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МӦР ПЕЛЕДЫШ

I
Вашке тунемашат кайыман, а мыйын шочмо йылме дене учеб

никем уке. Молыжым ондакак наледен пыштенам. «Терым кеҥе
жым ямдыле, орвам — телым» калыкмут мыланнат лачеш толеш. 
Кеҥежымак налын от ямдыле гын, шыжым кечывалым тул дене 
кычал — от му, кӱлеш книга деч посна кодат: тунемаш тӱҥалме 
деч ончыч чыла налын пытарат.

Ачий книгалан ситыше оксам пуышат, мый Павлуш деке лек
тын куржым. Тудо .мӧҥгыштыжак ыле.

— Магазиныш у книга-влакым конденыт, маныт. Айда каена. 
Тыйынат шочмо йылме дене учебникет уке вет, — йолташемым 
селашке ӱжам.

— Мыйын,— манеш, — уло. Теҥгече налынам.
— Мыланемже молан налын отыл? — ӧрын йодым.
— Окса ситен огыл. Селаш кайыме годым тендан деке пуре

нам ыле, а тый йытын кӱрмаште лийынат. Вот мо, — Павлуш 
кидышкем оксам шуралтыш,— мыланем акварель чия ден кисточ
кыж налын кондо.

— Теҥгече молан налын отыл? — палымем шуо.
— Манамыс, окса ситен огыл.

Айда тугеже пырля касна, тыйынат налшаш сатуэт уло.
Кажне кечын шым меҥге торашке куржталмем ок шу.
Айда йолташ семын. Шкетын каяш весела огыл, корныжат 

кужун чучеш.
— Ну, нӧра, йолташ верч .мый вуем пуаш ямде улам.
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— Кайышна!
Корнышто ик мут гыч вес мут, ик шонымаш гыч вес шонымаш 

лектеш.
Шоссе кок могырышто радам дене кушшо тыгыде куэ-влак 

мемнан кутырымынам шыпак колышт шоген кодыт. Куэр пок
шелне — пикш гай вияш, шӱштӧ гай пеҥгыде йолгорно. Нимат 
йокрок огыл тиде йолгорно дене коктын ошкылаш!

Эх, кызытак коммунизм лийшашет, — Павлуш мутым лук
то, — магазиныш она кошт ыле.

— Тунам книга, тетрадь, карандаш, ручка, чия — чыла яра 
лиеш, — ешарышым мый.

- Окса деч поснак пукшат, чиктат, мо кӱлеш, тудым пуат
ыле.

Школжат мемнан гай пу пӧрт огыл, а кӱ дене ыштыме 
кок-кум пачашан лиеш.

— йырже олмапу пелед шогалеш!
Школын тракторжо, автомашиныже, автобусшо тунам ко

кыт-кумыт дене лиеш дыр?
...Икте-весым ешарен, кутыркален ошкылмына годым кенета 

шеҥгелне автомашина йӱк шоктыш. Ме кидым нӧлтална. Шогале.
Умбакыже корным ышнат шиж, кӱчыкеме.
Теве кӱ полат-влак ашын кояш тӱҥальыч. Ожно селаште 

черке гына нӧлталт шоген улмаш, а кызыт села — йӧршеш ола.
Машина мемнам кевыт ончылан волтен кодыш.
Мый, магазиныш пурен, кӱлеш учебникым йодым. Павлуш 

чия ден кисточкым нале. Вара у книга-влакым ончен шогылтна. 
Ушыштем Максим Горькийын книгам лудаш тунеммыже пӧрдеш: 
«Максим, тый кенета поян лият гын, мом ыштет ыле?» — «Мый 
книга-влакым налын оптем ыле», — вашештен.

«Оксам уке. Мыят налам ыле», — шонкалем.
Каяш тарванышна. Мо тыгай? Уна, йол йымалнемак изирак 

пӱтырка кия. Нершовыч. Кылдыме. Нӧлтальым. Книгам окнашке 
пыштышымат, рудаш тӱҥальым. Туштыжо, ушемат кайыш—окса!

Чур, пеле гыч! — Павлуш йывыртен кычкырале. — Айда 
шотлена, мыняр уло.

Окса шукат огыл, шагалат огыл — куд луаш йошкар кагаз да 
икте визыташ.

Мемнан йыр магнит шупшылмо семын калык погыныш.
— Пиалан улыт, — йӱк шокта.
— Мыйяр муыныт?
— Лучо фотоаппаратым налза.
— Радиоприемникым!
— Йоча-влаклан — куан, а кӧ йомдарен, тудлан — ойго. Ша

гал огыл вет...
Мом тиде окса дене ышташ? Мый «Пионерская правда» газе-
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тыште лудмем шарналтышым: икана пионер-влак тыгак оксам 
муыныт да милицийыш намиен пуэныт.

Мыят тидымак пеҥгыдын шонен пыштышым:
— Айда кызытак милицийыш!
— Кушко? — ӧрӧ Павлуш.
— Оксам милицийыш намиен пуэна. Кайышна!
— Йоча чын ышта!
— Пионер семын.
— Молодец! — кажне шке шонымыжым ойла. — Озаже лек

теш гын, тушто пӧрылтат.
Магазин гыч лектын куржна. Милиций ончыко толын шумек, 

мый кроп саҥга|М пералтышым:
— Книгам кушто? Эй, окмак, магазин окнаш пыштен коды

шым вет. Тый тыштак шого, мый чечас, — маньым да, писын са
вырнен, магазин велыш шикшалтым.

Мӧҥгеш толмем годым Павлуш туштак шога ыле.
— Мо пеш кужун коштыч?
— Ынде .мӧҥгӧ каен кертына, — вашештышым тудлан.
— Оксаже?
— Мый тудым озажлан пӧртылтышым.
— Мо пеш вашке? Кӧ йомдарен улмаш?
— Лӱмжым йодаш ушешемат ыш воч.
— Кунам шойышташыже тунем шуктенат?
— Товатат пуэнам.
— Вара мом пӧлеклыш?
— Нимомат...
— Мый гын ом шойышт да 01М сутлане ыле. Шарнет, икана 

счетовод эсогыл сравоч мумыланна тунар шуко кампеткым налын 
пуэн, кок кечыштат кочкын пытарен онал. Тыгай годым мом-гынат 
эре пӧлеклат. Витне, тый мыйжым пычырикат йолташлан от 
шотло. Уке гын, пеле гыч пайлет ыле.

— От ӱшане гын, кӱсенем савырен ончыктем. Ужат, нимат 
уке.

— Тугеже, шелше кокырымат пӧртылтен отыл.
— Молан от ӱшане?
— Кидетше шке век пешак кадыр. Салтак кувавайын трубка

жым удырыктенат? То-то! Мыланемат шупшыктен ончыктенат 
ыле. Ӓ кызыт мумо оксам ала-куш шылтенат да, ом пале, шонет 
чай. Тунар окмакак омыл вет. Йӧра-а, йӧра-а... — Павлуш савыр
ныш да, шеҥгек савырнен ончалде, сырен куржо.II

Нунын пӧртышт мемнан деч тораште огыл, сурт гоч гына, сад
ланак дыр мыйын изи годсек модмо йолташем Павлуш лийын. 
Тудын кочаже, покшым гай чал пондашан Йогор кугызай, ,мотко-
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чак поро шуман: модышым ыштыл пуа, мыскарам, тӱрлӧ оҥайым 
каласкалаш йӧрата. Ожсо илышым, тоштырак еҥ-влакын каласен 
кодымыштым шуко шинча. Шкеже колхозышто ороллан ышта. 
Пеленже Альма лӱман пийым налеш. Пашажым кугызай сайын 
шукта: имне вӱтам, клат-влакым—чыла тудо орола. Кандырам 
гын, илыме курымыштыжо, ушет кая, мыняр пунен! Рат дене шуен 
опташ гын. Москваш огыл, мланде йырат шуэш дыр.

Павлуш ачажым ок шарне, тудын ият пелаш улмыж годымак 
колен, маныт. Аваже ик парня гай эргыжым изин-кугун чаманен 
ончаш толашен. Йогор кугызаят уныкажым ӱпшӧ почеш ниялт
кален. Школыш коштмыж деч ончыч рвезе шоналтымыж еда 
чӱчкыдынак аважым да кочажым йол ӱмбак шогалтен. Шарнем, 
икана мыйын модаш мийымем годымат черлын койо: огешат коч, 
огешат мод. Аваже ӧрын:

— Эргым, ала изишак иктаж-мом пурлат ыле?
— Эртак сур да сур. Огым!
Изиж годым йылме мучаш дене ойлен. Школышто гына тунем 

шуын.
— Шӱрым огыт гын, вара мом кочкат? Ӱйым?
— Огым.
— Муным?
— Огым.
— Мӱйым?
— Коскам!
Кочкын теме да мӱшкыржым пералтыш:
— Мӱшкыр — тӱмыр! Ынде тырлысым.
Мӱйым кочмыжо шуын улмаш.
Мом йодын — кочажат чыла шуктен. Шиялтышым йыгыла 

гын, шымавуч дене ыштен пуа; шӱвыр кӱлеш гын, олымым на
леш, ик мучашеш йыжыҥым коден, ч ы р л ы к е ш  ышта, вес мучаште 
рожым шӱткала. Ыштымыж годымак умшаж дене шӱвыр семым 
луктеш:

— Ыдын-тири, ыдын-торо! Ыдын-тири, ыдып-торо!
Вара йырныкым умшашке чыкен малда:
— Ри-о-ро, ри-о-ро! Ри-о-ро, ри-о-ро!
Отылшӱвыр йӱкым колмеке, куанлан мучаш уке: ик кидым 

кӱш нӧлталын, весыжым ӧрдыжыш кадыртен, лап-лап лийын, 
кертмына семын .кыжгылдык лийына. Йогор кугызай отылшӱвыр 
дене мемнам шагал огыл куштыктен.

Шун дене ыштыме шӱшпыкымат шокташ тудо мастар. Шӱш
пык дене утларакшым кужу мурым шокташ куштылго. Но Йогор 
кугызай чыла мошта, кӱлеш гын, шӱшпык сем денат куштыкта.

Мемнан велыште шӱшпыкым ожно шыжым гына, шурным 
погем налмеке, шоктеныт улмаш. Жап деч ончыч магырыктымы
лан шоҥго-влак кызытат мемнам шудалыт:
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— Ораде кашак! Теве шурным юмо кырен кода гын, ушда 
пура.

Ӧрат: еҥ-влак космосыш чоҥештен кӱзеныт, а южо шоҥгы
жо алят юмылан да тӱрлӧ маненыманешлан ӱшана.

Йогор кугызаят шӱшпыкым шыжым гына ыштылын. Кошар 
парняшкыже чака шунрокым пӱтырат, лудо але агытан гайым, 
але имне вуйым, кадыр шаяным, ыштен шында.

— Эх, 1мыйынат лийже ыле, — Павлушын шуарыме шӱшпык
шым ончен, шинчам йӱлен.

Мый шкежат шун шӱшпыкым ышташ толашенам, да шот лек
тын огыл: ок шӱшкӧ. Апшат ачам тыгай дене ок шогылт, тудлан 
шӱй ден кӱртньӧ гына лийже.

— Ик упш олмам кондет — шӱшпык тыйын лиеш, — мыйым 
умылышыла, тунам Павлуш пелештен.

— Йӧра! — манынам. Коктын мемнан деке куржын улына.
Пакчаштына ныл олмапу кызытат уло: кумытыштыжо кугу

урлык, иктыштыже (тудым ачий китай олмапу манеш) лашка 
деч тыгыде олма-влак кажне ийын лыҥ чевергат.

Ик упш олма олмеш помыш тич шӱшкын шогылтмына годым 
ала-кушеч, чылымым умшашкыже пурлын, кувавай толын шуо. 
Тудо сад йымалне шогылтмынам ужын шуктен улмаш. Авы
ралтна.

— Ош кечым ужыда? — йодеш кувавай.
— Ужам, — манам.
— Ош кече уло? — Павлуш деч уэш йодеш.
— Уло, — манеш.
— Тиде ош кече ончылно товатлыза.
— Кувавай, кече ончылно огыл, тыйын ончылнет товатлена,— 

манам.
Тудо мом ойла, (меат почешыже ойлена: тетла нигунамат, ни

момат шолышташ огыл.
Чыла тиде школыш коштмо деч ончыч лийын. Варажымат 

мый Павлушмыт декак модаш куржталынам. Воктен пошкудо 
деке модаш кунам от кай? Тушко огыл гын, вара кушко кает? 
Павлушмыт деран тӱрлӧ модыш дене модын улына. Ик семын 
модын шерна темеш да, ваштарешла пурен шинчын, ваш-ваш 
тӱткын ончена: кӧ шинчажым ончыч пыч ышта, тудо модын колта.

— Павлуш, шипчаошет дене ончал, — йодынам мый.
Окмак улам мо? Вич гана тӱчыктӧ, вара ончалам,—вашеш

тен.
— Кок гана.
— Тунарак ушдымо омыл вет.
— На, кум гана!
— 0 йлена(мыс.

Йӧра, ныл гана,— шкеже саҥга1м кок кид дене авыренам.
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— Ай-ай, чоя улат! Тый саҥгатым тӱчыктӧ.
Нылыт олмеш куд ганат шолткен шукта.
Павлуш шинчажым савыркален ончал мошта, тудын гай ик

тат ок керт: шинчасортажым ала-кузе шинчагомдышыш шылта, 
шинчаошыжо гына коеш. Мыят тудын гай толашенам, но шинча 
пеш коршта. Тудат вара тыге ончалмыжым чарнен: модыш огыл 
вет, локтылынат кертат.

Поснак Павлушмыт деран «кулай» дене модаш йӧратен улына. 
Теве ик ньогар тур воктене кулай тоям орола, а (меже иктаж 
пушеҥге але савар шеҥгек шылын шогалына да йыштак кулай 
оролышетым кӱтена. Тудо тояж деч изишлан гына ойырла—мый 
уло кертмем дене куржын мием да тоям кидышкем руалтем:

Кулай, Кулай! Мый улам! — кычкырем. Тыге, ончыч кычал 
мумо еҥым сулен кодем. Тоям руалтен от шукто гын, оролаш 
шке логалат.

Оҥай модыш: йолташет верч тулым-вӱдым эрташ ямде улат.
А Павлуш туге чот шылеш — кычалат-кычалат, пыкше муат. 

Вӱта ӱмбак але клат йымак пурен возеш да сокыр удырла кия: 
тудым гына ончыч муын ынышт керт, шона...

Эх, Павлуш, Павлуш, сайжат-осалжат 1мемнан шагал 1М0 
лийын? Кум ий почела кажне эрдене пырля школыш куржталын 
улына, а ынде мый декем пурымымат чарненат. Чыла тиде тылзе 
ондак мумо оксалан верчын...

III

Урок пытымым шижтарен, оҥгыр йӱк шергылте.
Мӧҥгӧ каяш тарванен гына шуктышна, Нина Романовна, мем

нан классный руководитель!^ чыланам чарыш.
— Ида кай, мыйым вучалтыза,— мане.
Нина Романовна кап-кылже дене кугурак классыште тунемше 

гай веле коеш, шапкарак шӱргывылышыже гына нунын ийготышт 
гыч лекмым ончыкта.

Кидешыже проигрывательым кучен, вашке гына пӧртыльӧ.
«Молан? — шоналтышым мый. — Адак могай пайремлан ям

дылалтына?»
Чевер кече семын уло классым ончале, йыргешке чуриян, 

йошкар ӱпан изи ӱдыр тура шогале:
— Рвезе-влак, таче мемнан классыште тунемше Чемекова 

Ольган шочмо кечыже. Саламлена!
Пӱтынь класс совым рӱжге кыра.
Икте почеш весе Олюм саламлат:
— Таза лий!
— Пиалан лий!
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— Сайын тунем!
Нина Романовна проигрывательым почо:

Ну, Олю, могай .мурым колыштмет шуэш?
— Иктаж-могай марла мурым, кызытсым.
— Йошкар-Ола велысе куштымо сем. Келша?
— Пеш сай!
— Колыштына!
Баян сем почеш тавалтымет веле шуэш.
— Иванов Иваным кушталтен пуаш йодына! — ӱдыр-влак со

вым кырат.
Мый тулшолла йошкарген кайышым: ӱдыр-влак ончылно куш

таш моткочак вожылам. Верем гыч тарватен ынышт керт манын, 
парт оҥам кыртмен гына кучен шинчым.

— Йолташ-влакым пагалаш кӱлеш, — туныктышо ласкан ой
ла. —- Ит вожыл, лек да кушталте!

Мом ыштет, кертме семын тавалтен пуаш логале. Йӧра эше 
пластинкыже вашке пытыш.

— Ынде Чемекова Ольган йӧратыме мурыжым муралтена. 
Могай мурым?

— «Кӧгӧрченым».
Олю мураш тӱҥале:

Эрден эрак мый кудывечьншке лектам.
Кӱсен тичак шыдаҥ пырчым мый луктам.

Уло класс авалтыш:
«Кеде, кеде, толза тышке», — пелештем.
Кормыж дене туто' пырчым мын кышкем.

Эше ик-кок мурым тӱшкан муралтышна.
— Ынде «Яблочкым» кушталтен пуэна.
Удыр ден рвезе-влак, класс покшеке лектын, музыка почеш 

тарванышт. Теве ончо, пуйто кольмо дене рокым кӱнчат, вара 
олмапум шындат, вӱдым оптат. Ынде кидыштым шинчашт деке 
лишемдышт, пуйто бинокль дене ончат, пуйто олмажат шуын, 
погатат. Пеш кертыт! Кушто тыге тунемыныт, ;маныда? Шко
лышто. Октябрь пайремлан ямдылалтме годым Нина Романовна 
туныктен. Тудо урокым ок вучо, тӱрлӧ кӱлешым туныкташ жа
пым шоныдымын муэш. Ояр кечын экскурсийыш наҥгаят, йодеш:

— Кавам сайын ончалза. Эскерет гын, могай сӧрале! Кӧ ка
ласа, кузе коеш?

— Кандын,— икте манеш.
Чын, кава канде.
Канде мутшым чотрак пелеште. Эше кузе коеш.

— Кава яндар,— весе ойла.
— Яндаула коеш, — кумшо ешара.
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— Яндаула огыл, «яндала» манын ойлыман, — туныктышо 
тудым тӧрлата. — Но вӱд яндала коеш манына гын, утларак 
келша. А теве умбалнырак пыл кузе коеш?

— Ошалгын.
— Ошалгын огыл, сурын коеш.
— Сур тагала.
— Уке, ош имньыла.
Вот, тыге куэм, тумым, пӱнчым ончыкта да сылне мут-влакым 

кычалыкта. Куэлан — ошо, кудыр, чатката мут-влак келшат; 
тумым ладыра, леваш гай ӱмылан, патыр манаш оҥай; пӱнчым 
якте, шӱдыр гай вияш манына. Варажым пӱртӱсым эскераш 
шкеак шӱмаҥат.

Эскерыде ончет гын, эртенат кает. Шымлен ончет — чылажат 
кӧгӧрчен пыстыл гай сӧралын коеш.

Нина Романовна эреак мемнан пелен, мемнан ушыштына, изи 
шӱмыштына. Туныктышо лӱмеш сайым гына, поро деч порым ыш
тыме шуэш...

«Яблочкым» шоктымек, Нина Романовна пластинкым вес 'мо
гырыш савырен шындыш:

— «Кабардинка»!
— Чемекова Ольгам йодына!
Олю класс покшек лекте, шола кидшым оҥышкыжо пыштыш, 

пурла кидшым ӧрдыжкӧ шуялтыш, и кайыш... Ӱппунем мучаште 
канде порсын тасмаже гына койын кодеш, кайыкла чоҥешта.

«Мыйынат шочмо кечем тыгак палемдышт ыле» шонен шинчы
мемым Нина Романовна палыш ала-мо:

— Ончыкыжым кажне тунемшын шочмо кечыжым палемдаш 
тӱҥалына. Келшеда? — йодо.

— Келшена-а!
Туныктышо Олюлан книгам пӧлеклыш. Мыйже мем пуэм? 

Шогы-ян, шонен муым. Вет Олю пеледышым йӧрата. Пеледыш 
шындаш изирак яшлыкым ышташ гын?

Мый мӧҥгӧ огыл, вигак школын мастерскойышкыжо кайышым. 
Ончем — Павлушат туштак шогылтеш.

Мый,— манам мастерской вуйлатышылан, — яшлыкым ыш
тынем.

— Газет пышташ мо?
— Уке, пеледыш шындаш. Таче Чемекова Ольган шочмо кечы

же, тудлан пӧлекым ышташ кӱлеш.
Пеледышым шыжым огыл, шошым шындат, тиде ик шот,— 

мастерскойым вуйлатышылан, очыни, мыйын шомакем ыш кел
ше. — Вес шот дене, шоналте, шочмо кечын кӧ яшлыкым пӧлекла? 
Теве Иванов Павел шӱргӧ ӱштмӧ солык сакымым ышта. Шкетын, 
очыни, таче ок шукто, вашке касат лишемеш. Пырля ыштыза. 
Полшо тудлан.
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Павлуш ондак тиде ойлан ваштареш лие. Но туныктышо шке
жат полшаш пиже, мемнам ик пашашке шоныдымын ушыш.

Вискален, изи пила дене оҥам пӱчкедаш тӱҥална. Пила мура
веле:

Пыжик лийже, йожек огыл,
Пыжик лийже, йожек огыл, 
йыж ик-йожек, пыжик-йожек!..

Чож-ж да чож-ж пужарена. Пӱжвӱд гына йога. Вара тӱрлын сӧ
растарышна. Пӧлек ямде. Солыкым саке веле.

Но жапшат тидлан ятыр кайыш. Касеш кодна. А вет мӧҥгӧ 
эше кум меҥгым куржман.

Айда, вик Лемде гоч каена! — школ гыч лекмек, Павлуш
лан ойым ыштышым.

— Лемдыште ийже вичкыж, эҥер эше сайын кылмен шуын 
огыл. Ок пудырго гын?

— Ну-ну! Ме неле онал.
— Мо вара, кайышна!
Пасу гоч вик куржна.
Тений ноябрь тӱҥалтыштак чот кылмыктен шындыш, мланде 

кӱ гай лие, эҥер ӱмбалым ий комыжлыш. А кызыт, ноябрь пок
шелне, игече кенета вашталтме гай лийын кайыш. Левештмылан 
кӧра первый лум шуленат, курал пыштыме пасу ӱмбалне шем рок 
йолыш киш гай пижедылеш, пермышке пудан кирам кылден сакы
мыла чучеш.

Лемде сер деке миен шуна. Лӱдын-лӱдын, эркын гына ий 
ӱмбаке пурышна. Сер воктене вӱдэҥер налын. Покшелнырак ян
дар ий гоч келге вӱд пундаш шемын коеш. Лавыран кемнам ий 
ӱмбач нӧлталде, юз-з да юз-з шӱдырен, пе-е-шак шекланен ош
кылына. Изишак каенат, ий печкалтмым колыштына.

— Уке, почела она кай, когыньнам ок чыте. Мый торашкырак 
кораҥ ошкылам, — туддеч торлышым.

Йолташем ийготшо дене мый дечем ик ийлан кугурак, латик 
ияш. Капше дене гын тагына йымал. Туге гынат, мыйын семын 
кукшо огыл, тӧпката туп-вачан кушкеш, шӱргывылышыжат мый
ын гаем чуяка от ман, окса гай йыргешке, олма гай чевер. Тудын 
нелытшылан кӧра, пожале, ий ок чыте, казыр, вӱдышкат волен 
кает. Кугун шӱлалташ тоштде ошкылмына годым кенета йоҥ-ҥ 
шоктыш, печкалте. Тунамак поче-поче адак Лемде ӱмбал сургалт 
кайыш. Серыш лектын шуде, пудыргышо ий коклаш юшт гына 
волен шогальым:

— Ой!
Могырем ж-ж лие: вӱдшӧ чыташ лийдымын йӱштӧ.
Кынервуем дене эҥертылын, ӱмбак лекташ толашем, но ий 

катлен-катлен кая. Арама уа мӱндырнат огыл, руалтен кучышаш
ыле.
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— Павлу-уш! — кычкырем.
Павлуш уке...
йӱштӧ вӱд могырым аяр нуж гай когартылеш.
Толашен-толашен, вӱд ӱмбак пӱтырнышӧ арама уам руалтен 

кучышым да пыкше-пыкше лектын шогальым. Ыштыме пӧлекнат 
ий рожеш кодо.

Павлуш кушто? Ала ий йымак шуҥгалтын? Теве, уна, серыш 
лекме кышаже. Куржын... Тупшат ок кой. «Кузе тыгайым мланде 
нумалеш?» — пӱй шолткен вурсем.

Содор мӧҥгӧ шикшалтман! Уке гын, ий падырашыш савырнет.
Шӱлешт-шӱлешт, мӧдывуеш шӱртньыл, куголык гоч ял велыш 

куржаш тӧчем, ӱмбал вургем койын кылма, ялыш миен шумеш 
кӱр гай лие. Йӱштӧ...

Теве ял мучаште, кугу тополь йымалне, мемнан изи пӧртна 
коеш. Пыкше-пыкше миен шуын, капкаш эҥертышым — тӱкылы
мӧ. Окнашкат ончальым — нигӧ уке. Шонен шогыде, песте гоч, 
пырысла удыркален, кжок тӧрштышым. Кылмен пуаҥше пальтом 
верын-верын тодылалте, ик вере оҥышто пий пурлмо гай лапчык 
кержалте. Кызыт тудым ончен да монь шогылташ жап уке. Со
доррак шокшо пӧртыш пурен, чыла кудаш кудалташ кӱлеш.

Пӧртыштӧ нигӧат уке. Кувавайже куш каен?
Шулаш тӱҥалше вургемым кудаш шогылтмем годым тудо 

толын пурыш. Шокшо мланде шӱлыш гай помыш воктекше ӧн
далын, шӱргем, шӱем, пылышем, ӱпем шинчавӱдшӧ дене нӧртен 
пытарыш.

— Илет? Кузе лектынже кертынат? Ачатат туш куржо. Ынде 
Лемде серыште кычал коштеш докан? Ой, калтакшат-калтакшат! 
Вашлийын огыдал мо?

Теве мом пален нальым: Павлуш ялыш шӱлешт-шӱлешт кур
жын толын да мыйын нерген увертарен шуктен. Кувавай пама
шыш вӱдлан вола улмашат, верешыжак лыпток волен шинчын, 
кид гыч ведражат мучыштен, памаш курык тайыл почеш пӧрдын 
волен. Шӧрын кайыше шымакшым тӧрлатенат, ачам дек апшат
кудо велыш вашкен, ачамже вигак Лемдыш куржын.

— Тудо изолык гоч каен дыр? — ойлем. — Садланак вашлийын 
онал.

Кувавай содорышто вашталтен чикташ мыланем нимом ыш 
муат, шкенжын кужу тувыржым сондык гыч луктын пуыш:

— Ой-ой! Ӱдырамашыным кузе чием? — торешланем. — Попым 
ыштынет мо?

— Нимат огыл. Чие да коҥгамбаке ырыкташ кӱзен воч. Тыйын 
чиен шогалметым кӧ ужеш? Пӱжалтмешкет ыре, левед пыштем.

Коҥга шеҥгелан тувырым пулвуй эртымешке чиен шогалынам 
ыле, ала-кӧ омса лондемыш пурен шогале.

— Кутыреда? — шокта.
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Йӱкшӧ гыч палышым: Олю.
— Кутырена. Тол тембаке, — кувавай ӱжеш.
— Ванюда уке мо?
А мыйже, коля рожыш пурен кайышашла вожылын, ик мутым 

пелештыде, коҥгамбак ньыз-нюз кӱзен возым.
- Молан пешак кӱлеш ыле гын? — кувавай умыленак нал

неже.
— Таче мыйын шочмо кечем. Мемнан деке мияш сӧрен ыле. 

Вучена, вучена...
— Шочмо кечет? Тугеже, ӱдырем, кугу лий! Таза лий! — кува

вай Олюн тупшым вӱчка. — Сукырет кӱын?
Мый нуным коҥгамбач йыштак ончем.
— Шого-ян, ӱдырем, шочмо кечын мом-гынат пӧлеклаш кӱлеш 

вет, — мыжер кӱсенжым пургедеш.
— Нимат огеш кӱл, кувавай.
— Уке-уке, туге сай огыл. Тол-я, — Олюн тувыр оҥышкыжо 

ший оксам шӱртӧ дене кылден шындыш. — Ой, калтак, мондена
мат! — коҥга шеҥгел ишке гыч тулупым нале, ӱмбакем кудал
тыш.— Вӱд кашка гай лиймешкет кие, чыли кылмет лекше. 
Ой, азашнат-азапшат! — манын, Олюлан мо лиймым каласкалаш 
тӱҥале.

IV
Мый черланенам. Могырем тулла йӱлен, вуй шелын вочшашла 

корштен. Койкышто кийымем годым медпункт гыч уколым ышташ 
коштыч, порошокым йӱаш шӱдышт.

Кувавай воктечем ойырлен огыл: я шовычым нӧрта, саҥгаш
кем пышта, я эмым йӱкта, сайрак чучмо годым йомакым калас
кала. Пешак поро чонан.

Мый изинек авам деч тулыкеш кодынам.
Кувавайын шинчавӱд йӧре каласкалымыж гыч гына изишак 

шарнем.
— Мыйын авием чапи пӧртыштӧ* кия-а! — манынам. — Авий, 

кынел, кынел!— 'шинчажым курымешлан кумышо авиемым миен- 
миен шупшалынам.

Изинек кувавай ончен-куштен, санденак дыр тудлан тыге чот 
шӱмаҥынам. Кӱктымӧ олма гай куптыргылшо шӱргывылышешы
же пуйто йӱштӧ-шокшо ужмыжым Пӱтынек тореш-кутынь корка
лен возен шындыме. Шинчажат монча корка гай лакын волен. 
Туге гынат, койыш-шоктышыжым ончен, кудло вич ийым от пу, 
шоҥго семын тоям тоялен, эркын ок кошт, кумык пӱгырнен, курж
мо семынак ошкыл колта.

* Колоткаште.
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Ялыште тудлан Салтак кува лӱмым пуэныт. Марийже сар гыч 
пӧртылын огыл, тушанак пытен, шочшыштат лийын огытыл, тыге 
шоҥгылыкешыже шкет кодын. Салтак вате манаш рвезак огыл, 
тидланак, очыни, Салтак кува лӱм утларак келшен толын. Война 
деч ончыч колхоз пашаште эн писылан шотлалтын, маныт. Ма
рийжын колымо уверже тупрӱдӧ гыч перымыла пӱгыртен. Тиддеч 
вара мемнан дене азам ончышо семын илен, йочалан шӱман ул
мыжым ужын, ачам шке ешыжланак кова шотеш возыктен.

Пеш сай мыйын кувавай! Тудын помышешыже йомак ден туш
то коклаште кушкынам. Йомакшым колышт шерет ок тем, тӱҥал
тыш гыч мучаш марте мурен колта:

Йомак, йомак йом-йом-йом!
Йомшо мераҥ — кылме нуж,
Изи уржо — аяр муж...

Туштыжым ат тушташ мастар, ала-кушеч оҥай деч оҥайым 
шонен муэш:

— Мурен коштшо Эвраш, удырен коштшо Кошталче. Мо 
лиеш?

Э-э, кычалам, э-э, кычалам...
— Мурен коштшыжо — мый, — манам. — Удырен коштшыжо— 

Павлуш.
— Уке-э, айдеме огыл, весе.
— Мо вара? Мемнан уло, уке?
—  У л о , —  манеш.
— Тӱнӧ але пӧртыштӧ?
— Тӱнӧ.
Адак иктым каласем, весым, но лачеш ок тол.
Вара кувавай шке полша:
— Кудывечыште мо мурен коштеш? Южгунам пече ӱмбакат 

кӱза. Ындыже каласенак пуышым.
— Агытан.
— Мо удырен коштеш?
— Чыве.
— Тевыс. Шонет гын, чыла пален кертат.
— Палашыжат йӧсӧ огыл улмаш, — эше весым, нелым-нелым, 

тушташ йодам.
Кувавай ваштареш огыл:
— Сидыгын-сидыгы.н, в у д ыг ын - в удылын, сащсадыгын-сапсады- 

гын, кадамги-каданги, кадам коко, кадам коко, толта!
Мый утен каен воштылам:
— Тидыжым колем гынат ом пале. Татарла ойлет ала-мо?
Кычалам, но тура логалтен ом керт. Йодым. Пуалтыме да

шийме лиеш улмаш. Но туштен каласымыжак сӧралын шокта да 
уэш йыгылем.
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Тудо сурт .сомылкамат виктарен мошта. Ой, тыгай кувавайым 
нигуштат от му.

— Тамак пушыж деч от йыгыжге мо? — лӱмын сырыктылын, 
мый дечем йодыныт.

А тамак шотышто теве мом каласышаш улам: икана тудын 
чылымжым, чынже денак, кӱсенже гыч йыштак луктын налынам. 
Тамак деч йыгыжген да шылтен пыштен ида шоно. Кӱч нарат 
ом шойышт, теве кузе лийын.

Мемнан ялыште кӱтӱчым октябрьын пелыж марте гына тарлат 
ыле. (Ожно тиде кечым покро маныныт уЛ1маш.) Но южгунам 
тиддеч варат эше тылзе наре вольыкым коштыкташ лиеш, ок
тябрьыштак мландым ош лум ок левед. Тыгай годым ме, ньогар 
кашак, урок деч вара ушкалым олыкыш луктына да шкеак кас 
лиймеш кӱтена ыле. Тулым олтен шындетат, мӧдывуй йыр куш
талте веле! Варарак эше оҥайым шонен луктынна. Павлуш куп 
тӱр гыч кошкышо вурдан печкен шудым кондат, тулыш тушкал
тен, шикшыжым умшашкыже налеш. Иктым, весым шупшылык
тен ончыкта. Ондак, шӱлалтен кертде, пич каен кокырен толашет, 
варажым тунемат. Тунемат гала, ала-можо кӧргыштӧ шурен шин
чаш тӱҥалеш. «Эше от шупш мо? Шупш, шупш!» маншыла чучеш.

Тул воктеке пурен шинчын, пык да пык шикшым умша гыч 
лукташ моткоч оҥай!

«Мом тыге толашаш?— шоналтышым мый. — Постой, мемнан 
трупка уло вет».

Эрлашыжым кувавайын кӱсенже гыч луктын нальым да 
вольык кӱтымаште намийышым. Чылан вуйышт аҥыргымеш шуп
шын онченыт.

Кеч-мом ыште, чытыдымын шупшмо шуаш тӱҥалын. Ик эрде
не, трупкам налын, йыштак вӱта ӱмбак кӱзышым. Куп тӱр гыч 
поген кондымо кукшо печкен шудым кӱсен гыч луктын, чылымыш 
темден-темден оптышымат, чон канен, шы-ы-пак тӱргыктен шин
чем.

Шикш лекмым ужын, ачам вӱта ӱмбалан авырыш.
— Мом ыштылат, а? — шинчажым карен, кычкырал колтыш.— 

Пожарым ыштынет мо?
Лӱдмем дене теве-теве ӧртем лектеш, тамак тамет-мочет, шӱм 

утышыла кӱлткен, вакаш тӱҥальым.
Вот те на, мый шке шупшмаш уке, а тудо, ушдымо, трупка 

дене колталта веле! Теве кав арет, ончо, тӱсетат п у ниялам е шовыч 
гай.

Шӱшам гыч кучыш да, пырыс игыла магырыктен, пӧртыш 
шӱдырен наҥгайыш. Мый ынем кай, чараклаш толашем, от шинче, 
утлен куржнем.

Тевыс чылымем кушто улмаш! — кувавай йомшо погыжлан 
куаныш.
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Тамакын черже мыйым сайынак орландарыш... Тиддеч вара 
тиде шучкым умшаш налмаш уке. Ик-кок гана тушкалтен веле 
ончо, уэш чонетым индыра.

Изиэм годым кувавай деч ойырленак омыл, манаш лиеш, эре 
тудын пелен шӱдырнен коштынам: вӱдлан кая — мы-ят каем, пу
лан лектеш— 1мыят почешыже, унала тарвана гын, мыйым кол- 
тыдымылан магырен-магырен, урвалтышкыже кержалтынам.

— Салтак куван почшо, — пошкудо-влак воштылыныт.
— Почетым пыштен от кодо мо? Эре пеленетак налат аман.
Ик шыже кечын кувавай шке «почшым» йомдарен: мый, куд

ияш йоча, уремыште чарайолын пуракым чумен модмо лугыч 
школыш куржынам.

Урок тӱҥалын. Омса воктек пурен шогалмем ужын, туныкты
шо ӱдырамаш, кидем гыч кучен, шеҥгел партыш пуртен шындыш, 
ик тетрадьым да кошартыме карандашым пуыш.

Урок пытымеш чыла удыркален шуктышым.
— Лӱмет кузе? — йодо туныктышо.
— Ваню,— манам.
— Кӧн эргыже улат?
— Кувавайын.
Класс шу-у воштыльо.

- Сапан Петрын Ванюжо,— рвезе кокла гыч ала-кудыжо кӧ 
улмем каласыш.

- Йӧра, Ваню, — удыркалыме тетрадем ончалын, туныктышо 
вуем ниялтыш. — Тый возенат моштет улмаш.

Мылам сӧрал сӱретан книгам пуыш.
Вес урокышто тунемын омыш: кува1вайьим ужмо шуын. Кызы

так ужаш да чыла тудлан каласкалаш мӧҥгӧ куржым.
Кувавай таве воктене шога ыле.
— Мый ынде тунемше ула-ам! — кугешнен маньым.
— Ой, Ваню, Ваню!— мыйым ончыкыжо шупшыльо. — Тыйым 

кушто гына кычалын омыл! Куэрыштат кычкырен коштынам, ала 
тавыш керылтынат манын, тышкат толын ончальым. Йыжыҥем 
пытыме дене тетла нигушкат каяш ӧрым, шортынат нальым,— 
шинчавӱдым ӱштыльӧ.

Кугу вӱргорнан, козырген шелышталтше кидышкыже туныкты
шын пуымо сӱретан книгам пыштышым:

— Ит шорт, кувавай, теве ончо... Тиде — тыланет!
Эрлашыжым, лӱмын ургымо у сумкам ваче гоч сакалтен, мый

адак школыш куржым. Тидлан ынде кум ий утла эртен...
Кызыт, тунемше-влакын урок деч вара школ гыч толмыштым 

окна гыч ончен, шӱмем йӧслана. Мыйынат нунын дене пырля 
лиймем шуэш. Но пӧрт воктене пӧршаҥ шогалше тополь тормакан 
укшыж дене пуйто мыланем парням рӱзалта: «Мотри, уремыш ит 
лек, кылмет да черланет».
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Чу, теве Павлуш окна воктеч куржо. Ышат шогал, ышат он
чал. Очыни, шке титакшым шижеш. Молан тунам утараш ыш пол
шо? Ала омат черлане ыле.

V
Ик кечын, тӧрланаш тӱҥалме годым, мемнан деке Олю тольо.

Тыланет библиотека гыч у книгам кондышым,— 1мане.
Ужар коман марла книгам кидышкем нальым.
— Пеш кугу тау!
Олю тунемме да школ илыш, пионер паша нерген каласкалыш.
— Школна колхозын шым гектар мландешыже куузикум куш

таш тӱҥалеш!—-у обязательствым налме нергенат увертарыш.
Ынде нылымше ий Олю дене пырля ик классыште тунемам. 

Тудо теният мамнан классыште тунемше-влакын арулыкыштым 
терга:

— Адак кӱчет кушкын! — манеш иктылан.
— Мо тыгай, ӱштӧ деч посна школыш толынат? — йодеш весе 

деч.
Олю, вуй гыч тӱҥалын, лавыран йолетымат ужын шукта.
— Ончыза, кем шулыш гоч ыштыржат сӧсна пылышла кеча. 

Эшеат Салтак кувалан ыштыретым пӱтырыктет докан? — ик гана 
огыл воштылын мыйым.

Мом шылташ, школыш кошташ тӱҥалмем годым, чынак, кува
вай мыйым чиктен колта ыле. Тунемашат кугунак шотем лийын 
огыл, ачам манмыла, нушкынам гына. А варажым мыйынат моло 
деч почеш кодмо шуын огыл.

«Олю гаяк ончылно лийын ом керт .мо?»— шоненам. Тунем
маште гына огыл, чыла шотыштат кертман. Физкультура урокыш
то куржталаш кӱлеш гын, иктат поктен шуын огыл, тӧрштылмаш
тат куштылго кид-йолан, ур гай писе лийынам.

Кумшо классыште Олюкмытым пионерыш пуртеныт. Мыйынат 
пионер лиймем моткочак шуын! Торжественный обещанийым ту
немынам, йошкар галстукым ача;млан налыктенам, но изи ийго
темлан кӧра пуртен огытыл. Йолташем-влак горн йӱк почеш ли
нейкыш шогалаш куржыныт, а мый пуста классеш шоген коды
нам, чон йӧсӧ дене парт йымак пурен шинчын, кужу жап шор
тынам...

А нылымше классыште Октябрь пайрем лӱмеш эртарыме сбо
рышто мыйымат пионерыш пуртеныт. Ынде мыйынат оҥыштем 
кум лукан чевер галстук — йошкар зна.мян ужашыже. Мыят ынде 
Владимир Ильич Ленинын уныкаже улам. Вет мыланна эрык 
илышым, пиалым Ленин пуэн, тудын партийже сеҥымашыш кон
ден. Эрык верч, Совет эл верч тушман ваштареш кредалме вӱреш 
тиде галстукем чеверген. Мыят коммунизмым чоҥаш уло вием
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дене полшаш тӱҥалам. Коммунистический партийын пашаж верч 
кучедалаш эре ямде улам!

Вашкерак паремын, ала-могай кугу сеҥымашым, сай пашам 
ыштымем шуын.

— Олю, м ы й тиде жапыште кажне урокым мӧҥгыштӧ ямды
лаш тӱҥалам. Мо1М тунеммыда нерген мыланем эреак увертарет 
гын, сай ыле, — йодынам.

— Йӧра, — Олю вигак келшыш. — Павлуш ок тол мо?
— Могай толаш! Ала вожылеш, ала вурсаш тӱҥалам манын 

лӱдеш— шинчашкемат ок ончал.
— Просто тудо трус.
Тиддеч вара Олю, мемнан дек кажне кечын гаяк толын, туне

маш полшаш тӱҥале.
Ик кечын яндар юж дене шӱлалташ кӱчык жаплан кудыве

чыш лектынам ыле. Урок деч вара мӧҥгӧ толмыж годым 
уремыште, мемнан капка денак, Олюкын йӱкшым кольым:

— Молан Ваню декет от пуро?
Кӧн дене (мутлана? Песте лончо гыч ончем. Павлуш дене. Ту

дыжо, ечым чиенат, ӱдырлан тупынь шога. Олю, вашмутым вучен 
шуктыде, сырен пелештыш:

— Палет, тый трус улат!
— Кӧ? Мый? — Павлуш савырнен ончале.

Йолташет Лемдыш пурен каен, а тый лӱдын куржынат. Ну, 
трус отыл мо?

Очыни, тиде шомак Павлушын шӱмышкыжӧ вӱржла керылте.
Ынде ечыжге савырнен шогале.
— А кодынжо мом ыштен кертам ыле? Воктекше вӱдыш тӧрш

тыман ыле мо? Мый вет кычкырашак ялыш куржынам.
— Куржман огыл, а утараш полшыман ыле. Шкежат вет ти

дым палет, мо;м ойлаш. Садланак тудын дек от кошт, вожылтары- 
мыж деч лӱдат, витне. Трусик улат!

Павлуш кӱсынеш ыш код:
— А тый — йошкарвуй! Тулвуй улат!
Олюн ӱпшӧ ачажын гай чыдыр-чыдыр йошкаргын коеш. Пав

лушлан тиде ситыш:
— Вӱтеле кузе магыра гала? Он-дип! Он-дин! Йошкарву-у-уй! 

Йошкарву-у-уй! — рвезе игылтмыжым ок чарне.
— Йошкарвуй гын, мо вара? — Олю ваштарешыже руале.— 

Тый пеш чапле улат, коеш. Кӧ тыгай (мотор, шонем. Кӧ шкенжым 
чаплеш ужеш, тудо веле лӱмдылеш. Тый эгоист улат!

— Эгоистик мо лиеш, палет?
— Тый шке от пале.
— Чай дене йӱыт але шӱрыш пыштен кочкыт?
— Окмак дене шкат окмак лият, — Павлуш деч ойырлен, Олю 

мемнан сурт велыш .савырныш.
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— Зато тый ушан улат. Ужат, туныктышо лийын. Ваню деке 
коштеш. Мумо оксажым пайлынеда мо? Кошт, кошт, ала пуа...

Чытырен шогымем кенета ала-кушко йомо, йӱлен кайыме гай 
лийым. Сырен, капка ончык лектын шогальым. Но Павлуш, уло 
вийын тоя дене шӱкалын, савырнен ончалде, ечыж дене 1мӧҥгӧ 
шикшалте, тупшо гына койын кодо. Олю теве-теве шортшаш гай 
тарваныде шога. Ик 1мутымат ыш пелеште, савырныш да куржын 
колтыш. Шкетын шоген кодым...

Тиддеч вара кече еда Олюн толмыжым вученам. Мыняр шуко 
задачым шотлен ямдыленам, кондымо книгажымат лудын пыта
ренам...

А тудо тетла толын огыл.
VI

Ачам пашаште, кувавай пошкудышко мут вашталташ каен, 
мый мӧҥгыштӧ книгам лудын шинчем ыле. Шӱм вургыжын луд
мем дене еҥын пурен шогалмыжымат шижын омыл.

— Поро кече лийже! — омсадӱрыштӧ шоктыш. Вуем нӧлтал 
ончальым — Нина Романовна. Ик шот дене, ала-молан пешак чот 
вожыльым, вес шот дене, тунамак .мучашдымын куанышым.

Тазалыкем нерген йодо.
— Нина Ро1мановна, ынде школышкат коштын кертам! — 

йӱкым кӱжгемдаш тӧчен ойлем.
— Тӧрланен шуынат гын, пешак сай! Чемекова Ольга тунема

шет полшаш сӧрен ыле? Коштеш дыр?
— Тау тудлан! Шуко полшен... — Олюн кызыт толдымыжым 

шым каласе. Но Павлушын игылтме мутшо нк кечат ушем гыч 
лектын огыл, эреак шукш семын шӱмем нултен: «Мумо оксажым 
пайлынет мо? Кошт, кошт, ала пуа». Ну и вожылдымо! Улыт вет... 
Шым чыте, авамлан шотлен, Нина Романовналан шӱмем почым.

...Милиций деран Павлушым шогалтен коден, мый тунам ма
газиныш куржын тольым. Ужам, ӱдырамаш шортын шога, окса 
йомдарыме нерген ойла: «Ала могай рвезе-влак муыныт», маньыч. 
Кычал ынде нуным. Кышаштат йомын».

— Оксам керек-кунамат сайын пышташ кӱлеш...
— Тораш пыштет — лишне налат...
— Мыняр ыле оксатше?..
— Чӱчӱньӧ, мый муынам. Теве нал! — нершовычеш пӱтыралме 

оксам шуялтышым.
— Тау. Ой, пешак кугу тау! — кӱдырчан йӱр деч вара кече 

ончалмыла, ӱдырамашын шинчаже мыланем шыргыжын. Вот и 
чыла.

— Кӧлан пуэнат, тудо еҥжым палет мо? Лӱмжымат йодын 
отыл? Ала йомдарыше еҥ огыл, весе налын? — туныктышын шо
макше шоныдымын ӧрыктарыш.
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«Ала, чынак, озажлан пӧртылтен омыл? — пеле шонымаш ушем 
темдале. — Магазиныште огыл, а милициеш пуаш кӱлеш улмаш. 
Павлуш дене пырля. Тушто чыла лачымын пален налыт ыле...»

Вуйым сакен шинчымем Нина Романовна лугыч ыштыш:
— Мый тылат ӱшанем. Оксам кӧлан пӧртылтенат, тудым га

зет гоч палаш лиеш. Кызыт мыланем мом ойлышыч, чыла тидым 
«Ямде лий» газетыш возен колто. Йӧра? — туныктышо ӱмбакем 
тура ончале. — Тунам Павлуш йолташетымат ӱшандарет.

Тудын кава гай яндар шинчаштыже кечым ужым. Ласка да 
шыматыше, эреак ырыктыше, айдемылан поро ӱшаным пуышо, 
корным волгалтарыше кече туныктышемын шинчаштыже койо.

Нина Романовна^! кайымек, ручка ден кагазым нальым да 
илышыштем первый гана газетыш серышым возаш шинчым.

«Эн ончыч вуймутым возен шындыман», — кодшо ийын замет
кым возаш туныктымым шарналтышым. Могай вуймутым пуаш? 
Нимогайымат шонен ом му. Вуймут деч поснак возаш тӱҥальым.

Чыла рат дене возымем пешак кужун лекте. Уке, тыге ок йӧрӧ. 
Удыркален, адак уэш, кӱчыкын, возаш шинчым.

Шуко-шагал толашен, серышем мучашыш лишемдышым. 
«...Кызыт мыланем огыт ӱшане, школышто пырля тунемше лишыл 
йолташемат мый дечем ойырлен. Ынде ,мо:м ыштыман? Кузе лий
ман?» — ешарышым.

Пытартышлан шке лӱмем ден фамилийым, адресым возен 
шындышым да конвертыш пыштышым.

VII

Мемнан ялым молан Корольо маныт? Палынеда гын, Йогор 
кугызай деч йодса, чыла каласен пуа:

Шукерте ожно, — тӱҥалеш тудо, — тыште пеш кугу чодыра 
гӱжлен шоген. Марий-влак шылын илаш тӧченыт улмаш. Чодыра 
кокласе чара верыш ик марий шольыж дене пырля толын лектын, 
манеш. Тиде вер нунылан пеш келшен: вӱд, олык уло. Изак- 
шолякет пӧртым ышта. Кугуракшын, Йыван лӱманжым, суртшо 
кызытсе имне вӱта олмышто лийын. Шынден кодымо пистыже 
алят шога.

Йыван торгаяш кошташ йӧратен, манеш. Капше кужу да вич
кыж улмаш. Йолтаганыш шумеш шушо ош мыжержьпм чиен кош
тын. Тыгай кужу вургемым чийымыжлан пазарыште ала-кӧ «ко
роль» ышталын. Илыме вержымат варажым Корольо манаш 
тӱҥалыныт.

Йыванын тукымжо кугун шарлен. Ялын кӱшыл мучашыжым, 
памаш лишне улшыжым, тудын тукымжо гыч лекшылан шотлат. 
Ме, витне, Йыван тӱжым улына.

Изиракше — Чемеке, суртшо кызытсе омаш олмышто лийын.
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Олюмыт Ч ем ске тукым гыч улыт. Нунын деч вара тышке почиҥ
галан вес марий-влак толаш тӱҥалыныт. Тыге мемнан ял шарлен.

Уремыште ончычшым радам дене шогышо пушеҥге-влак уке 
улыт улмаш. Ял урем ару да сӧрал лийже манын, эше кугезе ко
чана-влак окна ончыланышт арама ден тополь-влакым шындаш 
тӱҥалыныт. Кызыт нуно моткоч кугу лийыныт, сӧралын койын 
шогат. Ялым шеҥгечше кудыр куэр авыра. Кажне эртен кайыше 
еҥ мемнан ялым моктыде ок чыте. Эркын Корольо лӱмжат мон
далтеш. Тиде мутлан вержат ок код. Ынде мемнан — «1 Май» 
колхоз.

Ялна Лемде вӱд деч пел меҥге наре ӧрдыжтӧ шинча. Вӱд вок
тен куголык шарлен возын. Вара ӱлыл куп ужарген нӧлтеш. Ӱлыл 
куп эртымек, изолык тӱҥалеш.

Мый йӧратем ял мучаште тополь йымалне шинчыше изи пӧрт
нам, шочмо-кушмо садеран ялнам, шереҥге колан Лемде вӱдым, 
нӧргӧ шудан олык лапым, шӧртньӧ шурнан кумда колхоз пасунам, 
чоҥгата ӱмбал чашкернагм, ош куэ шындыман шоссе корным — 
шочмо-кушмо вер-шӧрем. Мемнан вер кеч-кӧнат кумылжым 
савыра.

Очыни, кажне еҥ шке вержым, шочмо-кушмо ялжым йӧрата, 
тудым эн моторлан шотла. Южыжо лу-лучко пӧртан изи ялжымат 
мокта, изи вӱдшӧ нергенат мурым муралта:

Л ы кый - лукым кадырген,
Изи йӱдшӧ йогалеш...

Ончет гын, коремыште вӱдшат пулвуй даҥыт веле, тушто ни 
пуш дене кошташ, ни кол кучаш, ни йӱштылаш — кеч вочкыш 
вӱдым опто да пурен шич. Колжымат тушто йоча-влак эҥыр дене 
огыл, вӱдым румбыкаҥден, шокте дене гына кучат, очыни. Совла 
кугыт олаҥге, шереҥге олмеш пунтӱрвӧ кол гына верештеш докан.

Туге гынат, кӧлан шке шочмо-кушмо верже шерге огыл? Кеч- 
могай ялет лийже, садак тудо эреак шӱмыштет, вет тушто шочы
нат, «Ава» мутым ойлаш тунемынат, куэ вӱд гай шере йоча жа
петым эртаренат!

А мемнан ял коло ныл пӧртан. Лемде вӱдшат памаш вӱд гай 
яндар, кава гай келге.

Ял мучаште, куголыкыш кайыме йолгорно воктене, памаш 
пура гыч кок волак дене йӱштӧ вӱд чоргыктен лектеш,’ телымат 
ок кылме, шолаш пурышо вӱдла пар веле нӧлтеш. Лум тольо гын, 
памаш курык рвезе-влакын йӱк-йӱанышт дене темеш: изиракышт 
издер дене мунчалтен почаҥыт, кугуракышт ече дене толашат.

Декабрь мучаште мыят тӧрланен шуым. Школ гыч тол!мек, 
памаш курыкыш мунчалташ лекташ тӱҥальым.

Каласаш кӱлеш, памаш вӱдна вате-влаклан тувыр шӱялта- 
шышт, кутырен-кутырен, шемым оше1мдашышт, мушкашышт мот-
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кочак йӧнан. Тудо почта гай: чыла ялысе уверым тышке кондат, 
тышечак наҥгаят. Памаш дене чылажымат колат: колхоз паша
мат, йоча але вуеш шушо ӱдыр нергенат. Манеш-манешым куты
раш вате-влак тареш пурат, каваш шумеш нӧлтат, калык 1манмы- 
ла, кийыше тоям кынелтат, чылтак ӧрат! Арам огыл ачам тыге 
ойла:

— Памаш почтылан ида ӱшане.
Мемнан дене саде «почтет» кеҥежымат, телымат эр гыч тӱ

ҥалын кас марте, лым лийде, кечывал каныш деч посна ышта. 
Теве кызытат ала-мом пешак рӱжгат ыле, лач нунын воктеч мун
чалтен волышым.

— Мом толашет? Кушеч волет, от уж мо? Теве йолетым ту
гет, — ик вате шылтала.

Памаш серыш кӱзаш тӱҥалынам ыле, колам: кол кучымо 
нерген кутырат.

— Манамыс, Йошкарвуй Ондип теҥгече пешак кугу колым 
кучен. Але шкеже иктаж-мо лиеш, але ешыштыже... — умбакыже 
шуя.

— Молан?
— Моланже-можо, колын улыда дыр, — 1манеш-.манешетым Ве

даси кува умбакыже шуя, — теве иктаж шым ий ондак Выльып 
кугыза вол гай кугу нужголым шошым атма дене кучен ыле. Ма
лыше нужгол логалын ала-мо? Серыш луктын шуктенат, колет 
помыжалтын, манеш. Помыжалтын да ка-ак кӱшкӧ тӧрштен — 
почшым гына ончыктен коден!

— Кай, ойлыштат! — рвезырак вате ӱшаныдымын пелешта.
— Ойлыштат огыл, тудо ийынак Выльыпше колен ыш колто 

мо?
— Выльып кугыза лу ий наре пагар чер дене толашен да...
— Тений калык нимолан ок ӱшане, — нелеш налме гай лие 

Ведаси кува. — Нужгол, тудо, тыглай огыл, юмын кол. Пасуш 
озым кочкашат коштын кертеш.

— Кузе?
— Кузеже-можо, вӱд гыч лекмек, почым умшаш пурлеш да 

тыртыш семын озым пасуш пӧрдын кая, манеш.
— Нужгол шотыштат, Выльып кугыза нерген ойлымыланат ом 

ӱшане! Чылтак йомак.
— Ушанет-огыт, шке палет, — Ведаси кува чакнаш огешат 

шоно. — Теве тений Сапан Петрын эргыже...
Тиде мыйын нерген ойлас. Теве кузе кӱлеш-оккӱлетым шонен 

луктыт!
— Сапан Петрын Ванюжо сӧсна иге гай колым кучен, маныт.
Чынак, шошым мый, Лемде вӱд воктен куп гоч вончышыла,

вӱд лакыште кугу каракам кученам. Очыни, шошо вӱдшор жа
пыште тиде карака купыш логалын улмаш. Иктаж вере кол пӱя
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пӱчкылтын докан. Вӱд пучымо годым ала-кузе Лемдыш каен шук
тен огыл.

Шӱлышым тоен, мам ойлымыштым мучаш марте колыштам.
— Рвезет онча, манеш, ик изи лакыште ала-мо тугай шӧртньӧ 

тӱсын йылгыжеш. Йылгыжеш да тарванылеш. Луктын гын, ма
неш— пел пудан карака! Мо шонет, шыжым вӱдыш пурен каен 
огыл мо? Изиш гына илыше кодын.

— Коллан огыл, окса мумыжла-ан, — вичкыж йӱканже шуял
тенрак пелештыш. — Кумырым муат — теҥгем йомдарет. Мо шо
нет, тазалыкшым йомдарен огыл мо-о?..

Умбакыже мом ойленыт, колын омыл: ньогар кашак толын те
ме да мунчалтен волымо йӱк-йӱан пылышым петырыш. Тыгай 
манеш-манешлан ӱшанаш огыл, колышташат ок шого.

VIII
Теле каникул шуо. Каныш годым молгунам эреак Павлуш дене 

модына ыле. Ӹнде тудо шинчаланат ок кончо. Олюат мый дечем 
йӱкшен.

Ала-молан серышемым газетыш огыт пурто. Нина Романовна 
дечат йодынам. «Вучо, — тудо манын. — Тушко тыйын гына огыл, 
шуко серыш 1мия. Южыжым вигак печатлыман, весым вучалта
шат лиеш. А газетлан ок йӧрӧ гын, вашмутым колтат». Уке, мы
ланем ояр теле кечыжат поранан кечыла чучеш, яндар каважат 
теҥызла ок кой. Пӱртӱс сӧрал огыл, кунам йолташет пеленет уке. 
Садланак теле каникул годым ӧрдыж ялыш унала лектын кайы
шым.

Руйсолаште чӱчӱмыт дене кум кече илышым. Кум кечыже мы
ланем кум арняла чучо: шӱмем чытыдымын мӧҥгӧ, шочмо ялыш 
шупшеш. Рвезе-влак кузе гына огыт мунчалте, кузе гына огыт 
мод дыр? Ялыште Павлуш, Олю веле мо? Нунын деч посна вес 
рвезе-влак уке улыт мо? Ыжым чыте, нылымше кечын эрден эрак 
мӧҥгӧ лектын куржым.

Вичкыж мардеж эрвелым шӧрын пуа, шӱргым шупшалме ол
меш, име дене шуркала, то чывышталынак колта. Ече сайын кая, 
тоя дене уло вийын шӱкал-шӱкал веле колто.

Шкенан ял лишне, памаш курык ӱмбалне, йоча-влакын лӱш
кымӧ йӱкышт шокташ тӱҥале. Мый вигак мӧҥгӧ пурышым.

Кувавайлан унала илымем кужун чучын витне, кум ида
лык уждымыла вӱчкалтен колтыш, кочкаш шындыш.

— Кузе вара чӱчӱчмыт илат? — йодыштеш.
— Сайынак илат,— манам. Пылышышкем рвезе-влакын памаш 

курык ӱмбалне лӱшкымӧ йӱкышт толын-толын пура.
Кочмо лугычак окнаш ончал колтем, вет памаш курыкшо .мем

нан окна ваштарешак. Янда кылменат, нимат ок кой. Шокшо шӱ-
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пышем дене ик турашке пуэн-пуэн, кишмише окнам шулыктараш 
тыршем.

— Мом толашет, теве окнам пудыртет, — кувавай шылтала.— 
Пудыртет гын, ачат вуетым чыкен шында.

Кылме яндам ший окса кугыт шулыктарышымат, тушеч рвезе- 
влакын юарлен .мунчалтымыштым ончаш пижым. Олюмат вигак 
ужым, тудо тура сер ӱмбалне шога. Очыни, волаш лӱдын. «Эх, 
кызыт тушто лиям гын, шке моштымемым ончыктем ыле»,—шо
налтышым. Теве Павлуш курык серыш кӱзен шуо, ӱдырым курык 
йымак шӱкале. Мо лие Олю дене?

Тетла шым турко. Лектын, кудывечыш шогалтен кодымо ечем 
содор гына чийышымат, урем гоч памаш велыш чымалтым.

Мийымем годым Олю корем йымал лум лоҥгаш керылт кам
возын ыле. Эркын кынел шогале. Ик йолжо лумышто, весыже 
ечыште. Вуйжо гыч лумым почкалтыш да пиж дене шӱргыжым 
петырыш. «Шортеш. Ечыжым туген да шортеш», — тогдайышым.

Олюн керылтмыжым ончен, Павлуш курык вуйышто воштыл 
шога. Пеш чот сыренам, ала-мом ыштен кышкымем шуо.

Теве тыланет! — уло вием дене оҥышкыжо мушкындым 
шуралтышым.

