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АЛ. ЭРЫКАН
( 1912— 1957)Алексей Эрыкан  (Алексей Николаевич Семенов) 

1912 ийыште Свердловский областьысе Андраул  
Ялеш туныктышын ешешыже шочын. Ал. Эрыкан 
Уралысе Марий калык Коклаште Кушкын, туштак 
20-шо ийла Мучашыште Красноуфымскысе Педтех
никумышто тунемын. Тушто тудым Марий литера
тор-влак С. С. Свинцов, В . Е . Бельский да Молат 
Туныктеныт. Сылнемутым йӧратыше тунемше-влак 
Каменский (И . Сайтше) , Эрвел Осып (И . Абдулин) 
аа Молат Техникумыш литературный кружокым ыш
теныт, да Ал. Эрыкӓнат тиде кружокыш пурен.

Возаш  тӱҥалме Жапыштыже Ал. Эрыканлан эр
вел Марий Кокла гыч Лекше Писатель ден журналист- 
влак Я . Ялкайн , а. Екиш ев, В . Голубцов, Апшат 
М аксий (М . Кузнецов) полшеныт. «У  вий» журнал 
ден «Йошкар кече» газет редакцийлаште тудын 
возымыжым кугу Марий писатель-классик-влак 
С. Чавайн ден М . Шкетан шокшын вашлийышт.

Ал. Эрыканыш возымыжо первый гана ■ 1925 
ийыште печатлалтын. Э н  Ончыч Тудо «У  илыш» 
Журналеш «Ильич», «Ленин нерген мӱрӧ» почела
мутлам печатлен, варажым 1927-1930 ийлаште 
«У  вий» Журналеш «Йошкар Партизан-влак», 
«Тӱредмаште», «У  вий сеҥыш» да Моло ойлымаш
лам Луктын. 1928 ийыште «Рвезе вий» пьесым во
зен. Шкенжын первый произведенийлаже йыма- 
лан Тудо «Ял марай эрге Семенов», «Ал. Акрейн» 
манын подписьым шындылын. Ал. Эрыкан тунам 
гражданский война, ялысе класс Кучедалмаш, у  
культурым ыштыме нерген возен,



30-шо ийлаште, техникумым пытарымекыоюе, а  л. Эрыкан эн Ончыч Москваште, «М арий ял» газе
ты икте, пашам ыштен, варажым Й ош кар-Олаш ке  
алат толын, Марийский областной Издательствыш
те, «У  вий» журнал, «М арий коммуна» газет редак
цийлаште пашам ыштен.

Йошкар-Олаште Илыме Жапыштыже Тудо 
Ятыр ойлымашым, Очеркым, почеламутым возен, 
М . Ш олоховын «Поднятая целина», Ӓ . Авдеенкон  
«Я люблю» романыштым моло-влак деке пырля 
Кусарен. Тыгак поэт Олык Ипай деке пырля В.- Гусевын «Чап» пьесшым Марий йылмыш Куса
рен, да тиде пьесым Маргостеатреш шындыме. Ту
намак турло газет ден журналлаште А л. Эрыканын 
литературно-критический статьялаже («М . Шкета
нын творчествыже», «В. И . Ленинын образше Марий 
калык 'мурышто», «Путёвка в жизнь» — Йӱкан пер
вый фильм», «Осмин Йыванын первый почеламут 
сборникше» да тулен Молат) лектеденыт. Марий  
классик М . Шкетан тудын статьялаже нерген тунам 
Тыге Каласен: «Эрыкан — ушан критик, тудын кри
тический статьяже-влак утларак марксизм негызан, 
Тудо шулдакан эффектым ок покто, рончылен пуэн 
мошта». ' .

Ал. Эрыкан Марий Калыклан Утларакшым «К уче
далме тулеш» романже Дене Палыме.

Романлан материалым Погаш Ал. Эрыкан 1928- 
1929 ийлаштак тӱҥалын, да тиде материалым погы
маште Тудлан И . Сайтиев ден Эрвел Осып Ятыр 
полшеныт. Тиде ийлаштак романын первый глава
лаже шочыныт.

«Кучедалме тулеш» роман Марий ялын социа
лизм Корно Дене каймыжым ончыкта. Романым 
Писатель тӱрыснек возен шуктен огыл, но возен 
шӱктымӧ ӱжашыже сюжет шотышто кошартыме 
произведенийлан шотлалт кертеш: уын сеҥымыже, 
да Тошто эксплуататор классын йытен Толмыжо ти
де возен Шуктыдымо ӱжаш гычат раш Коеш.

Романын ӱмбакыже возалтшаш ужашыштыже, 
Ал. Эрыкан тушман-влакын (Сайполан, Кротовый, 
Ш авакаевын, Акуш ы н, Каптийын) йоршын сеҥалт
мыштым, Тӧрсыр Корно Дене кайше-влакын ( Сарба
йын, Прокойын, Зоян, Мытрийын) чын Корныш



лекмыштым ончыктынеже улмаш, а Марий ялын 
Ончыл еҥже-влакын, — Петрованын, М ичун, Осыпын, Анайын, Йыванын,— образыштым ӱмбакыже 
вияҥдаш шонен.

Романыште партий райком Секретарь Мамаевын 
образше поснак ойыртемалтеш. Тиде образ гоч 
Ал. Эрыкан элнам социализм Корно Дене наҥгайы
ме пашам Партийын вуйлатымыжым ончыктен. 
Роман тӱҥалтышыште Мамаевын образше луш кы
дынрак Коеш сын, варажым тиде образ келгемдалт 
Толшаш улмаш.

Коллективизаций жап нерген возымыж водым 
Ал. Эрыкан руш  кугу писатель М. Ш олохов деч чот 
тунемын, да М . Ш олоховын «Савырыме сӧрем» ро
маным кусарымыже Ал. Эрыканым Творческий опыт 
шотышто пойдарен.

Пытартыш ' Жапыште Ал. Эрыкан Уралыште да 
Красноярский крайыште илен. 1948 ийыште колхоз 
илыш гыч «Фронтовик-влак» повестьым, 1956 Ийыш
те — «Корно Умбалне» ойлымашым возен.

Тидын деч посна А л. Эрыканын архивыштыже 
возен Шуктыдымо кок роман • ( « Чолпан Иван» ден 
«Эрнымаш») уло, Нине романнам Ал. Эрыкан 1955- 
57 ийлаште возен.

Ал. Эрыкан-Семенов 1957 ий февраль тылзыште 
умыр Лугыч колен.

Ал. Эрыканын прозыжо Марий Советский лите
ратурым у  тема, у  жанр Дене Пойдараш полшен. 
Ал'. Эрыканын ойыртемалт шогышо Творческий Ч у 
рийже, —  Стильже, йылмыже, тематикыже, —- лийын. 
Тудо уым кычалаш йӧратен да Моло Марий пи
сательын ончыктыдымо илышым, •—  Урал Марий 
илышым, —  сӱретлен ончыктен. Тиде шот Дене ту
дым Урал Марий Кокла гыч Лекше первый Писатель
лан, Урал марийын мурымыжлан шотлыман.

«Кучедалме тулеш» роман кызыт редакционно 
тӧрлатен лукталтеш. Романын первый вариантше 
1935 Ийыште «У  вий» Журналеш печатлалтын.



1- Я, Йолташ-влак, Чеверын! Серышым Колтен илыза.— Чеверын, Петров йолташ! Шкеат сере!Ошалгырак рвезе, Суран Пинчакшым лӧпка вачышкыже Пыштен, Тарантасыш Кӱзен Шинче, вара, Суран кепкыжым Нӧлталын, идак ик Гана рвезе-влак Могырыш савырнем ончале. Кучер Сапым Шупшыльо — тарантас Тарваныш, ола уремысе пуракым тӱргыктен, Кӱвар вес Могырыш вончымекыже, сур тасма гай вудакан койшо чодраш Пурыш...Тиде — Петров Мичу, Олаште техникумым тӱнем лектынат, шӱкӧ Ийышкен пырля Илыме йолташ-влакше Дене чеверласен, Марий районысо Ялыш Туныкташ кая.Кӱшнӧ Йорга кече Модеш. Пелганде кава ласкан Онча. Л Воктенак Чодра рӱмбалгын Коеш...— Шайтан Кочшо! Тунемшыла Пагыт эртымым Шижашат ыш лий* Теве-теве тына Вольыкым кӱтен Коштам ыле вет... Ай, Мичу, Мичу! — Шыма корнышто лӱҥгалтме ыҥгаеш1 Мичу Шыже Ояр кече Ваштареш Шке чурийжым шыргыжыкта. Вуйыштыжо Эртыше илыш Пӧрдеш... Пычкемыш ялыште, пычкемыш ешыште Мичу шочын... Индеш Ияш улмыжо тодым, революций ылыжмек, ачаже сӧеш кола. Аваже—нужна, Нимом умылыдымо Марий ӱдрамаш,1 Ыҥгай — эреак ик Семын.
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ялысе сатузо-кулак Микита дек тарзылыкеш пӱра. Микита — тумо кашка гай Чумырка, пеҥгыде кап-кылан, Тарай гай йошкар, пӱгыр неран. Кудвечыште пӧрдшыжла Тудо Чарныде шурга:— Каварен кертдыме-влак! Тендам пукшо, йӱктӧ, тыланда Поро лий... А Мыланемак контрибуцийым шӱшкыт, налогым сӱмырат,— айда, Микита тӱса1, Тудо кулак вет... Ку-улак!.. Чпу!.. Вара кӧ авылешдӓ2 Черкым Шындаш полшыш? Кӧ школ поцечительлан шогыш? Кӧ шӱкӧ Ийышкен ял старосталан кошто? Микита кугыза огыл мо? Каварен кертдыме власть! Каргыме саман!Микита гай коштан, торжа ешым Мичу ише Илыме курымыштыжо молым ужын огыл. Мичун аваже йӱдшӧ- кечыже, эр ӱжара гыч кас ӱжара марте, еҥ Пашаште пӱжвӱдаҥ коштын. Поян Микита шке тарзыже-влаклан кукшо киндыжымат висен пуэден. Кӱ гай пеҥгыде, пӱкнышӧ Киндым Микита, каткален-каткален, изи виса Дене вискален. Виса Йылмым тӧрлатен Шогымыжым Мичулан Мыняр Гана ӱжашыже Верештын тын? Тудо Жапым шарналташат йӧсӧ!Вара ушкал кӱтӱ. Чалемше, Пӱгырнаш тӱҥалше Каврий кугыза пелен м ут солам шӱдыркален коштмо жап. Э-эй, ты кугызам Мичу Нигунамат ок мондо!— Эргым,— ойла ыле Каврий кугыза,— йӧсӧ Илышет... Теве мыят илымаштем Мыняр Ойгым тӱсен лектынам тын? Чыла ойлен пуэтат, ӱпет шогалеш. Изинекак Тулыкеш К о дым, вара салтакыште Орланен коштым, Тарзе лийынат индыралтынам. Ынде, ужамат, игыш весе лийшашла ноеш. Пудий-влакым темдалынак Толыт. Ала Мемнамат чевер кече ончалеш?..Икана Каврий кугыза, ала-кушто муымо газет лаштыкым Мичун тӱткын ончымыжым ужешат, эрлашыжымак шке пеленже книгам койда:■ — На, эргым, око3, ала мылечна вашкерак игыш кузе лийшашым умылет. Тыланет лийынак ты книгам учитель деч Йодын Нальым. Ала тыйже, эргым, рвезе акыл Дене тунемын, айдеме шотыш Лектат...Но Поро илыш марте Корно кужу улмаш...Шужымо ий. Коншудо, пушеҥге Шӱм — теве пӱтынь Сий. Аваже чытен ок керт — шошо велеш кола. Кӱтӱчӧ1 Тӱса — Чыта.2 Авыл — ял, села (Урал марийда).3 Око — луд.
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Каврий кугызат уке лиеш. Моткоч Иземше кӱтӱ Мичун Ӱмбалне кодет. Ӱмбакыже батрак курс, ик ий гыч Техникум, КОМСОМОЛ...Эй, мом Ынде Эртышым ушештараш! Эртыше Эртен, тудым Мӧҥгеш от Савыре вет! Ӹнде Мыйын Ончылнем лӧпка Корно. Каврий кугызайлан тау, тудын Поро мутшо Йомын огыл, кормым Почын, волгалтарыш акылем!.. Ынде мыланем улыжат пашам Ышташ, авам гай нужналан уло кумыл деке полшаш, еҥ пӱжвӱдеш лӧчен шичше-влакым сеҥаш,— Шоналтен, Мичу кидшым лупшалеш.
❖  *

# *— Туге, Петров йолташ, Мемнан Районыш толынат 
аман? Йӧра, иеш Йӧра,— нымыште вара гай кужу Капан айдеме, райком секретарь, ӱстел Коклаш пурен шинчынат, 
кагаз лоҥгаште ала-мом пеш Кычалеш. Шӱргыжӧ Пашаште чот нойымыжым палдырта тынат, шкеже чулымын тарванылеш. Шинчаже, ешым Вошт ужшыла, ласкан, кумылын Онча:— шич Петров йолташ. Лӱмет кузе?Мичу, Дмитрий Иванович,— пӱкеныш шичшыжла Петров Пелешта. Шкеже райком секретарьын Шинчашкыже туран ончалеш.— Тыйым РО Н О  Арслан Ялыш колта, манат? Пеш Йӧра. Партий кандидат удат вет?.. Тугеже,— Мичун «да» манше гай вуй рӱзалтымыжым ужын, райком Секретарь мутшым шуя,— Тыланет Арсланыште Паша ситышашлык. Сельсовет Пеленсе партийный организацийыште лият,— Арслан ялыште ячейкат уке, калтак! Кумылна Дене кӱ курыкымат сӱмырынена да пашаеҥ шотышто нужна улыла! Верлаште активист шагал... Тыланет Ялышке у шӱлышым пурташет возеш. Активым чумырыман.— Тушто колхоз уке дыр?— То-то шол, уке. Районыштына ты Пашашке але шагал пижыныт. Кызыт вет чоткыдынак пижнена. Арсланыште Тыланет тӱкна. Эн Ончыч ялым шымле. Класс Вийым пален нал. Тушто кулак-влак Пашаштым Талын Ыштат. Шулдырыштым Пӱчкаш Кӱлеш. Кинде ямдылымаште пашам Эскерен ыштыман. Уке тын, кулак Тӱшка, чояланен, Утлашак тӧча. Кинде ямдылыме Паша годымак колхоз верчат чот пижын, активым чумырен шуктет тын, колхозым почат. Мутат уке, эн Ончыч ӱшандараш, ӱмылтараш кӱлет...
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Райком секретарь адак ала-мом Каласынеже ылят, телефон йоҥгыртымо шоктыш...— А, Кротов йолташ? Мом манат? Заседанийыш чумырген шуыныт? Мыйым вучеда? Йӧра, казыр1 мием... Ну, Петров йолташ, пеш Вашкем, Райисполкомыш Куржам. Тый ялыште пеҥгыдын шого. Нужнам да середнякым партий Корно Дене вӱдӧ, Нуным туныкто. Кулак Ваштареш чот кучедал. Колхоз верч кумыл Пыштен тырше, Тидым Ышташак Кӱлеш. Чын, Первыйлан нелын чучеш дыр, Туге тынат, ит-лывыжге, коммунистла шого. Мо лиеш тын, Вигак Тышке удырал,— полшена. Кызытеш!..— А вет Паша ятырак лиеш... Ну, Мичу, Вуетым чот кӱчӧ! — райком гыч лекшыжла Мичу шона.Ты Йӱдымак Мичу Арсланыш Кудалеш.IIАтаман кӱрык гыч волет тын, тыйын ончылнет Мӱндырк шарлен Вочшо тор вер Почылтеш. Пурлаште нигунам шыпланен моштыдымо Пӱнчер эрат-касат Шке семынже ала-могай кугу шонымашыш вочшыла, гӱжлен шога. Шолаште — чап-чара вер. Кеҥежым Атаман кӱрык гыч ӱлкӧ ончалатат, ты чараште ловыкалт шогышо шурным ужат. Телым тын, Мардеж орадыланен кудалыштеш, Арсланыш пурен, Леведыш Олымым Тарвата, тӧрзат Лумым Кышка, Тӱньыкыш пурен, я Шортеш, я орышыла Воштылеш, урмыжеш. Тыгай тодым ялыште Уремышкат пеш шагал Лектыт, я пӧрт кӧргӧ сомылкам Ыштат, я Пошкудо- влак иктажыжын пӧртышкыжӧ чумырген, Тоштым Шарнен, Ончыко Лийшаш нерген тӱрлынат .савыркален Мутланат.А сорла пагытыште пӱтынь пасу кылта ора Дене леведалтеш, Тымык южыш кинде нуш варна. Кастене мланде ӱмбач кумыл лыпландарыше Левалге Тӱтыра кӱза. Тунам Могай Ӱдыр-каче кумыл Нӧлтышӧ умыр каслан Вашеш ок Лек? Ончылгочак Йӧратен Сайлыме верыште йӱдвошт мӱрӧ Йӱк шергылтеш, куанен рӱжгымӧ Йӱк-йӱан Шокта. Ты Куанымаш эр ӱжара Дене пырля веле шулен пыта.Тачат, пелйӱд Эртен тынат, ял Пече вес велне, олыкышто, йывыртен воштылмо Йӱк алят Шокта. Тиде рвезе калык, пасу гыч Пӧртылмеке, Жапым Юалге южышто эртара. Йӱд Тылзе волгыдан тынат, пасу капка' Воктенак улшоI Казыр — кызытак.
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ломберым ужым от керт. Талман вӱд гыч Кынелше Тӱтыра- чыла пушеҥгым Вӱдылын. Тӱтыра Вошт Койдымо рвезе- влакын мурымо Йӱкышт ямлын Чучын Шокта. Шыпланыше южышто мӱрӧ Йӱк Ныжылгын тына шергылтеш, Ӱдыр шӱмым тарватен, Талман вӱд тӱрысӧ ломбер лоҥгаште йомеш: Эр кечыжат легылда шӧртньӧ гае,Кас кечыжат шинчылда ший гае.Мемнанат-лай ӱмырна — Порсын гае,Эртен кая йогын-лай вӱд гае...Вӱд воктене, регенчаҥше кашка Ӱмбалне, Кумытын шинчат: Мичу, Анай лӱман Ӱдыр да Осып. Осып — ты ялысе марийынак, Прокойын эргыже, тыште комсомольский организацийым Вуйлата. Мичу, Суран Пинчакшым Шоҥалын, пеш ойла:— Д а, Йолташ-влак, тыгай Корным Эртышым. Мо шергыже — тӱнем Лектын, уш-акыл погалтын. Каврий кугыза ок лий тын, Очыни, Кызытат м ут солам шӱдыркалем ыле. Тудо Сай книгам Нумал Окыкташ. Тудлан Тау.— А тунеммаште Сай вет,— Шинчажым кумен, Анай ушештара. — Тушто илет-илетат, ик еш гай лийын пытет. Чыла йывыртымашет Йолташ-влак Пеленак лиеш...Анайын илышыже йыжыҥан. Кок ий Ожно Тудо, Кокла кресаньыкын ӱдыржӧ, Шымияш школым Пытарен, техни- мыщ пурен. Тунемме Пашаже сайын каен. Анай, техникумым тӱнем Пытарен, кугурак Школышкат каят шонен Пыштен, да шонен пыштымым чылаж годымак Илышыш пуртен Шукташ ок лий. Анай денат тыгак Лие.Кеҥеж велеш Анай Арсланыш канаш пӧртыльӧ. Канаш Манмаште, ялыште канаш ок воч. Аваже черле кия, кокыра, Койын шула... Кудвечышкат Тоям тоялен веле Лектеш. Лектешат, пӧрт воктене кийше пу омарташке шинчеш, вудакаҥше шинчаж Дене Ойгын Онча...Ондрий — Анайын ачаже — йырысе ялла гыч мужаҥче-влакым кондеден, Чылаштлан мужедыктен, шӱведыктен, уло-уке Киндыжым эпереак1 кышкылтын, ватыжлан Эсенлыкым кычалын. Но Нимоат полшен огыл.— Ачий, молан больницыш от наҥгае? Ала-мо Годсек Ойлем вет,— манын, Анай шылтален.— Айда, итак Ойло, Ӱдырем, тыйын першыл-влакет
I Эпере — арам.Ю



мом палат. Малика Кокаят паремден кертдымаште першылын вийже мынярак...— Ондрий Торешланен.Тугак больницыш намийыдеак Шыже велеш, лышташ Оралгаш тӱҥалме пагытыште, Ватыжым Ондрий тойыш.Ватыжым тойымеке, Тудо сӱмсыреште. Шагал Мутлана, верым муыдымыла Коштеш. Икана Анай деке толын Шогале, ӱдыржын Шинчашкыже шӱкӧ жап Ончен шогыш, вара ӧкым пелештыш:— Ну, Ынде тунемшаш нерген ит шопо. Садиктак ом колто.Анай сӧрваленат Онча, Шортынат колта. Ондрий шке печыжымак Печа. Почеш велеш Сыренат кудалтыш:— Мом ячыгет? Вует Йыр шоналте-ян: ушкал Ончаш кӧ тӱҥалеш? Сурт кӧргӧ сомылкам тӧрлатыше кӧ лиеш? Уло Суртым ачат ӱмбак сӱмырынет мо?Анай Арсланешак Кодо, тунеммыжым Сурт кӧргӧ сомылкалан алмаштышт Книга олмеш вӱд ведрам куча, карандаш олмеш кольмым налын, Киндым Кышка; Кӱварым Мушкеш, Ушкалым лӱшта, Имньылан вара. Эркын- эркын тунемме годсо йолташ-влакат мондалтыт. Коклан веле, пайрем модышышто, я кӱнчыла шӱдырымашке Тунеммыже годсо сан Жапым шарналта да кужу Мурыжым Муралтен колта:Шыште саска пеледеш ыле тын,Олыклан ям лиеш ыле.Изи мӱкш ызгал Коштеш ыле тын,Пеледышлан ям лиеш ыле...Тӱрлӧ Шӱшпык сайраша! ыле тын,Чашкерлан ям лиеш ыле.Ойган кукужо ок мурал ыле тын,Чонемлан ласка лиеш ыле.Саска лоҥгаш мӧр кӱэш ыле тын,Погынен Погаш каена ыле.Тунемал шӱшӧ лийына ыле тын,Марий Калыклан полшена ыле...Очыни, илыш Тыге ок савырне ыле тын, Анай Арсла- неш пижын ок код ыле. Ынде тунемшашыже вуйыш толын пӱра, да жап Эртыме гай чучеш. Тошто шинчымашат ятырлан катыкемын. Кызыт Мичу Тошто Йорам уэт тарватыш, да Анай, Шокшештын, мутшым кошаргыш:— Д а, чыла йывыртымашат Йолташ-влак Пеленак 1
1 Сайраша — Йоҥгыдын Мура. Н



лиеш! Только... тидлан лийын авыл Ильиным ала-кузе вес семынрак ыштыман ыле.Мичу аптраненрак Анайым ончалеш. Тудо Анайын ИЛЫШ корныжым але ок Шинче. Туге тынат, Анайын молан Тыге Ойлымыжым ок Йод. «Жап шуэш — пален налына, а кызыт Чылам Кенеташте пален от шукто»,— семынже Мичу Шоналта, Суран Пинчакшым, сӱсанышыла, чотырак шоҥалеш..Ломбер Воктенак, изирак олык чараште, Ӱдыр-рвезе- влак тӱп кырен модыт. Туштак вес Тӱшка гармонь почеш Кушта. Нуным Ончен, Осып ыш чыте: Мичун воктечше кынелын, кӱшташ Лекте. Пинчакшым ӱштыле Колтен, картузымат йолташыжлан Кучыктен, Осып Куштышо коклат варныш. Акайымат шупшын Пуртышт, Мичумат Коклаш Огыт Кодо. Чыланат кӱштат. Тывырдыкым1 Кушталтен колтымыж тодым Осып вуйжым Комдык ышта, Парняжым чымем, Йыр Пӧрдеш, Пинчак урвалтыже шулдырла Шалана. Анай, оҥжым ончык Кадыртен, пашам ыштышыла, шыргыжде, эплын Кушта, Йыр пӧрдмаште Йӱксӧ иймыла Койын Эрта. Мичун воктечше эртымыж тодым Мичу тудын йӱлышӧ Шинчажым ужеш, капшын шокшылыкшым шижеш... А ломбер Шеҥгелне, Купанрак верыште, ужава-влак вакырат. Ший Тылзе шке Капшым Талман вӱдыштӧ Мушкеш, вӱд ӱмбалым чинчыла.Кенеташте гармонист кужу мӱрӧ семыш вонча, Гармонь Йылмым эплынрак, шуйдарен модыкта. Удыр-влак шке Оҥгыр Йӱкышт Дене мӱрӧ оемым лыке-луке тӱрлат.Тӧр тӧрзатым Комдык Почын,Кӧлан Тувырым Тӱрлет? —йӱкшым Модыктен, шем Шинчан Алима тӱҥалеш. Тудын йӱкышкыжӧ моло-влак ушнат:Талман тӱр пасма Ӱмбалне Кӧлан Йӱкын шортылдет?Муро Сем Чарныде Вашталтеш. Ик мӱрӧ Пытен веле шуэш, весым тӱҥалытат:Талман Вӱдыш пурен кайшым—Кидем гычын шыч кӱчӧ,Кӱрлын налме саска гае Шӱмем гычын шыч кае. 1
1 Тывырдык — эрвел Марийла куштымаш.
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«Ай-ай» манын Ом ман ыле, - Вуем Огеш коршто тын.«Тосем» манын ом ман ыле Чонем ок йӧрате тын...Шуйдарен мурымо Семым мыскара мӱрӧ алмашта:Муралтенат моштена,Кушталтенат моштена,Тендан гае Кумыж Калтам Савыренат моштена, —Йыр Пӧрдын, Алима лӱман удыр чоян Муралта. Рвезе- влакат вуйым Огыт пу: мыскарам ыштен, муралтат:Омсат нажык — ом пурал,Тӧрзат Важ ы к — ом ончал,Умшат Важык — ом шупшал,Шинчат косой — ом ончал.Мичу куштымыжым Чарныше Осып деч пел Йӱкын Йодо:— Тендан эртак Тыге Погынат мо?— Пасу Паша пытымеш эре Тыге...— Могай Сай! Теве кӱштӧ комсомолец-влаклан Общественный пашам шарыман.— Ынде тый тына ман. Ме ала-кунамак тӧчен ончышна. Ик Пагыт физкультурымат пуртышна, у модышымат туныктышна...— Вара?— Мо вара? Ончыч пеш шӱмланен Вашлийыч, а кызыт — шерышт теме.— Шер темде,— воктенышт шогышо Ошалге рвезе мутшым Чыка. — Эре иктымак тӱеда-с.— Тыге шол, тунеммына ок Сите. Кок-кум упражненийым да икмыняр у Модышым Шинчыме Дене мӱндырч как от кае. Рвезе-влаклан кечын у Кӱлеш, а мыланна Тунемаш нигӧ деч,— Осып ойла. — Теве Сай избачым м уыш а ш ыле. А то Мемнан Мытрийна — избач огыл, чистый Пундыш. Эсогыл гармоньымат кидыш налын ок мошто. Туге тынат, ме у Мурымат пуртена. Колат, мон Мурат?Чынак, ӱдыр-рвезе Тӱшка у Мурым Мурат:Комсомолын шараварже —Йошкар бархат, тем  Корнан.Ме она лӱд, она вожыл —Совет властьна шкенан.■ Ош Кӧгӧрчен игым Луктеш У  пӧрт Шолап Йымалан.
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Мемнан вуйна шочын-кушкын Йошкар Тисте Йымалан.Вагон шӱшка — ямлын Шокта,—Айда Меат Шинчына;Комсомолын данже кугу, —Айда Меат мурена.— Комсомол Манмаште, комсомольский ячейкышты- иа Ӱдыр шагал,— адак Осып тӱҥалеш. — Савырен Шукташ ок лий. Тошто койышеш регенчалт пижыныт.— Чыте але, шукемдена,— Мичу ӱшандара. — Тоштым Пытараш тунарак неле мо?— Ну, Тидыжым ит Ойло. Ыҥлет — ужат.— Ужына... Мый теве кызыт тыланда колхозым почешда Кӱлеш манын Шотлем...— А колхоз манмыжым кузе умылаш? — тамакым Пижыктен, Кутырымашке лишемше вес рвезе Йодо.— Юпар1,— ош вуян рвезе игылтмыла воштыл Кол
тыш.— Колхоз манмем «коллективный Озанлык» лиеш,— йӧнлынрак Шинчын, Мичу Умылтара. — Тушко пурышо- влак Машиным налыт, шке Пашаштым куштылемдат, Нунылан государство кӱсын оксам пуа.— Тугеже, лачетым Торо да калачым веле тод,— адак ош вуй Воштылеш.— Чыте, Вечун, эре мыскарам Ышташ веле Тӧчет,=- ош вуйым Осып шылтала. — А Кузежым-можым Шкат от пале...— А мо, тыгак ок Лек мо? — Вечук вуйым Ынеж пу.— Илын! — гӱж, ӱй да мӱй, а кӱсеныште чиш вуй.— А тый Мучко колышт, вара воштыл.— Ну, Колыштам.Мичу, Тӱшка вий Дене ыштыме пашан .Сайрак улмыжым умылтарышыжла, колхозым вӱма денат таҥаста
рыш:— Вӱмаш Коштмыда ятырак лийын дыр? Пырля пашажат мочол Писын кая! Колхозыштат тугак, улыжат Машиным пуртен, пайдам Шукырак налыт...— Шукырак Налат, а кӱсеныште йылдыракам Муат,— алак Вечук мутшым Чыка.— Кузе Тыге? — Мичу Вечук велыт Савырна.— Машина Тендан, ӱдымыла Тендан, Киндыжат Тендан лиеш. Могай тушто Зиянже?1 Юпар — кампетке.
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- Зиян улде... Тиде шӱкӧ шурным ӱдышылаи келша, Тидлан вӱмажат пайдам койда. Тудо ик ведра аравам Луктеш,— пел киндыже погенат чумыралтеш. А Мемнан Могай Пайда? Аҥат пелым ӱдӧ да тушко тӱшкан лек. Кечывал мартеат ок Сите. А тый манат — вӱма. Молли машина да вӱмаже кӱлыт — шкетынат арняште чум ырет. ?«Вӱма Дене Таҥастарен, Йоҥылышат лийым чай? — Мичу Саҥгажым Куптыртен Шоналта. «Вес вел гыч тӱҥалшат улмаш. Ну, Йӧра, вес ганалан — урок». Тыге Шоналтен, вес Могыр гыч тӱҥалеш:
—  Пайда лийже манын, аҥамат икгутлаште нал

ман,— манеш, вара кынел шогалше рвезе-ӱдыр-влакым 
ончалеш, коргыж Дене куанен Кычкыралмыла Пелешта:— Ну, тидын нерген Ончыкыжым утларак Мутланен палына. Но кызыт витак Каласем: колхоз — ончыклык, Пиалан Илышыш Корно.!Олыкышто рӱжгымӧ Йӱк эплын пыта. Эҥер вӱд тале, Тошто семынак, Шаргӱм ягылтарен шурга. Атаман кӱрык нелым, пыл чарша шеҥгеч, зангар1 поган чокаже Коеш: эр ӱжара нӧлталтеш...Мичу Тыге ялысе рвезе-влак деке чакеме да первый кече гычак нунын Йолташышт Лие...ШСайполан илышыже гӱж ....Ачаже, Семняй, тиде кундемысе Чодра оза Кутаисов Дене приказчиклан шоген. Куптырген пытыше чуриян Семняйым Ятыр еҥ шариа: шинчат перныдыме, шолып Коштшо Семняй Нигунамат ок Кычкырал, осал мутымат ок Пелеште. Вишкыде пондашыжым Чывыштыл, делянка Йыр Савырна, тидын-тудын Шомакшым Колын шуктен, вуйышкыжо Пышта, Сайрак лиеш тын, шке мутшым чыкен кода, вара эплын, толмыж семынак, пӱнчӧ Коклаш йомеш. Кастене, Кутаисовын именийышкыже Миен, пелйӱд марте тӱрлымат Коклала2:— Дмитрий Аполлинариевич, кудымшо делянкыште шып огыл. Тушто Игнат Чодра руышо-влакым мутайкала. Пел.тареш ыштыман огыл, манын Ойлыштеш. Мом Ышташ кӱштет, пагалыме Дмитрий Аполлинариевич?1 Зангар — Канде.2 Коклала — еҥ ойлымым Каласкала.
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Кутаисов, пушкыдо диваныште Шинчышыжла, сигарым тӱргыкта, парняштыже Рубинан шӧртньӧ шергашым савыркала.— Эрлак Расчётым пуаш, — умшаж гыч шергашлен Лукмо ош шикшын шаланымыжым Эскерен, Дмитрий Аполлинариевич Кӱшта.Вес кечын Семняй адак Кутаисов денак шинча:— Дмитрий Аполлинариевич, Чодра руышо Придон делянка гыч ик ӧлтӧ оргажым мӧҥгышкыжӧ Нумал каен. Штрафым пышташ кӱштӧ...— Вич Теҥге, а шолыштмо оргажшым Шканет Налат.Тыге Семняй Ила, вич Теҥге штрафым налшат олмешКуд Теҥгем налеш, теҥгежым кӱсенеш кода. Адакат делянка Мучко кая, Шишланен Коштеш, нер йымакыже шӱшка.Мӧҥгышкӧ пӧртылешат, Вуеш шӱшӧ эргыжым шке 
семынже Илаш туныкта:— Тый, Сайпола эргым, ачат. деч тӱнем. Ачат чыла Тидым кугу кугыжалан Порын служитлымыж Дене поген. Тыят Кугуракын мутшым колыштшо лий, ЭПЛЫН КОШТ, кугурак Ончылно аптране, ро м ы м  Шарне. Кугурак Ончылно Ӱшаныш пурет тын, Чылажат кид копаштет лиеш. Вара иже кумда корнет почылт шуэш.Сайпола ячажын книгажымак тошка. Второклассный- ыште тунемеш, вара, Кутаисов декак толын, Чодра Озан канцелярийышкыже пӱра. Революций шӱшаш тодым ачаже кола: Революций кечылаште Сайпола чоя ӱшыж Дене шижын шукта: Чодра Пашазын терже темын, Кутаисовын поянлыкше Садиктак шалаталтеш, Сандене Сайпола Арслан, ялысе-вл акым Кутаисов Ваштареш тарата, кӱштӧ М о гай Пого- киймымат ончыкта. Шкеже, Кутаисовын шӧртньыжым шолып поген налын, Сибирьыш лупшалтеш. Тушто, ош атаман Анненковын отрядышкыже пурен, кресаньыкым толен Коштеш.Сибирьыште кугу пуламыр. Колчак лишеммым Колын, поян-влак Ылыжыныт. Анненковым Кинде-шинчал Дене Вашлийыныт, партизан ешым, Киен подшо . красно- армеец-влакым ончыктылыныт, «Сибирь атаманлан» тарлалтше-влак революций тулым йӧрыкташ тӧчат. Сайпола моло-влак Коклаште Яллам йӱлалтыл Коштеш, партизан ешым орландараш полша, Мӧҥгыштыжӧ Шокшо верым йомдараш вочмылан ӱчым шуктынеже.Урал кӱрык шойылно, Мӱндыр Сибирьыште, Грачовка ялыште, партизан отряд Погынен. Погынен да... Пеҥгыдем
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ыш шу. Кенеташте Аннековын отрядше Керылтын Партизан-влакым шалатен, южыжым авырен кучен. Эрдене Нуным ял покшеке луктыныт, поян-влак деч шупшын налме киндыштым Пӧртылтен конденыт, Калыкым чумыреныт. Нунын Ончылно Партизан-влакым ряд Дене пыштенытат, мӱшкырыштым штык Мучаш Дене корат, тушко уржам Темат, Илыше капыштымак тошкен орландарат.— Теве тыланда кинде) Шӱшса, теммешкыда шӱшс а ! — Сайпола, пирыла урмыжын, Партизан-влакым тош- кещ Индырен.А агул Шеҥгелне, Вӱта пусаклаште, Анненковлан уло кумыл Дене Служитлыше бандит-влак партизан вате- влакым, илыш тамыш шудымо Ӱдыр-влакым виешлат, Йӱын Оралгыше Йӱкышт Дене койдарен воштылыт...Чыла Тидым Арсланыште Огыт Шинче.Граждан Сар эртымеке Сайпола, партизан лӱм деке леведалтын, шочмо ялышкыже Пӧртылын. «Камиловын Партизанский отрядыштыже шогышым,- тиде отряд пӱтынек Пытен, Шкет тына кок кече купышто шинчен Утлышым», — манын шояклен, Арсланешак Илаш кодын.Тудын чынжым-шоякшым тергат Иктат Шоналтен огыл. -Граждан Сар тодым Сайполан Мӧҥгысӧ озанлыкше йӧршеш вӱлнен1 2 шуын манме гаяк. Пӧртылмекше Сайпола Шке озанлыкшым пеш тӱзатат пижын. Кутаисовым Пытараш полшымыж Дене пайдаланен, Коярак Мландым руал
тен шуктен. Сайпола озанлыкшым агроном ой Дене Наҥгая, акаж годсо чапым, тичмашын огыл тынат, ятырак Пӧртылтен шукта... Но тарзым кучаш лӱдеш. Тидын олмеш, ял Озанлык Машиным налын, Йорло-влаклан пашам Ышда, кӱсынешыже йорлым шке озанлыкыште полшыкта. Мланде Сай улмылан да машина Дене Жапыште ыштымыжлан Кӧра Киндыжат ток шочеш, Озанлык деч утен 
Кодеш. Тыге Сайполан илышыже адак Тошто семынак гӱж лийын шуэш. * ❖*Сайпола, Урем лене ошкыл эртышыжла, сельуполно- моченныйын пӧртшӧ Турашке велосипед Дене толын шогалше ош блузан еҥым ужо, Ошкылмыжым вашкемден, Мӱндырчынак шыргыжаш Тӱҥале: толшо еҥет райзон агро-1 Вӱлнен —- шолдырген (эрвелла) .
2 Ал. Эрыкан 17



