ыштен шуктат, а тудо  тӱҥалеш веле. 
Ончыч ятыр жап шонен шинча, кок-кум гана кугун шӱ
лалтен колта, вара ручкам кидышкыже кормыжтат, 
адак угыч шонаш пижеш але сумкаштыже иктаж-мом 
кужу жап пургедеш. Пытартышлан, чернилаш перожым 
тушкалтат, парт ӱмбак кумык возын, тӱрвыжым тӱрлӧ 
семын кадыртылын, возаш тӱҥалеш. Тиде жапыште 
меремеплан лекташ оҥгыр йӱкат шергылт кая. Семон 
ойган еҥла уэш кугун шӱлалта да, возен шуктыдеак,
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тетрадьшым тергаш колта. Ой, тиде музырлыклан кӧра 
тудлан туныктышын аяр нуж ган когартыше мутшо ша
гал мо пернен!

Лудмыж годымат тыгаяк. Ӱстел деке лектеш гын, 
партше шалана, шонет: кынелмыж годым кычыр-кочыр 
веле мура. Лектын шогалешат, поче-поче нелын шӱлал
тен колта, вара лашка гай чумыраш нержым изишак 
лоргыкта да лудаш тӱҥалеш. Ну, шуйдара вет, аза 
малтыме муро семын икшырымын лудмыж почеш, това
тат, нералтет. Тунам шкенжынат шинчаже кумалтеш 
дыр: книгам пеш лишке кучат, ужаш ок лий.

А кечывал перемен жапыште кочмыж годым шӱрым 
кӱмыжыштыжӧ шӱдӧ пачаш луген пытара: колым шӧ
рӧка дене шӱрымыла совлаж дене пареҥгым кычал 
кошталеш. Вара уф да уф пуэн йӱкшыкта. Шинчылтеш, 
шинчылтеш, кӱмыж-совлажымат мушкын ок шукто — 
уроклан оҥгыр йӱкат шергылтеш.

Семон перемен жапыште нигӧн декат ок пижедыл, 
шкенжым шӱкалыт гынат, ок сыре. Садланак тудын 
йырже изирак-влак капка йымал пийла тӧрштылыт, а 
Семон слон гай уждымо-колдымо семын коридор мучко 
ошкылеш.

Семон шкенжым подвиг ышташ шочын омыл манеш, 
шке музырлыкшым веле огыл, фамилийжымат йӧратен 
огыл: Пузырников, фу! Кеч Петян семын Кузнецов лий
же ыле.

Рвезе-влак Семоным иктаж-молан-гынат воштылаш 
йӧратат. Теве кызытат тудым Петя шеҥгечше миен шӱ
кале. Семон шижынат ыш шукто — вынем гай корем йы
маке чоҥештыш.

Волен ыш шу, унчыли вуя керылте да мечыла кок 
йыр пӧрдын савырныш.

— Ой! Ой, йоле-ем! — тудын йӱкшӧ шокта.
Рвезе-влак, тыманмеш ечыштым кудашын, корем 

йымаке тӧрштышт.
Семон лум ӱмбалне магырен кия, кынелын ок керт. 

Ече тугымыжым чыташ лиеш, а йол эмганымыжым?..
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Семоным, кынелтен, кок могырым коҥла йымачше 
кучен, пыкше сер ӱмбаке шӱдырен кӱзыктышт.

Куштырак Петяже? Кушто «герой»? Уке. Тудын мӧҥ
гӧ шикшалтме кышаже гына лум ӱмбалан кодын...

*  *  *

Лум шулен пытымек, йоча-влак, кольмым палын, Ов
да коремыш погынен тольыч. Петя ден Семонат пырля 
улыт. Вес рвезе Петялан ала-кузе чот сыра да мочыла 
семын пунчалеш ыле, а Семонын кӧргыштыжӧ кӱ чон 
огыл, порсын кумыл киен.

— Овда рожым муына гын, мом ыштена? — кычал- 
шыштла кутырат.

— Кӱнчена да илыме вержым ончена.
— Тушто нунын ший ден шӧртньӧ ӱзгарышт шуко, 

манеш. — Петя адакат коважын ойлымыжым каласка
лаш тӱҥале.