Тудат кӱсынеш ыш код. Илышыштем первый гана кредалаш 
пижынам. Коршаҥгыла ваш кержалтм/ы.нам рвезе-влак гына ойы
рен кертыч.

— Таҥжым чаманен, ой-ой-ой, Олюм марлан налнеже! — 
(мыскылен-мыскылен, Павлуш мӧҥгыжӧ куржо.

IX
Каникул деч вара первый кечынак чыдыр-чыдыр йӱштӧ лие. 

Йол йымалне тошкалме еда кычыр-кочыр лум мура. Урем кок 
могырышто нерен шогышо пушеҥге-влак пӧрш дене леведалтыныт. 
Пӧршан эрдене могай сӧрал теле пӱртӱс!

Тарванаш лӱдеш пушеҥге,
Кылме, пудыртем шона.
Коло тӱньыкын шикш меҥге 
Чараклен кавам шога*.

Шукерте огыл тунемме ик почела!мут ушышкем толын пура. 
А мемнан ял ӱмбалне коло ныл шикш меҥге, кавам чараклен, 
чытырнен шога.

Пӧршан теле эрлан куанен, школыш ошкылам. Ялым лектам. 
Кава тӱр гыч ончалаш тӧчышӧ кечат, кычака йӱштылан ала-мо, 
шке йырже шарфым пӱтырал шынден. Шинчам йымыктарыше ош 
лум пасу ӱмбалне, олык мучко мучашдымын шийын-шӧртньын

* В. Колумбын «Ялыште теле» почеламутшо гын.
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йылгыжеш, пуйто кодшо йӱдым Йӱштӧ кугыза лӱмынак теле пӱр
тӱсым сылнештараш чинчым шавен коштын. Пӧршан эрдене юж
шо могай яндар! Сӱретлен шындыме гай теле пӱртӱслан куанен, 
олык гоч вик йолгорно дене школыш куржшемла, чинчым шавы
ме лум ӱмбалне кугун гына возен шындымым ужым: Ваню —(- 
Олю.

Мыскылтыш шо!мак [мотор теле пӱртӱсым ӧрдыжыш шӱкале.
Кӧ возен? Павлушын игылтмыже ушышкем толын пурыш: 

«Таҥжым чаманен, ой-ой, Олюм марлан налнеже!» Моло огыл, 
лум ӱмбалан тудак серкален коден. Тетла нигӧат лудын ынже 
керт манын, тореш-кутынь тошкен пытарышым.

Школышто урак годымат тиде возымо ушем гыч лектын огыл. 
шинча ончылнем койын.

Теле кече кӱчык. Урок деч вара отряд советын паша планжым 
каҥашаш кодышт, садлан мӧҥгӧ каяш касеш кодна.

Эрдене чыдыр йӱштӧ ыле, кечывалым левештыш да мардеж 
лекте, а кас велеш поран пӱтыраш тӧча.

Павлуш школ гыч лекте да, савырнен ончалде, пуляла шкетак 
чымалте. Мый Олюм вучен ошкылам. Вашке тудо мыйым поктен 
шуо. Ялым лекмек, поран утыр-утыр талышнаш, шӱргым лупшаш, 
йолгорным петыраш тӱҥале. Ме я пурла велыш, я шола велыш 
тошкыштына, йолшӱм дене корным кычал каена. Мардеж, пора
ным п акты мыл а, чарныде пуа, лумым каваш нӧлта. Умбакше 
койдымо лие. Ме йолгорным йомдарышна.

— Лекмына годым мардеж шӧрын ыле, — Олюн мом каласаш 
шонымыжым вигак умылышым.

— Тугеже поранлан почеш огыл, шӧрын кайыман.
Пулвуй даҥыт лумым келына. Туп пӱжалтын, тувыр кап пелен 

пижеш. Черланыме деч вара вийым сайынжак, витне, поген шук
тен омыл: Олюк деч ондак ал пытыш. Пурен шинчынак шӱлал
тышаш ыле!

Тыгак ыштышым. Пе-эшак сай. Могыремат лыж-ж лие. По
ранат чарнымыла чучеш, мардеж шӱшкымат пылышлан ок шокто. 
Чыла сай.

— Малаш тӱҥалынат мо? Ваню, Ваню! — мыйым Олю рӱза.— 
Кынел! Уке гын, кылмен тӱҥат!

Поран кап воктекем лумымат шӱшкын шынден. Тыгай годым 
шкет лият гын, илышетымат йомдарет. Уло вийым поген, кынел 
шогальым. Изишланат поран чарнен огыл улмаш, тугак туманла, 
орышо пийла урмыжеш. Кава ден олык иктыш ушныш. Йырым
ваш нимат ок кой.

Ала мардеж савырнен?— тогдаяш толашем.— Ала йомын 
улына?

Коктынат чот лӱдна, кычкыраш тӱҥална. Мемнан орлыкан 
йӱкнам (мардеж ала-кушко поген куржыкта, «а-а-ай!» — поран
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коклаш йомеш. Тиде жапыште тораште огыл шем орам ужын кол
тышна.

— Мо тиде? — шоктыш Олю. — Ой! Пире!
Лузга пунжат койо. Йол йыжыҥ пытыш. Пеленна кеч тоя 

лийже ыле.
— Умшашкыже пижан ки... — мо|М ышташ кӱлмым пелеште

нат шым шукто, лишнак кычкырал колтымо йӱк пылышемлан 
солныш:

— Утарыза-а! Ой, утарыза-а-а-а!
Павлушын йӱкшӧ вет?
Мийышна — рвезе шӱй даҥыт пижын шогалын.
— Полшыза-а! Лектын ом керт, — сӧрвала.
Лемде серысе келге лумышто пӧрдал почаҥын, кугу пургыж 

гыч пыкше шӱдырен лукна. Ончена— ӱмбалныже лузга пун.
— Молан ужгатшым савырен чиенат?
— Мый мыскарам ыштынем ыле, — шоктыш Павлуш. — Лӱ

мынак уа шойылно толмыдам вучен шогенам. Тенда1м ужым да, 
ужгам савырен, ваштарешда лектым. Волен ом шогал гын, ой-ой, 
чот лӱдыда ыле!

— А ме кӱч нарат лӱдын онал, — шойыштым. — От инане гын, 
Олю деч йод.

— Ужгам савырен, маскала койын, изи йочам веле лӱдыктат,— 
Олюат мыланем полшыш.

— А мый маска огыл, пире лийынам ыле!
— Ой, Пире Павлуш! Шорык коваштан Пире Павлуш!—Олю 

койдараш пиже. — Еҥлан шӱгарым кӱнчет гын, шке логалат. 
Ынде тыйым, палет, Пире Павлуш манаш тӱҥалына.

— Ок кӱл. Ида лӱмдыл, — сӧрвала Павлуш. — Ок кӱл!
— А-а, ок келше? — Олю ок чакне. — Шкеже еҥым игылташ 

пеш аяр улатыс! Эй, Пире Павлуш...
— Мый тетла лӱмдылаш ом тӱҥал.
— А лум ӱмбалан эше возет?— шӱтышашла ончалын, йодым

'МЫЙ.
— Мом возен? — Олю палынеже.
— Тек шке каласа.
Павлуш нер йымакыже вудыматыш:
— Ом тӱҥал манын ам ыс.
— Еҥым ит мыскыле, шке мыскылтышыш лектат, — калык 

мут дене Павлушым тӱҥдышым.
Ме ял деч мӱндырнат онал улмаш. Лемде серым эртен, памаш 

тайыл корныш кӱзышна. Шыде поранат ик жаплан левымыла, 
сӧрасымыла чучеш...



х
Теле пытышаш лишан ораде поран урмыж толашыш гынат, 

йӱштӧ игечым пӧртылтен ыш сеҥе. Чевер шошо тольо. Лум корем 
ӱшыкеш кодаш тӧчыш, вара чодыра коклашкат шыле. Но шошо 
тушечат кожен колтыш. Йырым-йыр чыла пӱртӱс сывынла ужар
гыш.

Телым уло пӱртӱс нера, а шошо рвезе мурым мура. Мура пу
шеҥге лышташат, эҥер вӱдат, кайыкат... Кызыт пӧртыштӧ кӧн 
шинчымыже шуэш.

А мый окна воктене книгам шерын шинчылтам, уроклан ямды
лалтам. Кызыт жап пеш шерге: чыла тунеммым ушештарыман. 
Садлан мый лекташ ом ярсе.

Уроклан ямдылалтмек, куэр шеҥгелсе олыкыш шикшалтна.
— Кузе модына?
— Футбол дене!
— Нылытын-визытын футбол дене кузе модат? Айста лучо 

мече дене, «упш шынден»!
Йыр погынен шогалына. Покшелан кӧ упшыжым, кӧ картуз

шым йыгыре-йыгыре комдык пышта. Мечым ӱпшышкӧ кудалты
мек, чыланат ӧрдыжкӧ выжик веле койына. Кӧн картузыш пурен 
возеш, тудо, содоррак мечым налын, куржшо еҥлан логалты
шаш.

— От логалте, от логалте! — лишкырак миена, койышланена.
Модмо йӱкна куэрыш, купыш, ялыш вошт шергылтешат, ик

тын-коктын рвезе-влак олыкыш йогаш тӱҥальыч.
— Ынде футбол денат модын кертына!
Капка олмеш кок могырыш воштырым керына, пинчакым ку

даш кудалтена, нимогай аут деч посна мечым чумен куржталына: 
кӧ ботинке дене, кӧ кемым шӱдыра, кӧ чарайолын...

— Куш колтышыч?
— Лемдыш шумеш ида куржыкта!
— Капка вес 'Могырышто чумаш ок лий!
— Пасым, пасовкьим пу!
— Ай, тыят, колтышыч!
Каныш кечын мече почеш тыге ярнен пытымеш кас марте 

куржталына, мече пудештеш гын, олымым шӱшкына.
Ик рушарнян модмо олмеш пашам ышташ колхозын ушкал 

фермыж деке погынышна. Терысым трактор дене тышеч телымак 
луктыныт, а кызыт шала кодшыжым да моло шӱкшакым, тыгак 
леваш йымаке поген шындыме ломыжым имне дене шупшыкташ 
тӱҥална. Мемнам, рвезе-влакым, имньывуйым ыштышт.

Терысым шупшыктышо йочам мемнан велыште имньывуй ма
ныт. Ӱдыр-влак, кутырен-кутырен, ӱяҥдышым оптен колтат, а ме, 
йымакына изи оҥам пыштен, орва ӱмбак кӱзен шинчына.' Вӱта
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гыч лектын, шӱшкалтен веле колтена, а пасушто кужу семан му
рым шергылтарена. Инм а наш, паша веселан кая.

Шарнем, иктаж кум ий ондак, первый гана сапым кучымем 
годым, тыге муралтыме олмеш 'шортылден колташат верештын. 
Тунам ачам мыланем имньывуеш кошташ колхозышто эн ӱҥышӧ 
имньым, Сивка лӱман пакма вӱльым, йодын. Тудым кеч-кузе пок
то, кеч-мом ман, икшырымын пун йолжым вашталтыл, ньыстык- 
ньыстык кудалеш. Иктаж-кӧм ончылташ итат шоно. «Ну, Сивка-а, 
ну-у!» поктымемлан пылышыжымат иралын отыл, почшымат луп
шалын огыл. Тыге, кечываллан эн почеш кодын толам ыле. Ту
нам чон каньысырешт дене капкаш пурымо годым то орвам пижык
тен шындем, то капкажымак йоҥылыш ирал кодем. «Ой, шотды
мо, имньымат виктарен от мошто!» — капкажым чаманен, оза ку
ва кычкырен. Терысым оптышо вате-влак кокла гыч южыжо мый
ым чаманен пелештен: «Ой, тиде Сивкажы-ым! Сивкалан верчы
нак рвезе лапаш лиеш».

Чыла тиде шарнымаште гына, ынде почеш кодмаш уке. «Имне 
чапле, корно сай, покто веле!» манмыла, яра орваш кок йолым 
чымен шогалын, сапым рыҥ кучен, тайыл почеш кудал колтымы
жак мом шога!

Ужам, Павлуш покта, шеҥгечем тӧрга, вуй ӱмбалныже сола 
мучашым пӧрдыктылеш веле, имньыжым кырен-кырен кудалеш. 
Эҥыж гай чевер шӱргышкыжӧ тамган-тамган пурак шинчын, ше
дыра гай веле коеш.

Иктаж-мо ок келше гын, Павлуш вашке сырен кудалта. Кы
зытат, имньыжым чытыдымын лупшен, сапым пурла могырыш 
шупшыльо да мый денем тӧр кудалаш тӱҥале. Ончылташ тӧчы
шыла, орва шӱдыржым мыйын орваш пижыктыш, чаж кандыра 
чошт лектын возо. А шкеже мо лиймым савырненат ыш ончал, 
шоягоремжым гына ужын кодым.

Чажым тӧрлатен шогылтмем шеҥгеч чыланат ончылтен ку
дальыч.

Кечываллан имне туарымым ужын, ӱдыр-влак куржын тольыч, 
чаҥа семын чокияш тӱҥальыч:

— Ваню ла-паш! Ваню ла-паш!
— Эй, лапа-аш!
Терым лукмо годым почеш кодат гын, вигак тыге мыскы

лат. Молан тыге лӱмдылыт? Молан лапаш маныт? Молан, шопо 
шӱр але иктаж-могай вес кочкыш огыл? Кум ий ончычак ачам 
деч йодын онченам.

— Вот те на, — воштылын тудо. — Кеч-кузе манышт, тыланет 
иктак огыл мо? Эргым, калык шомакла, кӧршӧк манын коҥгаш 
ынышт шӱкал, лапаш манмыштлан нелеш ит пал.

Тидыже тыге-е, да кӧн почеш кодмыжо ш уэш Р
Имньым вӱташ шогалтен гына шуктышым, Олю, шеҥгечем
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вӱдан корка дене йыштак толын, шӱйышкем шырок оптал шук
тыш.

— Ух-х!
Коркам шупшын налаш тӧчен, почешыже чымалтым. Поктен 

шумем шижын, Олю коркам ӧрдыжкӧ шуыш.
— Ӱдыр-влак, налза! — кычкыра.
Нунын кокла гыч ала-кудыжо ведра дене вӱдым конден шук

тен. Мыйым пӱтырен кучышт. (Мемнан дене тыгай койыш: ӱдыр 
лапаш лиеш гын, рвезе-влак йӱштылтат, рвезе лиеш гын, ӱдыр- 
влак кӱсыным тӧрлат). Ындыжым имне вӱта, кудывече йӱк-йӱан 
дене теме, и-и-у-у веле шокта:

— Эше, эше!
— Ух-х!
— Давай вӱдым!
Ӱдыр-влак мыйым руаш гаяк вишкыдемдышт, лапашым ыш

тышт. «Кӱсын корка вурдан» манмыла, мыят нуным ночко чыве 
гай лиймешкышт йӱштыл т ыш ым. Йӧра эше кечыже шокшо.

Кечывал туралан ӱмылат ошкыл йымак пура. Южышто чӱч
кышӧ терыс пуш нерым чыгылта. Нӧрен пытыше вургем ӱмбала
нетак кошка. Мӧҥгӧ миен пурышымат, кувавай кочкышым погыш.

— Шич. Шуженат вет, — шунен-шунен пукша. — Теммешкет 
авызле. Ачат шаҥгак кочкын. Апшаткудышкыжо каен.

— Мыйым таче, кувавай, теммешке пукшеныт, — воштылам.
— Мом?
— Лапашым!
— Тудлан нӧренат улмаш, — вуйым рӱзалтыш. — Чот модда, 

коеш. Ожно, самырыкна годым, меат «лапашым» йӱштылтена ыле. 
Почеш кодшым, тудо, нӧртыманак.

Кочмеке, ачам семынак газетым ончаш, мом возымым шерын 
лекташ пижым. Уке, серышем тачат печатлен огытыл.

XI
Тунемме ий пытыш. Ынде кече мучко мом моштет, тудым ыш

те. Кӧ тыгай годым ок кай чинчын-вунчын койшо олыкыш! Тушто 
тӱрлӧ пеледыш погымылан нигӧат ок вурсо, могай кӱлеш, тугай
ым нал: йошкаргым, ошым, нарынчым, кандым. Лач шем пеледыш 
веле нигӧланат огеш кӱл, да огешат шоч докан.

Ӱдыр-влак аршашым, вуй йыр шергашым ыштыл модаш йӧ
ратат. Пеледыш ӱмбалне мӱйым поген лӱҥгалтыше мӱкшым ча
райола тошкалыт гын, шинчавӱд лекмеш лӱдын кычкырал кол
тат.

Ида лӱд: мӱкш пӱшкылмӧ эм дене иктак. Тыге ойла Йогор 
кугызай.

Яндар южан чодыраш снегым, мӧрым, модым, эҥыжым погаш 
кайыде кӧ чыта гын? Теве корем серыш сайрак ончал, кидет дене
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шудыжым ниялтал, кечеш кӱшӧ мӧрым ужат гын, шӱвылвӱдетак 
толеш. Лашка гай кугуракшым пурлаш чаманет да куршышкет 
пыштет, изиракшым умшашкет колтет. Вара чодыра кӧргыш пу
рет да кайыкын сӱан мурыжым колышт шулет. Кажне кайык шке 
мотор мурыж дене тыйым вашлиеш. Куэр кокласе чара гыч тамле 
снеге пуш толеш. Кумык пӱгырнет гын, вийнен шогалаш от ярсе, 
ик курш темешат. Кашакет деч йомаш огыл манын, икте-весым 
кычкырен, пырля мӧҥгет куржат.

— Ой, игем! Ой, чонем!— манын, кувавай, вӱчкен-вӱчкен, по
ген кондымо снегым эр лӱштыш шӧр дене пукша. Тиддеч сай эше 
мо уло?

Кеҥежым Лемде серыш (возын, могырым шуарашыже, леве-леве 
вӱдыштӧ шаулен йӱштыл эшыже могай сай! Тура сер гыч юлтик 
тӧрштет да вӱд йымачын кол гай ийын кает. Ончыч вует, вара 
кечеш шемемше вачет койын колта, тунам уэш южым налын шӱ- 
лалтетат, адакат лудо семын вуетым вӱд йымак шуралтет. Копа 
дене вӱд ӱмбалым пызльоп да пызльоп пералтен, я мардеж вакш 
шулдырла кидетым лупшен, вес серыш йолташет-влак дене ӱча
шен ийын вончет. Ме ончычшым, врачын каҥашыжым шотлыде, 
пӱй шолткымеш, могырна кияр гай шадыраҥмеш кечеш лу-лучко 
гана йӱштыл почаҥына ыле. Вӱд гыч лектат да ойленат от керт.

Черланымем деч вара тыге почаҥмаш уке...
Кеҥежым олыкышто, чодыраште да Лемдыште гына эртарена 

манын ида шоно, ме пашам ышташат йӧратена.
Ончалза колхозын кумда пасужым! Тыште пырдыж гай нӧл

талтше чапле шурно шыркам колтен, лӱҥгалт шога. Киндет, ош 
булкет, калачет, мӱгиндет, шож мелнат — чыла тыште.

Ӱстембаке яра нимат ок тол. Поэт манмыла, паша мемнам 
пукша, кушта, илаш туныкта.

Шочмо колхозлан вийна шутымо семын полшаш класснам лат
ныл еҥ дене кок звенолан шельыч.

Мый куузикум куштымо звенош логальым.
— Ондак рокым пушкыдемды|ман, шӱкшудым кӱрман, вара 

подкормкым пуаш кӱлеш, вӱдымат шавыман,— умылтара Нина 
Романовна. — Икманаш, кеҥеж гоч паша сита.

Лемде сер воктене шем пургыжан тайылыште куузику пасу 
шарлен возын. Тыште мемнан чарга йӱкна 'шергылташ тӱҥале.

Ялт тӧшак гай мландынаже,
Тыште шурно сай шочеш.,
Ужаргалше озым гае 
Кушкына ме май кечаш.

— Муро пашам куштылемда, маныт. Чынак, мый шылыж шум
мымат шым шиж, — ойла ик ӱдыр.

— Изи еҥын шылыжше уло 1мо? — йодеш весе. — Авам уке
манеш.
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— Мыйын гын, улак! — Павлуш кыдалжым кучен шогале, шы
лыжым виктараш пиже.

Шылыжым киен тӧрлатат вет, — ӱдыр-влак Павлушым ок
кӱллан таратышт.

Павлуш комдык возо, кия да кия, кынелашат монден. А ме 
кокымшо радамымат шуктена.

— Эй, Шумат, кынел. Черланышыч мо?
Ну, нечке. Лу минут ышта, шагат наре кадыргыл кийынеже.

— Межнеч эре нечке. Кочкаш гын, кугурак совлам руалта.
Тыге ойлымо, очыни, Павлушлан ыш келше. Кынел шогале,

иктажым шортарашат шоныш дыр, но мемнан дене пырля пашам 
ыштыше Нина Романовна коклаш пурыш.

— Сита, рвезе-влак, ида шурго. Лӱмдылашат сай огыл. Ок 
лий! А Иванов Павел, ышташ тӱҥалеш гын, чыладамат поктен 
шуэш, эше ончылта!

Ужам, шеҥгелан кодшо Павлушлан туныктышын мутшо лачеш 
тольо, чынже денак писеште, ик жап гыч мемнамат поктен шуо.

— Теве тиде радамым шуктена да канаш шинчына, — Нина 
Романовна кумылаҥден мошта.

Ме писештна. Павлуш чылаштым ончылтен кайыш. Мый тудын 
ыштымыжым ончальым. Э-э, коклаште шӱкшудым кодас!

— Павлуш, шого-я!
— Молан?
— Кӧ тыге сомыла? — шӱкшудым ончыктышым.
— Ой, ончылтенам да шекшыже шелын!— игылташ тӱҥале .
Нина Романовна тольо.

Мо лийын? — йодо тудо. Павлушын кормыжым ончен, вуй
ым рӱзалтыш. — Тыге ок йӧрӧ, тиде радамым уэш лекташет перна.

Павлуш мыланем мушкындым ончыктыш, пасу тӱрыш кайыш.
Кастене мӧҥгӧ тольымат, кочкаш шичме деч ончыч «Ямде 

лий» газетым ончальым.
Те иктаж гана заметкым возен улыда? Кӧ возен гын, тудо 

кажне кечын изин-кугун газетым вуча. Шӱм кӱлткен налеш, чыла 
возымым шереш. Очыни, луддымо еҥ иктат уке. Теве мыйын ача
мак налаш...

Ура! Серышем печатленыт! Куанымемлан мучаш уке. Кумшо 
страницеш. Эн кӱшан тыге возымо: «Мемнан деке серыш толын». 
Вуймутшо — «Молан огыт ӱшане?» Умбакыже изишак тӧрлате
ныт, но нимат оныл, сайрак веле лектын. Ӱлнӧ ешартыш уло: 
«Редакций деч. Иванов Иванын серышыжлан вашмутым вучена».

Ял йыр куржтал савырнаш кумылем шупшын. Кажне пӧртыш 
пурен, шкемын статья!м ончыктымем шуын. Газетым кучен, уре
мыш куржын лектым. Мыйын куанем окна ончылно шогышо то
поль дечат кугу. Пушеҥге парчаш кӱзен, уло йӱкын кычкыралмем 
шуын:
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— Э-э, э-эй! Лудса, ончыза! Мыйын серышем газетеш печат
леныт!

Тополь йымалне шоген кертын омыл. Эш ончычак Павлуш дек 
куржынам, вигак кидышкыже газетым шуралынам:

— Луд. Оксам ом пӧртылтӧ гын, тыш ом возо ыле.
Тудо лудын лекте да, тӱрвыжым иралын, газетым шӱкале:
— Тидым тый ӱшанышт манын лӱмын возенат. Весым онда

лен кертат, но мыйым огыл. Тыгай серышыжым кеч-кӧат возен 
кертеш.

Пуйто ӱш дене перышт, ик мутым пелештыде, мландеш пижшы
ла шогем. Вашешыже мом каласаш? Кидым лупшалын, лектын 
куржым.

XII
Кумыл волен, мӧҥгӧ пӧртыльым. Ончем, ӱстел коклаште — 

кок палыдыме уна: иктыже илалшырак еҥ, чалемаш тӱҥалше 
ӱпан, весыже— мотор рвезе марий.

— Петр Степанович, лӱмын тый декет пурен лекташ шоны
шым,— ачамлан ойла илалшыракше.

— Пеш сай, пеш сай. Пагален пурымыланда тау.
Ковам нуным ӱян туара, кӱмыж тич (муно дене сийла. Мемнан 

дене ӱян туарам эн кугу уналан гына луктыт. Йӧратем уна тол
мым! Ӱстел ӱмбалне тунам чыве шӧр гына уке.

«Кӧ вара улыт? — семынем шонкалем. — Кушеч толыныт? 
Район гыч але ола гыч?»

— Тол тышке, Ивук, саламлалт, — ачам ӱстел деке ӱжӧ.— 
Йошкар-Ола гыч артист-влак толыныт. Теве Иван Иванович дене 
ме шукертсек палыме улына, фронтышто пырля лийме.

Весела улыт артист-влак, эртак мыскарам ыштылыт. Ала ку
мылыштак тыгай, ала кутырымышт денак еҥым шке велышкышт 
савырен моштат. Кувавайынат йылмыже рудалте:

— Олаште калыкше-е, ушет кая, кунар шуко! Пазар гай. Он
чычет, почешет, ваштарешет вӱд гай йога. Чыланат ала-кушко 
вашкат. Ала сомыл денак, ала такак коштыт, шотымат от му.

— Олашкыже молан миенат улмаш?—йодо илалшырак артист.
— Э-э, сар деч ончыч мый Моском а т ужынам. Выставкыш 

миен коштынам огыл мо? Колхоз колтен. Кандаш идалык сӧснам 
онченам.

— Москваштыжат шымакш денак коштынат?
— Уке. Москош кайыме годым налын шуэнам-ла.
— Молан вара шынденатше?
— Ынде тый [ман, сар жап мӧҥгеш та р ыш огыл мо?
— Уэш кудалте.
— Пешак кудалтыман ыле да, ала-молан шоҥгылыкеш вожыл-
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мо гай чучеш. Кызыт ынде шымакшым иктат ок шынде. Теве 
ӱмырна шуэшат, калтак, ик шымакшымат ода уж.

— Музейыште лиеш, иктаж пудаште кечаш тӱҥалеш, — вош
тылеш самырык уна.

Пешак кутырызо, кумылзак улыт артист-влак. Мыланна нуно 
моткочак келшышт.

— Коваже, мелналан руашым лугашет верештеш, — артист- 
влакын кайымекышт, ачам каласыш. (Уна толмо годым мемнан 
тугай койыш: эрлашыжым нуным коман .мелна дене сийлат). Мел
на манмым коламат, кастене мый кочмаш уке, эрдене шукырак 
вер кодшо, шонем.

Порсын шовыч леведмыла чеверген, кава рӱмбалгыш. Таче 
пайрем кас гай. Ӱдыр-влак, моторын чиен, тӱшкан-тӱшкан погы
нен ошкылыт. Леве, умыр кеҥеж кас гынат, тӱрлӧ тӱсан кок-кум 
шовычын тӱрыштым койыктен пидыныт. Молгунам, поснак пайрем 
кастене, оҥгыр йӱкышт ик мучаш гыч вес мучашыш шергылтеш 
ыле, таче ала артист-влак деч вожылыныт, ала паша чактарен?

Оласе артист-влакын койышыштым ончаш меат уло еш дене 
клубыш кайышна. Моткоч куаненам. Клубышто шып шинчымемат 
ок шу.

— Вот те на! Шукш чыгылтылеш мо? Ит пӧрд! — шокта ачам. 
Кувавай воктек лакемым. Мемнан деч тораштак огыл Олюм 
ужым, аважын (пылышышкыже ала-мом пешак ойла.

Теве Павлуш, сцена лишне изирак-влак коклаште сукалтен шин
чын, пылт да полт нунын вуйыштым йыштак тӱкедылеш. Кугурак 
еҥ-влак теҥгылыште шинчат. Почешрак кодын толшыжо йол 
ӱмбалне шога.

Диҥ-диҥ-диҥ шергылте. Калык шыпланыш. Занавес ончыко 
мемнан деке унала пурышо илалшырак артист лекте:

- Ончаш толшо калыклан, пагалыме колхозник-влаклан шӱм 
гыч лекше шокшо салам!

Совым рошт-рошт-рошт кырат...
— Тыланда, шерге йолташ-влак, Арбанын «Кеҥеж йӱд» пье

сыж пыч ик ужашым [модын ончыктена, — шокта.
Кок велым кок артист лекте, иктыжын кидыштыже эҥырвош

тыр ден изи ведра, а весыжын ваче гоч пычал кеча, кыдал ӱш
тыштыжӧ — ала-могай кайык.

— Марка ден Одоким кум! — ончышо кокла гыч ала-кӧ кыч
кырале.

Калык шу-у воштылеш. Мыскарам ыштылын, артист-влакын 
шогылтмышт чылалан келша. Ой, кертыт вет! Кузе келыштаренже 
моштат! Ала-мыняр гана утен .кайымеш воштылтыл пытарышт.

Тиде Одоким манмыже Йогор кугыза гай веле коеш,— 
кувавай йӱкынак ойла.

— Тидыже-э, тидыже-э! Керек куш кай, мемнан Выльымонак!
З* 35



— Ида кутыро!
Кенета сцена шеҥгелне тӱмыр-шӱвыр йӱк шергылт кайыш, ту

намак пӧръеҥ ден тичмаш кап-кылан ӱдырамаш кушталтен лек
тыч, нунын почеш шӱвырзӧ ден тӱмырзат, чӱчкалтен-чӱчкалтен, 
сценыш пурен шогальыч.

— Ындыжым сӱан гай веле чучеш, — кувавай ылыже.
Куштен, сцена шеҥгек каяш тӱҥалмышт годым ончышо-влак

кычкырен-кычкырен йодыт:
— Эше ик гана!
— Йодына-а!
Уло кертмын совым кырат. Мыйынат копам йӱлымыла чучаш 

тӱҥале.
Ола гыч толшо артист-влакын концертышт пеш келшыш.

Койышыштым ончен, шерет ок тем!— мӧҥгӧ шаланыме го
дым ончышо-влак мутланат.

Кӱшыл мучаште ӱдыр-влакын ныжылге-ныжылге йӱкышт, не
рен шогышо арама ден тополь радамым помыжалтарыде, эркын
рак йоҥгалте:

А-а-а-ааа,
А-а-а-ааа,
Муро йӱкнам колнеда гын,
Ферма деке миядза-а.

Ой, акаем-влак! Ой, шеремет! Артист-влакын муралтыме у 
мурышт чонешда пижынат кодын.

Вот те на, тунемынат шуктеныт! — ачамланат оҥайын чучо.
Пк вере, вес вере капка Тӱкылымӧ йӱк шокта. Вара жаплан 

чыла шыплана. Уло ял мала, вет эрла чылаштымат пасу паша 
вуча.

Эрвелне корнын-корнын волгалташ тӧча. Эх, кеҥеж йӱд! Йӱд 
мо, рӱдыжӧ гына. Вашке мыйымат огмо темдале.XIII

— Ваню, кынел! — кувавай иктаж кок-кум гана малымашкем 
толын кычкырен.

— йӧра,— омыюа манам. Вуйым нӧлтал ом сеҥе.
Ындыже кӱжгырак йӱк шокта: ачам шке толеш.
— Таче пашашкыжат ынет кай мо? — шоктыш.
Кырт-карт пурлын, пасуш куржым. Кече ятырлан кӱзен. Ош

кылам, а ушем гыч теҥгече ончымо концерт, артист-влак эшеат 
огыт лек, шинча ончылно пӧрдыт, шӱвыр-тӱмыр почеш куштат. 
Шӱвыржым вуй ӱмбалне весела турий чӱчкен-чӱчкен шокта. Ве
сат, кумшат ушна, пасу ӱмбалне сӱан сем шарла. Турий нерген 
ик татыштак почеламутым шонен луктым:
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Эй, турий, тур-тур-тур,
Пешак сылне тыйын мур!

Таче куузику пасушко почеш кодын тольым. Йӧра, Нина Ро
мановна уке, тудым ала-молан колхоз правленийыш ӱжыктеныт, 
маньыч. Й з иш ак шӱкшудым сомылена да канаш шинчына. Шин
чын гына шуктена — шинча кумалташат тӱҥалеш, пуйто тыйым 
ала-кӧ рӱпша.

— Айста изишак малена, — ойым пуа Павлуш.
— Иктаж лу минутым,— молат келшышт, вет теҥгече чыла

нат пелйӱд шумеш концертыште шинченыт.
— Ну, йӧра, — кугун шӱлалтыш Олю, звено вуйлатышына. Ик

те дежуритлыже, уке гын, кас мартеат Амален кертына.
— Кас мартежак огыл.
— Кӧ эн ончыч дежурный лиеш?
— Шыгавам кучаш!
— Тоятше кушто, мо дене кучет?
— Ида ӱчаше, — Олю чарыш. — Алфавит почеш кӧн лӱмжӧ 

«А» гыч тӱҥалеш?
— Александр! — Элыксан лӱман ӱҥышӧ йочалан эн ончыч 

перныш.
Тудын почеш черет мыланем шуо. Кузе шинчышылак нерал

тен колтенам, ом пале.
Омым уждм: Павлуш ден коктын Лемде покшелне мужыр пыр

ня ӱмбак пуш семын шинчын, колым кучена. Иктым луктам, ве
сым. Лупшем да лупшем. Моткоч йывыртенам. Совла гай шереҥ- 
ге-влакым Павлушлан йыл-йыл ончыктылын, вичкыж кандыраш 
согаж гыч кередем, вӱдыш колтем. Кандыран ик мучашыжым 
ӱштышкем кылденам. Кенета ӱштем гыч ала-кӧ чжок шупшыльо. 
Савырнен ончалььим: тупшо гына пу сорымла шемын койын кол
тыш. Ка-ак шупшыл шындыш, 1мый пырня ӱмбач— ух! — вӱдыш! 
Кучымо кол дек нужгол толын улмаш. Кол шупшеш— мый мӧҥ
геш, кол шупшеш — мый (мӧҥгеш. Сеҥыш, коеш, вӱд йымак шӱ
дырен наҥгаяш тӱҥале. Ни кычкыраш, ии шӱлалташ...

Пич каенак помыжалтым. Олю мыйын нерем чывыштал шын
денат, кычкыра:

— Мо тыгай от шиж, кунар кычкырем-кычкырем!
Корштышо нерым кидем дене туржын, вуем нӧлтальым. Шого,

шого! Кушто улам? Шинчам ӱштыльым, ончем: Нина Романовна 
мемнан ваштареш шога. Чыланат вурсымыжым вучена. Тыгай 
годым минутат кужун чучеш.

— Ну, тендан дене ынде мом ышташ? — Нина Романовна кид
шым шаралтыш. — Мый палем, теҥгече омыда кодын. Артист- 
влак ялыште опектаклыы1м кечывалым ончыктен огыт керт: калык 
пашаште. Тыланда таче каныш кечым пуаш кӱлеш ул!маш. Кай- 
ыза-я лучо мӧҥгыда, шер теммешкыда малыза.
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— Уке, уке!— шоктыш Олю. — Ме тыштак ситышын 1мален 
улына.

— Мӧҥгӧ она кай, — маньым. — Эше, теве ужыда, нормым те
мен кертына!

Рвезе-влак нуреш кодаш келшышт.
XIV

Куузику пасу тӱрыштӧ лапка кож кушкеш. Шокшо кечан го
дым тудын ӱмылжӧ нойышо еҥым кандара. Йӱр авыра гын, нӧраш 
ок пу. Кечывалым тудын йырже ме пӧрдына. Йӱдлан гына тулы
кеш кодеш.

Теве кызытат каныш жаплан лапка кожын ӱмылыштыжӧ по
гынен улына.

— Рвезе-влак, пырдыж газетым лукмо шотышто кузе шоне
д а ? —•Нина Романовна йодеш. — Вес звеношто пасуэшак лукты
ныт.

— Меат луктын кертына! — Олю мане.
— Моло деч почеш она код.
— Кӧм редколлегийыш ойырена?
— Иванов Иваным! Тудо возашат, сӱретлашат мастар.
— Чемекова Ольгам! —'ӱдыр-влак кычкырат.
Кум еҥан редколлегийым сайлышт: Олюм, мыйым да Элык

саным.
— Эрлак газетлан заметкым кондыза! — Олю материалым 

погаш шӱдыш.
Эрлашыжым кечывал деч вара газетым лукташ лапка кож 

йымаке погынышна. Ала-кушеч пӧрдшӧ (мардеж толын лекте, па
сушто пуракым пӱтырен, меҥге семын шогалтыш.

— Ончыза, пӱтырем мардеж!— тудын нерген «Ямде лий» 'Г а 
зетыште лудмем ушештарышым. — Южо кунде.мыште вӱдымат 
пӧрдыктен кӱзыкта, пырля тушко рак але ужава логал кертеш. 
Икана Данийыште йӱр дене пырля коло минут чоло рак-влак йо
геныт. Лудын огыдал мо тидым? Теҥыз воктенысе эллаште юж
гунам кол-влакат кава гыч йогат, маныт.

— Вот тыште тыгай лийже ыле!
Мардеж каван вуйышкат кӱзен кайыш, ик ӧндалтыш шудым 

кавашке нӧлтале да умбак куржо.
— Газетымат пырля куржыктынеже ала-мо? — мардеж пуал

ме деч кагаз лукыш Олюк рок комылям опта, а мый заметкылан 
сӱретым келыштарем.

Теве ик вере Павлуш нерген возен шындыме. «Ала тудым сӱ- 
ретлымыжат ок кӱл? Адак сыра вет. Но... ик гана йоҥылышыжым 
ит каласе, вес гана шылте — тунам вара тудо кӧ лиеш? Уке, тек 
вожылжо!» — пасу покшелне шылыжым кучен шогалше його рве
зым сӱретлаш перныш. Заметка йымалне «Пионер» манын возымо.
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— Молан вигак шке лӱмым шындаш ок лий? — шояк лӱмлан 
ом келше. — Кӧ возен?

— Мый, — Олю вашештыш. — Но лӱмем о.м шынде.
Ӱчашаш шым тӱҥал: тыгат ышташ лиеш.
Сӱретлан келыштарен, изи почеламутым шонен лукна:

Эй, Павлуш!
Уке мо тыйын уш?
Кыдал кучен шогет гын,
Кожен от керт йогетым.

Пырдыж газетым фанер оҥаш пижыктен, кок тоя коклаш пу
дален сакышна. Рвезе-влак тунам ак йырже погынен шогальыч.

Эй, Павлуш!
Уке мо тыйын уш?..

Воштыл-(воштыл лудыч. Сӱретем ат келшен.
Кастене мӧҥгыштӧ чайым йӱын шинчылтмына годым мемнан 

деке Йогор кугызай пурен шогале.
— Кутыреда?— шоктыш.
— Пеш кутырена. Тол, пырля чайым йӱаш шич, — ачам ӱжеш.
Йогор кугызай шинчаш ок шоно витне, шыве-шыве чал пон

дашыжым чывыштылын, шӱлышыжым кӱрыштеден ойла:
— Мый Павлуш шумлык. Уныкам нерген пырдыж газетыш 

возен улыда, 'манеш... да тудлан...
Пурлмо пулдышем умшашак кодо. Йӱмет-кочмет, ӱстел воктеч 

кынельым.
— Мый возен омыл, — манам.
— Павлуш тылат йолам ышта.
— А кушеч тудо пала?
— Тый огыл гын, кӧ?
Але вара Олюм каласем? Сай лияш тӧчаш? Але шойыштын 

каласаш?
— Шкенжын лӱмжым шынден огыл гын, тудым нигунамат ом 

каласе. Огеш лий.
— Ой-ой, могай пеҥгыде пӱкш улат! Пырля тынар модын илы

мек, тыге ыштат мо? — Йогор кугызайын ошкедымыжым тымарте 
колын омыл. — А кӧ сӱретлен? Тыяк огыл мо?

— Мый.
— Тевыс!
— Молан газет луклаштыже шогет гын? Ой, мор-мор! — кува

вай мыйым ала пыдалаш тырша, ала вурса.
— Мый шке шогалын омыл, мыйым сайленыт, — аралалташ 

тӧчем.
— Газетышкыда Павлуш нерген чыным возымо мо? — ачамат 

ыш чыте, йодо.
— Чыным!
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— Тугеже, эргым вурсаш нигӧланат ом пу, — ачам мыйым уре
мыш колтыш. — Ме эше Йогор кугызат дене мутланена, — мане.

Ачамын пыдал пелештымыже кумылем тодыльо. Шинчавӱдем 
ончыкташ огыл манын, содорак пӧрт гыч лектын куржым.

Эше мом ойленыт, ом шинче.

XV
Кечываллан мӧҥгӧ куржталаш огыл манын, мыланна кочкаш 

школын кӱсенешыже ясмдылат. Тыште кугу под дене шыл шӱрым, 
пучымышым шолтат. Продуктым колхоз ойырен. Тӱшкан кочмо 
годым кӱмыж-совла мура веле, ай, могай тамлын кая! А мыскара
же! Улнен каен воштылат. Кочкын теммек, шахмат, шашке але 
домино дене модына, книгам, газетым лудына.

Мыйын модде шинчымем ужын, Нина Ро1мановна йодо:
— Тый черланен отыл, Иванов?
Мӧҥгыштӧ мо лиймым, Йогор кугызайын тол1МЫжым каласы

шым.
— Заметкыла Павлушын чонышкыжо витен гын, пеш сай,— 

Нина Романовна мыйым шымата. — Пеш сай! Значит, тӧрлана. 
А ынде айста чыланат пакет дене модына.

Модаш Нина Романовнах туныктен. Икте, чолгарак рвезе, па
кет лиеш, тудо шканже келшыше иктаж йӧнан верыш шылын 
шинчеш, а ме, кок тӱшкалан шелалтын, кычалаш тӱҥалына. Кӧ 
ончыч муэш, тудо сеҥа.

Таче кечывал каныш жапыште «пакетым» шуко жап кычал 
коштна, тореш-кутынь куржтал пытарышна — эҥер серет, уала 
коклат... Ончыгече ик рвезе, пакет лийше, вӱд йымалне шинчен. 
Кычал тудым! Мемнан толмым ужешат, умшашкыже шымавучым 
налеш д а — вӱд йымак. Пич ок кай, пуч гоч шӱла. Мемнан эртен 
кайымеке, ошма ӱмбаке лектын возеш да шыранен гына кия... 
Теҥгече вес рвезе пасу покшелне шогышо пистыш, мӱкшиге кучаш 
сакыме омарта кӧргыш, кӱзен шинчынат, шырчык иге гай веле 
лончо гыч ончен. Шонен от шу, кушко шылыт! А таче кушто?

— Кас марте кычалат гынат от му, — шокта мемнан тӱшка 
гыч.

— Тетла она кычал, — келшат.
— Огына гын, огына.
— Но тыге кодаш ок лий: кудыжо-гынат сеҥышаш, уке гын 

оҥай огыл, — Павлуш ок кӧнӧ. Ӱчашаш тӱҥална: иктышт кыча
лаш маныт, весышт шӧрат. Тыгодым Элыксан ӱмбак Павлуш изи 
рок комылям кудалтыш. Тудыжо кӱсынеш ыш код, мӧҥгеш пӧр
тылтыш. Нунын деке молат ушнышт, тыге шоныдымын-вучыды
мын у модыш — «рок война» — тӱҥале. Иктат шеҥгек ынеж 
чакне.
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Теве Павлуш мыйын велыш кидшым виян лупшале. Ӧрдыжыш 
тӧршталташ почеш кодым, лап лийын шым шукто. Кенета шин
чаштем волгенче ора койо, когартыме гай шокшын чучо. Йӧсын 
кычкыралын, шӱргем кок кид дене петырен, мландыш сукен шин
чым.

— Ой, ш и пч ам!
— Мо тыгай?
— Мо лийын?
— Шинчаже пудештын.
— Вӱр йога.
— Кон?
— Ванюн.
— Куш пурет, от уж .мо?
— Кӧ колтен?
— Павлуш.
Шинчам почын ончалаш ок лий, чытыдымын коржеш. Ала-кӧ 

воктекем мланде ӱмбаке шинчын, вуем ниялткала.
— Мо лийын шинчатше, ончыкто, Ваню, — йӱкшӧ гыч Олюм 

палышым.

XVI
Модыш гыч лодыш лийын. Мыйым вигак больницыш пыште

ныт. Икмыняр кече ош кечым ужде киенам. Чыла шеме, йӱд гай 
пычкемыш... Вара ик шинчам гыч марльым руден нальыч. Могай 
пиал чевер тӱням ужаш! Эмлыше врач, Сергей Алексеевич, чӱч
кыдынак койкем деке толын, шочшыж семын вуем ниялтен:

— Сӱан марте чыла тӧрлана! Вашке пурлаж гычат рудена. 
Чыла сай лиеш.

Тачат палатым ончен савырныш.
— Рвезе годым мо гына ок лий, мом гына от ыштыл? А вет 

чылажат порын шарналтеш. Йоча жапем йӧсӧ илышыште эртен 
гынат, мый тудым шошо мӧр пеледышлан шотлем, — чал вуешыже 
коленкор дене ургымо ош калпакым упшалше Сергей Алексеевич 
воктекем ,шинче. — Да, рвезе годым мыланна шуко чыташ лога
лын. Икана мыйым вӱр вузык лиймеш кыреныт.

— Молан? — йодам.
— Колыштмыда шуэш гын, каласем. Ожно мемнам школышто 

(марла туныктен огытыл. Первый классыш толшо кашак умшам 
карен колыштеш, но нимомат огеш умыло. Варарак поп юмын 
законжо дене толаштараш тӱҥале. Молитвам наизусть тунемман 
ыле. Мурымо годымжо айда тек умшам коракла карен шогылтат, 
а урокышто каласаш йодыт гын, пытыш.

Мыланем каласаш черет шуо. Мом ышташ? Ушышкем рушла 
тунемме ик почеламут толын пурыш:

41



В свежем воздухе сверкает 
Первый чистенький мешок...

Что? Что за чистый мешок? — кычкырале поп. — Где тебя 
учили? — юмын законжым мыскылаш ит тошт манын, пылыш гыч 
пӱтырал кучыш да пу комыля ӱмбак сукалташ шӱдырен кондыш.— 
Я тебе покажу мешок, паршивец!

Шеҥгел партыште изи рвезе, пеле шогалын, чытыдымын ончы
ко шуйкален, ик кидшым кӱшкӧ нӧлта, весыж дене брюкым шуп
шеш, очыни, ачажыным чиен. Юмын законжым тунем толын дыр, 
шоналтышым. Поп йодо. Тудо мыйын каласаш тӧчымӧ почеламу
тем уло йӱкын рашкалтен пуыш:

В свежем воздухе сверкает 
Первый чистенький снежок,
И румянит детям щеки 
Первый зимний холодок.

— Дурак! — поп кычкыра. — Нешто это молитва? — Миен, 
тудымат пылышыж гыч нӧлтале.

Вес кечын поп адак тудо молитвамак йодеш.
Мый, вуйым кумык сакен, шып шогем. Пешак тунемам ыле, да 

рушлаже лудын ом мошто, калтак! Поп сырыш, неррожшым 
овартен, ужар тӱсан шинчаж дене пырысла ончен, лишкем тольо, 
пылышем кӱрлын налшаш гай пунчаш тӱҥале. Чытен шым керт: 
пондашкыже кержалтым. Поп уло кертмын пылышем шупшеш, 
мый — пондашым. Тугай йӱк-йӱан нӧлталте, ушет кая! Занятий 
кӱрылтӧ. Поп, класс гыч лектын, школ вуйлатышым кондыш. Ын
де |М0 лиеш? Шеҥгелне шинчыше рвезет лӱдмыж дене эсогыл 
парт йымак шылын. Чыланат кугун шӱлалташ тоштде шып .шин
чат. Окна янда воктене изи лывын шулдыр перкалымыже гына 
шӱм кырыме йӱкла быр-быр-быр шокта, пуйто тудат лӱдын, 
эрыкыш чоҥештен лекнеже.

Школ вуйлатыше сумкам гыч книгам ястарыш да омса лон
дем гоч шырок кудалтыш, мыйым шӱша гыч пырыс игыла сакен, 
кожен лукто. Мӧҥгыштӧ ачамлан нимом шьш каласе. Эрдене пуй
то тунемаш лектын каем, а кас велеш, школ гыч пӧртылмӧ жа
пыште, мӧҥгӧ толын пурем. Ик кече, вес кече эрта. Но ала-кӧн 
деч ачам чыла пален шуктен. Чаж кандыра дене шелын-шелын, 
школыш тӱкален кондыш.

Лачак юмын законжо урок кая ыле. Ачам попын йол йымакше 
мыйым пийла кудалтыш:

— Сукалте! Прошеньым йод! — тупем гыч кандыра дене уэш 
поче-поче ырыктыме кӱртньӧ гай когартара. Тек пуштшо, шонем, 
но ом сукалте. Вӱр вузык лиймеш кырыш-кырыш да шкежак поп 
ончылан сукалтен шинче, шортшаш гай сӧрвала:

— Юмо гай лийза, батюшка, эргым уэш школыш налза...
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Сергей Алексеевичын ойлымыжым колыштат да могырыш 
йӱштӧ вӱд опталмыла чучеш. Шучко жап лийын тунам.

Омсаште санитарка койо.
— Сергей Алексеевич, изи ӱдыр шаҥгак Иванов деке толын. 

Пур аш йодеш. Лиеш ,мо? — йодо.
— Кузе огеш лий? Мий, ӱжын пурто.
— Чӱчкыдынак изи йолташет-влак толыт, коеш, — палатыште 

шоктыш.
— Молодец улыт, огыт мондо, — Сергей Алексеевич мокталта.
Олю! Олю толын! Пеледышан у тувыр ӱмбак халатым сакал

тен. Шкежат Олю— пеледыш, чылтак изи мӧр пеледыш.
— Тиде тыланет...
— Уке, уке! Огеш кӱл, — мый ынем нал. — Огеш кӱл.
— Ой, тыге сай огыл. Нал, нал, — 'кагазеш пӱтыралме чевер 

олма-влакым тушка. — Эше тыланет теҥгечсе «Ямде лийым» кон
денам. Лудын отыл?

Газетым кидыш нальым.
— Теве, теве! — Олю парняж дене ончыкта.
Мый ийот иштем лак лудаш тӱҥальым:

Тыге пионер-влак ыштат

Тиде кодшо ийын август мучаште лийын. Мый селашке 
ӱдыремлан пальтом налаш миенам. Ончыч книга ужалыме 
магазиныш пурен лектым, ӱдыремлан учебник-влакым наль
ым да универмагыш кайышым. Келшыше пальтом ойырен, 
тӱлаш шонышым — оксам уке. Шовычге лектын возын ул
маш. Тудым изи рвезе муын да мыланем пӧртылтен. Куаны
мем дене кенеташте кӧ да кусо улмыжымат йодаш монде
нам, кузе таум ышташат ӧрынам. Оҥыштыжо галстук ыле...

Шукерте огыл тендан газетда гоч рвезын лӱмжым пален 
нальым. Кугунур школын нылымше классыштыже тунемше 
Иванов Иван улмаш. Тудо чын пионерла ыштен, изинек сай 
еҥ лийын кушкеш.

Пеш кугу тау, Ивук!
Е . П о л у ш и н а ,  колхозница.

Газетым кид гычат колтымо ок шу.
— Нал,— мане Олю. — Тыланет тудым лӱмынак конденам. 

Меат пеш чот куаненна!
— Тау! Тау чевер олматланат!
— Кузерак шинчатше тӧрлана?
— Чыла сай!
Паша ыштымышт нерген йодыштым.
— Да, теве-теве мондем: Павлуш, палет, ;мом ойла? — кайы-
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м ыж деч ончыч Олю увертарыш. — Нимынярат лӱмын ыштен 
омыл, манеш.

- Еҥын шинчажым пытараш тушманак огыл вет, — ойлем.
— Палет, кызыт тудо моткоч ойгыра. Ӱҥышемын, нигӧн дек 

ок пижедыл. Пасуштат вуй нӧлталде ышта. А рвезе-влак тудын 
дене мутланымым чарненыт. Шкежат ок кутыро, каныме годым 
умбаланрак нойышо еҥла волен шинчешат, эре ала-мом шонкала.

- Очыни, титакшым умылен налын, — тогдайышым.
— Нина Ро.мановналан тудо, палет, мом ойлен? «Ваню сокыр 

лиеш гын?.. Лучо мыйын шинчашкем логалже ыле» — манмыжым 
шкеак колынам. Эше тый декет больницыш толаш йодын. Моткоч 
ойгыра да лӱдеш. Моланжым шкеат палет.

— Мо вара, толжо...

Эрлашыжым Павлушым изин-кугун вученам. «Ямде лий» га
зетем тумбочка ӱмбак пыштенам. Толеш гын, ужшо! Очыни, тудо 
лудын, но нимат огыл, эше ик гана онча. Ындыже мом каласа?

Эр гыч тӱҥалын кечывал марте чӱчкыдын окнаш онченам, 
палатыш пурышо кажне еҥ деч йодеденам:

— Иктаж рвезе огеш кой?
— Уке, иктат уке, — вашештеныт.
Кас велеш окнашке ончальым гын — тудо! Больница вашта

реш радам дене кушшо тополь йымалне шога, книгам, эше ала- 
могай пӱтырем кучен. Мом тушто шогылтеш? Молан ок пуро?

Тополь ужар лышташыжым верын-верын шӧртньӧ вӱд дене 
чиялтен. Тыгай жапыште Павлуш дене кайы.к-комбыла .модына 
ыле. Мланде ӱмбаке пӧрдын волышо оралгыше лышташым ваш- 
ваш кылдыштынат, вуй ӱмбаке нӧлталын куржмо годым ялт кай
ык-комбо тӱшка чоҥештымыла коеш. «Да, кеҥеж капка воктек 
шыже толын шогалын»,— Нина Романовлан сӧралын ойлымыжым 
шарналтышым.

— Мо, окна деч ойырлен от керт? — палатыште кийыше-влак 
йодыт. — Кӧм тынар вучет?

Ик йолташ рвезе пурышаш, — вашештышым, а шкеже пу
шеҥге йымалне шогышо Павлуш ӱмбач шинчамат ом кораҥде. 
Ужам, коклан-коклан тудо, вуйым нӧлталын, окнаш ончалеш.

Мом кызыт шонен шогылтеш? Тудын олмышто лиям гын, 
больницыш пурем ыле мо?

Теве Павлуш пушеҥге деч торлыш. Ошкыл толеш. Вашке мем
нан дек пура. Но арам. Уке, ыш пуро. Вуемге одеял дене леве
далтын, йӱк лукде шортым. Варажым кузе мален колтымымат 
шижын омыл. Помыжалтмеке ончем — тумбочка ӱмбалне книга 
да пӱтырка кия.

— Тыланет ала-могай рвезе коден,— каласышт.
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Книгам кидыш нальым. Лӱмжӧ — «Кориш». Первый страни
цеш а к Павлуш возен: «Ивук! Нелеш ит нал! Йолташ деч посна 
чытен ом керт, илаш ок лий».

XVII
Сентябрь. Эр. Шыже тӱҥалтышын чеверже пушеҥге коклаште 

(модеш. Сылне пагыт.
Тӱшкан-тӱшкан ик ешла, ик ача-аван шочшыштла, ваш-ваш 

шыргыж-воштыл, сумкам ваче гоч сакалтен, йоча-влак школыш 
куржыт. Кузе от шыргыж, кузе от куане? Вучымо кече толын 
шуын!

Павлуш эрден эрак мый декем школыш пырля каяш пурен.
Мемнан деч ончыч Олю ошкылеш. Тудым поктен шуна.
Кече кожер 'ӱмбалне чӱчка, мемнам вӱчка. Ӱмбалнына—теҥыз 

гай канде кава. Чынак, чевер кече йымалне, ужар мланде ӱм
балне могай сай ваш-ваш келшен илаш!

— Айста ынде эре пырля кошташ тӱҥалына! — мутым лукто 
Павлуш.

— Конешне, пырля! — вашештышым.
— Кумытын веселарак! — келшыш Олю, йӧратыме мурыжым

тӱҥале:
«Кеде, кеде, толза тышке», — пелештем...

Сылне семым руалтышна, йӱкна иктыш ушныш.
Ме, кум изи .мӧр пеледыш, адакат пырля улына.



ОЙ, АВИЕМ!..

I

Мый звено вуйлатышат омыл, актив манмаштат ом кошт. Туге 
гынат, отряд советын каҥашышкыже ала-молан мыйым ӱжыныт. 
Кодшо тылзыште мом ыштеныт, тудым ойлат, пуйто йылмешышт 
тул пижын. А мый шеҥгел партыште шинчем, ушемже шаҥгак 
мӧҥгыш миен шуын.

Шыже кече шӱтлышӧ .мече гай туртеш. Кӱтӱмат вашке ялыш 
пуртат дыр. Авамат, очыни, сомыл ышташ пешак вуча, вет тудлан 
эше колхоз фермыш ушкал лӱшташ кайыман. Ачамже йӱшӧ огыл 
гын, йӧра ыле. Тудо плотник. Кидше шӧртньӧ, маныт ялыште. 
Изиэм годым пулвуй ӱмбалныже шинчаш йӧратенам. Лопка кид 
копажым, пеҥгыде йыжыҥан вияш парняжым ииялткаленам, киш 
пушан кукшо вӱдотызажым нулал онченам, но шӧртньым вереш
тын омыл — молан кидшым тыге маныт?

— Ой, окмакем, тудын кидшым тыште огыл, а пӧрт пурам 
чоҥымо але окна тӧрзам шындыме годым ончо, — авам вашештен.

Изи маска игыла койшо лузга ӱпан, шем шинчан Сергуш 
шольымат, ачамын кидыш палын нӧлталмыжлан куанен, уло йӱ
кын воштылын. Но икана, коҥыла йымач кучен нӧлталмыж го
дым, нержым куптыртен:

— Уй, аракан ӱпшалтат! — мучыштен куржын.
— Логаретым сакен коштат, кеч шопш еҥ-шамычлан иктаж 

явалам налам ыле,— авамат чытен кертын огыл.
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Ачам моткоч чот сырыш. Тӱсшӧ какарген, шинчаже янлык се
мын йӱлен, кидыште кок пудан кира гай мушкындыжо чумырген. 
Мыят, лӱдын, авам дек куржын миенам да ончыланже туртын 
шогалынам.

— Мыйын ваштареш .шочшемым туныктет? — кестен гай кид
шым авам ӱмбак нӧлталын. — Лек! Шинчамлан ит кой! Кай,, 
манам!

— Айда, авай, айда! — кычкырем. Тудо, мый да Сергуш куэ
рыш шылын куржына.

Ачам тошкемыш кычал лектеш:
— Тӱсетым ужмо ок шу! Пуштам!— логар пундашыж дене 

кычкыра.
Ик гана огыл тыге шылын улына. Авам манмыла, еҥ ӱмбалне 

коштмыжо, кужу теҥгежак ачамым тыгайыш шуктен. Тудо кече 
еда гаяк йӱаш тӱҥалын. «Плотниклан подылашыжат эре амал 
лектеш: пӧртым чоҥаш тӱҥалме деч ончыч акым мушкыт, кӱвар 
каштам пыштат — ия лемым .кочкыт, авагаштем нӧлтат — адак 
арака», — авам ик гана огыл шудалын.

Ачам южгунам колхоз гыч ӧрдыж велышкат кая да сурт
оралтым чоҥен коштеш. Йӱшӧ вуя мӧҥгӧ толешат, тумасаш да 
мушкындыжым нӧлтышташ тӱҥалеш.

— Моло пӧръеҥ колхозышто изин-кугун пашам ышта, а 
тый... — авам шортын-шортын шылтала. Шинчавӱдшым пӱялаш 
гын, шкеж манмыла, тымарте .шинчалан ер лийын шинчеш ыле 
дыр. — Ӧрдыжтӧ коштметлан мылам вожылаш перна.

— Окмак! Шокте вуй! Рожын кӧршӧк! — ачам кычкырла, ки
дыш .мо логалеш, тудын дене авий ӱмбак керылтеш.

Ажгынымыж годым пошкудо Сепан кува денат малаш лога
лын.

Кеч тачыже йӱшӧ ок тол гын, йӧра ыле...
Йошкар тӱсан джемперемын кӱчыкемше шокшыжым да ур

валтыжым ӱлык шупшылын, шеҥгел парт гыч кынел шогальым:
— Мыйжым молан тынар вучыктеда?
— Тыйым, Семеева Галя, алгебра дене кокытанетлан верч 

коденна,— рашемдыш вожатый.
— «Кадыр почшым» молан налынат? Пӱтынь класслан намыс!
— Тый мемнан отрядым шеҥгек шупшат. Кокымшо ийлан 

коднет мо? — шылталаш тӱҥальыч.
Пел еш т аш тоштде шогем.
— Чыла тидым Семеева Галя ок пале, шонеда мо? Ала сайын 

тунеммыже ок шу? Пашаже, паледа, кушто: пытартыш жапыште 
кечым коклан кодаш тӱҥалын, сандене у материалым умылыде 
кодеш. Такшым, тудлан йӧсӧ... — кынел шогалын, .мыйым пыдал 
нале Смирнов Александр. Ялыште тудым Санюр маныт. Меат 
классыште тыгак лӱмдена. Шкеже руш, но марла сайын ойлен
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мошта, кутырымыж гыч марияк манын шонет. Мемнан Купсолаш
те кудыжо руш, кудыржо марий — ойлымышт гыч пален от керт.