Йомжо Шавакаев улмаш... Агроном дек лишеммек, Сайпола Шемемше кидшым шуйыш, Йывыртышын Койын, пелештыш:— О-о, Василий Иванович! Сай илет-кутырет, кузе шулет?— Ане, кутырем кызыт. Унала тольым да...— Толаш Кӱлеш, толаш Кӱлеш. Молан вара Шкетын?— Толын шуыт але. Мый вет, ане, разведка веле,— Шавакаев, Сайполам чоян ончалеш, умшажым Важык ыштен, пӱгырненрак йодеш:— Ну, мо кӱлешыже ямде чай?— Ямде.— Ну, Йӧра. Мый Петрован дек веле пурен лектам. А Весе-влак кас велеш толын шуыт.Арслан ял ожнысекак сонарлыме1 верлан шотлалтеш. Кутаисов улмо годымак Ятыр еҥ Тышке, Йӱксӧ ер воктенсе купышко, Лудым лӱйкалаш, Лӱйкален Нойымек, тамлын ӱпшалтше пӱнчерыште пикникым Ыштылаш толеш ыле. Ты йӱлам Кызытат тыште Огыт мондо.Кастене агроном Шавакаев дек адак кок еҥ Тольо: рай- фон бухгалтерже Павлов ден ик самырык врач Тойшин. Нылытынат пушет Шинчын, Талман вӱд Дене ӱлкӧ, кун велыт волат.Сайпола, кольмыж Дене удырен, шыргыжеш:— Пеш пуко вучыктышда. Колшо рушарнянак толаш сӧренда ыле.— Жап ыш лий. Паша шӱкӧ, — Павлов кидшым Лупшалеш.— Туге Ынде, кугырак-влакын наша лийман, — Сайпола шӱлалта. — Тений Ынде эртак: Паша. Тошто жап огыл.— Ончо, Ончо, лудо Тӱшка Эрта!— Тойшин кычкырале.— Ане, Кычкырен Шинче... Шып лишемат кӱлет, — Шавакаев шылтален умылтарышыла ноеш, шкеже кидшым Вӱдыш чыкен, парня Кокла гыч яндар Вӱдын йогымыжым эскера.Сер дек Лишемын, Нылытынат Пуш гыч Лектыт, пушым кылден коден, Коктын-коктын Ойырлен каят. Сайпола ден агроном Чӱчкыдӧ арамаште Йомыч, а Тойшин ден Павлов сер Дене ошкедат.Вашке сер воктене Пычал Йӱк шоктыш: — буҥ-ҥ!
1 Сонарлыме — Охотыш коштмо.
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Эх, от мошто вет! — Тойшиным Ончалын, Павлов вуйжым рӱза.— Иканаш так иктаж визытым пышташ лиеш ыльыс...Тойшин — шке шӱмжӧ Дене пеш кугу Сонарзе. Мыняр ила — Ынде ныл пычалым налын. А сонарлаш Йӧнжӧ уке, шинчаже Мӱндырк ок уж, зарядым Пелке колтыкта.'Сандене Тудо йолташыж-влак Коклаште вуйым шиеш:— Мыняр пычалым налам, эре алама Нерештеш. Эре нажык колта.— А тый Шинчатым кумен лӱйӧ, -— йолташыж-влак воштылыт.Тачат Тойшинын Пиалже уке: ик лудымат налын ок керт.Пычкемышалтмек, чыланат чумыргат, арама Коклаш тулым Олтат. Шавакаев Пуш гыч ик корзинка Пурам койда. Павлов, чемоданжым Почын, колбасам Луктеш, Шарен пыштыме шовычеш пӱчкеда. Тойшин, вуйжым копашкыже эҥертал, кумык Шуйнен, шып кия.-— Мо, Печа, нерет Шуйнен? — Шавакаев Тойшиным вачыж гыч пера.— Тый, брат, ане... Кызыт Мемнан Коклаште тугай лийман огыл.■— Лудо мыскылен, — Павлов Воштылеш, — Печа — бух, а лудо — ӱх... Вӱд Йымалне тек Кычал!— Мый Таче ом йӱ, — Тойшин Пелешта.— Молан? : *— Шӱм ок нал.— А тый молан налыкте!1, нелыште тына.Сапойла, Паккӱзым Луктын, лудо кӧргым ястара, кок тудым шолшо Вӱдыш йыштен, Шинчалым шава, кугу Совла Дене пудырата...— Да-а, сайын сонарлышна, — лудо шолтымым Ончен, Павлов шӱялта. — Эре Тыге кошташ тынат, Келшем ыле.—. Утопий! —- Тойшин торешлана. — Шерет темет. Йыгыжгет.— Молан йыгыжгет? Руш манмыла, «на лоне природы».' Лӱйкале да лӱйкале. А балансыште — Кайык лудо да пӱра, — Павлов шыргыжеш. Вара шке шонымашышкыже вочмекыже ешара:— Мый ялым пагалем. Тудо, брат, Кызытат, таза вер, ане. Поро утым ялыште веле Муат. Тыште уло обстанов- кет лирикын! Шупшеш. Пасу, олык, вӱд! Поэзий! Олаште Тидым Муат мо? Ола — пытыше Куп! Олаште еҥ локты-
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лалтеш, тушто таза утым тӱлыжтарат. Эх, братцы, выпьем за ял!— Идеализаций, — Тойшин вуйжым Рӱза. — Анализым ыштен от мошто.Тиде Жапыште Сайпола ден Шавакаев шке коклаштышт пеле Йӱкын Пешак Мутланат:— Тый, Семняев, пеш мотор илен Кертат. Тендан тыште мланде кумда, олык шӱкӧ, Кожла Пытыдыме. Молан у Мландыш от Лек?, — йодеш Шавакаев.— Молан лекташыже? — Сайпола ӧреш. .— Тудланак. Йӧн мудымо вашке Йомын кертеш. Чон келшымыда Семын ушныза да у верыш лекса. Государство у Мландыш лекше-влаклан полышым пуа, машинылан ссудым налын кертыда. Вет Ынде у Семын Илаш кӱлет...— Мый ом умыло, молан у Мландыш лекман?— Чудак: человек! Манамыс, у Ильин*саман тӱҥалеш. Коллективный Озанлык нерген колынат дыр? Артель, коммуна, ТОЗ Маныт. Ну вот, ушанрак марий-влак погыныза да Коммуным Ыштыза. Пьфля иктаж предприятийым, Вакшым мойын ыштен шындеда. Доход Тенданак лиеш. Икманаш, Тошто промышленник гаяк лийын кертыда.— Вася! — кенета Павлов кычкыралеш.— Могай философийым шарет? Подылаш Лишемза!— Подылаш тореш омыл, — Шавакаев Лишем шинчешат, тич темыме чай коркам ястара, вара Сайполаланат кучыкта:-— й ӱ, Сайпола родем, Коммуным Ыштышаш верч!— Ха-ха-ха! — Павлов Воштылеш. — Коллективизацийын у тиякше. Чоклыметлан Мыняр Налат?— Молан тияк? — Шавакаев, шыдешкышыла Койын, Пелешта. — Мый чыным Ойлем: Ончылгоч шижын шогышо лияш кӱлет. Ме шандалыш пыштыме улына.. Историй мемнам шандалыш Пыштен. Ушан еҥже кызытсе жапланат куныген1 шуэш. Тудо кызытсе тургым саманыштыжат вурс гай чоткыдем веле Лектеш. Илышын арваже тына шкенжым кызытсе Кучедалме йӧнлан келшышын вашталтен ок шукто, Сескем лийынак шулен йомеш. Тидым Пырчат мондаш ок лий. Коллективизаций нерген иктаж-мом лудыда? Лудыда тын, умылен шогыза: большевик-влак мом Ышташ шонен пыштат тын, шуктыде Огыт код. Я ыштен шӱктат, я шке пытат. Санденак Манам, Сайпола, Ораде1 Куныген — тунемын, привыкаен.
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Ынет лий тын, вашкерак шке гаетым чумыро, Сайрак ӱ ИЛЫШЫШ лене, жап улмо тодым государство деч кредитым руЛЛТв. А ӱмбакыже кузе ыштышашым илыш Шкеак ончыкто. Логично кутырет, — Тойшин шке мутшым Чыка.— 111йипклов чыным манеш. Медицинах тугак туныкта: чер и*ч ончычак Саклалтмаш черланымеке эмлалтме деч пайдалырак.Медицинымат коллективизацийлан полшыктынет?— умшажым Важык ыштен, Павлов сырыш. — Тугеже, те йоҥылыш Лийыда. Коллективизаций шарлен ок шу. Адакат Манам: ялым шагал Паледа. Ша-агал! Могай орадыже Ушкалжым Иктеш чумыраш пуа? Вате-влак Тудо кечынак икте весыштын тувырыштым кушкед Пытарат. Кресаньыкым умылаш Кӱлеш. Ял — ола огыл. Мемнан Кресаньык- влак Кажне пудан кӱштӧ шиймыжым шарнат, печыште Мыняр тоя улмымат Огыт мондо. Да-да, Огыт мондо. Мый ик Марийым шинчем. Тудын кудвечыштыже ик шыдаҥ Пырче Шытен Лектын. Марий ты шыдаҥ вуйым Кеҥеж Мучко Ончен, каза ден шорык деч арален, а шыжым Пырчыжым поген налын. Ну, теве Тыгай-влакым ик ораш чумырен ончо- ян! Ӱмыр Мучко погымым, ача-коча деч кодшым еҥ кидыш, общий йодыш, пуымыжо шуэш мо? Уке, Лучо ида Ойло, Коллективизаций вашке лийын кертшаш Паша огыл. Тудын деч Ончылгоч Лӱдшаш уке.— Пел Шинчан улат, Павлов таҥ. Тый кресаньыкым Чынакак идеализироватлет улмаш. Ялысе илышын Чынжым ӧрдыж гыч веле ӱжат. .-Ит- мондо, шке верч Тыршыме койышын Йӧрдымӧ велжат уло: «Мыйын тына Сайрак лийже, молыжо Кавара тынат, пашам уке» .А колхозлан сан Мландым пуымеке, машина ден Моло кӱлешым налаш нӧлтымеке, адак налог шотыштат куштылгылыкым пуымеке, — чыла гадым налшат верч Кресаньык-влак ия лукышкат Кӱзен Шинчаш Келшат. Теве Тидыжым ужын шуктен Отылат, йоҥылыш мурет.— Кӧ? Мый йоҥылыш мурем? — Павлов тӧрштен кынелеш, Шӱргыжӧ йӱлаш тӱҥалеш.— Тый улде, — Шавакаев «пжикат» ок лий.— А-а, мый! Теве Тендан колхозда! — Павлов, коркам палын, пушеҥге тӱҥыш кудалта да туманлаш пижет, — мый ялым ом Шинче?!— Сита, пайремым пужеда, — Тойшин Нуным ваш сӧрастараш Пижеш. — Мом пий-пырысла пижында. Сай-
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Пола, темкале, шӱмыштым йӱкшемдена. — Шкеже, Шава- каевым ӧндалын, Воктекыже шында, тенор йӱкшӧ Дене Муралта: Не осенний мелкий дождичек Брызжет, брызжет сквозь тум ан ,—Слезы горькие льет молодец На свой бархатный кафтан...Лыпланыше Шавакаеват, тудын почеш Павлова!' полшаш пижыт: Полно, брат-молодец, ты ведь ие девица,Пей, пей, тоска пройдет...Тойшин, кок Пулвуйжым Кидше Дене ӧндалын, лӱҥген шинча, шайык Шинчажым кумен, мурыш уло Чонжым Пышта. Шавакаев, пӱра коркам кучен, тӱл воктене, куштышыла Койын, шогылтеш. Павлов, Шаршудыш Комдык Возын, кӱшнӧ Чолгыжшо шӱдыр-влакым эскера. Сайпола эн Ончыч мураш полшыш тынат, ӱчашымым Нергелаш пижмыж Дене мурымыжымат чарныш.— Кудыжо чыным ойла, кудыжлан ӱшанаш? — Сайпола семынже шона. — Коктынат сай рвезе улыт, мланем порым Шонат, а ойышт Тӱрлӧ...— Эх, мом тыште.кияш!— Тойшин кынелеш. — Пайремлаш тын, Пайремлаш. Чем мы хуже Стеньки?Шӱдыр-влак шем-канде Каваште чолгыжыт. Ала-кушеч каршын логар йӱкшӧ Шокта, алак омыдымо кол тӧршталта, вӱд ӱмбалым ловыктен кода. Сер Воктен ӱвӧ-влак кӱжӧ лышташыштым вӱд дек шуят, Вӱдым Коштал налшашла койыт, шыпак омо юа тарванылыт, Пуйто Икте- весе Дене Кывыжге Мутланат. Сонарзе-влак, Нылытынат Пушыш Шинчын, Арсланыш пӧртылыт, Оралгыше Йӱкышт Дене «Стенька Разиным» Мурат. Тойшин, Пушеш артистла шогалын, ярсыше ‘ корзинкам Вӱдыш кудалта...IVАрслан ял пеш изи огыл тынат, Школын Сынже уке. Пӧрт шӱкшӧ, Йӱр тодым Тувраш гоч вӱд Шыҥа, Шемемше Пырдыж Мучко чыпчен йога. Пырдыж пунышкен шога, шӱеш.*1Лкол портым пеш шукертак ыштыме. Ала-кунам Ожно тиде пӧртын озаже уло ешыжге Черланен Коленат, пӧрт пуста шоген. Яндадыме тӧрза-влак, шемын Койын, Эртен какшым лӱдыктылыныт...
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Илен-толын, Арслан марий-влак Тышан школым почаш лийыч...Мичун толмешкыже ты школышто туныктышылан Ожно Японышто коштышо, Йӱшӧ Василий Тимофеич шогыш. Т ӱдӧ,шортыш пурен, Шинчажым пыч-пыч ышта, йыгыре шогышо сельуполномоченный велыт Савырнен, кокыралтен Пелешта: -— Дуге вот... Туныкташ кӱлет. А школ шӱкшӧ...Шкеже, Коҥга воктек Миен шогалын, Кӱчшӧ Дене кермыч шуным Кӧргыч Онча:— Шӱкшӧ... Вот, Коҥгамат Олмыкташ Кӱлеш.Пасу наша пытымек Туныкташ Тӱҥалыт. Первый кечы- ла сайын эртышт, йоча-влак куанен Тунемаш пижыныт. Южгунам латшым-латкандаш ияш-влакат толын, шинчен каят ыле. Вара шот пытыш. Василий Тимофеич, шке «кӱтӱжлан^ иктаж пашам пуэн, Лектын кая:— Ну, презем-влак, шып шинчыза. Мый изиш коштын толам. Туге вот...Лектын кая да амбар Шеҥгеке, куэ воктек, Миен шинчеш, Кӱсенже гыч Кленчам Луктын, вуйжым Комдык кудалта, вудака аракам Кыльгыктен йӱэш. Вара, вуйжым кок Копаш Эҥертен, тайнышт шинча, шке семынже мугымата:«Туге вот... Ынде пытыше еҥ шотыш верештым. А Ожно Могай Сай Ыльым. Сай костюм... тросточка... пеледыш- влак... Катюша..., Чыла Эртыш. Ынде пагалыме Василий Тимофеич уке. Шоҥго карта веле кодын!!»Тыге чӱчкыдын лиеден.Арслан марий-влак у школымат Ышташ келшен шуыныт ыле, но вара Семын ты Паша йӱкшыш. Сельсовет гоч вес туныктышым ячыген Ончышт, Шкат волонош Миен то-' льыч, — Нимо шот ыш Лек.— Туныктышына ок Сите. Мо уло Дене серлагашда возеш ,— Маныт волоношто.— Могай Тудо туныктышо? Йӱшӧ Ячок, — Умыландараш тӧчат ял гыч Толшо-влак.Волоно вуйлатыше вачыжым веле туртыктылеш:•— Тылеч сайжым кӱштӧ муаш? Шун Дене ыштен от пу вет. Чытыза, у туныктышо-влак тӱнем Лектын шуыт, тунам первый черетыштак Пуэна.Талук почеш вес талук Эрта, а Арсланыш у туныктышым Огыт колто, эре ондалат. Туге тынат, Арслан марий- влак у  туныктышым Чарныде вучат, у Школлан пырнямат руэн ямдылат, ий едак Сай туныктышым Йодын кош-
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тыт. У  туныктышым вучен шуктыдеак йӱкшен, школ Нергенат мондат. IТений веле РО Н О  Мичум Колтен... /Мичун толмекыже, ялыште культурылан шӱмланӹше- влакын Чонышт пурыт. Нуно адак у школ нерген мутым луктыч. А Мичу, РОНО-ш  кудалыштын, школ Олмыкташ оксам Кондыш. Тыге Тудо школым ошемда, у коҥгам олтыкта, у партым Ышташ пуа. Школыш у юж пӱра.Рвезе-влакат у туныктышо Дене вашке келшен /шуыч. Мичу нунын Коклаште умылтарыме пашам наҥга^, Комсомол ячейкын Пашажым ылыжта, Спектакльым шындат таратен Коштеш. Кечывалым ок ярсе: школ кӧргӧ сомылка Дене Ятыр кошташ возеш. Сандене тыгай Паша Кастене, Модмаште, Ышталтеш.
Кастене сельуполномоченный Петрован, чыла Партиец ден комсомолецым чумырен, кинде ямдылыме паша-нерген- каҥаша. Тудын ойлымыж гыч Пале лиеш: кинде ямдылымаште Арслан вараш йодеш. Пасушко ончалат — шурно павайышт чумырген шинча. Верын-верын тына Южо касалыкым ужат. Шурно кырымаштат юватылмаш уке. А кинде ямдылыме план тын, луымшо уж ешланат темын огыл. Ялыште, тем Кишкыла нушкын, тушман ой шарлен. Ял калык Киндым кормыжта, Ынеж мучыштаре.Петрован, тола Кидше Дене нугыдо тем Ӱпшым Комдык Ниялтен, кагазыште возымыжым Онча, вашкыдеак кӧргӧ йӱкшӧ Дене ойла:— Пашана Сай огыл вет. Кӱжгырак-влак Киндым кор- мыжталыт.«Йот Элым пукшаш тареш Пурышо огынал» Маныт. Тӱрлӧ шояк ой шарлен. Тидланак планым Темен Огына керт. Вара кӧ тыште Титакан? Мыйын шонымаштем, ме шке улына. Ялыштына Ынде кум партиец уло, шым комсомолец шотлалтеш. Шоналташ веле: 98 суртлан Ю еҥ. Кӱлеш семынак Пижына тын, сеҥена ыле. Но ме кавыскен Шинчена. Ялыштына Южо ул аир акше, Тӱрлӧ амалым кычалын, планым кемыктынеже1. Мый избач Мытрийым М а нам, — Шинчажым'Мытрий Могырыш кудалтен, Петрован Вашкен ойлаш Пижеш. —- Таче эрдене мый декем толынат, йыҥысаш пижын: «Планна кугу вет, йоҥылыш ыштышна,т Кемаш — шагалемаш, иземаш.
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Тынарак налашыже ок Кул ыле». Ынде Шоналтыза: кӱштӧ тидын деч аҥыра еҥым муаш лиеш? План кугу огыл, тудым Погынымаште ончем принимайышна. Вет план арам ок ышталт... Мемнан Партийна мо кӱлешым пеш умыла, Мыняр Кӱлеш, Тунарым веле Пога. Утыжым ок нал. Адак калыкын пуэн кертмыжат ончалтеш. Ме Ынде пашам план почеш Ышташ Пижына. Вич Ийлан планна ыштыме. Тиде план Почешак Киндым ямдылена. Планын ик ӱжашыже ок шукталт тын, чыла Паша арам лиеш. Планым кӱрлаш лиеш мо? Ок лий. Тидым умылаш Кӱлеш. Шке умылен нальыч тын, молыланат умыландаре: Тудо Умылыде ынже торешлане. А южыжо шӱвылжым Йоктараш пижет ГЫН, Мытрий Семын аҥырта. Тиде вуйдымылык лене иктак.Саҥгаште шырчалалт Лекше пӱжвӱдшым Тувыр шок-* шыж Дене Солалтен, Петрован Кӱчыкын Кошарта:— Сита, пашанам Ончыко Виктарен Колташ кӱлет, кызыт йомдарен кодымынам пӧртылтыман. Мыйын Оем тыгае: Кажне партиецлан 35 Суртым пеҥгыдемдаш. Адак нунылан толшашышт кажнылан кок комсомолецым пуаш. Эрлак Пашалан Пижына. Тылеч вара Юватылын она керт. Вожылмаш, вет тынар кугу вий уло, а кинде планым йӧрдымын темена... Калыклан ӱмылтарен Мошташ кӱлет, тунам веле ме сеҥена...Петрован почеш Мичу Лектын ойла. Тудат пеш Йӧнлӧ ойым Луктеш: рвезе-влак полшаш ямде улынКаҥашымаш яклакан эртымыла' Коеш. Шокшештын ойлыштмаш, ала-кушеч сово Кырымаш Лектын. Погынымаш пытышаш тодым Мытрий мутым нале. Тудо, кынелын, чыла погынышым шинчапун йымач ончале, вара шыдын Каласыш:— Кеч-мом Манза, Тендан ой Дене ом келше. Те ялын ончык .кайшашыжым чаракледа. Уло кумыл Дене тыршы- ше-влакым кучен шогеда, нунылан озанлыкыштым ончык колтат Эрыкым Огыда пу. Молан Сайполалан пеҥгыде заданийым пыштышаш верч шогеда? — кенета, Петрован велыт Савырнен, Шӱвылвӱдшым шыжыкташ Тӱҥале: —  Мемнам Коммунист партий кузе туныкта? Вет Тудо Тыге манеш: «Кресаньык Коклаште у Койышым шарыше еҥ —  Мемнан союзникна...» А Мемнан мо Лектеш? Сайпола авылыш у койшым пурта, машина Дене пашам ышта, агроном деч тунемеш. Ялыштына нигунам уждымо шудым, клеверым, эн Ончыч Сайпола Ӱдаш Тӱҥале. А те тудым кулакыш чыкынеда? Ончыл (культурникым кулакыш? Мыскылы-
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маш! Тылечат Коч, тидыже вуй йомдарымаш лиеш. Тиде, шинчымыла шуэш тын, партий Корным пудыртымаш лиеш, вот мо!— - Вара, тыйын шонымаштет, ме оппортунист улына мо? — Петрован, Шинчажым йылгыштарен, пеҥгыдын йодеш.— Тушкак лишемыда. Те кресаньыкын кушшаш корныжым пӧледа. Честный кресаньыкым кулакыш лукташ тӧчымыда Дене уло калыкын ончык кайшашыжым чареда. Те уло ялым ик терге Дене шернеда.— Кӧ ик Шерге Дене шернеже? — Петрованат Шыдешкаш Тӱҥале. — Мом Орадылане??— Ом Орадылане, чыным Манам. Молан Сайполам кочкыда? Сайпола — Ончыл Культурник, честнын Ыштыше еҥ.— Вӱр йӱмаште честный! — Осып чытен Кертде кычкырале.— Докажи! — Осыплан Мытрий кержалтеш. — Тый але Нер йымалетым эрыктен отыл, Мемнан наре ужат тын, Тыге от Ойло ыле...— Мытри-и!.. — Петрован, кынелын, йӱкшым нӧлталеш, шкеже йошкарген Чытыра.— Чарне, мый тыште вуйлатем, Тыланет мутым пуэн омыл. Мемнан ойна йӱклалаш , тудым пеҥгыдемдышна, Тыланет, партиецлан, тиде пунчалым Илышыш пурташат Кӱлеш. Тудо Тыланет приказ Дене иктак лийман. От келше тын, Райкомыш кае...— Каем, ом лӱд,— Мытрий, изиш йӱкшен, Верышкыже шинчеш,— но ида мондо: самокритикым' пызыралмы- лан мутым кучеда...— Пызыраш она Шоно, а мо пунчалалтын, тудым шукто,— Петрован сӧрастарышыла Пелешта.Каҥашымаш тысе петырналтеш.* *
*Петрован мӧҥгышкыжӧ пӧртыльӧ. Йӱд лиймылан ешыже малаш Возын. Шӧлдрамбалне шоҥго аваже нерым шупшын мала. Ватыже, кок икшывым ӧндалын, Кӱвар Ӱмбалан шарыме Йортышышто кия. Петрован Пычкемышыште Шырпым Удырале, лампым чӱктыш, тӧрыштӧ шогышо изи Шондыкым Почын, книгам Лукто. Туге тынат, книгам вашке Петырыш. Ала вуйжо нойымы-
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лап лийын, аЛа аДак вес чийлан нӧра Тудо Ятыр Шонен Шинчыш, ушышкыжо ожнысо илыш, Мӱндыр заводышто пашам ыштен илымыже пӱра.Урал — Тӱрлӧ Калыклан поян: рушат, Марият, башкират, комижат да молыжат Урал тайылыште ялат. Уралышке Сынан. Уралын Кӱэмалтше чара саҥган курыклаштыже, Верын-верын улике Куп лоҥгаштыже, Олыклаштыже авалташ лийдыме ир чодраштыже калыкын койыш- сынжат пӱртӱслан келыштаралт толын. Тымарте сеҥыдыме, кадем1 Годсек Вашталтдыме пӱртӱс шке козыра кидшым айдеме ӱмбак нелын Пыштен. Айдемылан тыгай пӱртӱс деке кучедалаш йӧсӧ лийын, ончык Вийнышаш нерген, уш-акылым пӱсештарышаш нерген шагал шонен. Тӱҥ шонымашыже — илен лекшаш нерген, логар нерген лийын, Чылажат тиде шонымашлан келыштаралтын. Калык торжаҥын, Сырен.Петрован заводысо ожнысо илыш ден ялысе нужна илышым таҥастара... Пашазе Калыкым ял Пукшен-йӱктен ок ситаре. Каҥгештше мланде деч Пелке. Куржаш, Пиалым пелыл мландыште кычалаш возеш. Ял мланде Кресаньыклан Изивате ава гаяк лиеш, ты Мландым шинчавӱд йӧре кодыде ок лий. Шке шӱмлымӧ нымыште Дене у Йыдалым тодат. Шке Куштымо йытын вынер Дене ургымо олача Тувырым чиет. Пытартыш кинде курикам Лукмо тодым Мешакым ончалат — мешакат шке ургымо! Кушко тына ончалат — Чылажат шкендын! Вӱрым, Пӱжвӱдым йоктарен ыштыме тынат, шкендын. А пелыл мландыште лиятат, Нимом Ончен куанаш. Тушто Суртым ончалат — шкендын огыл. Кажне пудан кӱштӧ кыралтмыжым, Кажне оҥан кузе пышталтмыжым от Шинче; Вольыкым ончал а т — тудат ок Куандаре; Пасуш Лектат — тылечат йӧсӧ; шке аҥатым ужым, кумык лийын пӧрдалат, шинчавӱд деч посна Шортат. Ӧрдыжкӧ от Кае ыле—шужналык локта. Родо-тукым Дене ала Ӱмырешлан чеверласен, кумда Корныш Лектат. Коншудан Йолгорным, салма гай Койын Йылгыжше такыр шоссем тошкен, пелыл Мландыш Пиалым кычалаш Кает. Завод савар деке Миен шуатат, оза Ончылно сукен Шинчын, сӧрвалет, Шыратарыше Кечыште вуйым чараҥдет. Вара Шелше кокырлан улнымешке пашам ыштыме орлыкан Пагыт тӱҥалеш. Ыштет — уло пиетым Пытарет, а шке ончылнет нимогай ӱжарамат от
1 Кадем — акрет.
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уж. Теве тыгак Петрованланат тӱлыжген, заводышто пашам Ышташ вереште.Петрован завод Озан Кудырген шогышо Ошалгырак ӱпан вуйжым, ӧрышан чурийжым, Спайле тор Капшым, вияш нержым, кава ластык гай Канде Шинчажым ш арна. Завод оза пашазым Вурсен манаш ок лий. Капитолин Степановичын вийже вурсымаш^ да мушкындышто огыл. Тудо вуй Пуыдымо, чот шогышо еҥ Дене вес Семын Мутланен. Тыгай еҥлан завод оза. штрафым тӱлыктен, а варажым Паша гыч Луктын кышкыктен. Тыге тудын заводыштыжо" Озан мутшо торешланыше шукталтын, Тыге Тудо чыла пашазылан шкенжым пагалыктен, да оза Лӱмым пелештыме тодым пашазе чытырен.Капитолин Степанович «рушын Кумдан Илаш Йӧратыше Чонжым» ончыкташ уста улмаш. Торешланышым темдал толын тын, сайынрак ыштымыжым шке велкыже Савыренат Моштен Кугурак пайрем тодым тыршышырак пашазе-влакым Лӱмын ойырен налеш, Кудвечыш печке аракам Луктын шындыкта. Тидын деч поснат аҥыртары- ме, ондален шӱктымӧ утым арака деке аярта, йӧсылы- кын чийжым вес вере кычалыкта, «Чылам Сеҥыше руш нацийым» Моло калык Ваштареш урлыкта.Ӱярня кечылаште, Кечывал могырым левалгырак Мардеж пуаш тӱҥалме тодым, завод калыкат Шке семынже пайремым Ышташ Лектеш. Арака Дене ырыктыме чокашыл чымалтеш. Йошкартен чевергыше Шӱргывылыш ал Саскала1 Йӱла. Эҥерыш Лектын, пашазе-влак ий Ӱмбалне кок пырдыжла шогалыт:, йк могырым — руш-влак, вес могырым — тыгыде калык гыч шогалыт.Кенетак ваш Огыт пиж. Эн Ончыч, шкеныштым шокшемден, осал мутым кышкылтыт. Вара руш Могыр гыч лӧпка вачан, пудовка Кир гаяк койшо мушкындан Ухарь Васька Лектеш. Тудо, упшыжым шӧрын тынден, койышлана, кучедалаш тоштшо ешым Ваштареш шогышо Могыр гыч ӱжеш. Вес могыржо изирак Капан, какширак койшо татарым Луктеш. Вара кок пырдыжге Икте-весе ӱмбак 
Теҥыз толкынла шуҥгалтыт, Тавадаҥын пижыт: Кид йымак логалшым Яклака Ийыште тыртыктенат кудалтат, оҥылаш луым муклештарат, Пӱйым шалатен Луктыт.Петрованлан тыгай «пайремым» Ятыр ӱжашыже вереште. Тудо ӧрдыштырак шогымыж тодым, пӱйжым ваш1 Саска — эрвел марий-влак пеледышым «саска» Маныт.
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ишен, мушкындыжым Чумыртен, тыгай «куанымашым» 
Шке вуйжо Дене карген. Туге тынат, шыдыже ир Койы
шым Ылыжтыше оза-влак Ваштареш огыл, а эн первыйже 
руш калык Ваштареш виктаралтын ыле. Ончыл пашазе- влак лене ваш тӱкнымешкыже Петрован завод оза Поли
тик томжым, витак нурын, Тамлен ыш керт.Заводышто Петрованы.м ӱҥышылан, пашам йӧраты
шылан шотленыт. Тудо Шкат Эпле пашазе ыле. Нигӧн Дене ок сӧйгӧ, ок вурседыл, ок йӱ. Йолташыжат шагал. Сандене тудым завод оза ден тудын приказчикше-влак тӱкален огытыл.А Петрован деч Пелне, ала-кушто пич Пасулаште, 
пӧрт йымалсе пычкемыште, Сокыр Йӱдым Корем пундаш- 
лаште, йӧршеш вес илыш нерген ойлалтын, ала-могай 
пиал нерген Шоналтын. Шӱмым шокто мут-влак когартылыныт, оза Тӱшка Ваштареш шыде Памашым ташлыктеныт. Латныл шагатышкен Пашаште пӱгырнышӧ, ярнен йытыше, уло-уке вийыштым чойнын!, кӱртньыш, вурсыш Савырен пытарыше пашазе-влак, омыштым коштен, Марксын, Ленинын книгаштышт пиал Сравочым Кычалыныт...Тиде Ынде омо ужмо гай веле Шарналтеш... Империалистический Сарын первый лондемже — Тӱжем Индешшӱдӧ латнылымше ий. Капитолин Степановичын взводшылан Кугыжан правительство Сар Ӱзгарым Ышташ кугу Заказым пуыш. Капитолин Степановичын Йывыртымыж- лан мучашат уке. Завод кудвече покшелан ряд Дене кужу ӱстел-влакым шындыктен, аракам Чаманыде чӱктыктен,— Тыге Тудо чыла пашазылан обедым пуа. Кочкаш шичме , деч Ончыч Кӱжгӧ .поп,— тудын шӱргыжат ок кей, 

ӱп ора веле,— тагат утла, шерым Темен, Урмыж шогылтын. Обедня эртымеке, завод оза ончык Лектын шогалят, яндар йӱкшӧ Дене Тӱҥале: •— Мый, Поро уверым каласаш манын, Тендам Тышке погышым. Юмын Кумылжо лене Мемнан Великий Российын престолыштыжо шинчыше кугу Кугыжа Николай Александрович Германийлан сӧйым увертарен. Мемнан заводлан вашке Шуктышаш заказ ӱшанен пуалтын. Ош Кугыжан ӱшавымыжым Шуктышаш верч, родной элнан тушманжым—каргыме немычым кырен шалаташ полшышаш верч мыланна шкенан вийнам Чаманаш ок Кӱл. Ме Кугыжан мучашдыме порылыкшым, шке калыкшым ача Семын чаманымыжым Ятыр Гана ӱжна. Кызыт, эллан йӧсӧ
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саман Толмо тодым, ме Кугыжан порылыкшым она мондо, руш Кугыжан яндар престолжым амырташ Иктыланат она пу. Мемнан кумылнам Юмо ужеш, шонымынам Шукташ куатлыкым пуа. Айста, Вигак сукалтен Шинчын, шочмо эллан чыла кӱлешлыкым Шукташ, кӱлет лийме Годым кугу Кугыжа верч Вуйнам Чаманыде пышташ Пӱрышӧ Юмо деч куатлыкым сӧрвалена...Озам главный инженер Вашталта. Заказ шуктымым эскераш Лӱмын' толшо полковник тудын почеш Лектын 
ойла.  Полковник: Кужун, кӱктен вӱдылыштеш, мучашыжлан (Калыкым ылыжтараш шонен дыр) урам кычкыралеш. Оза воктене шогылтшо-влак, шинчаштым пашкар-' тымеш да Пылыш тӱҥ йошкаргымеш умшаштым карен, кычкыралаш тыршат. Туге тынат, кычкырымышт вишкыдын Лектеш: пашазе Кокла гыч полшышо шагал. Тидым ужын, завод оза Саҥгажым куптырта, ош перчаткыжым Туржын, Пашазе-влаклан ӱстел Воктен Вераҥаш Кӱшта.йӱмаш пелйӱд марте шуйна. Рӱмбалгаш тӱҥалме жапланак южыжо, Лӧкен ситарен, Теҥгыл гыч ӱстел йымак нушкын волен шуэш. Пелйӱд Жаплан чыланат манме семынак лӱҥген Шогеныт. Завод кудвечым, поселок уремым гармонь почеш урмыжмо, кредал Васарыме Йӱк йоҥжалтарен.— й ӱ, Петрован, Садиктак вуйна пыта,— Ухарь Васька, Петрован Воктен шинчылтшыжла, тайныштеш; осал сарым шучкылыкшым шижмек, ий Ӱмбалне ваш кредалнат мондалтын...Капитолин Степановичын завод кудвечыштыже арака Теҥыз Ташлыме тодым пашазе поселокын вес Мучаштыже, чыла тӧрзам чот акырен, . изирак пӧлем кӧргыштӧ ныл еҥ Мутланен Шинчылтыт. Иктыже пеш Эпле, Тудо шукыжым шып шинча, Коклан веле ик-кок шомакым Пелешта. Моло-влакын Писын Мутланымыштым ок чаре, нугыдо тем пондашыжым чывыштылын колыштет, йолташ-влакын ойыштым Вошт колышт налмек веле пеҥгыде мутшым каласен-каласен кода. Чыланат келшыме ойышко шуычат, иктын-иктын Лектын, пычкемыш Прогалеш Йомыч.Эрлашым эрдене завод кӧргысӧ станокла дек лишемше пашазе-влакым вучыдымо Пӧлек вашлийын: Кажне машина Ӱмбалне, шинчалан раш койшо верыште, Папирос Кагазеш Печатлыме листовка кия. Южо пашазыже, Иктат ынже уж манын, тыгай листовкым Помышкыжо
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шолып Пышта. Южыжо лудешат, Тунамак кушкед Шуа, 
мастер ынже уж манын, чот шеклана. ' Ш агалже тына, 
кагазым Уждымыла Кояш тӧчен, Вигак пашаш Пижеш.Паша чулымын Ышталтеш. Коклан веле южиктышт ик-кок мутым ваш-ваш пелештат. Пашазын чурийжым ончалатат: Шӱлыкын, ала-молан Ойганын Коеш...Кечывал лишан цехыш полковник толын Лекте. Тудо, вӱлнӧ тӱсан шинчаж Дене Йыр ончыштын, Станокна-воктене Эртен кая. Южо станок Воктен шогалеш, Пашазын кузе ыштымыжым эскера. Петрованын станокшо воктекат толын Шогале, вурс резец йымач кӱртньӧ тӱкын Кудырген лекмыжым эскера... Кенета Полковникын шинчаже кок стойка коклат ишен шындыме кагаз ӱмбак Возо. Тудо, перчаткым лавырташ огыл манын, кагазым кок парняж Дене эплын шӱдырен Налят, вашкыде шаралтыш, пенснежым тӧрлатен, лудаш Тӱҥале. Лудынат ы ш пытаре, Тарайла Йошкаргыш, Пылыш Мучашыже тына ошо лийын Кодо. Петрован дек уло Капге Савырнен.шогалын, Кычкырал Йодо:— Читал?!— Нет, ваше благородие,— Петрован, ошемын, чытыраш ниже.— Врешь, подлец!— полковник шыдын тошкалеш.— Врешь, продажная собака!.. Сейчас-же за мной... Увидим, как ты запоешь!Петрованым наҥгаймекак тудын станокшо дек йыгыре пашам Ыштыше пашазе-влак чумыргат. Шаулымо, рӱжгымӧ Йӱк Йырым-йыр Шокта.Кенета станок ӱмбак рвезе еҥ тӧрштен кӱза, кидшым лупшкедыл кычкыр ал ет:— Йолташ-влак] Мемнам ондален Кугыжан Войналан пашам ыштыктат, Моло элласе пашазе-влакымат Пуштедаш толашыштат. Мемнамак эрык мут верчын Паша гыч луктедат, араман Петрованым кучен.наҥгайышт... Кунам вара мемнам игылтмым Чарнат? Тыге, иктын-иктын наҥгаен, мемнам Чыланамат лунчыртат. Таче — икте, Эрла— весе, ончет — пелыже укеак Айста, витак рӱж шогалына, Петрованым утарымешке, Илышнам саемдымешке, пашаш она лек!— Забастовкым Ышташ!— Забастовка-а!— Икте Кодде пашам кудалтыза! Иктат ынже код!— Контора декыла каена!,.
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Пашазе-влак контора дек миенат Огыт шу, Петрован, вес урем лене каен, Заводыш пӧртылынат шуэш. Цехыш™ кыже пурен шогалеш — цех Пустаҥын, Трансмиссий ок пӧрд, чыла рубильник шӧрымӧ, станок шургымо Йӱк- йӱан ок шокто. Шӱгарыште гай шып. Иктат укеште Петрованлан йӧндымын, келесырын Чучын колта. Туге Гынат, Озан мутшым, «молодец, вес ганат ит лӱд, Вигак Тышке Кондо, кӧн пыштымыжым шижын палат тын, увертарен шого» манын, ший Теҥгем пуымыжым, шыман ужатымыжым Ушештарен, станок дек лишемеш, рубильникым Чӱчын, мер йымакыже Шӱшкен, Пашалан пижет.Пашазе-влак Петрованым Луктын колтымо нерген Конторышто пален налытат, Мӧҥгеш пӧртылыт. Цехыш пурымекышт ялт Ӧрыт. Петрован куным Огешат ончал, станокшым пӧрдыкта. Эплын тошкалын, шинчапун йымач Ончалын, пашазе-влак Поче-поче Петровичын станокшо Воктеч Эртат, ик мутым лукде Лектын каят. Нуным тӱткын ончалметше, Петрован вуйжым утыр ӱлкӧ ышна.Забастовка вашке Пытен. Заказым Писын Шукташ манын, Заводын администраторжо пашадарым Изишак Кӱзыкташ Кӧнен. Забастовкым тарватыше-влакымат ик 
Жаплан Ышт Тӱкӧ.Забастовка пытымеке, Петрованын станокшо деке нугыдо тем пондашан еҥ чӱчкыдын толаш Тӱҥале. Толешат, Петрованын пашам ыштымыжым вӱрыж гай Пӱсӧ шинчаж деке Ончен Шога-шога да, ик мутым пелештыдеак Савырнен кая. Петрован ок ончал тынат, шижеш: тыгай.Жапыште тудым уло цех эскера, шыде шинчаж Дене шӱткала. Шинчам Нӧлталаш, йолташ-влакын чурийышкышт ожнысо семынак ончалаш Вожылмаш. Тӱшка вий — кугу вий. Чыла Икоян лийын тарваныме тодым масса деч Пелке ит кораҥ, пырля лий,—Тидым Петрован иже умылен налеш. Тидым умылен налшат верч Петрованлан уло пашазе .коллективын кугу ӧпкежым ише туп- вачыж Дене шижын налаш возеш.Петрован иктаж кок арняшкен нигӧ Дене ваш Мутланен Кертде, мондымо гай лийын ила. Ту Жапыште Петрованын шӱмжӧ мо Семын ок Вургыж тын! Шӱм кочыжым, сеҥаш тӧчен, уло вийжым пашаш йыштен Онча, Йӱдым Мален Кертде пешкыде вакшышыштыже пӧрдал кия, Йӱашат тӱҥалеш. Вургыжшо шӱмым Нимо денат чараш ок лий. Нигӧ деч Вожылде, кумык Возын, шортын пӧрдалме шуэш,— Тунар чот йӧсланалтеш...
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Ик Гана, гудок лиймеке, Петрован деке тем пондашан еҥ лишемынат, явыгыше, шӱлыкан Петрованым ваче гычше кучен чарен, тудын Шинчашкыже ласкан, Келгын Ончалын. Петрован чытен ыш керт — шинчавӱдшӧ чолгыж Лекте... Тидын деч вара Петрованын илыш корныжо вес велыт савырныш. Граждан Сар тӱҥалмеке Тудо, тем пондашан Дене йыгыре шогалын, фронтыш Кайыш, нелын эмганымек тына шочмо ялышкыже пӧртыльӧ...❖  ЕТӱнӧ шып. Кава яндарештын. Кӱшкӧ Кӱзен шӱшӧ Тылзе шке ший Волгыдыжым Тӧрзашке колта: Пуйто тудат Мӱндыр мланде умбалсе Ильиным палынеже. Шавакаев, Тойшин ден Павлов, леваш ӱмбак Кӱзен Возын, нерышт Дене симфонийым шоктат. А Сайпола, чарайолын вес пӧлемыш пурен, Йӱштӧ шойым Йӱын Лектат, Ватыж воктек Возо. Кӱрык1 йымак пӱтырналтын, Каҥга Ватыжым Коҥла йымачше тӱкалтен, Йодо:— Таче Каврий шурныжым Савен2... Тӱлышашыжым Конден шуктен але уке?— Ыш тол.— Шуын огыл гын веле? Эрла ушештарышаш,— манын, Сайпола нержым Шупшыльо.V *— Выж-ж, выж-ж, выж-ж... — Кырыме Машинан барабанже Чарныде Пӧрдеш, кӱртньӧ Пӱйжӧ лене Ошемше 
олцы  вуй гыч пешкыде шыдаҥ пырчым сӱвызен Луктеш.Мӱндырнак огыл, иктаж коло ошкыл Пелне, чашкер 
Олян тайныштеш. Пытартыш Ояр кече-влак шогат. Чыланат, кужу Пагытлан шыпланышашым шижмыла, пытартыш артше3 Дене куанен коднеже. А тыште, шурно савымаште, Шокшо. .Машина йымач туто Пырче, ярсыше олым да арва деке пырля пӱрак Калка4, машина воктене шогышын чурийжым шемемда.— Я, Салий Изай, тений киндет ток лиеш. Ужат, шы-

1 Кӱрык — ужга.2 Савен — Шийын.3 Арт — вий.4 Калка — вузалт Лектеш, 
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д аҥет Могай Тичмаш вуян,— шыдаҥ вуйым копашкыже Туржын, Сарбай Пелешта.— Юмылан тау, тыршымем арам ы ш лий,— Кылтам барабаныш шӱшшыжла Салий ӧкымрак вашмутым пуа. Салий Пашаште мутланаш ок йӧрате.Чашкер воктене ӱдыржӧ Алима, Кечывал кочкышым Шолта. Машинын .Шӱшкен пӧрдмыжӧ, Имне поктышын йӱкшӧ, Идым тич шогышо шаулымашат Алиман шӱмышкыжӧ Каласен моштыдымо Ласкалыкым пурта. Тудынат ты Паша йӱаныш ушнымыжо шуэш. Тудат, Моло Дене пырля шорвондым кидышкыже налын, Олымым Пырче ора деч ойырынеже. Тудат полшаш Толшо-влак деке ушнынеже, тыгай мотор шурным Ончен, коргыж Дене шыргыж колтынеже, но Кечывал кочкышым шуктымешке ты йӱк-йӱаныш ушнен шӱктат ок лий.Кочкаш шолтен Шуктымек, Алима Пундыш. Вуеш шогалешат, Машинан пуртымыжым сеҥаш тӧчен, уло Йӱкын кычкыралеш:- — Ачай, Мыйын ямде!Шкеже ала-молан кугун Шӱлалтен колта да Шарен пыштыме шыҥалыкыш кӱмыж:совлам погыстараш тӱҥалеш.Кырыше-влак кочкыш Йыр чумыргат...Кечывал кочкышым ыштымек, Салий олым ора Ӱмбаке шарлен возеш. Алима, Моло ӱдыр-влак Дене пырля чашкерыш каен, Оҥгыр йӱкшӧ Дене кужу Мурым шуялтен йоҥгалтара. Олым ора воктене, Шыҥалыкыште, кийше Сарбай шайык шинчаж Дене кече шичмаш вел гыч Оварген кӱзышӧ ош Пыл-влакым тӱткын онна. Пыл-влак, Икте- весе Дене ушнен, ош Мамык тӱсыштым йомдарат, вудакаҥыт, Йӱран Пылыш чумыргат.— Векат, Йӱр погына,-— пӱй коклаж гыч Шӱвалын, Сарбай шӱялта.— Йӱр толмешке кырен шуктыде она код,:— Нимом пелештыде кодмо деч Салий ешара.
Коктынат машина воктене чумыргышо шыдаҥ ораш 

Ончалыт.Кечыйол'Дене чевергыше шыдаҥ Пырче шӧртньӧ Семын Коеш.— Да-а, шурнымат вашке поген шуктена. Шошымтовлен Ӱдымӧ шурнына, тыршымынам Пӧртылтен, амба- рышкына Савырна,— Сарбай, адак мутым Луктын, кынел Шинче. ■ . ■ .
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— Тений киндына ожнысо Семын ок куандаре-ла, роҥгедыктен мошта,— Салий Пелешта. — Шошымсо Семын лиеш тын, ӱдыметланат ӧкынет...
— Тугак лиеш, Шонет?— Тенийсе Жапым умылен ох шукто шол. Шукырак удашат темлат, колшо шурнымат ӱштын Оптен каят. Орат веле, кушко тынар Киндым чыкат!
— Ну, Киндыжым тунарак шӱкак Огыт Пого... А тый 

теве весым каласе: молан пазар Сату шагалемеш?— Кӧ шинча тудым. Ме Тыгайым палаш изи еҥ Улына. Очыни, вес вере чыкеныт. Мый теве Токан Кӧтырман пазарыш мийшымат, пылышешем тыгай мут солныш: чыла сатум Китайыш Колташ вереште, манын ойлат... Па~ шазетлан кинде ыш код да, Теният тыгак, шошымсо семынак, погыненат манма гыч Шокта. Санденак кинде ямдылымашке чот пижыныт той...Салий Ӧрмалгыше Сарбайын тӱслен ончалешат, мутым шуйышаш ынже лий манын, Имне поктышым йӱкынак кычкыралеш:— Митька, имньым кычке! .Йылерак кырен Пытарышаш, ужат, Йӱран пыл кӱзынеже!..Чылан веран-верышке шогалыт. Адак барабан мӱгы
рен Пӧрдеш, Тичмаш шурно пырчым шӱведа...Шушо шыдаҥ Кылта-влакым барабаныш шӱшшыжла Салий йодшо пазар тодым Кӧтырман Ялыш миймыжым шарна. Тудо ялым Салий Ожсек пала. Изи улмыж годымак Тудо ялыште ачаж Дене пырля кӱтен кошташ логале. Тудо илышак Салий первый. Йӧратымын кочо-шеры- жым палыш. Ватыжымат Кӧтырман гычак нале. Ватым йӧратыме почеш налаш ыш Логал. Ачаж колымек суртышто кугураклан Салий веле Кодо. Аваже, изи шӱжарже Пашалан йӧрен огытыл, а Озанлыклан Паша Кид йӱлеш. Латкуд ият Рвезым Тыманмеш пӧръеҥыш савырышт. Еш илыш Шотдымын Эртен. Шӱм Йӧратыде налме удыр вашке пезныктара. Салий,'нужналыклан лийын, йӧратыме ӱдырым Марлан налын Кертде кодмыжлан, Нужналык гыч Лектын кертдымыжлан, уло илышыжланат Сыраш Тӱҥале. Сырымыж денак Йӱаш, карт лене модаш ниже. Ӱдыржӧ шочмек тына уэш помыжалтше гай Лие, йӱмыжым чарныш, Озанлык Пашалан лийжак манын Пиже. Илен-толын, чонжо кӱжеме1, илышлан ӧпкелен илы-