— Коватше кузе пала?
— Тудланат коваже каласен коден. Овдан ӱпшӧ ку

жу, мландыш шумеш кеча, йолкопаже тупуй, парняже 
шеҥгекыла, манеш.

— Чыла тиде шоя, шонен лукмо гына. Ожно тунем
дыме пычкемыш калык тӱрлӧ манеш-манешлан, кӱлеш- 
оккӱллан ӱшанен, — кугурак классыште тунемше рвезе 
умылтара.

— Ончена теве, рож уло але уке.
Семон гына, нимом кутырыде, шеҥгеч окшакленрак 

ошкылеш.
Телым тымык чодра ош мамыкше да янлык-влакын 

кышашт дене поян ыле гын, кызыт сывын вургемже да 
кайык-влакын шӱдӧ семан мурышт дене сылне. Колыш
тат, да кумылет якте пӱнчӧ деч кӱшкӧ нӧлталтеш.

Ик вере, чынак, рожым муыч. Тудын воктене тыште 
да тушто— кайык пун, пыстыл. Кӱнчен ончышт — ры
выж пыжаш, озаже гына уке.

Корем мучко коштын-коштын — арам.
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— Маньым вет, тыште нимогай овдат илен огыл. Да 
тудо лийынжат огыл.

Петя корем сер ӱмбаке кӱзымыж годым шудо кокла 
гыч нушкын кайше шем йылгыжшым ужо. «Кишке вет' 
Сейчас кучем да чылаштым ӧрыктарем. А вара школын 
живой угол ойышкыжо наҥгаена», — шоналтыш тудо.

Петя лӱдын ок шого. Семон гай мӧчырес огыл. Шур
маҥше гай писе Чынак, классыште урок годым иктаж- 
могай пашам возаш пуат гын, кыр-гор веле перожо му
ра, тыманмеш удырал шукта. Весе огыл, Петя, очыни, 
шкежат мо возымыжым лудын ок керт: буква-влакшым 
пий почла кадыртылеш, чыве чапала удыркала.

А кидше! Пӱтынек чернила дене амыргыл пыта. Ви
яш вичкыж нержым ӱштыл колта — чурийыштыже ту
намак канде ӧрыш шочын шинчеш. Урок пытымешке, 
шӱргывылышыже, товат, коҥга помыла дене ӱдымыла 
веле коеш. Лач оҥылаш мучаште кошар карандаш вуй 
дене темдалме гай лакыже гына изи воронкала ошак 
кодеш.

Возымаште веле мо, лудмыж годымат тыгаяк. Поче
ламутым каласаш тӱҥалеш гын, кычкен лекме талгыды
ла тула. Тудлан нимогай запятоят, точкат уке — нигу
шан ок шогал, пуйто ала-кӧ тудым сола денат огыл, 
шугыньо дене покта.

Кочмыж годымат ӱчашымыла вашка. Кечывал пере
мен жапыште молын кочкаш тӱҥалмешкышт пел кӱмы
жым лупшенат опта, совлаже кӱмыж воктене мура веле. 
Вашкымыжлан кӧрак пелыжым йоктарен пытара, кӱ
мыж воктене велкалымыже ер семын шарлен кодеш.

Капше визымше классыште тунемше-влак кокла гыч 
эн изи. Туге гынат эн кугун тӧрштылеш, перемен ж а
пыште тудын чарга йӱкшым веле колат. Иктым да ве
сым кӱлеш сомыл денат, йодыш деч поснат миен шу-

и

ралта. «Школышто упш дене кошташ ок лий, шовыч 
денат нечево шинчаш! — манешат, ӱдыр-влакын вуйышт 
гыч чевер шовычыштым йыштак веле шупшыл волта.— 
Омыта семынат сакыман огыл!»
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Шовычым руалтен куржмыж годым я парт лукыш 
миен перна, я ӱстелым шижде ирал кода, я пӱкеным 
кумыкта. Но утла, шкенжым кучаш ок пу. «Ой, шуршо; 
Ялт шӱртак улат!» — ӱдыр-влак кӱсынешыже тудым 
игылт кодыт.