Вожатый мыланем полшымо нерген мутым лукто:
Алгебра дене мом палыде кодын, умылтараш кӱлеш. Кӧ 

полшаш тӱҥалеш?
— Смирнов Александр. Тудо тале математик,— (шоктышт.
— Мо вара, ом полшо мо? — келшыш Санюр.
Школ гыч мӧҥгӧ толмына годым ялыште кӱтӱмат пуртеныт 

ыле. Мемнан ола ушкална ала-молан капка ончылно шога. Пур
ташат лектын огытыл. Вес ушкал, очыни, тыге ок вучо ыле. А 
тиде ӱҥышӧ, ок кудал. «Шӧрымат шуко пуа», — авий, ушкалнам 
моктен, ӱй шӱшмӧ еда мыланна шер теммеш киндеш шӱрен пук
шен. Икана шольым куржталшыжлак ӱйым шултыш ӱмбач нулен 
пытаренат, киндыжым йыштак нуж коклаш шуэн колтен. Тидым 
авам ужын да Сергушым чотак шылтален:

Киндым тыге кышкаш сулык. Лучо ӱстембак конден пыште. 
Кинде — кече ден мландын пӧлекше. Тудым кушташ, ой-ой, шуко 
вийым пыштыман, пӱжвӱдым йоктарыман. Пален лий, эргым: 
кугыеҥ-влакын пашаштым шот л ы д ы мо- а к лы дым е рвезым иктат 
ок йӧрате. Тыгай ит лий.

Сергушын вес титакшат тӱжвак лектын: ӱмбал кӧршӧкым тар
ватылын, парняжым чыкалтыл нулен.

Мо тыгай, кӧ ӱмбалым шеҥеш? — авам ӱй шӱшмӧ годым 
пален налын.

— Мый дык кочкын омыл. Очыни, пырыс! — йолам ыштен 
шольым.

— Чечас палена, — тогдаен авам. — Йылметым ончыкто-ян. 
Умбал кочшын йылмыже шуйна вет.

Сергуш йылме мучашыжым изи-ин гына луктын ончыктен, 
шкеже кӱктымӧ рак гай чеверген. Кӧ нулен, раш.

Молан кызыт Сергуш кӱтӱм пурташат лектын огыл? Мыйым 
ужын, ола ушкална нелеш налмыла ломыжале.

— Огыт пурто мо-о? — айдеме дене ойлымыла, шуйдарен пе
лештышым. Тыге кутыраш авамак туныктен. «Вольык,— аланеш,— 
озан лыжга шомакшым йӧрата, .мом ойлымыжымат умыла».

Йомшо шорык-влакат, ик тӱшкаш чумырген, уремыште ломыж 
шогат. Капкам почын, .нунымат пурташ толятым ем годым чыра 
гай кукшо да изи кап-кылан Сапан кува толын шуо, авыраш 
полшыш.

— Кушто улыт? Молан иктат пурташ лектын огыл? — пош
кудына деч йодым.

— Аватше... — Сапан кувайын йӱкшӧ кӱрылтӧ, чурийже шыже 
кече гай шӱлыкаҥе.

Чонем кӱрлын вочмыла рӱп лие:
— Кушто? Мо лийын?!
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Вӱта капкам тӱкылыдеак, пӧртыш куржын пурышым.
Кӱвар покшелне, яра орва кудалмыла логаржым лоргыктен, 

ачам мален кия. Кӱпнышӧ тӱсшӧ какарген, нерже гына йошкар 
ушмен гай чеверген, шукертсек тӱреддыме шем ӱпшӧ кулап меж
ла лугалтын.

Авам нигуштат ок кой. Сергушат уке.
Мӧҥгеш кудывечыш куржын лектым. Вӱта капкам петырен 

шогылтшо Сапан кувай деч йодым:
— Авамже кушто?
— Аватше... Шукерте огыл больницыш кудалыктышт. Машина 

дене...
— Адак ачам...
— Чыта гын, йӧра ыле... — Сапан кувавай вӱдыжгышӧ шин

чажым шовыч лукшо дене ӱштыльӧ.
— А Сергушыжо?
— Ом пале, ужын омыл. Иктаж-куш лӱдын куржын гын веле?
Ала куэрыште? Кычальым тыштат-туштат— уке. А авамже

тушто кузерак? Ял мучашыш кузе лектын шогалмемат шым шиж. 
Умбакыже, -шьш меҥгым шотлыде, ушдымыла больницыш кур
жым. Кошкышо логарышкем кочо комыля толеш, шӱлыш аҥем 
иша. Мый пич кайышашла вашкем, кӧргыштем, ушыштем ик мут 
гына, шинчавӱд йӧре йӱкынак шӱлешт-шӱлешт ойлем:

— Ой, авий! Авий! Авий!
Ужаш ыш перне орлыкан авием: тудым вигак оласе больни

цыш самолет дене колтеныт.
Мӧҥгӧ, шортын-шортын, пелйӱд лишан гына пӧртыльым.
Ачам тугак кӱвар ӱмбалне лоргыктен, а Сергуш, витне, мый

ын пӧртылмем Сапан кувай,мыт дене вучен-вученат, чийыме вур
гемже денак олымбал ӱмбак .возын да мален колтен.

Вес кечын мемнан капка ончык шем тӱсан, покшелныже канде 
корнан машина толын шогале. Пӧртыш кок милиционерын пуры
мыштым ужын, Сергуш тунамак ачаж воктек пызныш.

— Семеев улат? Иван Гаврилович?— пурен шогалше ик еҥже
йодо.

Ачам нимомат каласен ыш сеҥе, тӱсшӧ пор гай ошем кайыш, 
кидше торге чытыра.

— Тарване!
Ачам Сергушым лап лийын шупшале.
— На, эргым, кампеткым нал, — кӱсенже гыч луктын, тыгыде 

оксам кучыктыш. — Тиде тыланет, ӱдырем, — мыланемат ший ок
сам шуялтыш. — Илыза кузе-гынат авадан пӧртылмешке...

Наҥгайышт.
Ме ял мучашыш .машина почеш шортын-шортын куржна. Кор

но ӱмбалне сур пурак меҥге гына кодо...
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Кастене малаш вочмек, кужу жап омо ыш тол. Кузе ынде 
илыман? Кунам авием тӧрланен шуэш? Ачамжым мӧҥгӧ колтат 
але уке? Ача-ава деч посна Серышыжым кӧ онча? Кӧ мемнам 
пукша? Кӧ кушта?..

Эрдене кӱтӱчын сола дене рашкалтыме йӱкешыже гына по
мыжалтым да вурт тӧрштен кынельым. Шӧр ведрам нальымат— 
вӱташке. Лӱштымӧ жапыште кӱтӱ ял гычат лекте. «Ӱдырем, лӱш- 
тымет годым шӧрым нигунар ит кодо, пытартыш чӱчалтыш марте 
шупшыл, ато водарже пужла», — ойла ыле ава!м. Почеш кодмем
лан верч ушкалым кӱтӱш ял мучко поктен наҥгаяш вереште.

Парня ден парнят тӧр огыл, еҥ ден еҥат икгай огыл. Пошкудо 
кокла гыч пӱсӧ кӱзӧ гай йылманжат лийын:

Ой, ӱдырем, тынар шуко кӱпет гын, капетат шоҥгемеш. 
Кӱпчык йымакет шӧр ведрам пыште, вара мален от код, — ала 
игылт ойленыт, ала мыскарам ыштеныт.

Мый порволышашла вожылынам.
- Ӱдырым ида воштыл! — весышт пыдалыныт. — Огыда пале 

мо, чыла сомыл ынде тудын ӱмбалне.
Кузе илашыже тӱҥалыда? — кумшышт шке шочшыштлак 

чаманен ойленыт.
Поро шомак кумылеш логалеш, логар пышкемалтеш, шинча

вӱд толеш...
Мӧҥгӧ тольымат, писын гына шольым кынелтышым:
— Ой, пеш шуко малет, Сергуш, школыш каяш почеш кодат. 

Кынел!
Шкеже пуым нумал пуртышым.

Иктаж пел ведра вӱдым кондо-ян, — шольым полшаш 
йодым. — Уке лын, шкет ом шу. Ведра тич ит кондо, неле, кылым
дет тӧршта.

Коҥгаште тулым ылыжтенат шым шукто, Сергуш ведра тич 
вӱдым конден шындыш.

— Акай, ужат, мый могай патыр улам! — шоктыш тудо.— 
Эрла мыйым эррак кычкыре. Мый тыланет вӱдым шуко-шуко ну
малам, кум кечылан ситышым.

Пу иле, коҥгаште тул нигузеат ок ылыж, шикш гына чужлен 
лектеш.

Таче она олто ала-мо? — маньым. — Шӧр дене киндым коч
кынат, сита.

Серашлан шӧрым гына пу, моло тудлан нимат огеш кӱл. 
Йӧра, ола ушкална уло, кузе-гынат илена.

Пасиве, — кочмекыже, авий туныктымо семынак, шольым 
таум каласыш.

Школыш кайыме деч ончыч эше пӧрт кӱварым мушман. Таче
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ом шукто, выньык дене ӱштын кодем гынат йӧра. А эрла мыла
нем, эррак кынелын, чыла сурт сомылкам авам семынак ыштен 
кӧтырман. Школыш кайыме деч ончыч шуктем мо? Ала ынде ик 
жаплан школыш коштмыжымат чарнаш? Кузе лийман? Кӧлан 
тидым каласыман? Кӧн дене каҥашыман?

Ой, авием! Тыйым шоналтымем еда шинчавӱд толеш. Мемнан 
верчын шӱшпык семын йӱд ометат ятыр гана шулен, шке кочшаш 
тамле пултышетьимат пукшенат, унала кайышаш кумылетымат 
коденат. Тӱняште эн сай, поро, ласка, ныжылге улат тый, авий! 
Сергуш ден когыньнан шӱргынам шупшалын, кас еда тый мемнам 
малаш пыштенат. Шкеже нигӧ деч почеш возынат, нигӧ деч он
чыч кынелынат. Эрдене, мемнам помыжалташ огыл манын, йол
варнявуй дене коштынат, коҥгаш олтен, кочкышым ямдылаш пи
жынат. Мемнан кынелмеш пӧрт кӱварат мушкылтын, вольык со
мылкат тӧрлалтын. Пыртак шинчын, канышаш жапетат лийын 
огыл: могай-гынат кид пашам ыштенат. Сурт кӧргӧ сомылым 
тӧрлымек, колхоз пашаш вашкенат. Мыйымат шудо удыраш, па
сушто олым чумыраш, йытын кӱраш эре пеленет налынат. Бри
гадир куш ӱжын, тушко каенат, нигунам вуйым шупшын отыл. А 
кодшо ийын тыйым фермыш шогалтеныт. Туштат моктат.

Тӱняште эн пашаче, эн ура чонан улат тый, авий! Мо эше си
тен огыл ачамлан?..

Шарнем: изиэм годым авам деч эре йӱкан курчакым налын 
пуаш йыгыленам. Икана тудо больницыште киен пӧртыльӧ, мы
ланем шовыч пӱтырка гыч йокмам луктын пуыш да ӧндале:

— Тыланет, Галю, ынде чонан курчакым конденам,— мане.— 
Ончал-ян.

Чынак, тарванылеш, изи умшажым почын колта. Тудым ки
дышкем налын, модмем шуын.

— Ит кучо, — авам чарен, — пуртен колтет.
Варажым чонан курчак дене шерем теме: шуко рӱпшаш пер

нен, ятыр гана модшаш ем ат кодын. Нералтен веле колта—иктаж- 
могай йӱкеш помыжалтешат. Кеч нигуш ит тарване, кеч ик му
тымат ит лук — омо вошт колеш, шем шинчажым почын, шорташ 
тӱҥалеш. А мый рӱпшем, йолыштен шындыме семын шинчем...

Тыге авийын больница гыч кондымо чонан курчакше кушкын, 
Сергуш лӱман рвезе лийын, ынде первый классышкат коштеш. 
Пиалешна, тыршен тунемеш. Эрдене коктынат школыш лектын 
каена, суртна школ гыч толмеш суралыме шинча. Сравочшым 
пӧртӧнчыл тошкалтыш йымак пыштен кодена. Сергушын урокшо 
мемнан деч ончыч шыта, мӧҥгӧ вашкерак толеш. Ынде тудо мы
ланем сомыл ышташ полшашат йӧрен шуын. Кызытат, школ гыч 
толмеке, ончем — тунемаш коштмо ош тувыржо денак пӧртым
4 *
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м ули кый шогылтеш- Шӱргӧ мушмо ате йымач тазым налынат, 
ерла велен шынден. Вара, ӱштын налаш толашен, кӱварым кор
нын-корнын амыртыл пытарен. Нимат огыл, арам мо ойлат: «Вӱ
дыш пурыде, ияш от тупе,м».

— Ну, молодец!— нугыдо ӱпшым ниялтен, Сергушым моктал
тышым.

— Мый ынде кажне кечын мушкаш тӱҥалам! Авагм толмекат! 
Эре, эре! А кунам, Галю акай, авамже толеш? Вашке? А?

Кунам? Мый шкежат чыташ лийдымын вучем.

III
Шукерте огыл пушеҥге-влак шӧртньӧ вургемым чиен шогалы

ныт ыле. Тунам тошкем мучаш пызлын лышташыже порлат гай 
чеверген, ялт тул сескемла койын. Ынде шыже мардеж саргаен 
пытыше кырти-карти лышташым парча гыч чаманыде кӱрыштеш, 
мланде ӱмбак йоктара — пӱртӱсын пӧлеклыме шӧртньӧ вургем
жым кудаш налын, шӱлыкаҥден кода. Кок кече почела кава по
мыш шӱтымыла йӱр шоргыкта. Уремыште тошкалаш ок лий, 
ночко, лакылан. Кӧн кемже уло, тудлан нимат огыл, урем лавы
рам нӧштыл ошкылеш. А уке гын? Шольымлан ачамын кирзе кем
жым чиктенам. Тошто гынат, мом ыштет, йолым кӱсеныш чыкен, 
школыш кошташ ак лий вет. Сапан кувай манмыла, кугужо ок 
мешае: ыштырым утларак пӱтыралаш гын, лачак лиеш.

Шыже ночкым, лавырген шотлыде, мемнан деке чӱчкыдынак 
колхоз правлений гыч, школ гычат толын каят. Сергушын тунык
тышыжо, Мария Степановна, ик ганат яра толын огыл. Сӱретан 
книгамак мыняр конден! Луд, тунем, ит ӧркане гына! Молат мо
гай-гынат костенечым конда. Ме ынена нал, а нуно садак пуэн 
кодат.

Мария Степановна мемнан школыш кум ий ондак ола гыч 
толын. «Садак мӧҥгеш шикшалтеш», — тудын нерген ойлен ыле 
ачам. Но туныктышына тачат мемнан пӧлен. Чыла пала, чыла 
ыштен мошта. Каласкалаш тӱҥалеш гын, пылышым шогалтен, 
умшам карен колыштат. Мемнан деке толмыжым Сергуш дене 
коктын изин-кугун вучена. Таче ала-молан Мария Степановна тур
гыжланышын коеш.

- Чияшда шокшо вургемда уло? — йодо. — Тый, Галя, ит во
жыл, мо уке, мо ок сите, вигак каласе. Вашке йӱштӧ толеш.

Чыла уло. Ссргушлан фуфайкым кеҥежымак налыныт.
— Фуфайкым пашалан чийыже. Школыш кошташыже ача-ава 

комитет тудлан пальтом да портышкемым налын. А тыйжын моч 
уло?

— Мыланемже ок кӱл, изи омыл.
Ала интернат-школыш каеда? Тушто сайын пукшат, чиктат.
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— Ой, уке, она кай!
— Моло йоча тушко уло кумылын кайынеже, но огыт нал. А 

тендам вигак налыт.
— Кузе суртым петырен кодена? А ола ушкалнаже? Ой, ида 

колто мемнам! Авана пареммеш, нигуш каен огына керт, — шин
чавӱд йӧре ойленам. — Толмекше, пале лиеш...

Икмыняр кече гыч школышто мыланна шокшо вургем дене 
пырля оксам пуышт.

— Ала ачий колтен? — куанен йодым.
— Ынде тылзе еда те п ат роп прон атли м е оксам налаш тӱҥа

лыда. Государство пуа, — умылтарен Мария Степановна. — Сай 
тунемаш гына тыршыза!

Колхоз правлений мыланна продуктымат ойырен. Колхоз вуй
латыше Иван Потапович шкеак мемнан деке машинаж дене кон
ден, чалемаш тӱҥалше ӧрышыжым пӱтыралын, Сергушын тупшым 
вӱчкалтен:

— Кугу лий! Вашкерак паша ышташ кушкын шу, пӧръеҥ
йолташ!

Ала куанымем дене, ала кумылем тодыштмо дене, таум ышта
шат шотем ыш лий, ик мутымат пелештен шым керт. Ушыштем 
ик шонымаш гына тӧрштылын:

— Ындыже илена!
Чылаштым авий семын ӧндалме, шупшалме шуын.

Смирнов Санюр алгебра дене мыланем полшаш сӧрен ыле, но 
ала-молан ик ганат ыш тол. Лач школышто гына перемен жапыш
те формулым южгунам умылтараш тыршен.

— Семеев а Галя математика дене тутак почеш кодеш. Молан 
шке мутетым от шукто? — туддеч мыйын ончылнемак вожатый 
йодо.

— Кузе мый нунын деке мием? — вашештыш Смирнов. — Ну
но вет ача-ава деч посна илат.

— Садланак полшыде ок лий, — вашештыш вожатый.
Тиддеч вара Санюр мемнан деке кошташ тӱҥале.
Уроклан ямдылалт шинчымына годым Сапан кувай тольо. Ки

дешыже солык дене леведме изи мискым кучен.
— Илымашда-кутырымашда могайрак? — тошто семын салам

лалте, атыжым окнаш шындыш.
— Илена...
— Шкетын одал аман? — Санюрым ӧрын ончале.
— Мыланем тунемаш полшаш толын, школышто шӱденыт,— 

умылтарем.
— Уш сай, кок уш сайрак, .маныт.
— Мый ынде лудынат моште-е-ем! — Сергуш, кечывуй-кечшу- 

до гай йыргешке да чевергыше чурийжым кувай велыш савырен,
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шкенжым мокталтен пелештыш, букварьым лӱмынак уло йӱкын 
лудаш тӱҥале: «Тыныс и-илыш — пиа-ал». Санюр эсогыл пылы
шыжым парня дене петырыш.

- Слог дене лудметше сай, но пеш чот кычкырлет, икшы
рымын лудаш темлем.

— Мария Степановна мыланна тыге чот лудаш шӱден!
- Мо л улмет шым умылет? — Санюр тудын деч йодеш.— 

Тыныс манмыже мо лиеш?
— Сар укем туге маныт,— рашкалтара шольым.

- Сар укеже, тудо, пешак сай. Тиддеч кугу пиалже лийынат 
ок керт. Те гына война годымсылак тулыкеш кодын улыда. Пӧрт
дат, ужат, пире вӱта гай йӱштӧ, -— кувай коҥга воктек канде вӱр
горнан кидшым тушкалтен ончыш. — Олтен огыдал мо?

Пужо иле, да тудыжат чӱдӧ. Садланак коҥгажат ырен ок 
шу, шокшыжат тылзын нар веле.

— Пуымат ачада ямдылен огыл аман? Плотниклан ыштен 
коштын, оксажат лийыныс. Кумыр йоткеак йӱын пытарен мо? — 
ылыже Сапан кувай, ачам аракажгезмоге ятлен пытарыш.

Ондакше тыгай огыл ыле, — пыдалам мый. — Аракам ок йӱ 
гын, ок локтылалт ыле да.

— Тиде ача мо? Подыш пурыдымо ӧрдыжлу! — кувай кугун 
шӱлалтыш. — Ынде вурсо, ит вурсо, коля шудыш пырыслан ок 
тӱкнӧ, — окна деке мийыш да ате ӱмбач ош солыкым нале. — 
Кочса-ян шокшо шӱрым, шылдажат уке докан.

Иван Потапович конден. Мемнан ынде чыла уло. Ок кӱл.
- Ок кулжым ида ойло. Кочса шокшынек, ужат, кузе тамлын 

пушлана!
Сергуш, верже гыч тӧршталтен, кувай деке мийыш да тудым 

кок кидше дене чот гына ӧндале: «Мый тӱҥал пуэм».

IV
Рушарня вашеш йӱдым толшо лум иканаште шем шыжым ян

дар теле дене вашталтыш, пӱтынь мландылан ош шовырым чик
тыш. Уремат, кудывечат логик эшме гай веле чучеш. Еҥ-влакат 
мотор теле толмым изин-кугун вученыт: шыже лавыра кеч-кӧнат 
шержым темен. Шольымат первый лумлан пеш йывыртен, эрден 
эрак издерым йодаш Сапан кувай дек куржо. Ме пулан каяш 
шонышна. Но... издерым кондымо олмеш, имньым кычкен, рвезе- 
влак Сергуш дене пырля капка ончык толын шогальыч.

Акай, лек вашкерак, пулан каена! — куанымыж дене Сергуш 
омса лондем гычак кычкырале.

— Тыге кайынет мо? Шокшынрак чие!—тудым чиктен шогылт
мем годым куштылго кап-кылан Сапан куваят толын шуо. Ужга 
ӱмбачше потам ӱшталын, коман пижым чиен.
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— Кем дене кайынет?—Сергушын йолышто кугу кемым ужо.— 
Портышкемым чыкалте. Айдеме вуй гыч огыл, йол гыч кылма.

Школышто пуымо у портышкемым чаманенна ыле, но виешак 
чиктыш:

Вургем огыл, тазалык шерге, — .мане.
Мыят кырт-карт чиен шогальым.

Пижым молан от нал? — кувай йодо.
— Мыйын кидем ок кылме, — вашештышым, — йӱштым чы

таш тунемын.
— Тыш а й луманыште чара кидын ыштен ода керт, парняда 

кӱчышташ тӱҥалеш. Могай уло, тугайым чийыза, паша ок кычал
тыл, — кувай, шӧлдыра ӱмбалне кычалын, мыланем кугу пижым 
шуялтыш. — На, аватын аланмо. Айста, пеш кужун юватыл шо
гылтына, тӱнӧ, капка ончылно, рвезе-влак вучат, — кувай чыш
тыра. — Ачатын товаржым налаш ит мондо.

- Тыйже ит кай,— мый чарам. — Ужат, мынярын улына.
Но тудьим коден кертат мо? Чыланат, терыш погынен шинчын, 

пулан кудална.
Ялым лекмек, йырым-йыр ончалат да чыла вере ош шыҥалы

кым шарен пыштыме, шонет. Куп гына шемын, тӧрсыр пила пӱй
ла коеш. Кумда верым айлыше тиде куплан кӧра ялнам Купсола 
манын лӱмденыт. Витле утла суртан ялна такше куп тӱрыштӧ 
огыл, кудыр окала койшо Лай вӱд воктене шинча. Ял мучаштак 
куголык тӱҥалеш. Кеҥежым тыште сармаке, кандывуй, висвис 
чинчын-вунчын пелед шогалыт. А кызыт олыкым ош мамык леве
дын.

Сергуш сапым шке кучен, вик корным ыштен, куп велыш им
ньым чытыдымын покта:

— Н-ну! Н-но! Айда, сӧр.ма!
— Мо тугай кӱлеш-оккӱл мутым ойлыштат?

Ок лий мо? Имньым чылан тыге поктат. Н-ну! Сӧрма!
— Тыге ит ойлышт! Колат? Имне — эн сай вольык.
— Йӧра. Ну, айда! Н-но, вашкерак!
Кузе Сергушым оайын кушташ, осал мут оргаж деч перегаш? 

Уке, ом мошто. Авам улмо годым нимогай йӧсылыкымат палеп 
омыл. Тунам иле пу денат ала-кузе коҥга шокшо лийын, вольык
лан кургынат ситен — чыла кӱчык-кужум ава тӧрлен моштен. 
Ачан ажгынымымат еҥ ӱмбак луктын огыл. Ок йӱ гын, тудат, 
меат нимогай 'ойгымат, нелымат она уж ыле. Йӧра эше пошкудо- 
влак, уло ял, колхоз, школ мыланна эреак полшен шогат. Уке гын, 
кузе илыман ыле?

Шонкален кудалме дене шижынат омыл, купыш миен шуна. 
Тыште нӧлпер, вондер да ара!ма уам руымылан иктат ок вурсо: 
тиде купышто торфым лукташ тӱҥалыт.

Пушеҥге воктен имньым шӧрмычкыл дене йолыштен шогад-

55



тышкат, пашалан пижна. Рвезе-влак пуым руаш тӱҥальыч. Кувай 
ден Сергуш укш орам шупшыт да терышке оптат. Мыят нунылан 
полшем.

— Сергуш, шкетын от керт, ит толаше, — кувайын йӱкшӧ 
шокта.

— Керта-ам, мый вет пӧръеҥ улам.
—  Т ол м ы й  декем, пырля ш упшына.
— Чечас мием, иктым гына кондем.
— Тол, тол, пӧръеҥ вий кӱшеш.
Писын паша ыштымылан кӧра тупем вашке пӱжвӱд нӧртыш. 

Шокшо.
— Ой, пижетше, пижетше! Чыла нӧртен пытаренатыс,— ку

вайын Сергуш дене в ыжымат,имыжым колам.
— Нимат огыл, кошка-а.
Изиш эрталтымек, эше кок имне дене рвезе-влак мемнан руы

машке толын шогальыч. Нунын коклаште Мария Степановнам, 
Санюрын ужам.

— Айста кӧргышкырак, тушто сай нӧлпер уло! — толшо-влак
лан Санюр кычкырале.

Кас марте кум воз пу кудывечыш толын возо. Ынде йӱштӧ 
пӧртыштӧ шинчаш она тӱҥал.

V
Первый жапыште Санюр мемнан дене кужун шинчен огыл, 

мӧҥгыжӧ вашкен. Варажым лишеме. Шольымат тудын деке шӱ
маҥе. Икмыняр кече почела Санюр мемнан деке ок тол гын, шоль
ым гына огыл, мыят урок деч вара чытыдымын вучем.

Пешак келша мыланна ӱдыр гай шыма койышыжо. Нигунам 
ок кычкырле. Чытенак умылтарымыжлан кӧра икс ден игрекат 
ушышкем шыҥаш тӱҥалыныт. А кузе сылнын лудын да каласка
лен мошта!

Сергуш л ан шуко ойлымашым лудын, почеламутымат тунык
тен. А ик мыскарам шольым кажне кечын гаяк йыгыла:

— Айда, — манеш, — «Томашатым» каласена.
Иктыже йодшо лиеш, весыже вашмутым пуа:
— Таче мом ыштышыч?
— Кок йыраҥ ковыштам шындышым.
— Иеш йӧра, пеш йӧра!
— Йӧраже-можо, ковыштам каза кочкын каен.
— Мо томаша?
— Томашаженможо, казам шылым ӹштӹ,шым.
— Пеш йӧра, пеш йӧра!
— Йӧраже-можо, шылым нӧрепыш волтышыла, ватем унчыли 

керылте да колен колтыш, азап!
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— Мо томаша?
— Томашаже-можо, изватым нальым.
— Паш йӧра, пеш йӧра!
— Йӧраже-можо, ‘кушто шӱвыр йӱк, кушто тӱмыр йӱк, тушко 

веле куржталеш.
— То-1ма-.ша! — коктынат пырля кошартат, артист гай веле 

шогылтыт.
— Кушто тидыжым лудынат? — йодам Санюр деч.
— Лудын омыл, колынам.
— Книгаште уке гын, молан тыгайжым туныктет?
— Тыште мо удаже? Теве ужат, тудым эше калык ончылно 

концертыште каласена. Келшет, Сергуш?
— Мыскараже йочалык огыл, кугыеҥлан веле йӧра, — нуным 

чарем.
— А ме кугыеҥлапак каласена, — Сашор шке мурыжымак 

мура.
Таче тудо шольымлан тӱрлӧ тӱсан кленча пудыргым конденат, 

окна гыч кечым, кавам, лумым ончаш тӱҥальыч.
— Ме кызыт пуйто каваште самолет дене чоҥештена, — у мо

дышым шонен лукто Санюр.
— Акай, чеверын! — Сергуш кидшым рӱза.
— Куш чоҥештеда? — йода1м мыйже.
— Сандалыкыш! Мландыже, ончо-ончо, могай сӧрале!— Са

нюр кленча пудырго вошт онча да тудым Сергушлан шуялта.— 
Ужат?

— Ужа-ам! Чыла нарынчын коеш. Ынде ужарге дене ваштал
тышым. Акай, тыят ужарге лийыч. Мемнан дене пырля чоҥешты
мет шуэш? Налына мо, Санюр?

— Мыйжым налыт. Тыйжым, пожале, огыт нал, — лӱмынак 
мутым луктам.

— Молан?
— Изи улат. Адакшым, кочкаш кычалтылат.
— Тетла о;м кычалтыл-ла-а. Санюр, мыйым огыт нал мо?
— Ну-ка, шӱлӧ-ян, мый колыштам, — кагаз дене пуч гайым 

ыштен, шольымын оҥышкыжо тушкалта. — Чот шӱлӧ, келгынрак! 
Молодец! Чыла сай. Таза улат. А мӱшкырет ок коршто?

— Уке.
— Йылметым ончыкто-ян. Э-эй, йылметше пеш кужус.
— Ӱмбалым йышт кочмыжлан шуйнен,— воштылальым.
— Ынде йышт кочмаш уке-е!
— Тугеже кӱчыкемеш, — сӧрастарем.
— А шахмат дене модын моштет? — йодо Санюр.
— Уке.
— Туломаш кӱлеш, уке гын сандалыкыш огыт нал.
Вес кечын Санюр пеленже шахматым конден. Шахмат дене
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тудым мемнан классыште гына огыл, школыштыжат иктат ок се
ҥе. Кумшо ий почела первый верым налеш.

Теве тидым, ончылно шогышо паҥга-влакым, пешка ма
ныт,— шольымлан Санюр умылтара.

— Кузе маныт?
Пешка, ну, пехота, умылет? Тидыже — офицер. Шашке де

не модын моштет? Офицерже да1.мкыла коштеш.
— А генерал уло?

Генерал уке. Зато .король уло. Теве тиде корольым авы
раш тӧчыман. Авырет — шахым пуэт, нигушкат шылын ок керт 
гын, мат лиеш. Садланак модышын лӱмжат—шах плюс 1мат. Умы
лышыч?

Мом ойлаш, южо ешыште вич-куд ияш нолнержак шахмат 
паҥгам шындылын, модын мошта, а мыланна тыгайым налаш 
ачан оксаже, шке манмыжла «ситен огыл».

Сергуш — шонен моштышо рвезе, кеч ик шичмаштак чыла па
лен ок шукто гынат, вашке тунем шуэш. Но тӱҥжӧ тыште огыл. 
Шижам, Санюр мыйымат модмашке ушынеже, вет шахмат уш- 
акылым вияҥда, келгын шонаш туныкта.

— Шич,— мане, — шольыч воктек. Эше ик гана умылтарем.
Лач тиде жапыште ала-кӧ окнам тӱкалтыш:
— Мемнан Санюр тыште уке?
Йӱкшӧ гыч палышым: аваже.
— Тыште.
—• Монча шуын. Мӧҥгӧ .мийыже.

Мам, сейчас!— мутым колыштшо рвезе тунамак тарваныш.
Теат мийыза, — аваже 1мемнамат ӱжӧ.—Шке мушкын пуэм.

- Меже Сапан кувай дене пурена,— ӱжмыжлан таум ышты
шым...

— Айда пырля, Сергуш! Ваш-ваш тупнам мушкына. Ӱпетымат 
вашкӱзӧ дене изишак тӧрлаш кӱлеш.

— Акай, каем мо?
— Кайынет гын, ом кучо. Толашыже касеш кодат вет. От лӱд?
— Мый ынде изи омыл, нимогай мӧмӧ уке.
Коктынат пырля куржыч.
Шольымын оҥайын каласыме шомакше пылышем гыч ок лек. 

Изиэм годым мыйымат тыгай мут дене лӱдыктат ыле. «Шортат 
гын, теве мӧмӧ куча», — маныныт. Мо тугай мӧмӧжӧ? Кушто ила? 
Тунам тыге шоненам: тудо коҥга шеҥгелне, шем лукышто, .шинча. 
Шорташ гала, кугун шӱлалташ! тоштын омыл. Кастене пӧртӧнчы
кӧ лекташат шучкын чучын. Уке, Сергушым тыге ом туныкто. Тек 
изинек чолга лийже. Эрдене, коҥгаш олтымо годым, пычкемыш 
пӧртйымач парентым лукташ туддеч йодам — ваштареш ок лий, 
пура, вет лӱдшӧ .мераҥлан веле пундышат пирыла коеш. Теве кы
зытат тудо Санюрмыт деч шкетак толаш сӧрыш. Ала вашлияш
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кайыман? Уке, лӱдеш гын, нунын деран .мала, вет Санюрын изаж 
семынак йӧрата, ок лӱд гын, толеш.

Алгебра дене книгам лукташат, тулым чӱктен, задачым шот
лаш шинчым.

Пӧртыштӧ шӱгар гай шып. Пырдыж лукышто, пижыктыме 
обой йымалне, коля кыж-гож шокта. Ынде лӱдмым чарненам гы
нат, Сергуш деч посна весела огыл, моткоч йокрок. Тудо ок лий 
гын, ача-ава деч посна шкетын иленжат ом керт ыле...

VI
Класслам таче урок деч вара экскурсий дене фермыш наҥгай

ышт. Авам улмо годым тышке чӱчкыдынак паша ышташыже пол
шаш коштынам. Тудак вольыкым йӧраташ туныктен, вольык дек 
шӱмаҥден. Пиалешем, уло класс дене ме презым ончаш полшаш 
кӧнышна. Адак .мый авам годсылак урок деч вара фермыш кош
таш тӱҥалам!

Нӧлталтше кумыл дене ончен коштмо годым шольым шӱлешт 
куржын тольо да туржалт пытыше конвертым кучыктыш:

— Ачий деч серыш! Серышым колтен!
— Концертшым кӧ почын? — умылаш тыршем.
— Мый луднем ыле.
— Вара молан лудын отыл?
— Ачам мыйын сеемый шолдыран возен ок мошто-о. Букважат 

тӧр огыл, да эше чыла амыртыл пытарен. Тыге возымылан Мария 
Степановна кокытаным шында ыле.

Мом возен? Умша помышеш лудаш тӱҥальым.
— Молан шыл лудат, акай? Мыланемат каласе, мом воза?
— Колышт, — ӧрдыжкырак кораҥ шогална.
«Поро кече лийже, Галю ӱдырем ден Сергуш эргым! Кузе 

иледа? Авада тӧрланен але уке? Больницыштак мо? Умбакыжым 
коктын илен огыда керт гын, Сапан кува деке кайыза. Тудо осал 
огыл, мыйын йӧр ны л1м е шк ем ала пурта. Мыйже кузе-гынат илен 
лектам, ио теже кугурак деч посна кузе илаш тӱҥалыда? Тыланда 
кызыт пеш йӧсӧ дыр. Эреак тендан нерген шонем да кумылем 
тодылтеш. Галю ӱдырем, Сергуш эргым! Ончыза серышем, кузе 
шинчавӱд дене нӧртен пытаренам...»

Такше ачам йӱаш тӱҥалмыж деч ончыч сай айдеме ыле. Ту
нам меат куанен иленна. Кеҥежым кол кучаш да йӱштылаш пырля 
налын. Шарнем, изи улмем годым вачӱмбакыже шындат, келгыш
кырак пурта да ияш туныкта ыле. Мыйже, лӱдын, тудым чот ру
алтен кучем да уло -кертмын магырем.

Йолет дене чот чумо, тунам вӱд йымаке от кае! — шкеже 
изи капем волен кайыме деч кидпӱанже дене арален. — Ит лӱд! 
Лӱддымым тӱня йӧрата.
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Серыш лекмек, вуйым шӧрын ыштен, ончыч ик пылыш гыч, 
вара тыгак веаыж гыч вӱдым йоктарыктеп.

— Вӱд ава, вӱд ача, пылыш гычем вӱдым лук! — ала-могай 
юзо шомакым ойлеп, шкежат пел йолын тӧрштылын.

Кол кучымо годым эҥырышкыже йылым керешат, йыл ӱмбаке 
шӱвал колта:

— Вӱд ава, вӱд ача, кугу колетымак пу! — йо!макысе шӧртньӧ 
колым кучымо семын, адак вӱд авам кычкырен.

— Ачий, вӱд ава чынже денак уло мо? — йодынам. — А вӱд 
ачаже могайрак? Тӱкыжат уло мо? Шкеже иктаж-гана ужынат?

— Ожно ӱшаненыт да тыге ойленыт, — вашештен ачам. — Так
ше, нимогай ият, вӱд ават, вӱд ачат уке.

— А молан, курныж чоҥештен эрта гын, вигак тыге пелештат: 
«Тендан корно кӱшнӧ, мемнан корно ӱлнӧ. Осалым каласенат 
гын, шканет лийже, порыжо ^мыланна кодшо!»

— Тидат тошто коса. Кӱлеш-оккӱлан ит ӱшане.
Тиддеч вара тыгай шомакым ойлен отыш. Шонкален шогымем 

Сергуш лугыч кӱрльӧ:
— Акай, .молан лудметым чарнышыч? Ачай толеш гын, ме 

адак вӱд мелнам нямаш каена вет?
Вӱд мелнаже эҥер ӱмбаке кӱм кышкылт модмо лиеш. Серыш

те кийыше лапката кӱ падырашым налатат, лап лийын, эҥерыш 
уло вийын кудалтет. Шуэн колтымо кӱ вӱд ӱмбач мыйяр гана 
тӧршталта, тунар мелна осо лиеш. Ондак мемнан кудалтыме кӱ 
вигак вӱд йымак волен каен. Вара меат тунемынна.

- Акай, молан чарнышыч?— шольым умбакыже лудаш чыш
тыра.— Ачий толеш гын, тетла йӱаш ок тӱҥал вет?

Тунамак ачамын кӱвар покшелне лоргыктен кийымыже, авий
ын больницыште орланымыже, мемнан йӧсланымына пӱшкылаш 
тӧчышӧ пачемышла вуй йырем пӧрдеш.

— Акай, луд! Молан от луд? — шольымын йнгылымыже пы
лышышкем солна.

«Куд ий орланаш перна...» — шыпак лудам. Каласыман мо 
тидым Сергушлан але уке? Мый, тӱҥшӧ семын йӱк лукде, шин
чам вӱдыжген шогем...

VII
Лум вочмеке, чатлама йӱштӧ шкенжым кужун ыш вучыкто. 

Пӧршаҥше садер, мамык дене вӱдылалтын, ош пун упшым упшал 
шогалшыла коеш. Йоча-влаклан гын чатлама йӱштат йӱштӧ огыл, 
уремыште карта паҥга дене модыт. Сергушат туштак, нимогай 
ойгымат ок пале. А мемнан ойгыжо вуй ӱмбалнак: икмыняр кече 
гыч вольыклан пукшышаш кургына пыта. Шорыкшым, очыни, 
ужалаш перна. А ушкалжым! Шӧр деч посна кодына мо вара? 
Авамже вашкерак тӧрланен толжо ыле.
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Кастене вольыкым йӱкташ ямдылкален шогылтмем годым кап
ка почылтмо йӱк шоктыш. Окнашке ончальым — ала-могай ӱды
рамаш кугу капкам комдык почынат, имне вуйым шӧрмычкыл гыч 
кучен да кудывече магырыш шупшеш. Кӧ, могай уна толеш? Ала 
авам конда? Вашлияш содоррак куржын лектым, пальтожат чиен 
шым шогылт.

Мӱндыр Помла кокай то д ы н . Пӧртыш пурымек, тӱран илыме 
шем ужгажым кудаш сакышат, лишкем толын, тупем вӱчкалтыш:

— Сукырет кӱын?
Меж кофтыжо нершум тута—■•чытыдымын нафталинан ӱпшал

теш, очыни, тымарте сондык пундаште кийыктен. Сергӱ,ишнат вуй
жым ниялтыш, кидешыже шке ыштыме калачым кучыктыш.

— Йӧра, мӧҥгыштӧ улыда, суртым арален иледа. Полшат 
дыр? Уке пый, кузе? Законжак полшаш шӱда. Ожно гын, котом
кам ваче гоч сакен, кӱчаш лектын каеда ыле. Ынде илышыже 
чот саемын.

Пӧкла кокай шинчалтыме кияр печке гай кӱжгӧ, шӱргыжӧ 
помидор гай чевер, пудештеш, шонет. А вет шкеже самырык огыл, 
манмыжла, ийготшо дене ачам дечат кугурак.

— Кузе иледа манын, тора корным шотлыде, лӱмынак толь
ым, — изин-кугун койын, ласка йӱкын .ӱяк-мӱяк .мутым ястараш 
тӱҥале. — Лӱмынак тольым, моткочак тендам ужмем шуын. Чай
ым мойн ода шынде мо? Костенечемат уло, тыланда кондена м. 
Авада декат миен толаш кӱлеш ыле да... Эре жап уке. Тазалыкше 
вара могайрак?

Оперцййьим ыштеныт. Кызыт туддеке нигӧм огыт пурто.
Чыта гын, йӧра ыле. Кушто вичкыж, тушто кӱрлеш, ма

ныт. Юмак аралыже! Ачатше кузерак? — иктым да весым йодыш
теш. — Шкендан лӱмда дене иктаж-кушко вуйшиймашым возен 
огыдал?

— Уке.
— Мом вӱ чод аже? Авада колен колта гын, тидым юмо ынжак 

пӱрӧ ыле, йоча пӧртыш погалтен колтат, окмакем-шамыч! Ачада- 
мат тунам шинчыме верже гыч огыт утаре, илыш капкаже тӱ
чылтеш. Вуйшиймашым кызытак возен колташда кӱлеш.

— А |М0 тугай вуйшиймашыже, кокай? Мом возыман? — 
шольымат умылынеже.

— Ачадам эрыкыш лукташ Москваш кагазым колташ кӱлеш, 
тендан лӱм дене по1милованьы|м йодын возыман. Умылышыч?

— Ме тыгай кагаз ш ым возен она мошто. Еҥ деч йодаш во
жылына.

— Ойлыштыда кӱл еш -оккӱлым. Йодмо вет шолыштмо огыл. 
Толынам дык, теве ялыште иктаж моштышо еҥым муам да се
рыктен. Оксала маскамат куштыктат да...

Пӧкла кокай теммешкыже иктаж ныл-вич чашка чайым йӱӧ
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да ялыш локтен кайыш. Кас ятыр лиймек, ала-кӧлан кӱлеш ка
газым возыктен кондыш.

— Теве тышан киддам пыштыза, тунам ачадам утарат, адак 
пырля лийыда, — кондымо кагазшым шуялтыш.

Мыйын шинча ончылнем тиде ластыкеш авийын ошемше чу
рийже сӱретлалте, пылышемлан ачамын ӧрышыжӧ, туманлыме 
йӱкшӧ шокташ тӱҥале.

Уке, авий деч йодде огына... — кагазым мӧҥгеш шӱкальым 
да савырнен шогальым. Ушем орвала пӧрдеш, шӱмем лектын воч
шашла кӱлтка.

Тый, мо, ачатымат от шотло? А мыйже тендан верч огыл 
мо тыгат-тугат толашем, ялда мучко иктым да весым сӧрвален 
куржталам.

«Кокай, шке манмыжла, тынар торашке лӱмынак вуйшийма
шым возыкташ толын мо? — малаш вочмек, койкышто шонен 
киенам. — Ала иктаж вес амал уло, вет тымарте мемнан деке 
корным ялтак монден ыле».

Эрдене палышым, тидлан гына огыл толын улмаш. Ушкалым 
лӱштен пурымеке, тудо йодо:

— Эшеат тынар шуко шӧрым пуа?
— Презе лиймешкак лӱштена ыле, иктаж ик-кок арням гына 

ваш марте кода. Шӧржӧ ӱмбал гай нугыдо. Но кургым ямдылен 
кертын онал. Ынде ала-мом ыштыман.

- Тыгай сай ушкалым, товро, весылан колтыман огыл. Ужа
лаш идат шоно.

Пешак ынена ужале да, пукшаш уке. Ужалена гын, шӧр- 
торыкшат ок лий да...

— Мый тудымак манамыс, лучо ушкалдажым пукшаш шке 
наҥгаем. Мыйын шудо сита, каван дене уло. Ачада-авадат тореш 
огыт лий, мыйже вет еҥ омыл, тендан дене ик вӱр, ик поч улы
на, — Пӧкла кокай чиенат шогале. — Поктен наҥгаяшыже полшет 
чай?

— А школжо?
— Ик кече нимат огыл, огыт вурсо.
— Ушкал деч посна меже кузе илена? Мыйже эше-эше, а Сер

гуш ыжо?
Ик телыжым кузе-гынат чытеда, тунарак изи огыдал. Кӱ

леш годым колхоз деч йодса. Уке гын, молан фермыже? Вашке 
тушто ушкал-влак презым ышташ тӱҥалыт дыр, шӧрышт шуко 
лиеш. Йодыда тын, пуат- Шортдымо азалан чызашым огыт пу.

Ӧкымеш келшышым: Пӧкла кокай такшат кугунак йодын-сӧр
валаш ок тӱҥал, куча да луктеш. Ик шот дене куаненам веле: 
ушкалнам пукшышаш .нерген тетла шоныман огыл, пеш эр кынел
амат ок кӱл, вес шот дене, моткочак жалке. Вӱта гыч лукмо го
дым Сергушат кудывечыште шинчажым туржын кодо.
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Капка гыч лекмек, уремеш мемнам Сапан кувай вашлие да 
шогалтыш:

— Кушко тыге? — ӧрын йодо.
М.ы!й чыла радамлен пуышым.

Шӧр-торык деч посна, игем, тыланда пеш йӧсӧ лиеш. Ачат- 
аватат тидлан вует гыч огыт ниялте, — Сапан кувай унамат шыл
талаш пиже: — Тыйже чисте керемет тукымак улат улмаш, мо 
шӱргет дене пытартыш ушкалыштым наҥгает? Тулык икшывым 
чаманыме шолетат уке аман?!

Пӧкла кокай ӱйыш чыкен лукмо гай шинчаж дене Сапан ку- 
вайьнм шӱтышашла ончале:

— Тый родо-тукымжо улат мо? Могай сомылет? Ме ик вӱр, 
ик тукым улына. Парняна пӱчкылтеш гынат, (мемнан вӱрна иктыш 
ушна, ваш огеш кредал. А тый — йылмешет кокша шочшо — кок
лашкына ишкым кырет. Мый ушкалым шолыштын омыл, пукшаш 
налынам. Вӱта ӱмбалнышт пар имне кудал кертеш — чыла чара.

— Галю, колхозышто кургым огыт пу мо? — Сапан кувай 
мыйын велыш савырныш.

— Йодашыже моткочак вожылам да. Такшат шуко полшат.
Савырыза-ян тортадам, — Сапан кувай ушкал кандырам

тер гыч рудыш да .мылам кучыктыш. — Наҥгай мӧҥгеш вӱташке! 
Мый шке кызытак колхоз конторыш миен тола;м.

— Шке паледа. Мый осалым огыл, юмын пӱрымыж семын 
порым гына ышташ шоненам ыле, — имньыжым воштыр дене шы
дын лупшале. — Ынде тетла тыш йолемат ом пыште!

Ышат чеверласе. Кудале...

Эрлашыжым школ гыч толмем годым ончем — кудывече тич 
олым. Тичмаш возым конден, ястарен коденыт. Писын гына Сер
гуш ден коктын олымым чумыраш лекна. Ик жап гыч вес возым 
Санюрын аваже капка ончык конден шогалтыш. Возшым тугай 
кугум оптен — капкаш ок пуро.

Арам имньым толаштарымеш, тышанак ястарена гын? Ну- 
ко, почкандырам рудо-ян, мый тышеч пошлык варам шупшылам.

Олымым пелыж наре каика ончылан шӱкал кодыш.
Ну, айда! — имньыжым покталтыш. — Ынде неле огыл.

Кодшо олымым кудывечеш ястарышна. Вӱта ӱмбак кышкаш 
полшаш пошкудо-влак толын шуыч.

— Акат дек кӱшкӧ кӱзӧ, — шольымлан Санюрын аваже шӱ
дыш,— а ме тыланда пуэдаш тӱҥалына. Кужурак вурдан шань
ыкла же 'кушто?

Олымым вӱта ӱмбак писын пуэдаш тӱҥальыч, наледен гына 
шукто.

Эше шуко кодын мо? — пӱжалт пытыше шольым нойыш.
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— Шуко огыл, вашке пытарена.
Сергуш, эше ик возым кондена вет, — лӱмынак ала-мо Са

нюрын аваже шоктыш.— Патыр лий!
— Ынде тынар кугун ида опто.
— Мый изи возым оптенжат ом мошто.
Олымым вӱтамбак кышкен пытарымек, ӱдыр амаш-вл ак дене 

пырля олмала чевергыше шӱргывылышан рвезе-влакым пӧртыш 
ӱжым.

— Чайым шындем, пурыза, каналтыза, — шкеже кузе таум 
ышташат ӧрынам.

— Ме чайым огыл, йӱштӧ вӱдым веле йӧратена, — рвезе-влак 
терыш погынен шинчыч да, кудывече гыч лектын, имне вӱта ве
лыш кудал колтышт.

VIII
Авам оласе больнице гыч ондак серышымат еҥлан веле возык

тен. Пытартышлан шке кидше денак возымым нална. «Эше шуко 
жап кияш логалеш, — манын увертарен. — Удырем, тый доктор 
лият гын, мыйым мӧҥгыштак эмлет ыле. Мый тендан деч нигуш
кат ом кай, ом ойырло ыле. Ала вашкерак паремынжат шуам 
ыле...»

Эше изи улмем годымак авий мыйым докторлан туныкташ 
шонен. Врач-влакым поро пашаштым шкежат ужынам, икана мы
ламат больницыште эмлалташ пернен. Тунам урем йолгорнеш пор 
дене клеткым ыштен, пелйола тӧрштыл модшемла, йолтаганыш 
янда керылтын. Нимат ок лий, шонена1м, вет первый гана огыл 
тыгай азап лиеден. Но кум кече гыч йолем пулвуй марте пуале. 
Авам тунам мыйым орвашке азала нумал луктын, ончыкыжо 
шынден, ачам дене коктын больницыш кудашыктеныт. Ачамым 
мӧҥгӧ колтыш, шкеже доктор деч кеч ик йӱдлан кодаш сӧрвалыш. 
Йӱдвошт чыр омым ыштыде, а в ием воктенем .шинчыш, шинча
вӱдшӧ дене ӱпем, шӱем, шӱргем мушко, эрлашыжымат мӧҥгӧ ыш 
кай, кодаш йодо...

Тау докторлан! Тудын поро ончалтышыжым, сайып зм.лошы
жым, пеленем авам кодаш келшымыжым нигунам ом мондо. 
Авамын шонымыжла, лиям мо доктор? Тымарте мый фермыш 
авамланак полшаш коштынам. Больнице гыч лекмекыжат, пол
шыде ок лий дыр. Кӧ лиям? Ончыкыжым могай пашам ышташ 
тӱҥалам? Ала ветврач лиям? Ом пале шкежат.

Йӱд еда авийым чӱчкыдынак омо дене ужам. Кодшо йӱдым 
вӱдшор жап кончен: авам эҥер вес сер гыч ий ӱмбач ошкыл то
леш, шонем. Ийже, шелышталт, вӱд йогын почеш каяш тӱҥале. 
Авийым писынрак лекташ кычкырем, но серыш толын ыш шукто: 
шошо вӱдыш шуҥгалте...
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Сапан кувайын мутшылан ӱшанаш гын, тиде моткоч шучко 
амо. Но 1мый омылан ом ӱшане, авам садак толеш, мемнам ончен- 
куштышаш верч садак паремеш.

Сергушат омешыже авам ужын: поҥгым пешак шуко поген 
улына, манеш. Моло огыл, очыни, пырля чодыраш коштмыжым 
шарналтен да о:мешыжат тидак кончен.

Сергуш пушеҥге йымалне иктаж поҥгым ужын гын, йывыртен 
кычкыраш йӧратен:

— Авий, 1муына-а1м!
— Тиде сай ошыш, кочкаш ок йӧрӧ,— авам кудалташ шӱден.
А поҥгым эрыктыме годым шке мумо папкажым пургедын,

чылаштлан ончыктыл моктанен:
— Тидым мый муын а-ам!
Поҥго шӱрым ӱстембак конден, ӱмбалым пыштат, Сергуш деч 

лӱмынак йодеш ыле:
— Ну, кузе?
— Моткоч тамле!
— Поҥгым шке погенат, тудланак тамле. Пален лий: шке 

ыштыме паша кеч-кунамат нимо деч сай!
Омыжым каласымек, Сергуш иктаж кечын олаш, больницыш, 

миен толаш йодо.
Авийым мыйынат !М'ОТ1К|очак ужмем шуэш. Серышыштыже увер

тарен: ынде туддеке пуртат.
— Каникул марте шуко кодын огыл, тунам каена,— сӧрышым 

шольымлан. — Йӧра?
Куанымыж дене Сергуш куш пурашат ӧрын, ойгет-.мочет, куш

талтыме семын тавалтенат нале.

Кумлымшо декабрь эрдене мый шукыракат мален колтенам. 
Нимат огыл, вет каникул тӱҥалын. Шольымат, кукуруз пырче 
гай шолдыра пӱйжым койыктен, омыж дене воштылал кия. Пӱй
жат чылт ачамын гаяк. А мыйым авий велеш шочынат, маныт. 
Сита кияш. Вурт тӧрштен кынельым. Авам семын йолварнявуй 
шыпак коштын, эр сомылкам ышташ пижым. Вӱдлан лекмем го
дым ончем — тошкалтыш мучаштак изи кож шота. Теҥгече уке 
ыле, пуйто йӱдым ужарген шогалын. Чонем шиже: тидым, очыни, 
моло огыл, У ий вашеш Санюрак конден да лумыш керын коден. 
Теҥгече нуно школлан елкым кондаш имне дене каеныт ыле, (мем
намат .монден огытыл. Южо йоча йывышт осалым ышташ йӧрата, 
а порым ышта гын, уло йӱкын кычкыра. Санюр тыгай огыл. Пор
сын чонан улат тый, Санюр! Кече еда утларак палаш да утыр 
чот пагалаш тӱҥалынна.

Тудын кондымо изи кожшым пӧртыш пуртен шогалтышым. 
Сергуш шинчам почын веле шуктыш — куанен кычкырале;

— Акай, тиде мемнан?
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— Мемнан.
— Кушеч конденат? Кунам сӧрастараш тӱҥалына?
— Таче. Вет эрла У ий.
— Ура! —'Шольым вакшыш гыч писын тӧрштыш да авадан 

ужгажым савырен чийыш. — Мый маска лиям. А тый?
Сергушым ончен, «Васлий мӧчӧр» почеш коштмем ушеш возо. 

Икмыняр ий ончыч мемнан Купсолаште рошто кастене «Васлий 
мӧчӧр-влак» коштыныт. Ужгам савырен чиятат, ш ургышт ым шӱч 
дене шемемден, ачаштын упшыштым савырен упшалыт да, пон
дым налын, ик пӧрт гыч вес пӧртыш пурен, куштен коштыт ыле. 
Еҥ-влак деч паша ыштымышт нерген йодыштыныт. Кӧ пашалан 
чулым, тудым моктеныт, йогыр акыштым шылтален коденыт. Ме, 
ньога-влак, нуным ончен, почешышт куржталынна. Кенета урем 
покшелне моткоч кугу «Васлий мӧчӧр ым» ужын колтенам. «Тиды
же, чынже денак, Озаҥ гыч толшо!»— шӧн аллей ам ат, лӱдмем 
дене, магырен-магырен, корнет-мочет, лум ӱмбач вик мӧҥгӧ велыш 
чошенам. Кенета келге лумеш пижын шогалынам. Саде кугу муч
кет мый декем липтмеш да лишемеш. Мый авийым кычкырем, 
ӧрт лекшашла чорикын магырем, а тудо воштылеш:

— Галю, ит лӱд. Ачат улам...
Сергушын ужгам савырен чияш толашымыж годым шонкалы

мем кӱрлын, мемнан деке Сапан кувай толын пурыш.
— Иледа, кутыреда? — саламлалте тудо.
— Моткочак кутырена.
— Тыланда У ий лӱмеш 1мӱ'йым кондышым, — кидеш кучымо 

атыжым ӱстембак шындыш. — Чай дене йӱза, кочса.
— Тау, кувай! Огеш кӱл ыле, — а шкемын, мӱйым ончен, шӱ

вылвӱдемат толеш.
Мем пуат, тудым нал, манеш тошто марий, кырат — курж. 

Мый шкеже мӱйым умшашкат налын о:м керт: пӱем коршта,— 
Сапан кувай ала чыным, ала мыскарам ойла.

— Кувай, пӱйым кече еда эрыкташ кӱлеш, тунам ок коршто,— 
Сергуш рашкалтарен пуыш.

— Ужат, муно чывым туныкта, — кувай виш пӱйжӧ вошт шыр
гыжале.— Мом тушто эрыкташыже? Ик сай п ӱем ж а т кодын огыл, 
вожшо веле тормакла шинчат, тичмашыже кокыт уло, да нуныжат 
лӱҥгат. А тиде торжым молан пӧртыш пуртен улыда? — изи ко
жым ончыктен йодо.

— Ёлкым ыштена, кувай! Мый маска лия-ам!— .шольым мок
танен увертарыш.

— Мӧҥгыштӧ кожым кӧ шогалта? Школыштыда ок сите мо?
— Ме вет изи елкым гына ыштена, — Санюрын пӧлекшым 

луктын ынемак кудалте.
— Кузе туте изи елкым? — Сергуш ыш келше.

Ну, сӧрастарена да теве ты лукыш шогалтена.
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Уке-е, чын елкымак ыштена. Мый эше рвезе-влакым ӱжа-ам.
— Кӧм?
— Санюрын, молымат.

Ну, йӧра тугеже, ӱжса, ӱжса. Вет рвезе-влак, пуым йыген, 
артанам оптен шынденыт. Олымымат, шудымат вӱтамбак тошкаш 
полшеныт,— Сапан кувай келшыш.— Чайым шындыза да чылаш
тымат мӱй дене сийлыза. Кугурак семын пайремышкыда мыят 
толам.

Таче полан когыльым ыштем, когыльо денат сийлена,— 
ешарышым.

Шольым куанымыж дене изи маскала пӧрдын нале да вашкӱ
зым кычалаш пиже:

— Ме школышто ёлкылан тӱрлӧ модышым ышташ тунемын 
улына-а! Кас марте шуко-шуко ыштен шуктем!IX

Теле каникул тӱҥалтыштак Сергуш ден коктын авий деке 
олаш каяш лекна.

Сапан куваят'мыланна миен толаш темлыш:
— Авадат тендам пешак ужнеже докан. Сурт-печыдажым мый 

ончем, — .мане. — Пӧрт сондык огыл, нигӧ ок наҥгае.
Селаш шумеш шым меҥгым йолын ошкылман. Кидыштем сум

ка уло, авийлан ӱйым, туарам, когыльым налынам.
Йӱдым лум лумынат, корно чука. Мый ончыч ошкылам, шоль

ым кышам дене шеҥгеч покта.
— Почеш от код? — савырнен ончалам.
— Уке-е.
— Кодат гын, поктен шуаш пеш йӧсӧ вет.
Тупышто ночкын чучаш тӱҥале. Нимат огыл, села гыч умба

кыже олаш машина дене кудалына, тунам канена.
— Сергуш, — селаш лишемме годым ойлем, — авий ончылно 

ит шорт. Ик чӱчалтыш шинчавӱдымат она ончыкто.
— Молан?
— Уке гын, авий ойгыраш, шонаш тӱҥалеш.
— Мый ом шорт.
— Пеҥгыде лий!
— А тый шкеже?

Мыйже чытем, — а шкемын, авийым шоналтен, тӱрвемат 
лып-лып лие.

— Мыят.
Ондак куштылгынрак ошкылына ыле, ынде чука корно кой

ын нелемеш. Южо пургыжеш камвозашат логалеш. Портыш
кем кӧргыш лум темеш да почкалтен луктыш а. Пижна вӱдыш 
чыкен лукмыла нӧрен.
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— Акай, сумкатым ду, мый изишак нумалам.
— Такшат ноенат, йолетше, ужат, пыкше шӱдырна.
— Уке! Мый ноен о;.мыл, ончо, куржынат кертам.

йӧра, йӧра, чомала ит тӧрштыл, — чарем. — Лучо шӱр
гыштет пӱжвӱдым ӱштыл.

Ойлыманат огыл, ална пытен, но вашкерак миен шуаш ку
мылна койын кугемеш, вет ме авий дек каена. Пешак чот ты 
кечым вученна.

Чоҥгатам кӱзымек, ош кӱ пӧрт-влак кояш тӱҥальыч.
Села урем покшелне, шоссе корпо ӱмбалне, канде автобус 

шога.
— Мемнам вуча! — Сергуш куаныш.
Кудал ынже колто веле. Ме пытартыш ӱнарна дене вашкаш 

тӱҥална.
- Шогыза-а! Шогыза-а!— Сергуш, кидем гыч .мучыштен, 

куржынак колтыш.
Мо-гынат, лач машина тарваныме жапыште шӱлешт-шӱлешт 

миен шуна.
Мый шофер деч билетым йодым.
— Тӧвӧ, кондуктор ужала,— кӱкш ак а р ак верыште шинчыше 

ӱдырамашым ончыктыш.
— Кокыт кӱлеш, иктыже — изи йочалан, теве, — воктенем 

шогышо Сергушым ончыктышым.
— Пиалешет пытартыш билет кодын, — вашештыш ӱдырамаш.
— Ме коктынат кайынена. Мыланна авийым ужаш кӱлеш, 

тудо олаште, больницыште кия ,— умылтараш тӧчем.
— Налыда гын, налза, уке гын, кодса, — шоктыш. — Шофер 

деч йодын ончыза.
— Мый тудым ончыкемат шынден кертам,— сӧрвалем.
Рульым кучен шичше шофер нимомат ыш ойло, ала Сергушым

школыш коштдымо йочалан шотлыш, ала мемнам чаманыш. Ме 
пытартыш верыш шична, автобус тарваныш. Корнышто кажне ла
кым, изижымат-кугужымат, шотлаш тӱҥална.