1 Кӱжемаш — Тунемаш, прывыкаяш.З* 35



мыже шӧрлыш. Тыге илыш шке серышкыже пучен Пурыш.Салийын озанлыкше, революций деч ончычак Вийнен, йол ӱмбак шогал шуо. Революций Салийын шулдыржым чот куштыш. Кече коден Киндым ужшо, лавра гыч Лектын керетдыме Салий у пӧрт нерген, Имне нерген шонашат тӱр ҥале. Ялыште активистлан коштын, ик жап еельуполиомо- чеиныйышкат шуо. Но Советыште Салий шӱкӧ шинчен ыш керт: пошкудыжо, Акуш, керте... Советыште шинчымыж тодым Салийым Акуш алгаштаре!! Моштен. Кӱ курыкым арестоваяш шонышо Акуш Салийлан имньым налаш полшыш, оксамат пуыш. Марий кӱрык вуйыш кӱза тын, тӱняжым Монда, Маныт. Мо чын тын, чын: кугу Лӱм айдемым вашке локтыл кертеш, южгунам йӧршеш йӧрды- мышкат Луктын кудалта. Салият, кулак коклат варнен, илен-толын, нержым кадырташ Пижеш, Йӱмыжымат уэт Чӱчкыдемдыш. Садлан лийын уэш Сайлыме тодым Салийым, класс пижмашыжым нӱшкемдымыжлан, совет гыч луктыч..Чыла Тидым Шарнен, Салий Кӧтырманысе чайникыште шинча. Пазарлан лийын чайникыште калык шыҥ-шыҥ. Южыжо, кугу мӱшкыран чайник гыч шӱй тӱсан Вишкыдым стаканыш йоктарен, чай йӱмыла Йӱын шинча. Салий пеш шинча: тиде чай огыл. Чайныйын озаже — Галим- джан, татар, Палыме еҥ-влаклан чай олмеш аракам шолып ужален ила. Ик пусакыште ала-кӧ нер Йӱк Дене пеш эҥыра.Салийлан чайныйын озаже пеш Палыме: Арслан Советыште пашам ыштымыж тодым Тудо Акуш 'ден пырля Галимджан дек чӱчкыдынак пурен Лектеш ыле. Чайныеш чогыматат, йӱыт ыле. Тунам Салийым тыште кугун Пагаленыт, Ончылныжо ала-мо Семын пӱгырнен, коя шӱргыштым Вийыт шыргыжыктеныт. Ынде Галимджан Салий Ончылно Огешат пӱтырныл, Салийын саламлымыжлан вуйжым изиш веле Тарвата, шкеже Тунамак моло-влак дек Савырнен шогалеш. Мом уш тет, Ӧпкеленат От керт, Ожсо вий уке-с, калтак! Моло-влак семынак, Вичыраш вишкыде чайымак шропкен шинчат верештеш...Нер Йӱкан еҥ эҥыренак эҥыра:— ...Чыла вере колхозым ыштынешт, илышын сайынак темдалнешт. Колхозыш пураш келшыдымыжым Пелке поктынешт, Сибирь Кожлам руыктынешт... Киндым ӱштынак наҥгайиешт,,.
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Салий кинде-ямдылыме пашам ушештара. Эллан кинде кӱлет. Кинде ямдылыме план ок темалт. Чылан Киндым кученрак шогат, ак кӱзымым вучат. Спекуляций утыр кӱза. Сал ият кок мешак уржа ложашым пу артана кок- лаш шылта. Шонымыж Дене кум пачаш акым Кушкеднеже. Шонымыжо ок шу — изи эргыже, уремыште Модын Коштшыжла, йылмыжым кучен ок шукто, шылтыме ложаш деке моктанен кудалта. Тудо'Йӱдымак Салийын кудвечышкыже вучыдымо уна-влак Толыт, ложашге, Са- лийге поген каят.Эл Мучко Шужымаш, турло чер тарла... Эрвел Сибирь нелым япошка керылт пураш ямдылылтеш... Киндым Йодыт... Киндым.... — нер Йӱк эҥыра.Салийлан суд лиеш. Условно ик ийым пуышт, ложашым Ышт Пӧртылтӧ. Суд гыч толмекше, Салий эргыжым уш каймешкак кырен. Эргыже черланымек, тудын уш деч посна кычкырымыжым Колыштын, кок йӱдвошт малыде шинча. Ала эргыжым чамана, ала шке осаллыкшылан ӧкына— нале огыл. Кеч-мо тынат, эргыже пареммеке, Тудлан ик ласка мутымат ок каласе...— ...Ача-авам икшыве-влак деч ойырат, йоча-влакым, ик нӧртыш чумырен, нунылан неле пашам ыштыктат... Мланде Ӱмбалне Нимо ям1 ок код... Кожлам, кумалтыш 
Отылам руэн Пытарат, шурным, ужар кушкылым Опкын 
шукш Кочкын Пытара. Чыла вере Шӱлык, Ойго лиеш...Салий ты эҥырыше Йӱкым Ӧкымак колыштет. Ойлышын йӱкшӧ—шӱрыдымӧ орава, шӱмым келесырем Дене кычыртата. Санденак, кынел шогалын, Кӱдырчӧ рашкалтымыла Кычкыралме шуэш; эҥырыше ешым, волгенче Дене когартен, йӱлалтыме шуэш; пич, неле шӱлышан Пӧлемын чыла тӧрзажым Почын, лишемше Кӱдырчан пыл Ваштареш виш оҥ Дене Лектын Шогалме шуэш...Кӱдырчан Йӱр Лишемынак лишемеш. Шем нылын вӱлнӧ гай неле капше чевер кечымат Шылтен шуктен, Вужга ош пыл-влакымат ялтак шалатен Пытарен. Пыл — неле, чаманыдыме, шӱлыкан, Тудо пел Кавамат авалтен нале. Кеч ик лышташ тарваныже ыле, кеч ик Лыжга Мардеж пуалже ыле, кеч ик Чӱчалтыш Йӱр чӱчалтше ыле!Неле. Шып.Тӱнат, Пӧртыштат шып.I Ям — СЫЛНЫЛЫК.
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— ................. - Стой!................ кенета Виян Йӱк кычкырале. Тунамак, улоКавам корен, волгенче волгалте, Тӧрза Яндам мурыктен, Кӱдырчӧ Рашкалтыш. Волгенче волгыдышто Салий ужын шуктыш: омса Воктенак Штатский вургеман таза айдеме нер йӱканым, шоягоремже гыч пӱтырен кучен, шке декше шупшылале......Салий, Каваш Ончалын, колшо Кылтам машина пӱй йымак Вашкен шӱшкет, Пӱжалтше Саҥгаж гыч пӱжвӱдшым ӱштылашат ок шу. Курык шеҥгеч Йӱран пыл нушкын кӱза, утыр лишемеш. Тудо кырыше-влакым Эрташ тӧча, сеҥышашыжым шижшыла, Пич йӱкшӧ Дене Воштылеш, Шинчажым модыктем, тӱл гай пикш-влакым колтылеш, Корно Ӱмбачше ош пача-влакым Лӱдыктен Покта... л Гӱр-р-гӱр-р-гӱр-р..., — Кӱдырчӧ кӱдырта.Выж-выж-выж..., — пытартыш Кылтам нелын, машина шӱшка...Пел тагат гыч пырчым шыҥалык денат, Моло авыртыш денат леведынат шӱктат. Вараш кодмыжлан ӧпкелен, кава Йӧсын шортын колта.Кудвечыш Мичун пурен шогалмыж тодым Салий Лачак леваш Йымалне Оҥам пужарен шога ыле. Пужар йымач тасма гай вичкыж, Вошт койшо, пӱнчӧ киш Дене 
тамлын ӱпшалтше Пужар шӱк Кудырген Лектеш, пачаш- пачаш пӱтырналтын, йол Воктеке волен возеш. Салийын ешыже, Пакча гыч пареҥгым поген, пӧртйымак нумалеш, Алима ковшта вуйым руа. Тудын шеҥгекыла Пидме ош ялукшо1 веле чашма гоч Коеш.Мичун пурымыжым ужын, Салий пужаржым ӧрдыш- Кырак кораҥдыш, Пужарыме Оҥа воктек Кӱзен Шинчын, чондайжым Лукто, «каза Йоллан» ниже.— Поро кас, Салий родо. Пашат ушныжо.— Туге лийже, Димитрий Иванович...— Пужарет аман?— Ие, чыве-влак пеш пуратат, капкам оҥайтарынем2...«Суртым еҥ чыве деч саклет, а. Киндым наҥгаяш отвашке»,— Шоналтен, Мичу Салийын воктенже шогышо турыш шинчешат, папиросым пижыкта. Пакча Велым Алиман Ныжылгын мурымо йӱкшӧ Шокта. Ала, Пашажым куштылемден, шке вуй Муралта, ала, Мичун пурымыжым ужын, рвезе вӱржым тарватынеже:

1 Ялук — СОЛЫК, ШОВЫЧ.2 Оҥайтараш — ачалат, Йӧнештараш.
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Изи вӱдетым вончалашыже Мо паш м аж е, мо Можо,Изи курыкым кӱзалашыже Мо Тояже, мо Можо...Муро Сем Мичулан пеш дальше. Педтехникумышто тунемме тодым, Коклан Шкет шонен шинчымаште, я ярарак пагытыште, ола воктенсе чара кӱрык саҥгаш Кӱзен, Мичу шкежат ты Мурым Ятыр Гана уло кӧргӧ Кумылжо Дене мурен. Кызытат пеле ойган Сем, кумылым пасыландаре^ юалгаш тӱҥалше южышто, Шыма толкын Семын, пылышыш толын Перна, кӧргым Тарвата...Изи чашкерым эрталашыже Мо йолташыже, мо Можо.Изи ӱмырым Илашыже Мо таҥ кучымыжо, мо Можо...— Шурнетым кырен пытарышыч Докан?— Мичу мутым Луктеш.— Теҥгече Пытарен Шуктышым. Тений, Юмылан тау, киндына ничево шочын.Салий папироска кодшыжым кудалтыш да, умшажым Важык ыштен, шӱвале, адак пужарлан ниже. Шкеже, Кӧргыштыжӧ чоян воштылалын, Мичу деч туран Йодо:— Тый, Очыни, кинде пуышашем пален налаш пуры- . шыч?.. Шинчем, шинчем. Кызыт ял Мучко чыла Коммунист-влак Коштыт. Ит Шоно, мый ты кечылаштак луктам. Теве сурт-кӧргӧ сомылкам тына изиш тӧрлатен шӱктем.— Туге шол, ты наша денак пурышым, — Мичу пеҥгыдын Каласа.— Ит лӱд, мый тӱлышашым тӱлыде ом код, — Салий ӱшандаренак ойла. Вара, Пужар йымач Лектын шогышо шӱкым парня коклаж гыч Колтен, вашкыде ешара:— Ме вет кугыжанышын мо кӱлешыжым пеш' ужына. Тений кинде шотышто Шыгыр лийын кудалтыш тын, Ончыкыжым Туге ынже лий... Меат вет кинде Дене веле илена. Моло ӱшанна уке. Кинде, Юмо саклыже, ок шоч тын, мыланна, Кресаньыклан, нигуш пураш.— Киндым Моштен шочыкташ Кӱлеш, Сай Мландеш...— Эй, тыште Поро Мландыже пӱтынек Сайполан ки- дыште. Тугай мландыште мыят шочыктен моштем ыле.— Паша мландыште веле огыл, — Мичу, пашан куштылгын савырнымыжлан йывыртен, Шокшештын ойлаш Тӱҥале, — Машина ден агротехника Кӱлеш, вот мо! Неле
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шога огыл, а плуг, Ӱдымӧ машина, кӱртньӧ Тырма лийже. Тракторым налман. Адак агрономым кондыман...— Да-а, тракторым налаш шол. Только, — Салий игылтынрак воштылале, — кӱсенна рожын, тыгай кӱсен Дене Миен тӱкнӧ-ян. Кидет тӱл деч посна когарга.■— Тӱшкан Погынен налаш! Молан Моло вере Тыге ыштен Кертыт? Государство полша...— Вара пытартыш йолашым ужален Огыт тӱлӧ мо!Мичу Салийлан пырля ыштыме пашан пайдалыкшымчотан ӱмылтараш Пижеш. Салий Коклан пеле кумымо лудо шинчаж лене Инаныдымыла ончалеш. Тунам Мичулан Шканжат ӱмылтарен ш уйгата шла ок чуч. «Кресаньыкын ушыжо Пырдыж гай, кеч Саҥгат шелмеш кыре, ок тарване»,— манме ой ушышкыжо пӱра. Тыгай ойым Техникумышто улмыж тодым шедра чуриян ик тунемше деч Колын ыле. Тунемше-влак тунам ял Ильиным вашталтышаш Корно нерген эре Ӱчашеныт.Мучу ойлымыж Лугыч верысе илыш гычак мо шинчымыжым лач да Лач туран Конден шында, тыгай тодым С а лийын Кидше изиш чытырналт кая. Тидым ужын, Мичун Кӧргышкыжӧ у вий пурымыла Чучын колта. Тудо, Ожно Шинчаш перныдыме изи Паша гычак тӱҥалын, шке Ойжым кугушко, пӱтынь Элыште Озанлыкым виктарымашке, оҥайын Савырен шында.V — Салий, кочкат пуро, — пӧрт гыч Салийын ватыже, Кумазий, кычкырале, Мичун Ойжым кенета кӱрльӧ. Мичу ойлымыж Лугыч кудашме кепкыжым вуйыш пыштыш. Са лият, пужаржым Ӧрдыжкӧ Пыштен, верже гыч Тарвана.. — Так вот, Салий Чӱчӱ, Киндетым Кузе-гынат вашкерак Сдатлаш Кӱлеш. Шкат ужат вет, Мемнан киндына шкаланжак полша, — манын Мичу капка Велыш Савырна.«Чпу, адак саде киндак!» манын, Салий Сырен Шоналта, нӧ Мичун Каяш тарванымыжым ужын, шыдештмыжым ончыктыде, Порын Койын, содор Пелешта:- Чу-чу, кушко тынар Вашкет? Пуро нӧртыш, уна лий, адак Кутыралтена.— Пеш Тау, Салий Чӱчӱ, мыланем адак кок суртыш пурен лекташ Кӱлеш. Чеверын!Мичу, капкам Почын, Уремыш эплын ошкыл Лектеш. Тудым Салийын пелц койдарыше шинча Ончалтышыже ужата:— Чпу, Коштыт вет, Пундымо иге-влак!
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V IШыже чыла вере Тичмаш оза Семын пӱра. Токан веле кумда пасу, шонанпылын Тӱрлӧ чияже Дене Чинчылалт йылгыжеш ыле, а Ынде тушто кӱчык отыл сӧсна шу Семын Койын шога; токак веле Шӱргӧ Чодра ужар парчаж Дене гӱжлен шога ыле, а Ынде, олача-вулачан Койын, вес шошо марте лышташыж Дене эсенласа. Вӱргенчык гай нугыдо- ужар лышташ Йымалне Тымарте шылын кийще пызлыгичке Орлаҥге кызыт/ал тӱсшӧ Дене Мӱндырчынак шинчат нерна...Мичу, пычалым налын, эр лупс Дене Талман вӱд воктене кум уштыш ӱлкӧ, омыжан верыш, волен Савырна. Волымыжо арам ыш лий — кум ир Лудым лӱен толеш. Пӧртылмыж тодым Тошто вӱд вакш Деран арын гыч Шуҥгалт, Шаулен1 Йогышо Вӱдым Ончаш шогала. Вӱдлан пӱя кӧргыштӧ Лайык огыл. Вӱд толкын Серыш кержалтеш, четлыкыш верештше Янлык Семын ырлен толаша. Вӱдлан эрык кӱлет, а тудым чоткыдо пӱя кормыжтен шога. Тидлан лийын, ажгынышт вӱд пӱя аҥ гоч агурыш тӧршта, шке семынже урмыжеш, шыдешкен Ырла.Вӱд шаулымашым, вакш Воктенак шогышо тумерын гӱжлымашыжым Колыштын, Мичун вуйышкыжо Тӱрлӧ шонымаш пӱра. Вӱд толкын-влакын шоҥешталт йогыныштым, ушнен-ойырлен пӧрдмыштым Ончен, Мичу айдеме тукымын илышыжымат саде вӱд толкын Дене Таҥастарен шога.Вакш Ынде ятырланШӱкшемын. Тудым Дмитрий Апол- линариевичак ыштен тынден. Кутаисовын кочаже, немыч- эмигрант, Петр Кугыжа годымак Российыш толын. Тыштак чокынен2, Кутаисов князьын ӱдыржым Марлан налын, Немыч лӱмжымат Кутаисовлан вашталтен. Российыште илен, Кугыжан милостьыш пурен. Тыге Арслан йырысе Мландат, ял-влакат Кутаисовлан пӧлеклалтыныт. А уныкаже, Дмитрий, Уралыш толын, Чусовой воктене Заводым Нӧлтен. Арслан Мландеш, Чодра тӱрыштӧ, товарак Вереш, именийым чоҥен тынден.Вер-шӧр сылнылан лийын, Дмитрий Аполлинариевич ачаже колымеке Арслан гутлаштак Илаш кодет, шоҥгеммекыже Талман вӱд деке Кожлам волтыкта, Тарлыме
1 Ш аула — лӱшка.2 Чокынен — Тынеш пурен, православный вераш куснен.
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еҥже-влак телым пел терат Кожлам сӱмырат. Кутаисов,— Йӧра ма, уке ма, — ончыдеак руыкта. Адак тунам кӧ ончышыжо лие? Кожла улыжат пайдам пуышо поянлыклан тына шотлалтын. Кожлаш пуретат, пылышыш икте веле Солна: пӱнчӧ Сӱмырла, пӱнчӧ Йыҥыса, пӱнчӧ Кечкыжеш, киш Дене Шортеш.Руымо вер кызыт у э т  ужаргат тӱҥалын. Оргажше шӱйын Пытен, у тукымлан Сай Мландым ямдылен. Тӱрлӧ арымшудо ден Кӱртньынӧлдыш конла гыч рвезе пӱнчӧ- влак шке умдыштым кӱшкӧ шуят. Верын-верын нарашта Капан ош куэ-влак, Вийнен шогалын, лышташышт Дене выргыктат, Лектын тына шӱшӧ Шыже кече куэ вуйым шӧртньыла, пӱнчӧ парчам йошкарта.Вакш але Помыжалтын огыл. Вакшкӱ-влак Огыт пӧрд, шӱкшемше вакш Оралтым Огыт сургыкто. Туге тынат, вакш кӧргыштӧ кӱ ден кӱртньӧ ваш пернылмыгыч Шокта. Тиде шоҥго Максым Вакшкӱм оҥайтара.— Мо пеш шып Койын шогет, Мичу? Поро эр!, — вакш гыч Максым Лекте, пурт лийын Савырныше туныктышым шыргыж ончале. Мичу дек Окшаклен Лишемын, Козыраҥше кидшым шуйыш...— О-о, тый лудымат логалтен толат аман? Эрак Кынелат улмаш?— Кумытым Нальым.— Сай Паша. Мыят Рвезем тодым тӧчен Коштам ыле. Ынде шоҥгылык пызыра, шинча ок уж.— Ожно тыште лудо тылечат шӱкӧ ыле дыр?— Мом ойлаш! Эн лудышыж вер. Мыйын Тошто озам Дмитрий Аполлинариевич дек уна-влак эре Лудым сонарлаш Погынат ыле...— Тый Кутаисов денат ыштенат? — Мичу ӧреш.—- Ышташ перныш, — чондайжым лукшыжла, Максым шӱялта.Коктынат, тамакым Пижыктен, вӱд воктенсе Теҥгылеш шинчыт.— Мый Ынде Витле кӱмшӧ ийыш Тошкальым, — М аксым, шоҥго еҥла мутланаш Йӧратымыжым палдыртен, шыман ойлаш Тӱҥале. — Ты вакшыт Пурымем Годым Латкуд Ияш Ыльым. Шкеже Кожла руышын эргыже улам. Ачамым пӱнчӧ кашка пӱгыртыш. Илыш кун лийын огыл, Ме, изи ньогар-влак, Киндым йычыгена. Авана неле Пашаште тазалыкшым йомдарыш: Кокыртыш Дене Черланен, уке Лие. Мый авамым рашыже омат Шарне. Мый кугура-
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* кеш Кодым. Кӱчен Кошташат логале. Шольым тӱсен ыш керт, шӱгарыш Возо. Тулык еҥын илышыже — шинчавӱд, орлык. Пилам кучаш, Пӱнчым сӱмыраш вий ок Сите.. Кӱташ Кайышым. Вара 'тыгутлаште Шуым.Максым, изиш тыйым налын, шуя:— Мыйын ачам-авам руш улыт. Мыйже изинек Марий 
Коклаште Кушкынам, Сандене Чылт марийыш Савырныше гай лийым. Шемер Марий Ойго — Мыйын ойгем Лие. Изинекак ӱжалтын шол: руш шемерлан йӧсӧ ыле тын, Марий шемержылан тидын дечат чот Перна ыле. Тунемшыже уке, алак Тошто школышто Марий йоча шукылан тунемын мо? Умылыдымын кумалаш, адак ашака1 мутым ойлаш. Тӱрлӧ Калыкым ваш-ваш урлыктен Шогеныт. Поянракше тӱнем керте, а ме Пӱйым кырен Кошт. А Тунемам тын, Могай Лиям ыле дыр!— Ну, Ындыже шемерлан Тунемаш чыла Йӧн уло. Тунемаш веле ит ӧркане.— Уло да, Мыйын гаем шоҥгыжо Ынде тӱнем ок шу шол. Уш нӱшкемын, — Максым умшаж гыч нугыдо шик
шым Кудыртен Луктеш.— Чыным манаш тын, кызыт тунеммашке лушкыдын Ончат, Тунемаш куштылго лиймылан ала-мо? Теве Мемнан пагытыште Тунеммет шуэш ыле тынат, — чыла вере омса Петырыме... Кызыт тын, рвезе калык тала лийын, тунеммын кӱлешлыкшым шижын ок шукто ала-мо? Утларакшым пелыл пашаш Каяш Шонкала...— Ну, тидыже чын огыл. Кугурак школлашке ончал-я: Мыняр Марий рвезе тунемеш! Марий Областьыште веле огыл, ӧрдыж велне Илыше марий-влакынат шке техникум- ышт уло. А институтлаштыже Мыняр Марий! Ожно Марий гыч тынар тунемшым ик курымыштат поген от шукто ыле.— Тидыже чын. Туге тынат, шагалла Коеш. Шукырак кӱлет.— Лийыт кызыт.— Лийыт Ынде, — тӧва гыч вакш велыт волышо оравам Ончалын, Максым шӱялта, вара, Чылымжым почкалтен, кынелеш. — Те#выс мыланемат Паша толеш. Ынде Шыже Мучко Ярсен ш уат ок воч.— Чеверын!— Мичуат, кынелын, берданкыжым ваче гоч Сака.

1 Ашака — кӱлдымаш, Полган.
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— Иктаж-кузе пуро, Кутыралтена.— Шуам кызыт, шке пурен Кошт, —- Мичу Максымын кидшым кормыжталеш, ял велыт Савырнен, Талман сер Дене ошкылет. * **Тунемме ий тӱҥалтышеш районысо Туныктышо-влакын конференцийышт эртаралтеш. Теният Конференций Погынен.Мичу тыгай конференцийыште первый Гана лиеш. Конференций районный Клубышто Эрта. Клубын ик Могыр тӧрзаже Уремыш Лектеш. Вес могырысо тӧрзала гыч пистер вуй Коеш: писте вуй гыч шӧртньӧ Лышташ-влак, йолткен Велын, волат... Мичу Садыш Лекше Тӧрза Воктеке, кынервуйжо Дене Эҥертен, Шинче, шкеже лудо шинчаже деке Погынышо-влакым Онча. Палыме-влак але шагал улыт. Шукыракшым — рвезе-влак. Нуно, клуб пырдыжеш Конференций лӱмеш сакалыме диаграмма-влак Йыр Погынен, Кутыркалат, воштылыт, Юарлат.. Илалшырак-влакше залыште Тӱшкан-тӱшкан шинчынытат, у Семын туныктымо Йӧн нерген ӱчашат, Икте-весе деч тазалыкым йодыштыт, мушкындышкышт эплын Кокыралтат.Нуным Ончен, Мичу ик юмористический Журналыште ужмо сӱретым Шарналтыш: омыж гай вичкыж, кужу туныктышо Ончылно тунемше йоча шога, йоча парняж Дене нержым пургедеш, а туныктышо Чыра гай парняж Дене плакатым ончыкта, Пуйто .лудаш Кӱшта; пл актыштыже кыдыр-кудыр сералтын: «Неретым ит Кӧргыч, таза лиеш». Сӱрет Йымалне Тыгыдын печатлен шындыме: «йӧсӧ задача».«А вет Нуно сӱретысе туныктышо гаяк койыт», — Мичу семынже Шоналта, Воктекыже толын Шичше зӓҥгар1 Шинчан, яндар кӱляш ӱпан ӱдырым ончалеш. Тыгутлаштак Сценысе занавес почылто да Р О Н О  вуйлатыше, йошкар постом шарыман ӱстелыш Эҥертен, оҥ кӧргӧ йӱкшӧ Дене Конференций тӱҥалме нерген Каласыш. #Докладчиклан шындыме кафедра Воктеке, икте-весым алмаштен, саламлаш Толшо-влак Лектыт. Нуно залыш шокто, Ылыжтыше шомаклам кышкат, ойлымо ыҥгаеш2 келыштарен, кидыш-
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тым шаралтат. Погынышо-влакше совым кырат, ойлен Пытарышым сцена гыч шыман Ончен ужатат. Южыжо ужмо- колмыжым тетрадеш удыралаш вашка. .— Могай школ гыч улат? — зӓҥгар Шинчажым Мичун велыт Кусарен, воктенже шинчыше удыр пеле Йӱкын Йодо.— Арслан авылысе, — Марла пелештымашеш Ӧрын, Мичу тудын дек Савырна.— Марий?— Ие.— Палыме лийына. Мый — Прокофьева Зоя, тысе ШКМ-ысе туныктышо. — Шкеже тыгыде ош .пӱйжым Чараҥден, шыргыжалеш, изи кидшым Мичун Копаш Пышта.— Петров Митя, тений Гына техникумым тӱнем пытарыше.— Молодое пополнение. Значит, рвезе вий...Нунын шолып Мутланымыштым Оҥгыр Йӱк лугычла.Чылан, Тарванен, клуб гыч Лектыт. Адакат воштылмо, Пӱкеным вер гыч тарватылме Йӱк-Йӱан Шокта. Мичуат тамакым шупшаш Лектеш, Рвезырак туныктышо Тӱшкаш ушна.Туныктышо ӱдыр-влак, кидыштым ваш кучен, Тротуарыште Коштыт, Мурат. Мичун .пылышыш Зоян Мыскараче' йӱкшӧ пӱра: Вместо галстука чулок —Это значит педагог,..Зоя таратыше йӱкшым модыкта. Почешыже йоҥгалтеш: Барыня ты моя,Сударыня ты моя.Вара адак клуб. Шокшештын ойлыштмым кужу доклад алмашта. РОНО-м вуйлатыше, пенснежым Чарныде тарватылын, гипнотизёрла малтыше йӱкшӧ Дене вудыматыл шога. Тудо Районышто Мыняр туныктышо ситыдыме, Мыняр тунемше улмо да Мыняр школым Ышташ палемдыме нергенат ойла. Мичу.Вигак шижеш: Баймаков ораторланен ок мошто, мучашдыме Цифрым ойлымыжо да ик ойым Кошартыде весыш тӧрштылмыжӧ Дене Докладын акшым Ятыр волта. Ситыдымыжлан тутыненрак ойла, «м» буквам Мучашдымын шуя... Мичу ончычшо пеш колышто, Южо шифржым сер илтен ат нале, но вара терже теме, шыдыже чумыргыш. Тудо вуйжо Дене докладчикын Вурсаш Пиже: «Кӧлан тынар цифрже Кӱлеш? Тидын Дене ора-
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тор мом Каласынеже? Молан школ-влакын состоянийышт нерген, туныктымаште Могай йӧсылык улмо нерген фактым ойлаш огыл?» манын Мичу Шоналта, воктенже шинчыше-влакым ончалеш. Иктыже, Тӧрза воктене вуйжым кид ӱмбак Пыштен, нералташат ямде шинча. Пусакыште тем чуриян илалшырак туныктышо, омыжым сеҥаш тӧчен, Шинчажым уло Кертмын карен. Конференций почылтмо жап лене таҥастарымаште залыште еҥ койынак шагалемын. Саламлыше-влак гычат Ятырже Огыт кой. «Молыланат интересно огыл ала-мо»,— Мичу Шоналта да, Шуко-шагал шоныде, молылан Койдымо лияш тӧчен, зал гыч Лектын кая.Пеле пычкемыш зал гыч Лекмеке, Мичун вуйжо 'айны- ше гай лиеш. Омо нералтышат кид Дене солалтымыла 
Эрта.— Молан залыште отыл? — Мичун Шеҥгелне Ныжылге Йӱк Шокта. Мичу Савырнен ончалешат, Ончылныжо шыргыжше Зоям ужеш.— Так, вуйлан ала-мо Йӧсын чучо...— Лектын каймыж- лан Вожылын, Мичу чеверга.— Вигак шижыч? Молан айманет?1 Нимат огыл. От 
ӧркане тын, айда квартал Йыр Савырнен тольша.Зоя, Мичун келшымыжым Вучалтыде, тудым Кидше гыч куча, тротуарыш савыра:— Б аймаковым Колышташ Юмо ынже пӱрӧ. Тый тудым шинчет? А Тудо — моткоч интересный еҥ. Мӧҥгыштӧ ватыже Шортеш, «Мом Ышташ — ушемат ок Сите» манын, пенала2. .Южгунам арняшке!! Марием деч «м» деч поена икмом от кол, манеш. Докладшымат Колышташ пеш йӧсӧ, Вошт йыгыштарен Пытара.— Шукертсек тыште ыштет? — Мичу йодеш.— Тунем лекмем Годсек. Ынде кӱмшӧ ий. Первыйже, Толмем тодым, Вигак куныген шым шу. Оласе илышлан тунемалте шол. Тушто кино, театр, стадион, а Тышке тольымат, — Нимат уке. Йокрокын чучеш ыле. Ынде тӱнем Шуым... Тиде веле огыл, ялым Изишак пагалашат тӱҥальым.

— А таетр? . »— Мо театр? Мый кызыт шке артистка Лиям. Режис- серат, суфлерат. Спектакльжым шкенан вий Дене Шынде-'

1 Айманаш — аптранаш, вожылаш.2 Пенала — ӧпкела.
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на. Тачат репетиций эртаралтеш. Мие.,. Чайым йӱына. Садым Ончыктем. Садшым поп деч шупшын налынна,— пеш сай сад.Коктынат Клубыш пӱрат. Баймаковын Докладше мучашке шуэш. Адак икмыняр Цифрым Каласен, Нойышо Баймаков Оралгыше Йӱкын кошарга:— Значит, Йолташ-влак, Докладысе данный-влак гыч Вигак Коеш: ончылнына кугу задача-влак шогат. Мыланна Пашаштына шӱкӧ консервативностьым сеҥашна возеш. Путыракшым, Очыни, Южо Тошто туныктышо у йӧн-влак- лан тореш шогалеш. А мыланна мондаш ок Кӱл: ме у тукымым, социализмлык еҥ-влакым, таптена. Мемнан Ӱмбалне шийше кугу пашан значенийжым умылышо Вийым ямдылаш кӱлет. Ты Задачым Шуктышаш верч Тӱрлӧ йӧным Кычалман: дальтон-планат уто огыл, Комплексный, системат зияным ок пу...Баймаков, адак ала-мом каласаш шонышыла,-Икмагал трибуныштак шога, вара, кидшым Шаралтен, Нимом пелештыдеак сцена гыч кая. Туныктышо-влак, ылыжын, совым кыраш пижыт. Южыжо, доклад пытымылан куанен, воштылынат колта. Мичу Тӧрза Воктен Нералтыше еҥым ончалеш: Тудо, моло-влакын сово кырымашешышт Помыжалтын, умылыдымо Шинчажым чот кара, вара, Очыни, кӱштӧ улмыжым умылымеке, уло Кертмыжым сово кыраш Пижеш. Мичу, тӱсен Кертде, шыргыжал колта...ф- *фПопын Тошто Садше изи огыл. Укшыжым' Кумдан шарыше тополь вуй гыч Мардеж почеш лапчыклалтын; ош Мамык лойген вола, Мландым ошемда. Садын Кечывал вел ужашыштыже олмапу-влакым шындыме. Шошым Садын 
ты ӱжашыже йӧршеш ошо лиеш, мӱндырчак Тутлын ӱпшен шога, ошымшӱлышым шке декыже Пога. Кызыт садым Йӧратен ончышо уке гаяк. Ошмам Шавен, Тӧрландарыме аллей корно-влак шӱкшудаҥыныт. Беседка шӱйын 
Пытен. Кӱзым уждымо локама ден эҥыж Вондо чот шарлен кушкыныт. Пече Воктен нуж пошен, адак Коршаҥге име-влак койыт. Репетицийым эртарымек, Мичу ден Зоя ты Садыш лектыч. Зоя ош Платьым чиен, упшым Комдык терын. Тудо Нер ялукшо Дене шӱргыжым ӱштшыжла, нойышыла Койын ойла:— Репетиций пеш улныкта, йӧнлын Модын Моштышо
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уке, Кажне ойым кузе каласышашым туныктет, кузе тарванылшашым пачаш-пачаш ончыктет.' Мичу, Зоя Кӱдылнӧ ошкылшыжла, садым Онча. йол  йымалныже кукшо Лышташ-влак кыштыртат. Беседкыш Миен шуын, Шӱкшырак теҥгылыш шинчыч. Мичу, Саралгыше лышташым налын, парняже Йыр пӱтыркала.— Молан тыгай садым пытареда? •— Кузе пытарена? Ме тудым шошо еда ӱштына, эрыктена... Чын, Кеҥеж гоч Лӱмын ончышына уке. Но вет тиде — кугу Ойго огыл,Зоя, изиш Шыпланымек, йӱкшым иземда:— А чыным манаш тын, мый тыгай пуста садым утларак йӧратем. Тыгай Садыште пӱртӱсын вийже ноеш. Тый Мыйым Воштылаш тӱҥалат дыр, а мый Тыге Шонем: теве ала-могай Тошто оза илен, садым тынден, шке шонымыж. Семын Куштен, Шкаланже уто гай койшо укшым Пӱчкеден. Икманаш, пушеҥге ӱмбалнат айдемын кышажым кодынеже ыле. А Ынде поян оза уке. Ме тудын Садшым шупшын Нална, пушеҥгылан шке семынже кушкашыже Эрыкым, пуышна. Мо лийын Лекте? Ик-кок ий гыч пӱртӱс Тошто Озан шӱкӧ лу Ийышкен тыршымыжым Пытарен шуктыш, Шкаланже кӱлет Семын у укш-влакым куштыш, Тӱрлӧ у Шудо Вожым Иландарыш. Вот Коклан ты Садыш лектатат, Тыге Шоналтет: молан пӱртӱслан чыла пушеҥгым Шонымо Семын кӱшташ Эрыкым она пу? Молан тыгай пашашкат нернам шӱшкына, Чылажымат шкаланна Келшышым ыштынена? Пӱртӱсым йӧршеш сеҥаш — тиде просто ир Койыш.— Тиде тыйын философиет? — Зоян Шинчашкыжетӱткын Ончалын, Мичу йодеш. — Тый Пӱртӱсым идеали- зироватлет? ■Зоялан Мичун тӱткын ончымыжо оҥайсырын чучеш.— Тугак маннет тын, ман веле! — Зоя вашешыже Пелешта. — Мыйын шонымаштем, ме шкенам пеш уш анет  ужына. Ме кугу эгоист улына. Ме Тышке олмам Конден шындена. Но вет ик Ӱскырт койыт Дене Пӱртӱсым от Сеҥе. Тундырышто Мандариным нигунам от шочыкто, — тиде чын огыл мо? Кажне пушеҥгын, Кажне арверым шке олмыжо, шочмо вернее уло. Тудо Шкаланже келшыше условней! веле иланен, нушкын кертеш.— Кажнылан кӱштӧ Лийшаш ончычак пӱралтын маннет? — Мичу игылтме семынак Зоян мут коклашкыже пӱра. . -
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— Шарне Идеализаций, Ынде Юмылан ӱшанымаш, — Зоя Йошкарга. Вара, шӱргыжым Шовыч Мучаш Дене ӱштылын, сӧрастарышыла ешара: — Айда ты ойлымынам кудалтена. Ужат, куэ вуй-влак кузе шӧртньылалтыныт!Мичу мланде помышет Шичше кече Велыш ончалеш. Яндар Каваште Верын-верын койшо пыл-влак Тарайла йошкаргеныт. Ала-кушеч Юалге кас Мардеж толеш, Зоян Ӱпшым тарватен кода. Зоя, вуйжым кок копашкыже Пыштен, Шкаланже мурышыжла Койын Йӱкын шӱялта:Спускалась ночная прохлада,Природа в затишьи дремала,В аллее заглохшего сада 
Я Друга к себе поджидала.;.Мы долго по саду бродили,Играли, смеялись, шутили,Нам ночь навевала прохладу,Тогда мы друг друга любили...Деревья от бури стонали,С рассветом заря занималась,Мы холодно руки пожали,С тобою навеки расстались...Зоя Шке йӱкшым изи ойырла Чытырыкта, мӱрӧ савыртышым Ныжылгын шуя:— Любишь — не любишь —• не надо,Я ведь еще молода,Придешь и Поклонишься снова,Смеяться я буду тогда...— Кушто тыгай Мурым тунемынат? — Мичу кенета’воштыл колта. — Тоштылан Йозакым Тӱлет? . .Зоян. .Вашмутшым вучен шуктыде Мичу Зоя дек лап 

лиеш, тудын кӱляш ӱпшым эплын ниялта.Зоя йӧратымаш нерген мутланынеже,в а Мичу Пӱртӱсым айдемын илышыжлан келыштарыме нерген мутым Лукто:— Ме, болыневик-влак, уло тӱням уэмдаш толшо еҥ Улына. Ме Пӱртӱсым сорлыклен кучынена, пустыньым Садыш Савыраш шонена, Сибирь тайгаштат эр шӱшӧ Киярым кочнена. Тиде — Пӱртӱсым мыскылымаш огыл. Тиде наукын да.ончык Сеҥен Кайше Партийын кугу чынже. Ме у нлыш верч кучедалаш кумылнам Пыштена, айдемын ушыжым Тошто Кепшыл „деч утарынена, йӧсӧ наша? йӧсӧ! Сибирь тайгаште эр ш уто Киярым шочыктен она керт? Чын, кызытеш она керт, А шочыктена! Жап шуэш: шемер конла гыч Тӱжем Дене Мичурин-влак Шочыт, пуно Мемнан
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шонымынам шуктыде Огыт керт. Чын, ме Сибирь Киярым я «Викторий» морым тачак Кочкаш она шу дыр. Ме Ончыкылык верч, эрласе верч тыршена. Мемнан Кидыштына — Ончыкылык ученый-влак. Нуным ме куштена. Д а, ме, туныктышо-влак! Теве тыште Мыйын ӱшанем.Мичу Кужун ойла. Кӧргыштӧ чаманымаш Ташлен нӧлталтеш, Зоялан неле мутым ок ойлыкто, ок вурсыкто. «Тиде — мещанство огыл, тиде улыжат Жаплан толшо меланхолий. Тиде Тошто деч подшо йошкын, Жапын-жапын Погынен, урылт Лектеш», манын Мичу шона.— Мемнан кидыште Ончыкылык, — Зоя шӱм вургыжын, ойлаш тӱҥалеш, йӱкшӧ Чытыра. — Ме куанен илы- шаш-влакым Туныктена. Но вара мыланна куанаш-вош- тылаш права уке мо? — Зоян йӱкшӧ чотырак йоҥгалт кая. — Вет Мемнан Нимо Куанна уке! Южгунам вурседал- ме, кычкырыме, Шортмо шуэш. Илышын ямже уке. Эре икте: школ, педсовет, Конференций, репетиций; Йыгыжген пытет. Нимогай разнообразий! Нигӧ Дене чон Пытен мутланаш. Тыгай тодым кӧ дек Миен, кӧ Дене уло кӧргым Почын мутланет? — Зоя кенета тӧрштен Вийна. — Чондымо улыда. Вет Илыме шуэш, Коклан уло пашам монден мурымо, Куштымо шуэш. А кӧ Дене? Мый теве ачам-авамын ӱмырыштлан Кӧранем. Мыйын гаемак туныктышо ыльыч. Кастене Погынат, преферанс Дене модыт, Гитарым, домбрам шоктат, Мурат. Кызыт тидё уло мо? Уке. Вечеринкым ыҥлет тын, обыватель Лӱмым пыжыктат, мещанка Маныт. Тиде вара улыш мо? Эх, чам аналтеш, Жапыште шочын ышна мошто.Зоя кумык лийын шортын колта.— «Вот, молан тольым? Мом Ынде Ышташ?»-— Мичу Шкаланже Сырен Шоналта. -— «Тыпландараш^ тептерым ом му. Тӧпок!».Мичу кынелын, олмапу дек лишемеш. Зоялан Тупынь шогалын, йоген Пытыдыме лышташым кӱрышташ Пижеш.Шып. Зоян нюслымо Йӱкшат ок шокто. Беседка Ӱмбалне ӱвра-влак, тӱшкан Погынен, южышто чӱчкат. Мичу, Савырнен шогалын, Зоям ончалеш. Зоя Нимом уждымо шинчаж Дене Мӱндыркӧ, пасу Велыш ӧпча, Кидше шинчавӱд Дене Нӧртымӧ нершовычшым кормыжтылеш:— Ит сыре, Мичу. Мый так веле... Коклан шыде Чумырга. Нерв лушкен. Эре икшырымыште1 нерв кӱрыш-1 Икшырым — ик Семын, ик шот Дене,
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таптет, антипатий шочеш. Шинчем, Сай огыл, а .шум ыш чыте. Извинитле...Зоя кынел шогалын, Савырнен Ончалде сад гыч кая. Мичуат Тарвана. Туге тынат, йыгыре ок ошкыл, титаканла шеҥгеч ошкылещ,— Дурак. Дурак улам. Молан толаш ыле? — Зоя Дене Йӱштын Чеверласымек:, Мичу кресаньык пӧрт дек Лишемшыжла Шоналта. Вуй пеҥеш, шӱм Ӱмбалне кочо чумырген. — Вес Гана товатат ом мие.А Зоя пӧлемыштыже Тӱкылалтын, эр марте Мален Кертде, Шокшешт пӧрдалеш.VIIШавакаевын толын кайымекыже Сайпола Ончыч тудым Воштылын тынат, шӱмыштыжӧ ала-мо кӱрлмыла Лие. Колхозым Ышташ Пуымо ой нерген Ятыр жап Тӱрлӧ семынат Шонкала. Ик Кастене урем гоч вончен, Каптий пошкудыж дек пӱра, шонымыжым Луктын Пышта.Каптий Пӧртӧнчыл тошкалтышыште шинча, каза пондашыжым парняж Йыр пӱтыркала. Саралгырак Шӱргыжӧ Шоҥгеммыж Дене Шӱйшӧ Олма Семын куптырген. Лудо шинчаже тын лийынак ок мошто, эре тӧрштылеш. Шинчаончалтышыже пеш вырга, чоян Коеш. Садланак дыр Каптий кӱсотышто Кумалме тодым карт кугызалан,—ты велыште манмыла «моллалан», — Коштеш. Мутланымыж тодым Каптий изиш нер йымакыла ойла, Сандене Южо мутшо раш ок лек, Каптий капка Йӱк шоктымашеш чалемаш тӱҥалше вуйжым нӧлталеш, Сайполам ужын, Чурийже Йывыртыме гай Лие. Тошкалтышеш верым пуышыла тӱрышкырак Тарваныш, Сайпола Дене кидым кӱчен, тудым Воктекыже шындыш.— Мом Тунар окет? -=- Сайпола йодеш, шкеже, тошкалтыш гыч пуракым пуалын, Каптий волен шинчеш.— Тушман книга. Йорлылан колхозыш Ушныман, манеш. На, Ончо, — йошкар Коман изирак книгам Сайполалан шуялтышыжла Каптий Пелешта. Сайпола, книгам кидышкыже налын, комышто кугу буква Дене Серыме «За колхоз» мутым лудеш да, Тӱрвыжым м уть ышта.— Тушман книга, манат?— Тушман улде. Умылет, пеш яклакан мушкыт вет. Кулак-влаклан вуйдам ынеда пу тын, колхозыш пурыза, машинам наледыш, Маныт. Ожно тын, тыгай книгалан Сибирьыш ужатат ыле.4 * 51



— Чо кызыт, теве шкеат колхозыш пурет, кӱсотетым шуэт да колхозыш куржат, — Сайпола воштыл колта. — А Мый тын, тый дечетат Ончыкырак...Каптий Сайполам Ӧрын ончалеш.•— Тыят? Яришка-влак деке?— Ну, вот мо, — Сайпола шыргыжмыжым Чарна: — кызыт мыскарам ойлыштмо Пагыт огыл. Шкеат шижат чай, наша кугушко савырнышашлык. Коллективизаций манмет шарлен шуэш тын, мемнам кошартат. Кызыт иеш лывырге лияш Кӱлеш. Колхозым Ышташак возеш чай?— Сайпола Изай, Воштылат мо?— Мом тушто воштылашыже? Шкеат Тевыс тына лӱдын шинчылтыч. Мыланнат колхозыш ушнаш Кӱлеш мамам, вот мо!— А Пайдаже? Калыкым арам тараташ?— Керек! Шоналтен Ончо, уке тын, Чӱҥген Пытарен Кертыт. А кызыт мыланна иктыш ушнаш пеш Йӧнлӧ. Коммунист-влак кунам але уло Калыкым тарватат, а ме Тумарте чыла кӱлешым йӧнештарен шуктена. Шалтак аркаште мланде чапле. Иктаж куд Озанлык ушнена да, тушко лектына. Артель деке образцовый колхозым ыштыме амал лене Тудо Мландым пуатак Шонем. Райзошто палымем- влак улыт, — йӧнештарена. Ала кредитымат налаш лиеш. Моштен ушнаш тына Кӱлеш.Каптий Саҥгажым куптырта, йол йымакыже Ончен, ӱштервоштыр деч Киен подшо шӱкым ужеш, йыдал вуйжо Дене Тарвата, вара Ӧкымак йодеш:— А Лийынже кертеш?— Мо? — Сайпола Умылыде вашешыже йодеш.— Лийынже кертеш уке, Манам? Шалтак арка Мландым налаш Вийна шута мо?— Огына нере тын, Мемнанак лиеш, — Сайпола ӱшандарен Пелешта.— Лӱдылтеш. Мом ыштышашымат Ынде...— Мый ом ӧкымлӧ. Келшет — толын каласет, — Сайпола кынелын чеверласа. Каптий шонашак Шинчын кодет. ❖  **Империалистический Сар пагытыште Арслан Ялыш нугыдо шинчапунан, чуяка чуриян рвезе еҥ толешат, кевыт оза Прокоп деке тарзылыкеш пӱра. Тышечынак Акушын илыш корныжо тӱҥалеш.