«Шуршо!» Шонен муыныт вет! Шуршо шеме лиеш. 
а Петя — ош ӱпан, шара шинчан рвезе. Лач шот деч 
посна тӧрштылмыж дене, очыни, шурныланат вуйым 
ок пу.

Петя мом-гынат ӧрыктараш лиймым ыштынеже.
Кызытат, овда рожым кычалшыжла, корем сер ӱм

баке кӱзымыж годым кишкым ужо да тунамак почешы
же корем йымаке тӧрштыш. Шонен шогыде, йолжо дене 
темдале.

— Кишке! Кишке! Толза, кишкым кучена-ам! — 
кычкыра.

Тунамак «ой!» шоктыш.
— Мо? .
— ; М О  Л И Й Ы Ч ?

— Кушто кишкыже? — тудын деке куржын волышо- 
влак йодыштыт.

— Полем дене тошкалынам ыле. Теве... Теве тышеч 
чӱҥгале... — мланде ӱмбаке волен шичше йоча санда- 
льыж деч кӱшнӧ чара верым ончыктыш. Шкеже лӱдын, 
чытыра, тӱсшӧ пор гай ошемын. Чӱҥгалме вер, йош
карген, койын овара. Петя лӱдмыж дене уло йӱкын 
шорташ тӱҥале.

— Чӱҥгалме вер деч кӱшычрак чот гына пидын 
шындаш кӱлеш, — кугурак рвезе ойым ыштыш. — Кы- 
кызытак больницыш наҥгайман!

Кок рвезым ялыш, колхозын автопаркышкыже, со
дор куржыктышт.

Кашак деч шеҥгелне шогышо Семон ала-кушто (ала 
книгаште, ала газетыште) лудмыжым шарналтыш: киш
кын аяржым умша дене шупшын лукташ лиеш. Молым 
капше дене тӱкедыл, Петя деке пӱгырныш.

— Куштырак? Ончыкто-ян.
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Сукалтен шинчын, йолкопа ӱмбалне йошкарген овар
гыше верышке тӱрвыжым тушкалтыш да шупшаш тӱ
ҥале.

Лӱдат веле: умшасе сусырыш аяр логалеш гын, але. 
шупшыжла, кӧргышкыжӧ нелын колта гын, Семон шке
жат колен кертеш. Нимогай врачат тыге ышташ ок шӱ
дӧ. Шоналтет, да ӱпет шогалеш, могырет чытырналт 
колта...

— Тьфу! — Семон умшаж гыч ала-мо тугай вӱр йӧр
шан ужаргым шӱвал колтыш. — Чыла! Тетла аяр уке.

Шкеже уэш рвезе-влак шеҥгеке капшым кок могы
рыш лӱҥгыктен ошкыльо.



ШЕФЫШ НАЛМЕ 
КЛАССЕМ У

Мемнан школышто пионер дружиным Зина Домра
чева вуйлата. Ура чопан, тул гай ӱдыр. Таче адак шш 
актившым урок деч вара кодыш.

— Эн ондак, кӧ тиде арняште начар отметкым па
лын, тудым когартен налына, — тӱҥале тудо. Ик рвезым 
ӱстел деке луктын шогалтыш. — Тый молан двойкым 
налынат?

Рвезе нимомат ок пелеште.
— Молан алгебра дене шӱкшӧ двойкым налынат?
— Сай двойкат уло мо? — кӱрен тӱсан карандаш 

дене шуко точкым шындылме гай арава чуриян рвезет 
сотара веле.— Айда шӱяшыжат, тумыштыл пытарымы- 
жат йӧра.

— Двойка нигунамат сай ок лий! — умылтара Зина, 
саҥгажым кугыеҥла куптырташ тырша. — Тройка гын 
тӱрлӧ лиеш: икте — тумо гай пеҥгыде, весе— шӱйшӧ 
пече меҥге гай чаракан.

— Чараканжат йӧра ыле... — лектын шогалше рвезет 
шокта.

— Уке, ок йӧрӧ! Мыняр гана тый денет тыге шогыл
таш тӱҥалына? Тыланет верч, ужат, мынярын каҥа
шаш кодынна. Ик арня жапым пуэна. Тӧрлатет?