Изи рвезыжым ончыкырак шындыза, — пеленем шинчыше- 
влак ойым пуат, — тушто тунарак ок чытырыкте.

Кондуктор шке вержым шольымлан пуыш. Ондак тудым мот
коч шыде ӱдырамашлан шотлышым, саяк улмаш, поро чонан.

Олаш кас лийме деч ончыч миен шуна. Теве больница. Кугу 
пӧрт-влак йыгыре шинчат. Кушкыжо пурыман?

— Дядя, где здесь ней... нейрохирургическое отделение?
— Право, не знаю,— вачӱмбалжым туртыктыш эртен кайыше 

еҥ. — Заходите вон туда, там скажут точно.
Кум пачашан кӱ пӧртыш пурышна. Нерыш эм пуш керылте.
Кужу коридорышто ош халатан ӱдырамаш шинчашкына пер

ныш.
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Мыланна нейрохирургический отделений кӱлеш ыле.
— Кӧм тушто ужнеда?
— Авийым, Семеева Ольга Ильиничнам.
Саде ӱдырамаш кӱжгӧ журналым почо да парняж дене шераш 

тӱҥале.
— Уло, уло тыгай,— мане, ӱжаш кайыш.
Вучаш кужун чучеш.
Теве ошкыл толеш. Уке, авий огыл.

Паледа, тудо лектын ок керт: шӱден огытыл. Мый тыланда 
халатым кондем.

Ме лум гай ош халатым чиен шогална.
— Толза тыш,— саде ӱдырамашак мемнам ару коридор дене 

наҥгайыш.
Авий эшеат кынел ок керт мо? Ала-мом шижмыла, шӱмем чӱч

кыдын кӱлткаш тӱҥале. Логар аҥым кӧргӧ гыч кӱзышӧ комыля 
пикта.

— Тудо тыште, пурыза палатыш,— шоктыш.
Пӧлемыште ош кровать, тум бои к а -;в л ак а т ош чия дене чиял

тыме улыт. Одеял дене леведалтын, черле-влак кият.
Мемнан пур ы мыт 1а;м ушын, авий койка тӱрым кучен кынел шо

галаш тӧчыш да тунамак, шӧрын-тӱрын лийын, кӱпчык воктек 
волен шинче. Вуйжым марле дене пидме, чурийже пытыше, лакын 
волышо шинчаже гына кодын. Шышталге тӱсан кошкышо кидшым 
шуялтыш. Мемнам ончен, тӱсдымӧ, пеле какаргыше тӱрвыжӧ 
лып-лып чытырна, кумылжо тодылалтын, йӱк деч посна шортеш.

— Авий! Авий! — шинчавӱдым ончыкташ огыл манын, вуем 
ончыкыжо тушкалтышым. — Авий!

— Сергушем! Галюшем! Ой, игем-шамыч! — авийын пышке
малтше йӱкшӧ пылышемлан шакта, чытырыше кид дене ӱпем 
ниялткала, тупем вӱчка.

— Авий! Авий!— вуем нӧлталде, кок кидем дене пижын кер
жалтме семын нот ӧндальым, шке дечем ынем ойыро.

Мыняр жап тыге эртен, ом пале. Изиш луш лиймек, вийнен 
шогальым.

Сергуш, вуйжым авийын оҥыш шылтен, уло капшым чытырык
тен, чытен кертде шортын шога.

— Сита, Сергуш, чарне. Уке гын, мемнам луктын колтат. Куш
тырак сумкана? — авийлан ӱйым, торыкым, когыльым сумка гыч 
луктедаш тӱҥальым.

— Молан тынар конденат?
— Тыланет, авий, тыланет. Вашкерак тӧрлане.
— Мыланем тыштыжат утымеш сита.
Сергушын шӱргыж мучко йоген волышо шинчавӱдым ӱшты

лын, авий йодо:
— Кузе иледа?
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Шичса тышке, — ик черле ӱдырамаш пӱкеным конден шын
дыш.

— Тол воктекем, — весат верым ончыкта.
Сергуш ыш шич, авий деч ойырлыде, шокшо шӱлышешыже 

шулен, койка воктенак шога.
— Кузе вара иледа? — авий угыч йодо. — Кочкашда уло?
— Уло. Мо кӱлеш, тудым колхоз пуа.
Пуым, олымым, шудым кондымо нерген рат дене каласышым, 

Сапан кув ай нимат шьш кодо.
— Тиде пальтожым кушто налында? — Сергушын пальтожым 

тӱжвачат, кӧргӧ гычат ниялткала. — Лач веле, пеш сай!
— Школ пуэн. Эше теве когыляннат портышкемым налыныт.

Мый, авай, отличник ула-а;м!— шольым моктаныде ыш
чыте.

Отличник огыл, ныл планжат уло, но шым каласе, шольымын 
да авамын куан ӹштӹ м .шым ӱмылтӧ.

— Акамат сай тунемеш,— ешарыш шольым. — Марий йылме 
дене визытаным налын. Тудын ынде кокытан отметкыже уке.

— Сурт сомылкажым кузе ыштен шуктет гын? — авий чама
нен йодо.

— Сергуш шуко полша: вӱдым конда, кӱварым мушкеш, лу
мым-куа— чыла ыштен мошта,— мокталташ мылам черет шуо.— 
Тудо огыл гын, пел сомылжак вес кечылан кодеш ыле.

Авий мемнам шер темде онча, чарныде ниялткала.
— Ачатше... уверым колтен? Мом вара воза?
— Посылкым йодеш, меж чулка ден пижым.
— Колтен улыда?
— Уке, чулка ден пижым кыч алын ам-кыч алын ам, муын омыл.
— Когарш кочмо деч шопшаш ак, мушкын, мешакыш пыштена!М 

да чуланыш луктын сакенам.
— Ончыза-ян, авадаже чыла мушкеден оптен, а пӧръеҥ тидым 

шотла мо?— ик ӱдырамаш мемнан кутырымо коклаш пурыш.— 
Ӱмбачше эше аватымак нимолан йӧрдымым ыштен.

— Айдеме огыл, янлык! — весат кутырымашке ушна. — Ӱмыр
жӧ мучко решотка кӧргыштӧ шинчыкташ кӱлеш.

— Янлыкат шке пелашыжым, игыжым чамана.
Авий гына мут лукде шинча, огешат пыдал, огешат вурсо.
Пӧкла кокайын вуйшиймаш возыкта мыж нергенат ойлынем 

ыле — йылмышкем кукшо кошарге керылтме гай лие.
- Могайрак ынде тазалыкетше, авий?— шып шинчыме кокла 

гыч йодым.
— Тыште сай эмлат, ӱдырем. Вашке тӧрланем.
— Кунам мӧҥгӧ колтат? — Сергуш тунамак тӧршталтыш.

Пеш кужунак огыт кучо дыр. Мыйынат киен-киен шерем
темын. Теве доктор деч йодын ончем.
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— Тыйым кече еда вучаш тӱҥалына, авий! — чеверласыме жап 
шуо.

— Кажне кечын мый окнаш ончаш, вучаш тӱҥалам! — шольы
мын шинчаже уэш вӱдыжгыш.

— Таче кушан маледа? — Сергушым ниялткален, авий йодо.-— 
Тыште лишыл палымыжат укес. Ола воктенысе ялыш кайыза, 
иктаж поро еҥ ала пурта.

— Молан тушко?— шоктыш палатыш пурышо ош халатан 
ӱдырамаш, витне, аванан мутшым колын шуктен. — Мый паче
рышкем наҥгаен кертам, дежуритлашет пел шагат гына кодын. 
Эрла автобусыш шумеш ужатенат колтем.

Пасиве, тау! —кумыл тодылтын, авий шовыч лукшо дене 
шинчажым ӱштеш.

Чылашт дене чеверласен, аванам пачаш-пачаш шупшалын, ме 
палата гыч лекна.

Х
Шымше классыште тунемше-влак кокла гыч икмыняржым ком

сомолыш пуртышт. Мыйынат ийготем шуын. Мемнам ынде рай
комолыш ӱжыт. Эр сомылым тӧрлатыл шогылтмем годым Санюр 
куржын пурыш.

— Правлений ончылно машина шога. Мемнамат пырля налыт, 
селашкак каят! Айда вашкерак, — чыштыра.

Те кудалза, мый эше коҥгам петырен омыл,— маньым.— 
Почеш ом код, миен шуам.

— Кочатшым вашкерак петыре. Мый каласем, ала изиш ву
чалтат, — рвезе куржо.

Мыйын корныш лекмешкем, кудалынат колтеныт. Санюр гына 
вучен шога ыле.

— А тыйже?
— Кузе тыге коден каяш лиеш? — йодыш денак вашмутым 

пуыш.
Коктынак селаш каяш лекна.
Леве мардеж, шулдыр йымаланже шошо пушым конден, ола 

велым пуалеш. «Каласе, мардеж, кузерак тушто авам паремеш? 
Молан эшеат мӧҥгӧ огыт колто? Вашке толаш сӧрен ыле. Теве 
йӱштӧ телат эртыш, чевер шошо лишемеш. А тудо эшеат пеленна 
уке. Кунам вучен шуктена?»

— Шошо лишеммым, шинчет, мый кушеч палем?—мутым лук
то Санюр.

Ок пале тудо мыйын шонымем. Ушыштем эреак авием пӧрдеш. 
Пеш йӧсӧ туддеч посна мыланем.

— Мо от ойло? Шошо лишеммым, манам, шинчет, кушеч па
лем?
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— Кушеч?
— Тыйын чуриет гыч.
Мыланем чӹдӹ р-чӹдӹ рын, куткышуэ ӱмбалне шогымемла чу

чын колтыш. Шӱргышкемже, очыни, тул пиже.
— Молан тыге воштылат?
— Кернак, шошо велеш йытыра нер ӱмбалнет изишак арава 

кояш тӧча.
Шым вашеште: «Шкенжынат пӱнчӧ пӱгыльмӧ гай кӱчык нер

же ӱмбалне арава пале улыс, тудым ок уж, а еҥыным ужеш». 
Также, лопкарак шӱргывылышыжат ынде мыланем келшаш тӱ
ҥалын.

— Сырышыч?
— Мый шонем.
— Мом?
— Райкомышто мыланна могай йодышым пуат?
— Программа ден устав гыч.
— Тылатше чылажат куштылго: ушет писе, вуетше — урлык 

комдо.
— Ынде тый мыйым воштылат?
— А-а! Чонышкет логале? Вес гана еҥ .шинчаште шӱкым ит 

кычал, ондак, маныт, шке ӱмылетым ончал.
Села корно ала-молан нимынярат торан ыш чуч.
Бюрошто мемнам кужун ышт кучо. Мый дечем эн ончыч кузе 

тунеммем нерген йодыч.
— Начар отметкем уке. Ондак алгебра дене ыле. А ынде 

тӧрлатенам, — «Смирнов Александр полшен» маннем ыле, но 
каласаш вожыльым: шомакем йылме мучашеш кодо.

Ачам-авам нергенат умылкалышт. Иктаж кум тылзе ончыч 
тыгай йодышлан нимом вашештен ом керт ыле, кызытат кумы
лем тодылто, но чыным пеҥгыдын да раш каласышым. Мучаш 
марте лач чыным гына!

Тетла нимомат йодышташ ышт тӱҥал. Полшаш сӧрышт. Ты
ге эрта манын, шоненат о.мыл.

Бюро деч вара вигак .мӧҥгӧ шьш кай. Илышыштем кугу ваш
талтыш лиймым, пеҥгыдылыкем шижын, комсомол райкомышто 
икмыняр жап шонкален шинчылтым. Авам кызыт мӧҥгыштӧ лиеш 
гын, чыла шонымем тудлан почын, ончыкылык илыш нерген пыр
ля каҥашена ыле. Ужар озымлан кузе чевер кече кӱлеш, мылан
нат тугак ава кӱлеш.

Райком гыч книга палаш кайышым, вара, Сергушлан калачым 
муам манын, кинде магазиныш пурышым. Налын шогылтмем го
дым Санюр куржын тольо.

— Кино ончаш кает? — чеверген, мый дечем йодо. — Йоча 
сеанс лиеш. «Неуловимые мстители»!

— Мемнан кашак гыч молышт кушто улыт? Нунат кодыт »мо?

73



Ом пале. Кодыт дыр. Мӧҥгӧ чыланат пырля каяш келшен
на ыле.

— Тугеже мыят кодам.
Клубыш мийыме годым кином ончаш залышкат пурташ тӱҥа- 

2 .ын ы т ыле. Сан юр кок билетым нале, адак пылыш мучаш марте 
йӱлен, иктыжым мыланем шуялтыш.

Пурен гына шуна, тул йӧрен кайыш, кино тӱҥале.

XI
Больница гыч авий апрель мучаште вӱдшор эртымеке пӧр

тыльӧ. Окна ончылно име вуй гай шаршудо лектын. Пушеҥгы
лаште лышташнер шулдыржым шаралташ ямдылалтын. Вашке 
чыла ужарга. А каваште, шинчам йымыктарен, шошо кече модеш, 
пуйто тудат авийын толмылан уло кумылын йывыртен шыргы
жеш.

Авийым ужын, уремыш тыманмеш куржын лекна.
Ура! — Сергуш вигак шӱйышкыжӧ кержалте. — Ынде тый

ым нигуш она колто. Нигушкат!
Мый, кыдачынже ӧндалын, иктым гына рӱдем:
— Кузе чот тыйым вученна!
Ынде меат пырля улына, шольым ден кек велым авырен, кок 

кида ӧндалын, пырля малаш тӱҥалына. Ынде мемнамат кече он
чалын, меат нимучашдымын пиалан улына. Авий, ончалтышетше 
тугай ласка, тупай ныжылге, тӱняште уке тыгай шинча нигӧн! А 
ниялтыше кидет тугай шыма, тугай пушкыдо, тӱняште уке тыгай 
кид нигӧн!

Йӧршын толынат? Ынде от кай?— мӱкш игыла пӧрдына, 
минутланат ойырлымо ок шу.

— Йӧршеш колтеныт,— кумык лийын, когыньнамат поче-поче 
шупшалеш. — Сита, пел ий утла эртен.

Авий утларак пытымыла коеш, чот чакемын, лач яндар кава 
гай канде шинчаже гына тоштыж гаяк кодын.

Пӧртыш пурен, кудашынат ыш шукто, Сапан кувай, лыве гай 
койын, толынат шуо. Ваш-ваш тупыштым вӱчкышт, шовыч лу
кышт дене шинчаштым ӱштын шогылтыч.

— Ынде теве тыгай лийынам, — авам вуйжо гыч шовычым ру
дыш да кувайлан шӧрын лийын ончыктыш. — Уна, тыште лужо 
уке, коваште веле.

— Вӱршер кырымыжат пале, ой, пӱрышыжат, коршта вет?— 
Сапан кувай парняжым тушкалтен ниялткала. — Лужо кушкыл 
огыл мо?

— Лу олмеш ала-мом тугайым чоткыдым шынденыт ыле, но 
чыташ ок лий, вуйым пиктымыла корштарен, — авам умылтара.— 
Вара налыныт. Кызыт вуй савырна, ушем тырын-тӱрын лийын
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колта, шинчам шалана. Утыжым кумык пӱтырнашат шӱден огы
тыл. Фермыште да пасушто гына огыл, сурт кӧргӧ сомылымат 
ышташ ынде ом йӧрӧ докан, о-хо-хо!

Шкендым шеклане, Йыванват, неле пашам ит ыште,— 
чаманен ойла кувай. — Ынде шочшет-шамыч изи огытыл, сурт 
сомылкам ыштен моштат, илыш йыжыҥымат палаш тунемыныт. 
Адакшьнм, 'Кызыт марте чыланат полшеныт, умбакыжат полшаш 
тӱҥалыт. Эрта, чыла йоҥышталташ...

Мемнан куд урок пытымеш Сергуш школ гыч каен огыл.
— Молан тынар кужун шогенат? Урок деч вара коденыт мо?— 

йодым.
— Мече дене модын улына-а.

Сита ынде, аида мӧҥгӧ.
Школ кудывече гыч пырля лекна.
— Тыланет икмомак каласышаш уло-о, — шоктыш. — Лӱмы

нак вучена-ам.
— Мом вара тугайым каласынет?

Кӧн дене пырля кином онченат — пале-ем.
Теве-теве верешемак волен шинчам. Мом вашешташат см па

ле, йылмемат нелын колтымыла йомо.
— Са н юр дене...
— Ораде улат, шольым! — икмагал ӧрын шогышым. — Вара 

тудлан мо вученат? Авий тыйым йомдарен докан. Айда содоррак! 
Мыламат мӧҥгӧ вашкыман, сомыл ышташыже полшыман.

Корнеш мемнам почтальон вашлие.
— Письма уло. Куштырак гала? — сумкаштыже кычалын, 

луктын пуыш.
Серыш ачий деч. Поч ым.
«Поро кече лийже, мыйын шергакан Галю ден Сергуш пады

рашем!— йӱкынак лудам.— Ужмем пешак шуэш, кутырышашы
мат шуко погынен. Но кузе тендан деке пӧртылаш? Молан эшеат 
пом ил ов ан ий ым йодын огыда колто?»

— Акай, ынде авана толын, айда колташ йодына, — шольым 
йыгылаш пиже. — Колтена вет?

Умбакыже йӱкын шым луд: «Ала мыйын пӧртылмем огыда 
вучо? Ала ачадам монден улыда? Вет мӧҥгыштӧ сурт-печыште 
мо уло, чыпта мыйын кид дене ышталтын. Кӧ тендам пукшен, чик
тен, ончен-куштен, йол ӱмбак шогалтен? Авадаже, очыни, мыйын 
шинчъпмемлан куана веле, тудак возаш ок шӱдӧ докан. Улыт мы
ланем шӱгар кӱнчышӧ-влак, но палышт: тек нуно ондак шканышт 
кӱнчышт. Кӧ мыйын ваштареш тендам туныкта, тудлан, пӧртыл
мекем, садак ӱчьим шуктем. Ида мондо мыйым, вашкерак тышеч 
лукташ полшыза, кӱлеш кагазым ыштен колтыза. Аваланда теве
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мом тӱенак каласыза: тудо мыйым .шындыктен, тек тудак лукшо 
Вот и чыла».

Эше авийым титакла?! Мыланна полшышо пошкудо-влакым 
лӱдыкта?! Могай шакше чонан .лийынат тый, ачий!

Мӧҥгыштӧ серышым авийлан ончыктышым да пӱтынек йӱкы
нак лудын пуышым. Тудо, тӱс каен, нимом пелештыде шинчыш. 
Кенета кок велыш лӱҥгалте, тӱналман верже гыч кӱвар ӱмбак 
крӱп йӧрлӧ. Чытырен пӧрдалеш, умшаж гыч шоҥ лектеш.

- Мо тыгай, мо лийыч?— кумык пӱгырнен, шинчавӱд йӧре 
йодым.

Шинчаошыж дене гына ончен кия.
— Авий, авий! — воктекше кумык керылтын, Сергуш мӱгырен 

шортеш. — Ой, авий! Авий!
Нимом ышташ ӧрын, пошкудым ӱжаш лектын куржым.
Вашке гына Сапан кувай толын пурыш да, шырпым удыра

лын, кидешыже кучен кондымо сортам чӱктыш, вара пуале, ава
мын солык гай ошемше шӱргышкыжӧ лишемдыш.

Шыште пушым кӧргышкыжӧ налыкташ кӱлеш, — шоктыш.
Авий тугак шижде кия, шинчажымат ок поч.
Кувай, адак удыралын, сорта пушым пӧрт тич темыш.
— Ок кӱл, ок кӱл!— кидшым кораҥдышым. — Мый лучо мед

пунктыш куржам.
— Серышетше кушто? Тый ит кай, ават пелен лий, — ойым 

ыштыш кувай. — Тушкыжо шольычым колто.
Сапан кувай, сукен шинчын, авийын кидшым кучен ончыш:
— Ой, юмашне, вӱршержат йомыныс...
Мый, чон пуышашла лап лийын, авийын тӱсшым мондыдыма

шын ончем, чыпчен лекше шинчавӱдем йӱкшаш тӱҥалше шӱр
гышкыжӧ шер пырче гай поче-поче чӱча.

Ой, авием!.. Молан, мо верч ачий илышетым локтыльо?.. Мы
ланнаже ынде кузе умбакыже илыман?..



МОМ КАЛАСЕТ, МИЛЯ?

Толя.  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 сокыр тагала модеш.

Пыл ора эртен кайымек, кече шинчажым пӱяле. «Мом классыш
те шинчет? Айда, айда пӱртӱс лоҥгашке» маншыла шыргыжале. 
Эх, тӱнӧ лияшет! Шинча ончылнетак кызыт садер ужарга, вуй 
ӱмбалнетак кайык мура. Мотор верым кычалын, тораш кайымат 
ок кӱл, мемнан школ кудывечыштак акацийже, сиреньже, жас- 
минже тунар шуко уло, шотлен от пытаре! Нунын парчаштым ме 
шошо еда пӱчкеденат, ялт кудыртен 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 шыжыктыме.

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

А олмапужо, вишньыже! Пелед шогалыт гын, ончет нуным да 
шонет, пуйто ошалге-кына тӱсан лыве-влак, чоҥештылын, кӱчык 
жаплан канаш шинчыныт.

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

* Мардежоҥ — парус.
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Школна воктенак, изиш ӱлнырак, Лай эҥерын ший вӱдшӧ, 
шочмо-кушмо вернам сӧрастарен, йӱдшӧ-кечыже йога. Шошым 
серже гоч лектешат, олык лапым пӱтынек авалта. Тунам ялт те
ҥыз серыште шоныметла чучеш. Вӱдшор годым ий кайымым ужын 
отыл гын, тол мемнан деке ончаш. Икте-весым ончылташ тола
шыме семын, ий-влак вӱд почеш шурген йогат. Изи ий ӱмбак 
кугу ий керылтеш да пелыгыч катла, тунамак тудым йымакше 
темдалеш. Весе нигуш пураш ӧреш, шӧрын шогалеш. Кумшо се
рым пургедеш... Тичмаш лопка ий, пудыргыде, кӱвар аҥыш толын 
шуэш гын, огеш шыҥе да чыла ийым чараклен шогалта. Шеҥ
гечше йоген толшо ий-влак шӱкат, .шургат — тыманмеш кугу че
рет шуйналтеш. Тунам пӱтынь эҥер шолаш тӱҥалеш, вӱд эше 
чот овара, сыра, шканже корным кычалеш...

Мӱгырен, шолын-пӧрдын, вӱдшор эртен кайымек, эҥер янда
рештынат огеш шу, эҥыр дене кол кучашат куржына. Кече лек
ме да кече шичме годым мардеж пуйто шылын возеш, сер вокте
нысе 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. Полдыранже, пун- 
пулежше, шинчаланшудыжо! Шоналтыме еда шӱвылвӱд юлеш. 
Кеҥеж шокшо кечын Лай вӱдыштӧ йӱштыл лекмыже М01М шога! 
Арам огыл ойлат: леве вӱд, яндар юж, шӧртньӧ кече — тазалык 
пече.

Кӧн школжо эҥер воктене отыл гын, тудо мыланна кӧраненат 
кертеш. Мотор верыште Лайсола кандашияш школна шинча.

Шонкалымем кӱрлын, школ мучко оҥгыр йӱк шергылт кай
ыш. Туныктышына мемнам мӧҥгӧ ыш колто, пакчаш лекташ шӱ
дыш.

Омарта гыч мӱкш иге лекмыла, икте-весым ончылтен чы
малтна.

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

рен ошкылыт. Мем каҥашат?
Йол йымач шаргӱ падырашым нальымат, Юран ӱмбак шуы

шым. Шкеже, ӧрдыжкӧ трук савырнен, ик рвезе дене кутырышо 
лийым.

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

вурсем.
— Толя, тый вет?
— Шыч пале.

Тугеже, тый? воктенем ошкылшо рвезылан йолам ыштыш.
— Уке, мый огыл.

Раш, — Юра парняж дене .мыйым ончыктыш. — Тый!
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— Шоягоремыштет шинча уло мо? Ужын отыл гын, кузе тыге 
манат?— титакем шылташ тыршен, тудлан руальым. Удыр ончыл
но туткарыш ынем логал.

Мемнан тыге шогылтмынам туныктышо ужын шуктыш да кыч
кырале:

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

ден когылянна шӱдыш.

Юра. Мемнан кудымшо класс таче урок деч вара школ пе
ленсе опытный участкыш лектын. Тудым йыр печен налме. Пали
сад воктен кок велне шукерте огыл шындыме олмапу-влак строй
ышто шогымыла кушкыт.

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

Изи вӱдет йогалеш!,
Чинчын койын йогалеш...

Тореш мутым лукде, Толя ден коктын чыла оҥам леваш вок
теч 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 тӱҥа
лыда, — 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 мемнан кокымшо 
звеношто. Кажне звено шканже посна йыраҥым ыштышаш.

Т оля нерж ы мат впш ирал.
— Ынде йыраҥ тӱрышкӧ оҥа-влакым шогалтылына, теве ты

ге,— ончыктылеш Лидия Степановна, мемнан класс вуйлатышы
на. Тудын ӱмбалныже мотор канде платье, йолыштыжо кӱкшӧ 
таганан чапле ката. Огешат чамане ала-мо? — Паледа, оҥажым 
молан шогалтылына? Парник гайым ыштена. Но келгын ок кӱл. 
Кияр озымым йӱштӧ ынже нал манын, йыраҥнам рама-влак дене 
леведаш тӱҥалына. Кодшо ийын институтышто тунеммем годым 
Чебак кандашияш школышто практикыште лийынам. Тушто ужы
нам. Нуно тыге куштеныт. А ынде теплицыштат уло дыр, пакча 
саскам ужалыме окса дене ышташ ойленыт ыле. Опытный участ
кыште нуно мом гына огыт кушто: арбузет, дынет, баклажанет... 
Э с о г ы л , вин оград ы  ш та т уло, хичкыдънме.

Кайышаш 'ыле тиде школыш, чылажымат ончышаш ыле.
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Саскам йӧратет гын, тудым кушташ ит ӧркане. Чын вет? 
Кажне тунемше школжым сай паша дене чапландарышаш. Теве 
мыланна кияр озым дене опытым ышташ колхоз ӱшанен, — ку
мылнам нӧлтале туныктышо. — Тиде пашам кӱлеш семын шукте
на гын, Чебак школышкат миен толын кертына,— ешарыш.

Ме ик йыраҥ йыр оҥам шӧрынжӧ дене шогалтыл шуктышна.
— Ынде рамым пыштен ончена, — Лидия Степановна рвезе- 

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, — чыланат 

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

т а ,— мыят сыренак ешарышым.

Т оля .  Эрлашыжым мыйым вурсеныт гынат, пашаш адак шым 
код. Ужат, Юра, звеньевой л йӱылдал ын ат, чылаштым копаште 
кучынеже.

Молан мыйым командирлан огыт шогалте? Молан огыт ӱша
не? Юра Смирнов моло деч нимо денат огеш ойыртемалт, кап
шат мый дечем кугу огыл, вийже денат моктанен ок керт. Чыра 
ган какши. Чурийвылышыжат араван. Кап-кыл дене тесте темаш 
шочын. А ушыж дене чылаштым сеҥа, мо уло гын, улак, анам 
манмыла, ушкал кочкын огыл. Школ гыч мӧҥгыжӧ толмек, коч
кын-йӱын шукта ала уке, тунамак окна воктек книгам кучен шин
чеш. Мемнан школ библиотекыште лудмыжо ок сите, эше клубын 
гыч нумалтыш дене конда. Чон кочде каласаш гын, сылнымутан 
книгам мыят йӧратем. Сочиненийым возымо годым Юрам огыл, 
а мыйым Лидия Степановна кашташ нӧлта: «Мосунов возы
машкыже сылне .мут-влакым моштен пурта, пӱртӱсымат оҥайын 
сӱретлен мошта. Грамматический йоҥылышым ок ыште гын, ви
зытаным шындаш лиеш ыле». Чынжым гын, мыйым грамматика 
огыл, математика кушкедеш. А Юра мамнан классыште чылтак 
Пифагор. Доскаш задачым туныктышо возен гына шукта, тудо 
раз-два шотленат луктеш. Ну, уш дык уш! Вуй огыл, чылтак ком
дывуй.

Туге гынат Юра дене мыйын пашам ыштымем огеш шу. Тек 
тудо моло дене генерал семын командоватла, но мый денем... 
Нерым кадыртыше еҥым ужмем ок шу. Мый лучо Лебедева Ми
лян звеноштыжо пашам ыштем. Молан манаш гын, тудо мыланем 
первый классыш толмыж годсекак келша: ручкам але каранда
шым мӧҥгыштет .монден кодет — пожалуйста, кюктытьим пуа. Лӱ
мынак пеленже налеш ала-мо? А мый Милян пуымо ручкаж дене
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возаш ойыртемынак йӧратем: перожо вичкыжын-вичкыжын да 
арун сера, отметкат сай лиеш.

Задачым шотлашат тудо мыланем шуко гана полшен. Вигак 
ойлаш гын, задачым шотлаш тептерем шагал: тушто чыла циф
рым 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 мыйын 
парт деке толешат, киш гай пижедылеш:

— Ну-ка, Толя, тетрадет ончыкты-ян!
Воктекем шиҥчеш 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 ыш
таш кидем чыгылтеш. Задачым умылтарымыж годым шып шин
чен шерем темешат, шышталге тӱсан кукуруз гай ӱппунемжым 
йышт гына .шупшыл кол тем. Миля шеҥгек савырнен ончалеш — 
мый, тудын ару чиемжым ончен, моткоч шып шинчышыла коям. 
Перемен годымат ӱмбакше я лӱмын миен керылтам, я йолемым 
шӱртньыкташ шуем. Тунам тудын олмапу пеледыш гай ошалге 
шӱргывылышыже мӧрла чеверга, лышташ гай тӱрвыжӧ шокшо 
мелнала оварга. Сырымыж годымат Миля мыланем келша, товат! 
Тудын дене эртак модмем шуэш, тудын ончылно сеҥышыш лек
таш, иктаж-мом лийын кертдымым ышташ кумылем шупшеш.

Ом шылте, Милялан верчынак ияшат тунемынам. Икана ӱдыр- 
влак кашакын олыкыш пеледышым погаш воленыт. Мемнан изо
лык ден кугольикым корем ойырен шога. Коремже лопка огыл, 
вӱдын келгытшат ок лӱдыктӧ, лач покшелне, йыраҥ корно ман
маште, келгырак, келын вончаш огеш лий. Куголыкыш кузе вон
чаш? Пуш уло, но вес серыште.

Мый лачак олыкыш миен лектынам. Вес серыш ийын вончаш 
да тушеч пушым кондаш Миля мый дечем йодо. Ийын ом мошто 
манат мо? Мо лиеш, лийже — вигак тӧрштышым. Чын, Лай се
рыште, ошман таляка верыште, ончычшат шагал огыл пӧрдалы
нам, вӱд йымачын изишак ийын каяшат тӧчем ыле. Кузе вес се
рыш лектынам —'йыраҥ корно манметым ала вӱд йымач, ала вӱд 
ӱмбач ийын вонченам— кьизытат ом шарне, мо гынат, кидем де
не лым лийде уло кертмын удыренам, ӱдыр-влак ончылно лӱмне
рем волтен амыл, 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, пи
сатель семыш сылне деч сылнын возен моштышашет! Тунам шке
нан школна нерген, тӱҥалтыш гыч мучаш страница 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
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лӱмдылаш аяр нуж гай улыт: рвезе ден ӱдыр коктын шогал ку
тырат але ял мучко эртат гын, паша пытыш — эрлашыжымак 
воштылаш тӱҥалыт. Теве ик концерт годым Юра ден Миля пырля 
кушталтеныт, тидын деч вара нуным, келшат манын, «вакшым 
йоҥышташат» тӱҥалыныт ыле. Но лӱмдылшӧ-влакънм 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 коддымемлан 
чарныде поньыжеш:

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

раш 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 келыш
тарен шуктеныт.

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, зи, айда вашке!
— Кушко, кушко?

Йыраҥвач кияр погаш!
— Мӱшкыр коршта.

Ӱдыр-влакын мыскарашт шокшо кӱртньӧ дене когартымылан 
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 — мар
деж наҥгая.
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— Пеш кӱлеш тыйын звенот! — ваштарешыже руалын, мӧҥгӧ 
куржым. Шарна эше тудо мыйым иктаж гана, сайынак шарна!

Юра. Толям звено гыч кораҥдаш ыш верешт: Лидия Степа
новна тореш лийын.

— Сай пашанам ужешат, пӧртылеш, полшаш тӱҥалеш, — ка
ҥашым пуэн класс вуйлатыше. — Паша нерген Ча1вайнын почела
мутшым палет? «Паша сайын илаш туныкта», манын тудо. Садлан 
паша деч нигӧм кораҥдыман огыл.

Но Толян тӧрланымешкыже, сай йолташ лийын шумеш ятыр 
шошо эрта, шоналтышым. Тудо вет эре тугай: пашам ышташ 
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 мутшымат То
ля пешыжак огеш колышт. Лидия Степановна шкежат шарна 
дыр, кузе урокыштыжо первый гана Мосунов Анатолий дене па
лыме 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 йыргешке шӱргывы
лышан рвезе туныктышын фамилийжым оҥара улмаш. Тудым Ли
дия Степановна класс ончык луктын шогалтыш.

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

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

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

Толян ачаже уке. Мӧҥгыштыжӧ — кумыж кушкедыш, мом шо
на, 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
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паша лиеш, мане. Мосуновлан тидыже ояр кечын кӱдырчӧ кӱ
дыртымӧ гаяк. Чыла тунемше, вуйым нӧлталде, задачым шотла, 
а Толя туныктышын доска деке савырнымыжым веле вуча — 
иктаж-кӧн деч возен налнеже.

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

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

тын? — ӱскырт рвезын амал мумыжым туныктышо палыш.
Толян возымыжак шуын огыл. Милян шуйымо ручкажымат 

ыш нал.
Вес урокышто Мосунов Анатолийлан икгайым шындыме нерген 

туныктышо увертарыш да тудлан уэш тиде заданийымак шукташ 
тетрадьым мӧҥгеш пуыш. Толя шӱкшӧ отметкан ластыкым шы
рок 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 кынел шогале:
— Мый у тетрадеш ыштем,— шоктыш. — Иктан отметка мы

ланем ок кӱл...
Теве тыгай тудо, Мосунов Анатолий!
— Таче паша ышташ кодына, мотри, ит курж,— каласышым.
— Мо, эшеат мыйым звенот гыч удыралын отыл? Лукса! — ки

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

дем тӱргоч лекте. «Яра кышкар! Тореш товар!» — ушем дене шу
далам. Шем карандашым нальым да списке гыч лӱмжым кок гана 
ӱ м бала - ӱ м б а л а уд ыр а л ь ы м.

Толя .  Исер-влак! Тек пакчаште пӧрдалышт, а мый урок деч 
вара лучо кол кучаш чымалтам. Пронькан памаш лукышто пи
гол пеш чӱҥга, коклан шереҥгат логалеш.

Пеш шукерте ожно Лай вӱд воктене олыкышто чодыра гӱж
лен шоген. Вӱдшӧ чашкерла гыч йоген эртен. Шошым да кеҥе
жым 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. Кы
зытат сер ӱмбалне лаке кодын, Пронькан пӧрт олмыжо, маныт. 
Тыге ий почеш ий эртен. Тышке илаш моло марий-влакат толы
ныт да Лай вӱд воктене верланеныт.

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

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

— Рыбак! Окмак! Кугу окмакак! Кугу окнма-а-ак! Рыбу ло
вит, пить домой ходит.

Чынак, кол кучымо годым чыла мондет, шинчам пашкартен, 
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 ӱш ба л не порсын кӱвар лӱҥгалтмым 
ужынат? Тиде шӧртньӧ порсын мучко куржын, вес серыш вончы
шаш ыле. Тушто, эҥер вес могырышто, кава тӱр ушнымаште, 
ошалге пыл чылтак имне кудал!мыла коеш. Кӱштыжӧ ыле Миля 
тиде имньым кучаш да кушкыж кудалаш!.. Ой, пылым кучаш ли
еш мо? А вот совла гай шереҥгым солалташ шӱда гын, малаш ом 
кай тышеч, садак кучем.

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

Ой, тыгай годым, палет, шӱмлан кузе йӧсын, ньыге-нього чу
чын колта. Кол почеш, товатат, теве-теве вӱдыш унчыли тӧрш
тем. Эҥыр гыч мучыштыш гын, тетла тиде верыште чӱҥгымым 
вӱчым ан огыл. «Ида чӱҥгӧ! Логалыда!» манын, чылаштлан увер
тарен 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 тӱ
ҥале: мечым чумен модаш воленыт. Эҥырвоштырым погалтен, 
нунын деке кайышым. Иктыже кем дене, весыже ботинке дене, 
кумшыжо чарайолын, икте-весым ончылтен, мече почеш куржта
лыт, мончасыла пӱжалт пытеныт.

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

модшо командылан полшаш тӱҥальым.
Мыйын йырем ньогар-влак мӱкшигыла пӧрдыт, мечым йол йы

мачем налнешт. А мый пуйто мундырам шӱртӧ дене йолышкем
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кылденам, мечым нигӧлан пуыде, ик капка гыч весыш мардежла 
чымалтам.

Ой, йолем! — я икте, я весе мланде ӱмбак йӧрылт кодеш.
Нечке улат гын, нечыве модаш!— шӱрдыл гына колтем. 

Тыште мый шке судья улам: мом каласем — закон. Йӧратем мый 
командир лияш!

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

олыкыш волымыжым ужын колтышым. Мемнан деке толеш. Ми
ля вет? Ындыже мечым нигӧланат ом пу, ӱдыр ончылно изин-ку
гун шке усталыкем ончыктынем: ужшо манын, мечым кӱшкӧ сор
та семын туран чумал колтем, тӧршталтен, вуем дене перем, кап
кашке тыгат-тугат пуртынем...

Тудо мамнан 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. Мыланем 
шахмат гына лийже. Шахмат, тиде, пийла мече почеш юлт-юлт 
куржталме огыл, лончылен, мо лийшашым ончылгоч палаш тыр
шен модмаш. Тыште кок уш таҥаса, калык манмыла, шым гана 
висыман, ик гана пӱчман. Кӧ писынрак да келгынрак шонен мош
та, тудо сеҥа.

Толя ден коктын шахмат фигурым кужу теле кастене шагал 
огыл кудалыштыктен улына. Модын мошта, шатын! Оҥа мура 
веле! Но кужун шонаш тептерже уке, ялт пуда ӱмбалне шинчы
мыла тарванылеш.

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

— Пеш вашке воштылат, — машам. — Смеется тот хорошо, кто 
смеется последним.

— Рушла веле колталтет аман?
- Айда, ик кече рушла ойлена, вес кече — немычла. Йӧра?

— Немычлаже тунемаш гына тӱҥалын улынас!
— Кунар моштена, тудат айта. Тыге ме сайрак шарнен кер

тына. Шах!
— Ай-ай, чоя улат? Мый умшам карен кол ыш т ам, а тый опты

шым шындет, — ынде Толят саҥгажым куптыртышым коеш.
— Мом тынар шонет? Пӧртымак модын от колто вет?,
Толя ки д ы м  нӧлталеш.
— Лучо шашке дене модына, — икте дене огыл гын, весе дене 

сеҥынеже. — Уке гын, давай уэш, эше ик гана!
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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. Колымым нал да, рвезе-влакым поген, Толямытын 

окна ончылнышт рокым кӱнчыза.
Мый ӧрым:
— Ӱчым ыштынеда мо?
— Ок кӱлым ит ойлышт!
— Вара молан кӱнчаш?
— Чыла тунемше-влакын окна ончылнышт пеледыш лийшаш, 

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

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

мым кондена. Шынден пуэна гын, ончыде ок керт, — Миля ку
гыеҥла умылтара. — Тудым пашалан кумылаҥдаш кӱлеш, тунык
тышо манеш, а тый описке гыч— шырок!

Ӧра1м: тыгай пашам шкеак шонен луктын але иктаж-кӧ шӱден? 
Ваштарешыже нимомат шым каласе, колымым нальым да рвезе- 
влакым погаш лектын куржым.

Толя .  Кастене, кол кучен да шер теммеш модын мӧҥгӧ пӧр- 
тыл-мек, кӧгӧныш шурал кодымо кагаз ластыкым ужым. Шарал
тышым. Тушто возымо: «Толя! Окна ончыланда пеледышым шын
ден улына. Тудым ончо, эр-кас вӱдым шаве! Юннат-влак».

Кӧн возымыжым палаш тӧчен, уэш лудам. Кидше ӱдырын. Ок
на ончыко куржын лектым. Тыршеныт, коеш, шем рокымат, ужат, 
олык гыч конденыт. Окна ваштареш кок вере изи вондерым шын
деныт.

Шого, шогы-ян, Миля1мы1тынат окна ончылно тыгаяк роза уло 
вет, кеҥеж еда алын-гӱлын пеледеш. Ала тидымат Милян 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 ко
дымо 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 шын-
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даш шоненам ыле, но тошто пӧрт ончылан у палисадникым ыш
таш 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, шошыланат, самырыкланат — 
кугу кумылын кучыктат? Пеледыш — пӱртӱсын чеверже, илышын 
моторлыкшо, айдемын куанже.

Конден шындыме изи вондерым печище огешак лий, молан 
манаш гын, чечас каза, киямат, ниялтен кая. Ялыште мыняр са
дыш нултен пытарен! Ӱмаште кум олмапум тошкемыш 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, 1мага- 
зиныште 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 шко
лыш машинам эрла лӱмын колтат,— у уверым каласышым.

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

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

ын патриотизм манмет казаварня нарат уке, — тиде мут дене ту
дым 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 ор

ва-влак пӧрдалыт. Йыл погымо годым ужынам, — Толя кольмы
жым кудывечыш пуртен шогалтыш. — Ну, йӧра, кайышна!

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

— Ой, омо кӱпа-влак, шукырак мален улыда!— воштылеш 
Миля. — Вараш кодшылан — шувырчык муно.

Мый звеном имне вӱта деке наҥгайышым. Тушто ятыр кӱртнь
ым погышна. Чыла тидым имне дене школ кудьнвечыш наҥгаяш 
мут лекте.
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Толя, ават деч имньым йод, тудо вет колхозын имньыжым
пукша.

т/

— Бригадир деч йодде кычкаш ок лий, — вашештыш Толя.
— Чечас шке миен толам, — бригадир дек содоррак куржым.
Тудыжо уке ылят, мӧҥгеш пӧртыльым.
Толян аваже, Апа кокай, мемнам чаманыш:

Тугеже Сивкам кычкыза, — мане, сап-тарманым луктын 
пуыш. — Тыгай пайдале пашалан бригадир вурсаш ок тӱҥал. Кӧ 
кычка?

— Мый ом мошто, — икте ӧрдыжыш кораҥе.
— Юра, шке кычке.
Мыйжат сайын ам моштыс, калтак! Толян аваж деч кычкен 

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, машиным вӱдаш тунемына,— умылта
рем. — Ожно чыла пашам кид дене ыштен улыда, а кызыт маши
на ышта.

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

— Ала мыланна йыдалымат ыштыктынет?
— Йыдал нергенже 01М ойло: тудым ынде иктат ок пид. Куш

тырак шӧрмычем? — Толян аваже вӱташке ошкыльо да, изиш 
лиймек, имньым вӱден лукто.

— Кудо тортажым ондак пижыктыман гала?— 'ӱдырамаш чо
ян ончале.

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

каш пурла могыр гыч тӱҥалман. Умылышда? Ида мондо! — Толян 
аваже имньым кычкышат, сапкеремым эргыжлан кучыктыш.

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

А вет рвезе пашам йӧрата улмаш. Чот тыршыш. Чашма ышты
шашым коден, тӱшка пашаш ушныш. Ала, Милян манмыжла, 
чынже денак списке гыч тудым удыралмыжат ок кӱл улмаш?

Толя .  Шочмын урок деч вара вигак чашмам ыштен шукташ 
пижым.

Меҥгым теҥгечак шогалтенам, тореш варамат чот гына пуда
лен шынденам. Эн тӱҥжӧ — нимогай оҥа уке. Мом ышташ? Йӧ
ным мушо йӧрым кочкеш, маныт. Кайышым пилорамыш да оҥа 
пӱчкыш-влакым йодын кондышым.
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Кастене пудален шогылтам ыле — корно вес могырышто Ми
лям ужым. Ок тол, ошкыл эрта, шонышым. Но тудо лӱмын гаяк 
мемнан велыш вончыш. Тока олыкышто футбол дене модмо годым 
савырненат ыш ончал, а кызыт ончыкемак толын шогале.

— Мом ыштет? — йодшо лие.
«Шудым соше-ам» манын вашештынем ыле, но каласен шым 

шукто, тудо уэш йодо:
— Молан от ойло? Йылметым пурльыч мо?
— Ужат гын, молан йодат? — вашештышым.
Ӱдырлан тиде ыш келше: вачыжым гур'ты1ктал!ме гай ыштыш 

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

олмеш, розам конден шындымыжлан таум каласыме олмеш, йыл
ме мучашке вес мут гына тольо...

Мӧҥгеш пӧртылмыж годым шым чыте, кычкыральым:
— Миля! Миля!
— Ну, ;м>о?
— Мом кычалат?
— Шорык кӱтӱ гыч толын огыл. Ужын отыл?
— Уке, ончашет ярсен омыл.
Тьфу! Тореш товарак улам. «Уке, ужын омыл» веле маншаш. 

Пелторта!
Адак сырен куржеш, шонышым. Уке, ыш кай.
— Иктаж кум оҥа/м пудален ончы-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 вур

со: кайыклан кӧра мурыжо, маныт. Садак мемнан окна ончылнат 
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 шкетланже 
гына пуаш? Кызыт шкежат сим пале. Лач икте раш: Миля, тыла
нет лиеш первый пеледыш аршаш!

Ю р а. Школ йыраҥыште кияр озымна койын атылана, кудыр 
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 йыраҥнам 
рама-влак дене петырена, а эрдене, урок тӱҥалме деч ончыч, по-
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чыпа. Молан манаш гын, чыла кушкыллан айдеме семынак 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. «Опытда лектышым кугемдаш полша гын, колхоз
лаште тыге ыштыме дене пакча емыжым ончыкыжым шукырак 
налаш йӧн лиеш. Те пеш оҥай да пайдале пашам ыштеда!— мем
нам колхоз вуйлатышат моктен.

Вӱдым шавен шогылтмына лодым туныктышына шкежат пак
чашке тольо, чӱчкыдынак мемнан дене пырля ышташат полша.

— Кияр шудо дек лап лиятат, вийнен шогалмет ок шу, — куан 
тул дене Лидия Степановнан шинчаже чолгыжеш. — Моткочак 
тутло пуш кӧргым чыгылта!

— Шӱвылвӱд ак толеш, — ешарышым мый. — Опытым ыштыме 
йыраҥыштына кияр озым утларак атыланен кушкеш.

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

ша,— (мый дечем ончыч Миля каласыш. — Ме тудым шкенан зве- 
ношкын.а налына.

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

Ӱчашыме огеш кӱл. Ыштыже. Сай пашанам ужешат, пол
шаш тӱҥалеш, манын ойленам ыле,— (мыйым ончалын, Лидия 
Степановна ешарыш: — Шарнеда? Тӱшкан каҥашыде, шке вуя 
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 юннат ым Москвашке юный н эту р ал ист-,ела кый 
Центральный станцийышкышт ик тылзылан колташ йодыт.

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

коштыт, Москвам — мемнан столицынам — ужыт.
— А кӧ кая?
— Мемнан класс гыч ик юннатым ойыраш йодыныт.
— Вот тиде да!
— Кӧм колтена?
— Лебедев а Людмилам!

Смирнов Юрийым! — мыйын лӱмемат мемнан звено гыч 
кычкырат.

— Мосунов Анатолийым колтен ончаш гын? — ала-кӧ вошты
леш. Кӧлан тыгай кугу пиал логалеш? Мыйым колтышт ыле ма
нын, кажныжат шона дыр.

* Биомицин — эм лӱм.
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— Паледа, — туныктышо чылаштым лыпландарыш, — кызыт 
еҥыш огына ойыро. Кӧн йыраҥыште кияр эн сайын шочеш, тудын 
звенож гыч колтена.

Толя .  Кастене вакшыш пурен вочмеке, Москва нерген шонка
лен кийышемлак, омо пызырале...

Москваш пуйто мыйым колташ келшеныт. Омын вет пудшат 
икте, кремгажат икте.

Поезд дене каена. Юл гоч кугу кӱвар дене вончымо деч ончыч 
поезд, «боюсь!» манын, лӱдын кычкырале. Кӱвар дене кудалме го
дым вагон орва-влак чытырат, «как-нибудь», «как-нибудь» ман
мыла шоктат. Вончымек, поезд, ,куанен, угыч шӱшкалта: «Проеха
ли!» Вагон орва-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 тошкалтыш дене кӱшычын муралтен 

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

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

шоненам ыле, ынде шкеныштымак ужам.
Мыят, калык почеш каен, футбол пасуш верештым.
Тушто, чынак, мече почеш пе-эшак куржталыт. Шеҥгеке са

вырнен ончальым — авам шогылтеш.
— Тыйже кузе Москваш логалынат? Кунам толынжо шукте

нат?— ӧрын йодам.
— Ой, эргым, тыгай кугу олаште йомын кертат вет. Тыйы

мак чаманен тол ы нам, — шокта авам.
— Шич, — манам, — воктекем, модмыштым ончена.
— Ай, ушдымыла куржталыт, — авамлан ок келше.
— Чыланат, — манам, — мечым тавалат, капкаш пуртынешт.

Тугеже, кажнылан ик мече гыч пуаш гын, огыт тавале ыле.
— Ок лий, [Модышыжо тугай.
Мемнан ончыкак футбол толын возо. Мыят шым турко, кынел 

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

Уэш мыланем мечым чумалаш шӱдат. Вратарь тиде ганаже 
футбол дене пырля шкежат капкаш керылте.
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— Вот тиде да-а! — 'шокта калык.
Мыланем кӱдырчӧ рашкалтымыла рӱжге совым кырат. Туш

так, кынел шогалын, мыйым Миля саламла. Кидыштыже ош шо
выч рӱзымыжӧ гына йылт-юлт, йылт-юлт коеш...

Кӱдырчӧ йӱкеш помыжалтым. Волгенче тул солаж дене лупша. 
Эх, тыгай сай омем лугыч лие. Шинчам кумен, угыч мален кол
тыл есм 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 «ум пачашы
жым налеш. Тудо лу гыч латныл пуд нелытан кум кир дене па
шам ышта. Шагат йылмыжак кок пуд! А пӱтынь механизмже коло 
вич тонн ыш (шуэш. Вот тиде шаг а-ат!

А царь-пушмыжо! 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 пушка манам ыле, вет 
нелытшак 78 тонн! Тиде пушкым Москвам аралаш ыштыме ул
маш, но тудын дене нигунамат лӱйымӧ огыл, манын возымо.

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

Калык озанлык выставкыште лияш кӧн кумылжо огеш шупш? 
Тушто мемнан колхоз гычат ончыл еҥ-влак лийыныт, совет калы
кын сеҥымашыжым куанен онченыт.

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

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

«Ме илена пиал дене темын,
Ме кушкына пеледышла,
Акаже ден шӱжарже семын 
Латвич республика ила...
Мемнан пиал — Великий партий!
Мемнан ик Родина — ава».
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А Ломоносов лӱмеш Государственный университетым ончаш 
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 тунемаш 
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 Казаков 

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. Пу
шеҥгыште лышташ-влак, печкалт лектын, ик-кок кечыштак шар
лен 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 йӱш
тӧ покшым эр шошым шындыме пакча саскам чыла ниялтен кая: 
кияр озымым, помидорым. Пареҥге шудымат чывыштыл онча.

Южгунам покшым ломбо пеледме деч варат, июнь тӱҥалтыш
те, толын кертеш. Садланак мамнан Лапсолаште киярым семык 
эртымеке гына шындат. Айда йӧра, шыжым шинчалтен 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 рама дене леведме йыраҥеш 
шынден ыҥ. Куштен шуктат, витне: тушко йӱштӧ покшым нержы
мат чыкен ок керт.

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

Йӱштӧ гынат, малаш молгунамсе семынак пӧртӧнчык лектым.
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Май тӱҥалтыш гычак, шокшо игече лиймеке, мый тӱнӧ, чула
ныште, малем.

Молгунам шинчам кумалтемат, кузе мален колтымемат ом 
шиж ыле. А таче омо ок тол, эре иктым шонкалем: кӧм Москваш
ке коштат? 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 вуйлатышылан мыйым шогалтат гын, Москвашке ала 
мыят логал кертам ыле.

Юра мыйым тиддеч ончычат, макулатурым* погымо годым, 
икана чотак «шинчалтен». Мый тунам, мемнан погымына шукы
рак лийже манын, кагаз ора коклаш, окмакешем, кермычым пӱ
тырал пыштенам. Тидым Юралан йолташ семын воштыл-воштыл 
шкеак каласенам. А тудо шужым шогалтыш, мыйым туте поньы
жо — кеч коля рожыш пурен кай.

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

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

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

Сита! Таче кӱпнен кийыман огыл! Юра Москвам мыйын се
мынак омыж дене веле ужшо. «Москваш моло огыл, Миля каны
шаш!»— семынем пеҥгыдын шонен пыштышым.

Пычкемышалтын шуат, эркын кынельым да кудывечышке лек
тым. Кӱдырчан йӱр толмо деч ончычсо гай тып-тымык, йӱштӧ. 
Сайынак кылмыктен шынден. Могыр коваштемат тергышт кая, 
капемат чытырналт-чытырналт колта.

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

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

намак ӧртем лектеш. Шучко!
Ала мӧҥгеш пурен возаш да .ласкан гына нералтен колташ? 

Вет кызыт чыла тӱня тамле омо дене мала.
Ой, уке, Милялан кеч ик гана порым ыштем. Весе огыл, Моск

вашке тудо кайыже!
Мо лиеш, лийже! Шеҥгел корно дене йыштак пычкемышын 

койшо школ пакчашке куржым...

* Макулатура — шӱкшак кагаз.
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Юра.  Эрдене школыш толмек, опытный участкыш пурен лекде 
кузе чытет! Пеледыш дене тӱрлымӧ корныжак тушко наҥгая.

Пакчаштына мо гына уке! Кандалге-йошкар тӱсан ковыштам 
ужын улыда? Ковышта вуй пеледеш манам гын, огыда ӱшане дыр. 
Пурен ончыза мемнан деке — чыла ужыда!

Теве кешыр озым. Ик йыраҥеш нӧшмым шыжымак ӱден ко
дымо, воктеныже — эр шошым, кумшо вере — изиш варарак. 
Кудыжо сай — таҥастаре, шымле!

Йыраҥлаште эше ала-мо тӱрлӧ кушкылат кушкеш — тыште 
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 мемнан зве
нон йыраҥже кӱлеш семын лачымын петырыме огыл—(виш кодын, 
а ик рама ала-молан ӧрдыжтӧ кия. Тушто кияр озымнам ончаль
ым гын—чыла лывыжген, нӧрӧ ужар тӱсшӧ ялт шапалген, черле 
еҥ семын йӧрлшашла койын шога. Опыт ыштыме кияр озьимнак 
локтыл а лтьиныс, калтак!

Тунамак туныктышо дек содор куржым.
— Лидия С тел ан овита... Лидия Степановна... кияр озымнам 

покшым налын...
Кайышна,— (Мане тудо.— Йыраҥлам молан сайын петырен 

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

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

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

моткочак жалке! Чон коршта, пуйто уло кӧр г емким шукш нулта. 
Лӱмын гаяк теҥгече школыштыжат лийын омыл: пӱй корштат, 
больницыш миенам. Кастене толын ончаш кӱлеш улмаш. Тол
нем ыле — авам чарыш:

Тый дечет посна опыт ыште мо? Тый от лий гын, школжат 
кумыкталтеш, шонет докан, — игылтме семын мане.

Толашак кӱлеш улмаш. Мыланем тыгай опытым ышташ пуэ
ныт, а мый ӱшаныштым сулен кертын омыл. Ынде звеньевойжо 
гычат, очыни, кожен луктыт.

Урок деч вара пӱтынь класс опытный участкыш лекте.
Мемнан звено тулыкеш кодмо семын шӱлыкаҥын, кавыскыше 

озыман йыраҥ воктене шога.
— Тачысе кече деч вара пӱтынь звеҥотьпм шем карандаш дене
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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 пылышы
жым ужын ок корт, тугак Москвам пел шинча денат ончалашыже 
ок перне.

Тек Миля кая! Тек ужын коштеш! Ой, куана вет! Кузе тудлан 
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 звеноштат ика
на 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 онча
ле Миля. — Ойгырымо шолетат уке ала-мо?

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

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

мым тыланда пуэна,— см ане.— Мемнан утыждене чӱчкыдӧ, са
дак шуэмдаш кӱлеш.

Ӧрам мый Милялан: еҥ верч шӱм-чонжым луктын пуаш ямде.
Тидым палем гын, йӱдым тышке йолем см пыште ыле. Теҥгече, 

лӱдын, кузе шӱмем лектын вочшашла кӱлткен, тидым тудо ок 
шинче. Лач катык тылзе гына, школ ӱмбач пел шинчаж дене 
ончен, мыйын чытырымем ужын.

Ю р а. Ӧрын шогылтмына годым участкыш, биолог дене куты
рен, Лидия Стена,ноена тольо.

Мый, тош т ыш-тоштде, туныктышылан Милян ойжым, полшаш 
ш он I ы м ы ж ьнм к а л а с ышым.

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

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

тыш биолог. — Но иктаж кече гыч эше йӱштӧ перен кертеш. 
Покшым нимом ок ойыркале.

Ме шокшынекак пашалан пижна. Вӱдым чеслын гына шавы
неже, Миля йыраҥже гыч озымым луктеден пуаш тӱҥале. Ӱдыр- 
влак нумалыт, ме шкенан йыраҥышке шындена.
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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 а ч а-а в анат 
Мемнам ончен куанат.

Ӱдыр-влак муро деч посна иленжак огыт керт, очыни. Куаны
ме годымат, ойго годымат муралтыде огыт чыте. Муро ойгым шӧ
ра, вийым пуа, маныт. Мурыза, порсын кумылан ӱдыр-влак, му
рыза! Шабдарын манмыжла, муро деч поена «мемнан гайже ура 
шӱмжым кузе почын каласа?»

Чыла шынден шуктымек, тачысе кечын первый гана ласкан 
шӱлалтышым, чонемланат куштылгырак лие, вачӱмбачем куры
кым налын кудалтыме гай чучо... Кеч-мо гынат, опытна умбакы
же шуйна.

Толя .  Вашке тунемме ий пыта. Тӱнӧ игечыже тугай мотор — 
пӧртыш пурыметат ок шу!

Пеш сай пасу гоч изи йолгорно дене, пӱртӱсын мурыжым ко
лыштын, чодыраш каяш! Умбалне, пасу ден кана ушнымаште, 
кожер вуй тӧрсыр пила пӱйла коеш. Кызыт лышташан чодыраш
тат 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 шиш
те тӱмырым пералтен-пералтен колта.

Ӱлнӧ, лап верыште, тӱрлымӧ солык гай пеледышан олык шуй
налт возын. Покшелныже, сывынет кучымо ока гай койын, Лай 
вӱд лыкын-лукын йога. Олыкыш волет гын, картузым кидыш 
налын, чоҥештылше лывым поктен куржде кузе чытет! Пеледыш 
ӱмбаке шичше лывым миен темдалшаш веле — тудо вес пеледы
шыш чоҥештенат шукта. Тый адак почешыже... Чонлан тугай 
весела, пуйто тыйынат шулдырет кушкеш, пеледыш ӱмбалне чо
ҥештымыла чучеш.

А вара Лай эҥерын ошмаш серышкыже пурен возатат, чевер 
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 л и й м е  шуэш. Чодыраш, п а с у ш ,  с у л ы к ы ш , в ӱ д  воктек, м ӱ н д ы р  

корныш шӱм ӱжеш.
Лидия Степановна мемнан шонымынам пален ала-мо, таче 

урок мучаште поход нерген ойлаш тӱҥале:
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— Шарнеда, Чебак школ нерген ойленам ыле. Нунын опытный 
участкышт республикыштына эн чаплылан шотлалтеш. Шукерте 
огыл пашашт нерген газетышкат возымо ыле. Тушко каяш кел
шеда?

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

— Кунам тарванена?
Чылан каена мо?

— Тунем пытарымеке, вигак, — умылтара Лидия Степановна.
— А киярнажым .кӧ кушташ тӱҥалеш? — йодо Юра, пуйто ту

до 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.

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 нер

ген классыште каҥашыме годым Миля шке звенож пыч икмыняр 
рвезе ден ӱдыр лӱмым каласыш. А 'мемнан звено нерген, моем 
ойлаш, мут лектын отыл. Кияр озымым покшым налме деч вара 
тидым шкежат паленна: Москваш кӧ-гынат Лебедеван звенож 
гыч кайышаш. Милям шкенжым колташ мый ойым ыштышым, 
молан мамаш гын, тудо сай юннат, поро йолташ да отличный ту
немеш. Арулык нерген, ойлыманат огыл, тӱняштыжат тыгайым от 
му: кӱрен тӱсан платьыже эре утюжитлыме, кап пелен пижыктен 
шындыме гай, шӱшаже, шокш кучемже ялт лум гай ошо — шко
лыш огыл, унала толын, шонет.

Икманаш, классыштына чыланат Миля верч кидыштым нӧл
тальыч.

Мыйын авам эре ойла:
Ача-аважат ончен-куштет моштеныт вет тыгай сай ӱдырым!

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, шекш ем шелеш да, мом ыш
тет, шкак титакан улам...

Пылан игечылан кӧра ала-мо мыланем йӧсын, шӱлыкын чу-
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чеш. 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 шыла шӱкшакым мушкын наҥ
гая, уэш чевер кече ончалеш, шӱлалташ ласка лиеш.