Оза мутым лывыргын Шуктымыж Дене Акуш Прокопын шинчаштыже Ӱшаным налеш, толмекшак прикащик лийын шуэш. .Прокоп Мӧҥгыштӧ шагал лиеш, Шукыж Годым сатум Наледен ӧрдыштӧ Коштеш, Кутаисовын пайышкыже пурен, чодрам волташ полышкала. Прокопын укеже шеҥгеч Акуш уло кевыт пашам Шкетын Виктара, Прокопын нурла кидшым олмешта.Кевытыш чӱчкыдын Прокопын самырык ватыже Майка пӱра, рвезе прикащикын таратыше Шинчашкыже шыман онна, шинчапун модыктымыжым эскера. Иктат уке лиеш тын, Майка уло Оҥжо Дене кевыт ӱстембак Возын, Акушлан чоян Пелешта.— Таче миет вет?— Огым, — Акуш вуйжым рӱзал— Молан?— Оза уке. Иктаж-кӧ ужешат, мут Лектеш.— Огыт уж. Мый сад Велыш тӧрзам почам.Кастене Акуш, кевытым сурален, Ӱдыр Модмашке Лектеш, мыскарам Ойлыштеш,, рвезе-влакын шӱмыштым аяртен, Ӱдыр-влакым шке велышкыже семала, гармонь почеш Тывырдыкым Кушталтен, нойыде Пӧрдеш, А кече аваж помыш .волымеке, чоян мӧҥгышкыжӧ шикшалтеш, Нигӧн Шинчаш перныде Тошкем шеҥгеч кевыт Озан суртышкыжо пӱра, эплын тӧрзам тӱкалта.— Мо пеш шӱкӧ вучыктышыч? — Тӧрза чаршам вол
тен, Майка кӱлышӧ1 Йӱк Дене ӧпкелен, шкеже пушкыдо вачыжым Акушын кидыш тӱка, тудын пылышышкыже шокшын шӱлалта...Тыге илыш тамым Майка Дене ужашлыме йӱл шагал огыл эрген.Пӧлемыште Пычкемышрак. Тӧрза гыч тылзым Тичмаш Шӱргыжӧ Коеш, Пырдыжыште Кечыше коверым волгалтара.. Акуш, кушеткыш Возын, Майкан Ӱпшым парняж Йыр шыман пӱтыра, тудын кугу шем Шинчашкыже тӱткын Онча. Арака Руштыш вуйыш Кӱзен, Капым лушкыдемда, келаныкта. Майка, вуйжым Акушын вачышкыже Пыштен, нерышыла Коеш.— Акуш... Мом Ышташ Ынде? Кузе лияш?— Мом? — нерыше Йӱк Дене Акуш йодеш.— Мый нелемыҥам...Акуш ты мутым шӱкӧ Гана вучен. Коклан тудын шӱм-1 Кӱлышӧ — ревнивый.



шылан шун Чӱчын, Оӓӓ Пала тын, поктен лукде ӦК Кодо манын, Тудо лӱдын илен, но-коргыж Дене куанен. «Майкам пӱтырен шӱктем тын, кевытат кидем гыч ок мучышто», — Акушын чоя ушыжо Шонкален, но Майка деч вучымо мутым Колмеке, Акуш Йывыртымыж Дене Кычкырал кол- тыШашТай лие, варажым шкенжым Сеҥен, «Мыйын пашам укела» маншыла Койын, нерыше йӱкшӧ денак Пелешта:=- Азам ыҥлет — Прокопын тукымжо тӱлана.— Аза Прокопын огыл, тыйын лиеш.— Тый мый денем веле илен отыл вет. Мыланем Могай йола?—Акуш вачыжым туртыкта.— Аза тыйын. Мый шинчем... — Майка Тӱрвыжым Акушын пылышышкыже тушкен ойла.— Прокоп—Шувырчык. Тудын деч аза ок шоч... Акуш, Йӧратымем, мом Ышташ Ынде?Акуш вашмутым ок пу да, Майка, Вийнен шогалын, кроватьыш кумык возеш, Кӱпчыкым шинчавӱдшӧ деке нӧртен Шортеш: «Мом Ышташ Ынде?.. Кузе лияш?.. Пала тын, пуштеш!..» Майкан тӱрвыжӧ Лыбе-лыбе лиеш.— Акуш, чеверем! Куржына тывеч. Иктаж-кушко!.. Куржына! — Акушын кӱдык толын, Майка сукен сӧрвала.— Сурт-печыдымылан Корно кумда, — манын Акуш Тӱрвыжым мугльта. — Мемнан гайжын уло тоҥедышымат мланде.— Пашам Ыштена... Она йом.— Ораде улат, — Акуш, нелемше кидшым Майкан вуйыш Пыштен, парняж Дене ӱдрамашын ӱпшым ниялткала.—Тышеч куржат? Молан? Вует Йыр шоналте. Кышкар гай Сурт-печым кӧ коден кая? От йӧрате—вес йӧным му. Вет Прокопын погыжо1 тый улат.— Шучко!— А кок вуйым Йомдарыкташ куштылго?..Тиде йӱд деч вара Прокопын ончык илышыже решатлалтеш. Кумло кандаш Ияш тӱвыргӧ капше Кечеш шулышо ош лумла кошка, шинчаже келгыш кая, шучкын Йылгыжаш тӱҥалеш. Прокоп врач декат кудалыштеш, Шӱведыше кува-влакымат кондеда, нунын Кокыртыш рун йӧре Варыме шӧнчалыштым нелеш, Марий наламат ок Кодо, Тырлышаш верч кӱсотеш чомам чокла, но ниможат полшен ок керт, — йӱмӧ вуя подыл колтымо наргӱмыж шкенжыным шуктенак шукта.1 Юго — наследник,
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Прокоп колымеке Шуко вучыде М айка сӱаным ышта, Акушым суртышкыжо пурта. Шошо велеш Ӱдыр аза шочеш.Революций лиймеке, Акушлан Ятыр турташ возеш. Кевытшым шалатен Пытарат, мал-погыжат Ятыр мӧҥгештеш. Лач Н ЭП  тӱҥалтышыште изиш Ылыжме гае лиеш: сатулашат тӧчен Онча да, вара Пайгус курыкышто печкелык1 кӱм муын, печкем Ышташ Пижеш, полышкалыше-влакым куча. Туге тынат, Тошто поянлыкыш ок шу. Совет власть Акушын шулдыржым чот пӱчкеш, Сельсовет тудым Сайлыме Йӱк деч посна кода.Пайгус курыкым мер2 кидыш налаш манын, Петрован пеш когарген Коштеш тынат, Акушын чоялыкше изи огыл Лие. Акуш печкелык лончым мумекак ВИК-ыште3 чыла кӱлет документым оформитла, лу Ийлан договорым ыштен, печкежым кооперацийын! едаватла. Петрован Ятыр вере тӱкныльӧ тынат, тыршымыже мӱндыркак ыш шукто.— Договор законный Виян. Законым пудыртымылан мыланна логалтен Кертыт, — манын РИК-ыште Петрованым савыртен шогышт.— Туге тынат, вет Анушыжо тарзым куча, сайлаш правадыме, — Петрован Туманла.— Чыла икте. Ок лий тын, ок лий...Икана ты Паша денак партий райком Секретарь дек пурен Каҥашыш. Кузежым-можым сайынак колыштмек, Секретарь Икмагал Шонкален Шинчыш. Вара шинчаже куанен йылгыжалте, ӱстелжым кид копаж Дене нерен, Тудо Петрованлан Писын Умыландараш Пиже:— А.тый вот мо: артельым организоватле. Тыглай Огыт пу тын, артель лиймеке Садиктак налын кертыда. Артель лийже, вара мыят полшем.Петрован ялышкыже Пӧртылын, Кужун ыш Юватыл, артельлан Негызым ямдылаш Пиже. Изарнян Кастене эргыжым ялысе актив дек куржыкта. Изиш лиймек, Каритон Прокой, Сенька, Ильышкан Йыван ден Васюк толын лектыч. Петрован 'нунылан Ятыр жап шонен Илыме Ойжым Почын пуыш:— Садыге, Пошкудо-влак, мыланна, Илышнам вораҥдараш ик Корно веле уло: пырля ушнен, пашам Ышташ. Мый Токан Районыш мийшымат, умылен тольым: Акушын1 Печке — точило.2 Мер — общество.3 В И К  — Волисполком.



вуйлатышыжым темдалаш Моло Семын Йӧн уке гай. Тӱрлӧ вере тудын таҥже-влак шинчат. Договорым чоян ыштен. Шоналтен Ончаш веле: Тудо Талукеш шӱкӧ Тӱжем Теҥгеаш печкем ужала, адак понарымат ышта.Петрованын Шомакше Моло марийымат тарватен:— Ӧ-о, йӧным муын мошта улмаш! Чоя айдеме! — Прокой кычкыралеш, Тудо Осып гаяк чытамсыр айдеме.— Орадак огыл.—  Ожно кузе илен, Кызытат тугак!— Умшат гыч шӱралтат тын, ала-момат шуктет,— Васюк кидшым лупшалеш.— Ала тугак?-— Сенька ӧреш.— Кӧлан вара шӱралтен?— Туге Лаваса!— Васюк Кычкыралме гай ойла.— Тый Шонет, Салий Ярак ыштен пуэн? Уке-ла! Салийын Сельсовет Председатель улмыж тодым Акуш кузе тудын йырже Шӱраҥыштеш ыле! Укеланак огыл ватыже «Мыйын Марием Председатель, уло яллан вӱй, Поян-влакат кумал Коштыт» манын, моктанен Мура ыле. Договорым Ышташ Полшымыжлан Акуш шертньым тушкалтен манмыгыч Шокта.— Ну-у? — Сенька Инаныде йодеш. — Тыгай мутык вуйлан шӧртньым?!— Ие, шӧртньым Маныт. Икманаш шӧртньым пуэн огыл тынат, тыглайже ятырак полшен.— Акуш кӱ курыкым ӱэдын але чынже Дене налын — тиде Эртыше наша,— Петрован, тамакым Пижыктен, ӱмбакыже ойла. — Кеч-мо тынат, Лийшаш Паша лийын, Пайгус кӱрык кызытеш Акуш кидыштак. Райком Секретарь мыланем Тыге Каласыш: артельым чумырыза, вара кӱрык Тендан лиеш, мане. Ну, тыланда артель нерген шӱкак ӱмылтараш ок воч. Те чыланат «Марий ялым»1 налын лудшо улыда, колхоз нергеште совет властьын политикыжым Умыледа. Пашаже тыгае: печке ыштыме артельым тына почаш мыланна кугу Байдак уке, кӱрык Ӱмырашлык огыл, тудым але Шымлен Ончаш кӱлет. Кӱ лончын Могай улмыжым пален налде ок лий. Марий манмыла, Вӱдын келгытшым Палыде Вӱдыш ит тӧрштӧ. Мыланна Утларакшым ял Озанлык артельым чумыраш тыршыман. Мемнан мланде Курыкан, кинде пеш Сайжак шочеш манаш ок лий. Ял марий-влак Пашаштым Тошто семынак Йӧнештаркалаш1 «Марий ял»—Москваште 1933 яй марте декше Марла газет.
56



тӧчат. Аҥана-влак Лыпчык-лапчык улыт, шӱкӧ мланде аҥа йыраҥланак пыта. ‘ *— Мом манаш, аҥана гоч Чыват тӧрштен вонча. А йыраҥеш Коншудо поша! — Сенька ешарыш.— Тый Коншудым ит Тӱкӧ, туло южгунамже Киндымат алмашта, — Йыван манеш.— Мыланнаже алмашта, а Поянже садак калачым пӱтыра!— Сенька .Йываным чактарен пуа.— Ида Рӱжгӧ, — Прокой ӱчашыше-влакым Вожылтараш тӧча. — Коншудо коншудан кодет, йыраҥ ок лий тын, ала коншудынат ӱмыржӧ шуэш.— Чыным манат, — Петрован йрокойын Шомакшым Пеҥгыдемден Каласыш. — Садымак Ойлем: шӱкӧ Мландым Яра кийыктена. Оза гай огынал. Молан колхозыш пурен, уло пасунам Иктешлаш огыл? Тунам индеш Пасум Ыштена да вольыкланат мӱйшудым1 пукшаш лиеш ыле...— Вольык Манмаште, Ушкалемат укес,— Прокой ӧпкела.— А тый Пырысым пукшо, — Васюк мыскарам Ышташ тӧча.— Ала вара лӱшташат лиеш.— Сай Вольыкым налына,— Петрован коклат пӱра.— Кредитым Пуат. «Мясагут» совхоз гыч Сай Урлык презым налын кондаш лиеш.— Вара нунылан вӱтам ыштенак Нерат лият, — манеш Прокой.— Вӱтамат Ышташ возеш,— Петрован Пеҥгыдемда.— Норма Дене пукшаш тунемына. Нӧшмӱй косам пукшена, турнепсым ӱдена.— А кинде Ӱдаш монден кодена? — Васюк йодеш.— Ха-ха-ха! Васюклан Киндат кӱлет лийын Коеш. Юмын шӱлыш Дене темаш тӱҥалына,— Сенька Воштылеш..■— А мом воштылыда?— Васюк Сырышын Коеш,— мый чыным Манам. Ик пасуштыжо мӱйшудым ӱдена, индеш пасу гыч кумытшо тудын йымалнак лиеш. Тапырланат кодаш Кӱлеш. Адак турнепсым шындена. Теве вич пасу йывылдикат! А нылгпасуж гыч Киндым мынярак погет.— Утенат кодет. Шурнына Начар ӱм ат тӱҥалеш Шонет мо? Шотлен Ончо: кызыт кум аҥат гыч Иктыже эре такыр Йымалне кия. Индеш пасу тодым Тудо кумыте пӱчкылтеш. Ну, тушто Мӱйшудо лийже. Теве Тыланет шӱльым1 Мӱйшудо — клевер.
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кеч ӱдӧ, кеч уке. Аҥан кӱмшӧ ӱжашыже такыр Йымалне лиеш. А подшо вич ӱжашыже тыйын кызытсе кок ашат нарышке шуэш. Адак индеш пасу тодым шурно Сайрак шочмым Ятыр Гана колынат дыр? Тыге киндет кызытсе дечат шӱкӧ Лийде ок код,— Петрован, «Сам себе агроном» Журналым Луктын, индеш Пасун схемыжым Умылтара.— Теве Тыге. Ынде раш?— Тугерак, — Васюк, кӧнышыла вуйжым Рӱзалта.— Ну вот, Пошкудо-влак, Мутем умлышда дыр. Акушлан вуйым онапу манына тын, чумырашак Кӱлеш. У Семын илен ончыман. Тӧчен ончымылан ӱпша гыч Огыт сово. Ме активлан'шотлалтына, ты пашам мыланнак тарваташ возеш. Умылен ыштыман, тыште ик марда озанлыкан-вла- кым кожгатыман. У  Озанлыклан Сай Имне, Сай курал Тарман кӱлет. Мланде Пашам устан ыштыше-влак кӱлыт. Ик имньыдыме-влакым ушымо Дене Гына Первыйлан йӧсӧ лиеш, кредитлан веле ӱшанаш ок лий. Кредит — колхоз погын Пычырик ӱжашыже тына да Тудо машинам налаш, сай Вольыкым кондаш кучылталтшаш. Калык коклаше умылтарыза, Нуным кожгатыш, у Семын Ышташ тараты- за. Могай умылдымаш монь лиеш тын, каҥашаш толза. Дмитрий‘Иванович ӱмылтарен пуа.Петрован адак Октябрь пайремлан йошкар обозым ыштышат нерген каҥашен налешат, Погынышо-влакым Ужаташ Лектеш. Омсаш тӱкылтышым Пыштен Пурымекше, Пырдыжыште Кечыше шагатым ончалешат, ӧреш: тагат умдо иктышке лишемеш. «Шуко Шинчена улмаш» — манын Шоналтен, Петрован Йолжым руда, тулын йымак пурен возеш, семынже Куана:— Ну, Ынде ий тарваталтеш. Шекланыза, Акушмыт, ӱмырдам лугычлена. V IIIАрслан ял Октябрь пайремым Ынде первый ок эртаре тынат, ты марте тептер шагал ыле. Уло пайремжат урем Вошт йошкар Тисте Дене эртымаште да Кастене школыш Погынен, Спектакльым шындымаште лиеш ыле. Тений комсомольский Организаций пайремым сайынрак эртараш шонен Пыштен. Петрованат комсомоллан чот полшаш мутым пуэн.Чыла палемдымым Шукташ Гын, пайрем ямлын эртышашлык, Петрован кинде ямдылыме планым темаш шоне-
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нак тӱлана, пайрем Кечыште йошкар обозым ыштынеже, Государствылан Киндым шӱкӧ Обоз Дене наҥгайынеже, Кечывалым митинг эртаралтеш. Кастене Комсомолец-влак Спектакльым шындат. Школышто чумырымо пионер отряд Торжественный обещанийым пуа, гимнастикым ончыкта. Рвезе-влакак тӱшкан Муралтен Пуат, у Семын Кушталтат.Анайын ӱмбак Спектакльым ямдылышаш Паша Возо, а Мичу ялысе рвезе-влакым поген, у Мурым туныкта. Кас еда школ пӧрт яндар Йӱк Дене шергылтаралтеш. Йӱк пӧлемыш ок шыҥе, почым шындыме Тӧрза гыч Уремыш Ташлен Лектеш.:— Ты каваршаш икшыве Дене мом ышташат ом шие/ че, — манын, тиде кечылаште школьник-влакын авашт Пешак пеҥалыт.— Кочкын ок тем — кӱжӧ Йолаш дек куржешат.— Пионерыш сералтын Коеш? — иктаж-кудыжоӱмылтарен пуа.— Пинерешкыш? Ах, шайтан икшыве! Ах, йӧкшӱк! — манын осалрак ӱдырамашыже, Шыҥа шовычшым рӱзен, школыш топыртата. Школыш Куржын пӱра да, чара вуйыштыжо ӱп м у г л ьы жо - в л а кы м чытырыктен, Туманла, еҥ шеҥгек шылын шогалше икышывыжым мӧҥгышкыжӧ вӱден кая. Ӱдрамаш пешыжак ок сӧйгӧ1 тын, Йочажым кыраш кидшым ок шуйо тын, туныктышо ок чаре, тореш ок лий, ӱдрамаш шӱмым лыпландарышаш манын, йочам шкак Мӧҥгеш ужата.Туге тынат, йоча-влак школыш мийде Огыт код. Спевка тодым иза-акай Коклаште Пӧрдыт, шке Оҥгыр Йӱкыштым ушен, мураш подшат.Анай-кум Кечеш пӧрык2 толеш, репетицийым Эртарат, кая. Мичу школ пӧрт Воктенак Пачер Дене Ила тынат, Репетицийыш шагал коштет. «Чыла вере Шуаш ок лий, адак Анай Йӧршешак Грамотдымо огыл вет, Техникумышто тунемын», — манын Мичу шона. Тудо шке пӧлемышкыже пурен шинчешат, тунемше-влакын тетрадьыштышт йоҥылышым тӧрлатылеш, вич кечаш планым ямдыла, школ дневникым сера. Коклан, репетиций пытымеке, Анай пӱра, южгунам примусеш чайым ырыктен йӱыт. Мичу Могай рольым, кузе модшаш нерген Анайлан умылтарылеш.
1 Сӧйгаш — шургаш.2 Пӧрык — ик Гана.
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Икана Тыге чайым Йӱын шинчымашкышт Осып толын Лекте. Тудо саҥгаш Кержалтше ӱпшым пел Могырыш Пыштен, чевер кугу шинчаж Дене Анайым тӱсландара. Анай Осыпын пурымыж тодым Писын Савырнен ончалят, чеверген, Шинчажым ӱлкӧ ыштыш, кенета ӱҥышештын, леваш тӱҥалше чайым Нимо укеланак ший Совла Дене пудраташ ниже.— Тол, Осып, пырля тич, — чайгоркам Луктын, Мичу Осыпым ӱжӧ.— Огым. Йӱын тына толам.Осып табуреткыш Шинче, Тӧрзаште шийше книгам налын, шаралтышат, кумытынат ик Магал шып шинчат. Осып книгам Онча. Книга лышташым савырымыж тодым Тудо шинчакомдышыжо йымач Анайым ончалешат, адак книга дек пӱгырна. Анай Шинчажым ок нӧлтал, шона кидшым ӱстембак Пыштен, ала-мом сӱретлышыжла Парняжым тарватылеш. Когыляныштат Оҥайсыр чучеш, коктынат тита- канала Койын шинчат.Мичу первыйжым Нимом Шижде чайым Йӱын Шинчыш. Вара Тудланат келесырын чучо. Стакан Пундаште йодшо чайым йылерак1 Пытарен, ӱстелтӧр гыч Лекте. Носовикым Луктын, шӱргыжым Ӱштыльӧ, койка тура Миен Шинчын, парняж Дене Тӧрза Кӱпчыкым Перкалаш Тӱҥале.Мичу Тӱрлӧ мутым лукташ Тӧчыш тынат, Осып Мичун йодмыжлан кок-кум мутым каласымыж денак Серлагыш, книгам веле кучен Шинче, Пуйто воштыл-шаяран2 ойлыштмыжо лийынак огыл. Анай Кутырымашке ок ушно. Тудо Стаканым ястарымек, Иктапыр шып шинчыт, вара каят Тарваныш.— Вучалте, Анай, мыят каем, — Осып Анайым чарен кодынеже.—  Мо пеш вашкеда? Шинчыза. Домино Дене модына ы ле.— Мичу пелештыш, но Анай Вигак мане:— Каяш Кӱлеш.«Мо Таче коктынат пеш сӱмысыр лийыч?» — Мичу Шкет кодын, Шоналта. — Нигунамат Тыге лийын огыл.Уремыш Лекмек Анаят, Осыпат ик Пагыт Нимом пелештыде ошкылыт. Анайын пӧрт турашкыже шуымеке, Осып Анайым, Кидше гыч кучен, чарен Шогалтыш:— Чыталте. Мутланена.
1 Йыле — вашке, содор.2 Ш аяраш — игылтынрак мыскарам Ыштылаш,
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Шкеже Пычкемышыште Койдымо шинчаж Дене Анайым чаманышын ончалеш.— Ну, Ойло, — пӧрт деч изиш торлен, Анай ӱвӧ тӱҥыш эҥерталтен шогалеш, — мый Колыштам.
Ты йӱкеш Осып пиктежалтын шӱлалта, чытырныше 

йӱкшӧ Дене Жалын йодеш:
—  Анай, Ынде Мыйым мондетак мо?
—  Мондем тынат...Анайын ты мутшо Осыплан кӱзӧ кермыла Лие. Тудо кӱсотыш Луктын рӱзалтарыме чомала Чытырналте. Саҥгаже пӱжалтеш. Капшылан йӱштын-шокшын Чучын колта. Шӱм вургыжмыжым сеҥаш тӧчен, Тудо пӱйжым чот Иша, пӱй Кокла гыч Кочын Пелешта.— Так, Анай. Пелыл1 еҥ Сайрак лиеш Маныт, — вара шкежым Сеҥен, воштыл колта. — Арам шонен Ильиным аман...Анайын ты Мутлан шыдын Руал Каласымыже шуэш. Тудо мутланаш чарнымыжланат ӧкынен кудалта. «Вот адак Шинчавӱдшым Йоктараш Тӱҥале» манын, Шоналта да, Тунамак шонымыжым вашталтен, Осып кӱдык Миен шогалеш. Кидшым Осыпын Вачыш Пышта, Осыпын чытырнымыжым шижеш.— Могай осал кумылан улат!— Анай ӧпкелышыла ойла, Осыпым Воктекыже койда. — Пуйто ме Таҥым шке Кумылна деке сайлен она керт. Пуйто мыланна рвезе- влакын кумылыштым тына Шукташ пӱралтын. Тиде — Тошто коса. Осып, неужели Тидым Кызытат умылен отыл? Сӧрвалет тынат, сырет тынат, тидын Дене Мыйым шке велышкет от Савыре, Вет йӧратымаш. Ӧкымеш ок ышталт. Шӱмлан оза лияш ок лий. Тудлан «теве Тидым йӧрате» манын Кӱштен от керт.Анай изиш Чарналта, вара адак ешара:— Шижам, тый Мыйым Мичулан кӱлет. Уто Паша. Мый але Тудлан мутым пуэн омыл. Тыланетат — «ӱмыраш таҥ улат» манын, товатлымем ыш лий. Просто мый эрыкан ‘еҥ Лийнем. Шонем — йӧратем, Шонем — уке, Иктат чарен ок керт. «Монденат мо?» манын Йодметат ок кӱл. Кӧ шинча, ала ӱмыреш тыйын Лиям...Осып деч Писын Ойырлен, Анай мӧҥгышкыжӧ пӱра, содор кудашын, кыдежыш пурен возеш, но Мален Кертде
1 Пелыл =— ӧрдыж..
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Ятыр кия. Вуйыштыжо Мичу Дене шинчен Эртарыме кас нерген шарнымаш Пӧрдеш.Чайым Йӱын шинчышыштла Нуно тунемме Жапым Ушештарен, Кутыркалат... Мичу, Тӧрза янакыш Эҥертен Шинчын, Каваште шулышо кас ӱжарам Онча, семжылан 
келшышын йолжо Дене пералтен, пеле Йӱкын Муралта...Мичу адак Тӧрза велыт Савырна, вес Мурым шӱшкалта, Анай шижеш: Мичу тудым туныктынеже... Ушан рвезе! Мичу Тӧрза Воктен шоген, ваче гоч Анайым эскера. Ш ӱмыштыжӧ ала-кушеч шочшо ласкалак Ташла, Анайлан Шӱм л ашыкта, тудын чевергыше шӱргӧвылышыжым йӧратыкта. Мичу шкенжым Сеҥен Кертде, Анай Шойык Миен шогалеш, Анайын кидшым, вичкыжрак Парняжым шыман онна, вара кок Кидше денат Анайын вуйжым чот ӧндалын, тудым Саҥгаж гыч шупшалеш.— Ой! — Анай тӧрштен кынелеш, Шӱргыжӧ йӱлаш тӱҥалеш. Шинчаже Мичум ӧпкелышыла Онча тынат, тушт о — кӧргыштӧ— айдеме йылмыш Кусарен каласаш лийдыме ласкалыкат, чаманымашат, куанымашат иктыш варнен чолгыжеш...Тиде касым Анай ок мондо. Тыгай кас, тыгай шыман ӧндалмаш, уло кӧргӧ куатым Пыштен, Чылам мондыктарыше шупшалмаш уш гыч Нигунамат ок йом. Ынде Анай кок тӱл Коклаш верештше гай лийын. Шӱмжӧ Мичу ден Осып Коклаште пулашалтын. Кудыжлан шӱмым пуаш, кудыж лене Ильиным Лош Ышташ?...Тӱнӧ шып. Кӱшнӧ Вужга оҥан пыл-влак Ойгыдымо Йӱксыла йӱл Кавам пӱчкын ийыт. Нунылан мландӱмбал илыш умылаш лийдыме. Нуно коло Ияш рвезе Шӱмын вургыжмыжым, илышым сӧрастараш Вийнен Кушшо капын шӱлышыжым Огыт умыло...IXЛум кенета, эр толын пызырале. Тений, чевер Кече-влакым вашталтен, Шыже Йӱр шӱведыме Пагыт шӱкак ыш шого—мландымбал ош портышыш пӱтырналтынат Возо...Пӧршаҥше Кожла шеҥгеч ковра кече Лектын... Кечыйол пӧрт вуйыш туран Возын, тушко ончалашат ок лий: шинчам йымыктара. Кудвечыште сарси-влак Пӧрдыт, чывылан Луктын шавыме шӱльым чӱҥгат, — Вычыл-вычыл веле Шокта. Киса-влак укш гыч укшыш тӧрштылыт, нунын тарванылмышт Дене укшер гыч пушкыдо, свежа лум Йога.
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Шолап Йымалне Кӧгӧрчен-влак кыжгыктат, карниз оҥаш Лектын Шинчын, пуныштым эрыктат, Шке коклаштышт кӧгӧклат, — Очыни, Суапле кечым Моктат.Сельуполномоченныйын пӧртшӧ Турашке эр Годсек ула- влак чумыргат. Арслан марий-влак, тер тич шӧртньӧ тӱсан шыдаҥым, ший гай шӱльым Оптен, шыҥалык ден шыҥ- шыҥ леведын, Киндра Дене чот Пидын, Октябрь пайрем лӱмеш погымо йошкар обозым ужатат. Чумыргышо-влак, пачаш-пачаш Йыр Савырнен терыштым Ончат, лушкыдынрак Пидме кандрам тӧрлатылыт, Имне тупым Ниялткалат. Туштак Петрован шогылтеш. Погынышо Коклаш адак ик тер ешаралте тын, Петрованын шинчаже йывыртен чолгыжалтен!. Тудо толын шогалше Марий дек лишемеш, лӱмжым кагаз лаштыкеш удыралеш, Мыняр пудым наҥ- гаймыжым палемден кода.— Ну, тарванена мо? — Осып пӧрт гыч Лекте, Погынышо-влакым куаныше шинчаж Дене Йыр Ончалын, Петрован дек толын Шогале. — Ынде чылан Погыненыт чай?— Адак Куд ула уке. Го, Тевыс нунат Толыт. Тистым1 лук-ян, Осып!.. Ӧрыктарена вет! — Петрован угыч Толшо- влак велыт Тарвана.Осып сельуполномоченныйын пӧртышкыжӧ пурен Лектеш, тушеч йошкар Флагым Луктын, Ончыл Терыш шогалта. Изирак Мардеж Дене лойген Модшо йошкар таран Ӱмбалне чылалан рашкыдын Койын колта:
Уто Киндым — Совет Эллан!
Арслан ялысе йошкар Обоз!Тыгутлаште Петрован Ончыл тер ӱмбак Кӱзен шогалешат, воштылшо калыкын лыпланымыжым вучен, кидшым оҥ Кӱсеныш Чыка. Тыге Шогылташ ожнак тунемын. Петрован ушыжым молемдаш полшышо забастовка деч вара, шем пондашан Революционер Дене пеш Татун илен. Революцийын первый ийлаштыжат тудын Дене пырля Тӱрлӧ митинглаште коштын... Тудыжо митинг тодым иктаж кӱкшакаш Кӱзен шогалешат, кок кидге оҥ Кӱсеныш Пыштен, Погынышо-влакым шинчагомдыш йымач ончалеш ыле. Шыпланен шумыштым вучен Шуктымек Иже, тӱл ӧрам пӧш Дене Ылыжтарыме Семын, калык Коклаш сескем- лалтше шомакым Кышка, чыла погынышым икояныш са-

1 Тисте — флаг.
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выра... Теве Кызытат Петрован тыгак шога, Тидым марий- влак ужыч:— Шыпрак лийза, Петрован ойлынеже!— Петрай, тамакетым кудалте!— Тамака ок мешае, *— ӧйлыжоуеле." Улазе-влак Петрованын Шогымо* терже дек лишкырак лийыт. Петрован, Осыпын рвезе Шӱргыштыжӧ шыргыжмым ужын, шкежат шыргыжде ок тӱсӧ. Воктенже йошкар Тисте лойгыктен Модеш. Петрован уло Оҥжо Дене ласкан шӱлалта.— -  Йолташ-влак! — Петрован уло Йӱкын кычкырале.— Мый шӱкӧ ом Ойло. Шуко Ойлашат ок кӱл. Ме шӱкӧ жеп Кутаисов гай коштаным Пукшен-йӱктен Илышна. Ме, ӱмырна Мучко Киднам нузылтен, Романов тукымын Илышыжым шуяш полшышна. Мемнан Кидна Дене кӱ полат-влак чоҥалтын. Мемнан вӱрна деке казамат-влак мушкылтыч. Мемнан капна Дене мостовой-влак вакшалтыч. Мемнан капна Капиталын Копаштыже ишалт индыралте..,. Теве могае Тошто илышын «чынже»!.. Шучко каргыме чын!Петрован пытартыш Ойжым уло коргыж ден Кычкырал рашкалта да кенета йӱкшым иземда, Ныжылге семыш Кусна. Тыге кӱ Серыш урлен кержалт Пӧрдшӧ эҥер вӱд, Шыма Олыкыш Ташлен Лектешат, Лыйык-лайык ловыкалтын, эплын, ласкан кыжгыкта, шургымо йӱкшым шулыктен, шыплана.— ...Мемнан партийна, чыла пашазе ден шемер кресаньыкын полшымышт почеш, Курымлык кепшылым шалатыш, помещик ден купеч тӱшкам сӱмырыш. Мемнан деч сай йолташна-влак Сибирьын лӱман тайгаштыже, Кечывал Велысе когарге ошман ир мландыштыже, Кавказын Пытыдыме кӱрык лоҥгаштыже шке ужар вуйыштым Мемнан верч Чаманыде пыштышт. Тидым мыланна Таче ушештарыде, ок лий. Мемнан сеҥымына граждан сареш пытыше йолташ-влакын вӱрышт Дене налалтын. Мый нунын лӱмеш упшым налам, алак шкенан обознамат нунын лӱмешак Ышташ Манам.Изирак выжга лум лӱмеш, чараҥше вуйыш Возын, ӱп Коклаш Уралтеш, тӱргыш Логалын, коваштым Чыгылта. Улазе-влак, вуйыштым Чараҥден, Кучедалме Пасулаште шырпешталт пытыше патыр-влаклан чапым пуэн, шып шогат. Марий-влакын Чурийышт пешкыдемын. Ик чогашылат ок тарване. Шинчашт, пеле кумалтын, ӱлкӧ ойна. Кӧ шинча, ала Южиктыже сареш эмганен Йомшо Чинче



иадраш эргыжым ушештара. Ала иктаж-кудыжо Окопын Тазыла лавраштыже почаҥ коштмо жапшымат ылыжтен шарналта! А Петрован, кидшым шаҥгысыла ончык шуен, Тулшол гай шокто Кошартыш Ойжым йоҥгалтара:— Эсен лийже Коммунист . партий! Сӧйыштӧ пытыше мза-шольына-влаклан Курымашлык чап!— Ура-а! — чыла оҥ гыч Виян ой кынелеш.— О,возлан йошкар партизан Лӱмым пуаш!— Тарваныза!Тошкешт шогышо Имне-влак Терым куштылгын тарватен налыт. Кумло кандаш тер, ял покшеч чылдарла- рончылтын, кужу радамыш шуйна. Ончыл терыште йошкар 
Тисте лойгалтеш, йошкар обозын Командирже — Ончыл терыште шинчыше Осып, Тулупым кӱдаш кудалтен, гармоньым Луктеш, тока веле тӱнем шӱктымӧ «Будённый маршым» тӱҥалеш...А Кастене Октябрь пайрем лӱмеш школ пӧртыштӧ Сылне вечер эртаралтын. Молыгунам школыш Толшо-влак шагал лийыт ыле, Утларакшым рвезе-влак Погынат ыле. Ты кас тын илалше калыкымат тарватен. Ӱмырышт Мучко школыш йолыштымат пыштыдыме чалемше кугыза ден кува-влакымат ӱжын Кондымо. Теҥгыл ситышынак лийже манын, Комсомолец-влак эрденак ял Мучко Савырнен лектыныт, ярарак теҥгылым чумырен шуктеныт. Вечерым Вуйлаташ Мытрийым Ойырымо. Тудо, Толшо-влакым сайын вашлийын, Кажныжлан верым палемла. Эй ончычак йоча-влакым чумыра, нунын почеш Шоҥго-влакым шындылеш. Рвезе тӱшкам шеҥгекырак ужата.— Мытрий Таче шорык ден казам ойыркалаш тарлалтын,— южыжо мыскаралана...— Мытрий, молан мемнам шеҥгек Поктет? — Алима, Шинчажым Семален, Воштылеш, оҥжым Кадыртен койышлана, ӧпкелышыла Кояш тӧча.— А тый Пуйто йывыртен отыл,— ик Ӱдыр Алимам ӧрдыж гыч тӱкалта. — Ончет тын, кӱштӧ пусак, тушто Тыланет ӱяк-мӱяк..Рвезе-влакат веселан мутым кышкылташ пижыт:— Мытрий Дене шӱраҥышташат утларак оҥай.— А те, вожылдымо-влак, Игылташ веле уста улыда,— Мытрий рвезе Ӱдыр тӱшкаште Пӧрдеш, пӱйжым шырен Воштылеш.—Тыланда пусак да ӱмат веле лийже.Шоҥгырак-влакше Ӧрын школ кӧргым ончыштыт:— Тиде молан погалтын, эргым? — Гербарий Воктен
5 Ал. Эрыкан 65



шогылтын, пеле Сокыр ӱдрамаш ик тунемше рвезе деч йодыштеш.- Тыште Мемнан шурно Пасуштына пошен толшо шӱкшудо-влак,—тунемше Писын Умылтара.— Нуно чот тарлат тын, Шурнылан кугу зиян Лектеш. Тевыс ты кандывуйым налаш тын, туло осалын ок кой, мотор тына Пеледыш. А туло шӱкӧ лиеш Гын, Мландым кошта. Теве Косатале, Пелчан, Молат. Нуно пасушто Вӱдым пелыжым Йӱын Пытарат, Шурнылан кочкышым Огыт Кодо, Сандене шурно сайын умен ок шу. Шӱкшудым Пытараш тын, шурно Ятыр Сайрак шочеш ыле.ж— Чынак ала? — шоҥго Кува вуйжым Инаныде Рӱза, шыҥашовычшым оҥайтарылын, Вӱдыжген шогышо Шинчажым Туржеш.— Чын, чын. Мемнан Мичу изана Тыге туныкта.Куважлан рвезе Эшеат Умылтара ыле дыр, но шеҥгел Лук гыч Анай Мурым Лукто. Шоҥго Кува у Мурым Колыштеш. Муро Шоҥго-влаклан Палыдыме, рвезе калык у Семын Мура; шоҥго-влак Семын шуялтен, Мучашдымын Йыҥысымаш рвезе Калыклан ок келше. Рвезылан кӱчык, рашкыде мӱрӧ Кӱлеш. Такмак лийже. Рвезе мӱрӧ шӱмым 
Чотрак ылыжташ, кид-йолым модаш тарватыже.Кӱкшӧ кӱрык вуйыштыжо Комсомол макым ӱден. Макым ӱден маке шочын, Комсомол Корным ПОЧЫН.Мемнан Урем — ӱлкӧ тайыл, Пӧрдын вола сэр Олма. Мемнан таҥна — комсомол, Сайлен налме сар Олма.— Вот колтат вет!— воктенже шогышо Каптийым шоҥго Кува тӱкала.— Итат Ойло. Кумылым. Нӧлтат. Только... — Каптий йӱкшым иземда,— Шоҥго-влакым Огыт пагале. Эре Комсомол да комсомол. Тудо нунылан шочмо Сурт деч терге.— Туге, Лаваса, кызытсе калык ача-ава кид йымачэре утла. •— Садланак урвалдешышт пӱтырен кондат вет.— Мом?— Мом — Мераҥ игым! Сенькан солаште чыла Комсомол Ӱдыр мӱшкыран Коштеш Маныт.— Ала тугак? Ӧрат велы-с! — чал Кува ӧреш.66



— Ом Шинче, калык ойла.— Каптий, лӱмынак ӱҥышемше гай Койын, кугун шӱлалта. «Кугу Пӱрышӧ,.'Мемнан ӱдырнамат тыгай азаш деч арале, сакле», . Вудыматен, чоян воштылмыжым пондаш лоҥгашыже шылта.Рвезе-влак, залым кокыте пӧлышӧ* кок шыҥалык мучашым кучен, шыҥалыкым шергалыт, Сценыште йошкар умбалан ӱстел ноеш. Ӱстелтӧр гыч, кок Кидше деке ӱстел ӱмбак Эҥертен, Петрован кынелеш. Тудо Погынышо- влакым лампе волгыдышто Йылгыжше шинчаж Дене Йыр Ончен Савырна, ятырак толшо Шоҥго-влакым ужын, шыргыжалеш, вара Кидше Дене Ӱпшым шеҥгекыла Ниялтен, Торжественный касым почеш.Президиумым Йыле сайлат. Сценыш Максым, Анай, Ильышкан Йыван да Суремаш тӱҥалше Прокой кӱзет. Нуно, писте Кӱвар оҥа-влакым кочыртатен, ӱстел дек лишемыт, пӱкенлан! шинчыт. Мичу Октябрь революций нерген кӱчык Докладым ышта. Вара мут граждан Сӧйыштӧ коштшо-влаклан пуалтеш.— Мый, родем-влак, ойлаш тунемше омыл,— Ончыко Лектын, койынак чеверген Васюк тӱҥалеш. — Ойлаш айманалтеш. Мут ок Сите. А мо ужмем-Колмем ойленак пуынем. Тоҥгак .йылмына тыгай кугу пайремлан пешыжак ок келше да, Вуеш ода нал дыр, манын Шонем.— Айда Ойло, шкенан конла вет.— Мом тушто айманашыже, Палыме улат.— Седыге шол, чылан шкенан улына. Мый Тендан шинчаончылно кушкым. Изием тодым пырля йодмо йолташем-влакат Тыштак улыт... Орзамбай улмо пагытыштем пеш Вожылшан Ыльым. А изинекак еҥ кидеш лиймем Дене ушым Пӱсештараш Йӧн ыш лий. Тыге революций мартеак мыскынь шотешак кошталтын. А революций шинчамым пӧчӧ, Ильиным вес Могыр гычат ончыктыш. Колчак бандын толен, Калыкым мыскылен коштмыжо шыдым тарватыш. - Мый тунам ола лишне, Петровка ялыште Тарзе лийын Ильиным. Ну, тусо Йолташ-влак Мыйым кутыртенак кутыртат1: «Мом поянлан ялнен2 ыҥлет? Садиктак Поян-влакет тыйым шӱкшӧ Жвата3 денак кодат. Айда Мемнан почеш, Партизаныш каена. Сергаш тын, сеҥаш, пыташ тын, пыташ». Ну, Тыге кутырен
1 Кутырташ — тараташ.2 Ялнаш — Зависимый лияш,3 Ж вата.— Вургем.
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шуктышт вет. Мый Ораде Ыжым' лий, нунын почеш шичшым. Кум Ийышкен йошкар партизаныште коштым. А кошташ Куштылгак огыл ыле. Кечеш Витле уштышым, Тулеч шукыракат Йолын Кает тын, кузе малаш Шуйнен вочметымат от шиж. Винтовкет Мочет — кудашдеак йӧрлат. Шуко кошталтын, Ятыр ӱжалтын. Тидым ойлышашат уке. Мый теве ошо-влакын янлыкланымыштым веле Каласен пуэм.
— Ойло, Ойло!Васюк, Нигӧм Ончалде шканже ойлымыла, пеле Йӱкын ойла:— Ме, Партизан-влак, вӱрнам йоктарен, эрык верч Кредална. Тиде кредалмашеш мыят эмганышым. йолташем-влак гыч шукыжо сӧеш Пытен. Ынде нунын кийме верыштымат от му дыр... Лулегыштым Йӱр вӱд Мушкеш, Кожла Мардеж кошта...Васюк, кенета ылыжын, чӱчкыдын ойлаш Пижеш. Колыштшо-влак Ончылно Мондалтше сӱрет рашемеш.... Пӱнчер конла.Кушто! Чодра лоҥгасе Шыгыр йолгорно Дене разведкыш колтымо Васюк ошкылет. Йырваш Ончылтын, Олян тына ошкылын, кугу пӱнчӧ деке мия, пӱнчӧ йымак шогалеш. йол йыжыҥ пыта. Кокымшо кече эртак йол Ӱмбалне. Ситартышлан вӱдат купак веле ӱпша, Шокшышто ыренат, Йӱаш Йӧрдымӧ лийын.— Э-э,— Васюк шона. — Кунам ты сӧй пыта тын? Кунам буржуйым сеҥена? Тыныс, чапле Ильиным ужмо шуэш...Васюк, пундышыш волен Шинчын, вуйжым кок Кидше Дене иша. Ушышто гӱрлӧ илыш сӱрет нудранен шолеш. Теве Тудо, изи рвезе лийын, олыкышто пеледышым Пога, Мландӱмбак Возын, пундашдыме кӱшкӧ-кӱшкӧ пылпомышыш Онча. Тудын воктенже Оҥгырвуй Пеледыш пеледеш, ошымшӱлыш Дене лепене Тӱшка сайрашен, Пеледыш гыч пеледышыш чоҥештылыт. Теве телым рвезе-влак ден пырля школыш куржталеш... Теве, неле Шогавуйым вийдыме Кидше Дене тарватылаш тӧчен, нурышто курал коштет. Теве...— Мать твою!..—  ала-кӧн кычкыралмыже Пылыш чорам Кушкедшаш гай йоҥгалт Кайыш. Тыгутлаштак Васюм пылыштӱҥ гыч ала-могай неле быздон пера.Васюк ӧрт кайшыла шинчам Почын ончалеш: тудын йырже иктаж лучко еҥ. Тӧрштен Кынелнеже, погонан68



салтак-влак тудым кушкыжыныт. Воктенже Кӱжгӧ офи- цер-колчаковец...— А-а, коммунистический зараза, попалась?!—шыде йӧре офицер Туманла, куанымыжым Шылтен Кертде, Кидыштыже у ш  перчаткым Туржеш. — Теперь от нас дешево не отделаешься...Вара офицер ден икмыняр Салтак Пелке кораҥыт. Офицерын кӱштымыжӧ почеш кок еҥ Чодра Кӧргыш Ошкылеш. Изиш лиймек, Пӧртыш шуытат, Ваеюм вӱден каят.Эҥер вӱд воктене, кӱктӧ серыште, куэ ӱмылеш, кугу Куткышуэ вераҥын. Ош салтак-влак тушко лишемытат, Васюклан вургемжым кудашыктат, вара тудым чара могырын Куткышуэ Ӱмбалан куэ тӱҥыш кылден кодат.— йырваш пӱртӱс семала. Чодра покшеч Кайык мӱрӧ Шокта, яндар южышто лепене Тӱшка чоҥештылеш,— Чылажат илышылан йывырта, Чылажымат илыш куанен семала. Тыгай тодым колымо шуэш мо?Васюк Кадыргылеш, Йыҥыса. Кутко Тӱшка Васюкын умшашкыже, неррожышкыжо шӱшкылтыт, тудын Капшым илышынек каткален Пургедыт, илышынек мланде йымак нумалыт...— А-а-ай! О-о-ой! — Васюк Шӱм пудештшаш гай кычкыра.Ваштарешыже кугу чодран шӱлыкан мурыжо тына Шокта.... Погынышо-влак Васюкым пӱм вургыжын Колыштыт, южыжо—тыгайже ӱдрамаш Коклаште шӱкак уло,— Вӱдыжгышӧ Шинчажым ялук Мучаш Дене Ӱштылеш. Шеҥгел Радамыште шинчылтше-влакат Огыт шауло. Нуно — рвезе-влак — граждан сӧйын шучкылыкшым шке туп-вачешышт Нумалын огытыл. Нунылан Колчакын орышо бандыжын осалланымыже Палыдыме. Нуно той мучашан нагайка денат, вичкыж шомпол денат Палыме огытыл. Туге тынат, нунынат шӱмышт вургыжеш, нунат Ончыкыжым Сӧй лиеш тын, Эртыше Шучко саман ынже нӧртыл манын, пытартыш Чӱчалтыш вӱрыштым Чаманыде шочмо эл верч кучедалаш ямде улыт...А Васюк шке мутшым Кошарта:— Теве Тыге шукерте огыл ош бандит-влак мемнам индыреныт. Ме чыла йӧсылыкым Сеҥен, шкенам Чаманыде нунын ваштарет кучедал коштына. Партизаныште Коштмем тодым мыйык шинчам почылто. Вара Мемнан
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отрядна Йошкар Армий Дене* укшыш. Тушто кок ий коштым. Туштак эмганышым. Ынде Поранан, я Йӱран кече Лиеш тын, уло Могырем Коршта, луэм-влак пеҥыт. Туге тынат, Шӱмем Кызытат паче. Тӱрлӧ кӱлдымаш-влак Тоштым пӧртылташ тӧчен Ончат тын, Тендан Ончылно товатлем: адакат Совет эл верч каем, Иктаж-кушто йӧ- ралтмешкем винтовкым кидем гыч ом мучыштаре.Васюкын мутшым Виян сово Кырымаш леведеш. Южыжо кынелын, кидшым рӱза. Ты .шаулымым сеҥаш тӧчен, ты марте сцена воктене шып шинчыше Оркестр «Интернационалым» нӧлтал колта.Вара мутым Петрован налеш.— Йолташ-влак!■— Мемнан авылна гыч ик эн пагалыме йолташна — Яныбаев Колчак Ваштареш кучедалмаште шке вуйжым Пыштен. Тудо Советский .гражданышт чаплын колен. Ме тудын аважым Тулыкеш Ыжна Кодо. Ме Тудлан Пенсийым, льготым хлопотатлен Лукна, а кызыт Сельсовет вий Дене у портым чоҥен пуаш ойым пидна.Чылан шке йырышт Ончалыт. Шинчашт патыр эргым Шочыктышо шоҥго, пӱгыр авам Кычалеш. А Тудо, Тӧрза Воктен пызнен Шинчын, Нимо йӱкде Шӱм утен Шортеш. Шинчавӱд чӱчалтыш-влак, Чыли-чули Койын, Куптыргышо шургыж Мучко йоген волат, шӱкшӧ Тумышан мыжерыш чыпчат. Кӧ шинча, ала ик падраш эргыжым Тыге эр йомдарымыжлан шоҥго кумыл рудалт почылтын, ала Ятыр Ойгым ужмеке, жап шуде шоҥгемше Марий вате, шке властынылан Моло Семын тауштен моштыде, Ташлен Лекше Шинчавӱдшым, уло кӧргӧ кумылжым Луктын Пышта.Куанымаш кумыл Ылыжеш, мурымаште, Модмаште калыкын веселан илымыже шижалтеш.— Кидым кучен, шогалза. Модаш тӱҥалына,— чот ойла Осып. — Тол вашке воктекем!— Эй, мом Тунаре Шуйкалаш? Алима, Мурым Тӱҥалшаш! Покшеке лек-ян,- Канипа,— Шинчажым Осып пӱялта.—Молан тынаре чевергет? Ала, Йыр Пӧрдын, муралтет? Йолташлан пеленже Васюкым лукшаш.— А мо? Вуйым ом Шупш. Лекташ тын, лекташ.Васюк, партизанла . ӧршыжым пӱтыралын, Лектын шогалеш.— Мый тенданла у семетым ом мошто. Тошто годсым шарнем, Муралтен пуэм, Тошто- годсым мондаш ида тошт!
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Тиде мӱрӧ ачамын Логаржым корен, тиде мӱрӧ Шӱмем
ВОШТ КОЧКЫН!Зал кӧргыштӧ Тошто мӱрӧ ӧпкелен Шортеш:Теният шӱдыжым мый солальым.Солалмем еда шорыктымЕ..Эй, нужна Тольо, налын кайышт Намиен . Германыш пыштышт...Пеш йӧсӧ улмаш Герман кылыште,Илашыже йӧсӧ улмаш...Солалмем сайыл2 шӧрыштым тынат,Эй, нужна Тольо, налын Кайыш,Намиен Сибирьыш пыштышт...Пеш йӧсӧ улмаш Колчак кидыште,Илашыже йӧсӧ улмаш...