Ик жап вуйым сакен шогымеке, рвезе пелештыш:
— Тӧрлатем.
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Тыште «ом керт» манаш ок лий — кеч умбакыже йо
дыштмым чарнат.

— Мутым пуа, ужат, кузе куштылгын тӧрлаташ шо
па. Пален лий: ик арня гыч адак тергена. Уроклан каж
не кечын чот ямдылалт! — Зина рвезым верышкыже 
шындыш. — Ынде дисциплиным пудыртышо-влаклан 
шокшым пуэна.

Изирак капан вес рвезым луктын шогалтыш.
— Мый нимогай окнамат пудыртен омыл, — пелеш

тыш саде рвезет.
— Окнам огыл, дисциплиным пудыртенат. Молан 

хор гыч куржынат? — Зина сырыш, пачемышла кер
жалте.

— Мый муренже ом мошто: музыкальный слух ман
мет уке.

— Угке гын, муаш кӱлеш.
— Муаш мый йомдарен омыл вет.
— Тый мо? Шкендым эн ушанлан шотлет аман? 

Эше куржаш тӱҥалат?
Рвезын пӱсӧ йылмыже вигак нӱшкеме.
— Огым, — шоктыш.
Ынде Зина кумшо деке пиже:

— А тый молан ынет кушто?
— Кушташ огыл, иктаж-могай модыш дене ӱчашен 

модаш гын, уло кумылын тӱҥалам.
— Икте ок муро, весе ок кушто... Вара кӧ дене кон

цертым ямдылаш тӱҥалына? Пионер тыгай лийман мо?* 
Эше куржат тӱҥалат?

— Огым...
Зина нылымше йочамат луктын шогалтыш.
— Тый молан шкет деч изим шортарет?
— Мый огыл, тудо шке шыҥа гай. ӱнарже дене пи

жедылеш,— пундыш гай йыргешке капан рвезе ӧкым
рак пелештыш. — Эше лӱмдылаш тӱҥалеш гын, шӱй- 
ж)ым савырем!

— Вот мо, чылан те невоспитанный улыда! — Зина
о

ынде тарай гай чевергыш. Отряд командир-влакым
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гына кодыш, молыштым колтыш. — Колыда, вес арняш
те первый кече гычак воспитательный пашам тӱҥалы
на... I еве тыгайым... — кагазшым шаралтыш.— Персо
нально те ответственный лийыда!

Шочмын

Домрачева Зинан планже почеш таче изирак икшы
ве верч тыршыман.

Мый иктым гына шонен, коридор мучко мӧҥгеш 
оньыш коштам: кӧ изиракым шӱкалеш але шортара, ту
дым шкенжым поньыж налаш.

Пе-ешак эскерем. Молан иктат нигӧмат ок шӱкал? 
Молан шортмо йӱк ок шокто?

Мом-гынат ышташ кӱлеш. Уке гын Домрачева адак 
лӱмегож чумалтымыла тототлен чыштыраш тӱҥалеш. 
К урсат  тудын гай тале иктат тӱняште уке дыр.

Да, таче коридорышто ньога-влакым от уж, нуным 
классыштак эскерат, класс гычат огыт лук докан.

Мыят шкенан шефыш налме нылымше «а» классыш
ке ошкыл колтышым. Тиде класс верчын мемнан отряд 
вуйын шога: начар оценкым налыт— мемнам вурсат, 
спорт паша дене почеш кодыт— адак мемнам нултат; 
иктаж-мом осалым ыштат — нуным огыл, мемнамак ру
алтен кучат. Вот тыге. А эн ондак шымше «а» классын 
отряд командирже семын саде Зина Домрачеват мыйым 
чыштыраш пижеш.

Нылымше класс дене таче мом ышташ?
Шонен муым: звонок лиймеш, чылаштым модыкташ 

кӱлеш. Тидат изи верч тыршымаш огыл мо:*
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Мом шылташ, мый шкежат модаш пеш йӧратем, а 
теннис дене таҥасаш вуемым пуэм, товатат! Кӱсенем

е

гыч изи ош мечым луктын, йӧнан вереш шылтышым.
— Рвезе-влак! — маньым, классыш пурен шогалме

ке.— Мый изи мечым коридореш шылтенам. Кӧ эн
ончыч кычал муэш?