Толя .  Милям Москваш ужаташ мый эрденак колхоз авто
паркыш волышым. Автопаркыште, апшаткудо ончылно, Миля ден 
ачаже шогат. Мыят сомыл дене толшо семын апшаткудо деке ли
шемым. Апшатлан ынде ятыр ий годсек Юран кочаже, Алексей 
Терентьевич, ышта. Ийготшо дене пенсийыш лекташ шуын гынат, 
ончал, могай топката, кормы жапак иок пудан кир гай. Мый Юрам 
каҥга мераҥ гай улмыжлан ик гана веле огыл воштылынам, ты
ланет, манынам, иктаж идалык апшаткудышто кувилдым нӧлтыш
таш кӱлеш, тунам тыят кочат гаяк патыр лият.

Тулеш ырыктыме кошар мучашат кӱртньым нумалын, апшат 
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 меҥгы
мат ынеж ошкыл, эре машина кӱлеш, — ойла апшат.

Алексей Терентич, ынде мыйым критиковатлаш тӱҥальыч 
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 ку
рымжо 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, чоҥештетак.
Нунын кутырымышт гутлаште мый Милялан парням дене 

«тышке тол!» ман,шыла удыральым.
Таче кает? — йодым.

— Таче.
Пк жап шып шогымеке, мый чыла каласаш шонен пыштышым:

Палет, Миля, мый ом полшо гый, тый Москвашкыжат от 
кай ыле.

— Кузе туге?
— Мыланем кӧра кает.
— Тылат кӧра? Нимомат ом умыло.
— Юрийын йыраҥже гыч рамым, палет, кӧ налыт?

ыи-и?
Мый. Уке, налынам да петыренам. Ала-кузе икте кодын...

— Теве кузе!
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— Ну, ынде мом каласет?
— Окмак улат!
— Мый вет... — каласаш мутым шым му. — Тыйын верч... 

Москвашке колтышт манын тыршенам. Тылатак йолташ семын 
полшаш шоненам.

Кӧлан кӱлеш тыгай полыш? Тый... тый... тиддеч вара ни
гӧлан йолташ отыл!— Миля, шортшаш гай лийын, тетла нимом 
ойлыде, ачаж док куржо.

— Ачий, мый школыш миет 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 каласаш 

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

шуын, сӧрвалаш кулеш: рама нерген нигӧланат ынже ойло.

Юра.  Эрдене, урок тӱҥалме деч ончыч, классышке Миля кур
жыт пурыш.

— Рвезе-влак! — Миля шӱлышым пыкше нале, йӱкшӧ чытыр
налте.— 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 лийын? Мам тынар лӱшкеда? — шыдын йодо. — Уло 
школ кумдык тендан гына йӱкда шокта.

Лидия Степановна, Москваш мый огыл, Юра кайышаш,— 
кенета Миля шоктыш. — Мый ом кай!

— Молан?
Лебедева чыла уэш умылтарыш.
Класс туге шыпланыш, карме чоҥешта — йӱк шокта.

• Да, Мосунов каласаш лийдыме, моткоч шакше койышым 
ончыктен,— каласыш туныктышо. — Но тыйже, Лебедева, молан 
ынет кай? Ом умыло. Уло класс дене тыйым колташ келшен 
улына.
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Ала-кӧ омсам тӱкалтыш. Тиде — Милян ачаже.
— Нелеш ида нал, — шоктыш тудо.— Школ ончылно машина 

вуча.
Пиалан да таза лий! — ужатыме мутым пелештыш Лидии 

Степановна.— Мыланна серышым возен колто.
Ме чыланат уремыш ужаташ лекна. Миля ден ачаже 'кузовыш 

кӱзен шинчыч.
— Чеверын!
— Корнет поро лийже!
Машина почеш пурак меҥге шогал (кодмек, мый Толя нерген 

мутым луктым:
- Лидия Степановна, Мосунов Аша тал и йым походыш налме 

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

алтышт. — Туштат иктаж ӱчым ыштен кертеш.
— Тудым налына гын, полдырман койышыж дене мемнам, 

мутат уже, туткарыш пурта, — ӱдыр-влакат мыйын велыш шо
гальыч.

— Йоҥылыш огына лий? — Лидия Степановна пӱтынь класс 
деч йодо. — Шоналтыза, шкетшым ойырен кодена гын, мом ыш
таш тӱҥалеш, сайрак койышан лиеш, шонеда? Шкенан деч эше 
чот йӱкшьгктарена гына. Уке, тыге шӱкалаш огеш лий. Чын 
йолташ тыге ок ыште. Йоҥылышыжым, титак пашажым тудо умы
лыжо, вожылжо, сулыжо, тунам тӧрлана. — Мемнам шымлен 
ончалят, уэш йодо:— А молан таче тудо шкеже уке? Молан шко
лыш толын огыл?

Иктат огеш пале. Мыят тудын дек пурымым чарненам.
— Мый шке аваж дене 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 шьш кай. Мыланем тушко корно 
петырналте.

Милям ужатыде, мӧҥгӧ пӧртылын, вӱта ӱмбаке кӱзен возым 
да кече .мучко кийышым. Пылан кава гыч йӱр огыл чӱчен, шӱр
гемым 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 1мийыды(ме1м да рама нерген каласаш авам дек то
лын дыр», — ушемым пуйто кошар умдо шуралтыш.

— Шкетак веле улат мо? Ават кушто? — йодо туныктышо.
— Тувыр мушкаш Лай серыш каен...
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Ну, йӧра,— мане Лидия Степановна. — Мый вет ават дене 
гына огыл, тый денетат кутырынем.

Иктым-весым йодыштеш, но рама нерген нимом ок ойло.
Окна ончылно пеледыш озымет сайыш атыланен, — пуйто 

озымым ончаш толын. — Кеҥежым мом ышташ тӱҥалат?
Колхозышто шудым удыраш, шупшыкташ, — ойлем мый.

— Тылат эше школ участкыште пашам ышташет логалеш.
— Тӱҥалам, — манам.

Л  7 т

Ынде рама нерген иктаж-мом каласа, шонем. Адак уке.
Арамак таче школышто лийын отыл, походыш кайыме 

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

на кутыра. Авамын толмешкыже, лучо шудалже, кычкырлыже, 
ш орт мешке м вурсыжо ыле. «Ала Миля нимомат ойлен огыл? Ту
геже мый шке каласем!»

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

пеҥгыдын каҥашен налына. А кызыт походыш каяш ямдылалт. 
Рюкзакым школышто пуат. Солыкым, шовыным, пӱй .мушмо щёт
кым, совлам, кружкам пышташ ит мондо. Йолышкет кедым чий. 
Икманаш, ямдылалт, кумышто каена,—чеверласен лектын кайыш.

Мый шкетак пӧртеш шоген кодым. Пырдыжыште шагат гына 
тик-так, тик-так икшырымын коштеш, мыланем «титак», «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 шогылт
мем ужын, авам йодо:

— Куш кайынет, эргым?
— Походыш.
— 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 лиеш

ыс. Мо дене вара каеда?
— Йолын.
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Тынар торашке —йолын? Ноеда вет? Машина уке мо? Мом 
вара кычал каеда? — умылынеже авам.

Нунын с ад-пакчаштым ончаш уло класс дене каена, опы
тыштым тунемнена.

Совлам, кружкам рюкзакыш пыштышым.
Авам ондак мыйым ынежат колто ыле, вара шкежак корныш

ко тидым-тудым погаш полшыш.
— Кум кечылан кает гын, арнялан ситыше киндым нал, маныт, 

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

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

мым чий, — иктаж идалыклан ужатыме семын авам йырем пӧр
деш.

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

дынеже.
Мый чеверласен лектын куржым. Авам шовыч лук дене шин

чажым ӱштын кодо.
Кандаш шагат эрдене чылан школыш попын ышна. Рвезе- 

влакын куаныштлан 1мучаш уке: куржталыт, лӱшкат, ваш-ваш 
рюкзакыштым тергат. Кузе от куане: тунемме ий пытен, вес клас
сыш вончымо, ынде — походыш!

Отрядыштына кажнылан посна заданийым пуымо: иктылан 
дневникым возаш, весылан сӱретлаш, кумшылан музейлык мате
риалым погаш. Повар, санитар, завхоз—чыла пашам шкенан кок
лаште шеледыме.

Кок палаткым, кок ведрам, чайникым, изи товарым нална. 
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-мужырын 

шогалтыш.
Толям йодо, по тудо толын огыл.
— Кайышыла пурен кычкыралына, — мане.
Туныктышат мемнан семынак спортивный костюмым чиен, пио

нер семын галстукымат сакен.
Смирно-о! — Лидия Степановна командым пуыш.— Ял 

мучко строй дене каена. Шагом марш!
Отряд тарваныш.
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Толя .  Эрдене утларак мален колтенам. Кече, окна гыч онча
лын, мыланем шинчажым пӱяле. Мый вурт тӧрштен кынельым да 
кудывечыш лектым. Чевер кечем тунамак пушеҥге вуйышкат кӱ
зен шинче. Тушеч нигуш ок тарване, шароҥгыш логалше йошкар 
оҥай кайыкла пуйто кудыр парчаш пижын. Утлаш толашен, туге 
чот чеверга — шокшыж дене уло тӱня ыра.

Вуй ӱмбалне теҥыз гай келге, яндар кава. Канде-канде каваш
те 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 мыланем 
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 изи н-кугун шупшеш.

Уремыште муро йӱк койын лишемеш:
Лек пырля тыят, йолташ,
Илышнажым тунемаш.
Лек походыш! Кеч-куш кай —
Шочмо-кушмо вер пеш сай!

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.
Ик жап гыч уремыште чыла йӱк-йӱан шыпланыш. Тугай ты

мык лие — лӱдын, малыше аза чорик кычкыралеш, шонет. Мыйын 
чонемланат кӱрлын вочмыла вурт чучо. Кум кече жапыште мӧҥ
гыштӧ 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 шуралтышым ат, пасу гоч вик кугорно велыш 
чымэлтым.

Юра.  Толя мемнам поктен шуо. Шкеже паровоз семын нелын 
шӱлештеш, йыргешке чурийже полан гай чеверген, саҥгаж гыч 
пӱжвӱд йога.
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Пеш сай! — Лидия Степановна шыргыжале, но тунамак 
Толям тӱткын ончал йодо: — А галстукетшым молан сакен отыл?

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

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

Мыйын вачем плащ-палатка темдаш тӱҥале. Ондак нелын ыш 
чуч, а ынде меҥге еда нумалтышем койын нелемеш, мыйым шеҥ
гек шупшеш. Логар кошка. Толялан нимо деч поена шеҥгеч ош
кылаш йӧндымын чучо, витне, ала мыйын нойымем шиже:

— Пу-ян,— (мане,— палатаетым 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, 
нел ыр акым 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 ӱмылыштӧ 
кӱтӱ кана.

Кугу тумо йымалне шоҥго еҥ чылымым шупшын шинча. Тош
темше теркупшым упшалын. Воктеныже йоча, очыни, кечывал 
кочкышым ышта: киндым пурлеш да кленча гыч шӧрым подылеш.

Кушко тыге каеда? — шоҥго йодо. — Каналтыза ӱмылеш.
— Кочай, кӱтӱм кӱташ тыланет неле докан, — Лидия Степа

новна 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 пӧр
тым нӧлташ полша.

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

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

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

гыза чылымжым шуялтен ончыктыш,— тушто яндар памаш йога.
— Кӧ вӱдлан кая?
— Мый, — маньым, йӱштӧ памаш вӱдым кеч шер теммешкем 

йӱам, шоналтышым.
Тугеже, кечывалымат тышанак ыштена, — келшыш Лидия 

Степановна.
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Толя .  Пиалешна, пешак кутырызо шонто деке логалын улы
на.

— 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. — Тугеже, 

колыштса йомакем. Ожно илен улмаш ик марий. Илашыже сай 
верым кычал каен.

Кая, кая, корнешыже иям вашлиеш.
«Марий, куш кает?» — ия йодеш.
«Улак верым кычал каем»,— марийже каласа.
«Мыйымат нал пырля».
Коктын каят.
Кожла покшелне келшыше верым муыт. Вӱдат уло: памаш 

йыргыктен лектеш.
Тышак пӧртым ышташ келшат.
Марий кожлам руаш тӱҥалеш, ия пырням нумалеш. Пӧртым 

чоҥен шуктатат, 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 лӱдыкташ каем».
Кая. «Мыйже тыйым садак лӱдыктен колтем», — шона.
Ия пушеҥгым тодыштеш, пундышым куклен, пӧрт лукыш кыш

кылтеш, 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 окнам 

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 марин тиде пӧртеш илаш кодеш, оза лиеш.
Тиддеч вара ялетым «Ияродо» манын лӱмденыт.
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Ну, йома-ак!— туныктышыланат келшыш. — Возен налза,— 
дневникым возышо ӱдырлан шӱдыш.

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

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

кокыралтыш коча. — Тышеч ожно Уржум гыч Озаҥыш кугорно 
кая улмаш. Теве уна куэ-влак шогат, тудын воктеч эртен. А Ур
жум мутшо кушеч лектын, шинчеда? Тудат марий шомакак. Ож
но кугун тунемше еҥ, ученый манмет, тиде кундемыш толын. 
Уржум лишне чодыраште коштшо сонарзе деч йодын: «Далеко ли 
до города и как он называется?» Сонарзет марий улмаш, рушла
же ӱем ыл ён огыл. «Урым ужым», — йодмыжлан вашештен. «Ага, 
значит, город называется Уржум»,— .кагазышкыже ола лӱмым 
марийын каласымыж семынак возен шынден.

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

Тиде Уржум преданиетат оҥай, — мане туныктышо. — Куэ
ран кугорныжо Уржум гыч Казаньыш каен? — кочай деч уэш 
йодо.

— Туге шол, тыште кугорно ыле, мый шкеат сайын шарнем,— 
шоҥго мӱндыр корныш коштмыжымат ойлен пуыш.

Рвезе-влак! — туныктышо куаныше шинчаж дене мемнам 
ончале да кынел шогале. — Паледа, тиде корно дене тугеже Сер
гей Миронович Киров ат коштын!

Ме пылышым шогалтышна.
Киров Казаньыште промышленный училищыште тунемын. 

Каникуллан мӧҥгыжӧ Уржумыш теве тиде корно дене эртен! Ту
геже, тумо йымалнат иктаж гана каналтен докан, — Лидия Сте
пановна, шонен-шонен, мыланна каласкала.

Ала корем памаш вӱдым йӱашат иктаж гана волен?—Юра, 
очыни, вӱдлан мийымыжлан куанен пелештыш. Мыйынат, пама
шыш волен, вӱдым подылмем шуо, Сергей Мироновичын каналташ 
шичме тумо йымалан малаш кодашат тореш омыл.

Юра.  Кечывал кочкыш деч вара, кутырызо поро коча да 
уныкаж деле чеверласен, умбаке тарванышна.

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

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

ок йӧрӧ.
— Монча кӱ козыра лиеш, а тиде, ужат, могай яклака!

Ковышта печке ӱмбак ковам лач тыгай кӱм пышта,—
койдара весе.
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— Да, кӱат тӱрлӧ лиеш. Тыште ошма пеш шагал, известка т 
изиш веле, а шун ятыр уло, садлан тыгай яклака да кӱрен тӱ
сан, — умылтара туныктышо.

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

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

раште огыл памаш вӱд чыргыктен йога. Тиддеч сай верым кычал
манат огыл. Йӱштӧ вӱдым урзо тич кошталын, шӱргынам шуял
тышна, ваш-ваш шыжыктылна. Нойымо, пуйто мемнан деч ойыр
лен, чодыра коклаш шыле. Кужу корно' мондалте.

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

Но мый шӱргым мушшемлак мыняр кӱлеш ты м ырлен* шын
дышым. Тыгодым кузе южыжо йӱде чыта, ом пале.

Вара палаткым шупшын шындышна, кочкаш шолтымо верым 
ыштышна.

А1емнан дене чеверласен, кече мланде помышыш пурен йомо. 
Туге гынат, чодыра тӱрым, корем лапым нугыдо ош тӱтыра ыш 
авалте, мланде ӱмбал кечывал годымсо гаяк кукшо кодо.

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

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

дым пуыш.
Ме, чодыра гыч укш-оргажлам конден, тулымат ылыжтышна. 

Южыжо лӱмынак лӱмегожым кудалта, тунам тул пулемет 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 шергылтарена 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, кава помышышто, шӱдыр-влак чӱкталтыч. Ты
гай годым иктаж-мом сандалык нерген кутырымо шуэш.

* Тым ырлен — шер теммеш йӱын. ПО



— Ик кастене тендан дене пырля ш ӱдыр-вл акым ончаш погы
нен улына ыле. Шарнеда? — Лидия Степановна мутым лукто.

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

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

Мицар маныт. Тиде араб шомак, марлаже «имне» манме лиеш. 
Воктенак изирак вес шӱдыр уло. Тудым Алыкор але «имнешке» 
маныт. Ужыда?— йодо туныктышо. — Чылалан коеш? Кӧ Ал ойӧ
рым — «имне ӱмбалне имнешкым» ужеш, тудын шинчаже сай, 
пӱсӧ. Тыге ожно араб-влак шинчам тергеныт. Оҥай вет? А эрла 
эрдене, кече лекме тодым, эр ӱжара шӱдырым 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 лӱм
ден. Кече лекме годым моло шӱдыр-влак йӧрат — волгалтмым 
чарнат, лач Венера гына шкетын йӱла, — туныктышо умылтара.

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

Тул пудешт йӱла. Оргажым кудалтымек, шикш дене пырля 
сескем-(влак тӱргалт кӱзат да, пушеҥге парчаш шуде, пычкемы
шеш йомыт. Теве ик пушеҥге ӱмбакемак йӧрлеш ала-мо, ялт ту
гела 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,— ва,пыштышым.
Уэш ончальым — уке, тугак шога. Но адак шинчамлан шыри- 

вури койын колтыш, кӱшнӧ шӱдыр-влак чӱчкаш, пӧрдаш тӱҥаль
ыч, 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 палатка кӧргыштӧ Юра воктен шинчена. Лидия Степанов
на, кӱсен понар дене волгалтарен, кид шагатшым онча, черлын 
вӱршер кырымыжым шотла. Юра нелын черланен.
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Температур ыжо кумло индеш градус ат пеле. Кызытак вра
чым ӱжман... — Лидия Степановна кугун шӱлалтыш.

Палатка ӱмбалне пылде-полдо шокташ тӱҥале: шолдыра йӱр 
пуйто тӱмырым перкала. Тунамак, мландым чытырыктен, шыде 
кӱдырчӧ ала-мом кушкеде. Кава шӱтлыш, ынде палаткына ӱм
баке ведра гыч опталмыла йӱр йога.

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

— Лишыл ялыш, медпунктыш, кӧм-гынат колтыман, телефон 
дене «вашке полышыш» эвонитлыман. Тушеч врачым колтен кер
тыт, — Лидия Степановна йӱр дене нӧртымӧ ночко солыкым Юран 
саҥгашкыже пыштыш. — Но ялышкыже иктаж вич меҥге лиеш.

Юра кӧргӧ йӱкын йӱаш йодо. Нелын шӱлештеш, логарже кы- 
жык-кожык веле шокта. Йӧсӧ, моткоч неле тудлан. Ой, кенета 
колен ынже колто пеле. А утарен она керт гын? Теве, шонкалем, 
тудым колотка кӧргыш пыштат. Йырже пеледыш аршаш, шем 
тасма. Ӱмбакше кумык возын, шке чонжым пуышашла, 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 пытар
тыш гана чеверласен, вуем савем.

«Тый тудлан кӱч нарат йолташ отыл!» — Миля мыланем сырен 
ойла. «Тый мо, адак рама 'нерген?» — «Рамым кораҥдымылан 
тыйым проститленыт да походыш налыныт, — вешешта Миля.— 
А палаткыште черланен кийымыж годым тый утараш полшенат? 
Чын йолташыже лият гын, кӱдырчан йӱр деч лӱдын, палатка кӧр
гыштӧ 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. — Ты

гай пычкемыш йӱдыштӧ да эше кӱдырчан йӱр годым колтен ом 
керт. Эр марте чыталте...

Тудо уэш черле ӱмбак кумык лие, а мый, картузым налын, па
латка кӧргӧ гыч тӱжвак лектым. Йӱр тугак шоргыкта.

Тӱ ҥалтышдымын-мучащдымып мӱгырен, кӱдырчӧ, ала-мом 
йомдарышыла, пычкемыш кава мучко пӧрдеш, ала мланде ӱмбаке 
камвозын маншыла, чарныде тул волгенчым кышка. Шучко шо
гашат. Тыгай йӱдым палатка кӧргыштӧ иктаж ;рвезе воктек пыз
нен туртат да, айда тек чытырет, кӱдырчан йӱр эртымым вучен 
шинчет. А Юра пич кайышашла каньысырлана, орлана. Кӱлеш 
вет тыгай жапыште черланаш!

112



Эр марте каяш отыл гын? Уке! Юран илышыже шӱртӧ мучаш
те. Утараш кӱлеш. Мам кертам, чыла ыштем. Мый тетла нимо 
дечат сим лӱд! Картузым чотрак темдальым да, палаткыш пуры
де, кугорно велыш чымалтым. Нигӧлан шьш ойло. Кычалаш огыт 
тӱҥал, куш кайым ем умылат.

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

Йӱр изиш эркышныш. Чодыра ӱмбалне ош кашта койын кол
тыш. Кӱдырчӧ, тул солаж дене рашкалтылын, кузе йӱрым кон
дыш, тугак тудым шке кормыж дене ала-кушко умбаке поктен 
наҥгайыш. Кава тӱр ош алтыш.

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

йӱр деч вара чыла кушкыл, пурак деч мушкылтын, ласкан 
шӱлалта. Теве корно воктене эмганыше пеледышат вуйжым нӧл
талын, тудат ынде уэш илана.

Пӱр чӱчалтыш пушеҥге лышташыште кошкенат шуын огыл 
дыр, чашкерыште изи шӱшпык шке мотор мурыжым лыкын-лукын 
савыралынат колтыш. Пронькан памаш лукысо шӱшпыкан толын 
ала-мо, чылт тугак чиоп!кы1кта. Вашке чыла тӱня помыжалтеш, 
яндар юж дене шӱлалта.

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

Вӱдыжгӧ юалге мардеж шӱргем ава’м семын шупшал эрта. 
Мардеж! Мардеж! Наҥгай пеленет мыйын саламем поро авамлан! 
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?..

8 Он, авием!



ЭРЕ ЛИЙЖЕ КЕЧЕ
ИКЫМШЕ ГЛАВА 

Палыме лийна
— Лаждӱр кандашияш школышто тунемше Иванов Сережа 

«Мӱкш орол» йомакым каласа, — вӱдышӧ увертарыш.
Ш ке лӱмем колмек, шӱргемлан тулын чучо, капем когарты

мыла ырен кайыш.
Манаш веле, республикысе смотр эрта: тыште эн сайып мурен, 

почеламутым лудын але устан куштен моштышо еҥым пален на
лыт. Тыгай годым кӧн шӱмжӧ ок (вургыж, ок кӱлткӧ!

Сцена шеҥгеч вашкен лекшемла, ала-могай ӱдырын йолжымат 
йоҥылыш тошкал колтышым. Савырнен 'ончальым гын — ош ӱпан 
курчак гай ӱдыр.

— Могай маска! — корштышо йолжым нӧлталме дене пел йо
ла тӧрштыл, тудо мыйым вурсен кодо.

«Чылтак тореш чапа ула1м, — шкемым шудалын, сцена покшек 
лектын шогальым.— Шеҥгелне тиде ӱдыр ынде мыйым чонжо де
не тӱжем пачаш шудал пытара дыр...»

Ала мӧҥгеш савырнаш? Вашкьимем дене «нелеш ит нал!» ма
нашат шотым шым му.

Йомакым каласыме олмеш, ушыштем ӱдыр веле пӧрдеш, тӱ
ҥалынат ом керт. А 'мӧҥгыштӧ пеш чот ямдылалтынам ыле вет.

Чывым пукшымо годымат йомак семынак кажныштлан лӱмым 
пуэденам: ‘Иктылан — Начим, весылан — Чачим, кумшылан —- 
Очим, нылымшылан — И чим, ‘визымшылан — Учим. Авам семын
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«чи-чи-чи!» кычкырен ӱжмӧ олмеш «Начи, Чачи, Очи, Учи, коч
каш толза вашкерак!» манам ыле. Икманаш, кеч ушанлан шотлы
за, кече окмаклан, ушыштем эреак «Мӱкш орол» йомак лийын. Те
ве иктаж кум-ныл кече ончыч гына ку|Д1Ы1вечы1Ште 'йомаклен шо
гылтым. Пелыж нарат ойлен шым 'шукто, шулдыржым лоп-лоп 
пералтен, ола-вула агытан песте ӱмбак чоҥештен кӱзыш да уло 
йӱмын 'муралтен колтыш, мыланем «Кер-р-та-а-ат!» манмыла 
шоктыш. Тудлан сценыште шопышо кугу артист семын вуем ку
мык савалтышым. Тунамак шеҥгелнем кочамын лыт-лыт-лыт 
воштылмо йӱкшым кольым. Лишеммыжым шижын омыл. Вожыл
мем дене содор гына леваш йымак куржын пурышым. Оҥа лончо 
гыч тудым ончем.

Кочам телымат, кеҥежымат портышкем дене коштеш, сарыш
те сусыргышо йолжым, витне, шокшо кечат ырыктен ок керт. Йӱр 
толшашым гын барометр семын ончылгоч 'шижеш: лу коршташ 
тӱҥалеш, манеш. Тораш коштын ек сеҥе. Зато кугу вӱргорнан 
кидше — шӧртньӧ, мо кӱлеш, чыла йыштен мошта: мӱкш омарта
мат, рамымат, окна ян акым ат шында, портышкем шӱтла гын, шке 
тумышта, эсогыл, шагатымат тӧрлата. Йӧрата тудо пел мелан ош 
тувырым мияш, а ,шыве-шыве ӱпан чал вуйыштыжо кеч-кунамат 
олым шляпа уло, тудыжо верын-верын лыжгаен гынат, ок кудал
те, вет шоҥгылан, авам манмыла, э-ко-кок, кеч-можат жалке.

— Уныкам, тиде Й01макеты1м чывылан огыл, мӱкшлан каласе,— 
пел .мелан тувыржым луштарен, шуэ пондашышкыже шыргыжале 
шоҥгыеҥ. — Йомакетше мӱкш нергеште.

— Опыт пӱшкыл тын, пешак каласем ыле,— леваш йымач 
вуйым ончыкташ тоштде вашештем.

— А мый пун ыл ан ида пӱшкыл манын ойлем.
Чынак, кочайым ала-молан ик мӱкшат ок пӱшкыл, колхозын 

отарыштыже шарупш деч поснак коштеш, умша помыштыжо 
шкенжын йӧратыме мурыжым веле шуйдара:

Изиэм годым пакчаште,
Ужар шудо лоҥгаште,
Пеледышым погалтен,
Коштам ыле муралтен.
Ала-кушеч изи мӱкш 
Пеледышыш миен шуо,
Нӧргӧ кизам корштыктен.
Пӱшкыл колтыш умдыж ден*.

А тудлан изи мӱкш-влак южышто лӱҥген вашештат:
Кече веле ончалеш,
Омарта гыч лектына:
Кечыгутак, кас лиймаш.
Паша дене тыршена.
Чашкерлаште, олык мучко

* С. Чавайнын почеламутшо гыч.
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Мӱй пеледыш пеледеш.
Тӱшкан лектын, меже тушко 
Чоҥештена иквереш.
Паша дене илена,
Пашам меже моктена:
З-ж-ж-з-з-ж-з,
З-ж-ж-з-з-ж-з...

Кочай шке мурыжым арий семын шуя:
Кидем коршташ тӱҥале,
Йошкаргалын пуале,
Шортын-шортын, авий деке 
Куржын тольым ончыкташ...

Мӱкш-влак пуйто пеледыш вӱд дене руштылденыт, кочайын 
йырже чӱчкен, шулдырыштым лупшат:

Пешак таҥле мемнан еш,
Ик сай ойым кучалеш:
Чылан иктым аралыман,
Полшо икте чылалан!
З-ж-ж-з-з-ж-з...

А мый омарта лишке мияш лӱдам: шарупшым чием гынат, 
мӱкш-влак я шӱем, я нер мучашешак пӱшкылаш ваҥат, йырем 
пӧрдыт. Кидем лупшен, пушеҥге йымак куржмем годым почешем 
поктат: «Кучыз-за ворым, 1кучыз-за! Пӱшкылы1нак тӱҥдыз-за!»

— Ит курж! Шып шого! — кочай мыланем кычкыра.
Могай тушто шып шогаш! Кошар умдо дене икте почеш вес 

мӱкш шуралта гын, кузе кычкырал колты1метымат от шиж. Шин
чавӱд лекмыже нимат огыл, 'ӱштылат да пыта, а ушмен кугыт 
йошкарген, нер оварга але пел шинча петыралтмаш шӱргет пуа
леш гын, арня «аре уремыш лекташ вожылат. Тыгай койдарчык 
лийын коштмеш йомакем отарыште мӱкш-ш аклан огыл, лучо ку
дывечыште чыве-влаклан шойышт пуэм.

Кочамын воштылмыж деч вара кум кече почела куэрыш кош
тым, тушто мыйын йомакем пушеҥге-влак шлышты1Н1ыт. Очыни, 
кадыргыл шогылтмем келшен: сово кырымыла лышташыштым 
быр-быр-быр т ари ати лын I ы т.

Теве кызыт, ӧрын, сцена покшелне шогем. Йомакым тӱҥалшаш 
олмеш, ушемым весе авалтен, шинча ончылтем ош ӱпан ӱдырын 
пел йола тӧрштыл шогылтмыжым веле ужам. Копам дене шӱргем 
ниялтышым: «Мом тыге окмакла 'шогылтам?» Чу! Вуй йырем 
пӱтырналтше Мӱкшым кожы.мо семыш кидемым лупшальым да 
йомакым тӱҥальым:

«Ожно ачамын мӱкш отарже ыле. Тудо кажне мӱкшыжлан 
лӱмым пуэден: (иктыжлан Анам, весыжлан Майрам, кумшыжлан 
Тайрам. Молыштымат лӱмден.

Ачам ок ярсе да мӱкш оролаш икана мый кайышым. Мӱкш 
отарже Виче вӱд 'вес могырышто ыле...»
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Рончылто йылмем, йоҥгалте пышкемалтше йӱкем:
«Вӱд серышке миен шуымат, ончем: вес могырышто ик кугу 

маска Тайра лӱман мӱкшым кученат, пеш кӱрыштеш. Мом ыш
таш? Тыш-туш куржтал пытарышым — пушым пеш кычалам. 
Кычальым, кычальым, ик пушымат шым му. Шкемым ӱп гыч ку
чышымат, — куэрыште кадыргыл шогылтмем семын кӱчык ӱпемым 
руалтышым, — Виче вӱд вес могырыш кудалтен колтышым...»

Ончылто-влак шучу воштылыт, а мый, кумык лийын, ала-мом 
кычалшыла коям:

«Ончем: маюк а Тайрам кӱрыштынат пыштен. Тыште-тушто 
шулдыржо-влак гына кийылтыт. Тайран лулегыжым погышымат, 
артанаш опташ тӱҥальым. Оптышым-оптышым, пыл декат оптен 
кӱзышым, вуемат пылыш логале. Мардеж пуал колтыш да ӱлыкӧ 
пӧрдыш (волышым, кыдал даҥыт лавыраш керылтым. Толашем- 
толашем, нигузеат лектын ом керт. Мом ышташ? Кӱртньӧ коль
мым н а л йымат, шкемым пыкше кӱнчен луктым...»

Мый йомакым колтем, а калык элнен, утен каен воштылеш.
Каласен пытарымек, зал тич шинчыше калыклан вуем савал

тен шуктышым ала уке— содор сцена шеҥгек йӱржым. Адакат 
корно ӱмбалнем саде ош ӱпан курчак тай могар ӱдыр шога, изиш 
гына ӱмбакше шьш керылт. Чарнен шогальым.

— Вуеш ит нал!— маньым.
— Вуеш огыл, йолеш налам!—ӱдыр ала мыскарам ыштыш, 

ала шыде 'пушыж дене руале.
— Мый .лӱмын огыл, товатат!
— Кораҥ тышеч! — ӱдыр воктен шогышо кужу кап-кылан рве

зе мыйым нелын кол тыш аш л а ончале.
«Молан мый тудын гай кугу омыл?»—шанем семынем. Коча

мын мьшкаражла, изиэм годым, очыни, капам гоч вончен кошты
ныт, садлан тыгай тагына йымал улам, садлан тыге .шинчен-шин
чен кушкам дыр.

— Мый...
— Кораҥат але 'огыт? — рвезе кужу кидше дене оҥем гыч шӱ

кал колтыш.
Мыйыт вӱрем шолаш пурыш. Ок шӱкал гын, чыташ лиеш ыле. 

А ындыже шкемым кучен шьш сеҥе. Мо, мый тудым ом керт мо? 
Мо лиеш, лийже!..

Кок изи агытанла пижм1ына1м ӱдыр лугыч ыштыш, коклашкына 
пурен шогале.

— Овалже школышто тунемше Нина Чемоданова ден Аркадий 
Яковлев «Эре лийже кече» мурым муралтат,—вӱдышӧ увертарыш.

Телефон меҥге гай кужу рвезе дене пырля ладыра куэ гай 
ош ӱдыр сцена шеҥгеч лекте.

«Нина, — ӱдырын лӱмжӧ ушышкем шыҥет кодо, — Нина Чемо
данова...»
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КОКЫМШО ГЛАВА 

Мыланем — путевка!
Чемоданова ден Яковлевын мурымышт, очыни, ан пыш о-вл ак

лан келшенат, угыч сценыш лекташ йодыныт. А мыйын кузерак, 
келшен але уке, каласен ом керт, сово кырыме йӱкымат изи агы
танла шогылтмыла н кӧра сайын шым кол. Туге гынат, мыланем 
олаш толмыжак шерге, вет тыште мыйын чӱчӱм ила, заводышто 
пашам ъгшта. Мый тудын деке унала пурышым. Чӱчӱ дене пырля 
(магазинышкат мийышна. «Сита, урем пуракыште пӧрдал кушкы
нат. Ынде, — мане, — изи отыл, нерет йымалне ночко кошкен, 
арун чиен кошташ кӱлеш». Налын пуыш мыланем корнан-корнан 
ош тувырым, вурс тӱсан у брюкым. Брюкын кӱсенжак кумыт уло: 
кокытшо ончылно, иктыже шеҥгелне, лопшудо гай лопка. Мом 
гына тушко пышташ ок лий! Икманаш, кум кыдежан клат! Олаш 
толмем дене вуй гыч тӱҥалын йолыш шумеш чыла уым чиен шо
гальым. Тау чӱчӱмлан!

Но 'кумылем тачысе увер эше чот шулдыраҥдыш: смотрышто 
«Мӱкш орол» йомакым каласымемлан грамотым да «Таир» пио
нер лагерьыште канаш путевкым мыланем кучыктышт. Куанымем 
дене туврашыш шумеш изиш гына тӧршталтен шым колто. Ура! 
Мӧҥгыштӧ кочамат, авамат йывыртат, а изи шольым, «изай, 'мый
ымат наҥгай!» манын, йыгылаш Тӱҥалеш дыр. Но эн тӱҥжӧ: ты
гай путевкым ак Чемоданова Ниналан пуэныт, ;ме уэш вашлийына, 
пырля '.модаш, мураш, кушташ, сӱретлаш, походыш кошташ тӱҥа
лына. Мемнам ик тылзе гыч «Таир» лагерь, шке помышкыжо шок
шын-шокшын ӧндалын, ава семын вӱчкалтен вашлиеш. Тунам 
Ч смоланов ам ужам да шӱм гыч лекше шокшо салам мутым пе
лештем. Ой, мам мый ойлыштам? Кидемым нӧлталын, салютым 
пуэм да .шкеж нерген чыла-чыла пален налам:

— Кӧ, — манам, — тыге сылнын мураш туныктен?
Очыни, аважат — уста муырзо. Ала артист? Такше, артист-влак 

олаште илат, а тудо — ялыште. Уке, аваже туныктышо дыр, туд
ланак тыгай ару ӱдыр, в и ав ис пеледыш гай. Ешыштыже эше кӧ 
уло?

А мый Ниналан шке коч ам нерген каласем. Тудын вет шийын- 
шӧртньын йылгыжше кок орденже уло: иктыжым фронтышто кре
далмыжлан налын, весыжым колхозышто мӱкшым моштен ончы
мыжлан пуэныт. Медальже — оҥ тич. Но нуным кочай Сеҥымаш 
пайрем годым веле сака, мый гын оҥем гыч ик кечыланат ом нал 
ыле. Тек чыланат ончышт!

Тыгак Ниналан эше школна нерген каласкалем ыле:
— Мемнан школышто, — манам, — сӱретлаш пеш кертыт. Эн 

сай сӱретлан конкурсым эртарыме. А кӧ сеҥен, палет?
— Тый? — йодеш Нина.
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— Конешне, мый! — в ашеш тем.
Школыштына футбол дене таҥасымаш лийме нергенат ойлыде 

ом чыте ыле, кет тушто мемнан класс чылаштым сеҥен.
— А капитанже, палет, кӧ?
— Тый? — йодеш Нина.
— Ну да! Эше мемнан школышто лудаш моткоч йӧратат, кни

гам библиотека гыч ӧлтӧ дене нумалыт.
— Тыят? — йодеш ӱдыр.
— Палет, библиотекыштына мыняр макулатур ыжо погына!
Умыла але уке 1мъгйы'н .мыскарам?
— Мемнан школышто, — умбакыже ешарем, — ик начар ту

немшат уке. Эртак нылытан ден визытаным веле налыт.
— Тыят?— йодеш ӱдыр.
Мом ойлаш, тиде гана вашмутым пуаш йӧсырак, туге гынат 

комбо семынак вӱд гыч кукшо лектам:
— Урокышто мыйым йодмешкышт, чыла сай отметкым налын 

пытарат, лач 1ку1мытан гына кодеш. А вот физкультура да рисова
ний дене ;виз1ьгтаным нигӧ деч ончычак руалтем.

— А мыйын чыла предмет денат визытан, — вашешта дыр Че
моданова.

Мом ойлаш, ӱдыр-влак тунемаш талак улыт. Теве мемнан 
классыште ик ӱдыр 1К0кыта1ны1м огыл, нылытаным налеш гынат, 
шинчавӱдшӧ толеш, пуйто тудлан визытан пыта отметка. Чынак, 
ӱдыр-влакын шинчавӱдышт пеш лишне, ойгырашат, лӱдашат нуно 
аяр улыт. Эсогыл, колям ужыт гынат, ӧрт лекшаш гай кычкырал 
колтат, нигуш пураш ӧрын куржыт. Ужава дечат лӱдыт. «А Че
моданова,— шонем, — тыгай отыл. Тудо чолга лийшаш». Тай р ыш
те моло ӱдырышт ер тӱрыштӧ, кыдал даҥыт пурен, лавыран вӱ
дышто почаҥ кияш тӱҥалыт, а Нина келге верыш ер покшекак 
ийын кая да вӱд пундаш гыч ракывотым, ужаргын-кандын вол
галтше кӱм луктеш. Конешне, мыят туддеч почеш ом код.

— Кушто ияш тыге тунемынат?— 'манын йодеш гын, мый ты
ге каласем:

— Лаж вӱдшӧ, ший окала мойын, молан йога, шонет? Ияшат, 
кол кучашат Лаж вӱд кумылаҥден.

Кеҥеж эрдене иктаж гана йолташ дене пырля кол эҥыраш 
миен улыда? Тунам пӱртӱс мурым колын улыда? Ты нерген Нина
лан каласаш почеламутымат тунем ямдыленам:

Ужынат мо эрым 
Кече лекме годым?
Ший салмам пералын,
Тӱрлӧ кол модеш.
Колынат мо тые, —
Арама лоҥгаште 
Изи шӱшпык семжым 
Сылнын шӱшкалеш...
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Шӱм-кыл нӧлтын, изи кайык гаяк муралтен колтыде але, кага
зым налын, кол чумалмым Сӱретлыде кӧ чыта?

Таир ыш те пӱртӱс пеш сылне, маныт. Чемоданова дене пырля 
ик отрядыш логалам гын, усталыкем, чолгалыкем шке шинчаж 
денак ужеш ыле.

Ушыштем ынде Таир гына. Кунам ты кечыже шуэш гын?

КУМШО ГЛАВА 

Таирыште первый кечын
Пич чодыра покшелне воштончыш семын Таир ер йылгыжеш. 

Тыште каваш шуйналтше пӱнчӧ, ракета гай кошар вуян кож, ку
дыр парчан кавыра куэ, ужар сывыным чиен шогалше нӧлпер мо
тор ерым авырен шогат. Вӱд покшелне изи остров уло, туштат 
нылле кок пушеҥге мурен шопа (мый шкак шотленам): кож вуй
ж о — гож-гож-гож, пӱнчӧ лыгыже— лыб-лыб-лыб, куэ вуйжо — 
лыж-лыж-лыж, шопке вуйжо — быр-быр-быр.

Теве мардеж пуалме дене ер ӱмбал кудырга, изи толкын лек
теш, сер тӱреш йолыштымо пуш-влакым аза рӱпшьимыла лӱҥ
гыкта.

Пӱнчерыште, кок пушеҥге коклаш йӧнештарен, икмыняр тама
кым* шупшын шьгндыме — шепкаш пурен вочмо семын, чодырасе 
яндар юж дене шӱлен, канен веле кие. Кийымет ок шу гын, мут
ланен шинчаш олымбал ситышын уло. Тудыжым Тӱрлӧ тӱсын сӧ
растарен чиялтыме, ялт порсын лӱҥгалтыште шинчымет,ла веле 
чучеш. Ер воктенак спортплощадка: мечым чумен моднет гын, 
тевак— капка; изиш ӧрдыжтырак волейбол л ан сеткым, баскет- 
боллан колчам пижыктыме — шер теммешкет тек .мод.

Таирыш толмо первый кечынак мый Нима ден Аркадий Яков
левым ужым. Уке, ӱдыр ончыко миен, нимомат тудын нерген шым 
йод, шкем нергенат мутым шым лук, ала-молан аптыранышым.

Вожатъгйна, Роза Даниловна, мемнам Таир йыр экскурсий де
не наҥгайыш:

— Те, йоча-влак, тиде мотор верыш канаш толында. Но ер се
рыште арам коштман огыл.

— Мом вара ыштыман? — йодо ик чолга рвезе.
— Яндар юж дене шӱлыман, — шыргыжале вожатый.
Таир ер кугу, чылт теҥыз гай коеш. Мемнан Лаждӱрьшгтат ик 

ер уло. Но тудо изи, тушто колжат уке, эсогыл вӱдшат южо ий
ын шокшо кеҥежым кошка. А тыште йӱштылашат, кол кучашат, 
пуш дене кошташат лиеш.

— Ер вес могырышто эше «Электрон» пионер лагерь уло,— 
кидше дене ончыктыш вожатый. — А ожно, революций деч ончыч,

* Гамак — пурен шинчаш але возын кияш шупшын шындыме сетка.
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Таир ерым Ежово монастырь кучен. Вӱд лишке иктымат пуртен 
огытыл: монах-влак шке гына колым кученыт да озаштлан Ежо
выш шупшыктеныт. А кеҥежым монастырь поп-влак, лопка мӱш
кырыштым сакен, чӱчкыдын ак тышке канаш толеденыт, пудий 
семын лӧчен, .кочкын-йӱын шинчылтыныт. Тиде ситен огыл, шке 
кӱсеныштым оварташ, калыкым аҥырташ шонен, тышан черкым 
чоҥыиешт улмаш. Осал шонымыштым Кугу Октябрь кӱрлын...

Вожатыйын умылтарымыжым колыштын, тудын йыр мӱкш 
игыла чумырген, тидым-тудым йодыштын ошкылына. Ончылнем— 
Чемоданова Нина ден Яковлев Аркадий. Ме ик отрядыш как ло
галынна. Молан манаш гын, мемнан ийготна иктӧр, визымше 
классым тунем пытарен улына. Нуно сценыште шогымышт семы
нак ойырлашат огыт тошт ала-мо, эреак йыгыре ошкылыт, шке 
коклаштышт (мутланат.

Удыр.  Мом ойлаш, Таир сылне, но мыйын мӧҥгӧ кайымем 
шуэш.

Р в е з е .  Кызытак?
Нина— нечке ӱдыр, шоналтышым. Очыни, ача-ава деч посна 

илен ок керт. Толын веле, на, мӧҥгыжат (кайынеже. Ялыште мый
ынат авам уло. Колхозышто пашам ышта. Кӧлан шке 'аваже шер
ге огыл, кӧн тудым ужмыжо юк шу? К оло н ы л  кече шуко огыл. 
Кочам манмыла, пӧръеҥ чылажымат чытышаш, виян, пеҥгыде 
лийшаш.

Эше мом ойлат? Колыштшаш.
Ӱдыр.  Колам нерген эре шонем: шкат палет, пешак черле 

кодо.
Р в е з е .  Тӧрлана, тудо вет...
Колын шым шукто, ик полмезе мыйым тӱкалтыш:
— Ужыч, могай кугу кол чумале! Сорла гай кадырген колтыш.
Эх, мешайыш мучаш марте колышташ. Мыйынат кочам таза

огыл. Тудо Кугу Отечественный сарыште тушман ваштареш кре
далын, партизан отрядыште лийын. Сусыргымыж нерген каласы
мыже эре ушыштем.

...Партизан-влак ик ялыште коло-кумло наре карательны 
илымыштым пален налыныт.

— Шолтымо аракам лӧкат да сурт еда лектыт. Эсогыл чыла 
чывылам нумал пытареныт, — ойлен шоҥго кока. — Кеч изишак 
пуным лӱдиктыда ыле!

— Лӱдыктымӧ шагал, — вашештен командир. — Еҥ клатыште 
шылым кочкаш тунемше пырысым мом ыштат, кокай, палет?

— Почшым руалыт.
— А 1ме шӱйжым руалына.
— Руалзак, чыташат ок лий.
Партизан разведчик-влак кок кече ты ялым эскереныт. Ялже 

чодыра деч тораште огыл, коремйол мучаште. Тугеже каратель
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ӱмбак керылташ гын, мӧҥгеш чодыраш ты коремйол денак пӧр
тылаш йӧнан. Коло-кумло карательым пытараш йӧсӧ огыл. Лӱй
калыме йӱкым колын, фашист кашак тол ын шуэш гын? Садлан 
отряд кок тӱшкалан шелалтын: иктыже карательым почка, весы
же пошкудо ял гыч немычын ешартыш вийже тодмым ваҥа.

Партизан-влакын ик тӱшкаже кас велеш ялыш пурен. Ял му
чаште монча тӱньык гыч шикш семын пар лектын: каратель-влак 
лӱгыштышӧ капыштым шокшо пареш пешак нӱжен лупшеныт. 
Лач тыгодым ш ош ы, якимын ив у ч ыд ым ы н партизан-влак толын лек
тыныт да как пулемет дене мончам р алык алтай ыҥ — чара капан- 
влакат, кӧ куш мошта, тушко куржын утлаш тӧченыт. Но авашт 
пуымо вургем денак монча воктене (мучашым муыныт.

Ялыште полицай-влак, уремыш тӧрштен лектын, шот деч пос
на лӱйкален, коремйолыш куржын утлаш тӧченыт. Но туштыжо 
нуно партизан-влакын вес тӱшкашкыже миен керылтыныт.

Тунамак мотор мӱгырымӧ шоктен, я чарнен, я угыч вияҥын, 
ялт кӱшыч шоктымыла чучын.

— Да вет тиде самолет! — партизан кокла гыч ала-кудыжо 
кычкыралын.

Но самолет чоҥештымым огыл, фашист танкын лишеммыжым 
ужыныт. Икте огыл, нылыт! Коремйол деке нушкыт. Танк шеҥгеч 
цепь дене толшо фриц-влак .койыныт.

Чодыраш! Чодырашке! — партизан-влаклан команда шер
гылтын .

Коремйол дене чодыраш куржмыж годым кочамын пурла йол
жым виян перымыла да когартен колтымыла чучын...

Теве ынде тудо сарыште сусыртышо йолжылан кӧра телымат, 
кеҥежымат портышкем дене коштеш.

Ошкылам кочам нерген шонкален. Кенета адак Чемоданова 
ден Яковлевын йӱкышты1м колам.

Р в е з е .  Кастене мӧҥгышкет серышым возен колтена, йӧра? 
Кочатын тазалыкшым да монь йодына.

Ӱдыр.  Аркадий, тау, кеч тый пеленем тыште улат...
Молан тиде ючылий рвезым курчак гай ӱдыр тынар чот пага

ла? А мыйже? Шелше кокырымат ом шого мо? Уке, Нина, тый 
мыйым але от пале.

НЫЛЫМШЕ ГЛАВА 

Зарядка годым
Эрдене чевер кече, каваш кӱзен, шӧртньӧ ден ший йолважым 

мланде ӱмбаке кышкаш тӱҥалеш, Таир ӱмбалне пуч йӱк шергыл
теш.

— Ту-ту-ту! йоча-влак, писынрак кынелза! Та-та-та! Кап- 
кылдам тазаҥдыза! Кечын пӧлекшым погыза!
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Тунамак уло лагерь ылыжеш. Ме зарядкым ышташ стройыш 
лектын шогалына. Репродуктор гыч музыка йоҥгалтеш.

Ра-аз! Кидым кӱш! Кӱшкырак!— .команда шокта.— Два!
Мӧҥгыштыжӧ Аркаш, очыни, зарядкым ыштен огыл: шоҥго семын пӱгырнен шогалынат, вичкыж кужу кидшым мочыла гай 

льып да ляп тарватылеш. Садланак дыр капше шӱмлымӧ тоя гай.
Бокс! Раз, два! Раз, два! — чыланат чот кормыжтымо муш

кындо дене южым кырена.
Ончем 1мый Аркашым да ушем дене тудым искаулыш колты

лам. Молан мина ш гын, ик шот дене — «кӱсын корка кужу вур
дан», вес шот дене — тудо эртак Нина дене пырля. Кеч зарядка 
годым йыгыре ом шогылт ыле, огытат вожыл ала-мо. Мурымо 
годым гын, нюра, нигӧат нимом ок каласе. А экскурсийыш але 
прогулкыш кайыме годым пӧръеҥ йола ден ӱдыр йыгыре ошкылыт 
гын? Мемнан ялыште тыгайым игылт воштыл пытарат: «Аркашын 
таҥже улыс, Нина» да эше иктаж-мом ешарен каласат ыле, очы
ни. Тиде ок сите, каныме жапыштат коктын пырляк шинчат! Ала 
изаж ден шӱжарже улыт? Уке, фамилийышт икгай оныл: икты
жын — Чемоданова, весыжын — Яковлев. Ала ик тукым улыт? 
Шонен, шотым ом му. Аркашын чуяка чурийжат мыланем ок кел
ше, нерже кож пӱгыльмӧ гай. Йӧра эше ши1нчалыкы1м пижыктен 
коштеш, кужака нерже кеч изишак кӱчыкын коеш. Кузе тыгай 
рвезе Ниналан келшен? А ӱдыр 'шкеже — снеге пеледыш, кече гай 
шыргыжше, йыргешке шӱргывылышан, шара шинчан, оҥгыр йӱ
кан, ик ончалмаштак кумылетым савыра. Мыланем тудо токак, 
сценыш лекме годымак, келшен. Мыйжым веле Нина кӱч нарат 
ок шотло, тудлан пуйто мый айдемат омыл, лач Аркаш гына сук
со. Садланак пеҥгыде мушкындым чумыртен, южым огыл, пуйто 
рингыште тиде кужу чучылым ушем дене 'мушкындылам: «Раз- 
два! Раз-два! Теве тыге! Теве туте!»

— Ать-два! Ать-два! — команда утыр чӱчкыдемеш.
Ончем — чыланат вес упражненийым ыштат, а мый уло вием 

дене эше южым шуркален шогылтам. Содоррак моло семын ве
рыште тӧрштылаш тӱҥальым.

Зарядка деч вара шӱргым мушкын, ор вӱдеш кыдал даҥыт ка
пым нӧртен, солык дене ушныма.

Мурым мурен, палаткыш пӧртылына да солыкым, шовыным, 
пӱй эрыктыме щёткым, порошокым верышкыже пыштен, столо
выйыш кочкаш строй дене ошкылына:

— Раз, два, 
три, четыре!
— Тверже шаг.
Выше флаг!

Таир кумдыкеш мемнан йӱкна шергылтеш. Тиде почеламутым 
речовка манына, рушла тунемына, вет мемнан лагерьыште мари-
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ят, рушат, татарат, чувашат пырля канена, келшен илена, икте- 
весе дене рушла ойлен, ваш-ваш умылена:

— Эй, кто там шагает правой?
— Левой! Левой! Левой!
— Кто шатает дружно в ряд?
— Пионерский наш отряд!

Речевка умбакыже йоҥгалтеш.
Столовыйышто паша эн весела: кидыштына совла модеш веле! 

Мый пучымышымат ешарен пуаш йодым.
— Кочса, кугу лийза! Тазан кушса! — повар чылаштым шер 

теммешке пукша.
— Тау! Тау!
А Нина кочмо-йӱмӧ шотышто .мыжык ӱдыр улмаш.
— Тыйже молан от коч? — повар ужын шуктыш. — Чот коч

кат — чевер лият. Маке пеледыш гай волгалтат гый, вашкерак 
каче шинчаш пернет.

Вожылтарыш повар изи ӱдырым, й о ш к а р г ы м е Ш | К ы ж а к  вожыл
тарыш. Ала-молан мыйынат шӱргышкем пуйто тул пиже, ш о к 

шын-шокшын чучо.
— Нина, кочат мом каласен колтен гала? — Аркаш киш ден 

меж гай эре воктеныжак. — Вакш семын чыла «йоҥышташ», пы
тарымеш кочкаш шӱден. Кочатын мутшымат ынет колышт? Мий
ымекына, чыла йодышт налеш вет.

— А мый пучымышым ом йӧрате,— вашешта ӱдыр, ӱйжым 
покшелне коштал налешат, кодшо пучымышым курык гай чумыр
тен шында.

— Шуко кодын огыл, эше иктаж кок гана коштал, — шуна 
Аркаш. — Уке пый «ару тарелка обществъгшкет» огыт нал вет. 
Отрядыште шкетын гына ӧрдыжеш коднет мо?

Ну, моштет гойыс тый, Аркаш! Айда пукшо, тарелкаште чыла 
пытарымеш пукшо. От коч гын, куржталынат от керт, кугу от лий. 
А от мод гын, кочам манмыла, вашке шоҥгемат. Тидын нерген ик 
почеламутым первый классыштак тунемын улына:

Коч, мод,
Мод, 'КОЧ —

Кугу лият 
Моткоч.

Эше иктым пален нальым: Нина шолтымо вӱдым гына йӱэш. 
Ала Аркаш тудым тыште йӱштӧ вӱдымат йӱаш туныкта?



ВИЗЫМШЕ ГЛАВА 

Окмак-токмак
Ала-молан Нина дене эре пырля модмем, куржталмем шуэш. 

Тудо ок лий пыш, Таир ержат .мыланем воштончыш семын ок йыл
гыж, ошман сержат шӧртньӧ тӱсын ок волгалт, корно воктен пеле
дышыжат чеверын ок чуч, чодыраште кайык мурыжат веселан ок 
йоҥгалт, эсогыл кечыжат мӧҥгеш пӧрдмыла веле чучеш.

Ӱдыр воктек миен шогалын, иктаж-могай поро шомакым пе
лешташ мыняр гана шоненам! Но могай мутым лукман, пӱртӱс 
нерген мо кутыраш тӱҥалман, умбакыже кузе савыралман—■ 
шкат ом пале.

Вес ӱдыр-влак дене кутырашат, шудыш кереден погымо снегы
мат пуаш ом вожыл, а Ниналан... Тудлан эн ч ав ер жым ак пуынем 
ыле, ыш нал. Ала кидем лавыран, шона? «Вуеш ит нал, (мыланем 
Аркадий пуэн», — шоктышат, ӧрдыжкӧ кораҥе. Шке манмыжла, 
«(вуеш огыл, йолеш налам» пелештынем ыле — чытышым. Молан 
тудо мый дечем кораҥеш? Можо ок йӧрӧ? Можыч, лӱмем ок кел
ше? Ожно мемнан велне Серге поп илен, маныт. Но мыйже поп 
01М1Ы.Л вет! Сергей лӱман поэт, писатель, академик улыт. «Уке, па
ша лӱмыштӧ огыл», — шонкалем коридорышто сӱретлен шинчы
шемла. Шкетан «Сатурн» отрядлан тӱрлӧ чия дене витриным сӧ
растарем, тушко возен шындыме .муро, роч ев к а йыр пеледышым 
ыштыл ам. «Такше Сергей олмеш молан мыланем вес лӱмым пуэн 
огытыл? А Ниналан шке лӱмжӧ келша але уке?..»

Кенета марий муро семым колам:
Чевергалше сылне кеҥеж 
Тыйын мотор1 чурийыштет.
Молан йӱштӧ теле шога 
Тыйын изи шӱмыштет?..

Могай гына семым от кол! Йӧра але ок йӧрӧ — чыла радам 
дене колтат. Теве ынде репродуктор вес мурым Таир ер мучко 
шергылтара:

Ом керт тудым шоныде,
Ом керт тудым вашлийде.
Вашлиям гын, куанем,
Пыртка утыр вет шӱмем.
Тунам мые йӧршынак 
Лиям дыр тугай окмак —
Куктыштам мый мом ала.
Только тудо умыла*.

Молан мый тыге тӱткын колыштам? Ала иктаж мурым возы
нем? Жал, Пушкин амыл, уке гын, Чемоданова лӱмеш почеламу
тымат серем ыле дыр. Теве кугу поэт пӧлемленыт иктылан кӧргӧ 
гыч шолын лекше шомакшым:

* Н. Арбанын мутшо.
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Шарнем мые тудо сылне жапым:
Тый койыч ‘мыйын ончылнем...

Ой, уке, ӱдырлан почеламутым 'але серышым возет гын, тыйым 
тудо мыскылтышыш гына луктеш. Я йомдара, я весылан лудыкта, 
я туныктышын кидыш верештеш — тунам вара пытыш, кеч мланде 
йымак порволо!

Шарнем, первый классыш тунемаш толмеке, мемнам чыланам, 
рвезе ден ӱдырым, мужырын-мужырын парт коклаш шындышт. 
Кум ий тыге тунемна. А вара ойырлышна: ӱдыр ден ӱдыр, рвезе 
ден рвезе шинче. Тыге ий еда вожылмына утыр-утыр вияҥын. Ала 
Аркаш ден Нина кызытат ик партыште шинчат? Ала садланак 
огыт вожыл?..

Кенета коридорышто кылт-калт, кылт-калт писын ошкыл толмо 
йол йӱк шоктыш. Савырнен ончальым — кӧм шонет, тудак толеш.

— Нина! — куанен кычкыральым.
Ӱдыр шогале. Кушеч тӱҥалаш? Тудын дене кутыраш мотай 

поро мутым муаш?
— Таче кече ояр? — йодым.
Чу! Мом мый куктыштам? Вуйыштем мардеж мо коштеш? Ко

нешне, таче ояр кече.
— Йӱр ок лий? — йодышем тӧрлатышым.
— Уке, — мане ӱдыр. — Эше мом палынет?
Тетла нимом ойленат ом 'мошто.
— Полшо, уна, теве пырдыжыш пижыкташ, — йӧным муым. 

Тек, шонем, ончыжо мыйын ыштыме сӱретем. — Кучо-ян тиде лук 
гыч. Теве тышке пижыктена.

— А кнопкыжо кушто?
Кочам (.манмыла, эх ма, Екма! Кнопкыжо укес, ушышкемат 

возын огыл. Ӱстел яшлыкыште пешак кычалше лийым, а шкеже 
Нинам эскерем: сӱретем нерген мом каласа?

Уке, ышат мокто, ышат орло, тудлан, витне, садиктак. Теве 
Яковлев ышта гын, иктаж-мом каласа, мокталта ыле дыр.

— Вуеш ит нал, — шоктыш ӱдыр, — тетла шогылташ кӱч 
нарат жапем уке: вожатый книгалаш колтен.

— Шого изишак, Нина... — роткылгышо шӱртыла мутем кӱ
рылтӧ. «Молан тыланет Аркадийже?» манаш йылмем тӱҥӧ: тидым 
вет мыскылтыш семын умылен кертеш. — Тетла тыйын йолетым 
ик ганат ом тошкал, — шоналтыде, ушышкем толын пурышо пер
вый шомакым пызльоп луктыш пыштышым.

— Окмак! — мане ӱдыр. Тунамак куржо.
Шаҥгысе муро семынак лекте:

Куктыштам мый мом ала...

Йылмемжат, каварышаш, пуаҥше гай, кӱлеш мутым ойлен ок 
мошто. Калык манмыла, эҥгеклан — тоҥгак, окмаклан — токмак!
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КУДЫМШО ГЛАВА

Абсолют

Кечывалым кӧ мала? Изи аза авай малтыме мурыж почеш 
нералта, эше пырыс иге, аважын шӧржым шупшын, шинчажым 
кумалта...

Пионер лагерьыштат кечывал кочкыш деч вара малаш шӱдат. 
«Абсолют» годым (тидыже абсолютная тишина манме лиеш) 
коштман огыл, кутыраш ок лий, пурен воч да, омым вучен, шып 
кий але мале.