- Я мом ыҥлет, Ожно кошкен ыле Чылт омо,— уны
каж Воктен пызнен Шичше шоҥго Кува Мутлана. — Пай
ремым тений веле ӱжаш пӱрен дыр. А Ожно...Но ожнысо нерген каласенат ок шукто, Йырым-йыр шергылт кая; •— Ой, Йыр шогалза, мурена!— Молан тынаре рӱжгеда?— Такмакым лукса, ӱдыр-влак!— Йӱкна Йоҥгалтше Йӱкынрак!— Ойго Мондалтше!— Тошкалтше Тошто!— Мемнан пайрем — куанымат!

—  Ну, и рвезе калык, Чылт ия! — Каптий шицчам кара,— кузе колтат вет, томаша!Муро Ташла, Йоҥга:Йолташ катам лийме тодым Меат катам чиена.Йолташ тӱнем Лекме тодым Меат тӱнем лектына...Порсын солык, йырже Мамык,'Йӱр йӱреш тын, ок вите.Капем — кӱртньӧ, Шӱмем — чойын,Еҥ ойла тын, ок вите.Тӧрзан пужо Пешак тор —Вияш пӱнчын Рӱдыжӧ.Мемнан таҥна Комсомол —Рвезе вийын Рӱдыжӧ.
1 Шӧрыштым — Шортым. (Калык мӱрӧ)1,Сайыл — еда,
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Ӧш солыкым налын!,Йырже чоным! нӧлтена,Ме она лӱд, она вожыл,Совет власть ден кушкына...— Тевыс Могай вий! Тевыс кӧлан мыланна ӱшанаш кӱлет! — сцена гыч Петрован ден Мичу рвезе калыкын 
Куанжым Йӧратен Ончат... ХПычкемышалт ок шу, — лувуй, кадыр тоян Кавриш, погынымашыш покташ соптыртатен Лектеш. Кавришлан ял Мучко Савырнен лекташыже пеш кумыланжак огыл тынат, Савырнен Толде ок лий: «Тений власть тугай, от колышт тын, ала-кузеат Терген Пытарат» манын, Шекланаш верештеш. Кайме деч Ончыч таман Чондайым 
Луктын, «агытан кекерекым» пӱтыралаш Кӱлеш. Кавриш, Тошто Марий йӱлам кучен, шеным Лукто, чакма1 2 Дене тулым ылыжтен, пижыктыш.. Вара, Ларката лудыла Капшым оҥайын лупшкедылын, пошкудо кудвече декыла Миен шогалешат, Кудвечыште шогылтшо Салийым ужын, Пече ломашым Тояж Дене Шолт-шолт — нералта.— Салий Изай, улат мо?— Улам, улам,— йорпака пондашыжым Кылмен пижше ий деч сӱвызен, Салий вашешта. — Мо уверым каласет вара, Кавриш родо?— Собраньыш кӱштат, мияшет кӱлет манын, каласаш тольым.— Мо шот Дене?— А кӧ шинча Нуным... — Кавриш, Йолжым торен, 
Пелке шӱвал кода. — Коштыт вет, саде кугырак-влакет.Кечывалым ял Калыкым Писын поген от шукто. Иктаж Кум-ныл Гана покташ Колтыде Орол нӧртыш ик еҥат толын ок тошкал. Кас велеш Иже, Мӱшкырым шокт о  чай Дене ырыктен шуктымеке, Пӱжалтше саҥгаштым Тувыр шокшышт Дене ӱштылдалын, кӱрыкыштым, айза- мыштым, мыжерыштым чиен, ӱмбачынже потам ӱшталын, Орол пӧрт Велыш Каяш Тарванат. Тыгай койыт Арсланыште веле огыл, Моло ялыштат пеҥгыдын кучалтеш, Сандене погынымашым кеч-кунамат кас велеш Погаш тӧчат.1 Чок — Йолва.2 Чакма — яну.
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Но ты ганаште калык вашке чумыргыш. Орол нӧртыш пурет — Нимом от уж. Тамак урем гыч Пурышо Йӱштӧ юж Дене варна да нугыдо Тӱтыраш верештме гай Коеш. Пылышлан бу-бу-бу веле Шокта, кӧн мом ойлыштмыжым Кенеташте умыленат от шукто. Вара Семын тына шинча изиш Почылтеш, ӱстембалне чужген йӱлышӧ Сокыр лампым ужын шуктет, йомаклыше-влакымат иктын-иктын пален Налат. Пусакыште кум Марий чӱчырнен шинчынытат, карт Дене лочкат. Молышт нунын Йыр Погынен шогалыныт, Модмыштым пеш Эскерат. Вес пусакыште рвезырак-влак Мыскараче Печукым Йыр авырен налыныт. Калай Коҥга воктенат тӱшкан чумырген шинчат; Туштат трубкаштым пӧжгат, манеш-манешым колтылыт. Погынымаш але тӱҥалын огылат, Вечук уло Кертмыжым шоякла:— Ожно Янавай лӱман еҥ илен,— манеш Тудо.— Тудо лӱдшырак, йолагайрак еҥ улмаш. Кожлашке пулак кая тын, Пуым Орва сал кӱкшыт тына Оптен толеден. Икана Янавай кожлашке нымыште Шолышташ кая. Кожла Кӧргыш пурен шогалешат, тыш ончалеш, туш ончалеш, колыштынат Онча — Нимо йӱкат ок шокто. Янавай нымыште руаш пижет. Руа-руа — ситара, вара Нийым Кушкедаш тӱҥалеш. Пелыже наре кушкедеш. Но вот, чу, Колыштеш — ала-мо .шӱшкымӧ Йӱк Шокта. Тунамак Янавает ний кушкедмет, монет — Кожла гыч Вигак Чоша!.. Куржеш, Куржеш — йолжо шеҥгеланже Логалеш. Шеҥгекыже Савырненат ок ончал: Тунар лӱдын!..Вечук папиросым шупшылешат, Кошарта:— Тыге Янавает шке Нерже шӱшкымӧ дечат лӱдын ок Чошо мо! — Рвезе-влак шу-у воштыл колтат.Тидын тодым Ӱстелтӧрыштӧ пелыл еҥ деке Кывыжге мутланыше Петрован кынел шогалешат, Толшо-влакым лыпландарен, погынымашым почеш.Погынымашым Вуйлаташ Мытрий ойыралтеш. Протокол серкалышымат шындат, вара райцентр гыч толшо агроном колхоз Озанлык нерген Докладым Ышташ Лектеш. Уто мутым ойлыде, Тудо Вигак тӱҥалеш, Шкет озанлыкын доходым шагал пуымыжым, пырля пашан, Машинын пайдалыкшым пример денак ончыктылеш, ял Озанлык артельыш уставшым лӱдын лончылен пуа.«Колхоз» мутым Арслан марий-влак агрономын Докладше деч Ончычат Ятыр Колыныт тынат, адак чот Колыштыт. Тылеч ончычшо Петрованат, моло-влакат



колхоз нерген Кажне йӧнан верыштак мутым Луктын, ӱмылтарен коштыныт тынат, колхозыш пураш чоткыдо ӱжмашыжак лийын огыл. Ты погынымашыште тына колхозым Ыштышаш нерген пеҥгыдынак пижыч.Доклад пытышаш Жаплан Пӱжалт пытыше агроном шке йырже ончалешат, ялт. ӧреш: ойлаш Тӱҥалмыж Годым ӱдрамаш-влак кушто-икте тына койыныт тын, кызыт нунат Ятыр Погынен шуыныт. Ала-кудыжо Погынымаш тӱҥалме годымак «колхоз» мутым колынат, урем Мучко Кычкырен Куржын, вате-влакым тарватен. Тылечат посна Шыгыр пӧрт Ынде шелшаш гай тич темет. Агрономын ойлен чарнымекше, чыла вер гыч, икте весым ончылташ тӧчен, тӱрлым йодышташ пижыч, йодышлан мучашат ок лий гай ноеш; адак иктын-иктын Огыт йодышт-ыс, икга- наштак Кум-вич еҥ кычкыралешат, кӧлан мо кӱлешым Керек кузе. умыло! Докладыште ойлымымак Шӱдӧ пачаш уэт йычыгат. Утларакшым Вате-влак деч эрык уке.— Чарныза, Поче-поче ойлыза,— Погынымаш вуйлатыше чараш тӧча.— Мемнан Койышна тугай: Икганаште она каласе тын, монден кудалтена,— Вате-влак каргашат.— Ликпункт дечат Ярсен от шу, Ынде колхоз Дене шерым темынешт,— Иктыже Туманла.— Ынде икшывыланат оза она лий-ыс, Тӱрлӧ ясльым да монь,— Весыже ӧпкела.— Могай уста улыда! Мыланна шкенан марийна ок Сите мо? — кумшыжо варгыжеш.
—  Теве Тылат колхоз! — нылымшыже ӱстел декак 

тӧрштен Лектын, агрономын шинчашкыжак чишкам 
тушка.— Кае, Манам вет, суртышкет, Йолко Коклаш ит шӱш
кылт,— визымшыже, шке Марийжым, суртышкыжо наҥ
гаяш тӧчен, Тупшо гыч тӱкала.— Ок кӱл колхоз!— Тыгылалт сайын илена!— Чуза, Вате-влак, Мыйын Мутем колышт Ончыза,—- Ончыко Сайпола Лектын шогалеш.— Тыге, Рӱжген, Нимом ыштен ода Сеҥе. Рат ден ыштыман, Шоналтен Ойлыман...Ӱдрамаш кашакын рӱжгымыжӧ изиш Шыпланымек, Сайпола йырже ончалешат, пералтен-пералтен ойла:
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- Колхоз — шӱкшӧ паша' огыл дыр? Уке тын, совет масть тудым ок темле ыле. Только пагалыме оратор мотым Гына раш ӱмылтарен шуктен огыл. Уло Калыкым лиге ик артанаш Опташ Пижына тын, Нимо рат ок лий. Чый теве Йӱд-кече Пашаште Коштам — Кажне аҥаштем ишке наре пӱжвӱдем йоктарем. Шке темде илем, Сай имньым кӱшташ тӧчышым. Шкат шинчеда, кресаньык озанлыкыште Имне ок лий тын, кид уке Дене иктак, зато 
й ы й ы н  имнем — уло районлан почет. Округысо выставляйте премийым налын.Мом манаш!..Тугай Имне шагалжын лиеш!Вот Садымак маннем шол,— Сайпола Куана. — 
Ойган имньым кӱштӧ, Ончо да вара тудын Дене колхо- 1 ыIИто иктаже весе куралаш Тӱҥалже. Кӧн чонжо чытен шукта? Тый, Шӱд Омым коштен, чомам куштем шуктымын, а пошкудет Коҥгамбалне кермычым шотлен Киен тыр. Колхозышто тын, тугак тыйын имнетлан оза лиеш. йыге ок келше вет, родо-влак? Колхозыш пураш тын, ты- е ыштыман, колхозышто икгайрак Озанлык лийже. Мутын, Имньыдыме-влаклан ик колхоз лийже, ик имнянлан шен... Вот Тыге да!Чыным манат, Сайпола!-  Тугеже адак поянлан ракат!-  Нужналан совет власть ок полшо мо?— Тракторым налыда!..— Тийым кычкенат куралаш лиеш!— Ха-ха-ха,— пусакыште шоҥго Саргай Воштылаш лӧча. Воштылмыжым Кокыртыш пызыралеш, Капым йӱш- гӧ муж гай чытырыкташ пижет. Петрован Вийнен шогалешат, калык Коклаш шемынрак Пурышо Сайполан Тупшым пырт Ончалын, рӱжгымым сеҥаш тӧчен, кычкырлет:— Тыге мутым колыштыда!? Шоналтыза. — ты й ы нак лиймеке Петрован мутшым шуя: — Колхозым ыштышда, Пожалуйста, имнян-влак, пурыза веле, Шер теммешкыда илыза, Мемнан аҥыралыкеш лӧчыза. Ме тыланда тына Логал, Сай мландымат налын кертыда, льготымат >на Чамане. Сайполан мутшо тушкак пӱтыра вет. Кулакше мо,— Тудо шке гайже Дене ушна да Тыге веле манеш: -Нужна-влак, колхозыш ушныза веле, ме она чаре, Туге гычат, поянланат колхозыш ушнаш Эрыкым Пуыза. Тыге
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Меат Нимом Она йомдаре, нӱжна-влакат Мемнан шорга деч Садыгак Огыда утло». Поян-влак иктыш ушнатат, нунын чыла ток лиеш: Имньышт чапле, мланде шӱкӧ, Куралме тарманат утымеш, мурен-шӱшкен веле Кошт. А имньыдыме-влакым ушетат, пуно кеч-кузе тыршат тынат, Кулакым Огыт эрте. Трактор Манмаште, тудым Ярак Огыт пу вет. Рассрочка кугун полша тынат, Тӱлашыже кӱлешак. А поян-влаклан тракторым налашат ок Кӱл,—нунын Имньышт Талын Шупшеш. Нуно Шкештат таза улыт,— Керек шкеныштым кычкен, ик арням куралат тынат, Нимат Огыт лий. Вигак каласаш Кӱлеш: Сайпола кулак Печым Печа. Колхоз шӱкӧ Имнян поянлан огыл, а Имньыдыме нужна ден изи Ӱнаран Кресаньыклан Ышталтеш. Калык Дене пырля лийнет тын, Тыят ушно, кок Имнетым ит Чамане. А Кулаклан колхозышто вер уке!— Адак тидымат мондаш ок Йӧрӧ: колхозыш Пуымо Имне пай оксаш пӱра,—агроном ешарен Умылтара.— Ик имньым пуэт ма, кокытым ма, але Имньыдыме толат ма,— тиде иктак огыл. Пайже Озанлыклан Кӧра Ышталтеш.Агрономын Шомакше уэт  лӱшкымашым кынелтыш:— Садиктак тор от лий!— Парня ден парня тор огыл.— Колхоз тын, тор лийман!— Молым пукшаш мый айыпан1 улам мо?— Тыйын колхозет пеш кӱлет!..— Налза, шупса, Ынде чыла колхозный,— Сарбай кугыза ӱстел дек Лектешат, Тамак чондайжым ӱстел ӱмбак Луктын кудалта. — Тевыс мо уло поянлыкем — чыла тыланда пуэм!..— Хо-хо-хо! — Сарбай кугыза шкенжым шке раскулачивала,— рвезе-влак рӱж воштыл колтышт.— А мом тушто воштылашыже, ужар вуй-влак? — чал пондаш Сарбай Нуным шылталаш Пижеш. — Нер йымалда эрнен ыш шу — шоҥгым воштылыда. Мый, может, Эрлак шӱгарыш возам...— Але от коло, Сарбай кугызай, колхоз трактор денат коштын ончет,— рвезе-влак воштылмыштым Огыт Чарне.— Чпу! — Сарбай Сырен шӱвалеш. — Айда те Коштса, ме Огына Логал, колхозышкат отына пуро, ешемат ом
1 Айыпан — обязан.
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колто. Ешем колхозыш кая тынат, посна лектам, Шкетын кодам. Мыланем шӱкӧ Кӱлеш мо? Мончаштат илен лекнем, тулымат поген налыда тын, Мландыш уралтам. Мланде Йымалне Илаш тӱҥалам тынат, колхозыш омак пуро. Мыят ом пуро! #— Катись пуно ават кышалыш!Помещик Дене улына мо?Ынде эрык вет: шонена — пурена, уке тын, уке.- Ожнат Тыгайым ӱжалтын огыл, Ынде ӱжаш верешташ! .- Вуйланат порт-влак!...Тыге рӱжгымым Колыштын, Тымарте шып шинчыше Максым кугыза кынелешат, Калыкым шеҥын, лампе волгыдыш Лектеш. Упшыжым тоя ӱмбак йыштен, Тудо, Рӱжгышӧ Калыкым шоҥго йӱкшӧ Дене тыпландараш тӧчен, онна.— Шекланыза, Максым кугызай Каласа!— Шоҥгылан ойлаш Эрыкым Пуыза!Максым, Вӱдыжгышӧ Шинчажым ӱштылалын, чытырныше йӱкшӧ Дене ойлаш тӱҥалеш:— Тыште Тошто режим нерген рвезе-влак кутыраш тӧчат. Тугай еҥын умшажым шун Дене нерынчем ыле. Тоштым Шинчыде ынже кычкыре. А Южо рвезыже Эрыкым налынна манын, Тоштым Огешат Шотло. Тоштым мондаш але эр. Тоштым шарнат кӱлет. Тудо каргыме Ильиным ме веле огыл, уныкана-влакат тек шинчышт. Кутаисовын ушештарыза Докан, шагал Тендам Туныктен мо? Мый тын, Кызытат шарнем: кочкыш шолтышо Веруш лене пырля Илаш вереште. Тудыжо пеш йомартле Ӱдыр ыле. Мемнан Озана Икана олат кудале. Ончена, ола гыч унам поген толеш. Пеленже Оласе тӧра ӱдыр-влак, офицер тушка. Уна-влакет отышто Ӱстелым шындат, Погынен йӱытат, варгыжыт, ракетым колтылыт. Тӱрлӧ Тамле аракашт Пытыдыме. Нунылан тиде тына сита мо? Орымек, Верушым Луктыт, Вургемым виет кудашыктен, чара могырын куштыктат. Нунылан тиде мо — пустяк веле. Кул вет, а Нуно оза улыт! А Ӱдырлан тыгай мыскылтышым кузе тӱсаш? Шинчат гыч кочо вӱд Теве-теве шыжалтеш тынат, шорташ от тошт. Вожылметым ит палдырте, торатым Куандаре. Э-эй, мом Ынде ойлаш, Тудо Жапыште Ятыр кочо-шерым ӱжалтын... Ӱмбакыже,— Максым кугун Шӱлалтен уштара: — Верушым ты Йӱдымак офицер -
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влак мыскылатат, Тудо Кутаисовын окна Ончылныжо шогышо куэ укшеш пикталтеш.Максым ик Жаплан Чарналта, пӧртыштӧ кенета шып лийын кая. Осыпын капше чытырналтеш. Кычкыралаш огыл манын, туло пӱйжым шытыр Пурлын шында. Южо ӱдрамашын шинчаже вӱдыжга.— Теве, Поро родо-влак, ожнысо Илышет Могай улмаш! Тунам мемнам гайже деч мо ыштышашым Ӧгыт Йод ыле, а ындыжым шонаш кӱштат. Власть Тыге ыштынеже, .Тендан ойда Могай лиеш? — Маныт, Сандене шоналташ Кӱлеш, йоҥылыш ынже лий. Шоҥгырак-влак тек каласышт, Нуно утларак палат.Максымын Тошто Верышкыже пурен шичмекше ик Жаплан адак Тошто семынак Рӱжгаш пижыт, да ты ганаже нужна-влак шке Йӱкышт Дене пызыралыт. Петрованам ожнысекак колхоз Велышке лийше-влакат Поче-поче лектыш Умылтарат, илышыштым ойлен, Шкет озанлыкын шеҥгек шупшмыжым моштымышт Семын ончыктат. Тидым ужын, кугурак логар-влак Тачеш' сеҥаш лийдымым пален налытат, упшыштым" коҥлайымак темдалыт, Орол пӧрт гыч Йыж-юж Лектын шылыт. Пӧрт йоҥгештеш.Пелйӱд эртымек веле Петрован колхозыш Сераш тӱҥалеш.Колхозыш Первыйлан латныл Озанлык сералтеш.XIТиде пагытыште артель верч Каритон Прокой деч чот шогышым уло эл мучкат .от му ыле чай! Погынымаште керек-мо нерген кутыраш тӱҥал — Прокой туштак. Кеч- куштат колхоз мутым чыкыде ок код. Пусакыште шин- чыма гыч йораҥын, йыжве-яжве пондашыжым лӧзмаҥда да тужеш веле — ойла:— М е,— манеш Прокой,— колхозын пайдажым отына Пале. Колхозышто лийына ыле тын, Тунар онат тӱнӧ1 ыле... Колхозлан скидкым Ыштат, тудын деч Киндым да мойын шагалрак Йодыт, йӧсылыкыш пернет тын, Огыт кудалте, Полшат. Кеч-кузе висыза — колхозыш пурашак кӱлет...Погынымаште Школлан Пуым кондышаш нерген да1 Тӱнаш — Нужнаҥаш.
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молын Кутырат, а Прокой адак Тошто печыланак пижет. Мутшо Йоҥга веле:Колхозышто лийына тын, тынаре Мутланышашат ок лий ыле: уло имньым кычкен, кожлаш колто — иканаштак кок телылыкым кондат. Манам вет, колхозыш пураш Кӱлеш...Погынышо-влак шу да шу воштылыт. Прокойлан — мо Ойго! Колхоз нерген ойлыде ик погынымаштат ок код. Южыжо тудым «колхозым Чоклышо» Манашат Тӱҥале. Прокой тын, ты лӱмеш нӧлталалтеш веле. Погынымаште ойлымыжо ок Сите, урем покшелнат «агитацийым Ыш
таш» пижет.— Ик ӱп пырчетымат она Кодо, чыла Кӱрын Лукты
н а ,-вашешыже Вате-влак сӧйгат.— Тугежак ок лий, Вате-влак, ок лий. Изиш акылым йогем ыле,:— Прокой вуйжым рӱза.— Чпу! — Вате-влак Сырен, тудын деч кораҥыт.Прокой воштыл веле кодет.Прокой ден Салий ожнысек Татун ил*ат. Мо тала пырля Йӱын коштыныт, ик ганат утситым ыштылын огытыл. Ӧндалалтытат, капыштым тыге-туге лупшкедылын, Арслан уремым шелыт веле — мурет:

Латкок шӱдышан пӱра Вочко,Пураже нӧрӧ, «йӱза!» манеш.Пураже Поро «йӱза!» манеш,Озаже Мӧҥгеш пастыра!.Урем покшелнак кидыштым ваш кучен ышталытат, икте-весыштым Ончен куанат. «Ой, Салий таҥ, тол-ян, Ӧндалам! Ой, Мыйын кумжат мотор деч мотор!» манын, чоп да чоп шупшалалт шогылтыт. Тугай тос улыт — тӱл денат, вӱд денат от ойыро.Туге тынат, Илышыште можат ок лий. Салий ден Прокоят йӱмышт тодым ӱмыр Мучко' келшен Илаш Шоненыт тынат, но колхоз чыла пашам кертын, Мутшат изи веле да, ӱмыраш таҥ-влакымат ойырен кертеш улмаш. Ялт вучыдымо Паша лийын Шинче: «кум-влакет» пий-пыры- сыш шуын пытышт. Салийым вашлийын йодатат, Прокойым вурсымым веле Колат:— Йомшо айдеме. Корно гыч муклешт вочшым тӧрлаташ ок лий. Тек каварымешкыже толашыже! 1
1 Пастыра — локта.
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Прокой деч Йодат тын, Тудо, шинчам пашкартен, Тарай гай Йошкарга:— Тудо ия Салий Дене Келшаш тӱҥалам?! Тудо «колхоз» мут верч пудештше, мӱшкыржӧ шӱтлыжӧ.Чотрак подылмына тодым куным ваш сӧрастараш тӧчышӧ-влакат Лийыныт. Но Поро еҥ-влакын шонымышт ыш шу: ваш шогалтымек, коктынат, — Салий ден Прол е т , — шинчапун йымач ӱшкыжла Мугыль ончальычат, Тышке да тушко. Тыге, Арслан уремыште шогылтын, икте- весылан куаныше Мужыр пужлыш...Кӧ шинча, ала Прокой Совет властьлан Келшаш тӧчен, ала колхоз мутым модыш Паҥгалак шотлен. Кеч-мо тынат, тидын семынрак Лекте. Колхоз нерген туран ойлаш тӱҥалме тодым Прокой кенета Сайпола Велыш Шогале.' Колхозым, Кажне озанлыкын вийжым Ончен, Ыштышаш верч йӱкшӧ Оралгымеш кычкыра. Тидын деч вара Прокой Сайпола дек тутыш кошташ тӱҥалеш. Каптийже, Мытрий- же, Прокойжо, Сайполаже погынатат, пелйӱд эртымеш Мутланат. Мо нерген кутырымышт арнят пеле гыч иже Тӱжвак Лекте.
Петрован дек Сайполан толын пурымыж тодым Петрован Лач Тошто портышкемым Тумыштыл шинча ыле. Пӧртыштӧ Моло Иктат уке. Сайпола пурен шогалят, Пырдыжыште Кечыше Ленин портретым шӧрынрак Ончалын, лӧпка Теҥгыл мучашышке Шинче. Тышеч-тушеч икмыняр шомакым пелештымек, молан толмыжым Каласен луктым пыштыш...— Мыйым Пошкудо-влак тый декет ойым йодаш колтышт,— манын Сайпола помыш Кӱсенже гыч кагаз вӱдылкам Луктеш. — Ме, Совет властьын Ойжым Шукташ келшен, шкенан Кумылна Дене колхозыш пураш кӧнышна. Уставна кызытеш Пеҥгыдемдыме огыл тынат, тый декет Йодын Толна.— Мо нерген йоднеда вара?— Пашаже изи огыл, — Сайпола, кагазым Шаралтен, Петрованлан шуя. — Коммуным ыштынена. Илышнам вашталташ тын, тӱҥ гычак Вашталтыман манын шонена.— Пу-ян, ончалам,—Сайполан кид гыч чаткан Серыме кагазым налын, Петрован пелештыш, — Кузерак Шонеда...— Еҥна шагал манын ит шопо. Первыйлан Лач тына.
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Куныген шудымо паша, екым Моштен Погаш кӱлет, — Петрованын лӱдмыж тодым Сайпола Умылтара.— Ме муйл пуышымат палемдышна — Мытрийым.Та-ак, та-ак,— лӱдын Лекмек, кагазым ныл лукын тодылын, Петрован Пелешта.— Коммуным почнена манат? У Семын илынеда?Моло Семын ок лий, Петрован Изай.Вигак Коммуным ыштынеда?Коммун улде. Тыгеже Сайрак. Ик Гана Шкет Сурт Дене пӱтынек кӱрлалтат, Паша пыта. Шонышаш ок-лий.— Каштаже молан кӱлет Лие? Ала Кумал-кумал ыштынеда?— Эй, ик-кок Гана чоклат мийшым молаллан1, мом Шотлашыже!Адакшым, — Сайпола Кӱсенже гыч «Марий ялым» Лукто, — тале газетым Лудынат?- Ну-ка, мо тушто? — газетым Шаралтен, Петрован Сайполан ончыктымешкыже ончалешат, курсив Дене погымо изирак заметкым ужеш:
«Мый, Урал область, Каяк район, Арслан авыл Таний 

Каптий, веран осаллыкшым пален нальымат, Юмылан 
('инанымым Кудалтышым. Пычкемыш улмем деке Ожно 
/лӱмал коштым., мер калык йодмо почеш молла олмешат 
шогышым. Ынде шинчам почылто, умылышо лийым, вера 
(Ваштареш кучедалаш чот пижам.

Таний Каптий».— Теве кузе-е!— лӱдын Лектешат, Петрован шӱялта.— Те, ужамат, чоя улыда. Ракат веле: колхоз Правлений вуйлатыше — партийный, членже — Юмылан сырыше молла, адак Прокой гай Шалдырма. Чыла честь с честью.— А мо? Нуно лишенец огытыл вет...— Лишенецше огытыл. То-то шол, Жапыште лишитлен Ыжна шукто. Тидын Дене пайдаланынеда, чояланен утлынеда? Кузе Шонет: колхоз Тӱрлӧ сволочьлан Ышталтеш мо?— Молан вурседалат? — шыдыжым Шылтен, Сайпола ӱҥышын ойла. — Мыйым Поро шомак Дене йодаш Колте
ныт, а тый янлыкла керылтат. Огешак лий тын, порынрак каласе: ок лий ман. Кагазнам Мӧҥгеш пу. Пожалуйста она сӧрвале, — Сайпола кидшым шуя.

1 Молла — эр вел марий-влак карт кугызам «молла» Маныт.й Ал Эрыкан 81



Петрован, кынелын, йодмашым папкыш Пышта да уэт портышкемлан пижет.— Ты кагаз мый денем кодет. Ме тудым але ончена.— Ончыш а Шыже уке, тушто чыла раш, — Сайпола 
Саҥгажым куптырта.— Пеш раш. Государствым'ондалаш тӧчеда. Колхозыш пурынеда Гын, Мемнан декак веле! Посна колхозым Ышташ Эрыкым Огына пу: шӱк Огыдал тын, Огыда ондале тын, тунам Иже пуртена. Пеш Мастар улыда: на теве, Совет властьым йӧратеда, Лениным Пагаледа Коеш.,. Уке, теве тый нужна лене пырля пашам ыштен Ончо, нунын пӱжвӱд ӱпшышт деч ит йырне, шкежат пӱжылт-пӱжалт толаше, вара иже Мемнан лият.— Сырыметым ом умыло, Петрован Изай. Ок лий тын, ок лий, Вийытак Огына сӧрвале... Кагазнам пу.— Ом пу,— Пуэт ОГЫТ?— Огым.Сайпола йӱкшым Вашталта:— Ну, молан тынар сырашыже? Резалыкын1 пу да паша пыта. Ме вет Мӱндыр еҥак огынал, Илышыште ала- моат ок лий, ала Меат кӱлет лийына.— А-а, Тарлен налнеда? — Петрован Вийнен шога- ленк— Ужалалтам манын вучеда? Лек!. Лек вашкерак, а то падыштен кышкем!Тудо, мушкындыжым Чумыртен, Сайпола деке лишемеш, . чытырнымыжым Сеҥен ок керт. Сайпола,’ Нимом пелештыде, омса дек Савырна. Омса лондем гыч веле Савырнен кычкыралеш:— А'кагаз пудым етлан але шотлалтына.— Лек! — орышыла Петрован кычкыралеш, шкенжым Шижде, вӱрыжым налын, Сайполан ӱмбак кудалта. Вӱрыш кошар Нерже деке омсат Керылтеш да тушто лӱҥгалт Кодеш.Сайпола, Савырнен Ончалде, кудвечышкыла Куржеш...* **Помыжалташ тӧчен, тамлын вичкынчын2, Осын Йолжым шӱялта.

1 Резалыкын — келшен.2 Вичкыжын — карныштын,82.



Пу, малат улмаш, — Осыпын Комдык Возын киймы- ш ы м Ончалын, Мичу кӧранышыла Пелешта. — Керек по- I ирный Командым ӱжыктӧ,— садак от кынел дыр.Таче Могай кече? — Мичум Колыштде, Осып йодеш.Теле кече. Шинчымет шуэш тын, январь. Утларак МОЛЫШТ гын, календарьым Ончо.Телак мо? А мый Омем Дене кеҥежым веле ужын кийылтым. Вольык кӱтӱ да мойын Конча... Кызытак кынеа т , вннаматанла тӧрштен Шинчын, Осып портышкемым Чия. — Ала-кузе шӱкак малалтын.Ит тӧрштыл, — Мичу воштыл колта. — Шагатым ончал, кудытыш каен веле. Тӱнӧ але волгыжын огыл. Шӱргӧ гым муш да чайым ырыктена. -Чай йӱмек, коктынат Уремыш Лектыт. Лумым Келын, ЯЛ Урем деке ошкедат...Ачажын пӧртшӧ Воктеч эртымыж тодым Осып подшо касым ушештара. Осып Кастене комсомол Погынымаш гыч пӧртыльӧ. Мӧҥгыжӧ толын пурышат, онна: ачаже ден Каптий шинчат. Осып, Каптийлан ик мутымат пелештыде, кӱрыкшым кудашын, Ишкыш сака да, полко гыч книгам малын, вес пӧлемыш кая, окна Воктен лудаш шинчеш. Лудмо радше ок лий; шинчаже, книгашкак Онча тынат, ушыжо вес вере коштет. Тудо Комсомол Погынымаште колхозым пеҥгыдемдышаш нерген Кутырымым ушештара.Комсомолец-влак колхозын кӱлешлыкшым пеш ӱмылат тынат, умылтарыме пашам шагал Ыштат, эсогыл ача-аваштымат ӱмылтарен Огыт шукто. Кажне комсомолец Мӧҥгыштыжӧ умылтарышаш, ешыжым колхозыш Пуртышаш; комсомолец колхозышто гын, ошыжат колхозышто лийман,—маныщ Мытрий ойлыш. Тудо ача-ава деч посна колхозыш, пураш шоныию-влакымат пеш вурсыш.— Тугеже, мый кызытеш колхозыш пуренат ом керт?— Осып Тунамак Ӧрын Йодо.— Уке, мый тыгежак ом ман, — кычкырале Мытрий,— шаҥге каласымемак Каласем: Ынде, ача-ава деч Ойырлен, колхозыш пурымо жап Эртен. Ачатым кӧндарен шуктет гын веле колхозышто лият...— Тугеже чын огылла веле чучеш, — Анаят ӧреш.— Неужели ме самостоятельно илен Огына керт? Уло погына ик лодышкак пӱра вет, Садиктак огыл мо? — Осып вуйым Ынеж пу.— Чуза,. Шыпланыза,—Мытрий чурийжым куптырта,— мыланна умылтарыме Паша деч кораҥаш ок кӱл. Ме шке-
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нан ача-ава-влакымат она Волгалтаре тын, комсомол лумымат арам нумалман огыл....Тыге Погынымаш кокыте шелылтен!. Рвезе-влак, иктышт-весыштым Эрташ тыршен, Шке ойыштым каласаш вашкат. Пытартышлан Мытрий ойла:— Мыйын Мутем— тыланда Шижтарымаш Гына, Тидым правилыш савырыман огыл...Погынымаш гыч Осып чот шонышын Койын пӧртыльӧ. Осыпын чот шонен шинчымыж тодым пӧлемыш Прокой пурыт, тур пӱкеныш Шинчын, йыдал Ышташ Пиже.— Каптий молан толын? — Осып Йодо. — Моллалан мо кӱлет лийын?-— Тудо Ынде молла огыл, эргым. Тудо уло Марий калык Ончылно тиде Лӱмым шке Ӱмбачше кудалтыш. Колхозыш пурашак ойла.— Мом укем кутырет, кӧ тудым колхозыш налеш?— Сайпола.—* Сайпола?Осып Кенеташте Нимом умылен ок шукто. Вара ӧрмыжым Шылтыде, Шуялтенрак йодеш:— Тиде адак Могай колхоз?— Колхоз гаяк колхоз, тиде колхозым погымо Дене районыштат Келшеныт, Сайпола пашам йӧратыше-влакым чумыра. Мыят сералтым.— Ораде улат, ачий! — ачаж велыт савырныде руал пуа. Прокой шке Эргыж деч тыгай тореш мутым Вученат огыл. Тудо эргыжым нӧрӧ увер Дене куандарынеже ыле. Пытартыш Жапыште Икте-весе деч торлен шогымым ик- ганаштак пытарынеже ыле, но Шонымыжо ыш шу: ужат— эргыже, окна велыт Савырнен, ачажлак туам Ыштышаш олмеш Тупшым веле ончыкта. Шоҥго кумыл вургыжеш, Эргыж. Дене ваш умылышаш Йылмым Кычалеш.— Тый Мыйым ит туныкто. Мый, можыч, колхоз верч вуем пышташ реза улам. Ала мый Советский власть лийме Годсек Чонем Дене Колхозник улам. Мый вет изием Годсек Ятыр Ойгым ужынам. Германский Сарыштат коштым, гражданский Сарыштат коштде шым код. Пояным аралаш коштын омыл, Нуным Кызытат ом Чамане. Мый шканем веле Сайрак верым Кычалам. Ожнысо Семын ынышт шупшкедыл. Шоҥгылыкеш капем Виктараш лийже, ласкан Колаш Эрыкым пуышт.Эргыже ок Пелеште, да Прокой кенета сыра:— Мом адак Неретым куптыртылат, Петрован Тӱшкаш84



Упшем манын, ӱшанышыч мо? Иктаж вес дуракым тек | нӧшлышт, мый еҥ тареш Илаш шонышылан таҥ омыл...Мыят молла тӱшкат ом ушно.Мо тушто осалже? Чылан рат Дене клат, суртлан М м и  Кыте-мате чыла уло. Яришка Тӱшка гай огыл. Озанлыкышт справный, Тугай Коклаште лӱмнерат ок Шӱй, от мыскылалт,Туге шол, жулик Коклаште лӱмнер кӱза Ынде. Сайпола, районный начальствым ондален, шояк колхозым Пига игылтмыла Осып Пелешта да, ачаж дек савырнем, пеҥгыдын кошарга: — Уке, ачий, Мемнан ойна, уж ами и ваш келшен ок шу. Поян почым йӱлымекше, Лучо Нужна Коклаште чапем йомеш, только Моло Дене тор Лиям. I ый Кеч-кузе Ыште, а мый Петрованын колхозышкыжо 
Кием.- Мо-ом?! Ойырлаш?! — Прокой кенета йошкарген шогалеш, трупкаже волен вочмымат ок шиж. — Ачатым лӱдыктынет? Ах, тый, аватын...Кеч-кузе ман, шке Погемым налын, колхозыш пуремак. От тошт! Ик пырчымат ой пу! Пого тыйын огыл! Мый оза улам, кӧлан Шонем, Тудлан пуэм.—Прокой туманлаш Пижеш.—Ойырло, пырчат Жал отыл. Упшетым нал да Лектын кае. Тыгай болван деч вуем утлыжо. Лек!— сырымыж деке ӱжынат ок шукто, трупкажым шорт тошкалеш.— Поктымет деч поснат каем, — Осып Книгажым налын, омса Велыш Савырна.Туманлымым Колын, кудвече гыч аваже пӱра, Ведражым омса лондем Деран коден, Нимом Умылыде ончалеш. Трупкам пудыргымылан когаргыше Прокой утыр веле Талышна.— Кае, кае, акылым поген тол. Ачатым Туныкташ але 
ужар вуй улат.— Мом шургеда, эргым? — аваже Осып воктек толын шогалын, йодеш.— Поктен Луктеш, — Осып аважлак Пелешта, книга- в л акшым коҥлайымакше ӧндалын, вес пӧлем омсам почеш. Аваже «ой» манын, Теҥгыл ӱмбак лыдырген вола.— Ну, ачай, пытартыш Гана йодам: оетым вашталтет але уке?— Айда кае, кае, — Прокой эргыжым Огешат ончал.—Ачат Тыланет терге огыл, шочмо суртымат комсомоллан85



вашталташ нимаят огыл. Кае, ит шогылт, — кидшым лупшалын, теҥгылыш нелын шинчеш.— Чеверын! — манын, Осып аважым шупшалешат, у Лектын.кая. Пӧрт гыч Лектын, Вигак Лумым кошталеш, Шокшештше Саҥгашкыже Темдалеш. Саҥгажлан Кенеташте йӱштын-йӱштын чучеш, вара коваште йӱлаш тӱҥалеш, вуй айныме гай лиеш. Шочмо-кушмо пӧрт окнам Ончалын, иктымат ужде, капкам Почын Лектешат, школ велыт ошкыл колта. Шеҥгек савырныде Ошкылмыж Дене ӱжынат ок шукто, кузе ачаже, Пӧртӧнчык Лектын, ала-мом кычкыралнеже ыле, но вара кидшым лупшалын, Мӧҥгеш Пурыш.Ачаж деч Лектын каймекше Осып ончычшо Мичу деке йӱрыш, кузе лиймым ойлен пуыш. Вара коктынат Петрован деке ошкыльыч. Нунын мутыштым колышт налмек, Петрован Осыплан колхозыш пураш йодмашым пуыкта... Кастене Осып Мичун пачерыштыже тыматлынак Мален колта, эр лиймеш помыжалтде мала...Теве тиде Теҥгечсе касым Шарнен, Осып ошкылет.Тӱнӧ Йӧршынак волгыж шуын огыл. Шокшо пӧрт гыч Лекмеке Могырлан кенета Йӱштын чучеш, Чытыралтме гай лият. Пӧрт гыч кават шумешке ош тасма-влак шуйненыт—  ш и е ш  ни Лектеш, ни уке. Кушто ик вере капкам кочыртатен вӱдлан волат. Погыштым Колтен шуктыде, капка йымач Лӧзмӧн пий-влак кудал лектытат, ваш Лишемын, икте-весыштым ӱпшынчыт. Мичу ден Осып тер Корно покшеч ошкылыт. Мытрийын Куд-угылан пӧртшым Эртен, прогалыш Кораҥыч, Изурем мучашкак шуычат, Васюкын кудвечышкыже пурен шогалыт. Кудвече тич— | Пырня ора, Йӱдым Мардеж Пырня ӱмбак Лумым пургыштен шуктен.Шӱкшӧ Вӱта воктене Сурт оза тошкыштеш, Имньылан вара, Тӱйымӧ Олымым шаньык Дене пудыратылеш. Изиш лиймек, Петрован толын шуо. Шокшо шальым Пидын, Анай пурен Шогале. Товарым, ломым, пилам Нумалын, моло-влакат Погынат. Чыланат шӱкак Огыт шогылт, Петрован кӱштӧ,,мо лийшашым ончыктен пуа, Толшо-влакым вераҥда. Пашаш рӱж пижыт. Иктыже Лумым куа, Весыже неле ломым нӧлтыштеш, кумшыжо Пырням вискала, чыланат пӱчкедат, пужарат, -— Йӱк-йӱан веле шога...— А ме тудым вот Тыге...шугыньым туран Шогалтен, Мичу штабель гыч Пӧрдын волышо Пырням чара. Волен шумек Пырням Коктын кок Могыр гыч ломаш Дене нӧлталынат, оҥайтарен пыштат, Кидышкышт пилам налыт. Ши-86 )



ашнат Огыт шукто, Кӱжгӧ Пырня кокыте пӱчкылтынат возеш. Я, Дмитрий Иваныч, Пырням нӧлтыштын, виетат 
пытыш чай? — чӧгыт Дене ийым кучен, Петрован толын Шогале.Чо кызыт воштыл, кеҥежым мыланем Воштылаш Черет шуэш, — ваштарешыже Мичу шыргыжеш. — Кок Гапа Шукырак шупшыктыде чарнем манын, Шонет мо?— Тидын марте але Ятыр жап уло. Имньына-влак тыр- .тен шогалытат, кок Гана веле огыл, кум ганат эртарена.— Эй, айдемат, лучко Озанлыклан латкок Имне, туштак моктана —  кум Гана эртарена Шокта, — манеш Осып.— Таче лучко Гана эртарена, Эрла витлышке шуктена, — Осыпым вачыж гыч Перен, Петрован Шинчажым кумалта. — Туге вет? — манын йодеш, Тунамак мутшым весыш' савыра: — Ну, ачат-ават Илат? Кыраш толгыч ок шокто?— Уке кызыт, — Осып шыргыжде ок тӱсӧ.— Ну-ну, вожын Йолаш Дене курышталмет тодым куэ 
Пучымыш кочметым Шарнет чай?Петрован Пырня пӱчкышым кушкыж шинчешат, ийым тынден, пу чӧгыт Дене полтке кыраш Пижеш. Мичу ден Осып вес Пырням Пӱчкаш Тӱҥалыт. Анай толын, Мичум вашталтен, пилам куча.Паша сайын ушна. Кечывал тураште Имне вӱтан кышкарже палдырнашат Тӱҥале. Эртен Кайше марий-влак гыч южыжо Ӧрмалген Чарналта, Колхозник-влак Дене ойласа1, Воштылеш. Южыжо Лӱмын Ончалшаш верчын, иктаж пашам муын, Вӱта покшеч Эрташ тӧча. Осыпын ачажат ончалаш Толде ыш тӱсӧ. Тояш Эҥертен, нугыдо шинчапун йымач Мыгыль-мугыль ончыштын, Ятыр жап шогылто, вара ик мутымат пелештыде, Сырен Кайыш.— Шоҥгет кӧрана чай? — Осыпын ӧрдыж гыч тӱкалтен, Прокой Велыш Анай шинчам йӱале.— Айда Нимат огыл, жап шуэшат, мутемым колыштдымыжлан ӧплекыде ок код,— Осып пеҥгыдын пелештыш.Пила адак Муралта.