%

.— Мын муам гын, мечыжым мӧҥгеш ом пу, — шокта
М 7 -

ик рвезе.
— Йӧра, — манам. — кӧ муэш, мече тудлан лиеш. 
Лектыч да, э-э, кычалаш пижыч. Кушто гына огыт

ончо: портрет шеҥгелне, окна ӱмбалне, омса лукышто — 
чыла вере шеҥыт. Икте тӱньык салмамат кид шӱмжӧ 
дене ниякткален нале. Шӱчаҥ пытыше кидше дене шӱр- 
тылым ӱштыльӧ да тунамак лудовырысаҥе.

Весе, пӱкен ӱмбак йолварня вуй дене шогалын, омса 
вуйышто пургедеш. Кенета пӱкенже гыч крӱп! кӱвар 
ӱмбаке керылте. Рвезын нерже гыч вӱр кышкалт йогат, 
мӱгырен шорташ тӱҥале. Мый тудым изин-кугун шыма
таш тыршем.

— Моч коршта? Молан тынар мӱгырет? Ит шорт,— 
семалем, корштымо вержым пуал-пуал колтем.

Шортмо йӱкым колын, Зина Домрачева мемнан деке 
куржын тольо да мыйым аяр нуж дене когартымыла 
поньыжаш пиже:

— Мом кӱлеш-оккӱлым шонен луктынат? Теве Садо
вин Олег деч примерым нал. (Тудо шымше «б» класс 
гыч, мыйын семынемак отряд домандир.) Поген шынден 
шефыш налме классшым да шыпак книгам лудыт. Ик
тат ок шурго, иктат ок шорт. Эх тый, Михеев!



Кушкыжмын

Зинан планже пореш таче искусствым йӧратыме ке
че. Ну, шонем, Олег мом ышташ тӱҥалеш? Класс ом- 
сашт тӱкылымӧ. Олегын йӱкшӧ шокта. Тудо адак йоча- 
влакым поген шынденат, музыка нерген каласкала.

— Те Чайковскийым шинчеда? Тудын могай оперы- 
жым паледа? — йодыштеш.

А мый тыге поген шындаш ом йӧрате. Кайшым ны
лымше «а» классышке да рвезе-влаклан ойлем:

— Таче тендам кушташ туныктем.
Кушташ мый шкежат пеш йӧратем. Мӧҥгыштӧ нигӧ 

уке гын, воштончыш ваштареш шогалам да тыгат-тугат 
тӱрлӧ семын тавалтем; кидемым ик велыш шаралтен, 
лап-лап лийын, агытзнлат пӧрдын налам; ожно годсо 
куштымо семынат, ик кидемым кӱш нӧлталын, весыж € 
дене кыдалым кучен, марий ватыла кушталтем, кузе 
гына ом кадыргыл — нигӧат ок уж, нигӧат ок воштыл.

— Кӧ ынеж кушто, теве тышке шогалза, те мураш 
тӱҥалыда, — йоча-влакым муро почеш куштыктынем.

— Могай мурым? — йодыт.
— Куштымо мурым! — манам.
Тӱҥальыч:

Ой, луй .модеш, луй модеш 
Кугу чодра тӱрыштет.
Ой, мӧр кӱэш, мӧр кӱэш 
Чевер олык тайылыштет.
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Ик мужыр почеш вес мужырым кушташ луктам, ту- 
ныктымо семын шкеат тавалтен ончыктем. Молышт, чӱч
кыдӧ семлан келыштарен, рӱжге совым кырен мурат:

Рия-рия шӱвыржым 
Кӧ шокталтен, кӧ каен?
Тӱп-тӱп тӱмыржым 
Кӧ пералтен, кӧ каен?

Тӱрвӧ тӱсет мо уке?
Кӧ шупшалын, «ӧ каен?..

— Пуракше! Товарым сакаш лиеш! — Зина Домра
чева варашла толынат лекте. — Тый, Михеев, палет, 
рвзе-влакым молан туныктет? — мыйым тура ончен 
йодо тудо.