Ялыште кечывалым, ӱмбал вургемым кудашын, тӧшакыш пу
рен возыш, иктат ок кие. Мыят сандене кечывалым малаш туне
мын омыл, уло вием дене шинчам кумен кием гынат, нералтен ом 
керт. Весат, кумшат тыгак пӧрдалыт, ик вел гыч вес велыш са
вырнылыт да монь. Ончем: Яковлев кӱпчык йымач книгам лукто 
да йыштак лудаш тӱҥале. Ынышт уж манын, пел могырым одеял 
дене авыралташ толаша. А мыланем чыла коеш. Эх, каварышаш, 
мыйынат библиотека гыч налме иктаж книгам лийже ыле! Оҥай 
ойлымашым лудмо годым жапым шижаш'ат ок лий, а кызыт омы
дымо кочала пӧрдал кие. Яковлевым ончен кӧраныме дене, ман
мыла, шокшем ынже шел веле. Мо лудмыжым эше Ниналан, вок
текше шинчын, каласкала дыр? Уло кӧргем шокшо вӱд дене ко
гартымыла ырен кайыш. Мый книгам кучен вочшо рвезым (ми
шеньыш нальым. Кровать гыч кӱпчыкым нӧлталын, вуй йырем, 
ыз-з-з шоктен, пропелиерла пӧрдыктышым да бух-х! — кӱлеш ве
рыш шыжыктышым. Яковлев ын кидше гыч книга кӱвар тембак 
камвозо. Мый тунамак верышкем шӧрын пурен возымат, малыше 
семын пел шинчамым кумен кием, пелыж дене Аркашым шекла
нем. Тудо, мут лукде, вуйжым нӧлтале да кужу кидше дене кӱп
чыкым койкышкем мӧҥгеш пӧртылтыш. Кӱвар ӱмбач книгажым 
налын, уэш пурен возо да лудаш тӱҥале. Мый гын кӱзӧ-товарла 
тавадаҥ тумасаш пижам ыле. А тудлан пуйто нимат лийын огыл. 
Ну и чытышыже чоткыдо! Эше ик гана «снаряд дене лӱен» ончы
шаш, шоналтышым. Бух-х! — уэш чоҥештыш кӱпчыкем, мамык 
гына нӧлталт кодо. Яковлев ыҥат, витне, чытышыже пытыш. Мом 
ок пудешт, очкиже изиш гына ыш пудырго, йӧра эше кӱвар ӱм
бак огыл, воктекше пушкыдо вакшыш камвозо. Кӱпчыкем уло 
вийже дене мӧҥгеш шыжыктыш. Но мыланем огыл, воктенысе 
койкышто мален кийыше рвезылан миен перныш. Тудыжо ушды
мыла кынел шинче, тумнала вуйжым пӧрдыктыл нале да мыйын 
ӱмбакем кармыла пиже.

— Мый огыл, — манам, — Яковлев шуэн.
Тушман велыш кок кӱпчык почела чоҥештыш. Сар тӱҥале: 

иктыже мемнам «лӱйкала», весыже — нуным. Южышто тар шикш
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семын пун ора гына нӧлталт шога. Ала-кӧн кӱпчыкшӧ, омсам 
кроп шоктыктен, лондем гочат лектын возо.

Лач тиде жапыште малыме пӧлемышкына вожатый пурен шо
гале. Ме пуйто чыланат малена, иктат нимом ок пелеште. «Но 
ынде логалеш, шокшым пурта», — шонен кием. Малышын ана к 
шотлыжо манын, лӱмын нер йӱк дене «кемым ургем». Шинчам 
изи-и-шак почын ончальым. Вес вожатый ала-кузе вурсен пытара 
ыле дыр, а тиде, омса лондемыш кудалтыме кӱпчыкым кидышкы
же налын, шыпак гына мемнан нер йӱкын малымым ам ончеп шо
га. Очыни, мыйын кӱпчык деч посна кийымем ужын шыргыжале, 
кечеш кӱшӧ чевер шӱргӧ начкаштыже карандаш вуй дене темдал
ме гай изи лаке палдырныш. Кудыртымо той ӱпшым да оҥышто 
кечыше йошкар галстукшым яра кидше дене тӧрлатышат, кӱкшӧ 
таганан катаж дене, йолварня вуйыш шогалын, шыпак гына ик- 
кок гана тошкале. Толеш. Мый шинчамым чот гына кумышым. 
Уло капем дене шижам, койынак кровать декем толеш, тамле духи 
пуш лишемеш.

— Эше иктаж гана пун орам ужам гын, линейка годым строй 
ончыко шогалтем, — шыпак пылышыш ойлымо семын шижтарыш 
вожатый, кӱпчыкым воктекем пыштыш. Мый тугак, тарваныде, 
малышыла кояш тыршен кием, шинчам почын ончалашат ом 
тошт. — Абсолют годым, Иванов, тый ответствен н ый лият, поряд
кым эскере, — кумык лийын, мыланем каласыш.

Кайыш. А ме мут лукде киена...
Теве тыгай мемнан вожатьгйна Роза Даниловна! Тудо нигуна

мат ок вурсо, йӱкшымат кугемден ок кычкырал, лыжга шомакше 
дене кумылетымак налеш. Йӱштылмӧ годымат вӱдыш тӧр пурта, 
чылаштым вӱд пыч тӧр луктеш. «Сита! Лекса! Лекса!» манын ок 
каре. «Кӧ эн почеш лектеш, тудлан чыла лавыра кодеш. Раз, два, 
три!»— командым пуа. Мӧҥгешла, эн ончыч лекташ да серыш 
пыштен кодымо па1нам'кеты1м налаш тыршет. Модмо годым пырля 
модеш, мурашат полша, кушталтенат ончыкта— 'чылалан кертеш 
Роза Даниловна! Чылт шочмо акана гай чучеш.

Ыш вурсо кызытат. А кӱлеш ыле первыяк мыйым аяр пуж 
дене почкаш. Кӱлеш ьше, вет кӱпчык саржым, окмакешем, мый 
тӱҥал пуэнам. А ынде абсолют годым порядке |майметым эскераш 
Роза Данилов нан шӱдымыж почеш мый шке ответственный улам.

Тунам ик жаплан пӱтынь лагерь шыплана. Каналта Таир ерат, 
кужу шудо коклаш пурен возеш мардежат, нералта Элнет чоды
рат. А кӧ ок мале, тудын деке (моко пондашан Омо кугыза лектеш. 
Юзо тояж дене ошкыл толешат, пылышышкет йыштак ик мутым 
гына каласа:

— Ш-ш-шыл!
Тетла мыят ик мутымат юм лук, молат манаш гын, кызыт 

аб-со-лют!
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ШЫМШЕ ГЛАВА

Походышто
Кӧ ок йӧрате походыш лекташ! Мемнамат лагерьыште кужун 

ышт вучыкто: отрядна Пугачевын корныж дене каяш тарваныш.
Кок шӱдӧ ий ожно орланен да пызырналтын илыше кресаньык- 

влак пикш, умдо, керде, сава да шаньык дене вӱр йӱшӧ поян ваш
тареш шогалыныт. Нуным Емельян Пугачев вӱден. Марий-влакат, 
Юкей Егоровын, Осин Осминын да молынат отрядышкышт ушнен, 
Пугачевын войскаж дене пырлят кинде-шинчал верч, налог деч 
утлышаш да эрыкым налшаш верч кредалыныт.

Тидым ме школышто тунемынна, историй урокышто пален на
лынна.

1774 ийын 14 июльышто Пугачевын коло тӱжем еҥан войскаже 
Озаҥ ола верч кр ед алмаште сеҥалтын. Тудо Кокшайск корпо де
не чакнен да Ваштар курыкеш кугу тумо йымалан каналташ шо
галын манын, калык шке п р еда ний ышт ыж е ойла. Марий чодыра 
пич помышешыже пугачевец-влакым шылтен, тышак нуно кок 
йӱдым эртареныт. Тиде патыр тумо йымалне Емельян Пугачев 
йӱлышӧ Озаҥ велыш ончен шоген, маныт. Кумшешыжым, Кок
шайскыш толын, Юл гоч вонченыт.

Тидыжым мыланна походыш кайыме деч ончыч вожатыйна 
Роза Даниловна каласкален. Ынде чылажымат шке шинча дене 
ужмо шуэш: Пугачевын корныжым, Ваштар курыкым, патыр кугу 
тумым. Тиде тумо вуйыш кӱзен, йырым-йыр ончалаш гын, ала 
Озаҥ олажат коеш?

Походыш лекме корнына кӱчык огыл. Ятыр меҥгым автобус 
дене кудална, вара чодыра кӧргыш йолын тарванышна. Тупыш
тына — рюкзак. Ныл ате вӱдым налынна, ик флягым наҥгаяш 
мыланем пуэныт. Эше палаткым черет дене алмаштыл нумалына. 
Ондак куштылгын ошкылна. Вара семын рюкзак нелемаш тӱҥале. 
Пӱжвӱд тупым нӧрта. Логар кошка. Вӱдшӧ пеленемак гынат, 
йӱаш ок лий. Мый «Ший пӱян Ший Пампалче» йомакым шар
налтышым:

«Корнеш шыдаҥ эгерчым ит посло, ачам деке тичмашым нами
ен шукто. Послет гын, шинчат пудештеш», — патырлан ватыже 
ойлен.

Суран котомкам Патыр чия да (тушто Ший пӱян Ший Пам
палче шинча) ватыжын ачаж деке, оньыж деке, унала кая. Изиш 
кайымеке, котомкажым налеш, могане эгерче майын, лукташ тӱ
ҥалеш. Ший пӱян Ший Пампалче котомкаж гыч:

— Ужам вет! — манеш.
Патыр йырваш ончалеш. «Ватем пала улмаш. Кунар мӱндыр

кӧ ужеш!» — шоналта. Шке вуйжо дене куважым шудал кая...»
Послен ончымо семынак, мыйым чытыдымын! йӱмӧ шуэш.
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Пестен улшо флягым кучен ончем да утыр веле логар кыжгык
та, ваш пижын шичмыла чучеш. Молан вӱдшым наҥгаяш мыла
нем пуэныт? Тиде чон чыгылтыше ате весе дене лиеш гын, тынар 
чот йӱмыжат ок шу ыле дыр. Чу! Кож шеҥгеке пурен, эх 1ма-Екма, 
мо лиеш, лийже, манмыла, кеч изишак ик-кок гана подыл ончаш 
ыле. Йомакысыла «ужам вет!» манын, иктаж-кӧ кычкырал колта 
гын? «Окмак! Кӧ тыйын шогылтметым эскера? Торет шк ы рак 
кай!» — вес велым ала-могай шатын шура. Шым чыте, тугак ыш
тышым. Ик гана изи-и-и-ша к подыл онч ышым. О-о! Могай сай! 
Кузе ласкан чучо кӧргылан! «Нулен от тем, кочкын веле темат» 
маньымат, эше иктаж кок-кум гана к ыл дыр ок-нылдыр ок подыль
ым. Лучо вара моло дене пырля ом йӱ, шоналтышым. У-ух! Уэш 
шочмем гаяк куштылго лие. «Южгунам подылтыш вӱдат илышым 
пуа», арам огыл тыге ойлат улмаш. Содоррак куржым, йолташем- 
влакым поктен шуым.

— Мераҥымак шыч кучо? — Нина мыйым воштылеш.
«Ала йӱмет шуэш?» — теве-теве йодам, но шкемым кучен кер

тым, вет тудо шолтыдымо вӱдым подылынат ок ончо. Лӱдшӧ вет 
ӱмылжӧ дечат лӱдеш, маныт. Такше, шолтымо вӱдын ни тамже, 
ни можо— нимогай минерал 'манмет уке.

— Кана-аш! — вожатый командым пуыш.
Корно воктенысе ладыра куэ йымаке Роза Даниловна йыр по

гынен шична.
Тышеч Пугачевын тумыжо тора отыл, вашке миен шуына,— 

вожатый увертарыш.
- Умша кошкен, кеч ик гана подылаш ыле, — ала-кӧ мутым 

лукто.
— Ынде вӱдым йӱашат лиеш, — вожатый келшыш, куэ ку

мыж дене изи стакан гайым 'ышташ пиже.
— Ондак ӱдыр-влаклан пуаш кӱлеш, — Яковлев шоктыш.— 

Меже чытена: пӧръеҥ улына.
«Ужат, латвизымше курым годсо рыцарь лектын!» — тӱрвем 

кральым.
— Чын, Яковлев! — вожатый мокталтыш.
Нина мыйын ончыкем толын шогале.
— Тыйже йӱштӧ вӱдым йӱат мо? — йодым.
— Лагерьыште тунемалтын,— 1вашештыш ӱдыр. — Мӧҥгыштӧ 

гын вигак черланем ыле, а ынде уке.
Ниналан, ӱмбакше ончалде, вӱд атым шуялтышым.
— Ой, мо тыгай? — шоктыш ӱдыр. — Пелыж нарат укес!
Коля рожыш пурен каяш лийже ыле! Молан гын ик ганаже

подыш ончышым? Мый вет тыге огыл, огыт пале, шонышым. Во- 
ЖЫЛ1М0М дене пылыш му ч атомлан ат шокшын чучо, шӱргемже шы
же шопке лышташ гай чевергыш дыр.

Тудо вет еҥ нерген ок шоно, — Чемоданова мыйым кожен
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колтышаш семын шӱктара. — Корно ӱмбакше логалат гын, тош
кен каяш ямде. (Ольг,ни, сценыште ӱмбакше миен керылтмем 
ойла.)

Молышт мом шоненыт, кузе ӱмбакем онченыт, ужын отмыл. 
Вуйым нӧлталде, шып шогенам. Мыйым ик шонымаш темден: 
'мом каласа Роза Даниловна? Могай мут дене вурсаш тӱҥалеш? 
Уке, тудо весе нерген веле 'мутым лукто:

Поход деч ончыч Ким Васинын «Юкей Егоров» ойлымашы
жым лудна. Шарнеда, мо верч Юкейын отрядше кредалын?

— Эрык верч!
— Илыш саманым вашталташ!
— Юкей шкеж верч ныма тыршен але уло незер калык верч?— 

вожатыйын йодыштыжак вашмут шокта. — Поян Телек гына шке 
коваштыж верч чояланен. Но садак шучко мучашым муын.

Мый шижым: чыла тидым лӱмынак мыланем туштым тушты
мыла ойла. Умылышым, Роза Даниловна, мый чыла умылышым.

Пылышыштем Нинан шыдешкен каласыме мутшо тӱжем чаҥ 
йӱк дене йоҥга: «Иванов вет еҥ нерген ок шоно». Мыланем йӱ
лышӧ мланде ӱмбалне шогымемла чучын. Мом эше ойлымо, 
вуйышкем тетла нимат шыҥан огыл. Пугачевын тумо вуйыш кӱ
зен, Озаҥ ола велыш оетыметчмочет, кумылем унчыли кумыктал
те...

КАНДАШЫМШЕ ГЛАВА 

Кухньышто
Эрлашыжым эрдене Роза Даниловна икмыняр пион ер ьгм раз

ведкыш колтыш: могай паша уло, тудым пален налаш шӱдыш.
— Вожатый йолташ! Повар кум еҥым полшаш йодеш,— кух

ня гыч пӧртылшӧ разведчик увертарыш.
Складыштат, куды®ечыштат ышташ сомылым разведчик-влак 

муыныт.
Кум десантлан шелалтын, операцийым шукташ канышна. Мый 

кухньышко логальым. Нина ден Аркашат мемнан д ее ан лышт ак
улын

Чоным кочде, вик каласаш гын, ӱдырамаш сомылым ышташ 
пешыжак кумылан омыл. Кухньышто кӱмыж-совлам поген налаш, 
мушкаш, пӧрт кӧргым эрыкташ да моло кырча-марча сомылым 
шукташ, мыйын 1ШОН1Ы1маште, пӧръеҥлык паша огыл. Чыла тидым 
мӧҥгыштӧ сурт кӧргыштына авам шукта. А вот пырням нӧлташ, 
писе товарым кучаш — тиде да! Тиде чынже денак пӧръеҥ паша. 
Но мыланем эше чодырам руашат, пӧрт пурам чоҥашат логалын 
огыл. Ынде теве ӱдырамаш сомыл дене шогылташ перна. Эх-эх-эх, 
кочам манмыла, илен-илен, мом от уж, каен-каен, куш от шу.

Ош калпакым упшалше, 'кияр печке гаи йыргешке, пудешт
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кайышаш гай тичмаш шӱргывылышан илалше ӱдырамаш — по
в а р — мыланна кугу кӱзым кучыктыш да пареҥге шӱмым сараташ 
шӱдыш.

— Кызыт чыла вере техника пашам ышта, — повар велыш са
вырнышым, — пареҥгымат тошто семын кид дене огыл, машина 
дене сараташ жап шуын, — сай оем Нинат колыштшо манын, кы
нел шогалын ойлем. — Ожно, мутлан, сорла дене тӱредыныт, ынде 
тудым комбайн вашталтен, 'Савам — косилка, кӱртньӧ кольмым— 
экскаватор...

— А тиде техника, — повар шыл пӱчкедыме кӱзыжым нӧлта
л е ,— кызытат ила, туддеч посна киндымат шулын от керт. Кӱзӧ 
вет сӱзлӧ огыл.

Мом ойлаш, сӱзлӧ дене йыдал ыштыме пагыт шукертак эртен. 
Ынде тиде ӱзгарым музейыште гына ужаш лиеш. Кочанан ыш
тыш-кучышыжым айда тек ончышт, вет южо йоча сӱзлӧ мутымат 
огеш пале, вурсымо шомаклан веле шотла. А йыдал шот ышто, 
каласаш кӱлеш, ала мо шот дене тудым кашташ кӱзыктеныт: теве 
тыгай изи-им, парня кугытаным, сувенир семын ужалат. Ала ик
таж ончыкылык марий шемеш авт сандалыкышкат пеленже налаш 
шона?

— Эй, техник! Молан тынар кӱжгын са р атет? — Нина мыла
нем «техник» лӱмымат пижыктен шындыш. — Молан крахмалжыат 
локтылат? Мӧҥгыштетат тыгак ыштылат (мо?

Эн покшел точкьшгкак логалтыш шатын ӱдыр: пареҥгым са
раташ, чынже денак, авам мыланем ок ӱшане.

— Ончо теве Аркадийым, кузе вичкыжын налеш, — Нина еша
рыш.

— Тудын, наверне, техникыже сай ,— .вашешташ шомакым 
муым, — кӱзыжӧ пӱсӧ.

— Тунемше начарын сера гын, перожым титакла,— мыйын 
ойлымем Яковлев воштылтышыш гына лукто.

Шкенжым, ужат, пешак сайын возышылан, моткоч ушан рве
зылан шотла аман. Пеленже эше «Наука и жизнь» журналым 
налдалын, пуйто тудо гына лудеш. Изиш яра жап лиеш лын, ви
гак книгажым почын шинчеш. Моло огыл, очыни, кугун лудшо 
семын койнеже. Моем умыла гын «Наука и жизнь» журналышты
же? Лучо, кугу очкижым чиен, иктаж ойлымашым але романым 
кучен шичше ыле. Оҥай книгам лудаш тӱҥалат гын, эсогыл коч
каш мондет, кидет пыч от кудалте. Ончалшаш, вара могай стать
ям Яковлев тыге лудеш? Кан ым ын а годым лишкыже миен шо
гальым.

— Тыште (мӱкш нерген пеш оҥайын возымо, — мыйын ӱмба
кем вуйжым нӧлтале. — Кузе нуно шке коклаштышт мутланат, 
палет?

— Уке, мӱкш йылмым ом пале. Немычла изишак тӱҥдыла.м,—
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маньым.— Гутен таг! Ауфви.дерзеен!* Сита мылам тидыжат. Так
ше англичанла але французла кутырен мошташ гын, уто огыл 
ыле. А мӱкшла мутланымым умылаш нимолан, .садак лӱмет ден 
фамилийым йодыт ок шогылт, вигак кошар умдыжым керын 
шында.

— Колышт, — Яковлев, журналым ӧрдыжыш пыштен, мыла
нем мо лудмыжым каласкалаш пиже. — Мӱкш мӱй вӱдан пеле
дышым (Муэш гын, омарташ толмекыже, пуйто тыге ойла: «Таҥ- 
влак! Шемшыдаҥ пеледалтын! — кудо велыш да мыняр торашке 
чоҥешташ кӱлмым караш ӱмбалне куштен-чӱчкен ончыкта. Шкен
жын пӱтынь капше шемшыдаҥ пеледышын мӱй пушан тамле ӱп
шыжым йырым-ваш духи семын шара. — Мый кызыт гына тугай 
пасум муынам, мӱй вӱд тушто йӱштылаш сита. Чоҥештыза туш
ко! Ида юватыл! Вашкерак!» Мыняр писыт кушта, тунар шуко 
нектар улмым палдара.

— Мӱкшын пӧртшӧ окнадыме, туштышто ойлымо семын, «пыч
кемыштак шем акай тӱрым тӱрла». Кузе вара нуно разведчик 
мӱкшын куштымыжым ужыт? — Нинан ончылно учёныйла койшо 
рвезым чактараш тӧчем. А-а, от шинче? Пижыч!

Пычкемыште нунат огыт уж, караш 'ӱмбалне разведчик 
мӱкшын кузе куштымыжым ӧрышышт дене чак тӱкнен палат,— 
Яковлев мыйын оп т ы шы шк ем пижаш шоненат огыл. — Разведчик 
кӱшкӧ куштен кӱза гын, мӱкш-влак кече лекме велыш мӱй погаш 
чоҥештат; мӧҥгешла, ӱлыкыла куштен вола гын, кече лекмылан 
тупынь выжга л пыт.

Мӱкш нерген молан тынар палашыже кӱшеш? Моло огыл. Ни
нан ончылно, кертам маншыла, шкенжым нӧлтынеже. «Хальт!** 
Шого-шого, неретым кӱш ит кадырте, мый тыйым эше лишылем!» 
шоналтышым да йодын шындышым:

— Мӱкш немычла кузе лиеш, каласе-ян.
А-а, ындыже куч ышым а'к!
Ом кугешне, вигак каласем: йот йылме дене, тыгак сӱретлы

маш да физкультура дене мый кӱкшӧ курык вуйышто улам. А вот 
математика дене — нур айне драй***. Йот йылмым палаш такше 
пеш оҥай: йолташетлан иктаж-могай секретым увертараш кӱлеш— 
пожалуйста, немычла але французла каласе, тудо умыла, а мо
лышт умшаштым карен кодыт. Яковлева^ саҥгажым куптыртен, 
очыни, ушыштыжо йот шомакым пешак пургедеш. Кычал, кычал! 
Туштыл ан вашмутым мумо семын шагат, пел кече але йӱдвошт 
тек шонен шинчылт.

— Шкеже палет? — кенета ӱмбакем ончалын, Нина йодо. — 
Кузе лиеш, каласе.

* Гутен таг! Ауфвидерзеен! (помыла)— Поро кече! Чеверын!
** Хальт! (немычла)— шого, шогал.

*** Нур айне драй (немычла)— лачак кумытан гына.
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Тидыжым эше тунемын онал, — шойыштын шым керт.
• Эх, тый! — ӱдыр тӱрвыжым ирале. — Мӱкш нерген уро

кышто нимом огыт туныкто, а йод Аркадий деч — чыла каласа. 
Тудо, палет, кочамлан мӱкш ончаш полша. А кочамже— сокыр.

Мый шинчам каралтышым. Теве кузе!

ИНДЕШЫМШЕ ГЛАВА 

Чодыраште
Теҥгече эмлык шудым погаш миенна. Теве корно воктенак 

тӱрлемшудо* кушкеш- Тудым ме тошкен гына коштына, ончет гын, 
пеш пайдале кушкыл улмаш.

Пагар корштымо деч эмым ыштат,— мыланна умылтарен 
вожатый. — Сусыр верымат паремдаш полша. Тыгак кокырымо 
годым эмым ыштен йӱыт. Тыгодым тудын свежа лышташ вӱдшым 
йӱаш эн пайдале. Ты шудым мардеж логалме ӱмылан вереш кош
ташат лиеш, тыге тудым аралаш куштылгырак.

Оҥай!
- А сӧреман верыште вигак ошвуйшудо перна. Тудын тыгыде 

лышташыже тӱжем наре, садланак рушлаже тысячелистник ма
нын лӱмденыт. Ошвуйшудо тыгак корно воктенат, курык тайы
лыштат, коремлаштат кумдан шарлен. Тудо кеҥеж мучко пеле
деш. Коштет гын, кок ий марте эмлык вийжым ок йомдаре, — 
ошвуйшудыжымак оптыктен ойлыш вожатый. — Тудын дене тӱж
вал сусьнрымат, кӧргыштӧ йӱр йогьшымат эмлаш лиеш, тыгак 
мӱшкыр, пагар корштымо годым пайдалылан ишушгалтеш, кочмо 
шумым саемдаш полша.

О-о! Ошвуйшудо гыч эмым ыштен, Ниналан йӱкташ кӱлеш, 
шоналтьишьим. Тунам ӱдыр кочмо шотышто ала мыжык ок лий, 
Аркадий манмыла, вакш семын чыла «йоҥышта», йошкар аты
жым темаш ешартыш пучымышымат мыйын семын йодаш тӱҥа
леш?

Вожатыйна нуж нергенат поро шомакым лукто.
— Нуж гыч пунчал лукмо вӱд вӱрым саемдаш да шукемда и) 

полша. Адакше витаминлан поян, — мане.
Тиде вет чара кид-йолнам котартыше нуж тыгай пайдале ул

маш.
Пӱртӱс 1мы1ла1нна илышым пуэн, тазалыкым аралашат тӱрлӧ 

йӧным ыштен, могай кушкыл кӱлеш, тугайым йырым-йырна куш
тен.

Погымо эмлык шудынам оксажым мирым аралыме фондыш 
пуэна! — 'чыланат ик йӱкын келшышна.

Мыйын кочам — сарын инвалидше, пешак чот 'черле. Лӱ-

* Тӱрлем1шуды1м южо вере колявоч маныт, рушлаже — подорожник.
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мый тудым эмлашак мый докторлан тунемнем, — Нина кӧ лияш 
шонымыжымат шӱм-чон почын каласыш.

Лият, обязательно лият! Тунам тугай эм шудым му але по
рошокым шонен лук, тудым йӱмек, кочат вигак йол ӱмбак шогал
же, самырык годсыж гай лийже,—ӱдыр пелен шовашыж ден ком
дышыж гай койшо Яковлев ойым ыштыш.

— Таза да патыр лияш, палынеда гын, физкультура ден спорт 
полшат, — какши рвезын шомакшым сеҥаш тӧчен, ӱдыр ончылно 
агытанла оҥемым кады1ртена1м.—Шкат паледа, полководец Су
воров изиж годым куньырий гына улмаш, вара тӱҥалын кирам 
да монь нӧлтышташ, мо шонеда, пеҥгыдемын вет кап-кылже, — 
«(мыйын гаемак» изиш гына шьш ман, — вурс гаяк лийын.

Нина такшат мыйын топката вачем, тичмаш кинде сукыр гай 
улмем ужеш. А ушнаже мемнан, ӱдырынат, мыйынат, возаш тӱ
ҥалдыме кагаз гай ошо, пуйто коктынат ик авай шочшо-кушпуыжо 
улына... Ой, мом ойлыштам? Мый денем огыл, тудо Яковлев дене 
ик аван икшывыж гай. Нуно эм шудымат пырля погышт: висви
сым, торгавуйым, ан1И!С1шуд1Ым, пием апшу д ы м, нарынче пыр ыс ча
пам, пӱтньыкым, вӱд лопшудым да (молымат. Рвезет шке погымы
жым чыла ӱдырлан пуыш.

Уй! Тынаржым наҥгаенат ом керт,— воштылын ӱдыр.
Молан тый? Мый шке нумалам!

Йодшо ыле Нина мыйым...
Таче вожатыйын мемнам чодыраш наҥгая. Тыште изи чашкер 

огыл, тайга сомын нимучашдыме кожла гӱжлен шога. Мемнан 
дене, Лаж .велне, терын «верын отым гына ужат. Тидланжат ме 
куанена: тушко снегым, поҥгым погаш коштына. Эше шыжым 
шымаш чеверген шогалеш. Ужын улыда те тыгыде йошкар шер 
гай шымаш орам? Шушырак таман саскажым умшашкыда кеч 
иктаж гана налын улыда? Кочкын шерет ок тем! Шоналтыме еда 
шӱвылвӱд толеш. А поҥгыжо! Тошкем шеҥгел куэрыш та к шочеш, 
тораш кайымат ок кӱл. Синяпка, папка, курезе да молат йогышо 
лышташ йымалне тый денет шылын модыт. Чай салма гай куре
зыже гын мемнан куэрыште эсогыл кум тӱрлӧ уло: ошо, шем ту
пат да нарынче тӱсан. Нар1Ы1нчыжын тӱҥжым пӱчкат гын, шӧр 
лектеш, садланак тудым мемнан велне шӧр курезе маныт.

Куэр мучаште акрет годсо кугу шоло шога. Мый тудлан Онар 
лӱмым пуэнам. Туддеч тора огыл, лум гай ош шовырым чиен шо
галше ныл куэ кушкеш, кокытшо самырык — Салика ден Марина 
улыт (мый ш те нуным Лӱмденам), весыштлан Эчан вате ден Те
рей куван лӱмышт келшат, шонем. Кызытат Таир воктенысе сип- 
сип чодыраш пурымына годым пушеҥге-влаклан могай гына лӱ
мым шым пуэде! Теве мый шкеже пуйто Чоткар патыр улам, кер
дым кӱш нӧлталыт, тушман ваштареш кредалам, теве тыге, теве 
туге нуным руэм. Кенета шинчамлан шудо ӱмбалне йошкар пор-
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сын вургеман тыра койо. Пӱгырген, тудым шыман гына кидыш
кем нальым:

Тыра тыр-тыр, тыра тыр-тыр!
Эрла ояр лиеш гын, кӱш кӱзӧ,
Пӱр толеш гын, ӱлык воло!

Шаралтыме копаштем изишак кудалыште тыри, вара, порсын 
шулдыржым шаралтен, кӱшкӧ чоҥештыш тура.

Чодыра кӧргыштӧ кажне пушеҥгым, кажне укшерьнм эскерена. 
Мо семын тудо коеш? Мо дене таҥастараш лиеш?

— Рвезе-влак, ончалза, — вожатый мланде ӱмбач укшым нӧл
тале. — Мо тиде?

— Воштыр.
— Укш тормак, — вашештат йоча-влак.
— Уке-уке, ончымыда годым вес ӱзгар дене таҥастарыза,— 

йодышыжым рашемда вожатый.
— Акробат!— тогдайышым .мый. — Йолжым да кидшым, ужат, 

кузе шуен шинчын!
Чын, Иванов! — вожатый мыйым мокталтыш. — Арам огыл 

сӱретлаш йӧратет.
Тунамак Нинам кугешнен ончальым: «А-а! Яковлевет огыл, а 

мый палышым. Вишкыдырак тыйын йолташет, вишкыле гай виш
кыде!» Кунам пӱгӧ гай шонанпыл ӱмбак кӱзен шогалын куштал
тен кертеш, тунам веле тудым вишкыде ом ман. А мый кава гыч 
тыланет, Нина, шӱдьнрьшат волтен кертам, кӱлеш гын, кечымат 
кидышкет олмала кучыктем, шьш тӱсан шонанпылжымат пота 
семын кыдалышкат ӱшталтен кертам. От ӱшане? Тугеже, ончал 
мыйын сӱретем, тушто чыла мыйын фантазием ужат. Уке, тидым 
Ниналан шым ойло, шотем дене шоналтышым гына.

— Айста тиде укшъшак тӱрлӧ семын савыркален ончена,— 
вожатый ынде мемнан пӱсӧ шинчанам, тале уш-акылнам тергаш 
пиже.

— Тидыже пӱкенла коеш.
— Оралте леведыш лие.
— Пӧрт вуй огыл, палатка.
— Еҥ кумык пӱгырген шогалын.
— Пӱчӧ вӱдым йӱэш.
Ик кадыр укш тормакымак .мо дене гына ышна таҥастаре! Каж

не пӱсӧ уш-акылжым почеш, шке моштымыж дене ужеш, калык 
манмыла, тӱслан да тамлан йолташ уке.

Чодыраште тӱрлӧ оҥайым ужаш да 'муаш мемнам вожа
тый кумылаҥдыш. Тудо кеч-куштат мемнам ылыжтен мошта, 
мыланна уло чонжым пуаш ямде. Кодшо гана «Весела старт» мо
дыш дене модна, вес отряд дене таҥасышна. Йоҥылыш лиймылан 
тудо нигӧмат ыш вурсо: «Нимат огыл,— ойла,— умбакыже йолта-
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шет тыйын олмешат тырша гын, ме садак сеҥена». Кузе от тыр
ше! Тудо мыланна, товатат, шинчалан уждымо шулдырым кушта.

Роза Даниловна дене пырля ме пич чодыра кӧргыш пурыш
на. Тораште сар куку аш а-кӧн ийготшым шотла, лишнак ола шиш
те, машинка дене печатлымыла, пуалентьим шолтка. А рвезе-влак 
аум кычкыраш тӱҥальыч:

— А-а... У-у... О-о... И-и... Ы-ы... Ӱ-ӱ... Ӧ-ӧ!
Чодыра кӧргӧ пыч йоҥгыдо йӱксавыш «мемнан деке мӧҥгеш 

савырнен толеш.
Вара согласный йӱк дене чодырам оҥартен ончышна:

— М... л... н... ш... с... п...
Уке, умшам чот карашат ок лий, ок йоҥгалт, кӧргӧ гыч лекше 

юж я тӱрвеш, я пӱйыш тӱкнен эҥерта.
Теве кузе вожатый мыланна гласный ден согласный йӱкын 

ойыртемжым умылтарен пуыш.
— Роза Даниловна! Ончыза, мом муынам!
— Роза Даниловна! -Тидым палаш лиеш мо?
— Роза Даниловна!..
Кажныже шке мумыжым ончыктынеже, вожатый ын мокталты

ме шомакшым колнеже.
Кенета мый вынем гыч лектын шогалше шемалге кӱрен тӱсан 

моткоч кугу маскам ужын колтышым. Ух, тый! Лӱдмем дене те
ве-теве «авий!» кычкыралам. Йол йыжыҥемат пытыш. Саҥгаш
тем йӱштӧ пӱжвӱдым ӱштыльым. Кушто улыт йолташем-влак? 
Нинам шоналтышымат, ӱнарем пурыш, шкемым кидыш нальым. 
Тоштын-тоштде, лишкырак миен ончальым гын, ха-ха-ха, маска 
огыл, йӧрлшӧ пушеҥгын кугу тормакан вожшо улмаш. Лӱдшын 
шинчаже кудыт, арам огыл тыге ойлат улмаш. Ындыже лӱдмем 
тӱвыт пытыш. Лучо чынже денак янлык лектын шогалже ыле, 
тунам Яковлев йол пундашым ончыктен шикшалтеш ыле. Эх, 
лӱдшӧ мераҥ! А мый ом курж, кугу шугыньым налын, янлык 
ваштареш шогалам... «Молодец, Ивашев! Тыгай годым шке нер
ген шон!Ы1ма1Ы огыл, Иванов Сергей се1мып шучко тушман вашта
реш шогалман»,— Роза Даниловна кидемым кормыжтен саламла- 
ла ыле. Тудын почеш — Нина...

— Роза Даниловна-а! Толза тьгшке-э!— чодыра тӱрысӧ изолы
кыш лекме годым ӱдыр-влакын чарга йӱкышт шергылте.

Мо тугай? Мом ужыныт? Чыланат куржын мийышна.
— Мӱкш иге! Мӱкш иге толын пӱтырналте!
Чынак, кож укшышто, кӱшнат огыл, упш ора гай шеме койын 

кеча, йырже мӱкш-влак чоҥештылыт. Ме лишке мияшат лӱ
дына.

— Роза Даниловна, нуным поген налаш кӱлеш,—Яковлев ойым 
ыштыш.

Кӧ пога? Мо дене? Шарупш да шикш деч посна, ой-ой, пӱш-
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кылаш тӱҥалыт гын, шочмет-кушметым мондет. Пиал воктенак, 
да кучаш ок лий.

— Ик вате, леҥежым кучен, кӱтӱчым пукшаш олыкыш миен 
улмаш,— манеш-манешым каласкалаш тӱҥале Нина.— Корно де
не мӧҥгеш толмыж годым умбакыжак, манеш, мӱкш иге пӱтыр
налташ тӱҥалын. Вате куржеш, мӱкш-влак, шочеш кодде, вуй 
йырже ызген чоҥештылыт. Ӱдырамаш нимом ышташ ӧрынат, вуй
жым леҥеж дене авырен шогалын. Пӱтырналтын, манеш, мӱкш 
иге леҥежыш.

— Тиде йормак.
— Йомак огыл, шомак.
— Тыгеат лийын кертын дыр,— Нинан шомакшым вожатый 

арален нале.— Игым колтымаш мӱкшлан пайрам дене иктак ман
мым колын улыда дыр?

Тудо мӱкш нергенат пала улмаш, институтышто биологлан ту
немеш, маныт.

— Тиде нунын муро пайремышт,— ала-кӧ ешарыш.
- Уке, иге лекме нунылан муро пайрем огыл,— тореш пелеш

тыш Яковлев.
Ме ӧрын шогална. А тудо тура каласыме ойжым рашемдаш 

пиже:
Пашаче мӱкш-влак иге лекме деч иктаж кок арня ончычак 

ава пукшымым чарнат. Тиде вара тайрам 1м1о? С ит артыш ла н, 
тудым омарта гыч кожаш пижыт. Молан манаш гын, печатлыме 
ава кудо гыч вашке у ава лекшаш, жапын-жапын тушеч изишак 
ызгалтме йӱкшат шокта. Садлан тошто ава ты неудым йыштак 
пурын пытараш тӧча. Но мӱкш-влак тидым шижыт гын, кудым 
пырдыжла йыр авырен налыт, пытараш огыт пу. Осал пашалан 
тараныше авам утыр да утыр (шыгыремдат, тудо нигуш пураш 
ӧреш, иктаж лукеш шылаш тӧча. Муыт тудым туштат да Тӱшкан 
омарта гыч тӱжвак луктыт. Ава почеш тӱжем дене 'пашаче мӱкш- 
влак чоҥештен лектыт да омарта лишан икта ж амос а й пушеҥге 
укшеш пӱтырналтыт. Умбакыже кушко чоҥештен кайыме нерген 
ӱчашаш тӱҥалыт. Иге лекме деч ончычак разведчик-влак верым 
кычал ямдылат: кажне лакым, яра шырчык омартам, тошто пу
шеҥге кӧргашым, пырдыж рожлам ончен савырнат, келшыше ве
рым кычалыт. У пӧртышт изи ынже лий, кугуат нунылан ок кел
ше, тушко йӱр ышже вите, мардеж ынже пуро, пушат ынже лий.

- Шырчыкат у ом арташ и ш ш  пурымыж деч ончыч тыгак 
терга,— ешарыш весе.

— Келшыше у верым муыт гын, мӧҥгеш чоҥештен толмекышт, 
адакат куштен-чӱчкенак палдарат, но тыгодым нектар мумо се
мын огыт ызге, ик-кок мишут чоло огыл, шагат дене, южгунам лу- 
коло шагат эре ик семынак куштат. Кажне разведчик шке му
мо верышкыже каяш темла. Вер мыняр чот келша, тулар писын
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рак капшым иркален кушта,— Яковлев йӧршеш киносыла ыштен 
ончыктыш.— Но вигак чыланат тушко чоҥештен огыт кай, ондак 
вес разведчик-влак ончен толыт, утларак келшыше верым тӱшкан 
ойырен налмеке гына ӱчашымыштым, куштымыштым чарнат. Ту
нам ак ызгыме, шулдыр лупшымо йӱк ылыж колта— |мӱкш-иге у 
верыш тарвана.

Арам огыл Яковлев «Наука и жизнь» журналым лудеш улмаш. 
Чылан тудым пылыш шогалтен колыштыт. Мыйын шӱмем шолеш, 
ш е китам теве-теве шелеш, тунар чот кӧраненам.

Молодец, Яковлев!—вожатый мокталтыш.
Мыйже кунам тыгай молодец лиям?
Тиде жд! п1 ыш те, шӱлешт-шӱлешт, кок рвезе куржын тольо. 

Кидыштышт шарупш.
Мӱкш иге кушкыла чоҥештымым ышда уж?— иктыже

йодо.
Уна, тӧвӧ,—Яковлев кож велыш кидым шуялтен ончыктыш.

Иктыже куанымыж дене тӧршталтенат колтыш.
— Школнан мӱкш игыже лектын. Ала-молан ыш пӱтырналт, 

вигак кӱшкӧ нӧлталте,— умылтара кугурак капан йолташыже. 
Туныктышыжат лачак уке, эрденак районыш каен.

— Тендан школдам мӱкшыжӧ уло?— ӧрын йодым.
— Кандаш омарта.
— Вот тиде да!
— Тый тыштак шопо,— шӱдыш кугуракше,— а мый мӱкш иге 

погымо 'комдылан куржам.
— Толмешкет, чоҥештен каен кертыт.
— Мый вашке куржтал толам.
— Шого. Чие-ян шарулшетьим,— верже гыч тарваныш Яков

лев.—А тыйже мыланем пу,— весыжлан шӱдыш. Эше Нина деч 
шовычым йодо.

Кайышт кугуракше дене коктын кож деке. Яковлев кидыште 
улшо шарупшыжым мешак семын кучыш да кож укш йымак шо
гале. Шӱргыжым мӱкш пӱкшыл1мӧ деч Нинан шовычшо дене авы
ралын. Рвезе кож укшым рӱзалтымыла чот шупшыльо, упш гай 
кечыше шем ора комдык кучымо ша рӱпшыш камвозо. Кодшо мӱк
шышт тунамак нунын йыр ызген чоҥештылаш тӱҥальыч.

Аркаш, поген налме мӱкш игым рвезылай шуялтен, мемнан 
дек пӧртыльӧ.

— Погенат нална!—шӱргыштыжӧ йогышо пӱжвӱдым шокшыж 
дене ӱштыльӧ. Каласымыж гыч тугела пучеш, пуйто тиде паша 
(мо, нимогай нелыжат уке. А шкенжын кидшат мӱкш пӱшкылмӧ 
дене иктаж кум-ныл вере йошкарген, кӱпчык гай оварен, шӱргы
жат кок вере пуалын.

Мом ойлаш, чынже денак тудо таче герой!



ЛУЫМШО ГЛАВА

Малмыж кугыжаныште
Кече Таир ер шеҥгеке волыш да мланде помышыш шыле. Ту

дым  ̂ тылзе поктен улмаш, уна, каваште ший таганла йылгыжеш. 
Ший пуч малаш вочмо семым шыман шуялтен йоҥгалтарыш: 
«Та-та-та! Кӧ вашке нералта? То-то-то! Мо эн чот тамле? Олмо! 
О-.мо! То-то!» А эрдене вес сем: «Ту-ту-ту! Ту-ту-ту! Писынрак 
кынел шу!» Мыланем туте чучеш, пуйто кечыйол дене шийын- 
шӧртньын волгалтше пионер пуч телылан Таир гыч тӱрлӧ школ
лашке кая, а кеҥежым мӧҥгеш тышке толеш.

Малаш вочмо пуч йӱкым колмек, тоҥедьншыш вуйым тушкал
тен гына шуктена, «Малмыж кугыжанышкет» кудалынат колтена. 
«Мом шонен возат, омешат тудак конча»,— ойла Яковлев. Теве 
кугу ученый Менделеев, манеш, омыж дене химический элемент- 
влакым периодический таблицыжым ужын да, по1мыжалтмекыже, 
манеш, вигак возен шынден. Ала-кушто ты нерген лудынат шук
тен витне. Кокмпозиторнвлак музыкым, поэт-влак почеламутым 
омышт дене возат, манеш. А мыланем эртак герой лийме конча. 
Теве, имне ӱмбак шинчын, сабльым кӱш нӧлталын, Чапаев дене 
пырля кудалам, шикш-пурак веле койын кодеш. Мыйым ошо-влак 
лӱят, сусыртат, пуштыт... Помыжалтмек, кидемым, йолемым тар
ватен ончем—чыла таза, вуемат кап пеленак, ойырлен огыл. «йӧ
ра, колен омыл»,— шоналте, вес велыш савырнен возам да уэш— 
«Малмыж кугыжанышке». Чуковскийын «Бармалей» почеламу
тыштыжо йоч а -ил а кл ап Африкыште кошташ шӱдымӧ огыл гынат, 
тушкат шуам. Ужам: ваштарешем, умшам карен, Каракула аку
ла толеш, мыйым нелын колтышаш гай коеш, а ;мый тудым кер
мыч дене, кермыч дене... Мушкындылам да йол таган дене чу
мем, икте почеш весым кожем. Кенета, ой, Бармалей лектын шо
гале, ик кидыштыже — револьвер, весыштыже — керде. Шым 
керт тудым чактарен. Пытарыш мыйым Барнма-лей, йӱрдеак не
ле, эй-эй-эй! Кием тудын пич пычкемыш мӱшкыр пунктыштыжо. 
Шӱлаш йӧсӧ. Мом ышташ? «Мӱкш орол» йомакем семынак мӧҥ
гӧ куржым, кочамын кугу кӱзыжым налын кондышым да давай 
Бармалейын коваштыжым кораш. Кӧргыжым луктын, шолыжым 
шельым. Мӱшкырвуштышто шкемым пыкше муын луктым. Он
чем: воктенем мемнан ялысе рвезе-влак шогат, нунымат Барма
лей керемет нелын улмаш. Утарымемлан ну куаненыт! Йырем 
тӧрштылыт. Помыжалтым — леведышым ӱмбачем налын кудал
тен, койкышто тореш кием...

Омо дене мом гына от уж, кушто гына от лий, мом гына от 
ыштыл! А илышыште кеч Нинан ончылно иктаж-могай подвитым 
ыштышаш ыле. Кузе тудлан шке чолгалыкем ончыкташ? Эх, сан
далыкыш чоҥештен кӱзаш ыле!. Но тидлан чот ямдылалтман да,
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ой-ой, шуко тунемман! Нимат огыл, зато мӧҥгеш пӧртылмек 
оҥыштет— Шӧртньӧ шӱдыр! Тӱняште эн палыме, эн пагалыме ай
деме лият. Сандалыкыш кӱзаш шуко рвезын чонжо йӱла. Южы
жо кызытак ямдылалтеш: вочко кӧргыш пурен шинчешат, курык 
гыч пӧрдыш вола да монь — космонавт огыл, «ночкой авт» лиеш, 
тӱнчыген, изиш гына вес тӱняш ок кае. Сандалыкыш чоҥешташ 
ойлаш гына куштылго, тидлан мыланна эше шуко пучымышым 
кочман. Кушкын шумек, олимпийский чемпион лиям гынат, ачий- 
авийлан тау! Тунам лӱмем, фамилием тӱня мучко шарла ыле. Ке
че еда шӱдӧ дене серышым наледаш тӱҥалам. Телевизор ышто 
мыйым ужмыж годым Нина шоналта ыле: «Эх, могай сай рвезе 
дене пырля «Таир» лагерьыште каненам!»

Помыжалт (возынамат, иктым да весым шонкален пӧрдалам, 
ала-молан ушышкем .мучаш велеш эреак Нина Чемоданова толын 
лектеш. Ала тиде 'ӱдырым йӧратен шынденам? Уже гын молан ту
до ушыштем мӱкш семын ойырлыде пӧрдеш? Ой, окмак, мом ты
ге кӱлеш-оккӱлым шонкален кием. Изи еҥ йӧратен мошта мо? 
Разве мыйын таҥаш рвезе ден ӱдырлан келшаш лиеш? Лучо Ни
налан иктаж-мом сайым ышташ гын? Шонен муым: эрлак тудлан 
ик пӧлекым ямдылаш тӱҥалам, ӱдырын портретшым ыштем. Ӱп
шӧ тудын ломбо пеледыш гай оваргыше, шара шинчаже яндар 
кава гай канде, чурийже шыргыжше эр кече гай, икманаш, кеч 
лишыч, кеч тора гыч ончо, лачак Нина гай лийшаш. Тушкак эше 
Таир ер серым, чинче пеледышым сӱретлем...

Вараже кузе мален колтымемат шижын омыл.

ЛАТИКЫМШЕ ГЛАВА 

Эн сылне модыш
«Могай модыш тыланет эн чот келша?» йодышлан рвезе-влак 

тӱрлӧ вашмутым пуат:
— Зарница!
— Снайпер!
— Теннис!
— Волейбол!
— Шахмат.
— Шашке.
А мыланем — футбол! Тиде модыш дене модмо годым мыняр 

кертат, тунар куржтал, уло виет дене мечым чумал, эн кӱшкӧ 
тӧрштӧ — тидлан тыйым иктат ек вурсо, мокталтат веле. А школ 
коридорышто куржын ончо-ян, вигак шпион семын кучен шогал
тат. Йӧратем мый мечым туран да виян чумалын, капкашке пур
таш! Футболистын вуй веле огыл, йолжат шонышаш.

Ме сеҥена гын, каваш чоҥештен кӱзымыла чучеш, модын кол
тена гын, шинчавӱд лекмеш кумыл тодылтеш.
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Лагерьыште ик кечат футбол деч посна ок эрте: я отряд-влак 
таҥасат, я кок командылан шелалтын модына. Ӱдыр-шамычат 
1МСЧЫ1М чумаш моткоч аяр улыт, спортивный брюкым, кедым чият 
да футбол почеш мардежла куржталыт. Оҥай нуным ончаш! А пк 
кечын мемнан деке модаш «Электрон» лагерь гычат тольыч. Уна- 
влаклан эн ончычак пионер пӧлемыште «Пӱртӱсын фантазийже» 
выставкым ончыктышна. Тыште пӱгыльмӧ, пушеҥгын мугыльжо, 
шӱмжӧ, вожшо да укшыж гыч меш гына келыштарен онал: ур, 
маска, кишке, Вӱд он, шонен лукмо ия, тулеч молат.

- Меат тыгай выставкым ыштена,— маньыч. Витне, чот кел
шен.

Вара модаш кайышна. «Электрон» командыште чыланат ойы
рен налме гай кӱкшӧ капан, топката рвезе-влак улыт.

«Кузе .модашыже тӱҥалыда? Ӱвыра гай изи улыда, садак тен
дам сеҥена» манме гай койын шогылтыт.

Судьян шӱшкалтымекше, .мечылан чон пурыш: я ончыко чы
малтеш, я шеҥгек тӧршталта, я сортала вияшын южыш чоҥеш
те'] I кӱза.

Мече почеш, икте-весым ончылташ тӧчен, вӱд кашка гай лий
меш куржталына, чарга йӱкна, очыни, ер вес могырысо «Элек
трон» лагерьыш шумеш шергылтеш:

— Давай, давай!
— Пасым пу! Пасым!
— Поктен шу!
— Капкаш шурал!
Модмынам ончаш уло лагерь погынен. Чыланат мӱкш иге лек

мыла гӱжлат. Мече ӧрдыж командын капкаж деке лишемеш гын, 
совым кырен тӧрштылыт, кычкырат, а шкенан капка деке толеш 
гын, шӱлышым тоен, кынел шогалын ончат.

— Иванов, мом шогет? Шел! Ишкыле!— ала-кӧ шокта.
Весат, кумшат туныктымо семын кычкырат, каҥашым пуат,

мом ышташ кӱлмым пуйто нуно гына палат. Ӧрдыж гыч ончаш, 
мутат уке, куштылго, а тыште коло кок еҥ ик мечым тавала, ту
дыжат ялт кучаш лийдыме мокшинче гай, кӧн йолыш логалеш, 
нимомат ок шинче.

Мый Нинан ончылно моткоч сайын моднем, капкашке мечым 
шкак пуртынем. Садлан пурла велне иктым да весым кодем, йо
макысе ший мундыра почеш куржмо семьгн, футбол почеш чымал
там. Капка ончыкат миен шуам ыле дыр — ала-кӧ йол йымакем 
керылте. Мый — тудын гоч.

— Эй, шотдымо!
— Мазила!—мыланем кычкырат.
А мыйын нерем гыч .вӱр кышкалт йога. Весе гын, очыни, шор

тынат колта ыле. Но мый тынар рвезе-влак ончылно, Нинан он
чылно 1шинча!вӱд'ым ӱштын шогаш? Нигунам! Нерем кучен, кынел
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шогальым. Штрафнойым чум ал мек, шукат ыш лий, .мече мӧҥгеш 
мемнан капка д е ке чоҥештыш. Модшо-влак тушко содор гына 
пачемышла чумыргенат шуыч. Кӧ вуй д ен е капкаш шуралнеже, 
кӧ йол дене тӱҥден пуынеже, кӧ мланде ӱмбак йоҥылыш шуйналт 
возеш — нимат огыл, модшо чыла чыта, корштымо верым изи йо
чала кидше дене ниялтен онча да, окшаклен, пел йолжо дене 
тӧршталтен, адакат, марий манмыла, почым веле шогалта, пуйто 
нимат лийын огыл. Иктат верыштыже яра ок шого.

Ончыкем уэш мече толын возо, тунамак йырем модшо-влак 
мӱкшла пӱтырналтыч, «шкетын нимом ыштен ом керт» шоналты
шымат, покшеке (мемнан капитанлан пасым пуышым. Керш ты м ет- 
мочет, шкеже ончыко вуйын-почын шикшалтым. Капитан ужын 
шуктыш, витне, вуй ӱмбакемак мечым пор ваптыш. Ну, Озеров ман
мыла, вес гана тыгай йӧн ок лий, мландыш волен вочмыж годым 
бздӱҥ уло вийын капкаш чумальым.

— То-о-ол!
Чылан верышт гыч кынел шогалыныт, тӧрштылыт, ушет кая! 

Куанлан мучаш уке!
Теве тиде то-ол! Лӱен колтымо снаряд гай! Йӧра эше капка 

ороллан логалын огыл, уке гын, ер вес могырыш, шкеныштын 
«Электрон» лагерьышкышт, миен возеш ыле дыр. Модаш тӱҥалме 
деч ончыч эше, кугешнен, мечым тура чумышт, сеҥенак, манын шо
нышт. Кӧн капка меҥгыже шырпешт кайыш? Кӧн капкаштыже 
рож лие? А? Арам ойыл калык ойла: «Моктанышын мокшыжо 
шелеш».

Мый, шеҥгек савырнен, Нинам ончальым. Тудат куанен але 
уке?

Модын чарнымек, ӱдыр мыланем висвис пеледышым кучык
тыш. Эше шыргыжале. (Товатат, тугела койо!) Тиде пеледыше
тым, Вина, кужу жап аралаш тӱҥалам, кошка гынат, ом кудалте, 
чон кӧргыштӧ кучымо семын, книга коклаш пуртен пыштем.

ЛАТКОКЫМШО ГЛАВА 

Тазалык кече
Эн ару пӧлем верч таҥасымаште ме огыл, «Юпитер» отряды

се йоча-влак ончык лектыныт, нунак эн шуко эм шудым погеныт, 
садлан тиде отрядын саиитарже-1влак таче эрдене линейкыште 
шогымына годым, кандаш горный ик семын пуалтыме йӱкеш, .кан
даш тӱмырын иктӧр ш ерт йытмыж почеш, кум шӱдӧ пионерын 
салютым пуымыж гадым шочмо элнан флагше дене пырля йош
кар ыресан флагым нӧлтальым.

Ты ганат икымше номер ан постышто — Гайдарын бюстшо 
воктен — эн сай кок пионер почетный караулышто рыҥ шогыш, 
вет Таярыште дружинылан Аркадий Петрович Гайдарын, йоча-'
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влакын йӧратыме писательын, лӱмжым пуымо. Бюст ончылно 
йошкар пеледыш-вл ак кушкыт.

Флагым нӧлталмек, линейка ончыко таче Айболит доктор то
лын шогале. Умбалныже ош халат, вуйыштыжо ош калпак, пон
дашыже ур поч гай оваргыше, лум гай ошо, лачак шинчалыкше 
гына шеме, шӱйышкыжӧ фоноскоггым сакалтен.

Шергакан йоча-влак!— Айболит докторлан йӱкшӧ шоктыш 
(тиде Роза Д а нил ойна вет, товатат! Ок пелеште лын, очыни, па
лыдеак кодына ыле.)— Тендам чыла!мат «Тазалык кече» дене са
ламлем!

Рӱжге совым пералтышна.
Айболит докторлан кажне отряд гыч санитар-влак рапортым 

пуышт: иктышт «пудат пелак воштылтыш кӱлеш» маньыч, весышт 
ведра тич витаминым йодыч, кумшышт мӱшкыр корштымо деч 
коман мелнам йыгымышт. А мемнан «Сатурн» отрядын санитар- 
кыже Нина Чемоданова нимомат ыш йод, молан манаш гын, йӧ
ратена ме сылне мурым, йӧратена физкультурым, мушкына .ме ки
дым кочмо деч ончыч, мушкына .ме йолым малыме деч ончыч, 
ӱпнат метерка гай огыл — чыланат таза, весела, кӱртньӧ гай пеҥ
гыде улына. Чемоданова шке рапортшым почеламут дене кошар
тыш:

Кече, юж да яндар вӱд —
Мемнан эн сай йолташна.
Шучко чер деч она лӱд!
Но полшаш мыланна 
Пионер гай ямде лий.
Поро доктор Айболит!

Очыни, Айболит нигунамат, нигуштат шыде, осал лийын огыл. 
Мемнан Лаждӱр школышкат кодшо телым тудо миен. Классыш 
пурымек, эн ончычак парнятым терга. Кӧн ару, тугайым мокталта, 
а кӧн амыргыше, тудлан кидшым шовын дене ему ш кап! рецептым 
серен пуа. Айболит — моткоч поро доктор, укол деч поснак эмлен 
мошта.

Тышкат тудо эмым огыл, арбузым, шоколадым, тӱрлӧ кампет
кым шуко-шуко конден. Кӧлан тудым пӧлекла?

Рапортым колыштмеке, отряд-влакым тудо шым вере, шым 
тӱрлӧ станцийыш, колтыш.

Теве икымше станций. Тыште тергыше-влак мемнан деч йодыч:
— Молан ме кидым-шӱргым мушкына? А молан йолым ма

лаш вочмо -деч ончыч мушкаш кӱлеш?
Тидыжым ме вигак каласышна.
Вара туштым туштьгшт:
— Пӧрт еда сырви-сорви салтак.

— Чонан але чондымо?— йодна ме.
— Чондымо.
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— Тӱнӧ але пӧртыштӧ?
— Пӧртыштӧ.
— Мемнан уло але уке?
— Ка ж н ӹштӹ н уло.
Мо тыш? Чондымо, пӧртыштӧ, кажныштын уло.
Палышна: шӱргӧ ӱштмӧ солык.
Эше вес туштым туштышт:
— Пондашем шке дечемат кужу. Мо лиеш?
Саҥгаш йӱштӧ шырча лекмеш кычална гынат, ышна му, ышна 

пале.
Чыла йодышлан чын вашештет — визытаным налат, ик туш

тым от пале гынат, тергыше-влак отметкым волтат. Мыланна ны
лытаным веле шындышт.

Кокымшо станцийыште тувырым олык дене ӧтыклаш кӱштышт. 
Кушеч тӱҥалман? Шӱша гыч, мел велым але шокш гыч? Йӧра 
эше ӱдыр-влак ты шотышто уста улыт: Нина пеш сайын ӧтыклен 
пуыш. Тудо мыланем кодшо гаша футбол дене модмо годым кап- 
кашке мечым пурт1Ы1ме1млан пеледышым кидышкем кучыктыш. 
Мыйже ынде тудлан мом пуэм? Шонен муым: кастене каваште 
волгалтше ик шӱдырым але тичмаш эгерче гай тылзым пӧлек
лем. Кузе? Сӱретым ыштем да тудлан пуэм. Уке, лучо шӧртньӧ 
кечым вуй ӱмбакше шляпаже семын шӧрын шындем.

Кумшо станцийыште вакшышым чаткатан гына тӧрлатен шын
даш йодыч. Кок минут жапыште шуктыман. Вашкет — еҥым вош
тылтет, эркын шогылтат—кокытаным шындат.

Умбакыже вес станцийлаште рюкзакым олташ, палаткым шо
галташ пашам пуышт. Ончен шогаш куштылго, ышташ тӱҥалат— 
пӱжвӱд дене мушкылтат, вет чылажымат чын да жапыште шукты
ман.

Тиддеч вара уремыште коштмо правил ым тергышт. От пале 
гый, «чеверын!» манынат от шукто, машина йымак «логалат».

Пытартыш станцийыште «первый полышым» пуыман. Тиде па
шам .мемнан ончыкылык врачлан, Ниналан, ӱшанышна. Тудо бин
тым нале да терга,ше-влакым шӱдымышт почеш иктын йол йы
жыҥжым пидын ончыкташ тӱҥале.

Ме первый станцийыште веле нылытаным налын улына, моло 
вере эре визытан. «Ну, Нина, ончыкто эше ик гана усталыкетым, 
таче мемнан отрядыште тый герой улат. Визытаным налына гын, 
арбузак логалеш, йошкар кӧрган, нарынче кичкан, тугай тамле, 
шоналтет да шӱвылвӱд толеш. Арбуз огыл гын, шоколад умшаш
те шулаш тӱҥалеш...»— тыге шонкален, тергышенвлакын шинчыме 
ӱстелышт деке лишемым. Могай отметкым мыланна шындат, он
чалшаш. Миен гына шогальым, Нина, мучаш велеш бинтым ша
ралтен колтышыжла, кидше дене ӱстел тӱрыштӧ шинчыше изи 
кленчам тӱкыш. Туштыжо зеленка манме эм улмаш, мыйын вурс
Ю Ой, авием! 145



тӱсан брюкышкем велын кайыш. Тошто марий манмыла, ой, пӱ
рышыжат! Молан эмжым ӱстел ӱмбач ӧрдыжышкат налын шын
ден огытыл? Тыге лиеш манын, кӧ шонен? «Первый полышет» 
мыйым сайымак чиялтыш.

— Мый лӱмын огыл...— Нина, ӧрын, ӱмбакем ончале.— Нелеш 
ит нал!

Тиде курчак гай ӱдыр дене первый гала сцена шойылно ваш
лийме годым 1М ы я т вет тыгак ойлышт шогылтынам, «нелеш ит 
нал!» манаш гына кенеташте шотем лийын оныл. Ынде, мӧҥгеш
ла, саде ӱдыр мыйын шинчашкем сӧрвалыме семын онча.