X IIТеле. Кӱшкӧ ончалат — вудакан Коеш. А мланде Ӱмбал — Ошо, кӱрык чаҥгажат Ошо, Пасужат ошо, — ялт1 Ойласа — пӱтыра, Мутлана.
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Тошто марийын Вургемже гай. Горизоитышто тына 'Пӱн
ч е р -к о ж е р  кандалгын-шемалгын Койын кия.Келге кошопка терын ик лукыштыжо йымен Шинчын, Арслан Могырыш Петров Мичу ашыкта1 2. Корно салпы- нанТ Тайылрак верыш Шумо Семын кошопка келге Лакыш чыж-ж яклешт вола, Ияҥын пешкыдемше салпын Тӱрыш Миен нерна, тер таванже шортын веле кодет. Вара адак ишыктет, шокто тулупыш пӱтырналтын, тер Таван мурымым Колыштын, нералтен шинчет. Кечыгут куржталыштын, нылыт йыгыжгымеш Тӱрлӧ туманлымым Колыштын, улнен пытыме почеш тыгай шып Пасуш лектатат, Шӱмлан ласкан чучеш, уло нойымым шӧрен, шинчам кумет, шаулышо Йӱкым мондет.Телымсе каныш жап ярат ынже кай манын, Мичу районный селаш — Киякыш мием толаш шонен Пыштен. Сельуполномоченныйын Пуымо Тӱрлӧ изирак сомылкам шӱктымӧ амал Дене район рӱдыш Тарванен. Киякыште эй Ончыч Зоя деке пурен чаркаш Шоналта да, шыжымсым Ушештарен, кенета шыдештын, Имньыжым вес Уремыш Шупшылеш, «Кичкысе кресаньык пӧрт» манын, шӧрын Серыме вывескан пӧрт тура чарнен шогалеш, яра вер уло- укем палаш тиде нӧртыш пӱра. Мичун Пиалешыже толшо- кайше шагал улмашат, Мичу общий пӧлемыш веле огыл, номерышкак Логалеш. Имньыжым туарен, арвержым Саклаш пуэн коден, Мичу столовойыш Ошкылеш, Корно почеш ыраш 'манын, шӱр пелен кок кружка Пурам шалт подыл шында,Столовой гыч лекшаш Жаплан Пычкемышалтынат шуо. Ош ончылсакышан официантка, ваче гоч Лупшалме полотенце чокам парняж Йыр пӱтырен, Пырдыж воктек Миен шогалешат, включательым пӱтыралеш. Пӧлемысе Рӱмбалгым Сеҥен, электролампа волгалт кая, изирак ӱстел воктек шинчылтше-влакын шинчаштым йымыктара. Керосин лампын пеле Сокыр волгыдыжлан кӱныген шӱшӧ Мичун Чурийже электротулеш ласкаҥеш. Тудо люстрымат, тӱл йӱктышымат туран ончалеш, шкежат шижын ок шукто — парняж Дене официанткым ӱжын койда. Ош ончылсакышан официантка воктекыштак толын шогалмек, Мичу ик тапыр айманыше гай лиеш, вара Кӱсенже гыч Вич Теҥгем Луктын, буфет гыч Пурам кондаш йодеш.

1 Ашыкта — Имне Дене Писын Кудалеш.2 Салпын — лупшалтеш.
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— Мынярым? — официантка йӱкынак йодеш.Иктым.(/головой гыч Мичу кинош Кайыш. Кино пытымек кресаньык Пӧртыш Пӧртылшыжла кенета Зоя Дене вашлиеш. Ала Шкемым палыктыде Эрташ лиеш манын, Мичу, шӱшажым Нӧлталын, вуйжым кумык ыштыш тынат, Зоя тудым ончычрак ужын шуктен да пелештыш:— 'А-а, Дмитрий Иваныч толын шуын улмаш! Поро кас, кузе илымат?— Пеш Сай, шке кузе? — Мичу кидым шуя.— Илена Изиракын. Каникулым эртарет аман?— Изиш канышын койына.— Кунамрак толынат?— Таче тына.Зоя, Кидыштыже ул т о  баулжым Коҥла йымакыже 
ишен, Мичу дек лишкырак лиешат, коктынат, молылан 
Корным пуэн, тротуар гыч кораҥыт.— Мыят канем. Таче йолташем-влак толыныт. Милости просим Мемнан кампанийын! ушнаш. Куанен Вашлийына.Мичу шӱкӧ ок сӧрвалыкте, «Касым иктаж кушто-гынат эртарыман, адак тысе культура вид денет палласымаш» манын, Зоя деке пырля Каяш кӧна. Ик жап гыч Мичу, Зоям кидпулышыжо гыч кучен, школ Кудвечыш пурен шогалеш.— Теве у унам Кондышым, — Пӧртыш Пурышыжла, Йӱштеш чевергыше шӱргыжым ош пырняж Дене Йыген, Зоя Шке уна-влакшым Мичу Дене палластара. — Палыме лийза: Петров Дмитрий Иванович, Арслан ялысе педагог.— Тойшин Петр Степанович, тысе врач, — Саҥгашкыже Кудырген Кержалтше той ӱпшым шойыкыла Ниялтен, Мичун ватеш рвезе еҥ кынел шогалеш.— Свердловскысо студентка Шура Иванова, — пушкыдо диван гыч кӱчыкырак шемалге Ӱдыр кынел шогалешат, Мичу Дене Палыме лиймек, Порсын Тувыр урвалтыжым оҥайтарылын, адак Верышкыже шинчеш.Тыгутлаште Зоя вес пӧлемышкат Миен толеш, баулжым ястара, тушеч Тӱрлӧ сийым, кухня гыч шолшо самоварым Конден, Ӱстембаке шында. Изиш лиймеке ала-кушеч порт- вейнат, Йылгыжше чарка-влакат Конден шогалталтыт.— Пожалуйста, уна-влак, Ӱстелтӧрыш Шичса. Тачысе касна у интеллигенций лӱмеш лийже, — Зоя, чыла чаркам Темен, шкенжыным нӧлталеш.



— Арсланысе культура вий Дене Кылым кучышаш верч, — чаркам Кучышыла Тойшин ешара.— А мый Рвезылык верч нӧлталам! — чаркам кучен, Шура манеш.Мичуат у Йолташ-влак лӱмеш нӧлталеш.Кас порым Эрта. Чылан ожнысек ваш палышыла Чарныде Мутланат. Портвейным вашталтен, Ӱстембаке зубровка ден кагор лукталтеш. Подылалмеке Макыла пеледше Зоя, ишке гыч Гитарым налын, серенадым Шокталта, вара шкежат Муралта. Тойшинат теноржым гитара Йӱк деке уша. Шукак ок лий, Мурышо Йӱк Коклаште Шуран альт Йӱкшат Палдырна, Мичуат Коклаш ок код, Тыге «изирак хор» лийынат шуэш.— Марламат мурышаш,—манешат, Зоя Парняжым вес Семын модыкта, минор семыш вончен, Шуялтенрак 
Муралта: Кӱзалальым кӱрыкын вуйышкыжо,Шогалальым Мардежлан Ваштареш...Муро савыртышыш чыланат ушнат:*Саска Пеледыш,Саска Пеледыш,Мландым леведеш.Зоя адакат, йӱкшым чытырыктен, ойганышыла шуя:Шогалал-шогалал сӱсаҥалыым,Тол, игем, маншыжат Иктат уке.,.Адак чылан мӱрӧ Семым рӱж авалтат:Шӱшка ӱжывыр,Шӱшка ӱжывыр,Эрта рвезе ӱмыр...Варажым «Шемшыдаҥын Пеледышыжым», «Кырык серыштет» кӱрык Марий Мурым, «Мӱкшотар» пьеса гыч мӱкш Семым муралтымек да мэрий Искусствын пеледшашыже верч Тостым нӧлтал йӱмек, портвейн деке йошкаргыше Шура, изиш айманенрак, кынел шогалешат, ӱстелеш эҥерталтен, Шыпланаш йодеш:— Чуза, Йолташ-влак, мый ик почеламутым лӱдын ‘ пуэм.— Просим, просим! — Тойшин Копажым Пералта.Шура Тыге тӱҥалеш:— Ты почеламутым Марий литературышто от му. Тудым Мыйын Лишыл Йолташем, чынрак манаш гын,
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ожнысо Таҥем, серен. Тудо шкеже Ынде ала-кушто, коштмо кышажат йӱкшен Пытен, Туге тынат, Почеламутшо Кызытат шӱмыштем. Икана, каныме кечын, ме Коктын ер воктене Коштна. Шошо. Чарныде пӱртӱс шыргыжеш. Яндар южышто лепене чоҥештылеш, нурышто, Чашкерыште Тӱрлӧ Кайык койышлана. Чыла шке семынже йывырта, пеледеш, копшылана. Ме ер воктек Шинчена. Вӱдтолкын, тура Кӱй Серыш пернен, шоҥешталт чакна, адак Перна, чакна... Сер деч умбалнырак Комбо Тӱшка Модеш. Сер вес могырышто локама Кушкеш, тыгыде/чашкер' Шеҥгелне, кӱктӧ Пырдыж Семын Койын, Пӱнчер шога... Мӱндырчын завод гудок, южым йоҥгалтарен, шергылтеш, гудок Йӱк Дене варнен Чодра Мура,—ала- Кеҥеж сылнылыклан йывырта, ала шошылан Кӧра куанен гӱжла...— О-о, тый шкежат поэт нарак колтет-ыс,— Мичу коклат пӱра. Шура Мичун моштымыжлан Нимом ок Пелеште, шинчаже тына йылгыжын кодет, Ӱпшым шеҥгекыла терын тӧрлатен, Тудо ӱмбакыже ойла:— «Шура, мый тыйым пагалем»,— манеш Тудо. Мый, Комдык Возын, лӱп-канде кавашке ончем, тудын Мутшылан Элнен воштылам. — «Молан Воштылат?» — манын, туло ӧпкелен ойла. Мый Тудлан ер Ӱмбалне ловыкалт Коштшо вӱдтолкыным Ончыктем: — «Ужат, — Манам, — ты вӱдтолкыным? Меат ты толкын Дене иктак улына, теве ойырлена, Икте-весынам курыметат отына уж, ала ялт мондена».—«Уке,—манеш,—тый Мыйым от мондо, мый Тыланет шарнашет ик почеламутым серен кодем. Пу-я, записной Книгатым. Ну, мый Тудлан блокнотым кучыктышымат, туло мыланем тыгай почеламутым серен кодыш: Кече Шичмек олык Воктен Йӧратем мый шып кошташ,Кумда ерын сер тӱржӧ Дене Йырваш ончылт колыштат.Пундашдыме яндар кава Шӱдыр-влак деке шавалтын;Ер Ӱмбалне кугу жава Омбым! Луктын, шарлалтын.Чашкер Кокла каршет Дене Йӱдвошт Ынде шергылтеш,Тул воктене мӱрӧ Йӱк ден Рвезе калык пеш Модеш. 1
1 Омбо — Шӱвыроҥ. 91



Мыйже веле Лачак Шкетын Олык воктек пернылам,—Пуйто ойган Шкет кукула Нимодымеш кодынам...Тидлан Ынде Ятыр жап Эртен. Мый Кокымшо ступень школым тӱнем Лектым, Институтыш куснышым. А Тудо Бурят-Монголийыш каен да Кызытат туштак пашам ыш* та, манме гыч Шокта. Ынде кум ий Эртен — ваш ужын огынал, ик серышымат ваш Ыжна колто. Толкын нерген 'ойлымемлак лийын Лекте. Посна шочын-кушна, локамала тӱзланен капыш Пурышна, кенета вашлийын сайрасыш- на-сайрасышна, а кызыт Ынде чыла мондалтме гай Лие. Икте-весынам ӱжаш я тӱкна, я уке— кӧ Тидым шинча. Теве Тыгайым Коклан ушештаретат, Шӱмлан ала-кузе нелын чучеш. Эртышым чаманыме гай лият.
— • йолташет манмыла, «Шкет кукула Нимодымеш подшо» гай лият шол,— Тойшин воштылале.— Тыге, ие, Лаваса... — Шура Шӱлыкын Пелешта.— Мо чын гын, чын,— манын, Мичу мутым налеш. — Южгунам ик Гана ваш ончалмашат шӱкӧ Жаплан Вуеш пижын нодеш. Вара, руш манмыла, «в минуту огор- ченья», Тыгайым ушештаретат, Эртыше Ильиным чаманыме гай лият, а Пушкыдырак пӱм ашке гын, Шортынат колта... Случайно вашлиймат уло чон Дене йӧратымашке 

Савырнен кертеш...— Теве чылан Тыге йӧратышт манын, бокалым нӧлталашат лиеш,— Тойшин воштылалын коклат пӱра. — Кучыза, Йолташ-влак, шке чаркадам.... Вара адак мураш Тӱҥалыт. Ик жап гыч Тойшин эсенласен каят Тарвана. Мичуат кид шагатшым Ончалын, Латкокыт эртымым ужешат, сийлан Таум ыштен, Тойшин кӱдынак Лектеш.Почешыже Зоя ончем Кодо... Куш вашка ты рвезе? Тыгакат селаш шуэн тына толеш-ыс?.. Уремыште изи Пургыж Модеш, ик чонанат ок кон, тӱл-влакат кушто-ик 
вере тына йолгыжыт.Корнывожышто Тойшин деч Ойырлен, Мичу кресаньык пӧрт капка деке шуэшат, Оҥгыр Кылым "Ятыр жап рӱзкален шога. Мом ыштет, район Рӱдӧ тынат, толшо- кайшым эр мартеак вучен шинчат тӱнем Огыт шу.Капка Воктен Кылмыктен шогыктымышт ыш Сите, варажым пӧлемыште умдыла йӱдвошт толаштарыш, малаш Эрыкым ыш пу. Сырыше Мичу Эрден кече" Лекме Дене
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пырляк чиен Шогале, Номержым Рӱдаҥше Сура Дене кылдырдок тӱкылен коден, Мален помыжалтдыме Уремыш омо юак Лекте. Коштын-коштын, вуй куштылгеме, эр Йӱштеш капланат шыр-шыр чучаш Тӱҥале. Омыдымо Йӱдын палыжат ыш код.Столовойышто чайым йӱмек, Мичу райземотделыш ссуда нерген пален налаш кая. Океа уло-укем палаш манын, Мичу райзо вуйлатыше Кротов декак пураш тӧча. Вуйлатышын Кабинетыштыже Лачак колхоз ыштыме паша нерген каҥаш арта улмашат, ручка мучашыж Дене Саҥга йымалжым удырен шинчыше ала-могай делопроизводитель Мичум ыш пурто. «Ты бюрократ-влак дек пураш Огешак лий ала-мо?» — манын Шоналтен, омса велыт Савырнен веле шуо, кабинет гыч Кротов Лектын Шогале. Мичум ужын, тудын Кушеч улмыжымат пален ок шукто, ялыште колхоз уло-укем Кӱчыкын йодышт налеш да Мичум Вигак Заседанийыш шӱдырен пурта. Заседанийыште Мичуланат ойлаш Йӧн Лекте. Мичу, масса Коклаште пашам кузе ыштымышт нерген тышеч-тушеч ойлен пуымекыже, районный организаций-влакым Вурсаш Пиже:—Пеш аламан полшеда, ссуда нерген йодмашнам ат Тымарте Ончен отыда керт. — Те,— мане Тудо,— тыште Мемнан йодмашнам кум арняшкен Пӱктен кийыктеда, а тидлан верч колхозыштына Имне вӱтам ыштен шуктен Огына керт. Бюрократ койышда пеш шӱкӧ. Ял калык у Илышыш Тарванен, а те Нуным йӱкшыктарен шогеда... 'Гидын олмеш Сайполан шояк Колхозшо Дене Кӧнен улыда...— Чуза, а те имньым иктыш чумыренда але уке? — ӱстел Ӱмбалне кагазым пургедын шинчыше Кротов Мичун мутшым кӱрлеш.— Манам-ыс, .иктыш чумыраш Шкеак Огыда полшо. Вӱтам ямдылен Шукташ Полшыза, вара иктыш погена...— То-то шол,— Кротов воштыл колта. — Мемнам бюрократ манын вурсет; а шкеже самой оппортунист улат. Мелкобуржуазный стихийым от умыло, Калыклан волям пуэт. Мемнан инструкцийнам налын луд-ян, кузе каласышна: «Категорически предлагаем после Организаций колхоза в течении 24 часов обобществить всех лошадей, в противном случае райзо рассматривать и утверждать уставы товариществ, артелей и коммун не будет» манна вет. А те, оппортунист Семын, мутнам Ыжда шукто, ала- могай Вӱта Дене Толашен киеда, ындыжым правыш лек-
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неда. Шоналтен Ончыза: кресаньыкын Имньыжым поген ст нал тын, кузе тудым колхозышто кӱчет? Вет Тудо таче- эрлак колхоз гыч Лектын каен кертеш-ыс! Тунарак аҥыра лияш ок кӱла Тевыс Тендан кагазда,— манын вуйлатыше кагаз ластыкым нӧлталеш. — Ме тудым кызытак Ончен лектына. Имнян еҥ Огыдал., оппортунист Корныш тошкалында, Сандене колхозлан ссудым пуаш ок кӱл... Моло Семын ок лий.— Чу, кузе Туге? —- Кротовым Ӧрын Ончалын, Мичу кидым шаралта.— Мом тӧчеда? Вӱта /укеште кузе имньым пырляштарет?— Тудыжо Мемнан Паша огыл. Имньым лырляшта- рымешкыда оксам Огына пу! — Кротов Йодмаш ӱмбалат! резолюцийым удыралешат, неле пресс-папье Дене Шолт темдылеш. — Ындыжым отчет почеш резолюцийым Луктына. Мыйын проектем тыгае,— Секретарь, сере: «Арслан ялысе колхозын представительжым колышт налмеке, Кичкысе •райзо Тыге Пунчалеш: икымше, ял Ильиным Коммунист партий ден Совет власть Ончыктымо Корно деке молемдымаште колхозын пеш кугу значенийжым пеҥгыдынак палемден, Арслан ялысе культура Вийлан категорически шижтараш: ончыкыжат оппортунист Койышым Огыт. кудалте гын, нунылан административный мера марте взысканий Ышталтеш; Кокымшо, колхоз вуйлатышылан,— секретарь, лӱмжым пален нал,— адак ты заседанийыште сообщенийым Ыштыше Петров Йолташлан (тиде верыш шумекыже райзо вуйлатыше Мичум тӱслен ончале) выговорым пуаш, нунылан Тыге кӱшташ: кок кече Жапыште чыла имньым Пырляштарыше уке гын, Нуным калыкын тушманыштлан шотлен, Судыш пуыман; кӱмшӧ, имньым пырляштарыдымылан лийын, колхозлан ссудым пуаш огыл, имньым пырлящтарен Шуктымек, йодмашыштым у эт  Ончаш лиймылан шотлат». Революцийын политический ужашыжым Секретарь ямдыла. Ынде вес пашаш куснена.— Кузе Тыге? Пренийымат ода Ыште мо? Вигак администрирований шот Дене шел ыштыл а-с?! Объективный причиным шотыш налман... — Мичу ялт ӧреш.— Могай тушто Объективный причина! Оппортунист - лыкет тугакат пал-ыс! —«Кротов руал пуыш.— Мый Тидым Яраш ом Кодо. Мый сейчас партий Райкомыш каем,— манын Мичу Туманла,— колхоз пашам унтер Пришибеевла Виктараш ок лий... ,
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Кеч ЦИК-ыш шумеш кае.Кабинет гыч Лектын, учреждений омсам шочшашыже Годым Мичум райзо Секретарь поктен шуэш:Эй, йолташ, эшаш, нӧрӧ таҥ, молан тыгай улат? Колхозын, колхоз Вуйлатышын лӱмыштым каласе, про- Школлан пеш Кӱлеш,— манын Тудо Мичум пальто шоктыжо гыч чараш тӧча. Мичу Нимом пелештыде, омсам кроп тӱчын, райзо гыч Уремыш, яндар южыш Лектеш. < екретарь Тӱҥшыла шоген нодеш. — Ынде кӧн лӱмеш ныговоржым Возаш гын?Райкомыш шуын, Мичу Секретарь деке Пурынеже. Омса деке Лишеммыже тодым тудым кӱдыр ӱпан рвезе, технический секретарь, Кычкырал чара, молан Толмым йодеш. «Секретарь уло уке?» — манын Мичун йодмыжлан рвезе, вуйжым кумык ыштен, парняж Дене кагаз чумыркам Темдалеш, ӱстел Янда ӱмбач Тамак Ломыжым куал волта, ала-молан ручкам Тарвата, вара пелештат— Шаҥгак манам-ыс — уке, идак толын Йодат. Секретарь уке, Тудо Свердловскыш каен, Таче ок лий, Эрла гол. Райкомын Моло пашаеҥже яллаште улыт...— Мый налмыжым первый колам, сырышаш уке йолташ,— Мичу ӱҥышын Пелешта. Омсаште «Райком 
Секретарь Мамаев» манын Возымо Оҥам чаманен ончалеш.— Ну, тый огыл гын, йесе толын. Кстати, Могай ял гыч улат? Колхозда уло, уке? — Ошалге рвезе Карандашым Руалта. — Имне пырляштаралтын?«Мо ия эре имньым йодыштыт?» манын Мичу Шонал
та, вара рвезыи чыла йодмыжлан ойлен пуэн, райзон. 
пунчалже нерген Каласа.— Те тыште кузе тынат Полшыза, вет Тыге ышташыже ок лий. Шкеат шоналте: Вӱта шудегече имньым кушко шогалтет. Лум ӱмбак вӱден от Лук вет.— Йӧра, мый тидын нерген Секретарьлан Каласем... Мемнан Секретарь умылышан айдеме...— Пожалуйста, Поро лий,— Мичу сӧрвала. — Ссуда нергенат Ойло. Уке гын, Паша йӧндымӧ.— Йӧра, Йӧра,= - Ошалге рвезе кагаз чумыркам Ур
гаш Пижеш.Мичу Лектын кая, кресаньык Пӧртыш Пӧртылын, По
рын Огешат кон, тышеч-тушеч пурлылдалын, имньым Кычкаш Лектеш.Корнышто Мичун шыдыже Пушлана. Тунамак райзо
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вуйлатышым шарналтен, Воштылын колта. «Ай, айдеме сӱрет!» Арсланыш шӱшаш тодым Тудо ала-могай Мурымат эҥырат тӱҥалеш.А Ончылныжо ял уремат Коеш... Теве ялышкат Имне йӱрыш... Теве Петрованын Суртшо... Петрованын кудвечышкыже пурен, имньым туарымек, Мичу Озаж деке ошкыльо, но Тудо Мӧҥгыштыжӧ уке улмаш. Тунам Мичу Шке декыже Тарваныш.Рӱмбалген шуын. Верын-верын тулым чӱктеныт. Уремыште уто Йӱк-Йӱан уке. Ала-могай ӱдрамаш Яра ведра Дене Лектын Шогалынат, Корным ок Вончо, Мичун Эртен коймыжым Вуча. Тидым ужын, Мичу Ошкылмыжым вашкемда. Шке Пачерже тура шумыжо тодым, тӧрзам пералтыме Йӱк шоктыш. Мичу Тӧрза велыт савырнышат, Осыпым ужо.— Мичу, тышкырак тол-ян,— Осып кычкыралешат, Тӧрза деч ойырла. Капка ончык Мичун толмыж тодым туло пӧрт гычат Лектын шуын, капка Оҥа Кокла гыч кидым пуа; Мичун нерышкыже арака ӱпш пӱра...— Сай улат? Кушеч толат?— Кияк гыч.— Пеш Сай, Лач толынат. Ала Пӧртыш пурет? Тушто Мыйын йолташем-влак...— Мом ыштен шинчеда?— Да так... — Осып айманен Пелешта. — йолташла погынышна, изиш подылаш уло. Адак тый ит лӱд,— кенета Осып Вашкен Пелешта. — Мый Руштмешкак Ынем йӱктӧ... А Мыйын все же Ойго. Ачий деч Ойырленам... Умылет, Мичу?— Пеш Сай улат,— Мичу Савырнен шогалеш. — Значит шорыкйолым пайремлет? Поро еҥ-влак Таче Спектакльым: шындат,— а тый — Йӱаш. Тоже комсомолец...— Мичу, молан Тыге ойлет, мый шке кумыл Дене мо? Мыят ончычшо тыгак Шонышым. Кеч тыйже ит Вурсо,.. Тыгакат Чонлан йӧсӧ.-— А школышто кӧ оза шотеш Кодо? Вет мый тыйым коденам.— Петрован ден Анай шке ӱмбакышт налыныт.— А тый?— Мый тыште. Тугаяк ответственный участок маныныт да...— Дурак улат,— манын Мичу Ойырлен кая. Петрованым кычалын, школ Пӧртыш Ошкылеш. Осып Икмагал96



капка Воктенак шога, вара, вуйжым тӱлыкын рӱзалтеш, нӧртыш пӱра.Школыш толын Пурымекше, Мичу. Шкет шогылтшо Апайым ужо. Тудо парт ӱмбак йолварня вуйжо Дене шогалын, лозунгым Пудала. Омса почылтмо йӱкеш Савырнен Ончалын, Тудо Мичулан вуйым Савыш:— А-а, Йомшо Шӱшпык, Чоҥештен толат мо?' Сай улат вара?— Пеш Сай! Шке кузе? — Мичу тыматлын Йодо.—- Илем-шӱлем, тыйым вучем,— Анайын Оҥгыр йӱкшӧ Шокта.— Ала, тугак гын? — кид Копажым ырыктышашлан ваш Йыген, Мичу манеш. Анайлан Пудалаш полшаш толын шогалеш. Лозунгым пудален Шуктымек, коктынат пӧлем покшек шогалын, Йыр Ончалыт.— Йӧра вет?— Пеш Кертат. Тынар устан ямдылымемлан шупша- , Нинат лиеш.— А вот от тошт,— Мичум Кидше гыч Йорк1 Совен, Апай парт шеҥгек тӧршталта.— Ала Тоштам,— Мичу тудын почеш тӧршталта, Анайым кучен шке декыже лишемда. Тиде жапыштак омса почылтешат, Петрованын шыргыжше Чурийже койылалта...— Ах, Могай улыда, Когыньдам кодашат ок лий-ыс!— Петрован чоян Воштылеш. — Толын веле, а ӱдырым ӧндалашат шуын...— Ме модына веле, Петрован Изай,— Анай, Шинчажым кумык ыштен, чеверга.— Мыят сурьезнак Ойлем. Шонет мо? — Петрован воштылмыжым ок Чарне.- — Чай Шкат рвезе лийынам. Модса, модса, Пиалан лийза.— Кай, Петрован Изай, ала-мом ойлет,—- Анай утыр чеверга.— Калык вашке Чумырга мо? — мутшым весыш савырышашлан Мичу йодеш.— Вашке дыр. Кеч-мо тынат, Тендан мужыраҥмыда деч Ончыч Погынен шуэш,— Анайлан шинча ӧрмалгымыжым Чарныде Петрован адак Тыгыдын воштыл колта. *— Петрован Изай, сита Ынде. .Сырен кудалтем ала- мо,— Анай Тупынь Савырнен шинчеш.
1 Иори — нарочно.
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— Я Туге гын, мий-ян, Осып деч йошкар -пасмам1 Кондо,— Петрован серьезно Каласыш.Анай вашке пӧртылеш, пеленже Ӱдыр-влакым койда, Рвезе-влакат Толыт. Гармончат Лектеш, парт ӱмбак кӱзем Шинчын, гармоньжым мурыкташ тӱҥалеш. Удыр-влак, Тыманмеш партым ӧрдышкӧ чакемден, кӱшташ пижыт.Тиде ганалан нимогай заседанийымат Огыт Ыште, Мичу ончычшо религий пайремын осаллыкше нерген изиш кутыраш шонен ыле да, тудым Петрован чарыш. Анаят, куштышо-влакым ончыктен, «тыглайже Лучо Огыт курж» манеш. Мичу физкультурный танцым Куштен ончыкта. Тудо рвезе-влаклан пеш келшыш.Рвезе Коклаште ик-кок мыскарам Колтен, Мичу ден Петрован Лектын каят, Осып дек Миен пӱрат...— Осып, шаҥгысе мутемлан от сыре вет? — Осып Дене пырля Кудвечыш Лектын, Мичу шке кидшым Осыпын вачышкыже Пышта, Шинчашкыже ончалнеже. — Айда Уремыш лектына...Мичу ден Осып уремыште Мутланен шогат. Тушто, Кӱр нерым Пижыктен, ужгам Савырен чиен, изи рвезе- влак куржталыштыт. Нуно Тӧрза 'карлыкым перкалат, Йӱштеш Кылмен, сӱсаныше нӧрӧ шӱлышым Пӧртыш Пурташ сӧрвалат.— Д а-а ,— почешышт Ончен Мичу шӱялта.— А все же чот йӱметлан мутым кучашет возеш... Арака — у илышын тушманже. Умылет, Осып?— Ну, тудыжым вес Гана Ойлена,— Осып Мичум шӱйжӧ гыч ӧндалеш. X IIIАрслан ял пудраненак пудраца,Петрованын Колхозшо Ятыр еҥын йӱд омыжым кош
тен, шӱкӧ вате-марийым ваш сӧйгыктен, Мыскараче- 
влаклан ойлышташ мучашдыме йӧным ыштен. Колхоз почмо Дене Мыняр оҥай Паша Лие,— шотленат от пытаре.Нигунам аракам Йӱдымӧ Сарбай колхоз почылтмо эрлашыжымак, пытартыш ужгажым шӱкшӧ мыжерлан алмаштен да магаричлан налме аракажым колхоз прав
ленийыш Намиен, «йӱза,— манеш,— ида пезне. Умыр Мучко Тӧчен-тӧчен ужгалан Шуым, ала Шоҥгылыкешем1 Пасма — хлопчатобумажный ткань.98



Сайрак илем Шонышым. А те, каргыме-влак, уло илыш 
тотым пытарышда». Шкеже, Шинчажым Мыжер шокт 
Дене шойыштен, Шинчавӱдшым Шылташ толаша. Правле- 
мец-влак Мыняр чареныт, Нимат ыштен кертын огытыл,— 
Сарбай Лӧкен шынденат, ушкал гай Шортеш.Сенькан ватыжлан азам Ышташ жап шуынат яллан эп пагалыме Малика Кува отказым пуэн, «те Юмылан ода ӱшане, колхозыш пуренда, Керек ӱжса, Керек уке, мий- шашем уке» манын, ӱжаш мийышт чуч тына Тулвондо Дене Ужатен огыл.Шоҥго Кумазий Гын, йӱд еда Шучко деч Шучко Омым ужеш: я тудым кугу тем Пырыс ужар шинчаж Дене Онча, я ӱшкыжлан ӧргалыкташ я Саҥгашкыже ия тӱкым ишыктат. Эрден вӱдлан вола гын, эй ойла, йылмыже шалдырмала1 Пӧрдеш, мом тына ойлен ок пытаре!Рвезе-влак такмакымат лукде Ышт код:Ола почым пӱтыралын,Чоҥештале Шогертен, —Салий вате емым ужын:Тудым презе шочыктен.Йыван Саркият Чарныде Йӱаш Тӱҥале. Йӱашат, Лӱшкен коштет. Петрованын пӧртшӧ тура Миен шогалешат, упшыжым лумыш кудалта, ӱпшын товаҥда, вара кидшым солкален, кычкырлаш пижет:— Ават иге-влак, колхоз кӱлет Лие. Мыланна вуй лийнеда? У-у, керемет катак! Калык илышын нӱжеда. Мый, можыч, полдыран шӱрым Ынем коч, чыве Шылым кочмем шуэш, а те мыланна Шке эрык Дене кочкашат ынеда пу. Тиде илыш мо! Плевач котел, тыланда шӱвалам веле.'Сӧснам кӱтем, а колхозыш ом пуро. Шайтан колхозлан — Чпу, кум пачаш Чпу!Йыр Ончалын, Нигӧм ок уж да, утларак Талышна, агытанна тӧршталта.— Петрован Изай, Колат уке? — кок вуян отыл. Керек Вуетым портфелеш йыштен йошт, Керек шкапеш сурален кийыкте, садак иктаж-кушан шалатем. Авыремат, черетым Пурлын налам, тек Нер деч посна Кошт, вот!11ечево мемнам, мланде рӱдым, карген Илаш. Ну, кала- ее-ян, мужик Теммешке Кочкаш тӱҥалеш гын, тыйын колхозетлан кинде Кушеч Лектеш, а? Чылан кавареда-с, мыскынем-влак! Мо от Пелеште, умшат петырныш, ужат?1 Шалдырма — трещетка. 
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Ужат, Ынеж кутыро, ок тошт, Пырдыж шеҥгек шылын... А тожо «мый улам» манеш...— Мом рӱжгет, Саркий родо,— шеҥгечынже ял Урем могырым толын Лекше Петрован Саркийын вачыжым кормышталын, Пелешта. — Тунарак шокто мо, упшетат 'ок Кӱл лийын, ӱжат?— Мый... мо... мый Нимат огыл. Ушкалем лийын гын, изиш подыльым...— нигуш пураш Тӱҥшыла Саркий вудымата.— Тый, Петрован тос, Мыйым ит Вурсо, мый изиш гулятлем, вуем айныктарем...— Шкеже Лумым почкалтыдеак мераҥ упшыжым упшалаш тӧча.— Айда ошкыл, Мӧҥгышкет пурен воч, Тыге Рӱжген кошташ сӧрале мо? — Петрован Саркийым шыман уж ата.— Эх, ончемат: тый Виетым куш чыкаш верым от му. Тыланет Ватет Чызе Йымалне кийылташ да шелтыш тараканым Шотлаш огыл, а, Курсыш каен, Тракторлан Тунемаш Кӱлеш ыле. Вот вара пӧртылатат, уло яллан первый еҥ лият...Игнат тын, уло ялым Ӧрыктарен. Колхоз лиймешке кечын аракам Лӧка ыле, колхозыш Пурыш гын, ик чӱчалтышымат умшашкыже ок нал. Упшым темдалешат, ай- замжым чия, кыдалжым кандра Дене ӱшталеш да колхоз Имньылан вӱтам ыштымашке эй первый толеш, Паша гыч эн вара кая. Игнат уто мутым ойлаш Тунемдыме, умыр Мучко мыскылтыш мут Дене молым Нимом колдымо, илышлан чыла Ӱшаным Йомдарыше ӱҥышӧ Марий ыле. А колхозыш пурышат, Тудо тыште тына Шкенжын айдеме сынжым ужо, Моло Дене тор лийын Кертмыжым умылыш да ласкан шӱлалтыш.— Тӧрланен вет,— Игнат велышкыла вуйжым лупшалын, Мичу Петрованлан ойла.— Кунам от тӧрлане. Вет Тудо артельышкына пурымешкыже ӱмыреш ик ганат теммеш Кочкын огыл. Теве вӱтам Ышташ тӱҥалмекына, шӱрым пырля кочкат Шинче, от ӱшане дыр, аптранымыже Дене тудын шинчавӱдшӧ Лекте. «Мый,— манеш,—тӱшкаште Кочкын Шинчаш тунемын омыл, мыланем посна пыштыза, мый иктаж-кузе омса тӱрыштат Кочкын лектам» манеш. Мом ыҥлет, первый кече пырля ыш тич вет. Вараш ке тӱнем шуо....Игнатын илышыже нылле вич Ийышкен Шукшла кадыргылын толын, Шкаланже чын Корным, келшыше Рокым кычалын. Уло илышыже Игнатым ӱҥышеммаш^, йоммашке шуктен. Вич ийыш шудеак Игнат Тулыкеш кӧ-100



дыи, Шужен колымо деч Комбо Ончаш пурен. Нӧргӧ Лулегыже' Пеҥгыдем ыш шу — Арсланым коден, чодраш 'ошкыльо, смолам лукташ полышкалаш Тӱҥале. Тушто ло- I пржыланат пыкше ситарен ила да, Шерже Темеш, адак илыш пӧртылеш, поян-влаклан шудым Сола, тӱредат Коштеш, еҥ шурным шиеш. Вуеш Шумо Жаплан тудым салтакыш поген каят, тушто чоныш шумеш витарат, Кылмыктен пужымек, Мӧҥгеш ужатат. Пӧртылмеке Игнат идак тарзылыкеш пӱра, икыр-кокыр Дене поген, ныл ИЙ гыч Монча гай изирак пӧртлан ситара, ялым сӧрвален, лапчык гай Мландым Йодын налеш, курал Ӱдаш тӱҥалеш. «Ынде ласкан шӱлалтем» маншаш тодым, кок икшывым коден, ватыже кола. Вара Шужен ий Чоткыдын куклен кода: улоуке вольыкымат шӱшкыл кочкат Логалеш. Сонет власть полшымо Дене Имньылан шумеке, адак азап: тор алашам пире пӱчкын Пышта. Кӧтырем пазарыш Лектын, кыте-мытым ужалкалаш тӱҥалмыжат ок полшо. Озаҥ гыч сатум налын кондаш келшыше алтынче Игнатым ондален кода. Кок икшыван улмыж Дене у пелашымат Шуко-шагал шоныде, чон шупшде нале, Сандене Сурт гыч туманлымаш ойрлыдымо лие. «Ишке Ӱмбалан ӱш» манмыла, салтакеш кылмымыжат шкенжым Палдырташ Тӱҥале, Йӱр ма, лум ма, кок Йолге пеҥынак пеҥеш, тарватышаш гаят ок чуч, Тунар Коршта. Йӱдыгышӧ лудо Мӧҥгеш Шуҥгалтеш, илыш азапеш аҥыртыше Игнатат ойгыж Дене аракалан вуйым пуа, мо улмыжым кочо вӱдлан Пытара, сырв.и-сорви кошташ тӱҥалеш, чылалан кидым лупшалеш: налогымат Жапыште ок тӱлӧ, Погынымашкат ок Кошт, мланде Пашамат Кид Мучаш Дене ыштылеш. Лач плотник Пашалан тына вуйжым ок Шупш, ожнысо семынак чыла Ӱжмашке мия, карнизым, наличникым—чыла келыштара, агытаным ыштылын, почшым, кекерекшьш шинча йымыктарымешке Тӱрлӧ чия Дене Чеверта, у пӧртлан кугешныме тӱсым пуртен кода.Колхозыш пураш йодмашым пуымыж тодым правленийыште Ятыр ӱчашымат Лекте. Игнатым колхозыш налмылан Ятырже тореш Лие. Васюк ден Сенька чуть икте- весыштым пондаш гыч руалтен ышт шукто. Йӧра Осып тушто лие, Когыньыштымат торен, коклашкышт пурен шуктыш. Петрован чот ок Ойло ыле гын, Игнатлан колхозым ӱмырешат ӱжаш ок воч ыле дыр, Петрованын ойжо сеҥыш.— Тунар ӱчашышашат уке-с, Игнатым налме Дене

101



ӱмыраш омытам она чие вет. Налаш Кӱлеш, только пеҥгыдынак Шижтарена: Тылеч варажым аракам ынже йӱ, ынжат ӱпшын.— Тыге каласет Тын, Тудо колхозыш шкежат ок пуро.— Ок пуро гын, шке винамат лиеш.— Ок пуро, аракамат ок кудалте,— южыжо ӱшандаренак ойлен.Петрованат ойлымыж тодым Игнатын Тӧрланен кертмыжлан пеҥгыдын ӱшанен огыл. А Игнат Нуным Чылаштымат Ӧрыктарен.Правленийын шонымыжым пален налмекыжак, Мӧҥгыштыжӧ чыла Кленчам поген, Яра Вӱташ Луктын кудалта. Пытарен Шуктыдымо аракам тына кышкалаш йӧсӧ ыле. Кленчам кидыш налмыж тодым вес Кидше чай корка деке шкежак Шуйнен ылят, ӱпшынчашат тӧчыде, вашке тына пӧрт гыч Куржын Лекте, Кленчам лум пургыжыш кумыктыш, шкеже аракан арам йогымыжым Шӱм вургыжмо деч посна ончем Кертде, Пакча савар дек Миен, Тупынь Савырнен Шогале. Шӱмжӧ кӱлтка, вуйышто «мом ыҥлет, Ораде, савырне, йоген пытымешкыже кодшыжым подыл» манме ой Пӧрдеш. Игнат шкежат шижеш: аракан йоген пытыме деч Ончыч Савырна гын, ӱмбакыже тӱсен ок керт, алак Тошто семынак Йӱаш тӱҥалеш, Сандене, шкенжым Сеҥен, сӱсанымешкыже Тӱҥшыла шога.Тыге Игнат Йӱдымӧ айдемышт, колхозын уста пашачы- щкыже савырныш...Имне вӱтам Левед Шуктымек, Игнат Шулдыр шарыман кугу агытаным ыштен, агытаным Моторын чиялтен, Кӱкшӧ вара Вуеш пудален Шынден да Вӱта вуйыш кӱзыктен. Вӱта вуйыш агытаным шогалтымыже южо колхозниклан Келшыдымын чучо Гынат, Нуно агытаным Ышт нал, «айда тек шогыжо» манын шогашак кодышт. Ала Лӱмын, ала Тыглаяк, но кеч-мо тынат, Тыге Лекте: Имне Вӱта ваштарешак Корно гоч Акушын пӧрт вуйыштыжо йӱ- реш-шокшеш тӱе пыташ тӱҥалше агытан шога, Имне вӱтасе агытан тиде Тошто агытанлак Ваштареш виктаралте. Ончетат, Игнатын агытанже Теве-теве вара вуй гыч Чоҥештен волен, Акушын лочо агытанжым Чӱҥген кая.— Ужат, Игнат мом Мужедеш, колхозын агытанже поянын агытанжым тошкенак Пышта, маннеже...— Ончаш Погынышо Коклаште ала-кудыжо тогдаен нале.— Айда тек Акушын Чонжым йӱлалтен шогыжо,— манын Колхозник-влак воштылыт.
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Марийжын тӧрланымыжым ужын, Игнат ватат Вийныме гай лие, шинчаштыже Куаныме тӱл ылыжалтыш.Колхозница Коклаште таратышылан Анай Лекте. Тудо кече еда я колхозник-влакын суртышкышт Миен пӱтыра, я шӱкӧ йочан ӱдрамаш дек пурен, портым Эрыкташ, Вургемым йытыраҥдаш полша. Южгунам тудым вурсенат налыт: «еҥ суртыш Неретым ит шӱш» манын, Чактараш тыршат. Анай ок Чакне, ик вел гыч ок лий гын, вес Могыр гыч пижет, шонымашыжым шукта. Олян-олян1 тудын йырже ӱдыр-влак пӱтырнаш тӱҥальыч, а вара Семын Вате-влак Кокла гычат Ушнышо Лекте. Анай кужу теле Кастене кӱнчылам шӱдырен шинчымашке миеда да тунемме годсыжым Ушештарен ойла, ӱдыр-влакын ушыштым Кузе- гынат Тунемаш Савыраш Тырша.Ик Кастене Тудо пеленже «У вий» Журналым койда, 
чужген йӱлышӧ лампе дек лишкырак Шинчын, лыжген Пӧрдшӧ шӱдыр Йӱкым шке йӱкшӧ Дене леведеш.— А иу-ка, ӱдыр-влак, у Туштым туштем, кӧ пала?Журнал гыч икмыняр Туштым туштымек, адак туштак Печатлалтше у Муро-влакым палыкта. У  мурылан семымат Тыманмеш келыштарен, пырля Муралтымем Анай Тыныш Осыпын «Шоҥгымат монден огытыл» ойлымашыжым лӱдын пуа. Ойлымаш пеш келша, Южо ӱдыржӧ кӱнчылавондым Пыштен, Анай деке Лишем шинчеш, сӱретым Ончаш Пижеш.— Ужат, кузе йывыртен, Кушта веле,— Иктыже сӱретым ончыкта.— Кузе Тыге серен моштат, пеш сылн-ыс!— Анай, адак иктыжым лӱдын пу-ян,— ӱдыр-влак йыҥысат....Теве тышечак ӱдыр-вате-влак ликбезлан шӱмаҥыт. Первыйлан Анай тунемат Шонышым кӱнчыла шӱдырымаштак туныкта ыле. Вара ӱдыр-влак шкак ликпунк- тым почаш йодаш тӱҥалыныт, а Мичу кастен школ пӧртеш Тунемаш Эрыкым пуыш. Анай ликвидаторлан Мыт- рийым шогалташ Йодо да, «Туге Ыштена гын, ӱдыр-влак чарненат Кертыт, Лучо тыяк туныкто»: маньыч.— Тый, Анай, тӱҥальыч гын, ит Чакне. А ме южо-ик- тым Мӧҥгыштӧ Туныкташ комсомолецымат, тунемше-влакымат ушена,— манын, Мичу куандара.— Тудыжо Туге да, Мӧҥгыштат пашам Ышташ кӱлет1 Олян-олян — Эркын-Эркын.