е/

— Мураш да кушташ! — вашештышым мый.
— Йӧ-ра-таш туныктет! Ужат, мотор да чевер тӱрвӧ 

тӱс нерген мурен шогылтыда.
— Мурыжо тугай гын, вара мом ыщташ?
— Тугеже мут деч посна, ля-ля-ля манын мурыза! 

А тый... — адак мийын каҥга капем нулташ тӱҥале.— 
Изинекак оҥай пашалан туныктет, нылымше классыш
так теве сӱаным ыштыктет!

Зина кайыш. А мый адак вуемым удырал шоген ко
дым.

Вӱргечын

Таче спорт кече.
Мыйын ушышкем пуда дене пудален шындымыла 

икте пижын шинчын: лётчик лияш! Школыш кошташ
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тӱҥалме деч ончычак, тӱгӧ лектын, кайык-влакын чо
ҥештымыштым кӧранен онченам. Пушеҥге вуйыш кӱзе
нам, тушеч кавашке нӧлталтмем шуын. Пыл ӱмбаке кӱ
зен шинчын, кугу ола ден теҥызла гоч чоҥештен савыр
нышаш ыле, шоненам.

Турня-влакын мӱндыр верыш чоҥештен каймышт 
семын икте почеш весе идалык-влак эртеныт. Мыят 
школыш тунемаш куржынам. Туныктышына тале физ
культурник ыле. Мемнан дене пырля мече дене модын, 
унчыли вуйын кид ӱмбаке шогалын, кудвече мучко 
коштын, а турникыште мом-гына ыштылын огыл, мечы
ла пӧрдын. Тудым ончеп, мыят мӧҥгыштем унчыли шога
лаш тунемынам. Тидыже ала-молан мыланем самолет 
дене чоҥештымыла чучын. А турникыште ынде меат 
кажне перемен жапыште кечена.

— Олег. тый таче мом ышташ тӱҥалат? — йодым 
перемен годым Садовин деч.

— Докладым ямдыленам, — вашештыш тудо, — «Та
за капыште — таза чоп». Лӱмжӧ келша?

%/

— Лӱмжӧ гына огыл, ниможат ок келше, — руальым 
тудым. — А ме футбол дене модаш тӱҥалына.

Рвезе кашакым урок деч вара модаш луктым, а
ӱдыр-влакым турникыште упражненийым ышташ коды
шым. Нуным туныкташ мемнан класс гыч ик чулым 
ӱдырлан шӱдышым.

Футбол дене модын пӧртылмына годым коридор ок
на чор-р шоктыш.

— Кӧ пудыртыш?
— Тӧвӧ, мечым кидем гыч перен, — ик рвезе весым 

ончыктыш, шкеже шорташат тора огыл.
Ончем —Зина Домрачеват ала-кушеч мечыла толын 

лекте. Молан алят мӧҥгыжӧ каен огыл? Эҥгеклан — 
тоҥгак манме гаяк лие.

— Ну, ынде мом ыштена? — игылтмыла йодо тудо. 
Вара окнам пудыртышо рвезе велке савырныш. — Фу- 
файкетым шуралтен кодет мо?

Тунамак шыдыжым мыйын ӱмбак кусарыш:
о/
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— Тыйын, Михеев Геннадий, эре мӧҥгешла лектеш. 
Молан кызыт футбол дене модыда? Мланде кылмыктен, 
вашке теле толеш, а тый — футбол дене, окмак! Ече дене 
кошташ ямдылалтман. Умылет? — Ӱш дене перен-перен 
колтымыла шелеш веле.

А мый, нимом ышташ ӧрын, вуем сакен шогем...

Изарнян

Таче шкем тыматлын кучымо кече. Шургаш ок лий. 
Коридодышто куржын ончо-ян! Вигак кучен шогалта г

— Мӧҥгеш кай да сайын ошкыл тол, — шыман ойла 
дежурный. Тунамак кагазышкыже лӱметым возен 
шында.

Мый урок деч ончычак нылымше «а» классышкем 
кайшым. Миймем годым икте, чылаштлан фокусым 
ончыктен, кӱвар ӱмбалне шинча ыле.