Брюкышто амыргыше верым содоррак вӱд дене мушкын кол
таш мыланем ойым ыштышт. Тунамак ер тӱрыш куржым. Тӱргоч 
лие тыршымем: брюкемым пел эҥырашыжым амыртылын, ужар
тен гына пытарышым. Кузе ынде чиен коштман? Клоун л а веле 
коямыс! Шортын колташат ,шинчавӱдем тораште огыл. Чӱчӱат жӧ, 
ужеш гын, мом манеш?

Ер серыште тыге шогылтмем годым Нина ден Яковлев мый 
декем тольыч.

— Ну, кузе?—йодо ӱдыр.
Мыйын амыртыл пытарыме брюкем ужын, тудо вӱр чӱчалтыш 

гай чеверген шогале.
— Огеш эрне,— виешак шыргыжаш тӧчем.

Ит ойгыро,— Яковлев шоктыш.— Мый шке брюкемым пуэм, 
мы-йын кокыт уло.

— Кужу лиеш вет.
— Кужужым кеч-кунамат кӱчыкемдаш лиеш. Айда каена, чиен 

ончет.
Кумылет, Яковлев, йӱштӧ кӱ огыл, порсын уламаш. Арам тый

ым ош шинча лук дене шӧрын онченам. Уда рвезе отыл тый, Ар
кадий!

ЛАТКУМШО ГЛАВА 

Кумытын
Мыйын сӱретем шуынат, манаш лиеш. Изи ӱдыр пелен висвис 

пеледышымат ешарышым. Сӧрымӧ пӧлекемат — шӧртньӧ кечым — 
ӱдырлан шляпаж семын шӧрын упшалтышым. Воктекше вичкыж 
кужу капан рвезым шогалташ гын? Тунам Нина шкенжымат, вок
тен шогышо Аркадийымат пала ыле. Но чыла тидым мыскылтыш
лан шотлен кертеш. Уке, лучо кочажым сӱретлем. Мыйын кочам 
сем ышак изирак шуэ пондашан, тудыжат кок велыште покшым 
вочмыла чалемын, чара вуян, тореш-кутынь куптыргыл пытыше 
шӱргывылышан дыр. Тӱсшым да монь йодынат омыл, лач сокыр 
улмыжым гына палем. Кузерак сокыр шинчажым сӱретлаш? Ала 
Кутузов семын шем тасма дене петырен коштеш?
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Пионер пӧлемыште сӱретлен шинчымем годым рвезе ден 
ӱдыр-влак толын пурышт. Нина ден Аркадият койыт. Нуно мый
ын тура шогальычат, сӱретым ончаш пижыч. Нина шкенжым па- 
ла але уке?

— Ничего,— 'шойылнем тудын йӱкшӧ шоктыш.
«Ничего — тиде удажак огыл, но сай манашат ок лий»,— мый 

савырнен шым ончал.
— Такшым, сай!
Ындыжым нуным ончалде шым чыте.

Нина, тиде вет тый улат!— тогдайыш Аркадий.— Тудо тый
ым сӱретлен.

— Мыйым?
«Конешне, тыйым!»—теве-теве кычкыралам, но ӱдыр коктела

ныше семын ешарыш:
— Неужели?
— Ончо, Нина, шляпа йымач ош ӱпетат коеш, шӱргетшым ялт 

маке пеледыш гай чеверьпм ыштен.
— Тугеже, Сережа, тый эше кечым, яндар-яндар кавам сӱрет

ле, ик пыл ластыкат ынже .лий.
Кӧ тыге ойлыш? Вет Нина мыйым эре Иванов да Иванов кыч

кыра ыле. А кызыт—Сережа. Авам семын «Сергуш» манаш веле 
кодын. Ӱдырын мутшылан куанен тӧршта л ты м ем, пушкыдо кид
шым кучен, пӧрдмем шуын.

— Эше тыйын воктенет шарупшым кучен шогалше кочатым 
сӱретлем!— куанымем дене ешарышым.

— Аважат тудын ончыл доярка, тений тудлан орденым пуэ
ныт,— Нинан аваж нерген Яковлев мутым лукто.

— Тугеже...
— Тугеже,— Аркадий каласен шукташ эрыкым ыш пу,— ава

жымат сӱретле.
— Чылажат ик палыме муро тай лекше,— мом каласаш шо

нымыштым умылышым.
Нина тунамак пеле йӱкын шуялтыш:

Тек эре лийже кече,
Тек кава яндар лийже.
Тек эре авам лийже,
Тек эре мый лиям.

А мый немычла:
Им. мер пишите ди зонте.
Иммср лёйхте дер х им ме л ь,
И мме р лебе ди мӱет и,
Иммср леб аух их.

— Аркадий, КВН-ыште тиде мурын припевшым вес ганаже 
немычла муралтен пуаш гын, а?— ойым ыштыш ӱдыр.

— Чытак, оҥай!
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А тый мыланна полшет?— Нина мыланем шыргыжале.
Кунам ямдыла л тынже шуктена? КВН марте пыл кече гына 

кодын,— Яковлев тургыжлана.
Ида лӱд, тендам ом вожылтаре, йӱкемым ом чамане,— ма

ньым.— Уло кертмем дене мураш тӱҥалам.
Изи Тенис семын?— Яковлев мыйым огыл, Нишам ончал 

воштылале.
Мый иралт кайышым: «Эше могай рвезым шонен луктын?»
— Мемнан ялыште нимогай Тенис ат уке,— руальым.
Ындыже коктынат воштыл колтышт.
— Шагал лудат,— шоктыш Яковлев.
Ондак, товатат, сырен куржам ыле, а кызыт шӱргемлан, пӱ

тынь капемлан шокшын чучеш гынат, верыштемак пудален шын
дымыла шинчем. Могай шатынже мыйым тыге куча?

Тугеже, тый эрла лу шагатлан репетицийыш мие,— шӱдыш 
Нина.— Йӧра?

Мием,— Аркадий семын теве-теве «Нинуш» манын кол
тем.— Обязательно мием!

ЛАТНЫЛЫМШЕ ГЛАВА 

Мыйын сӱретем
КВН-лан ямдылалтме годым шуко тыршаш логалеш. Колам 

манмыла, пуд шинчалым кочкаш перна. Эн ондак шагал огыл 
почеламутым тунемман, у мурым шонен мурыман, чылалан икгай 
вургемым ямдылыман. Но тӱҥжӧ, шочмо кундем нерген чыла па
лыман, тиде — шушаш КВ Ийын рӱдӧ темыже. Мутлан, республи
кыштына мыняр ер уло? (Кок шӱдӧ утла.) Могай ерыште вӱд
пӱкш кушкеш? (Маркерыште.) Кундемыштына мотай эҥерыште 
вӱдумдыр ила? (Кугу да Изи Кундыш ышто.) VI ари й кундемыште 
теле гоч ужарген шопышо ужар лышташан кушкыл уло мо? (Пӧ
чыж шудо телыланат лышташыжым ок кудалте.) Пушеҥге-влакын 
ӱмырышт могай, мутлан, тумо мыняр ийым ила? А шопке? (Тумо 
тӱжем ий марте ила, а шопке витле ияшыж годымак шоҥгемеш.) 
Кундемыштына могай кайык эн кугу? Могай кайык эн изи? (Эн 
кугу кайык мемнан дене — сузо. Эн изи кайыклан кужу почан 
кисам шотлат, тудын нелытше лу грамм веле.) Мемнан дене 
эн сылнын мурышо кайыклан .мом шотлат? (Чашкерыште — шӱш
пыкым, пасушто — турийым). Могай кайык-влакын шочмо верышт 
мемнан дене? (Шырчык, шӱшпык да моло мурышо кайыкат шок
шо верыште огыл, а мемнан кундемыште игым луктыт. Тидыжат 
оҥай: нине сылне мурызо-влак шокшо верлаште ялт огыт муро.) 
Могай кайык-влак пыжашым эн йытыран оптат? (Киса, варак
сим.) Могай кайык талын куржеш? (Карш, пулдырчо.)

Эше шуко-шуко моло йодышланат (вашмутым журналыште, га-
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зетыште, книгалаште кычал пургедаш логалеш. Лудмо дене гына 
от серлаге. Шочмо-кушмо кундемнан мотор пӱртӱсшым, ужар 
чодыражым аралаш кузе полшымо нергенат КВН-ыште йодын 
кертыт. Тидланже вашмутна ямде: ме «кутко» операцийыште 
лийын улына. Лагерь воктенысе чодыраште куткышуэ йыр тоям 
кереден шогалтылына, тетла тушко нимогай янлыкат, вольыкат ок 
логал, йоҥылыш тошкал огыт керт. Нуным номер дене радамлен, 
кагазеш палемденна. Молан манаш гын, ик куткышуэште гына 
илыше кутко-влак идалыкыште коло миллион наре осал шукш-коп
шаҥгым, нунын муныштым пытарат. Кайык семынак ужар куш
кылын поро таҥже улыт, шочмо-кушмо кундемнан мотор пӱртӱс
шым аралаш полшат.

КВН-лан ямдылалтме репетиций ыш ойлымо семын лу шагат 
деч изиш ончычрак тольым. Пеленем Ниналан пӧлеклышаш сӱ
ретымат налынам. Кузе пуаш? Чылаштын ончылно але йышт гы
на кидышкыже кучыкташ?

— Сӱретленат шуктенат?—кидыштем пӱтырал кучымо пеҥ
гыде кагазым Нища ужо да мый декем лишеме.— Пу-ян, онча
лына.

Мый пуышым. Сӱретыштем изи ӱдыр воктене ош халатым чи
ен шогалше аважым да шарупшым упшалше кочажым ыштенам. 
Аважын оҥыштыжо—орден. А вуй ӱмбалнышт, яндар каваште, 
тичмаш кинде сукыр гай кече шыргыжеш.

Мемнан ончен 'шонымашке Яковлев лишеме.
— Палет, Аркадий,— ӱдыр сӱретым йолташыжлан шуялтыш,— 

тидым кочамлан ончыкташ кӱлеш. Кузе тудо куана!
— Коматше ужеш мо?
— Тудлан изиш каласаш кӱлеш, умбакыже ужмо семынак чы

ла умыла, вет сар деч ончыч тудо таза, сай шинчанак лийын.
— Ниша, каласе кочат нерген, вожатый толмеш ойлен пу.
Удыр нимомат ыш вашеште.
— Каласе, пожалуйста,— уэш йодым.
— Тудын кочаж нерген «Партизан корно» книгаште возымо,— 

Нина олмеш Аркадий вашештыш.— Лудын отыл?
Шагал лудмемлан кӧра адак вожылаш перныш. Книга деке 

утларак шӱмаҥаш кӱлмым шӱдымӧ мут деч поснак умылышым.
— Кушто тиде повестьшым муаш лиеш?
— Повесть огыл, очерк,— Яковлев мыйым тӧрлатыш.— Биб

лиотекарь деч йодыш ончо. Ала тыштат уло?
Мый содоррак библиотекыш шикшалтым.



л а т в и з ы м ш е  глава

Нинан кочаже
Библиотекыште йошкар коман книгам нальымат, верем гыч 

тарваныдеак шӧргал лектым. Теве Чемоданов фамилий койын 
колтыш, почым да лудаш тӱҥальым:

«...Партизан отрядын командирже штабыш Чемоданетым
ӱжӧ:

Кугу сомыл уло. Вязыма-Ржев участкыште кӱртньӧ корным 
строй гыч лукташ — теве тыгай приказ! Диверсий г р ушным наҥ
гаяш тыланет, лейтенант йолташ, ӱшанем.

— Есть!
— Тышеч тиде участке кок шӱдӧ километр тораште,—картым 

партизан отрядын командирже шаралтыш.— Теве тыште, Вазуза 
эҥер воктене.

— Кок шӱдӧ километрым огыл, кок шӱдӧ колымашым эрты
ман,— заданийым могай неле улмыжым Чемоданов чын умылен, 
йӱмынак пелештыш.

— Да! Но заданийым шукташ да илыше пӧртылаш! Раш?
— Раш!
...Каеныт торасе рейдыш кумытын: лейтенант Чемоданов, Сте

пан да Алеко. Кас велеш чодыра тӱрысӧ ик ял мучашке миен 
шуыч.

Южо вере тӱньык гыч шикш лектеш, пуым пила дене йыгы
ме йӱк шокта, ала-кӧ товар дене руа. Немыч-влак тиде чодыра 
тӱрысӧ ялыште улыт але уке улыт? Коктын эн тӱр суртыш пу
рышт. Коҥга воктеч илалше ӱдырамаш лекте. Шӧн ыд ымъиннву чы
лым ын тыгай унам ужмек, нимом пелештен ыш керт.

Чӱчӱньӧ, мо ӧрын шогалынат? Айда, лук пуратым! Кочен 
огыл дыр?—мыскарам ыштен воштылеш Степан.— Мемнам вучен- 
вучен, ноенат улыда дыр?

Ӱдырамашын ӧртшӧ пурыш, ш кен ан-вл акым пален шыргы
жале:

— Чынак, уло, уло! Пурамат муына, когыльымат луктына.
Ме кочкаш-йӱаш огыл шогалынна,— лейтенант Чемоданов

кокланже пурыш.— Ялыштыда немыч-влак шукын улыт?
— Каргыме кашак чошеныт,— оза вате умылтара.— Но пе

шак начарын илена.
— Мо шотышто? Молан?
— Староста, керемет, чоҥыш шукта, осал пий гаяк, почшо гы

на уке. А те шичса ӱстелтӧрыш.
— А шагатда коштеш? Ала олмыкташ кӱлеш?—(иктаж суртыш 

пурымек, Степан мом-тынат олмыктен, а шагатыште ик тӧрсыры- 
мак муын: «Орваже шолдыртен». Ронча да угыч пога — шагатет, 
мо шонет, тик-так .кошташат тӱҥалеш. А ийот ок лек гын, мом
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туддеч йодат. Орваже шолдырген — вот и ок кошт. Стёпа,пым 
шкенжымат саде шомакшылан верчын «Шолдыргышо орва» ма
наш тӱҥалыныт. Кызытат иктаж-мом олмыктен пуынеже ыле, но 
чӱчӱн отын уло погыжат тулвондо ден кӧршӧккучем гына.

— Фашист кереметлан ӱчым пуртеда, тидланжат тау!— шовыч 
лукшо дене шинчам ӱштылын, ӱдырамаш шуна.

Пел шагат гыч старостан могай улмыжым партизан-влак 
шкештак пален нальыч. Кӧм гына толен огыл, моем гына суртыш
кыжо поген огыл! Калык тушман старосталан мучашым ыштышт, 
партизан-влак умбаке тарванышт. Вазу з а велке чодыра дене еҥ 
шичат перныде каеныт: корно деч посна пушеҥге гыч пушеҥге 
дек, а вондер коклаште кумык пӱгырнен ошкылыныт, эсогыл ала
ныште шор г ы куышо шогертен ым ат лӱдыкташ тоштын огытыл. Сай 
разведкылан да тыге шекланен кайымылан кӧрак Чемода1№Овын 
группыжо тушманын засадышкыже логалын огыл, пий гай поли
цай-влак деч кораҥ кертын. Тушманын тылыштыже кредалаш ту
дын 1Мошт1ымашыжат, опытшат лийын: арам огыл военный учили
щым тунем пытарен, сар тӱҥалтыштак фронт тул вошт эртен.

Визымше кечын дӱл-дӱл ӱжара шарлаш тӱҥалме жапыште 
нуно Вазуза эҥер деке толын шуыч. Вӱдым келын вончышт да 
кӱртньӧ корно воктен, миным шындаш палемдыме савыртыш де
ран, шогальыч. Наблюдательный пунктым ойыраш да маскиро
ватлаш эше шагат наре жап эртыш. Тудо вӱд сер деч иктаж лу 
метр ӧрдыжтӧ, кӱкшакам волымаште — пеш йӧнан вер. Тышеч 
поезд толмат коеш, а корно савыртыш копа пундаште гаяк. Ынде 
эн тӱҥ пашам шуктыман—кӱртньӧ корным минироватлаш кӱлеш. 
Кузе тудым немыч-влак оролат? Наблюдательный пункт гыч эс
керымек, пален нальыч: корнышто мӧҥгеш-оньыш автодрезина 
кудалыштеш, тугеже, дрезина—орол, тушеч корным тергат, каж
не коло вич минут гыч кудал эрта—ондакат огыл, почешат ок 
код, кеч шагатым терге. «Коло вич минут жапыште мом ыштен 
шукташ лиеш? Шылын вочмо вер гыч кӱртньӧ корно марте куржаш 
лу минут кӱлеш. Уке, шагалракат сита. Зарядым шындаш да мас
кироватлаш — адак лу минут. Но зарядшым вет электроезрыва- 
тель дене шындыман, садлан кӱртньӧ воштырым шупшде ок лий. 
Чыла тиде операцийым коло вич минутышто шукташ лиеш мо?.. 
Разведкыш кайыше кумшо йолташышт молан эшеат пӧртылын 
огыл? Кӱлеш эшелон нерген да станций гыч кунам колтымо ж а
пым палеп налын але уке?—Чемоданов тургыжлана.— Степан, 
гый Алеко м вашлияш кай. Шеклане!»

Пычкемышалтмек, марий ден чыган рвезе пӧртыльыч. Чыла 
пален налыныт: пелйӱд деч вара кум шагатлан станций гыч тан
кым да боеприпасым наҥгайыше поезд тарванышаш.

Пелйӱд лишан кӱртньӧ корно дене дрезина кудал эртыш. Ту
намак п ар пиз ан-вл ак тӧрш тыш т: эн ончылто Чемоданов т ӱ ҥ  за-
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рядым нумал куржеш, тудын почеш электродетонатор да тол 
шашке пакет дене — Степан. Коктынат тӧр куржын толын, рельс 
йымал рокым кӱзӧ дене пургедаш пижыч. Алеко электропроводным 
шупшеш, тудым маскироватла. Зарядым шынден шуктымек. Че
моданов шагат стрелкым ончале, улыжат латвич минут гына эр
тен. Тыгеже, взрыватель деке воштырымат пижыкташ лиеш. Ик 
минутат ыш эрте, «Шолдыргышо орва» тидым шуктышат. Мини
роватлыме верым Чемоданов уэш писын терген нале: чылажат 
сайын, кӱлеш семын ышталтын.

— Мӧҥгеш! Писын!— куржаш командым пуыш.
Шылын возын гына шуктышт, дрезина йӱк шоктыш. Уке, ыш 

шогал. Тугеже, фашист-влак нимомат ышт пале, ышт уж.
Степан подрывной машинкыжьнм лишкырак шупшыльо да ик 

воштырым ушыш, весыжым ушаш кум шагатым вучыман. Могай 
кужун чучеш! Пелйӱд деч вара кум шагатлан станций велым по
езд толымо йӱк шокташ тӱҥале. Степан кокымшо воштырым ушыш. 
Кӱртньӧ корно савыртыште кужу эшелон койо. Чемоданов гене
раторын кучемжым темдале. Тунамак моткоч виян пудештме дене 
Вазуза кундем чытырналте...»*

ЛАТКУДЫМШО ГЛАВА 

Неле увер
Нинан кочаж нерген мучашыш шумеш лудын шым шукто, 

мыйым Яковлев ужо.
Вожатыят репетицийым эртараш таче ала-молан лу шагат деч 

вара гына толын-
— Рвезе-влак... нелеш ида нал,— Роза Даниловнан пышке

малтше да чытырналтше йӱкшӧ шоктыш,— мый лагерь начальник 
дене лийынам.

Молан вожатыйын моткоч шӱлыкан? Молгунам мемнам кече 
гай шыргыжал саламла ыле. Кӱлеш гын, пырля муралтен, куш
талтен пуа, модашат кумылан. Кушко йомын веселаже? Кӧ тудым 
тыгай ойганым ыштен? Мо верч? Уке-уке, мемнан отряд почеш 
шӱдырнышӧ огыл, зарядкьшжат чылан иктӧр лектына, строй дене 
ошкыл кайымаштат ончыл верым налынна. Эше мо кӱлеш? Аб
солют годымат ынде опа лӱшкӧ. Яковлев гына, малыме олмеш, 
одеял дене авыралтын, ончычсыж семынак лудаш толаша. Иктаж- 
могай ученый лиешак докан. Айда, ушыжо сита гын, шотшо уло 
гын, пондашым сакалтымек, профессор лийже. Мый ынде тудлан 
кӱчешт ом кошт. Молан манаш гын, тудо поро чонан, сай рвезе 
улмаш. Кугу Отечественный сарын инн а лияш ыл ан, ончычсо пар
тизанлан, кумылын полшен шога. Нинан кочаже ик рейдыште к 
тушманын мыняр техникыжым пытарен!

* Н. Петров семын.
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— Нина...— шоктыш вожатый, моткоч шӱлыкын, Чемодановам 
ончале,— тыйым штабыш ӱжыт.

Моланжым-можым ӱдыр йодышт ыш шого, вигак кайыш.
Нимомат ом умыло. Мо лийын? Могай осалым тудо ыштен? 

Лучо мыйым ӱжыктышт ыле. Вурсат гынат, мый чытем, ӱдыр- 
влак веле нечке улыт. Ала иктаж-кӧ Чемоданова ӱмбак шойышт 
ойлен? Тыгайжым пален налмеш гына — пунла кӱрышт оптена 
меж кочшо шорыкым! Тудын верч вуйын-почын шогаш, тулыш- 
вӱдыш пураш ямде ула.м.

Йоча-влак...— Роза Даниловна мемнам моткоч шӱлыкын 
ончале,— Чемоданов а н пеш кугу ойго. Мӧҥгыж гыч телеграммым 
колтеныт...

Мо .лийын тудын 1МӦҤГЫ1ШТЫЖӦ? Могай уверым колтеныт? Ме, 
кугун ш ӱлалташ  тоштде, каласы мы ж ы м  вучена.

— Кочаже колен...— Роза Даниловнан йӱкшӧ кӱрылтӧ.
Чемоданов а, жапым шуйкалыде, ты кечынак мӧҥгыжӧ каяш

йодын. Кочаж нерген лудмем почеш умылынем ыле: тушманын 
эшелонжым пудештарыме годым мо тудо сусырген? Кузе сокыр 
лийын? Йодын шым шукто. Ышна кутыро, тугак кодо. Репетицият 
лийын огыл, ме чыланат моткоч кугу ойгыш перныше йолташнам 
ужатен улына.

— Чеверын, Нина! Ит шорт...
— Серышым возо! Ит мондо.
— Иктаж-могай полыш кӱлеш гын, увертаре.
А мый нимомат пелештен кертын омыл, логар пышкемалтын, 

кумыл тодылтын. Шинчавӱдым ончыкташ огыл манын, ӧрдыжкӧ 
кораҥым.

— Чеверын!— шоктыш Нинан йӱкшӧ.
— Чеверын!—мыят кидем тора гыч рӱзалтышым.
Кунам ынде ужына? Мыняр ий лыч адак уэш вашлийына? Ты 

кӱчык жапыште туге палыме лийын шуктен улына, ойырлымат 
ок шу. Но тыланет, Нина, кайыде ок лий. Ужате кочатым, кугыеҥ 
манмыла, пытартыш корныш, курымеш шарнашет пытартыш гана 
тудым ончал...

Неле ойгым пеле гыч пайлаш Нина дене пырля Аркадият ку
дале.

ЛАТШЫМШЕ ГЛАВА 

А мый?

Мыйын шинчен-шинчы1ме1мат, лют ён-шот ым ем а т ок шу. Мыла
нем палеп налаш кӱлеш: книгаште возымо Степанже ала мыйын 
кочам? Вет тудат партизан отрядыште лийын, тудынат кид-йолжо 
чылалан толеш, шагатын «шолдыргышо орважымат» олмыктен
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мошта. Кочам ик гана огыл шкежат Насту почиҥгаште илыше 
партизан йолташыж нерген ойлен. Тугеже, книгаште возымо Сте
пан — мыйын кочамак! Тидым Нина ден Аркадий палышаш 
улыт. Кызытак нунын деке каяш, кеч кӱчык жаплан ужаш да ти
дын нерген увертараш, ик-кок мутым вашталташ чонем йӱлен. 
Кузе мый лудмем годым вигак тогдаен амыл? Эх, арва вуй!

Нунын почешак Нинамыт деке каяш вожатый дечат йодынам.
— Тый гына огыл, весат, кумшат Чемоданов ам чаманат. Чо

ным почын каласаш гын, мыят миен толаш ваштареш омыл. Но 
шоналте, тыгай ойган жапыште кузе унала миен пурет? Чыталте 
изишак. Смена пытымек, мӧҥгет пӧртылат да, ават колта гын, 
лӱмынак нунын деке миен тол,— умылтарен Роза Даниловна.— 
Йӧра?

Чарыш мыйым вожатый, ыш колто, ыш умыло мыйын кумы
лем...

Мыланем ынде ниможат оҥайын чучын отыл. Кӱкшӧ пӱнчӧ- 
влакат, ойгырен, вуйыштым кумык сакен шогышыла койыныт, 
шийын-шӧртньын йылгыжше ержат Нинан шинчавӱдшӧ гыч погы
нен шичмыла чучын... Мыйым репетицийыш ӱжыныт, туштат «Эре 
лийже кече» мурынам шкет мурен кертын омыл, йӱкем кӱрыштал
тын. Садлан тудым пӱтынь отряд дене тӱшкан мураш келшеныт. 
Южо школышто англичанла я француз,л а ойлаш тунемыт улмаш, 
нине йылме денат припевшым посна ластыкеш возен пуэныт:

Мей зеа’р олвез би саншайн,
Мей аен' р олвез би блуокай,
.Мей эеа’р олвез би майн,
Мей зеа’р олвез би ми,

Тиде англичанла лиеш. Французлаже тыге:
Ке ле солей макомпанё,
Ке лё съели сун тужур блё,
Кё мама суа тужур ля,
Кё тужур жё сун, муа.

Но мый возен пуымо тиде ластыкым ончен мурен омыл, кӱсе
нышкем гына шуралынам. Ала иктаж-гана англичанла да фран
цузла возен пуымыштым Ниналан ончыктем? Ала иктаж гаша ку
мытын муралтенат пуэна, кӧ пала?..

Мый дечем сӱретлаш йодыныт, а ончылнем ош кагаз огыл, Ни
нан кочажын ӱмбак шарен пыштыме коленкор гына койын.

Мо тыгай мый денем лийын? Вуйыштем эреак икте гына пӧр
дын: мый Ниналан, Аркадийлан нимомат сайым ыштен омыл. Эсо
гыл ияш туныкташат шотем ыш лий. Йӱштылмӧ годым Аркадий 
кид-йолжо дене ужавала веле удыркала ыле. А (мый кроль, брасс 
да моло семынат ийын моштем, кумдыкат савырнен возын канем, 
вӱд йымачат тораш каен кертам. Ондакше тек Нина мыйын мош-
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гы м ем ончыжо, Аркадий кӧраныже, манын шоненам. Мый ынде 
тӱрлӧ семын ияш, вӱд йымалне кузерак кужун лияш, эше футбо
лым капкашке тура да виян чумалаш туныктем ыле. Сӱретым гын 
Нинан лӱмеш иктым огыл, шуко-шуко ыштем ыле. Но ӱдыр ала- 
молан тынар тыршен ыштыме сӱретемат ӱстембаланак пыштен ко
ден. Ала вашкымыж дене мондет? Да молан ынде тудлан тиде 
сӱретше? Вет ӱдыр кочажлан ончыкташ шонен, мыйын нерген 
ала иктаж поро мутым ойлынеже улмаш. Молан Нинан кочаже 
кеч изиш утларак илалтен огыл, вет айдеме кужу ӱмырым, шӱдӧ 
утла ийым, илышаш майын возат. Молан вара тудо уныка пӧртыл
мемат вучен шуктен огыл? Аркадий мыланем тыге ойлен ыле: 
«Нинан кочажым, палет, шке манмыжла, мӱкш арален ашна, вет 
мӱй — тӱрлӧ пеледыш гыч погымо эн сай эм, мӱкш аван шӧржӧ 
клеткым кушташ полша, д п р опал иеш е* «осал бактерийым пытара»- 
Нимат полшен кертын огыл... Уныкажлан куанен, илаш да илаш 
кӱлеш ыле тудлан, вет моло семынак тудо ояр эрым, чевер кечым 
йӧратен дыр, омарта гыч лекше мӱкш-влакын ызгалтме йӱкыш
тым, паша мурыштым, очыни, чонжо шулен колыштын. Кӧ ынде 
тудын изи чонанженвлакым ончаш тӱҥалеш? Кертеш мо Аркадий 
шкетак мӱкшым ончен? Тӱҥалтыш жапыште йӧсӧ лиеш тудлан. 
Кочам нунын деч мӱндырнӧ огыл гын, ончаш мия ыле. А мыйже 
ом керт мо? Кертам, мыят полшен кертам! Йомак семын нунын 
мӱкш ыш тл ан ат лӱмым пуэдем ыле: иктылан Анам, весылан Май
рам, кумшылан Тайрам. Кӱлешак гын, сурт кӧргӧ сомылымат ыш
таш тореш омыл, пареҥгымат вичкыжын сараташ тунемынам...

Каем Насту почиҥгаш, эше почеш кодым омыл. Нинан кочажын 
шӱгар ӱмбакше мӧр пеледышым шындем. Шкетын огыл, конеш
не, кумытын пырля шындена, йошкар шӱдыр йымалан партизан 
командирын лӱмжым возена. Нина ден Аркадий палышаш улыт: 
книгаште возымо Степан вес еҥ огыл, мыйын кочамак. Нуно ик 
партизан отрядыште тушман ваштареш пырля кредалыныт!

ЛАТКАНДАШЫМШЕ ГЛАВА 

Наступочиҥгаште
Автобус корнывожеш шогале, мый волен кодым. Умбакыже, 

шоссе деч ӧрдыжыш кораҥын, йолгорно дене кайыман, манын 
каласышт. Газетеш пӱтыралме сӱретем кучен, вес кидеш изи че
моданым сакалтен, шкетак ошкылам. Тупым пӱгыртет шогалше 
тайылым кӱзен, изи ото воктеч эртем. Ото тӱрыштак пуйто огш 
.лум дене леведалтше пасу шинчамлан койо.

Кеҥеж годым тый аш нурым ужынат мо?—
Мамык семын оваргалын, ошын койын пеледеш!

* Прополис — мӱкш клей, лӱмӧ.
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Тиде—шемшыдаҥ пасу, мӱй пуш дене тамлын-тамлын ӱпшал
теш. А вуй ӱмбалнем ояр каваште кече модеш, шемшыдаҥын ош 
п е л е д ы ш ы ж ы м ш упш а л еш.

Теве келге кукшо корем. Кӱвар гоч вончымек, Наступочпҥгаш 
пурышым. Мемнан велыште ял-влак пӧръеҥ лӱм дене лӱмдалты
ныт: м и к  ал почиҥга, Васлийла, ЙЫ|В|Ы1рай1муча|ш. А Нинамытын 
ялыштлан ӱдыр лӱмым пуымо. Молан? Таир лагерьыште «Шке 
кундеметым палет мо?» тема дене КВН-лан ямдылалтме годым 
ме шкенан ял лӱм нерген тӱрлӧ преданийым каласкален улына. 
Наступочиҥга нерген Нина теве мом ойлен:

«Ожно, манеш, мемнан верыште чимарий-влак иленыт. Икты
же Кӱлман, поян марий, улмаш. Тудо Ошэрге лӱман тарзым ку
чен. Саде рвезетым К улакы н мотор ӱдыржӧ, Насту, йӧратен 
шынден. Но поян марий шке ӱдыржым тарзылан марлан пуаш 
шонен огыл. Садланак йорло рвезетым ӧкымеш салтакыш ужата.

Настум весылан марлан пуэн шуктен огыл — Ошэрге салтак 
гыч шылыш куржын. Чодыра кокласе келге коремеш рок пӧртым 
ышта да тушко Настум шолып конда. Поян ӱдырат тореш лийын 
огыл.

И лаш  тӱҥалы т.
Ошэрге, шкеж гаяк шылше-влак дене кугорнышто ӱштыган 

тӱшкам аген, поян кашаклан ӱчӧ почеш ӱчым шукта.
Жап эртен. Кугыжан войскаже увер почеш тышке толын, ма

неш. Чот кредалмашеш Ошэрге колен. Кугыжан салтакше-влак 
шукын лийыныт, нуно сеҥеныт.

Тиддеч вара Насту поян ачаж деке пӧртылын огыл, изи шоч
шыж дене рок пӧртешак илаш кодын. Эрге кушкын, ешаҥын, На- 
сгун тукымжо шарлен. Корем тӱрыштӧ верланыше ялжымат тиде 
чолга, лӱддымӧ аван лӱмжӧ дене Наступочиҥга манаш тӱҥалы
ныт».

Кенета корно покшелан чарнен шогальым. Чу! Кузе мый Нина
мытын пӧртышкышт пурен шогалам? Мом каласем? Родемат огыл, 
тукымемат огыл. Аваже мом манеш? Тидын нерген тымарте шо
налтенат омыл. Уке, ончыч Аркадийым кычал муман, тудлан брю
кыжым пӧртылтыман, вара тудын дене пырля гына Нинамыт деке 
кайыман.

Капка ончылно изи олымбалне йоча дене ш инчылтш е ик ш о ҥ 
го кува деч Яковлевм1ЫТЫн сурт-печыш тым йодым.

— Мемнан ялыште чыланат Яковлев улына. Кудыжо вара кӱ- 
ле-э-эш?— шоҥго кува, шылыжшым кучен, вийнен шогале.

Аркадийын ачаж лӱмымат ом шинче. Да, нуно вет Нинамыт 
дене йыгыре пошкудо улыт. Нинан кочаж нерген каласышым.

— Ой, уныкам, тудым ынде от уж, киямат тӧра деке ужатен
на. Тӧвӧ сурт-печышт,— кидше дене ончыктыш,— ныл пӧрт гоч.

Мый таум каласышым. Кум сурт-оралтым эртен, капка кылым
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нӧлтальым — ок почышт: кӧргӧ гыч тӱкым пыштыме. Тугеже, 
Аркадий уке. Миен шогальым Нинамытын сурт ончыко. Окна 
ончылнышт палисад уло, кӧргыштыжӧ — пеледыш. Пӧртышкышт 
пураш але пураш огыл? Пурышым.

Иледа-кутыреда? — Омса лондемым вончен, саламлыме .му
тым пелештышым. — Иктат уке мо?

Коҥгадӱрыштат ончальым, чынак, нигӧат уке. Кушко каеныт?
Тошкемышке лектым гын, тушто коктын мӱкшым ончен шо

гылтыт. Иктыже — Аркадий, вигак палышым, вичкыж кужу ка
пан, шӱргыжым шарупш дене авырен. Весыже ала-могай шоҥго 
кува. Шокшо гынат, пальтом чиен, йолыштыжо — резинке кем, 
кидыштыже — шем шӱштӧ пиж. Очыни, чылтак пӱжалт пытен, 
вӱд кашка гаяк лийын дыр, чаманен шоналтышым. Кенета оҥгыр 
гай йӱкшӧ гыч палышым: шоҥго кува огыл, Нина улмаш. «Мый
ыт семынак мӱкш деч лӱдеш да тыге кӱжгын чиен шогалын», 
семынем шыргыжальым. Кочаже укеат, ынде Аркадий шке онча, 
Нина шикшым колташ полша.

Мыйым ужыч.
Сейчас!— салютым пуымо семын кидшым Аркадий нӧлта

л е .— Магазиным гына шынден шуктена.
Мыйым саламлаш тунамак изи мӱкшат голын шуо. «3 -з-зра- 

сте!» ызген, вуй йырем пӧрдаш тӱҥале. Содор лап лийын, кудыве
чыш шикшалтым.

Икмыняр жап эрталтымек, Аркадий ден Нина коктынат толь
ыч, шарупшым вуйышт гыч нӧлталын, кугыеҥ семынак кидыштым 
пуышт.

- А мый толатак, шоненам! — «купеч» гай чиен шогалше ӱдыр 
ӱмбакем порын ончале.

Мыйже пӧлеклаш ото тӱрыштӧ кушшо пеледышымат поген 
омыл, ушешемат возын огыл. Ой, нулыдымо презе, аҥыра шорык! 
Тидланат шотем лийын огыл. Йӧра эше сӱретем газетеш пӱтыра
лынам.

— На, тунам вашкымет дене монден коденат ала-мо, — шуял
тышым.

— Лӱмынак ӱстембак пыштен коденна. Вес могырыштыжо 
возымым лудынат? — йодо Нина.

Газетеш пӱтырал.мьщ рончен, сӱретым шаралтышым. Чынак, 
вес могырыштыжо лукеш изиракын кум мутым возымо: «Мемнан 
деке пуро».

— Аркадий возен, — ешарыш Нина.
Тугеже, коктынат мыйын толмем вученыт. Ала-кузе шинчаш

кем нунын возымышт пернен отыл, шкештат шомак дене каласен 
кодаш, витне, тунам тыгай туткар жапыште шуын огытыл. Ик 
жап пелешташ мутым лукде, шып шогышна. Кузерак тудын да 
мыйын кочана нерген кутыраш тӱҥалаш?
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Аватше кушто? Пӧртыштыда нигӧат уке, суралышат огыл,— 
весым гына каласышым.

Тудо кечыгут комплексыште, огеш ярсе, наверне, вольык
лан ужар кургым солаш каеныт,— ӱдыр мыланем шкенжын шар
упшыжым шуялтыш.— На, Аркадийлан ончаш полшо!

«Ой, Нина, нимомат от шинче, вет мӱкш дечын мыят тыйын 
семынетак лӱдам». Но тыге шым каласе, чийышым шарупшым. 
Тек пӱшкыл ышт, кеч лу гана, кеч шӱдӧ гана, мый ынде, кидем 
дене лупшен, лӱдын ом чошо, ынде коч ам л ан ат мӧҥгыштӧ ончаш 
эре полшаш тӱҥалам.

Аркадий дене коктын пашаш пижна. Мий шикшым колтылам, 
а тудо магазиным шындыме деч ондак чыла рамым радам дене 
нӧлтал терга: ава кудым терга. Шижынат шым шукто, ик сырыше 
мӱкш умдыжым кидышкем чаманыде кере, весе шокш кӧргышкӧ 
пурен да пешак кудалыштеш.

— Колто, колто шикшым! — .мыйын кадыргыл шогылтмем Ар
кадий ужо. — Нимат огыл, мӱкшын пӱшкылмыжӧ эм дене иктак, 
тазалыклан пайдале. Тыге ойла ыле Нинан кочаже. Палет, тудо 
мыланем кок омарта мӱкшым пӧлеклаш шӱден, Нинан аважлан 
каласен коден, манеш.

— Мый гын ом нал ыле...
- Мыят ынем нал. Но тый эше Нинан аважым от пале, Иван 

Дмитриевичын, Нинан кочажын, каласен кодымыжо тудлан закон 
гаяк. Мый тыге шонем: тиде омартам школлан пуаш. Таир вокте
нысе школышто мӱкшым ончатыс.

— Аркадий, моткочак чын! — мый, йолташемын шонен мошты
мыжлан йывыртен, уло йӱкын кычкырал коштышым.

— «Пионерская правда» газетыште возымо ыле: Грузийыште 
ик тунемше рвезе (фамилийжат ушыштем — Жора Джавахиш- 
вили) кум ий жапыште ик мӱкш еш гыч латкандаш ешым ыш
тен,— лудмыж нерген каласкала Аркадий. — А кок омарта лыч 
мыняр ышташ лиеш, шотлен ончо-ян!

«Мемнан школыштат тидым ышташ ок лий мо? — шонкалаш 
пижым. — Ала колхозна отарже гыч тӱҥалтышлан ик-кок ом ар 
там ойыра? Кумыланже тек .мӱкшым ончаш тунемеш. Вет мыйын 
кочамат кок курымым ок иле, алмаштыш деч посна ок лий. Кол
хоз вуйлатышын манмыжла, доярках механизаторат, инженерат, 
агрономат шкенан тунемше кокла гычак лийшаш. А мӱкш ончы
шыжо? Школлан иктаж омартам ойырымо нерген кочам дене ку
тырен ончышаш».

— Сережа, шикшетым колташ адак мондышыч.
Ты жапыштак тошкемыш лектын шогалше Нинан ӱжмӧ йӱкшӧ 

шергылте.
Ошалге кына тӱсан кӱчык платьыжым, вияш ӱпшым лай мар

деж пуале — мыланем тудо ялт шӧршудо гай койын колтыш.
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— Сейчас миена, Нинуш, — вашештыш Аркадий.
Мӱкшым ончен шуктымек, ,ме пӧртыш чай йӱаш пурышна. 

Ӱстембак кугу ош кӱмыж тич шышталге тӱсан мӱйым Нина кон
ден шындыш, моло тӱрлӧ сий-кочкышьшат погыш.

А пырдыжыште, ӱстел ваштареш, карточка-влак кечат. Мыйын 
тӱслен ончымем ужын, Аркадий парняж дене очыктыш:

— Теве Иван Дмитриевич, Нинан кочаже.
Уке, шинчажым шем тасма дене авырыме огыл, кочам семын 

изирак пондашыжат уке.
— Кузе бритленже кертын? — йодде шым чыте.
— Кид шӱмжӧ дене,— воктекем толын шогалше Нинан тӱрвы

жӧ лыбе-лыбе лие.
— Шке манмыжла, салтак семын кажне кечыш... — Аркадийы

нат мутшо кӱрылтӧ.
Карточкым 01нчыше!мла, нунын семынак мыйынат шинчам вӱ

дыжгыш, окна велыш савырнен шогальым. Янда ӱмбалне, чар 
шулдыржым быр-быр-быр лупшкеден, ик мӱкш пӧрдеш. Кузе 
тышке тудо логалын?

Кыдеж воктенысе этажерка ӱмбалне шинчыше репродуктор 
гыч кумылым налше муро сем шӱмыш вошт шыҥа:

Мыланем тыге чучеш: эл верч кредалын,
Вӱран пасу гыч пӧртылдымӧ-влак 
Шем мландыш возын огытыл урналтын,
А савырненыт ош турнят! вигак...

Ала Нинан кочажат теве тиде изи мӱкшыш савырнен да пӧрт 
окнаште пӧрдеш? Ынде, мемнан пырля улмынам ужмеке, мӧҥгеш 
чоҥештен кайынеже. Палем: тыге лийын ок керт. Но мыланем 
тыгела чучо.

Окнам почын, саде изи пашачым тӱгӧ луктын колтышым. Туд
ланат чевер кече кӱлеш, тек чоҥештен кайыже мӱй вӱдан пеле
дыш дек уналыкеш.

Иммер тайне ди Зонне!
Мей зеа’р олвез би с анпи айн!
Ке ле солей макомпанё!

Мыланнат чевер кече кӱлеш мӱй .вӱдан пеледыш гай сылнеш
тын кушкаш, чоҥештылше изи мӱкш семын иквереш келшен мо
даш, паша дене тӱзланыше тыныс илыш дене илаш.

Шонымем коклашке шыҥен, кенета Нинан йӱкшӧ шоктыш:
— Чай йӱашда мо огыда шич?
Ӱстелтӧрыш верланышна. Теве кунам кочана нерген, пунын ик 

партизан отрядыште тушман ваштареш кредалмышт нерген мут
ланаш эн йӧнан жап толын шуо.

Эх, Нинан кочаже ила гын, ужеш ыле: уныкан лишыл йолта
шыже нк Аркадий веле огыл!
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ПОРАН

I
Пасушто шинчам почын ончалаш ок лий: поран сӱаным тар

ватен. Савуш лийын, лум ӱмбалне мардеж чарныде кушта.
Шаҥге, физкультура урок подым, тыгай поран уке ыле. Ту

ныктышо, секундомерым ончен, ик йоча почеш весым ече корныш
ко ужатыле.

— Воронцов Геннадий!
Ошалге шӱргывылышан, кошаргырак оҥылашан рвезе вачӱм

бак сакалтыме ӱдыр пальтом (тудым Майя Пирогова ече корныш 
шогалмыж годым кучыктен коден) да шке курткыжым лум ӱмбак 
кудаш пыштышат, туныктышо деке толын шогале.

— Мо пеш кужун вучыктет? Марш! — команда шоктыш.
Тайыл волымо годымак Гена икмыняр ечызым ончылтыш.

Южо рвезе ечыж дене тавен-тавен куржеш. Кужу жап тыге каен 
кертат мо? Вашке йылметым ваче гоч сакет. Воронцов, капше де
не тагына йымал гынат, тояж дене алмаш-алмаш шӱкалын, йол
жым кужун-кужун шуялтен налеш. Умбач ончышо годым пӱчӧ 
кудалмыла коеш.

Ече корно пасу тайыл ӱмбач чодыра деке лупшалтеш. Вара 
келге корем гоч эрта. Тушто тура сер гыч волымо годым шагалын 
огыл лум пургыжыш керылтыт, кошташ тӧчышӧ азала почаҥыт—
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шерге жапыштым корем йымалан йо!мдарен кодат. Геналан гын 
тура серет модыш гай веле, писынрак волаш манын, тояж дене 
кыртмен шӱкалыт гына кошта — чоҥешта, шонет.

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

Гена кап-кыл дене Видим деч изи да какши гына, ӱнаржат ша
галла коеш, но ече дене таҥасыме годым ончылташ итат шоно, 
нигӧлан вуйым ок пу. Арам огыл, лум возеш веле — тудо ече ӱм
балнат, уремышкыжат ече деч посна ок лек докан.

Удыр кокла гыч чылаштым Майя Пирогова сеҥен. Тудо физ
культура урокым поснак чот йӧрата, эн талын куржын, эн тораш
ке тӧрштен кертеш. Теле шуо гын, мӧҥгыж гыч школыш, кеч по
ран, кеч чатлама йӱштӧ лийже, йолын ок лек, шӱшкан емыжымак 
чия.

Ончыл верыш лекше-влакым туныктышо 'сеҥымаш дене са
ламлыш.

— Те школын чапшым районысо таҥасымаште аралаш тӱҥа
лыда,— мане. — Туштат уло моштыш анид ам ончыктыза, вийдам 
ида чамане, эн писе лияш кече еда ямдылалтса!

Физкультура урок гыч 'классыш толмек, Майя вигак портфель
жым руалтыш да почын ончале, пуйто осал лийшашым чонжо он
чылгочак шиже. «Ала пальто кӱсеныш пыштен омыл, ала порт
фелет кодын?» — уэш книга ден тетрадь-влакым ниялткален он
чыш, шерын лекте, иктаж вич гана кӱсенжым пургед пытарыш— 
шӧртньӧ Тӱсан шергакан шагатшым ыш му. Тудым изаже армий 
гыч отпусклан толмыж годым пӧлеклен ыле. «Урок деч ончыч мо
лан кидем гыч нальым? Ала икта ж-куш ан лектын возын? Акшат 
шулдо огыл вет. Ынде изамлан мом манын возен колтем?» Ӱды
рын 'шинчавӱдшӧ, шӱшер р.удалтмек, шер йоген кайыме семын кӱ
вар ӱмбак поче-поче чӱчалте. Вари парт ӱмбак кумык возо да туп
шым чытырыктен шорташ тӱҥале.

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

— Молан шортат? Кӧ тыйым?..
— Моч коршта? — молат йырже погынышт.
— Мыйын... кид шагатем... изамын пӧлекше йомын.
— Кушан? Кузе? Кунам?
Вашмут олмеш Майя, вуйым нӧлталде, кагаз гай ошемше, 

вашталтше тӱсшым ончыктыде, кидше дене портфельым оҥ пелен 
ишыктен, тугак шортеш.

— Рвезе-влак, шогыза! Мӧҥгыда ида кай! — пӧръеҥ гай йӱк
шӧ дене Михеева Лида кычкырале. — Титаканым муаш кӱлеш.

Чыланат пӧртыльыч.
Рвезе ден ӱдыр-влак, ала иктаж-кӧ, мыскарам ыштен, йомшо
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ӱзгарым мый декем чыкен манын, шке портфельыштым, кӱсеныш
тым тергат.

Тасма дене кылтала кылден шындыме ӱпшым вачӱмбалныже 
тӧрлатен, Михеева Лидак оҥай ойым лукто:

— Кӧ чеверга, тудо налын.
Ала вожылмо, ала лӱдмӧ дене классыште чыланат пылы- 

шыштге йошкарген шинчыныт, пуйто шӱргышкышт тул пижын.
— Шогыза, тыге огыл, Нина Ивановнам ӱжаш кӱлеш, — икте 

классный руководитель дек куржо.
— Тек дежурный кычалже! — весе ойым ышта.
— Вадим, тый вет дежурный улат, кычал вашкерак! Мом шин

чет?
Егошин Вадим Укташ школышко тунемаш кодшо шыжым гы

на толын. Ӱмаште ачажым «Чевер ӱжара» колхозыш ветфельд- 
шерлан колтеныт, аваже ветпункт ыш так санитаркылан ышта.

Укташ ялыш илаш толмекышт, Вадим эн ондак школыш кур
жын. Тушто, спортплощадкыште, рвезе ден ӱдыр-влак баскетбол 
дене модыныт. Окна ончыл пеледыш гай чевер шӱргывылышан, 
икияш воштыр гай лывырге кап-кылан ик ӱдыр (моло деч чулы
мын, устан модын, тудын кидше гыч .мече чӱчкыдынак корзинкаш 
лӱмын тӧрштымӧ гаяк пурен. Вадим ӱдырын модмыжым йӧратен 
ончен. Лӱмжат келшен — Майя.

— Сайын модат, — ӱдырлан шыргыжалын.
— Тол, пырля модына, — ӱжын ӱдыр.
Рвезе мардеж деч писын куржталын, 1ме'че тудын кидыш лога

лын лын, корзинкаш пурыде кодын огыл. Удырат палыдыме рве
зын модмыжым куанен ончен.

— Тыят чолган модат, — поро шомакым каласен М айя.— 
Кушто тунемат?

— Тендан школышто тунемаш тӱҥалам. Эрлат модаш толыда?
— Ме опытный участкыште дежуритлена. Каныш жапыште 

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

лийын, ӱдырын умылал а пӱтырналт кечыше ошалге-той тӱсал ӱп
шӧ, йыргешке вачӱмбалже рвезын шинчаш вигак пернен. Вара
ракше Майя модмыж дене гына огыл, тунеммаште чулымлыкшо 
денат рвезын кумылжым налын.

— Вадим, мом шинчет? Тый вет дежурный улат, кычал! — 
уэш шоктыш.

Кугурак кап-кылан, шемалге яндар чуриян рвезе чурк лие, кы
нел шогале.

— Кычалаш мыйын правам уке, — вашештыш тудо. — Кӧ па
лын, тудо шке луктын пуышаш. Шаҥге Майян пальтожым Ворон
цов Геннадий нумал коштеш ыле...

Кернак, Майя, ече корныш шогалмыж годым, пальтожым ку-
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латын, пошкудо рвезылан— Геналан — кидышкыже кудалтен 
кодыш. Ала Воронцов луктын налын?

Коло ныл мужыр шинча Генам шуын шӱтенак, нелын к о л ы 
шашла ончале. Окна тураште шинчыше рвезылан классыште 
огыл, почкалтыш коклаште улмыжла чучо. Нимом пелешташат 
ӧрын, кӱшӧ пурыс гай йошкаргыш.

Тиде жапыште классыш Нина Ивановна толын пурыш. Тунык
тышо кажне йочам шинчаваш шымлен, вошт ужаш шонен ончале. 
Уке, тымарте классыште иктат еҥыным тӱкалтен огыл. Неужели 
кызыт иктажын шинчаже йӱлен да кидше чыгылтын?

— Пирогова Майян йомдарыме кид шагатшым кӧ муын, пио
нер семын кызытак ӱстембак конден пышташ йодам, — пеҥгыдын 
каласыш туныктышо.

Классыште моткоч шып лие, тыгай годым тарванаш огыл. ку
гун шӱлалташ от тошт. Но, вер гыч лектын, иктат ӱстембак кон
ден ыш пыште...

Мӧҥгӧ колтымек, Гена ден Майя молгунамсе семын пырля 
ышт кай.

Поран чотак тарванен. Ялыште эше чыташ лиеш. Тыште мар
дежат сурт-пече коклаш пуйто шӱртнен камвозеш да, эмганыме 
вержым пуалын, изи йочала тӧршталтен кынелешат, окшаклен- 
окшаклен куржаш толаша. А пасушто йӧрыктен пыштыш атил а 
шиеш, лумым тӱргыкта, каваш нӧлтен, чодыра тӱрыш, корем ла
пыш нами ён шӱшкеш.

Майян йолташ ӱдыржӧ корно мучко Ген ам а к гына титаклыш: 
я шке налын, я луктын возен, мане. Комплекс оралте деран шӱ
лыш налаш шогальыч.

— Тый шкеже кузе шонет? — Лида туран йодо.
— Мый... мый... — ече тояжым лумыш керын, ӱдыр ночко пи

жан кылме кидшым кормыжтылеш. — Ом пале... Неужели Гена 
вор?..

Лач тиде жапыште Воронцов Геннадийын аваже кормокухня 
гыч лектеш ыле. «Гена— .вор» манме тудын пылышышкыже сол
ныш. Пуйто ӱш дене перышт. Кидше гыч лавренте ведражат му
чыштыш, нимом ышташ ӧрын, ик жап пелештыде, вуй йоҥлен 
шогыш. Вара, ушым налме гай лиймек, ӱдыр-ш ак деч йоднеже 
ыле—нунын кышаштат йолгын.

Ава содор мӧҥгыжӧ тарваныш. Мардеж илалше ӱдырамашын 
шӱлыш аҥжым петыр а, шӱргыжым лупша, йол ӱнаржым налеш. 
Тыгай пора нымат сеҥен 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. Кочкаш шул-
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тыш кинде уке ыле. Шошым, пасушто кылме пареҥгым поген, 
крахмалже дене салмагинде гай шем нӧнчыкым ыштен, шужышо 
пагарым темаш логалын. Но еҥын кумыржым, колхозын ик шур
но пырчыжымат йодде налаш кидше нӧлталтын огыл. Мӧҥгешла, 
«кужу кидан» еҥым уло шыдыж дене вурсен. А кинде эргыжак 
чыла пошкудо ончылно вожылмашыш пурта /мо?

Аван шыдыже тӱргоч шолеш. Эргыжым, кок кид дене кучен, 
почкалтен налмыже шуын колта. «Тудак налын гын, йолем дене 
копшаҥгым пызыралмыла темдалам, ом чамане. Мо тудлан ок 
сите? Кочкаш-йӱаш, чияш-шогалаш мо кӱлеш, тудо уло — еҥ деч 
вожылын ок кошт. Шкет ӱдыра1маш улам гынат, калык сомын 
телевизорымат налын шынденам. 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 кайышашла шӱлештын, капка ончыко пыкше толын 
шуо. Шӱмжӧ лектын вочшашла кӱлтка. Чытырыше кидше дене 
капка кылым кучыш — мардеж шыдыш пуал колтымо дене капка 
кроп почылт кайыш. Нимогай кышат уке. Эргыже эшеат толын 
огыл. Пӧртӧнчыл омса тугак суралыме, пий йылме гай койын, кӧ
гӧн кеча. «Кушто Геҥушем? Ала иктаж-мо лийын? Ала школыш 
куржман?» Аван йолйыжыҥжат пытыш. Пӧртӧнчыл тошкалты
шыш воленипиҥче. Эргыжым ч а манен, мамык гай лайык кумылжо 
тодылалте. Уке, парня гай ик эргыжым нигунамат копшаҥгыла 
ок темдал, чылашт дечат шке пыдал налеш.

«Шочшо уке — ик ойго, шочшет уло — лу ойго». Чыным ойла 
калык. Ала эргыже йоҥылыш лийын? Кузе палаш? Мом ыш
таш ?— ава кынел шогале. — Майямыт деке миен толшаш. Ала 
тудо пала? Туштат уке гын, школышкак куржам».

Ава, пӧртыш пурыдеак, уремыш лектын шогале. Теве корпо 
тураште ала-мо шемын койылалтыш.

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

гале.
— Молан тынар почеш кодын толат? — аван куанжат, шыды

жат йӧре-варе лугалте. — Ой, чон падырашем! Кушто тыге кош
тат?

Эргыже нӧрышӧ шӱргыж дене ава оҥыш керылте.
— Молан шортат?
— Авий, — лып-лып лийше тӱрвыжым тарватылеш тудо,— 

мыланем... йолам ыштат...
— Айда пӧртыш. Кылменат вет? Мый колынам, колынам...
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Мо йомын, кузе лийын, а.ва чыла йодышто. Гена коҥга ӱмбал
не шортын кийышыжлак мален колтыш. Коклан-коклан омыж 
денат нержым шупшыл-шупшыл колта. Аван гына омо уке, пуй
то поран уло шыдыж дене ала-кушко, торашке, лум йӧре пӧрдык
тен наҥгаен.

«Ала чын корно дене куштен моштен омыл? Вет рвезын ача
жат уке», — ава шонкала.

Изиж годым эргыже эреак йыгылен:
— Авий, мыйын ачам кушто?
— Тудо лийынак огыл, тый ача деч посна шочынат, — вожыл

мыла аваже вашештен.
«Ала тунам шойыштмыжат ок кӱл ыле»,— шкет ӱдырамаш 

вуйжым пудыратылеш. Гена, первый классыш кошташ тӱҥалмек, 
школ корнышто паккӱзым муын, тидат ӱдырамашын ушышкыжо 
толын пурыш.

— Кӧ пуэн?— паккӱзым эрге кидыште ужмек, ава йодын.
— Чӱчӱм пуэн,— вашештен рвезе.
Шоя шомакшым ава вашке пален налын.
— Чӱчӱэт нимогай паккӱзым ат пуэн омыл манешыс.
— Авий, мый тудым .муынам.
— Вара молан шойыштатше? — эргыжым шылтален.
— Мый школыштат «чӱчӱ пуэн» манынам. Паккӱзын озаже 

лекме деч лӱдынам.
— Пу-ян мыланем. Мом муынат, тудым озажлан пӧртылты

ман, — паккӱзым ава, школышко намиен, туныктышылан пуэн...

«Кӧн деч тыге шойышташ тунемын? — ава эргыж нерген шон
кала.— Шойыштмаш— ‘шолыштмаш дене иктак, ик тошкалтыш- 
так шогат... Ала кызытат еҥын кид шагатшым портфельыш книга 
коклаш шылтен пыштен?» Эргыжын чыла кӱсенжым пургед пы
тарыш, иктын-иктын книгам, тетрадьым луктеден тергыш — уке, 
ыш му. Вара, коҥга ӱмбак кӱзен, эргыж воктек пурен возо, тӱр
лым шонкален кийышыжла, шкежат шижде нералта. Омыж дене 
пӧрт окнам тӱкалыме йӱкым колеш.

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

Ава пӧртӧнчыл омсам почын колта — тушто кок милиционер 
шога.

— Эргыч кушто? — йодеш иктыже. — Тудо шолышташ туне
мын, садлан наҥгаяш толынна. Уке гын бандитыш савырна.

— Ида наҥгай! Тудым нигӧлан ом пу. Мыйын куанемже, ой
гемже тудак веле. Ом пу, ом пу! Ида наҥгай, — сӧрвала ава.

Й ы ҥьгс ён ак по.м ы ж а л те.
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Тӱньыкыштӧ поран чарныде шортеш, пӧртӧнчыл омсам ала- 
можо 1КЫЛ-1КШТ, шылт-шолт перкала.

«Мо тыгай? Пошырнен ш  мо? — ӱдырамаш верже гыч кынел 
шинче. — Йӧра эше чын отыш, омо веле...» Малыше эргыжым чот 
гына ӧндалын, уэш возо, шӱм падыраш гай шочшыжын товаҥше 
ӱпшым поче-поче шупшале. Шучко омылан кӧра аван шӱяшлык 
омыжат шулыш, йомо...

Эрлашыжым эрдене Воронцов Геннадий ден аваже школ ди
ректорын кабинетыштыже шогеныт.

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

ровна, шичса теве тышке, — ужар посто дене леведме ӱстел кокла 
гыч кӱжгӧ кап-кылан, яклакан нӱжымӧ чара вуян, шем .шинчалы
кан пӧръеҥ кынел .шогале да рат дене шындылме пушкыдо пӱке
ным ончыктыш. — Шичса, шичса.

Шкежат ӱдырамаш воктек вераҥе. Шем шинчалыкшым кидыш 
налын, аваж воктен шогышо рвезым шымлен ончалят, поры,н пе
лештыш:

Геннадий, радам дене каласе, пожалуйста.
— Виктор Ефимович, мый налын омыл...
— Ме тыйым она титакле, — директорлан ош тувыр шӱшаште 

корнан-корнан галстукшат, витне, шыгырын чучо, тӧрлатен луш
кыдемдыш. — Тый налынат она ман. Ала Пирогова шкеак йомда
рен да иктаж-кӧ муын? Иктат вет пӧртылтен огыл. Школыштына 
тунемше-влакын кооперативышт пашам ышташ Тӱҥалын: тушто 
ужалыше деч поснак газетым, тетрадьым, карандашым налыт, 
оксам шке пыштен кодат. А вот, оказывается, коклаштыда шем 
чонанат уло. Уло школлан намыс, налмыс!— директор, кынел шо
галын, кабинет мучко мӧҥгеш-оньыш коштын савырныш.

— Виктор Ефимович, ӱшаныза, мый налытак амыл, — рвезын 
логарышкыже кочо комыля кӱзыш, тӱрвыжат лып-лып лие.

Ушаныме шуэш...— директор, кугу вӱргорнан кидыштыже 
карандашым пӧрдыктыл, ик жап ала-мом шонен шогыш да пӱке
ныш шинче. — Ну, йӧра. Вуетым ит саке. Садак муына, пален 
налына.