ЮЗ



ист. Ачам Кызытат Вурса, «Ынде ынетат полшо ужат» манын, ӧпкела. Умылет вет, суртыштына ӱдрамаш кид Моло уке.Туге тынат, Анай ликлункт пашам ок кудалте. Ик жап гыч Пӱсырак ӱдыр-влак буквам паленат шӱктат, южыжо печатный буква деке шке лӱмыштым удралаш тупем шуэш. Книгаште иктаж мутым лӱдын Кертыт тын, куанымашлан Мучаш уке.— Писарь армий шукемеш,—- толмыж еда Петрован Ӱдыр-влакым мокта.— Тунемза веле, мыланна грамотный еҥ-влак Шукын кӱлыт.-— Ала-моак йӧсӧ огыл улмаш ,— ик Ӱдыр йывыртен вашешта.— Умыр мучкат тӱнем ш уат ок лий гай Чучын кошто. «Аҥыра вуй деке мом умылет» манын Шонышым. Ындыжым лӱдын моштымо веле огыл, Погынымаште Кид пыштенат кертам. Мариемлан саламымат. Шкеак серен Тӧчем,— армийыште Коштшо Йыванын ватыже ойла.•— Йыванет колхоз шотышто иктаж-мом серен вара? Пураш темла уке?. — Пураш манын Саламым Колтен. А мӧҥгыштына Ынде мом ышташат Огыт Шинче: ачаже «ом пуро» манеш, Ондрий гын, «Садиктак пурем» малда. Кечын каргашат. Тӱҥалыт тын, чарненат Огыт мошто. Иктыже пӧрт Мучко курыжталыштеш, Иктым тӱка, весым тӱка: «Тидым кум ий Ожно пазар гыч шке налын тольым, тиде кочат дечак Кодо, Тидыжым анат кузыклан Конден, а Ынде тый Чылажымат пий Поч йымак колтынет» манын сӧйга. Весыже вуйым ок пу, сыра гын, Вигак кычкырла: «Тый,—манеш,— ушкал терысыш пурен шинчынатат, тӱшак пижын коднет, пырля шӱйнет»... Ушет кая, мом тӧчат. Нуным Ончен, аваже Мыйым Нулта, ликпунктыш коштмемлан пеш терга1 «Тый,— Манеш,— Йыван уке шеҥгеч весым Кычал Коштат». Вийже лиеш гын, Тунемаш Огешат колто ылят, Колтыде верже уке, Йыван деч «Тунемаш Колтыза» манын Во зымо Серышыже уло. Такше эре шӧрын ӧпча. Тугай пешкыде Кува — Нимо денат от Сеҥе. Кызыт Ондрийлан ӱдырым Пешак Налнешт, арня Вуеш эре кудалыштыт, аваже шке Коштеш, кугурак кузыканым муаш толаша.— Мый тын... Мӧҥгышкӧ книгам первый намийымем тодым Воштылаш веле пижыныт,— вес Ӱдыр тӱҥалеш.—1 Терга — Вурса.104



Тунар Воштылыныт, Тевак книгам кушкед Колтем. А кызыт Сельсовет гыч Иктаж-могай кагаз толеш тын, сейчас Мыйым кычкыралыт: «Ончал-ян, ала адак налог?».— Икманаш, тунемат тӱҥалмыланда иктыдат отыда- ӧпкеле? — Петрован пытартышлан йодеш.— Уке-э!— вашешыже рӱж кычкыралыт.— Только 
Лудшаш книгаже шагал.'Марла книгам Шукырак муыза ыле.— Тидыже Мытрийын Пашаже. Тудым чытырыктыза. Ме лудмо пӧртлан кертмына Семын оксам ойырышна, а те туддеч отчетым йодса: куш чыкен, мом налын. Адак рвезе-влакын кузе тунеммыжымат пален Толыда. Кӧ шинча, ала Нуным Эртен тунемыда? Вот вара Нуным изиш вожылтарашат лиеш. хА то Нуным мый Тышке Колтем.— Колташыже ок кӱл айда. Кӱлеш лиеш гын, шке Миена...Адакат чылан Погынен шинчыт, Иктыже шогалын, «кол-хоз се-ҥа» манын пеш тыршен лудеш, Молышт лудмо верым Книгаште Эскерат, ӱчашат...* **Арслан ял унчыли Вуйын Шогале. Перке капка почылто: пайрем ӱстел Ӱмбалне ӱян переменлан, тӱвыртыш Когыльылан, кинде пӱкшлан, Шӱльӧ мелналан, эгерчылан, тулен Моло сийлан мучашат уке. Логареш ынже тич манын, пурмо деч Ончыч «Корным ӱйлаш» аракамат, Пурамат Ситышын ямдылыме. Кум кечышкен Арслан уремым Йӱшӧ- влак сургалтарат, кум кечышкен икте-весым чарка Пундаште ӱжаш толашат.Прокой йӱдвошт Йӱшӧ вуя вудымалтен Почаҥеш. Кынелмыже Жаплан кече кӱшкак Кӱзен шуэш. Ватыже Коҥга Воктен шогылтеш. Прокой, йымак вакшме мыжерым Чумыртен, пусакыш кудалта да ӱстел дек Лишемын, Шӱльӧ мелнам кокыте пӱген, кум Гана пурлмаштак Кочкын колта. Вич мелнамат ок Коч, Янда жваным нӧлталеш, Йӱштӧ Шопым йӱмек Ватыж .Велыш мугыльдык Ончалын, шыдын Пелешта:— Пурамат Луктын от керт ужат?..— Тыланет эре пӱра да арака,— ватыже туманлаштӱҥалеш.— Кынелын Шинчатым Почын от шукто, Йӱашат Пижат. Кунам Тыланет ситарет, Йӱшӧ пий!.. Арня Мучко Лӧкен Коштат, Темдыме! . с У
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Прокой, Ватыжын чаргыжмыжым Колыштде, чара вуйынак Кудвечыш Лектеш. Пошкудо кудвече гыч мурымо, Куштымо Йӱк Шокта. Йӱштӧ южышто ик жап айнен шогымек, Прокой пошкудо деке Тарвана, ломаш саварым вончен, йыгыре улшо Кудвечыш Лектеш, вара тура тошкалтышым Кӱзен, омсам Шупшылеш.Пошкудын пӧртшӧ шыҥ-шыҥ темын. Олымбалнат, Коҥга воктенат, пӱкенлаштат уна-влак Шинчылтыт. Ш укыжо подылашат шуын да, йылмыже лывыргылан лийын, Чарныде Ойлыштеш. Кажныжат Нигӧм ок колышт, ойлышо-влакат колыштшо уло-укем Огыт эскере. Тӱр Пӱкеныште Рвезырак марим шинча, Саҥгашке Кержалтше, Пӱжалт нӧрышӧ ӱпшым, вуйжым Рӱзалтен, пелкырак ыҥла, Йӱын йошкаргыше Шинчажым каралтен, томбра Кылым чымалта, Лӱҥген-лӱҥген, Куштымо Семым Шокталта. Шӧлдра ӱмбач кӱляш ӱпан изи Ӱдыр, вуйжым Сакен, ӱлкӧ ончалеш. Уна ӱдрамаш тудым Пеш Шуна. Удырат вуйым ок Шупш, кидшым шуя, аракам умшаш налеш, шӱргыжым Куптыртен нелеш, шинчавӱдшӧ Лектеш тынат, Ӱдыр шкенжым вийытлен, Йӱын пытарынежак. Ала-могай вате, уж- га полдышым мучыштарен, магырыше азажлан чизым тушка, шкеже Шола кидшым кӱш ыштен, чӱчкен шогылтеш, Оралгыше йӱкшӧ Дене мураш толаша. Воктенысе Теҥгылыште Йӱшӧ марийже, шӱвылвӱдым Колтен, Мален кия. Шоҥгем куптырген пытыше Кува, Коҥга воктекырак, пусакыш, пурен Шинчын, чал вуйжым кок Кидше Дене ишен, эре ик Мурым Мура, мурен'ок пытаре, угыч тӱҥалеш: Кечыже-лай Лектеш, ой, мӱндырчын,Мӱндырч Нӧлтеш тынат, пелталеш...Ай-ай-айым... ай-ым...ым...ым...Мурымыж Лугычак Теҥгыл гыч эре ӱлкӧ да ӱлкӧ нушкын вола. Капшым кучен Кертде, эре Чотрак пӱгырна, 
вуйжо пеле утла лакан йымак пурен шуэш, умшаже Гына эре шке семынже окына1:— Ой, икшывем-влак, Ораде кувавайдам ида Вурсо, ида терге... Шуялтенрак Колтыза: «Кечыже-лай Лектеш, ой, мӱндырчын»... Ой, икшывем-влак, моторем-влак, шоҥго кувайдам ида терге...Прокойлан верым омса Воктенак Пуат. Сурт оза, ала- 
кунам уло яллан эн патыр лийше, Ынде ятырак шоҥгем*Т Окына — мугымата.106



ше Сарбай, Прокойым Пурла Кидше Дене ӧндалын, коркам тич тема, Ончыкыжо велен-велен, шке Кидше гыч йӱкта. Тыге моктен шунымашеш Прокой йырже Кугешнен ончалеш, Йылмыж ден чоп ышта. Тыгутлаште Тойки кугыза, Воктекыже Лишем Шинчын, игылтынрак ' тудым саламла:— А, Прокой таҥ, толынат улмаш, колхозниклан кугу чап лийже! А ме вет, Вуеш ит нал, Колтышна... Кузе вара, Ынде чот ӧрдеда дыр? А ме гын, Шкат ужат,— кидшым Солалтен, ӱстел Ӱмбалсе сийым да Погынышо-влакым моктанышыла ончыкта,— мо уло денат серлагена. Прокой таҥ, тол, Кӱдыкем тич, единоличный кинде деч ит пезне, Пурлын колто. Сай ма, осал ма — еҥ кинде огыл, Шкенанак...Тыгай мутым Колын, Прокой кенета ошемеш, Шинчажым карен, Тойки кугызам нелшашла ончал колта. Сурт оза, кугу мут лекшашым шижын, Йыле Гына кок чайкор- кам тема, иктыжым Прокойлан, весыжым Тойки кугызалан шӱялта, шкеже, кӱшташ ӱжшыла, Прокой Ончылно чӱчкаш, Кадыргылаш тӱҥалеш. Прокойын шыдыже шӧрла, Тудо, чаркам шалт Нӧлталын, озам ӧндалеш, воктенже шында.— Я, тугак лийже, Сарбай,— ойла Прокой.— Суртыштет колхозникым обижайымылан верештарен кертам тынат, мый вет осал еҥ омыл. Поро Чонетлан лийынак йӧратем. Молан тына колхозыш от пуро — ӧрам веле. Ну, ончал Мыйым. Мо, Шонет, мый Ончыкыжым Илаш ом Шоно? Ме вет Ончыко ужшо улына. Шоналте: кандаш Озанлыклан лучко Имне. Сайпола пелыжым ужалаш Кӱлеш манеш, колхоз лиешат, Тудлан трактор толеш, манеш. Кызыт Шалтык аркам пеш клопотаена.— Налашак Шонеда?— Пу-ат, кунам Огыт пу. Мемнан мландына Кызытат пелыже утла тушто. Сайпола «образцовый колхозым Ыштена» манеш. Экспериментым Ыштена, колхозна опытный лийже манын, Тырша. Шӱкшӧ Вольыкым,-— манеш,— Пытараш Кӱлеш. Колхоз гын, тушто Сай Вольык, пуко машина лийман. Пашамат тор ыштыман, ыштен налмынамат тор ужашлымаш уке тын, Могай колхоз?— манеш.— Ме вет такше чыла шотыштат уста улына. Пӧртым чоҥаш Кӱлеш лиеш гын, шке чоҥена, Мӱкшым Ончаш манына гын, шке ончена, ургызыланат, Коҥга оптышыланат, чылалан патдсертына. Мемнан Сайпола — о! тугай еҥым вашке от
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му. Пеш ушан. «Колхоз Гын, ТОЗ Дене да монь толашышаш уке, Вигак коммуна лийман», манеш. Мыят тыгак Шонем шол. Тошто Дене икганаштак кӱрлмаш Мытрийна областьыш каен, коммунылаи общий портым, Оралтым чоҥаш оксам Кычалеш. Шкеже ик имньым веле пуэн тынат, Келшаш Логалеш. Ме тудым вуйлатат шогалтышна, 'Тудо — властьлан Лишыл, билетше уло. Как Шалтак аркам налына, так вара тушто общий портым чоҥаш Пижына. Умыр Мучко изи пӧрт Дене Илышна, Ынде Мыланнат кугу игемым Ышташ жап шуын. Раз Совет властьым ме ыштышна, то Тудо мыланна мо кӱлешым ситарышаш. Вот кузе Илаш Кӱлеш!.. Колышт, Сарбуш, молан Мемнан дек колхозыш Ынет пуро, а? Лӱдшаш уке, ме вет ялт нимоды- мак огынал. Сурт-печат справный, паша кидат ситен толеш, икманаш — чыла ток, аптыранышаш уке. Пуро, а? Лӱдшаш уке, ме ялт нимодымак огынал.Руштын пытыше Сарбай, Кузе-гынат ушанракын Кояш Тырша, шӱйжым кадырта, вара пондашыжым чывыштылын, вашмутым пуа:— Тый, Прокой родо, мемнам аҥыралан ит Шотло. Ме вет, такше, чыланат умылена. Петрованат Ятыр Гана толын ойлен,— мыланна Озанлыкым сайын палыше-влак иеш кӱлыт, — манын умылтаркален. Тый, манеш, утыжым ит шопо, юватылшаш уке, колхозыш пуро веле. Ме, манеш, кышал Серан шӧр эҥерым она сӧрӧ, мо уке Дене она моктане, мо улыжо чыла ноеш, манеш. Ну мый тунам келшен омыл,'изиш шекланышым. Чынжым манаш тын, Кызытат айманен Шогем. Тыгай пашам Кенеташте ыштен от шукто вет. Шкеже нунын Пашаштым эре Эскерем, шке ушем Дене вискалем... Тыглайже ме пеш умьглена да, а вот пурымаш уке... Тый, Прокой родо, мемнам ит Вурсо... Ме чылан пурена, только вот Изишак вучалташда Нерештеш, Кенеташте ок лий-ыс. Чыгын имньым эплын Виктараш Кӱлеш, уке гын, уло орватым шалата.— Тый Петрованым утыжым ит колышт,— Прокой тулда,— Тудо кресаньык Пашаште Мемнан нарак нала мо? Айда апшаткудышт© тышеч-тушеч солкедылаш тунеме да «Ынде чыла кертам» маннеже дыр... Тудо Тендам Пундыш Вуеш Шынден кода. Колхозшым ончал-я. Мошт уло? Урлыкашланат Огыт ситаре.— Ялт сокыржак огынал да...— Петрованын Колхозшо — Ондалчык веле. Илен Лектыт манын Шонет мо? Вучен шинчет Казна оксам чӱҥга-
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лыт да, йывылдик! Игнатак Йӱын Пытара. Вара тӱлен йомыт.— Мый Таче Игнат дек пурышым,—мутлаиымашкышт 'Тойки кугыза ушна.— Окна Воктен шинчылтын кагазым амыртылеш. «Мом ыштылат?» — йодам. «Шотлаш Тунемам»,— манеш. Я, мом ыштет тудын Дене...— Петрованак таратен Ынде,— Прокой манеш.— Тудо улде. Колхозыштына Пырдыж газетым луктыныт Коеш. Тыйын эргычет Вуйлата,— Осыпет.— Тойки Шинчажым карен ойла,— мом Гына газетешышт серен огытыл! Вашке у ий шуэш, манеш, адак Йӱаш, терлен1' кошташ Тӱҥалыт, манеш,- тыгай Тошто Койышым вожге куклыман, танамит Дене пудештарыман, манеш.— А, динамит деке. Дйнамитшым шкеже ужын тын? Могай таман йодса ыле,— Прокой Воштылеш...— Шорыкйол тодым шке йӱмыжым монден витне,— Сарбай Каласен шында.— Комсомолынат ушыжо кӱчык лиеш улмаш, Тыманмеш монден кудалта,--Тойки кугыза ешара.— Нунылан лиеш, Нуно нартенный улыт вет,—Прокой едак Воштылеш.— Ме тына Киндым локтылына ужат,-=- Сарбай Ӧпкелышын Коеш..— Тидыжым мом манаш... Нуно Каласен Пуат,— Тойки пондашыжым Чытырыкта.— Петрованлан садак ӱчым шӱктем,— Прокой мал- далыштеш.— Эргымын пайжым так вет Колхозышко нале. Мом ыҥлет — Тудо власть. Колхоз илышыжын ратше лийже ыле, а то вет ниможат уке.— Тойки Ызга.— Молан уке, Шканышт Имне вӱтам ыштеныт-ыс,— Сарбай Игылтеш.— Вӱта Тудо мо! Имне укеште Керек Шӱдӧ вӱтам Ыште,— Прокой Воштылеш.Вате-влакат колхоз Ильиным лончылат. Айыкракше Сайполан Ватыж Йыр чумыргеныт, пылышым Шогалтен Колыштыт. Сайполан изи Капан шем ватыже, кидшым рӱзен-рӱзен, тототла:— Тыгай-тугай Паша, родем-влак. Саде Малика КуватМален кием,— манеш,— Трук,— манеш,— окна Яндамшрлоп шаланен Возо. Кутемат2 Лекте, Кенеташте Нимом
1 Терлен — орадыланен.2 Кут "— Ӧрт.
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пелештенам керт, манеш. А окна гыч кугу кишке чужген пӱра, йылмыжым Луктын олымбалым, Ӱстембалым ниялткала, манеш. Малика Куват ны куржат, ны кычкырлаш. А кишке Тудлан ойла лиеш: мие, манеш, ават Шӱгар ӱмбак, сортам чӱктӧ, йӱлен пытымешкыже шого, ломыжшым Пого, манеш. Йӱлен пытымеке, ты Ломыжым Вуйышкет шаве, вара, аватын Йолышкыжо кум Гана сукен Шинчын, Мландым шупшал, манеш, вара ялышкет Пӧртыл. Тыге ыҥлет гын, нимогай осалын Шинчажат ок воч, Йылмыжат ок Логал, манеш. Кызыт, манеш, акыр саман лишемеш, вашке тӱня пыта, мланде ӱмбак азырен волен, Калыкым пудыратылеш, манеш. Ынде, манеш, ош тӱняште Вате- марий йӱлатен пыта, азыренет ӱдырымат ачаж Дене малта, индешлу ик языкым шочыкта, манеш. Тыге манешат, кишкет Чоҥештен кая, манеш. Малика Кува, Тунар лӱдын, манеш, помыжалтмекемат ’ уш каен кийылтым, манеш... Вот Могай наша, кумылем-влак!— А тый, еҥган, молан колхозышто шогет?—ик ӱдрамаш Сайпола вате деч йодеш.— Ой, кумылем-влак, Векат ом пуро ыле, Мариемым утарашак пурышым. Кечын лоҥынак лоҥам: ты ия колхозыштет мом Муыч, акыр саман толмеш лек вашке, уке тын, пытет, Манам. Алят йӧндарен ом шукто. Кузе ом Чамане, вет пырля кумло ий илалтын. Марланже Петрован вате гай чара коля шым тол, кузыкем ситышынак ыле. Коло шыҥашовыч, нылле ныл кез1 Тувыр, тунарак нӧлтымӧ Тувыр2, лучко Шӱргӱштыш, лу йылан3, латкандаш пӱчкыш ош вынер, Мамык кӱпчык-влак, Мамык тоҥедыш, кум Портыш, шорык коваште ужга, кок Мужыр ката, "пӧртышкем, ушкал — чыла Шкемын. Сӱаныш кумло пар Оҥгыран Имне Дене лекна, лучко ведра аракам Пытарышна. Вот Ожно кузе сӱанет Ышталтеш ыле! А Ынде — Ойлымат ок шу. Пий Семын Вӱта шойылно Вашлийытат, ончет— Эрден оръеҥ ватанат лият. Чпу! Ту комсомол-влак курва Койышым веле Шарат...— Тыге Сайпола Ватет мутшым оҥайын вес Велыш савыра.— Ну, Мемнан ялыште тыгайже ок шокто,-— Тойки Кува шке йӱкшым пуа.— Анайым ойлат да,, мый Нимо осалжым ом уж.
1 Кез — олача Шӱртӧ Дене куымо вынер.2 Нӧлтымӧ Тувыр — ош вынер Тувыр.3 Йылан — шем Шовыр.НО



— А тый Шонет, туло так тына туныктат пижын? Ш ӱвал шында Тудо тунемат шоныметлан. Тудлан туныктышо йӱлеш, туныктышо! Тый Шонет, Тудо ял Чонан кодын? Уке-е, тудым ола шукертак локтылын Ӧрам веле, ачаже мом Онча. Мый гын, тыгай яргакым ала-кунамак Сурт гыч поктен луктам ыле.— Ну, Анай Тугайжак огыл, шкенжым обижаяш ок пу,— Тойки Ватак тореш Пелешта.— Каче деке Коштеш 
тынат, кӧн Могай Сомыл, рвезе тодым Меат кошташ ыле.— Мемнан пагытыште ача-ава Кӱштыде Каче Шин
чаш от- ончал ыле. Ынде кызыт тына любой марийын шӱйышкыжӧ кержалташ ямде улын Уке, витне, тенийсе саманак тугай,— Сарбай Кува Йыҥысен Шинчылтеш.

— Санденак Юмо Тӱрлӧ эҥгекым колтылеш, Лаваса. Калык пеш вольнаш каен, кугурак дечат Огыт лӱд, изирак дечат Огыт вожыл.— Лӱдын-вожыл Илаш тын, Чыват тошкен кая.— Ой, кумылем-влак, Жапат Ятыр лие, а мыланем Майка декат Миен Шуаш Кӱлеш,— Сайпола вате верже гыч Тарвана.— Таче вет Акуш олат кая, ужаташ мийман. Ала Майкалан Кӱлеш Лиям. Чеверын, кумылем-влак, Озаватылан кинде шинчалланышт тау. Мемнамат коклат ида Кодо, уна лийза.Шуко Жапат ок эрте, Сайпола вате почеш моло-влакат иктын-коктын, я тӱшкан Погынен каят. Вате-влак, Озалан, оза ватылан Таум ыштен, Икте-весе почеш Кывыжге Лек
тын ошкылыт. Лач лакан йымак кугырген, пурен Вочшо шоҥго Кува, адак ӱстел Воктен Прокой ден Сарбай кодыт. Прокой, Ӱстембаке вуйжо Дене шуҥгалтын, нерын шӱшкыктен малыше Сарвайым ӧндалын, тудын пылышышкыже Оралгыше йӱкшӧ Дене шке колхозшым моктен Шинчылтеш. * **Эр Годсек Кавам вудака Кӱжгӧ пыл Левед шогышат, Касат пеш пычкемыш лие. Тылзат пыл чаршам шергалде кодыш. Шӱлыкын ял ӱмбак шӱраш гай тыгыде, пешкыде лум ни йога, ни уке. Мӱндырчын, Кожла йымач, Пирын урмыжмо Пич йӱкшӧ Шокта. Ялыште тымык-тымык.Эр Годсек шурген, уремым сургалтарен коштмо Йӱк 
шаҥгак шыпланен; Сӱрт гыч суртыш лӱҥген коштшо-влак, 
кушан лийын, тушан сӱмырлен Возыныт, кечкыж-кечкыж
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малат. Акушын пӧртшат тынысланен. Пайрем йӱлам шуктен, кече Мучко Ятыр еҥ пурен Лекте. Южо Лӱмын арака чаркам Кычал пурен, южыжо, Сурт озак кайшашыжым Колын, оза кидым Корнылан Кормыжтал кодынеже.Акуш, уло Сурт йогым ватыжлан коден, ик имньым тына Шкаланже налын, пелыл пашаш кая. Акушын кай-, шашыже нерген увер Арсланыште Ятыр мутым Луктын. Вате-влак Акушымат, Майкамат чаманен ойлыштыныт: «Тенийсе саман осал, шочмо суртышто ласкан колашат Эрыкым Огыт пу». Сайпола вате, шке Почешыже пел ял гыч ӱдрамаш-влакым вӱден Конден, Майка деке толын пурыт. Шортын-нюслышо Майка Воктен Шинчын, Ойго йӱкшӧ Дене Ятыр жап вӱдылыштӧ.— Ой, Кумылем, Чинче падрашем, Вуешет Ойго Ӱмбалан Ойго Толмым кузе чарем... Первый мариетымат жап шуде тоенат, тиде мариет денат жап шуде Чеверласет. Тыланет Илаш да Илаш ыле, ош кечым Ончен куанаш ыле. Анушетым вӱчкен, шара Шинчашкыже кӱрылтде ончылташ  ыле. Илыш саманак тугай, мом Ыштена, кумылем- влак. Поро еҥлан Ялыштыже Илаш Эрыкым Огыт пу, Кочкын Пытарат. Языкан улмыланнак Юмо Тӱрлӧ-эҥгекым колта. Тений шке эргычат тыйым ужалаш ямде. Тӱсаш Кӱлеш, Кумылем, мариет тыйым кудалтен кая тынат, тӱсаш кӱлет, Юмылан ӧпкелаш ок Кӱл. Юмын серлагымыже кугу, тиде тӱняште шӱкӧ Ойгым ужмыланна вес тӱняште мемнам кугу Суаплык Вуча. йӧсӧ тынат, Ойгылан вуйым пуаш ок кӱл, ала чыла тӧрлана, тыйын мариетат Пӧртыл шуэш, тор еҥ Коклаште тор лиеш...Южо ӱдрамаш Майкан вӱдыжгӧ Шинчашкыже Ончен, шкежат кид копашкыже шинчавӱдым чӱчыктен. Сайпола ватын мутшо шӱкӧ ӱдрамашын Чонжым тарватен. Ситартышлан ик ӱдрамаш Сайпола ватын Мутшылан тӱсен Кертде, кожлашке пу руаш колтымо Марийжым Ушештарен, вуйжым ӱстел Воктен кырен-кырен, Йӱкын магырал шортын колта. Воктенысе ӱдрамашыже, пӱйжым Пурын, пӱй конла гыч Пелешта.— Теве колхозет куш шукта!Сайпола вате йырже ончалешат, шижтарышыла вашке Пелешта:— Тений нур Шинчан, Кожла Пылышан, йылмыдам 
кучаш Кӱлеш, кумылем-влак...Майка ӱҥышын ешара:— Мыйын Суртыштем саманым Вурсышаш уке. Мый112



Нигӧм ом Вурсо, ом титакле. Акушлан Ӧпке уке, лиймыже шуэш тын, Виеш кучаш ок лий. Тыште вуйжым пытарымешкына, Лучо ӧрдыж мландыште пыштыже. А ойгына уло тын, ме тудым жапше шумеш шӱмешна шылтена...Акуш кече Мучко Мӧҥгыштӧ ок лий, сельсоветыш Миен, документым Виктара, родо-влак деке пурен, чеверласа, кӱ Лукмо верышкат Миен Савырна. Суртышкыжо пӧртылмекше чот пычкемыш лийын шуын ыле. Акуш, шортын Лывыжгыше Ватыжым ӧндалын, Воктекыже шындыш, Шинчашкыже ончале:— Я, Маюкем, ойырлашак возеш ала-мо? Сайын иле, мом Ойлымем чыла шукто. Мыйын нергенем утыжым ит ойлышт, пырля илымат уке ман да, сита... Да тый ит шорт. Ала жап шуэш, адак Вашлийына. А кызытеш... молым Нимат Ышташ ок лий, Шкат умылет.Акуш, Вийнен шогалын, кидшым лупшалеш, Шинчашкыже шинчавӱд Лектеш. Шкенжым Сеҥен, Тудо, капка почылтмо Йӱкым Колын, окнаш ончалешат, йӱкшым весемден, ватыжлан Каласа:— Ну, Ынде ме шкенан пашам Ыштена. Тыланет Иктаж-кушко Миен Толашет возеш. Тулым ит чӱктӧ, ме пычкемышыштак кутырена...Пелйӱдлан Акуш, Сайполан кидшым чот тына Кормыжталын, Арслан гыч Лектын кая. Майка, капка менге Воктен Эҥертен, утыр торлышо тер Йӱкым Колыштын, шып шортын, шоген нодеш. Тудлан вашмутым пуышыла, ала-* Кушеч мӱндырчын, Кожла шеҥгеч Мардеж почеш Пирын шучкатан урмыжмо йӱкшӧ Чоҥештен толеш.Пич малыше Арсланым Иктат ок помыжалтаре.X IVСел1 советыш Коллективизаций пашам виктарат район Рӱдӧ йыч уполномоченныйлан Баймаковым Колтеныт. РО Н О  гыч РайЗО-шко, аппаратам Пеҥгыдемдыме амал Дене, кусаренытат, Вигак Ялыш поктен Колтеныт... Байма- ковшо ӱмыр Мучко Олаште илен, мещан ешыште куткын, ял Озанлык Паша нерген Колын тына, Сандене у паша Баймаковым Чылт чуриктарен. Тудо кресаньык деке кутыраш аптрана, Утларакшым сельсоветыште шинчен эртара. Сельсовет вуйлатыше Тудлан шке пӧлемжым пуэн, шкеже общий залыш Лектын. Толшо еҥын мутланаш йӧ- ратыдымыжым калык шижын шуктен ала-мо, Баймаков 8
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дек толшо-кайше шагал. Тыге Баймаковлан Шкет шинчылтын кужу деч кужу пунчал-влакым, серкалашыже Йӧн лие.Ик Кастене тудын дек Сельсовет вуйлатыше пурышат,, кресаньык шотышто Партийын политикыжым ӱмылтарен, колхозник-влаклан Докладым Ышташ Йодо. Баймаков Ятыр жап Ӧрын шинчыт.— Докладым Ышташ огыл гын, Сайжак огЫл, нимомат ок Шинче манын, Шоналтен Кертыт, Ышташ гын, Трук сеҥаш лийдыме йодышым луат, вара актив Ончылно намысыш пурет,— Тыге Шонкален, доклад ыштышашым арня утла шуйкалыш. Арня Мучашеш Тудо Докладым ыштыш. Баймаковын тутынен, умылыдымо мут Дене ойлымыжо колхозник-влаклан Чылт китай азбука гай Лие. Туге тынат, Колхозник-влак Тидым ышт палдырте, «ӧпкелен кертеш» манын, йодыш пуэденат ышт индыре. Тулеч вара Баймаков Кабинетыште шинчылтмыжым кудалтыш. Коклан колхозын у стройкышкыжат Лектын Савырнен толедаш Тӱҥале.Район Рӱдӧ гыч сельсоветыш, уполномоченный лӱмеш кагаз почеш кагаз толеш; Кажне кагаз иктаж-мом йодеш, Кӱшта. Урлыкашым чумырымо нерген, Коллективизаций нерген кечын сводкым чыштырат. Баймаков шке могыржо гыч сельуполномоченный-влакым чыштыра, кечын сводкым кондыкта, кас еда район Дене ушнен, телефон Дене Кугыра. Район гыч эре вурсат, «вараш кодыда: оппортунист купеш пижында, пашадам ода Тӧрлате гын, Судыш Пуэна, Тюрьмаш шындена», манын лӱдыктат. Телефон Дене ойлен ситарымек, Баймаков Сельсовет вуйлатышым Ӱжыкта, районын директивыжым Каласа, коллектив- лыме пашам шараш, урлыкаш погымым вашкемдаш Кӱшта.— Ме пеш тыршена, только калык тугай Ӱскырт, Нимом Ышташ Ок лий. Колхозыш Кенеташте Ынешт пуро,— Сельсовет вуйлатыше вуйым шиеш.— Мом Маныт?— Вучалтена, Маныт. Колхозын пайдажым шке Шинчашт деке ужнешт...— Срочно ӱмылтараш Кӱлеш, вара Тунамак колхозыш поктен пуртыман...— Тылеч Гочшо кузе умылтарышашымат ом Шинче. Ойленат ончышым, кулак тына колхозлан тореш шога, маньым. Тений, маньым, посколько Кулакым Пытараш лийна, то, маньым, колхозыш пураш кӱлет, уке гын, чы-
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Лидамат, как класс пытарена, манынУмылтарышым. Уке, 
кеч Саҥгам шел, тугай вустык калык, нигузе ок пуро,—  понимаешь?— А тый адак срочно умылтаре. Тыгак, без принятия мер кодаш ок лий вет. Это же безобразие!— Шкат пеш палем да, безобразий манын, мом ыштен Эрла адак Калыкым погышаш моли, Совет властьын пеҥгыдылыкше нерген Докладым Ыштышаш. Ала Тыят полшет ыле, а? Ала тыйым утларак Колыштыт?— Такше мый доклад Ышташ колтымо омыл да, айда, ыштен пуэм. Только Чылаштымат ното, вес Гана ойлаш ынже воч.— Тидлан Лӱдшаш уке, Вигак поген шуктена. Ме под 
расписку погена.— А модо яллаште колхозлымо наша кузе кая? Урлыкашым ногат?— Погат.— Поген шӱктат?

—  Шуктат дыр. Мый Погаш кӱлешак ыле, манын ойленам.
—  Ну, то-то. Смотри, пеҥгыдын шого. Ме тый денет 

Коктын эй ответственный Постышто шогена. А кумышты
лан ' сельуполномоченный-влакым Пого: Нуным изиш кожей налман. Адак Шеклане, Тышке, сельсоветыш, уто еҥ- 
влак ынышт Кошт, а то шаҥге ала-могай вате заявлений
ым Серыкташ Тольо. Тидым вет иктаж-кӧ ялыштат серен 
кертеш, мый декем колтышаш уке.Райколхозсоюзыш Баймаков шке Пашаже нерген кужу деч кужу сводка-влакым серкален. Каҥашымашлаште, погынымашлаште ойлымыж почеш луктедыме пунчал- влакым кок Экземпляр Дене серен, Сельсовет вуйлатышылан кидым, Печатьым пыштыктен, вара иктыжым Районыш колтеден, весыжым Лӱмын ыштыме папкыш сводка копий-влак Дене пырляк поген. Папка умбалан «Районный уполномоченный Баймаков йолташын организаторский наша результатше» манын йошкар чернила Дене серен тынден. Ты папка кече едак лӧча. Тугак Воктенысе лапкыштат район гыч толшо кагаз-влак эре . шукем Толыт. Пашаже тына ала-молан Ончыко каен ок керт.Икана тудын «штабышкыже» Мичу толын пӱра. Баймаков Мичум Йӱштын вашлиеш. Баймаков район Дене кутырымыжым чарнен тына, телефон Дене пеш чот Вурсалтын, Сандене Петров ӱмбак Шинчажым нӧлталде, не-.
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лым шӱлен шинча. Школ Паша нерген мутланымек Баймаков мутым колхоз пашаш савырыш.— Шошо ага шумеш сплошной коллективизацийым шӱктат кӱлет,— манеш Баймаков.-— Ик Суртат колхозыш пурыде кодын ок керт.
—  Ну, колхозым Вийыт Ышташ ок лий, тидлан Партий

ын пеҥгыде указанийже уло. Газетыштат коллективиза
цийым тенияк тӱрыснек Шукташ манын Огыт сере. Кре
саньыкым яра мут деке инандарен от Сеҥе, Тудо колхозын 
пайдажым шке шинчаж Дене ужын шуктымешке тыйын 
мутетлан ок ӱшане. Адак вичияш илан почешат сплошной 
коллективизацийым тений Шукташ Ончыктымо огыл. М ем
нан район ала-мом тӧча...— План — план Дене, а мемнам Кидыштына пеҥгыде директива уло, тенияк коллективизацийым Шукташ Ончыктымо. Тений.веле огыл — шошыланак.— Директивым Сераш лиеш, кагаз тӱса.— Арслан яллан исключенийым Ышташ Огыт тӱҥал Ынде,— Баймаков игылтын Пелешта.— Кӱштат гын, шуктеда, а шуктыдымылан, Шкат шинчет, закон пеҥгыде.Паймаковын игылтмыжлан Мичун шыдыже Лекте.— Кабинетчик-влак директивым пуэдаш Мастар улыт. Нунылан Тидым да тудым пу, тиде ок Йӧрӧ, весе ок Йӧрӧ. Шкеныштым Мемнан олмыш шогалташ гын, ай-ай урмыжалын ыле. Циркулярым колтылын шинчылташ керек- кӧат кертеш.— Мыймак от Ойло дыр,— Баймаков чеверга,— руко- водствым Тергаш тыйын Пашат огыл...— Такше тыйымат шылталаш Кӱлеш. Толметлан вашке кок арня лиеш, а Мемнан Ялыш йолетымат Пыштен отыл.— Мыйым туныктышашет уке. Тый Лучо Шкендым 
Шинче. Туныктышо улам манат, а шкеже Йӱаш туныктет. Петрованам— чистый оппортунист. Эн Шеҥгелан кодыда. Мияшат ок Кӱл, Йӧрдымӧ Пашада тыгылайжат раш Коеш.— Кушто кузе йӱмым умылаш Кӱлеш. Обстановкым Шинчыде алакузеат титаклаш лиеш. Оппортунист лӱмымат пуаш йӧсӧ огыл. А вот ялышкак Лектын Машам ышташыже пеш йӧсӧ. Йоҥылыш-влак дечат утлаш ок лий. Теве Санденак вет Тендам мыланна полшаш, Корным ончыкташ колтат. Корныжым ончыктышашлан ялысе обстановкым пален налман.
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— Мо тый эре обстановкет Дене ко'зырятлет.. Моло вере колхозым Ыштат вет, значит, Тендан денат лиеш. Просто, Кӱлынак пашам Ышташ ӧрканеда. Санденак дыр Колхозышкыда Огыт пуро, да кулак влияний озалана...— Кулак тӱшкалан шке полшеда. Сайполан колхозшым пеҥгыдемдаш ок кӱл ыле...— Тудым тале Культурник, кугу опытан еҥ Почын. Ты Сайполам Шкеак Пелке шӱкалында.— Тудо шке мыланна тореш кая. Тушманлан вуйым ок пу тын, Иктат тудым ок титакле ыле.— Колхозшым партиец Вуйлата. Значит, тушто тушман уке.—  Чыла партиец икгай огыл. Партиецат йоҥлен кертеш.— Тый тына от йоҥло ӱжат? — адак игылтын Баймаков Пелешта, папиросым Пижыктен, мутланымым Пытараш пижет:— Ну, вот мо, айда укелан Огына ӱчаше. Тыланда боевой заданий: Коллективизаций пашам первый мартлан Пытараш да тиде числаланак рапортоватлаш. Ончычак Шижтарем: Районышто мыланна Пӱйым пурыт, буксирный бригадым колтынешт. Намысыш пурыдымашын, положенийым вашталташ Кӱлеш. Уке тын, адакат Манам, оргвы- вод пеҥгыде лиеш. Петрованланат тыгак каласе. Вес Пашаже тугае: ик ялыште кок колхоз лийын ок керт. Мыланна уло сельсоветым ик экономийыш — ик кугу колхоз- гигантыш ушаш кӱштат, ялыште кустын пӧлкаже тына лийын кертеш Маныт, а те Комбо % Чапа гай колхоз Дене толашеда. Колхоздам пырля ушаш Шонем. Ода келше тынат, вес Гана район уша. Чеверын.Мичу Арсланыш шыдештын пӧртыльӧ. Нигушкат ыш лек, тунемше-влакын тетрадьыштым Ончен Лектат, малаш Возо. Мален Колтен ок шукто. Осып пӧртылешат, чевергыше пылышыжым Туржын, шинчам семалта:— А ну-ка, Кушеч Толмем пале-ян? От Пале вет? Товатат, нигунам пален от шукто. Максым деч! Вот Кушеч!-— Мом тушто ыштылат?— Пе-эш оҥай кугыза. Шоҥгылыкеш тунемнеже. Шер теммеш воштылна. Мый, манеш, тӱнем шуам гын, вес тӱняште кугу Лӱмым налын кертам, тушто, манеш, ик шоҥгымат серен моштышым от му, а грамотныйже иеш йӱлеш. Мием да, колхозым йочамат, самой вуйлан шогалам, манеш. Тугай оҥай. Эре тӱр лым шонен Луктеш, эре
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ӱчаша. Шинчет, мом шонен пыштем: Пӱям Нӧлталын, Вакшым Кугемдаш шона. Мый, манеш, чыла могырым шонен пыштышым, иеш йӧнеш толеш, манеш. Пӱям Нӧлталын, кок кӱян Вакшым ыштынеже: туштак Пырче коштымо, кожыктымо вер лийшат. Тудо пашан акшымат шотлен Луктын. Ятыржым колхоз шкак ыштен кертеш, мо кӱлешымат вашке муаш лиеш. Мыйже Электростанцийым Ышташ Йӧнанрак лиеш-дыр маньымат, уке, тореш веле Лие. Электростанцией манеш, Керосинак ӱпш ат тӱҥалеш; уло Пӱям шакшылен Пытара, а мый, манеш, Пӱяш Сай Колым выписайыктынем... Колхозниклан, манеш, Кутаисов деч сайын кочкат кӱлет, Тудо Нимом ыштен огыл тынат, Кочкын кертын, а ме шкаланна ыштен она керт мо? — манеш. Ӧрым веле, шоҥго карта мом шонен шуктен. Товат, гезетыш моктен серем, Энтузиаст Манам.Осып портышкемым кудашын, кошташ шындыш, кин
де шултышым нале да, табуретка ӱмбак кок Йолге Кӱзен Шинчын, чара Йолжым удырен, Киндым, кочшыжла ойла:— Вот чыла Колхозник тыгай лийже ыле! А то мый эрдене урем Дене эрген кайшемла ончальым тын,— Ильышкан ватын-аваже Кудвечыш лектынат, чывылан шыдаҥым Кышкен шогылтеш. Молан, Манам, шыдаҥым локтылат, вӱльыда уке мо? «А Тудо,— манеш шоҥго Кува,— со- ровно шкаланна кодшат огыл, колхоз поген налеш, шкенан кидыштге улмо тодым коч ик Гана пукшен Кодшаш». Понимаешь, Мыйын до тӧвӧ шыде Лекте, Тевак, Пече гоч тӧрштен вончемат, кырен кодем. Нуно, Очыни, Ожно пайремланат шыдаҥ Киндым Пыштен огытыл, уржа киндымак тӧмыренна, а колхозыш пурымеке, уло-уке шыдаҥы- мат чывылан кышкат. Вот, теве, манеш, кресаньыкет Могай. Шыде Лектеш. Каласе Мичу, кунам коч коммунизмже лийын шуэш?— Шке верч тына тыршымаш пытымеке.— А Тидым вучашна але шӱкӧ уло?— Кузе Тыланет каласаш. Ленин Каласен, ме тудым ужына манын. Видишь-ли, Могай Паша. Ильиным молемдаш Куштылгак огыл, шольыкай. Шкат ужат вет, колхоз Йыр Могай пулама Тарвана. Иктыже, можыч колхозыш пурашат келша ыле,— ватыже торешлана: «Ушкал деч посна Ынем код, Шӱкшӱ тынат, Шкемын»,— манын Марийжым шӧра. Весе гын, шкежат ок кае, «Мый уло-уке Вием Пытарен Имньылан Шуым, а колхозышто тудым весе кичкат тӱҥалеш, Тыге Могай шот!», — манеш. Кумшыжо
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ала пӱра ылят, «Мыйын тазалыкем порак огыл, ала ыштен сеҥем, ала уке»,-.манын аптрана. Нылымшыже манеш: «Мый тугай тӱшкат кузе пурем, тушто Юмым Огыт пагале, пашашкат высмылтыде Лектыт, отышкат Огыт Лек. Вара нунын верчын Поро еҥ Ончылно тек вожыл Кошт». Визымшыже алак иктаж амалым муэш, колхозышто чӱчӱж Дене пырля пашам Ынеж Ыште, молан манат гын, Ӱмаште чӱчӱжӧ тудын аҥаж гыч ик шога Кумдыкым шке аҥашкыже ушен Куралын. Керек-кӧн Ойлымыжым нал, тӱҥжӧ — шке потым чаманымаште, Ожно вет кресаньыкым, кӧ ӧрканен огыл, кажныже толен. Сандене Кресаньыкат шойыкыжо Ончаш тунемын: «Ала адак ишкылан кодынешт, колхозыш пуртен, нимоде кодынешт, яра ыштыктынешт?» Тыгай Шонымашым шалатыде, кресаньыкым пашам пырля Ышташ Туныктен от шукто.—  Ну, а тидлан Ятыр жап Кӱлеш?— Тидыже Мемнан пашанам Ончаш тӱҥалеш. Колхозыш уто ешым отына Пого гын, Кресаньык-влак Мемнан 
чынлыкнам ©ашке умылен шӱктат да чыланат пӱрат, Иктат колхоз деч ӧрдыштӧ ок код. А кызыт Икганаште уто 
процентым тына покташ ок Кӱл.