— Ончалза, упш йымалнем нимат уке вет?
— Уке, — маныт молышт.
— Та-ак! Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик 

погулять. Ынде ончыза.
Кӱвар ӱмбач упшыжым нӧлтале — кум перо кия.
— Кушеч перожо лектын? — йодыт тудын деч.
— Ловкость рук — никакого мошенства! — ала-кӧ 

деч тыгай мутымат колын шуктен.
Весе, указкым парня вуйышкыжо шогалтен, коштын 

ончыктыш.
— Ынде чыланат верышкыда шичса, — маньым йо

ча-влаклан.— Таче тыланда икмыняр книгам конденам.
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1 Премеч жапыште ончеп кертыда, мӧҥгыда!' лудаш 
пуэм. , ;•

к '

Нк оҥай йомакым лудмем годым класс шу-у воштыл 
колтыш.

Кӱлеш вет, лач тиде жапыште Зина Домрачева ом
сам почын ончале.

— Мо тыгай? Чыла вере тып, а тыште лорген шин
чеда. Таче план почеш воштылмаш огыл. Тидым огыда 
пале мо? Колыштса, уло школ мучко карме чоҥештен 
кайме йӱк шокта. Вот кузе шкендам тыматлын кучы
ман!

«Коридорышто эскерен шога мо? — Зина нерген шо
нен, умбакше лудашат монденам. Книгам кучен, окна 
воктене шып шогем. — Шотшо дене чыла шуктынеже, 
да эше шып гына, йӱк лукде ышташ шӱда. Кагазеш во
зен ямдылыме планжым мемнан дене ышат каҥаше. 
Шеф пашам кузе ышташ йӧнанрак, кузе тудым сайрак 
вораҥден колтат ок шоналте, нигӧн ойжымат ушыш ок 
нал. А шӱдымыжым ит шукто-ян! Тунам коваштегымак 
ньыктын налеш...»

Тӱнӧ лум йӧре йӱр йӱреш. Мыйынат чонем шыже 
кава гаяк пылаҥе..

Кугарнян

Таче тимуровц-влакын кечышт.
Нылымше классыште тунемше ик ӱдырын аваже 

черланен. Моло шочшыжо тудын уке.
— Ой, ынде кузе илышаш? — черле ӱдрамаш ой-

'  е/

лен. — Молыжо эше йӧра, ӱдырем пешак жалке: чыла
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сомыл — тудын ӱмбалне, тунемашыжат почеш кодеш 
дыр.

— Рвезе-влак, тендан коклаште иктын аваже нелын 
черланен. Айста таче тушко полшаш каена, — тунемше- 
влаклан ойым ыштышым.

Урок деч вара рвезе-влак пум, пӱчкын, шеледен, ар
танашке оптышт, ӱдыр-влак сомылкам ышташ пол
шышт.

Изи тимуровец-влакын ыштымыштым ончен, черле 
ӱдрамашын кумылжо тодылто:

— Тау, моткоч тау, икшывем-влак!
— Кокай, ме вес ганат толына, тыйым она мондо,— 

вашештышт тунемше-влак. — Тӧрлане, таза лий!
Черле ӱдрамаш, верже гыч кынелын, мемнам ужа

таш лекте. Кумылжо тодылтын, шинчавӱдшым ӱштын 
кодо.

Мӧҥгеш толмына годым мемнам уремеш Зина Дом
рачева вашлие.

— Мо те шке ора ыштыл коштыда? — тудо мыйым 
шогалтыш.

Йодышыжым мый шым умыло.
— Молан вес вере полшаш миен улыда?
Умылышым: нылымше «а» классым вес ялыш, шкет

илыше шоҥго кува деке, колташ палемденыт ыле.
т— Ме тушкат каена.
— Вот мо. Шке семын мом шонет, тудым ыштылаш 

ок лий. Кушко колтат, тушко кайман. Мом шӱдат, ту
дым ыштыман. Кажне кечын вурсем гынат, ушет ок 
пуро. Тыйым, витне, заседаниешак почкалтараш лога
леш,— Зина мыйым пудешт кайшашла онча.

Шинча ончылнем черле ӱдрамашын ужатен колты
мыжат йомо, шулыш. Мый упшем йымаке кидем чыкен, 
пӱжвӱд дене нӧрышӧ ӱпем чывыштыл шогем...