Рвезым колтымеке, директор тымарте шып колыштын, шӱм 
йӱлен шинчыше аваж дене кутыраш тӱҥале. Паша ыштымыж нер
ген йодышто. Гена нерген нимомат удам ыш ойло, рвезын тыршен 
тунеммыже да спортым йӧратымыж нерген мокталтен гына па
лемдыш. Пытартышлан лач ик йодыш аван шӱмышкыжак логале:

— Мӧҥгыштыда йодде налмашыже уке? Нимат тыгай-тугай 
лийын огыл?

Вашмут олмеш Генан изи капан аваже директорын ӱстемба
кыже витле теҥгем кӱсенже гыч луктын пыштыш.
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— Виктор Ефимович, тудо налын але налын огыл — нимомат 
каласен ом керт. Тиде окса дене тугай шагаты.мак налза да, кӧ 
йомдарен, тудлан пуыза. Шкежат лӱмынак налаш селашке але 
олаш шумешкак каем ыле, да жапем уке: колхоз вольыкым пук
шем.

Ӱдырамашыш оксам луктын пыштымыже директорым ялт 
ӧрыктарыш: «Эргыже палын отыл гын, молан пуа? Ала Геннадиях 
титакан? Вет тудо икана колхоз комплекс гыч кӱртньӧ воштыры
мат удырыктен...»

Кодшо кеҥежым, тунемше-влакын (каникулышт годым, «Чевер 
ӱжара» колхоз чодырам эрыктен, ш уэмден. Йӧрыктымӧ пушеҥге- 
влакын ужар лышташан укшерышт арам ынже локтылалт манын, 
нуным кролик фермылан погаш рвезе-влакым йодыныт. Виктор 
Ефимовичын ушыштыжо тунамсе жап сӱретлалте.

...Ояр кеҥеж эр. Шырпыж лекше кече, мланде помыш гыч кы
нелын, воштончыш олмеш ер ӱмбаке ончалят, шерге пӱй гай кой
шо чодыра ӱмбалан шӧртньӧ вуйжым шере. Вара кавашке кӱзыш 
да уло тӱням вӱчкалтыш.

Теве пасу дене машина кудалеш. Кузовышто рвезе ден ӱдыр- 
влак шинчат. Нунын коклаште илалше кок еҥ уло. Иктыже — 
Нина Ивановна Иванова, классный руководительышт; весыже— 
Виктор Ефимович Терехов, школ директор. Нунат тунемше-влак 
дене пырля чодырашке лышташан кургым ямдылаш, пашам орга
низоватлаш кудалыт. Кутырат, мурат...

Чодырашке толын шумек, корам сер воктен чара вереш па
латкым шупшын шындышт, кочкаш шолташ верым ыштышт. Вет 
тышке иктаж кум-ныл кечыланак толыныт. Киндым, шылым, са
кырым, чайникым да молымат палатка кӧргыш поген пуртымек, 
поварым да тудлан полшаш кок еҥым коден, чодыра кӧргыш 
лышташан куртым ямдылаш кайышт.

Изи мӱкшын пеледыш коклаште чоҥештылмыж семын кеҥе
жым кӧн чодыра лоҥгаште лиймыже ок шу! Теве кудыр вуян ош 
куэ ала-могай кайыкын мурымыж почеш чӱчкен /шогымыла коеш. 
Тыштак шӱдӧ ияш патыр тумо топката капшым эркын рӱзалта, 
чытырен шогышо шопке-влак ала-мо деч лӱдшыла пеле йӱкын 
мутланат. А умбалне пӱнчер ужар картузшым койышан качыла 
шӧрын шынденат, чылашт деч кӱшкӧ .шуйнен шогалын, мотор ко
жерым онча, парчаж дене тайналтын, саламым колта. Нуныланат 
тӱзланен илашышт полшыман, садланак чодырам жапын-жапын 
эреак эрыктен шогыман.

Ик машиналан ситыше лышташан кургым рвезе-влак (вашке 
ямдылен шуктышт.

— Нина Ивановна, ястарашыже кӧм колтеда?— туныктышо 
деч шофер йодо.

— Мыйым колтыза, мыйым!— шоктыш ик рвезе.
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— Эше кӧ кая?
— Айда, Гена!
— Колтат гын, каем, — пашалан куштылго рвезе кузовыш 

оптымо укшла ӱмбак кӱзенат шинче.— Ӧй, могай пушкыдо! Йӧр
шеш тӧшак!

— Шӱлашыже могай яжо!
Шофер сигналым пуыш. Кудальыч.
Чодыраш кодшо рвезе-влак руэн йӧрыктымӧ вондерла гыч 

лышташан укшлам ик орашке чумыраш тӱҥальыч. А каныш жа
пыште пуныш туныктышышт, Нина Ивановна, тӱрлӧ шудым он
чыктылеш, нунын лӱмыштым йодыштеш.

— Тиде могай шудо?
Йоча-влак кӱрлын налме шудым, первый гана ужмыла, ки

дышкышт кучен ончат, ӱпшынчыт. Шукыжын лӱмжым тымарте 
паленат огытыл.

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

— Шымаш вет?— ояр кава лай шара шинчан ӱдыр вашеш
тыш.

Палышыч, Майя, молодец! — мокталтыш туныктышо.— 
Мемнан Морко велне тудым мызымӧр маныт.

Машина пӧртылмӧ годым рвезе-влак чыланат чумырен шын
дыме укш ора .воктене канен шинчат ыле.

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

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

оҥылашан чурийже пылаҥе, саҥгажат утыр куптыргыш. — Мый 
кызытак Воронцов деке каем,— директор верже гыч самырык се
мын писын тарваныш.

«Оҥай рвезе! Электротулым чодыра кӧргыш, палаткыш, пур
таш шона. Уда огыл. Шопен муын вет. А кӧн деч йодын?» — 
Виктор Ефимович шыгыр уала кокла гыч палатка деке лишеме.

Гена корпо воктенысе электромеҥге гыч палатка дек гун ерым* 
шуйныктен ат пыштен.

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

* Г упер — электровоштыр.
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— Комплекс гыч.
— Кӧ деч йодынат?
— Нигӧ дечат.
— Йодде налме — .шолыштмо дене иктак, маныт. А тый шин

чет, молан тиде гуперым комплексыш конденыт.
Палем... Мый пелыжым гына... пелыжат уке. Шканем огыл

вет.
— Кызытак мӧҥгеш пӱтырӧ да наҥгае!— директор изи блок

нотым кӱсенже гыч луктат, ала-мом возен, кагаз ластыкым Во- 
ронцовлан кучыктыш. — Тиде серышым электриклан пу. Палат
кыш тулым пурташ лиеш гын, тудо .мыланна шке ыштен пуа. Ти
дымат йодде ышташ ок лий. Умылышыч? Вес гана нимом йодде 
ит нал...

Директорын кеҥеж годсым шонымыжым ӱдырамашын йӱкшӧ 
кӱрльӧ:

— Кӧ йомдарен, тудлан налын пуыза...
Директор ик жап ӧрын, ала-мом шонен шинчышат, оксам ӱды

рамашын кидышкыже мӧҥгеш 'кучыктыш:
— Палыде, тидым ышташ ок лий. Титакан еҥым садак муына.

III
Майян кид шагатше йоммо деч вара кум кече Гена, вуйым 

сакен, школыш кошто. Чонжылан туге чучеш, пуйто чыланат ту
дым шыдын ончат, шолыштшо еҥлан шотлат. Уке, школыш тетла 
йолжымат ок пыште. Нылы1мшешыжым тунемаш кайыме олмеш 
аваж дек к01мплексыш куржын тольо.

— Черланенат 1мо?—'аваже ӧрӧ.
— Авий, мый школыш ом кай.
— Молан?
— Тыланет полшаш тӱҥалам.
— Ой, эргым, тыйын пашат тыште огыл, школышто. Айда 

курж, почеш кодат вет.
— Уке, ом кай.
— Адак мо лийын?
— Мыйым команда гычат луктыныт,— рвезын йӱкшӧ чытыр

налте. — Шолыштшо еҥ школын чапшым арален от керт, маныт.
— Могай тугай команда гыч?
— Районышко ече дене ӱчашаш огыт нал...
— Огыт нал гын, ынышт нал!
— Тый, авий, нимом от умыло... — рвезын кумылжо тодылал

те, шинчавӱдым ончыкташ огыл манын, тӱгӧ куржо.
«Кузе чон йӱлымыжым огыт уж да ынде адак ала-могай ко

манде гыч луктыныт. Нунылан мо, эре садиктак. Мом ыштыман? 
Ой, мор-мор!»— ава шке шотшо дене тыгат-тугат тонка,ла.
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— Лумынак нелырак пашам пу, — комплексыште ыштыше- 
влак кокла гыч каҥашым пуышт,— неле паша деч вашке йӱкша.

Но Гена нимогай паша дечат йыгыжген огыл: терысым эрык
тен, коҥгалан пуым ямдылен — мом кӱштеныт, чыла ыштен.

Урок деч вара нунын деке Майя пурыш. Суртышто кӧгӧн гына 
кеченат, комплексыш куржын тольо.

— Гена, тый тыште мом ыштет? — пареҥгым мушкын шогылт
шо рвезе деч йодо.

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

отрядым шеҥгек шупшат.
— Тый мо, мыйым ӱжаш толынат?
— Молан мыланем пачемышла сырет? Тый огыл, мый сыры

шаш улам. Весе гын, ик мутымат ок пелеште ыле.
Рвезе пудешт кайышаш гай чевертыш, нимомат вашештен ыш 

керт. Ведрам налын, пӧрт гыч лекмыж годым омса лондемеш са
вырнен шогале да, уло шыдыжым тӱжвак луктын, шупшын шын
дыме (шӱртым бритва дене пӱчмыла руале:

— Мый денем огыл, тек Вадимет дене кутыро!
Лектын куржо...
Эрлашыжым Генагмыт деке Нина Ивановна тольо. Рвезын ава

же кудывечыште мушмо тувыр-солыкым сакален шогылтеш ыле. 
Саламлалтмеке, оза вате деч туныктышо йодо:

— Геннадийда уке мо?
— Тудо комплексыште, — титакан еҥла вашештыш ӱдырамаш.
— Елизавета Петровна, молан толмем шижыда докан?
— Мый вет тудым кучымаш уке, шкат школышкак поктем. Ой, 

мом тыште кутырен шогылтына, айста пӧртыш.
Оза вате, ончылсакыш дене ӱштылын, туныктышылан пӱкеным 

шындыш.
— Тау, Елизавета Петровна! Толза, шкежат воктекем шичса.
— Нина Ивановна, Гена шагатым налынак омыл, манеш. Па

леда, тудо кызыт могай лийын...— аван йӱкшӧ кӱрылтӧ-
Ме Геннадийым она вурсо, — ӱдырамашым лыпландара ту

ныктышо.— Кӧ муын але налын, ме шкежат эше она пале. Клас
сыште погынымашымат эртаренна, но...

— Мемнан ешыште вел отыл, эсогыл тукымыштына вор ик
тат лийын огыл, — ава эргыжымак пыдалаш.

Вор деч вор ок шоч. Тиде аксиома, — Нина Ивановна ӱды
рамашлан умылыдымо мутым каласыш.

Кеч акей, кеч окси але вес семын манза, мый, товро, ом 
умыло. Такше, тымарте тудо «кужу кидан» лийын огыл. Кырче- 
марче йоҥылышыжо, тудо, лиеден, ом шылте, — ава йочан осал
жымат, сайжымат шарнен-шарнен каласкалаш тӱҥале. — Мый ту
дым икана, иктаж кандаш, мо-ли, ияшыж годым пеш чот кыренам.
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Тунам воктенысе пошкудын рвезыж дене коктын нунын пакчаш
кышт пуреныт. Ревым, кешырым луктыныт, тытьгдынек киярым, 
помидорым погеныт да, от шинче, магазинла модыныт: иктыже 
ужалыше лийын, весыже — налше. Окса олмеш кагаз ластыкым 
пӱчкеденыт... Геналан тунам пудешт кайышаш гай сыренам. Ын
же лий, шонем, мемнан суртышто тыгай айдеме!

Елизавета Петровна, йочам кырыме дене туныкташ огеш 
лий, тудо вольык огыл, умыла. Ынде циркыште да монь янлыкы
мат сола дене огыт туныкто. А осал ден сайже кужу жап огыт 
(мондалт, пожале, осалже чӱчкыдынрак шарналтеш. Ачамын кы
рымыжым (лач ик гана веле изиэм годым кырен гынат) нигуна
мат ом мондо. Арам .мыланем тунам логалын. А паледа, молан?

— Каласыза.
- Мемнан пошкудын чапле олмапужо ыле. Икана ӱдыржӧ 

(туддек изиэм годым модаш куржталынам) ачажлан шойыштын: 
«Таче, — манын, — олма ворым кученам». — «Кӧм?» — ачаже йо
дын. «Нинам, — ойлен ӱдыр. — Поктен шьш шу, куржын утлыш. 
Олмажымат йоктарен кодыш. Теве, уҥа»,— икмыняр олмам по
мыш гыч луктын пыштен. Ачаже пакчаш миен онча — чынак, че
вер ку-гу ол!мам чыла гаяк кӱрын пы1тар1Ы1ме. Тунамак мемнан деке 
тольо да саде ӱдыретын ойлымыжым рат дене каласыш. Ачий 
мыйым руалтен кучыш да давай чылашт ончылнак кӱзанӱштӧ де
не лупш аш! Кырыме деч вара йыраҥеш кодшо йолкопа палым 
таҥастарен онченыт. Мыйжын изи, ӱдыржымак лачеш толын. Ол
мажым шкак кӱрын пытарен да, ачажын вурсымыж деч лӱдын, 
еҥлан йолам -ыштен. Калык манмыла, ош пий кочкын — шем пий
лан йолаже. Варажым чыным каласашыже верештын вет. Тидым 
омат ойло ыле, тендан пакча нерген каласымыда изи годсым шар
ныктыш.

Пӧрт пырдыжыште шагат коштмо йӱк гына шокта.
— Чын кече дечат волгыдо, — ешарыш туныктышо.— Генна

дий титакан огыл гын, так арам тыгайым шке ӱмбак налаш огеш 
лин. Тыге чакныман да вуйым сакыман огыл.

— Эрлак школыш колтем, — сӧрыш илалше ӱдырамаш.

IV
Кугу Укташ ял кок уреман. Кугурем ден Изуремым кукшо ко

рем ойырен шога. Телым урок деч вара тиде корем сср чылтак 
пазар гай шолеш: изиракышт издер дене почаҥыт, кугуракышт ече 
дене мунчалтат. Тидат нунылан ок сите, ала-кушеч салдыме тошто 
терымат шӱкен конденыт, луын-лучкын погынен шинчын, кычкыр
лен, корем йымаке мунчалтен волат. Тыштак Вадимат ече ӱмбалне 
тавен шога. Тӱрлӧ тӱс дене сӧрастарыме мотор свитерым чиен, 
брюкыжым пӱтӧ лукын утюжитлыме, кучет гын, парнятым пӱч-
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кеш, шонет. Рвезым кап пелен пижыктен шындыме гай вургемже 
гычак ончен йӧратет.

— Вадим, воло! Мый — почешет, — рвезе деке Майя толын 
шогале.

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

Кумыкрак лийын, чымыме пружинла тарванен, корем сер йымак 
в ижик волен кайыш, шӱйыш пӱтыралме йошкар шарфше гына 
лойгалт кодо. Ӱдырат ыш лӱд, тудо корно денак почешыже вушт 
гына койо.

— Кертат! — корем серыш кӱзымӧ годым Вадим чолга ӱды
рым мокталтыш. — Майя, районышто ече дене таҥасыме годымат 
тыгаяк лӱддымӧ да писе лий!

Тер дене мунчалтен вольгшо-вллкын чарга йӱкышт тугак, ко
ремым темен, уэш-пачаш шергылтеш. Вадим гына тиде йӱкым ок 
кол, ньога кашакын, тер гыч йоген, почаҥ йодмыштымат ок уж. 
Майян оҥгыр йӱкшым гына колеш, тудын чевергыше, шыргыжше 
тӱсшым гына ужеш.

Тиде жапыште корем серыш Лида толын шогале. Ӱдырын шин
чажлан вигак Вадим ден Майян кутырен кӱзымышт перныш. «Ка
ласаш але уке?» — Лида ыш чыте:

— Вадим, тыйын ачат ден ават комплексыште ыльыч.
— Нуно мыйым ӱжаш колтеныт?

Аватше трук ала-мо лийын, машина дене больницыш куда
лыктышт.

Весела рвезе шӱлыкаҥе, нӧлталтше кумылжо шем пыл дене 
вӱдылалте. Тунамак, мут пелештыде, больница велыш ечыжым 
виктарыш.

Пасушто чинчыла волгалтше лум ӱмбалне ече кыша рельс се
мын кок тӧр корныла шуйналт кодеш. Шӱм йӱлен вашкымыжлан 
кӧра рвезын саҥгажым, шӱргыжым пӱжвӱд нале, но каналташ 
ыш шогал. Вуйышкыжо аважын шукерте огыл каласыме мыска
ражат толын пурыш: «Икана ветеринарный врач черланен, манеш. 
Мӧҥгыжӧ докторым ӱжыктеныт.

— Мо лийынат? — доктор йодын.
Черле нимомат пелештен огыл.
— Моч коршта? Кушто?
Черле тугак шӱлештын льта киен.
— Молан нимомат от ойло?
— А ме йодыштде эмлена. Теат тугак тӧчен ончыза,— ветери

нарный пашаеҥ вашештен. — Вара паледа, кӧн пашаже йӧсырак.
Доктор тетла йодыштын огыл. Черлын тупшым, оҥжым пар

няж дене темдышт ончен, шӱлышыжым колыштын, температуры
жым висен. Вара эмым пуэн да кӱсынешыже сайынак чиялтен:
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Пешак йӧсӧ лиеш гын, колашак ида пу: кугу кӱзым шумен 
ямдылыза...»

Йӧратен мыскарам аваже. А кызыт теве шкенжымат койкыш 
пыштеныт...

Тымарте Вадим иканат эмлыме верыште лийын огыл. Южо 
ӱдыр коля да ужава деч кузе тӧрштен куржеш, лач тыгак Вади
мат больница деч лӱдеш. Но кайыде ок лий.

Теве села тӱрыштӧ больница. Рвезе ечыжым кудаше да лӱ
дын-лӱдынак пӧртыш пурыш. Ече дене пӱжалт толмо почеш ӱстем
балне шинчыше графиныште вӱдым чонжо йӱлен ончыш гынат, 
стаканым кидыш ыш нал. Умшаш погынышо шӱвылвӱдьнмат не
лаш ыш тошт. Коридорышто улшо диван ышкат ыш шич: иктаж 
могай чер пижме деч лӱдӧ. Теве окна гыч пурышо кечыйол волгы
дышто пурак коеш. Тушто кӱвар ӱмбач тӱҥалын туврашыш шу
меш, очыни, мыняр бактерий шолеш, ушет кая! «Черым шаркалы
ше микроб кӧргышкет пура гын, аван каласыме мыскараж семын, 
кугу кӱзым веле шумен ямдылыман»,— рвезе тӱрвыжым ирале.

Тыге омса воктен шогымыж годым коридорышто ош халатан 
еҥ койо.

— Кӧ дек толынат? — йодо.
— Егошина кӱлеш ыле.
— Кунам тышке толын?
—- Шукерте огыл гына конденыт.
— Таче иктымат пыштыме огыл. Мӱндырч улат?
— Укташ ял гыч.
— Лишыл отыл. Тугеже эше вес отделенийыште йодын ончо.
Вес вереже кугу шинчалыкан, пор гай ош калпакым упшалше

пӧръеҥым вашлие.
— Вам кого надо, молодой человек? — тудыжо рушла йодо.
.Аважым таче паша гыч вик тыш кондымо нерген рвезе вашеш

тыш.
— Ее отправили в инфекционное отделение.
Вадим ушдымыла шинчажым каралтыш, чытырналт колтыш.
— Туда посторонних не пускают,— мане ош халатан пӧръеҥ.
Рвезе черле аважым окна вошт гына ужо.

V

Вадимын ачажым эрден эрак я ик вере, я вес вере, я ком
плексыш ӱжын наҥгаят, да кас марте толаш ок ярсе. Чыла сурт 
кӧргӧ сомыл рвезе ӱмбалан кодо. Пӧртым ӱшташ мо йӧсыжӧ? 
А вот мушкаш — манаш веле! Тымарте аваже ик ганат тудлан 
пӧртым мушкыктен огыл.

Ачаж ден эргыже молгунам эр койкыш шумеш вакшыш ӱм
балне киеныт гын, кызыт, эрден эрак кынелын, сурт сомылым
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ышташ пижыт. Ачаже коҥгаш олташ тӱҥалеш, эргыже, ведрам 
нумалын, таве дек вӱдлан куржеш. Теве зарядкет кушто! Вара 
пӧртйымач пареҥгым луктеш, мушкын, шӱрлан эрыктен ямдыла. 
Шӱрышкӧ шӱраш ден шинчалым .мыняр пышташат огыт пале, 
южгунам шинчал деч поснак шолтат. Кочмек, кӱмыж-совлам 
мушман. Сӧснамат пукшыман. Ушкалланат кургым пуыман. Кок 
пӧръеҥлан, ушет кая, мыняр паша! Аваже чыла тидым, шинча
лан койдымо пашам, кузе ш кет  шуктен? Тувырымат кажне эрдене 
утюжитлен пуэн, пуракымат ночко шювыч дене ӱштын, кӱварымат 
мушкын — иканат сомыл шуко манын огыл. А кызыт коктын ыш
тен огыт шукто.

А тиде рушарнян эше райцентрыш ече дене таҥасаш кайыман. 
Кузе лийман? Вет Вадим шкежат тушко моткочак кайынеже. Ти
дын нерген школыш то Майялан каласен:

Ачам рушарнянат пашаш кая: прививкым ыштен пытары
ман, манеш. Ӓ сурт сомылкажым кӧ ышташ тӱҥалеш? Сӧсналан 
кӧ пуа? Мыйым ече дене таҥасаш ынеж колто.

— Тый от кай гын, нимо шотат ок лек. Командыштына тый 
кызыт эн тале улат. Уке, тыланет, кеч-мом ман, кайыде ок лий!

— Мом ышташ кӱлеш, тудымат ода шинче, — каҥаш ьим аш ке 
отряд советым вуйлатыше Лида Михеева ушныш. — Мый, палет, 
тендан дек тимуровский командым намием. Йӧра?

Рушарнян В алиммыйын .мӧҥгышкышт ӱдыр-влак толын пу
рышт. Ачаже мӧҥгыштак ыле.

— Ме тендан деке толынна,— саламлалтмек, молан толмыш
тым Михеева палдарыш.

Пожалуйста, пожалуйста, — ачаже тимуровецнвлакым ку
мылын вашлие. — Вадим мыланем ты нерген ойлен. Мый шкеже 
кас марте пашаште лиям, тендам шкетдам кодем гын? — нелеш 
огыда нал маншыла, ачаже йодо.

— Ме нимомат она т ӱ к ӧ ../
— Уке, уке, тидлан огыл ойлем.
— Тендан толмеш чыла сомылым шуктена, — ӱдыр-влак вигак 

пашалан пижыч. Икте окнам ӱштеш, весе фикус лышташыште 
пуракым эрыкта, кумшо кӱварым мушкеш.

Тӱнӧ адак поран. Кузе таче таҥасат? — ече дене кайыше 
йолташышт верч азапланат ӱдыр-влак.

Кӱварым .мушмыж годым Лида шкаф йымалнат пуракым ӱш
тӧ, тумбочкым ӧрдыжкӧ кораҥден шындыш. Мӧҥгеш шӱкалмыж 
годым тумбочка почылто да Вадимын учебникше-влак дене пырля 
шӧртньӧ тӱсан йылгыжше наста лектын возо. Лида кидышкыже 
нале да савыркален ончаш тӱҥале.

Ой, ӱдыр-влак! Тиде вет Манин кид шагатше! Товатат, 
тудак, изажын пӧлекше.

— Теве кӧ налын улмаш!а
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— Ӱдыр-влак, пиде ,мо тыгай?
— А ме Воронцов Геналан йолам ыштенна.
— Майялан пӧртылташ налына мо? — Лида йолташыже-влак 

деч каҥашым йодо.
— Шого, кызыт нимомат логалме ок кӱл.
— Айста ачажлан ончыктена.
— Тек Вадим шке пӧртылтыжӧ.
— Тек вожылжо! — ӱдыр-влак ойым пидыт.
Вес пӧлем ӱстембалне телефон йывыртыш. Лида трубкам нӧл

тале:
— Алло!
— Ачам уке мо? — Вадимын йӱкшӧ тора гыч шокта.
— Уке.
— Кӧ тиде ойла?
—  М ы й , Лида.
— Могай Лида? Ала-кӧ пӧръеҥ ойлымыла шокта, Лида отыл.
— Михеев эмат от пале мо? Эше молат улыт, тендан деке то

лынна. Ачатше молан кӱлеш ыле?
- Эрла ава,м больница гыч мӧҥгӧ колтат. Тӧрланен. Тидым 

ачамлан увертарынем ыле.
— Йӧра, каласена. Ачат толмеш тыштак лийына, она кай.
— Саламлен кертыда: ме ече дене первый верым налынна!— 

Вадим куанен кычкыра.
Тыйым саламлаш огыл, каргаш кӱлеш! — Лида руале.— 

Молан, манат? Майян кид шагатшым муынна, палет, кушто?
Телефон трубкаште йӱк йомо, моткоч нелын шӱлалтен колты

мо почеш пик-пик-пик шокташ тӱҥале.
Егошин Вадим тыгай мучашым вучен огыл. Первый верым 

сеҥен налмылан тудым Майя дене пырля эрла утренникыште пӱ
тынь школ ончылно мокташ тӱҥалыт, пӧлекым кучыктат, шонен. 
А ынде тудым «кынервуеш шындат». Ош комбыла вӱд гыч кук
шын лекнеже ыле, мӧҥгешла, мекшан кашка семын вӱд шы- 
ҥышат, йымаке шуҥгалте. «Молан тунамак мумо шагатым шым 
пӧртыштӧ?» — физкультура урок годым Вадим лум лакыште йыл
гыжше изи шагатым ужын. Нӧлталме ол'меш йолжо дене лумым 
гына шыжыктен, еҥ шинча деч петырен. Воронцов Геналан шо
лыштмо йола лие. Урок деч вара |мӧҥгӧ кайыме годым шагатым 
лум йымач .муын лукто да, ача-аважлан каласаш тоштде, тумбоч
кыш шылтен пыштыш. Больницыште кийыше аваже тидым колеш 
гын, мо лиеш? Черле шӱмжӧ чытен кертеш гын? А вет тудо эргы
жым шочын вочшо презыла эре нулен, изин-кугун сай айдемым 
кушташ тыршен. А ачаже?.. Шоналтымыж еда Вадим чытырналт 
колта, капшылан йӱштын-шокшын чучеш. «Молан еҥын шагат
шым налынам? Мо шуралтен? Йодам гын, ачам-а,ва1м налын огыт 
пу ыле мо? Пижыктен кошташат, луктыш ончалашат ыш йӧрӧ»,—
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вӱржым мешакеш от тойо, манмыла, чыла чараш лекте. Йолта
шыже-влак ынде мом маныт? Манин ӱмбакше кузе ончалеш? 
Генан ончылно, аваж ончылно тудо могай кугу сулыкан! Чоныш
тыжо — поран. Ончыкыжым могай коремеш паремеш, могай тӧ
ремеш тӧрлана? Могай паша дене поро лӱмым налеш, суапым 
сула?..

Вуйым кӱш нӧлталын, куанен, йолташ-влак дене пырля шыр
гыж-воштыл мӧҥгӧ толмо олмеш Вадим, ечыжым нюзыклен, шке
так, черле еҥла вуйым сакен, неле шонымаш дене пӧртылеш. Ваш
тарешыже мардеж шӱшка, лумым тӱргыкта, пасу покшелне шуй
налтше шемемаш тӱҥалше кугорным ӱшташ, чон йӱлышӧ рвезын 
шӱргыжым лупша. Тиде — телын пытартыш поранже, вет таче 
шошо тылзын первый кечыже. Вашке лум шулаш тӱҥалеш, вӱд
шор лишемеш, чыла шӱкшакым, куштырам тудо корно ӱмбач 
мушкын наҥгая.

1 2  О й , авием !



ШЕФЫШ НАЛМЕ КЛАССЕМ

Тений мемнан школышто пионер дружиным Зина Домрачева 
вуйлата, вичкыж да кужу кап-кылан, ура чонан, тул гай чулым 
ӱдыр. Арня еда активым пога. Таче начар отметкым налше да 
шургышо влакым урок деч вара кодыш.

— Кӧ кодшо арняште начарын тунемын, ондак тудым когартен 
налына, — тӱҥале. Лопка шӱргывылышан рвезым ӱстел дек ӱжӧ:— 
Тый, Янаев, молан тормака кокытаным солалтенат?

Янаев Мичу мыйын шефыш налме нылымше «А» гыч. Э-эркын 
верже гыч кынеле, вуйым кумык сакен, йол йӱк лукде, ӱҥышын 
гына ӱстел воктек лишеме. Такше тудо полдалге огыл, ушан. 
Кузе кужу почым шӱдыралын, шонен шотым ом му.

- Молан, манам, арифметика дене начар отметкым налы
нат?— Зина когартылеш.— Парнят денат шотлен от мошто 1мо?

Лектын шогалше рвезе тувраш лукыш подкинде гай оваргыше 
шинчажым пашкартенат, каласышаш шам а йым кычалеш, пуйто 
тушан возен шындыме.

— Мо от ойло? Тылат тӧтырет пучым пуалтыман ;мо? Шӱкшӧ 
кокытан денет кугешнен шогылтат аман?

— Сай кокытанат уло мо? Паленат омыл, — рвезет те1ве-теве 
воштыл колта, вачыжым туртыктен, Домрачева ӱмбак онча.

— Кокыт а н нигунамат сай ок лий!— йӱлышӧ чуриян Зина 
шыдын руале. — Кумытан отметка гына тӱрлӧ лиеш: икте — тумо 
гай пеҥгыде, весе — шӱйшӧ пече меҥге ган чаракан.
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— Йӧра, вес арняште чараканжылан тыршашак тӱҥалам...
— Уке, ок йӧрӧ! Мыняр жап тый денет шогылтман? Тылат 

верч, ужат, мынярын кодым улына! Каласе вигак, начар отмет
кетым тӧрлатет але уке?

Тыште «отым», «ом керт» манаш ок лий, уке гын, пормыла 
кержалтше Зина деч от утло, Мичу тидым пала. А тӱнӧ, школ 
кудывечыште, рвезе-влакын мечым чумен модмо йӱкышт классыш 
вошт йоҥгалтеш. Эх, Мичулан тушто лияшет! Капка ороллан шо
галаш гын, ик мечымат ок пуртыкто ыле...

Ик жап шып шогымек, Янаев пелештыш:
— Тӧрлатем.
— Мутым пуа, ужат, кузе куштылгын утлынеже! Пален лий: 

ик арня гыч адак тергена. Уроклан кажне кечын чот ямдылалт,— 
Зина рвезым верышкыже шындыш. — Ынде дисциплиным пудыр
тышо-влакым шергал лектына.

Пундыш гай йыргешке кап-кылан вес рвезым ӱстел дек лекташ 
йодо.

— Мый ни могай окнамат пудыртен омыл, — тӱрвыжым овар
тен, пелештыш тудыжо.

— Окнам огыл, дисциплиным пудыртенат, умылет? Молан 
шкет деч изим шорт ар ет?

— Мый огыл, шкештак шыҥа гай пижедылыт. Эше лӱмдылаш 
тӱҥалыт гын, вуйыштым савырем.

— Теве кушко шуын улына. Колыда, мам ойла? — Домрачева 
активым, вара чумыраш шӱргывылышан рвезым шӱтышашла он
чале.— Да-а, пашанам тӱҥ гычак саемдаш кӱлеш. Умыледа, тӱҥ 
гычак!

— Эше дисциплиным пудырташ тӱҥалат? — Зина керылташ 
ямде шога.

Ынде ӱстел дек ош ӱппунеман, изирак капан ӱдырым ӱжӧ.
— Молан урокыш теҥгече почеш кодын толынат?
— Авам эрден эрак пашаш каен да... уэш мален колтенам.
— Аза улат мо? Ужат, 0!М0 кӱпа лектын. А молан хорыш 

коштмым чарненат?
— Мый муренже ом мошто: музыкальный слух уке. Тыге мы

ланем кодшо гана унала толмыж годым кокай каласен, тудо шке
же олаште ила, театрыште ышта.

— Музыкальный слухет уке гын, муаш кӱлеш.
— Муаш? Мый йомдарен омылыс. Уке лын, укеак.

Му, и паша пытен. Тый мо? Шкендым эн ушанлан шотлет? 
Хорыш кошташ тӱҥалат?

— Тӱҥалам.
— А тый, Иванов, молан танце кружокеш кодын отыл?— Зина 

нылымше деке пачемышла пиже.— Тыйже вет отличник улат, дис
циплиным пудырташ кузе от вожыл?
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Эре пк семын пӧрдаш шер темын, вес куштымашым тунык
тат гын, иктаж-могай модыш дене ӱчашен модыт гын, уло кумы
лын кодам.

Тендам колышташ гын, нимомат ыштыман огыл. А концер
тым кӧ дене ямдылаш тӱҥалына? Икте ок муро, весе ок кушто. 
Тендан олмеш ола гыч кокадам ӱжын мурыштымак мо? Але трак
торист изадам шогалтен куштыктыман? Эсогыл ӱдыр-влакат хор 
гыч куржыт. Пионер тыгай лийман мо? Уке, умбакыжым тыге 
илаш ок лий. Отряд командир-влаклан пашам кӱлеш семын вик
тарен колтыман. Шеф-влакланат!—Домрачева мыйын ӱмбакем пӱ
сӧ шинчажым кусарыш.—Тыланет, Михеев, поснак чот шоналты
ман, вет Янаев ден Иванов тыйын шефыш налме классет гыч 
улыт.

Ик мутымат шым пелеште. Ваштарешыже шогал ончо—паче
мыш пыжашым пужымо дене иктак.

- Ситыш! Вес арняште первый кече гычак пашам тыгай план 
почеш ышташ тӱҥалыда,—Зина кагазым шаралтыш.—Тидым 
кажне кечын буква йотке шуктыман. Кажне кечын! Ода шукто— 
дружина совет ончылан мутым кучаш шогалыда.

Шочмын

Домрачевам планже почеш таче изирак верч тыршыман. Дру
жина советым вуйлаташ Зинам шогалтен улына гын, тудын мут
шым, шӱдым ыжым шуктыде ок лий. Адакшым мый тудын могай 
улмыжым, койыш-шоктышыжым пеш сайыш палем. Ик ял гыч 
улына. Мом каласа гын, мутшо деч ок чакне. А вурсашугудын гай 
пӱсӧ йылман, очыни, нигӧат уке. Теве таче эрден эрак Толя Коно- 
п л я ник скв ы м ала-могай йоҥылышыжлан шефыш налме классше 
ончылан туге чот шылталыш, чытет гын чыте, уке гын, кеч шич 
да шорт. Да, Домрачева первый кече гынак шокшым 'кергалтен 
пашаш пижын.

Мыят шефыш налме нылымше «А» класс ончылно коридор 
(мучко мӧҥгеш-оньыш шагат йылмыла коштам: кӧ изи.р амыш шӱка
леш але шортара, пе-ешак эскерем. Тиде класс верч отрядна вуй
ын шога: иктаж-могай осалым ыштат — (.мемнам вурсат, начар от
меткым налыт — адак мемнамак нултат. Первыяк (мыйым руалтен 
кучат, вет шымше «А» классын отряд командирже улам.

Молан иктат таче коридор мучко ок куржтал? Молан иктат 
нигӧмат ок шӱкал, шортмо йӱк ош шокто?

А-а, теве молан: коридорышто мыйын подшефн ый-® л акем гына 
койыт, молыштым классыштак аак ерат, огыт лук, ӧрдыж тунем- 
шымат шке декышт огыт пурто.

Тевыс Домрачевам планже могай порядкым ыштен!
Нылымше класс ден моем ышташ? Тыгак чылаштым ‘классыш
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петырен шындаш лын веле? Коридорышто, кидыштым тарватыде, 
куржталде, тӧрштьмде, шып коштын кертыт мо!

Шонен муым: урок тӱҥал!меш нуным Амо дене гынат модыкташ 
кӱлеш. Тидат изирак верч тыршыме лиешыс. Уке гын, тачысе ке
чылан план шукталтде кодеш.

— Рвезе-влак,— маньым.— Чечас модаш тӱҥалына.
Куанже мыняр! Кӧн модмыжо ок шу? Мераҥ игыла тӧрштал

тен колтышт.
— Ида шурго!— чарышым.— Тӱнӧ ночко, садлан шып гына 

классыш пурыза да мы й ым вучыза.
Мом шылташ, мый шкежат модаш пеш йӧратем. Кӱсен гычем 

изамын налын пуымо теннис мечым луктын, йӧнан вереш шылты
шым да классыш пурышым.

— Мый изи гына ош мечым коридореш шылтенам,— увертары
шым.— Ик мутым пелештыде, кычалаш тӱҥалыда. Кӧ ойла, тудо 
модыш пыч лектеш. Шарнен лийза! Кутыраш, каласкалаш, кыч
кырлаш ок лий. Кӧ эн ончыч муэш, мече тудлан лиеш.

Лектыч да кычалаш пижыч. Портрет шеҥгелне, окна ӱмбалне, 
омса лукышто — чыла вере шеҥыт. Икте тӱньык омсамат кид 
шӱмжӧ дене ниялткален нале. Шӱчаҥше кида нерым ӱштыльӧ да 
тунамак шканже шем ӧрышым пижыктен шындыш. Рвезе-влак 
воштыл колтышт.

— Воштылашат ок лий,— уэш шижтарем.
Классыште эн кугу кап-кылан рвезе, Иванов, пӱкен ӱмбак 

йолварня ден шогале, омса вуйышто пургедеш. «Кычал, кычал,— 
шонем, тушто от му». Кенета крӱп шоктыш — рвезет, йоҥылыш 
тошкалын, йолжо гыч сава дене солалтымыла, кӱвар ӱмбак ке
рылте.

— Космонавт! Космонавт тӧрштыш!
— Мераҥет коя ыле?
Шуҥгалтше рвезылан мыскара гала, нерже гыч вӱр йога, шке

же уло коридорым темен мӱгыра. Модыш гыч лодыш лие.
«Ну, Домрачева ынде сайынак шокшым пурта!»— нимом ыш

таш ӧрынам.
— Моч коршта? Ит шорт, изи отыл вет,— изин-кугун сема

лем, саҥгаште 0!варыше вержым пуал-пуал колтем.
«Домрачева ок кой гын, йӧра ыле»,— шоналтен гына шукты

шым— куржынат тольо, мыйым аяр нуж дене почкьимыла по
ньыжаш пиже:

- Мом тый ыштылат? Мом кӱлеш-оккӱлым шонен луктынат^ 
Йоча-влакым акробатик ыл а н мо туныктет? Иктажше киддыме але 
йолдымо лиеш гын? Монденат мо, план почеш таче мом ыштыман? 
А тыште нер гыч вӱрым йоктарат, шортыт. Тетла чыташат ок 
лий! Нимомат весым шонен моштен отыл мо? Теве Садовин Олег 
деч примерым нал. Шкенжын шефыш налме йоча-влакым чыл аш -
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тым классыш поген шынден да шыпак книгам лудыт. Иктат ок 
шурго, иктат ок шорт. Теве кузе кӱлеш! Эх, Михеев! Изишак ок 
сите, ужамат,— кошар парняжым пылыш тӱҥыш лишемден, пӱ
тырал ончыктыш.

Кушкыжмын

Зинан планже почеш таче искусствым йӧратыме кече. «Ну,— 
шонем,— Олег мом ышташ тӱҥалеш? Могай примерым туддеч на
лаш лиеш?» Шефыш налме нылымше «Б» класс омсам тӱкылымӧ, 
Олегын йӱкшӧ гына коридорыш вошт шокта. Музыка нерген ка
ласкала:

— Чайковский, Бетховен, Римский-Корсаков...
Ала-кушеч возен налынат, лудеш дыр?
— А марий композитор кокла гыч Эшпайым, Палантайым ко

лын улыда? Эше кӧм паледа?
Тыге йодышташ урок огыл вет. Мо оҥайже? Уке, мый тыге ом 

ыште. Кайышым нылымше «А» классышкем да рвезе-влаклан ой
лем:

— Таче тендам кушташ туныктем. Лекса тышке, йыр шогал
за. Муро почеш кушталтена.

— Могай муро почеш?— йодыт.
— Мурыза куштымо мурым!—манам.— «Ой, луй модеш ым» 

моштеда?
— Мсиштена-а!— вашештышт.
Покшек лектын шогальым да кушташ тӱҥальым. Мый теҥге

че мӧҥгыштӧ, нигӧ уке ылят, воштончыш ваштареш шогалын, шка
нем репетицийым эртаренам. Кузе гына кадыргылын омыл! Ки
демым кок велыш шаралтен, лап-лап лийын, агытанла пӧрдынам, 
ожно годсыла ик кидемым кӱш нӧлталын, весыж дене кыдалым 
кучен, марий ватыла коштылден а м, ныл йолат, куд йолат тавал
тен а м, тыгат-тугат чӱчкалтен онченам — иктат ужын огыл, иктат 
воштылын огыл.

Пеш лач лие. Тачат шке .мурем, шке куштен ончыктем, йоча- 
влакьпм ик мужыр почеш весым луктам. Молышт, чӱчкыдӧ семлан 
келыштарен, рӱжге с о ш ь ё м  кырен мурат:

Ой, луй модеш1, лун модеш'
Кугу чодыра тӱрыштет.
Ой, мӧр кӱэш, мӧр кӱэш 
Чевер олык тайылыштет.
Айста, моторем, чеверем,
Ме мӧр погат каена...

Стоп! Ок келше. Лучо «Рия-рия шӱвыржым» мурыза,— тӧр 
тӱҥалаш командым пуышым.
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Рия-рия шӱвыржым,
Кӧ шокталтен, «ӧ каен?
Тӱп-тӱп-тӱп тӱмыржым,
Кӧ пералтен, кӧ каен?
Тӱрвӧ тӱсет мо уке?
Кӧ шупшалын, кӧ каен?..

«Тидыжат йочалан ок келше. Могай мурым мураш?»— икте по
чеш весым шераш тӱҥальым. А рвезе-влаклан тӱҥал пуымо шер
ге: (мурат, куштат, совым кырат.

— Ой, рӱшт-рӱшт! Ой, рӱшт-рӱшт!—школ окна чытыра гына.
— Пуракше! Товарым сакаш лиеш!— Домрачева варашла то

лым лекте.— Тый, Михеев, палет, рвезе-влакым молан туныктет?
— Мураш да кушташ!—салтакла вашештышым мый.
— Йӧ-ра-таш туныктет! Колат, тӱрвӧ тӱс да шупшалме нер

ген шергылта рат.
— Мурыжо тугай гын, мом ышташ?
— Тугеже, мут деч посна мурыза:

Ля-ля-ля! Ля-ля-ля!
Ля-ля-ля! Ля-ля-ля!

Теве тыге! Кушташ лиеш? А тый?.. Нылымше классыштак мотор 
ден чеверым ойыркалена. Мардеж вует дене эше сӱан мурым ту
ныкташ ит тӱҥал веле!— кайыш.

А мый пылыш мучашым парням дене удырал шоген кодым.

Вӱргечын
Таче спорт кече. Изи годсекак ушышкем пуда дене пудален 

шындымыла икте пурен шинчын: тале спортсмен лияш! Школыш 
кошташ тӱҥалме деч ончычак, уремыш лектын, кайык-влакын пи
сын чоҥешт1ЫЛ|М1Ы)шт|ьгм кӧранен онченам. Пушеҥге вуйыш кӱзен, 
тушеч кайык семын нӧлталтмем шуын. Пыл ӱмбаке шинчын, кугу 
ола ден теҥызла гоч чоҥештен савырнышаш ыле, шоненам.

Турня-влакын, келдела койын, мӱндыр верыш чоҥештымышт 
семын ик идалык почеш весе эртен. Мыят школыш тунемаш кур
жынам. Туныктышына тале физкультурник ыле. Пырля мече дене 
модын, унчыливуя кид ӱмбак шогалын да кудывече мучко кош
тын, а турникыште кузе пӧрдын! Меат кажне переменыште воло
йын ыр а нгыл а кеченна.

— Олег, таче нылымше «Б» классы,илет мом ышташ тӱҥа
лат?— йодым Садовин деч.

— До кладым ямдыленам,— вашештыш тудо.— «Таза капыш
те— таза чон». Лӱмжӧ келша?

— Пашаже лӱмыштӧ огыл,— руальым.— Ме футбол дене мо
даш тӱҥалына.

Нылымше «А» классыште рвезе-влак футболла» чоныштым ак 
пуат. Янаев Мичу гын, палем, капкам оролаш шогалеш.
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— Лев Яшин гай лиям!— ойла тудо.— Мемнан фамилийжат ик
гай буква гыч тӱҥалеш.

Эсогыл ӱдыр кокла гычат икмынярын мечым чумаш аяр улыт, 
товат! Мый шкежат...

Урак пытымек, рвез е-вл ак ым футбол пасуш наҥгайышым,, а 
ӱдыр-влакым турникыште упражненийым ышташ кодышым. Йӱ
шым туныкташ мемнан шымше класс гыч кок чулым ӱдырлан шӱ
дышым.

— Упражненийым ыштен пытарымек, волейбол дене модса,— 
мечым пуэн кодышым.

Как таймыште нигудо командыжат ыш сеҥе. Янаев Мичу кап
кам чот орола, виян да туран чумалме мечым эреак куча. (Мый
же тудын ваштареш модынам). Кок кид дене авырен, тӧрштал
тен, мланде ӱмбак возын кучаш туныктымем арам лийын огыл.

Мече почеш шикш-пурак койын куржталме годым ончем — фут
бол пасу покшелне... Домрачева шогылтеш. Изиш гына ӱмбакше 
миен шым керылт. Кушеч, кунам толын шуын? Молан тымарте 
мӧҥгыжӧ каен огыл?

— От уж мо мыйым?— нелын колтышашла ончале.— Кызытак 
(модмым чарныза! Тыйын волейболист кашакет, Михеев, окнам 
пудыртеныт. Молан нуным шке орашт дене коденат? Молан пыр
ля налын отыл?

— Мый... Мый,— янда пудыртымо уверым колын, шомакемат 
ок лек.— Кӧ футбол дене ок мод, тудым гына...

Раш!— Зина (мыланем ойлен пытарашат эрыкым ыш пу.— 
Ӱдыр-влакым гына коденам, маннет? Нунышт киддыме-йолдымо 
улыт, шонет? Школ кудывечыште ушдымыла тӧрштылыныт да те
ве саскаже—коридор окнам шӱтеныт. Ынде янда олмеш пинчаке
тым шуралтен кодет мо?

Ну, кертеш вет, чоҥыш шумешкак витара. Арам огыл мемнан 
ялыште тудым «Пачемыш» маныт.

— Тыйын, Михеев, эҥгеклан-тоҥга.к манме семын, эре мӧҥ
гешла лектеш,— умдыжым кере.— Вашке теле толеш, садлан кы
зыт ече дене кошташ ямдылалтман, а тый, окмакеш ет, мече дене 
модыктет. Футболым огыл, кокытан отметкым нӱжыман, двойкым! 
Умылет? О иена теве, нылымше классыштат могай отметкым на
лыт. Пален лий: тиде арняште иктаж йоча кокытаным руалта 
гын, вучо веле — чыла ушештарена: «тӱрвӧ тӱсет мо укемат», нер 
гыч вӱрым йоктарыметымат, окна пудыртымымат, молымат.

А мый нимом пелешташ тоштде шогем. Рвезе-влакат вуйым ку
мык сакеныт. Такше нуно уда огытыл. Теве Ивановымак налаш, 
концертыште туге кушталтен пуаш ямдылалтеш—воштыл улнет: 
кузе ожно кугу поян еҥ кугешнен, кузе тарзыже туртын, кузе кы
зыт кадыргылыт — чыла кертеш.

А Янаев гай капкам оролен моштышо, шке командыж верч,
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кӱлеш гын, пелйӱдымат модаш шогалше футболистым кушто 
муат?

Келшат мыланем шефыш налме тунемшезвлакем! Домрачева 
кажне кечын шӱктарен вурса гынат, нуно мыйым молан-гынат 
пагалат, изин-кугун вучат, (мийымемлан йывыртат.

— Гена, ит лӱд,— Янаев тово вуйжым нӧлтале.— Мемнан 
верч чевергаш от тӱҥал. Кокытаным тетла иктат ок нал, а ариф
метика дене мый теҥгечак тӧрлатенам, нылытаным налынам.

— Яндамат шке шындена, тунарак шотдымо онал вет,— Ива
нов ешарыш.— Ачамын а дм а зил е уло, мыйым пӱчкаш туныктен. 
Вжик веле удыралам — и ямде! Тиде таймым модын шуктена да 
тӧрлатена. Вес арняште футбол дене турнир лиеш, теве ужыда, 
чылаштым почкена: визымшым ат, кудымшо классымат...

Ме, турнирын ямдылалтын, уэш модаш тӱҥална.

Изарнян

Таче шкем тыматлын кучымо кече. Ты кечылан ондакак ятыр 
книгам шерын лектынам, шкем кузе кучаш кӱлмӧ нерген шуко 
оҥайым пален налынам. Каласкалем таче чыла тидым, очыни, 
южо правилыжым огыт пале.

Мый урок деч ончычак нылымшыш кайышым. Мийымем го
дым икте, чылаштлан фокусым ончыктен, кӱвар ӱмбалне шинча 
ыле:

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

Ынде ончалза.
Кӱвар ӱмбач упшыжым нӧлтале — вич перо кия.
— Кушеч перожо лектын?— йодыт тудын деч.
— Палыза...
Весе, указкым парня вуйышкыжо шогалтен, коштын ончык

тыш.
Чынак, оҥай улыт нуно!
— Ынде чыланат верышкыда шичса,— маньым йоча-влаклан.
Садовин Олег семын докладым ышташ огыл, а мутланаш тӱ

ҥальым:
— Каласыза-ян, йолташдан пӧртыш пуреда гын, упшым' налы

да але уке?
«Молан тидым йодеш?» манме семын, ӧрын ончальыч, иктат 

ыш вашеште.
— Тый налат?— Иванов Веня деч йодым.
— Школышто вигак налам, а йолташ дек пурымо годымжо... 

кӱлеш мо?
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— А те кузе шонеда?—моло деч йодым.
— Молан палашыже?
— Конешне, ок кӱл.
— А чынже дене гын?
— Колыштса... Шукерте ожно ик еҥ весылан сырен гын, шу

кыж годым кӱзӧ-товарыш шуыныт. Садлан корныш лекмышт го
дым капыштым тушман шуралтыме деч саклаш кӱртньӧ ӱзгар де
не авыреныт, вуйышкышт кӱртньӧ шлемым упшалыныт.

Теве, мутлан, корно воктене пӧрт, еҥын тыште палымыже ила. 
Омса лондемым вончымек, уна вуйжо пыч .шлемым йалеш. Тиды
же «мый тыланет ӱшанем, ужат, вуемат чараште, тыят ӱшане» 
манмым ончыкта. Тунамсе кӱзӧ-товарла илыме жап шукертак эр
тен, но сай койыш-шоктыш таче мартеат кодын. Толшо еҥын уп
шым налмыже ты пӧртыштӧ улшо-в л акым пагалыме лиеш. А 
корнышто кугыеҥ-влакым ужын улыда, кузе нуно икте-весышт 
дене саламлалтыт?

— Упшыштым нӧлталыт. Ваш-ваш кидым кучат,— йоча-влак 
вашештышт.— Телым кид кучен саламлалтме годым, йӱштӧ гынат, 
пижыштым кудашыт.

— Тидат «м-ын тыланет ӱшанем, ужат, кидыштем нимат уке, 
тыят ӱшане» (манмым ончыкта,— тыгак омсам тӱкалтыде але йод
мо деч посна пӧртыш, пӧлемыш, директор ын кабинетышкыже, ту
немме г одним классыш смолан пураш ок лий, умылтарен пуышым.— 
А ынде шкем тыматлын кучымо правилым кунам шуктен огыдал 
да могай туткарыш логалын улыда, шарналтыза.

Тӱҥальыч каласкалаш йоча-влак тӱрлӧ ужмо-колмо да илы
шыште лийше оҥайым, класс шу-у да шу-у воштыл колта.

Кӱлеш вет, лач тиде весела пагытыште класс омса почылто, 
Зина Домрачев ан йошкар ӱпшӧ, аҥысыр саҥгаже, изирак неран 
чуяка чурийже койылалтыш:

— Мо тыгай? Чыла вер шып, а тыште утен каен лорген шин
чеда. Таче план почеш воштылмо кече огыл. Тидым огыда пале 
мо? Колыштса, уло школ мучко могай тымык. А те? Михеев ты
ланда нимомат умылтарен огыл?

«Адакат -ыш келше! Коридорышто эскерен шопа мо?— Зина 
нерген шонен, окна воктене шотем.— Шотшо дене план почеш 
чыла шуктынеже, а кузе шеф пашам оҥайын, пайдалын ышташ — 
нигӧн ойжымат ушыш ок нал, ок каҥаше».

Йоча-влак кожганышт.
— Товат, шкем тыматлын кучымо нерген те нимом огыда па

ле,— Домрачева омса лондем гоч вончыш.
— Гена чыла умылтарен, а теве тый классыш йодде, омсам 

тӱкалтыде пурен шогальыч, нигӧн дене шыч саламлалт,— .йоча- 
влак мыйым арален нальыч.— Тыланетат шкем тыматлын кучы
мо нерген шукырак палаш уто огыл.
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Зина шыже йӱштеш кӱын шушо поланла чевергыш. Тӱсдымӧ 
шинчапунжат, йошкаргымыла койын, пыч-пыч лие. Мый тудым 
чаманышымат. Ала тудлан тыгак кӱлеш ыле?

Кугарнян

Таче тимуровец-влакын кечышт...
Кодшо арняште Домрачева шке планжым лудын пуышат, мый

каласышым:
— Тимур01вец-1влаюын пашашт ик кечаш огыл, кунам кӱлеш, 

тунам полшаш кайыман.
— Кажне шке семын ышташ тӱҥалеш гын, ,мо лиеш?— руалын 

Зина.— Теве тиде план — тыланда закон! Кушко каяш, кӧлан пол
шаш— тыште чыла раш .ончыктымо.

А теҥгече нылымше «А» классыште тунемше Максимова Лю
сян азаже черланен, ӱдыржым школыш колтен огыл. Йоча-влак 
тушко каяш ойым ыштышт. Ваштареш ойлаш йылмем ыш савыр
не. Тыгай годым кузе тореш лият?

Мем н ам вашлияш ошалге шӱргывылышан, изи капан Люся 
шке лекте:

— Медпункт гыч доктор толын,— мыланна увертарыш.— 
Ш-ы-ы-ы,п пурыза, ида лӱшкӧ.

Ме пӧртончылан верланышна.
— Ой, ынде кузе илыман?— черле ӱдырамашын врачлан ой

лымо йӱкшӧ шокта.— Ӱдырем пешак жалке: чыла сурт-пече со
мыл тудын ӱмбак возын. Пакчаште пареҥгымат луктын шуктен 
омыл, пелыж нарак кодын...

Мый пеле почмо омса дак мийышымат, Люсяла-н, лекше ма
нын, парням дене удырал ончыктышым.

— Шаньыкла уло? Кӱртньӧ колымат йӧра. Эше пареҥгым по
гаш ведрам, 'комдым, мешакым муын пу.

Пинчакым, куштылго пальтом кудаш кудалтен, рӱжге пижна. 
Тӱшкан ышташ куштылго, пашажат вашке ушна. Пареҥгым кӱн
чен, кугуракшым ойыркален, шкеак пӧрт йымаке ӱчашен-ӱчашен 
нумалына. Кас марте изиш гына кӱнчен ышна пытаре.

— Эрлат толына!— рвезе-влак ойлат.
— Кодшыжым .шке кӱнчен шуктем, шуко огыл. Авам моткоч 

кугу таум ышта,— Люся чылаштым пӧртыш пураш ӱжеш.— Туд
лан куштылгырак лиеш гын, эрла школышкат миен кертам.

— Вашкерак тӧрланыже, таза лийже!— порын ойлена.
Мӧҥгӧ кайымына годым черле ӱдырамаш, зерже гыч кынел

шинчын, кумылжо тодылтын, мемнам ужатыш.
Эрлашыжым эрдене Домрачева школ тошкалтыш ончылно 

мыйым вучен шоген.
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— Михеев, мо тый шке ора ыштыл коштат?— йодо.— Молан, 
мый дечем йодде, полшаш миен улыда?

Умылышым: нылымше «А» классым вес ялыш колташ палем
деныт ыле.

— Ме тушкат каена...
— Вот мо. Шке семын ыштылаш ок лий. Тиде икте. Куш кол

тат, туш кайыман. Тиде — кокыт. Мом шӱдат, тудым ыштыман. 
Тиде — кумыт. Кажне кечын вурсем гынат, ушет ок пуро. Тӹньдм 
заседаниеш почкалтараш логалеш, уке гын, кеч тылат ойло, кеч 
шокте дене вӱдым нумал — садиктак.

Шинча ончылнем черле ӱдырамашын ужагмутшо вудакаҥе.
Таче эр годсек пун йӱр шӱведаш тӧча. Мыйынат чонем лудо 

кава гаяк пылаҥе.

Шуматкечын
— Таче Максимова Люся толын огыл. Очыни, тудын аваже чо

так черле. Шарнеда, теҥгече чыла пареҥгыжым луктын пытараш 
сӧрышна. Шке муным шуктена?— урок деч вара йодым.

— Шуктена! Каена!
- Тугеже,— манам,— писынрак класслам эрыктыза, вет таче 

арулыкым эскерыме кече.
Эн ондакак нунын портфельыштым тергаш шоненам ыле, па

лем, тушто мо гына уке: книга коклаштак ручка (книгаже садла
нак чернила дене амыргыл пыта), весын — карандаш, кумшын — 
кечшудо кичке, нылымшын — мӱгинде...

— Илышыште лийшым колыштыда?— ойлем.— Илен улмаш ик 
тунемше. Кидшат, шӱргыжат, шӱйжат ару лийын, эреак шовын 
дене мушкын, пӱйжымат кажне кечын йытыраен. Но икана шо
ныдымо-вучыдымо азап лийым каен...

— Могай азап?
Урок тӱҥалме годым книгам лукташ портфельышкыже ки

дым чыка — тунамак чот кычкыралеш. Мо тыгай? Ондак парняж
лан пушкыдын чучын колта, вара мыгыль-мугыль тарванылмым 
шижеш. Мо лийын?

— Лазыргыше помидор!
— Ковышта когыльо!
— Пеле кӱшӧ 1мупо!

Ышда пале. Тунамак портфельже гыч кӱвар ӱмбак коля 
лектын возын.

— Ой!— ӱдыр-влак вичкыж йӱкын варгыжальыч.
— Кузе коля логалын? Молан?— йодышым шындышым.
— Нунын пырысышт уке да коля чот пошен докан,— Янаев 

Мичу кугун шоналтыде вашештыш.
— Мыят тыгак шоненам,— Мичулан тореш шьш руал,— но
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вара пален налынам: саде йочат шӱргыжым, шӱйжым шовын дене 
шке кумылын мушкын огыл, аважын чыждырымьим вучен. Нимо
гай сомылым ыштен огыл, кӱварымат ӱшташ ӧрканен.

— У-у-у, нечке!
— Нечке да эше межнеч улмаш,— ешарышым.— Ӱмбач ончы

маште арун койын, а портфельыштыже — кинде пудырго, кошкы
шо курика, пӱкш, полдыш... А колялан кинде пудырго коман мел
на гаяк. Кочкаш пурен огыл мо? Ну-ка, ончалза шке портфель- 
да.ч, ару але уке? Вара классым эрыктена да Люоя деке тарва
нена веле.

Рвезе-влак тергаш пижыч. Кӱвар шӱкаҥе. Эрыктен ышна шук
то— омсам тӱкалтыме йӱк шоктыш, Зина пурен шогале.

— Чыве вӱташтат тиддеч яндар,— тӱрвыжым шуйдара.
Садовин мом ышта — йоднем ыле. Ончальым гын, Домрачевам

кышажат кодын огыл...

Икмыняр арня гыч

Тыге арня почеш арня эртен. Тунемме ийын чырыкшат пытыш. 
Мемнам таче Домрачева адак каҥашаш попа.

«Ну, тӱҥалеш дыр поньыжаш, мончаш пурымат ок кӱл, чыла 
пӱжвӱдетым луктеш, вӱд гаяк мушкеш,— шонем.— Ондакак, очы
ни, мыйым кушкедаш пижеш: яндамат, тамакымат, «чыве вӱта 
гай» кӱварым а т ушештара».

Мо вара? Лӱдаш нимолан: мемнан отрядыште, тыгак шефыш 
налме .классыштына начар тунемше уке, Янаевын командыже 
футбол дене чыла классым сеҥен, кертме семын Люся Макси
мовналан да молын ача-аваштлан полшенна. Эн сайын мурышо 
да куштышо конкурсышто меак сеҥенна. А концертшым кузе он
чыктенна! У ийлан адак тӱрлӧ оҥайым, чапле костюмым ямдылаш 
тӱҥалына. Эше мо кӱлеш? Калык манмыла, меат ний дене тодмо 
онал. Ончыл верыш чыла шотыштат нылымше «А» класс лектын.

Омсам почым да, рыҥ тошкалын, пионер комнатыш пурышым.
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55 к

...Василий Федорович Са- 
паев марий сылнымутыштына 
мастар писатель семын палы- 
ме лийын. Йочалан оҥайын да 
келгын возен мошта, т иде ав
торын сылнымутыш толмыж 
дене самырык лудшылан ятыр 
книга пӧлеклалте.

Ким Васин.

м а р и й  к н и г а  и з д а т е л ь с т в о