Шуматкечын

Т аче арулыкым эскерыме кече.
Шефыш налме классыште тунемше-влакын кидыштым, 

шӱргыштым, пылышыштым огыл (тидым такшат кажне 
кечын тергат), а портфельыштым ончаш тӱҥална.

Южыштын тушто мо гына уке! Теве иктын книга 
коклаште ручка (садланак дыр книгаже чернила дене 
амыргыл пытен), весын помидор лазырген возын, кум
шын портфельыштыже кинде пудыргыжо мыняре, ушет 
кая!

Нунылан ик оҥайым шонен луктым.
— Илышыште лийше ик чыным каласем, колышты

д а?— ойлем йоча-влаклан. — Илен улмаш ик тунемше. 
Сумкаштыже тудынат кинде пудырго ятыр погынен. 
Икана, урок тӱҥалме годым, книгам лукташ сумкашкы
же кидым чыка — мо тыгай? Ончыч парняжлан пушкы
дын чучын колта, вара мыгыль-мугыль тарванылмым 
шижеш. Кенета йошт коеш — сумка гыч кӱвар ӱмбак 
коля лектын возеш. Кинде пудыргылан верчын теве 
тендан сумкашкат коля пура, то шукш налеш... — йома
кем воштылтыш йӧре кошартышым.

Рвезе-влак портфельыштым, э-э, эрыкташ пижыч.
— Ынде парт ӱмбалдам ончалза, — маньым. Пар- 

тыщт ужар чия дене чиялтымат, чернила велыме па
лышт олан-вулан вигак шинчашке перна.

Чылаштым урок деч вара кодаш йодым.
Ныл урок пытымеке, паша шолаш тӱҥале: кӧ порт

фельжым эрыкта, кӧ шовын дене парт ӱмбалжым йы
г а — класс кӱвар чотак шӱкаҥе,
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Омсаште Зина Домрачева койо, йолжым амырташ 
огыл манын, омса лондем гочат ыш вончо.

— Колхозын ушкал фермыжат тиддеч яндар! — 
шоктыш.

А Олег Садовин мом ышта, йоднем ыле. Онча
льым— Зинан кышажат кодын огыл...

Уке, мый Олег семын садак доклад дене ом шогылт, 
Домрачева Зинан планже семынат кече еда лач ик тӱр
лӧ паша дене ом серлаге, кажне кечын йоча-влак дене 
пырля модаш, мураш, оҥай книгам лудаш, тунема
шышт полшаш тӱҥалам.

Икмыняр арня 
эртымеке

Тыге арня почеш арня эртен. Тунемме ийын чырык
шат пытыш.

Мемнам Зина Домрачева адак дружина Советын 
заседанийышкыже погыш.

— Икымше чырыкыште кузерак тунемын улына? 
Могай сеҥымашыш шумо? — тӱҥале тудо.

Ну, поньыжеш вет почеш кодшо-влакым! Мончаш 
пурымат ок кӱл: чыла пӱжвӱдетым луктеш. Чытет — 
верыштет шинче, уке — лектын курж. Олегланат ны
лымше «б» классшылан верч чотак логале: отряд-вла
кын таҥасымаштышт нуно эн почеш кодыныт.

— Ончыл верыш нылымше «а» класс лектын. Тушто 
начарын тунемше иктат уке. Тиде веле огыл, мурымо 
да куштымо конкурсышто кӧ сеҥен? Адак нылымше «а» 
классак! Спорт паша денат нунак первый верыш лек
тыныт. Изи веле улыт, футбол дене визымше, кудымшо
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классымат сеҥеныт. Кӧн классым эн арулан шотлымо 
паледа?

— Нылымше «а» классым, — вер гыч дружина Сове
тын членже пелештыш.

— Молодец улыт! Михеев Геннадийын отрядше ше
фыш налме классыште пашам сайын ыштен. Моктем 
мый Михеевым! Тудын деч примерым налза!— Зина 
пулемётла рашкалтара.

Ӧрам мый Домрачевалан: ош комбо семын вӱд гыч 
кукшо лектеш. Кушкын шумекыже, могай лиеш гын?

«ше
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