— М ем н ан  Поктымаш уке гай Коеш.—- Кызытеш уке. Только Пашаже тушко Савырна чай? Мемнан Мытрийын Колхозшо Дене иктыш ушненыт. Петрованым сельсоветыш ӱжыктышт.— Тыгеже, наша Йӧрдымӧ!— Ончылтен мужедат ок Кӱл, илыш мом Каласа. Тӱшка погынымашын, пунчалже деч посна Огыт ушо, Шонем. Калыкым ямдылаш кӱлет, ушымо тодым пеш шекланыман, Йӧрдымӧ ешым ынышт нал. А кызыт — малаш. Очыни, кузе ыштышашым правлениеш каҥашат.Мичу, Пырдыж Велыш Савырнен, вуйжым одеял йымак 
Чыка да Тыманмеш Мален колта. Осып, тулым пуалын, 
Ятыр жап Мален Кертде кия. Тӱнӧ поран тӱҥалеш. Поран 
шӱшкымашеш Осыпат нералта. Ораде Мардеж, Шкет ко
дын, Тӱньыкыш пурен, Элнен Воштылеш, эр лиймешке уло 
пӱртӱслан ош шовырым Чиктен кода...* **. Сенька йоҥгыдо кудвечыж гыч Гармоньын кри-гури 
семже эр Годсек Шокта. Осып, печке ӱмбак Кӱзен Шинчын, гармоньым шупшкеда, Ӱдыр-влаклан Шыргыжалын, Муралтен колта:
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Арслан гынай урем — Шаргӱан Урем, Мурал-шӱшкал колталеш, ай, рвезе...Огешат-лай мурал гын, Огешат шӱшкал тын,Мо чон Дене тӱсалеш, ай, рвезе?..— Ну, ӱдыр-влак, качымарийым Кучыза!— кудвече Воктен Эртыше * Максымым Ӱдыр тӱшкат шӱкалшыжла шедра чуриян Тайрй кычкырале.— Тыгай качылан керек-кӧат ӱдырым муэш, ужат, пӱйдымӧ Кумазий Кува 'соптырга, ушкалашат тӱҥалеш,— ӱдыр-влак воштылыт.— Невось Коҥла йымалже йӱ-ӱштӧ-йӱщтӧ...— Тыйын нарыш ок шу чай? — Максым ик ӱдырым пӱтырен куча.— Эк, шочын-кушкынат вет, маке Пеледыш!-— Тыгай Мутет деке чеверландарет да...— Кугызай, кунам сӱаным ыҥлет? Мыйым тӱл эртышылан нал, — ӱдыр-влак Огыт Чарне.— Уке, Мыйым. Тугайым муын пуэм — Шӱдӧ ИЙ илен, адакат тунарак ила.— Тугай ӱҥышӧ лиеш, ӱпшашкыже парням Пыштет — ок Пурл.— Пурлашыже Пӱйжӧ ок код гын, ясне — ок Пурл.— Зато шупшалаш Лӱдшаш ок лий, ок сыре.— Ха-ха-ха!Осып муренак Мура:Чокай тына солыкым арамаш Сакен,Арама рӱпшымӧ пагытемат, ай, ыле вет!Кужо гынай кеҥежшымат кӱчык ыштен,Пырля модмо пагытнажат, ай, ыле вет!— Эй, Шӱшпык, муретым кӧлан Пӧлеклет? — ӱдыр- влак Осып деч ячыгат.— Кӧлан келша — чылан мурыза. Кӧ деч колам гын, туддеч ӱмам налде ом код.— Удыр еҥ деч Туге Тудо. А мый мурем гын? — Максым шыргыжеш.— Шке Олмешем шоҥго пырыслан шупшалыктем.— Пырыс моак. Тый иктаж Ӱдырлан шупшалыкте.— Ӱдыр шыллан пӱет Пӱсӧ кодын, ужат?—- Кокымшо ӱмырым Илаш тӱҥальым, вет колхозный- ым,— Максым шыргыжеш.— То-то шол, Кызытат тугаяк самырык улат, эре Ӱдыр тӱшкам кычалат,— Вате-влак воштылыт.— Ӱдыр-влак шке Мыйым йӧратат. Шоҥго Каче ок120



ондале, тудым шкенжым веле ондалаш лиеш, Маныт. Туге вет, ӱдыр-влак?— Туге улде! Пеш Туге!Осып кидыштге гармонь Йылме Модеш веле, мӱрӧ Семым лыкын-лукын Тодыштеш, Ӱдыр чоным Тарвата:
Айдызала Погынен, пӱкшым кочкына,
Пӱкшым олташ атыжым муыда тын,.
Айдыза-лай Погынен, пырля илена,
Ты Тӱнялан Сӧралжым муыда гын...— Муына, Муына, Осып йолташ! Муымо веле огыл, Сӧралжым шке Луктына.— Айда-ка, Нӧлталте,— амбар гыч Лектын, Петрован кычкырале.-— Пожалуйста, айста, ӱдыр-влак, рӱж Пижына!Осып, гармоньым Максымлан Кучыктен, ӱдыр-влак Дене пырля сортировкыш нӧлталеш, йымакыже шыҥалыкым шара. Сортировкыш нӧлталшыжла Воштылын, Тайрам лумыш шӱкалеш. Ӱдыр-влак, Лумым чумырен, Осыпын тупыш «топ» кудалтат. Петрован адак кычкыралеш:— Модыш Вуйлык, пашат-мочет! Висамат лук!— Эй, ӱдыр-влак, висам лукса! Заодно кычкырышымат кумал Луктыда! Ала шарлан Йӧра? — Осып Петрованым ончыкта, шкеже, висалан пижше ӱдыр-влак дек Лишемын, полшышыла Койын шогылтеш.— Кай, Тудымат Луктын ода керт? Мый тын, пел кидем денат колталам.— Нӧлтал, вара мом Ончен шогылтат.— Пызырал Пышта, манын лӱдам.—- Д а, лӱдат аман! Патырлыкет пытышат?— Пожалуйста. Висам вел огыл, тыйымат нӧлтал кертам,— Осып, л к ӱдырым пӱтырал кучен, лумыш сӱмыра. Ӱдыр «Ай, агам!» манынат ок шукто, лумыш уралтынат возеш. Тунамак вес Ӱдыр, шеҥгек Миен Кержалтын, Осыпым лум кӱртыш шуэн Пышта.—• Турж, тудым, турж! — Осыпын согаже шеҥгек Лумым шӱшшӧ Ӱдырлан моло-влак воштыл кычкырат.— Тпру-у! — Сенька урлыкашым Оптыман первый Терым виса Воктен шогалта, мешак ӱмбач Чыптам шергалын, тер почеш Погынен толшо колхозник-влаклан Пелешта: -— Ну, кӧ эн первый? Мешакдам налза!— Эк, тӱҥал пушаш мо-ли,— пондашыжым Ниялтен,
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Васюк шке. мешакшым виса ӱмбак Намиен шогалта, пи
дышым рӱден, пырчым Почын Пышта.

— -  Я, родо-влак, Ончыза, Йӧра ма, але шӱкшӧ?Колхозник-влак виса Йыр Погынен, Васюкын тутошолдра шыдаҥжым Ончат. Петрован, мешак дек Лишемын, кидшым мешак Кӧргыш-чыкен, Ӱлычынак Кормыжтал налеш, копашкыже Пыштен ӧпча, икмыняр пырчым пурлеш, шыдаҥын кукшылыкшым пала. Шыдаҥ, ойлаш 
огыл, сай: вӱдыжгат огыл, Шӱкат уке. Петрованын мутшым вучен, шып шогышо Васюк, «висе» манмым Колын, шыргыжалеш. Колхоз ларыш первый мешак урлыкашлык шурно ястаралтеш.

Первый Койдымаште шӱкан' урлыкаш ыш Верешт. 
Мӧҥгеш ик мешакымат Колташ ыш воч, чылаштылат Сай, 
кукшо шурным конденыт. Осып адак печке ӱмбак Кӱзен 
шинчеш, грамоньжым ‘«Шортараш» пиж ет. Пашаде КОД
ШО ӱдыр-влак амбар Воктен Паша шолмо тодым кугурак 
еҥ Ончылно мураш оҥай огыллан шотлен, шке коклаш
тышт ала-мом шыве-шыве Мутланен налытат, Уремыш 
Куржын Лектыт. Осып, Шкет кодын, гармоньжым ик жап 
кумыл шупшде мурыктыл Шинчылтеш, вара виса велыт 
Савырнен, ончалешат, кенета йошкарген кая.- Тушто Сень
ка, Мешакым сайын Пидын шуктыде вачыж ӱмбак нӧл
талшыжла, икмыняр шурным лумыш Йоктара. Шкенжым 
шижын шуктыде Осып уло Кертмын кычкыралеш:— Мешакет, мешакет Ончо!Вожыл шогалше Сенька век Ончалын, Осып шылта- лышыла Койын, Олян ешара:— Тиде вет ик тыйын веле огыл, уло колхозын погыжо. Шке Шӱлет Дене пырля тый мыйынымат, Васюкыны- мат, Камайыиымат йоктарет, умылет?..— Мый вет... Мый Лӱмын огыл вет,— титаканла Сенька шкенжым аралаш тӧча, шкеже пеш умыла: Осыпын мутшо чын дечат чын, Санденак пӱжалтмеш Йошкарга, Мешакым Писын чоткыдынрак пидеш, моло-влакым Лӱдын-вожылын ончалеш. Моло-влак Сенькам вурсашыжак оГыт пиж, да Сенькан чонжо лушка, Мешакым вачымбак Нӧлталын, вашкерак амбарыш соптыртатен пӱра.Кечывал шумешке «Шемер вий» колхозын членже- влак урлыкашым ик амбареш шупшыктат. Кечывал ш у мешке Сенькан кудвечыштыже сортировко Йӱк Дене пырля рвезе калыкын воштылмо йӱкшӧ эксыде Йоҥга. Кечывал шумешкак Колхозник-влак, чыла Мӧҥгысӧ пашам122



монден, виса Воктен шогылтыт. Колхозник тӱшкаште Ведат тына уке: Тудо общий амбарыш шӱкан, иле шурным пышташ Тӧчыш, Кондымыжым Мӧҥгеш колтымылан 
Вожылын, шке Суртшо гыч кас марте ыш Лек.Погымо урлыкашлан актым серен, амбар Сравочым Кӱсенышкыже Пыштен, Петрован Максым Дене пырля мӧҥгышкыжӧ пӧртылеш. Пӧртылшыжла Прокой дек пураш лиеш: Сайполан организоватлыме «Марий патыр» Колхозшо шке урлыкашыжым Прокойын амбарышкыже шупшыкта. Нуным Мытрий вашлиеш. Тудо, амбар омса янакыш Эҥертен шогалын, пӱй Кокла гыч шӱвалешат, койышо шинчаж Дене Петрованым пырт веле ончалеш, трубкам Луктын пижыкта. Мытрийын Тупшо шеҥгечын Прокой Коеш. Петрован, папиросым лумыш шуышат, амбар Ончыко кӱзыш, Кӧргыш ончалеш. Мытрий Ончылан Шогале.Иктапыр шып шогат. Кок колхоз лийме, деч вара нунын Коклаште кӱртньӧ Пече печалтын. Мытрий Петрован Дене Мутланымыжым чарнен, вашлийме деч шылын Коштеш, путыракшым Шинчаваш ойлаш лӱдеш. Петрованым тыгай Койыш ончычшо Ӧрыктарен, вара тудат когарген да Мытрийлан Сӱмсыр лие. Молылан тына когарген’илымыш- тым Пеш Огыт палдырте, Погынымаште ваш кутыраш, Воштылаш тыршат. Тыгай модыш Петрованын шержым вашке темыш. Икана Тудо Мытрий дек Миен. Чайым йӱыныт, колхозым тӱкыде, Моло наша нерген мутланеныт, шашке денат модыныт. Кайшаш деч Ончыч тына Петрован молан толмыжым Каласен:— Вот мо, Мытрий: айда адак пырля пашам Ыштена. Кудалте тиде жулик кашакым, пуно Садиктак тыйым порыш Огыт шукто. Райкомышкат она шу, чыла шкенан Коклаште тӧрлатена. «Шемер вийыш» кусно, а?Мытрий Тунамак нимомат ок Пелеште да, Петрован лишкыже Миен, Ваштареш Шинче. Петрован Мытрийын Шинчашкыже ончалаш тыршен, ӱшандарен ойлаш Тӱҥале:— Тыйым Сайпола алгаштарен. Тудын политыкыжым умылаш Кӱлеш. Нуно. шке коваштыштым аралат. Сайполан Тошто языкше шӱкӧ. Языкшылан Кӧра чоялыкшат» сита. Но ме тудым яндар Вӱдыш лукде она Кодо. Ынде Южо шӱртыжӧ Мемнан кидыште. Титак ыштылме мундыраже Олян рончылтеш. Тугай тушманым Кенеташте пызыралаш ок лий вет. Шугыньо Дене шелышт олташ куштылго, да мланна нунын осал Пашашт негызеш массым ту-
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\ кылташ Кӱлеш. Тый тыште шӱкак илен отыл, санден тысе илышым тунарак от пале. Тыйым тушман-влак шке Кид йымакышт поген налаш тыршат. Адакат Манам: Сайполалан ит ӱшане, Вуетым йомдарен Кертат.Мытрий Петрованын Шомакшым ок колышт, шке печыжымак Печа. «Сайпола — Ончыл Культурник. Тудо Тендан Ӱскырт койышдам Ончен огыл, яллан эн первый Машиным налын, мӱйшудым Ӱдаш, суперфосфатым шаваш тӱҥалын. Тыгай еҥ тушман ок лий»,— манын Тудо. Туге Гынат, Петрован Мытрийын Тӧрланен кертмыжлан Ӱшаным ок йомдаре, суртышкыжо миеден, я шке декыжат ӱжыктен, кузе ыштылшашым ончыктылеш.Кызыт Петрован, амбарыш Ончалын, орален оптымо мешак-влакым ужешат, Мытрий деч йодеш:— Кунамрак Висаш пижнеда?— Ме шаҥгак висен Пытарышна,— Мытрийын Шойыч Прокой Пелешта.— Мемнан вет шарт-март и готово. Кок Шӱдӧ вич пудат коло ныл Кремга, можешь проверить!— Ястараш але шуын Огыдал, ужамат? Урлыкашда 
Посна-посна мешаклаште кият...—- Она ястаре,— ындыжым Мытрий Пелешта.— Каҥашымаште кузе ойлымынам мондаш ок лий. Колхозын урлыкашыже пырля лийман. Шкет озанлыка- нын тына посна кия.— Тыште Тӱрлӧ сорт, иктыш ушаш ок лий.— Сорт Дене Оптыза. Кажныжын посна сорт огыл-ыс.— Нуно, ужамат, колхозыш пуренак шуын огытыл,— коклашкышт Максым пӱра.— Тачыжлан колхозат Йӧра, а Эрла ала-ала...— Ӱдашыже поснак ода ӱдӧ дыр? Тыгеже, пасушто Садиктак варнен пыта. Так что... законым ида пудыртыл.Петрован амбарыш пӱра, лар-влакым, мешакысе шурным ӧпча. Тӧрзалан кӱртньӧ решоткам Ышташ Кӱшта. Кайшашыж тодым Мытрийлан Каласен кода:* — Шурныдам мешак гыч ястарымешкыда актдам омнал. Тендан урлыкашда але Шкет озанлыкыштак....Кастен «Марий патыр» Колхозынат урлыкашыже ик ларыш пурен возеш. . X VОсып Кызытат шарна: ачаже пеш нужнан илен. Тудын олым леведышан, шӧрыШкайше пӧртшым «пӧрт» манаты -
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жат ок лий ыле. Пошкудо-влак тиде портым Ончен, «турня 
Пыжаш» манын Воштылыныт.Ял старостын кӱрык чоҥгасе аҥажым тырмалшыжла Осып шке шочмо Вержым Ятыр Ончен. Шӱлыкан , вер! 
Шемем пытыше пӧрт-влак, шылыжым Виктарен Кертде, 
тоят эҥертылше пӱгыр шоҥгыла Койын, шып нерен Шоге
ныт. Вӱд таве вара-влак кӱшкӧ шуйненыт, Пуйто Кӱчызӧ 
ял йӱдвелчын Шуйнен толшо сур пыл деч кинде сукырым 
сӧрвала. Ял Воктенак купан олык. Олыкышто Вольык кӱтӱ 
коштет, уло-уке шудым Пога. Ӱмбакыже— Шӱгарла, явык 
аҥа-влак, чара кӱрык Саҥга. Эсогыл пушеҥге-влакат 
ужар сывынышт Дене шинчам Огыт Куандаре, Пуйто нунат 
курымаш Ойго илышым Ончен, орланат, калык Дене пырля 
шортын-шортын, тӱе гыч Возын шапалгат.Корно пуракым тарватен, кӱрык вуй гыч тарантас кудал вола. «Векат староста пӧртылеш»,— манын, Осып шона. Ял велыт Ончалын, Осып старостын пӧртшым Ятыр Ончен шога. Кечыйол, тӧрзат Возын, пӧртлан пыльдыри койшым пурта,— Пуйто яргак вате, ужар Шовычым Пидын, Вожылдымо шинчаж деке пыльгыжеш, койдара. Осып Тидым ок умыло, Тудо старостын тӧрзаштыже кечыйол модмым Ончен, шке семынже Шонкала:— Могай Пиалан еҥ! Ачамынат тыгай пӧртшӧ лийже ыле! Вара мыят кечын шыдаҥ Перемечым кочкам ыле!Шыдаҥ перемеч нерген шоналтышыжла Осып старостын эргыжым ушештара. Могай осал икшыве! Тудын верчак Осыпым школ гыч поктен луктыныт. А Осыпын Могай титакше? Кече еда, «лавра мешак, Його Летешка» манын, лӱмдыл коштыныт. Икана старостын эргыже Пешак Поро лийын. Парт Коклаште ӱҥышын шинчыше Осып дек лишемешат, Тудлан ӱян Перемечым шуя:— На, Тамлен Ончо, Тыгайым омешат Кочкын отыл дыр?Осып ок тарване да, староста эрге, Оҥайым вучен шогышо Моло рвезе-влаклан шинчам семалтен, ӧпкелышыла Пелешта:— Нал Манам, Тыланет луат вет, мом кугешнет?Осып изи кидшым шуен ок шукто,—• старостын эргыже,.Тыманмеш Савырнен шогалын, Осыпын нер йымакыжак пушым Луктын кода. Шкенжым шыдыжым кучен шуктыде, Осып староста эрге ӱмбак тӧршта, тудым сӱмырен Пыштен, вуйжым Кӱвар Воктен Кыра, уло-уке вийже Дене мушкындыл Пытара. А кастен Осыпмыт дек староста Миен, «Раз-125



бойник деч разбойникак шочеш улмаш, эргымым черлан- дареда гын, Казаматыш шуктен пытарем»,— манын, йолым Тавен, Осыпын ачажым Вурсен кая. Ачаже, Прокой, Осыпым пеле колымеш пу сорым Дене тӧпка... Мом ыштет, кинде Шултыш верч еҥ шинчат Ончымо тодым шке Эргычымат чаманат ок Логал!Тунам Осып первый Гана айдеме ден айдеме Коклаште Тӧрсыр улмым изи ӱшыж Дене' шижын шуктен. Чаманыдымын кыралтмем,— Тудо,— изинекак шке Кӧргыж Дене Илаш тунемше йоча, шӱм ӱмбак Погынышо Кочым шинчавӱдшӧ Дене мушкын лукташ шонен, вӱташте шогышо Тошто Мӱкшомарта шойыко шылын шинчеш. Изи мушкындыжым Чумыртен, Тудо ачажымат, школымат, старостымат эн осал мут деке шудалеш, осал Койышыштым карга. Вӱта кӧргысӧ пеле Пычкемышыште Тудо, ала-кӧлан Товатлыме мутым муымо Семын, шокто Тӱрвыж деке сӧрымӧ мутым пелешткала, Кӧргыштыжӧ ӱчӧ Шуктышаш кӱат Кушмыла чучеш.А Вӱта кӧргӧ утыр йоҥгыдымеш, утыр сӧралга. Тевыс Кечат, куштылго пыл чаршам шергалын, мланде помышыш пурымыж деч Ончыч Осып Дене модый коднеже. Кечыйол Пырдыж шелтыш гыч вӱтат Чоҥештен пӱра, шыман шыргыжеш, Тошто омартан Кумыж леведышыже Ӱмбаке шӧртньӧ кӧржым1 Пижыктен, Чӱчка, ласка шинчаж Дене Осыпым эмратыл Онча. Тевыс лый-лай мардежат шке толкынешыже Тутло саска пушым Лӱҥгыктен койда: Осыпын Ӱпшым анала товата, кужу вичкыж парняж Дене тудын чурийжым ниялткала, Йӧратен шупшалеш. Ала-кушто Мӱндырнӧ, кӱрык вуйышто, ала-кӧн Ныжылге кӧргӧ йӱкшӧ кас ӱжаралан.Вашеш Порсын ярым,дечат вичкыж Мурым тӱрла. Муро утыр Вийна, утыр чаплана: мурын Тымарте нигунам колдымо семже Осыпым Семален Рӱпша, кечым поктен, Пылпомышын вес шӧржӧ гыч нӧлталалтше ойган Тылзымат, Йӱксыла Койын Мардеж толкынеш ийше пыл- влакымат, кепшылтыдыме оргамак — мардежымат шке Помышешыже малта...Осып кенета помыжалтеш. Умылыдымо шинчаж Дене Йыр онна, кӱштӧ улмыжым палынеже. Могыр сӱсанен Чытыра, Пел Кидше Тына Шокшо, Пуйто Коҥгамбалне лийын. Нимом ӱжаш ок лий. Осып Кидше Дене ниялтем онна — кид йымакыже Шанчаш ден олым пудырго Вереш-1 Кӧрж — алга.
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теш. Осыпын могыржо шергылт кая, кыралтмыже, Тышке шылын вочмыжо, шортын-шортын Мален колтымыжо тудын ушыш пӱра. Ты секундыштак Осып уш Кайшаш гай кычкыралеш, тудын шӱргышкыжӧ ала-мо'шокто, вӱдыжгӧ тӱкна, Пӱжалтше Саҥгажым ӱпшын Онча, вара Тӱрвыж Дене нулалеш...Ӱмбакыже мо лиймым Осып азажын мутшо гыч тына пала. Осыпын Кычкыралме йӱкшым Колын, малыде шинчылтше ача-аваже Кудвечыш тӧрштен Лектыт. Вӱта гыч пий, почшым титаканла Лупшен, кудал толеш. Осыпын алаж ден аваже, Омарта шойылно йоҥлен кийше эргыштым муын, Пӧртыш Нумал пуртат.Осып, Ятыр жап уш налде, Черланен Киен. Шинчажлан Йӱд-кече эре Тӱрлӧ Шучко сӱрет кончен. Шошо велеш тына, Куэгичке пудешташ тӱҥалме тодым, тудын Пунчалме Шовыч гай Ошемше Чурийже Тӧрза гыч ончалеш. Осып, школ гыч юарлен Пӧртылшӧ весела рвезе-влакым ончалешат, щӱм утен, шортын колта... Пареммеш шӱкӧ канаш ок воч. Куралаш-ӱдаш изи, Черланен вийже йытен, тунам тудым кӱтӱчыш пуэт.Тыге Осыплан, кужу м ут солам вачыж гоч лупшалын, ушкал кӱтӱчӧ лияш Нерештеш, Ынде куэ вуй Шӧртньылалтме годымак Осып йол Ӱмбалне. Лупсан шаршудеш чарайолжо Дене Кышам коден, кужу солаж Дене Рашкалтылын, Тудо ялын Кӱшыл мучашыж гыч Ӱлыкыла вола. Тушто тудым Тойки кугыза вашлиеш, вара коктынат Кӱтӱм шудылыкыш поктен наҥгаят. А Кеҥеж Кечыже Лӱп-лӱп. шокто, Каваже пеш яндар. Ны Мардеж ок Пуал, ны лышташ ок тарване. Тыгай Шокшышто ушкаллан «бызз» тына ман, Тудо, почшым тӧтрӧт пучла Шогалтен, шинча Ончалде ял велыт чымалтеш. Вара тек тудын Почешыже курыш- талышт Кошт. Кас марте Тунар ярнен пытет, кочметат ок шу, кузе тынат вашкерак малаш Возаш лийже. А эрдене адак тоштак. Мом манаш, кӱтен кошташ Куштылгак огыл!Кӱтӱ почеш коштын, Осып Тойки кугыза деч шиялтышым Ышташ тунемеш. Кечывал рӱдыштӧ кугыштым Кутаисовын куэ отыж воктек ӱшыкыш чумырен шогалтат. Осып йӧратыме Пундыш вуйыш Кӱзен шинчеш, Шиялтыш деке Шӱшкен, Шӱмжым пасылтара. Южгунам Тойки деке йыгыре шинчытат, парняштым Эркын тарватылын, шке илышышт гаяк ойган, Шӱмеш логалше Мурым шӱшкат. Муро семышт Эркын Йогышо Талман эҥерла мланде ӱм- бачБш шуйна, эҥер вес велнысе арама лоҥгаште йоҥгалт
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кош тет, купышто веле шке кышажым йомдара. Тыгай тодым шиждегыче Осыпын шинчавӱдшӧ лентеш, Тудо Чытырыше Тӱрвыж деке шымавучым Чотрак Иша, Шымавуч Дене пырля Пиалдыме рвезе илышлан ӧпкела, нужна ешыште шочмыжлан ӧкына, Пычырик тына куанымашым Йодын, илышым сӧрвала. Осып ден пырля Тойки кугызанат шоҥго Кумылжо рудалтеш, тудат, ладра куэ тӱҥеш эҥерталын, чал вуйжым кумык Сакен шинча, Ошалге тӱрвыжӧ, лып-лып лийын, Тыгыдын Чытыра.Икана Тыге шоктым а ишышт Оласе вургеман еҥ толын Лектеш.Осып, Шоктен ситарен, ш окто Тӱрвыжым нулалешат, шиялтышым Воктекыже Пыштен, Шинчажым Кума. Кӧргыштыжӧ ала-мо мурымыла чучеш, мурыжо тына пеш Ныжылге, Пеш Шыма,— Тыгайым нимогай Шиялтыш денат Шоктен от Сеҥе. Шӱм Мурым шулен Колыштын, Осып Ятыр жап Тарваныде тийына, вара Эркын Шинчажым почеш. Яндар Шыже Кечыште, Шудо вуйым Ниялтен, нимогай Кышам кодыде Шыма Мардеж Нушкеш. Осыпын йолжо Воктенак вичкыж эҥеремышвот Шуйнен кая. Эҥыремышвот Ӱмбалне Чумырка эҥыремыш кӱ р Ышт а л ыштеш, Кечан Кечыште мӱй чӱчалтышла Коеш. Шудо вож воктек Кутко шке Пашажым ышт а, лышташ тӱрым каткала.• — Могай лӱддымӧ,— Осып шона.— Тудым сырате-я, кугу улат манын, ок Чакне: колымешкыже кучедал ӧпча. Теве айдеме воктек тыгай кугу Янлыкым Конден шогалташ ыле. Айдемым Кутко олмыш Шукташ гын, Очыни, Тунамак лӱдмыж Дене колен колта. А Кутко ок лӱд. Адак языкам еҥ тына лӱдеш Маныт. Чын гын? Теве старостын языкше лыҥ Гына дыр, а Тудо ок лӱд. Ачам гын, староста Ончылно эре Чытыра. Мыят чытырем. Шинчажак ала-могае!.. Ий моклака гае: ончалеш гын, Тунамак шӱмет йӱкша. Тудын верчак тунемде кодам Ынде.Школым Шоналтен, Осыпын шӱмжӧ адак вургыжаш тӱҥалеш, шинчавӱдшат Чыли-чули Лектеш. Теве ты Жапыште куэ Воктеч Тымарте Койдымо еҥ ойырла, Осып деке шыман лишемеш. Осыпым вачыж гыч эплын ӧндалеш.Йот кид тӱкнымашеш Осып ок Кычкырал, чурикат ок лий. Тудо кошкен шудымо ойган Шинчажым кӱшкӧ нӧлталешат, лап лийше еҥын веселан воштылшо Шинчашкыже Ӧрын ончалеш. А толшо еҥ шер гай тыгыде ош пӱйжым койыктен, Йӱк деч посна шыргыжеш.Тыге пуно ик жап шып шинчат. Вара Оласе еҥ, ир ян-
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лывым Кидлан туныктымо Семын, ӱедын, шыман йодышташ тӱҥалеш. У  еҥын шӱмет логалше йӱкшӧ, устан моктен Каласымыже Осыпын Суралалтше кумылжым почеш, Осып шижынат ок шукто, уло Илышыжым ойленат пуа. Школ гыч кузе Лектын вочмыжым ойлен Шуктымек, Оласе оҥым ончалешат, кенета шке Мутшылан лӱдын колта, Воктен шинчыше ешым Кидше гыч Руалта:— Тый старостылан от каласе вет? — Осыпын лӱдшӧ шинчаже Оласе еҥын Шинчашкыже сӧрвален ончалеш.Вашмут олмеш Оласе еҥ, Осыпын кидшым Шке пушкыдо копашкыже поген налешат, «ӱшане» маншыла кормыжталеш.Тыге Осып ден Иван Степанович ваш Палыме лийыт. Иван Степанович Арслан ялысе школыш Туныкташ толын улмаш. Шыжым Осып' адак школыш кая, Иван Степановичын шыргыжше зӓҥгар Шинчашкыже Ончен, оҥ кӧргӧ Ныжылге йӱкшым Пагален Колыштеш. Иван Степанович Тудлан ачаж дечат Шерге лиеш.У туныктышо толын шумешке Осып, ача-аваже улмо ӱмбачат, шкенжым тӱлык олмышто ужын илен. Нужна гыч Лектын кертдымыжлан лийын ачаже эре Сӱмсыр коштын, чӱчкыдын Йӱын, Чатлама Йӱштыштӧ уло ешыжым лум ӱмбак поктен луктеден. Ачаже эргыжым шке велкыже сак вырен кертын огыл. Аважат;— неле. пашаш жап шуде шоҥгемше Марий вате,— Осыплан илыш Маяк лийын кертын огыл. Аважын уло илышыже кугурак Ончылно вуй пӱгыртымаште Эртен. Тудын деч мучашдыме ӱҥышылык- лан веле Тунемаш лиеш ыле. А Осыпын ушыжо нимогай Ойго ончылнат вуйым Пуыдымо, пеҥгыдын шогышо образецым кычалын. Тыгай образецшым ончыкташ ача-аважын веле огыл, эл илыш деч шопке ломаш Дене печалт Ойырлаш тӧчышӧ уло Марий ялынат ӱнарже шутен огыл. Осып шке йырже улыжат шинчавӱдым, Иктыже весыжым ондалымым, еҥ Ойгылан куанен' воштылмым, шке верч тына тыршымым ужын. Чыла тиде Осыпым шке шот Дене илымашке, Моло деч Пелке, лияш тойымашке шӱкен. Иван Степанович тына ты ияҥше шӱмым шке Шокшо мутшо Дене Левыктен кертын. Тудо тына Осыплан илышын Тымарте Койдымо велжымат Почын ончыктылын, Тудо Гына илышым йӧраташ Туныктен. Иван Степанович ура Чонан еҥ-влак нерген ойлаш Йӧратен. Тудо .Тӱнямбал Лӱмым-Налше ученый, путешественник, исследователь-влакын илышышт нергенат чӱчкыдын ойлен. Устан ойлымыжлан Иван 99 Ал, Эрыкан 129



Степановичым Осып веле огыл, Моло тунемше-влакат йӧратеныт. Кугырак-влакат туныктышын ушан Ойжым Колышташ коштеденыт. Иван Степанович каҥаш пуыде ик еҥымат колтеден огыл, чылаж денат сайын кутырен. Староста тына туныктышым Йӧратен огыл, Шишланен илен...Шошо велеш Кугыжам сӱмырымӧ нерген увер Тольо, йыгыре ял гыч юмын законжым Туныкташ Коштшо шоҥго под, урокын эртараш толешат, евангелий олмеш газетым шерен, Николай Кугыжан трон гыч кораҥмыж нерген манифестым Окен пуа. Тунемше-влак подын окымыж гыч Нимат умылен Огыт керт, Попын Чытырыше йӱкшӧ гыч тына ала-могай кугу наша лиймым Шижыт. Шем подряд никан поп, нер йӱкшӧ Дене ойлаш тӧчен, нурла кидысе кошар Парняжым кӱшкӧ нӧлталеш:— Юмын Кумылжо Дене Мемнан кугыжана Николай Александрович шке властьым шольыжлан пуаш лие. Юмын Кумылжо Дене Российысе Калыклан кызыт кугу Тергымаш Ышталтеш. Каргыме Немыч-влак Российым Сеҥен Налнешт, православный вераиам мыскылынет, Тыге мемнам чапле Кугезе Мландынам намысыш пуртынешт Мемнан у кугыжана Михаил Александрович руш калыкын ӱшанымыштым шукта, Мемнан эл Ваштареш вузалаш тӧчышӧ Немыч-влакым юмын полшымыж Дене сеҥа манын, уло элна Михаил Александровичым ӱшанен Онча. Айста, икшывем-влак, у кугыжалан тушманым сеҥашыже кид пеҥгыдылыкым, уш пӱсылыкым Йодын, кугу пӱршынам Лайык чонна Дене сӧрвален ончена. Изи еҥын кумалмыже Юмылан кадырле1, Юмо дек вашке шуэш...Школ гыч Пӧртылмеке Осып мо ужмо-колмыжым ачажлак ойлен пуаш вашка. Шӱрым Кочкын шинчыше Прокой Ончыч лӱдеш, вара ӧрмалга, пытартышлан пеш чот сыра. Кочмо Лугыч тототлышо эргыже шижынат ок шукто, ачажын кугу пу совлаже Саҥгаж пелен барлоч мурен кодет. Вигак Пуалше Саҥгажым кок Кидше Дене кучен, Осып ӱстелтӧр гыч лӱҥген Лектешат, логареш Шичше пурылтышым нелын Шукташ тӧчен, Коҥга воктек Миен шогалеш, шинчавӱдшӧ Тыманмеш уло шӱргыжым нӧртен шукта.— Шайтан икшыве! — ачаже кочкын-кочкын Вурса.— Керемет туныктышо, тыйым Ынде ялтак локтыл шукта Коеш. Кугыжа нерген тыгай мутым ойлаш лиеш мо! Чо
1 Кадырле — йӧратыме, пагалыме.
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кызыт, тыгай мутым иктаж-кӧлан пелештен веле шукто, вара Тышке йолетымат ит пыште, садак Вуетым кӱрлам!— Мый чыным Ойлем вет, Таче бачышка шке ойлен,— нюслен-нюслен Осып аралалтеш.— Мо-о? Ынде бачышкамат амыртынет? Адак ситен огыл? Осып, Вуетлан адак Логалеш.Совлажым Йыклык нулалын, ачаже Кудвечыш Лектеш, Вольыклан Олымым кудалтышыжла шке вуйжо Дене ойла:— Ну, саманжат шуо, калтак! Шке эргычетак Тюрьмаш шукта. Могай окмакше тудым Кугыжа уке манаш Туныктен. Нау-ко Маныт, нау-ко Илаш полша. Полша шол! Изи малайжат Кугыжа уло-укем Тергаш тӱҥалеш гын, тиде Могай илыш! Нау-уко...Тудо кастенак Осып, Шортмо почеш лыпланен шуде, вичкыж мыжержым Шоҥалын, школ Пӧртӧнчыл Йымалне йымен шогалеш. Коҥга олтышо пӱгыр Куван леваш йымак лулан Лектын каймыжым вучен шуктен, Тудо лап лийын, Пӧртӧнчык кӱза, пулт Койын, классыш кружын пӱра. Шӱлышым налаш манын, пырт тына доска Воктен парна, вара Кугыжан портретше кечыман пырдыжыш ончалешат, коля ӱмбак Пырыс тӧрштымыла, Тыманмеш парт ӱмбалнат лиеш. Ындыже лудо, кӱштӧ улмым монден, терге Жапым йомдарыде, Кидлан Эрыкым пуа, Ятыр Ийышкен шӱм ӱмбак Погынен шогышо илыш Кочым кок Гана кид солалтымаш^ ястарен Пышта. Парт ӱмбач тӧрштен волен, Тудо омса дек куштылгын ошкыл колта, вара савырнем шогалешат, Кугыжан портретышт шинча олмышто Йора гай койшо рож-влакым ужын, куанен воштыл колта.Тыге Осып, каргыме Тошто илышлан ӱнарже шутымо Семын, ӱчым шуктен кода.Чыла Тидым Осып Мален кертдымыж тодым Ушештарен кия. Кузе гадым от ушештаре! Вет Тошто илышлан шке Семын ӱчӧ шӱктымӧ Кечыже Осыпын ушышкыжо пеҥгыдын, Мондалтдымашын пурен Шинче. Паккӱзӧ Йымалне, шорр Шоктен, Кушкедалтше вынер Йӱкым, Пӱчкеден пытарымеке сынжым Йомдарыше Кугыжан тӱсшым ушештарыме еда Осыпын Чурийже шыргыжалде ок код. Ты кече гыч Осыпын илыш корныжо ялт весе лие. Тудо шкенжым эрыкыш Лекше Кайыкла шижеш, могыржо куштылгемеш, Шинчажат ласкаҥеш...Кугыжан портретшым пӱчкедымым Ятыр жап нигӧлан Каласыде илыш. Школым тӱнем Лекмек ише, Шужен ий-
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Ыште, Иван Степановичын Пачерышкыже Мутланен шинч а т , Сай книгам йодаш коштмыж тодым, Икана Каласен пуыде чытен ок керт.Ты касымат Осып монден ок керт. Ты Касат вуй ушеш пеҥгыдын лодемалтын...Кроватьыштыже пӧрдалын, Тудо Шинчажым я почеш, я алак Кума. Пӧлемыште пычкемыш, шып. Мичу кече Мучко кагаз Ӱмбалне шинченат, Ынде улнен мала. Осып тына ок мале. Кийшыжла шарна: Тевыс Шужен ИЙ. Ачаж ден аваже ӱмылка гай Коштыт, Шинчашт волен, Шӱргышт — Пунчалме Шовыч гай. Осып Тӧрза воктене шинча, Корно Ӱмбалне кычалтыл Коштшо олагорак-влакым Онча. Вара тудын Шинчашкыже кӱрык гыч Тоям тоялен волышо еҥ Логалеш. Кӧ тын? Ала шкенан ялысе, ала.ӧрдыж еҥ?— Осып шона. Ала унала толеш, ала иктаж сомылжо уло? Уке дыр, кызыт Могай уналык! Кинде укеште унала Огыт Кошт. Очыни, Киндым Кычал толеш. Киндыжым кӱштӧ муэш? Осыпмытын ешыштыжат Шукертсек Коншудым кочкыт. Чарныде Мӱшкыр Коршта, южгунам уш Тунар Пӱтыраш тӱҥалеш, кеч Возын пӧрдал. Но куш Кает, кӧлан каласет! Поянракшын киндышт уло, да поян Дек кузе Кает? Йодын мийме еда мыскылен веле колтат. Тевыс Теҥгече •ачажат староста дек мием толын ыле. Юмет тына сакле, кузе вурсеныт! «А-а, почда ишалтын аман? Бунтоватлаш гын, буй улыда, поянат ок Кӱл, старостат ок Кӱл... А Мӱшкырда шупшылалте гын, адак старосталан кумалаш кӱ-' леш Лие? Молан вара властьда деч Огыда Йод? Властьда оеш Сай вет, Шкендан власть, тудын деч йодса. Мемнан гай «вӱр Йӱшӧ разбойник» деч сӧрвалшаш уке, тыланда большевик-влак пуат-ыс. Умшадам кугурак карыза, ала ош калачым пӱкшат. А ме нунын деч йоддеат Кочкын ончена»,— манын, Шер теммеш Воштылыныт. Мом ыштен шӱвылвӱдым нелынак Мӧҥгеш пӧртылат. А ош калачше Могай Тамле дыр! Пушкыдо, пушкыдо... Коҥга гыч Луктат, да шӱлен веле кия. Теве тыгайжым Кочкын ончышаш ыле, ок воч. Кочмо огыл, ужашат ик Гана веле ӱжалтын —- старостылан тырмалат, мийме тодым. Тунамат староста вате, Осыпын йӱлышӧ Шинчажым ӱжынат, кидшовычым вашке тына руалтен, вужге булка-влакым Тыманмеш Левед шындыш, а Осыпым тӱкален Лукто...Булкым шонен шинчен, Осыпын мӱшкыржӧ адак урлаш тӱҥалеш. Шинчажлан ужаргын-кандын конын колта, Яра мӱшкыржым кок Кидше денат кучен, Тудо Тӧрза кӱп-.
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чыкыш Эҥертен возеш, кеч ик падраш кинде лийже ыле! Осып чытен Кертде ачажын Тошто упшыжым шинча ӱмбакак Темдалеш, мыжержым полдыштен шуктыде Уремыш Куржын Лектешат, чарнен шогалеш. Куш каят? Осыпмыт веле огыл, уло ял Шужа. Ала Иван Степанович дек Миен толаш? Шкежат Шужа дыр. Ала пуа? Сай огыл. Йодынат от шукто —- Лектын куржат. Кеч мо лийже, Миен Толшаш. Кеч книгам Йодын толам. Ала окымо тодым Мӱшкырым Лыпландараш лиеш.Осып школ.омсам Эркын шӱкалеш, классыш пӱра. Ала иктаж партыште монден Кодымо пудыргым муаш лиеш манын, Шоналтен толеш. Класс яра огыл. Шкаф воктене Иван Степанович шогылтеш, Книга-влакым ойыркала. Осыплан Савырнен Каяш лайыкак огыл. Книгам Йодын налын, парт Коклаш пурен шинчеш. Но книгажат ок Куандаре. Мӱшкырыштӧ пружин улмо гай чучеш, теве шупшыл шында, теве Ӧрдыжым Шӱтен лекшаш гай шуралта. Иван Степанович Тудлан Тупынь шога, каньысырланымы- жым ок уж, книга лаштыклам шергалын, нер йымакыже пеле Йӱкын мут деч посна Мура, Семым шӱшкалта, вуйжым кок велне кышкылтеш. Осыпын Чонжылан йӧсын- йӧсын чучеш. Шинчавӱдшат Лектеш. Парт ӱмбак Возын, шкежат ок шиж, йӱкынак шортын колта. Иван Степанович, Савырнен шогалын, тудым ончалешат, Осыпын шортмыжым ужеш, лишкыже мия, ӱпшӧ гыч .ниялта, шыман йодеш:— Мо лийыч? Осып? Кочмет шуэш?Вашмутым вучыде, Иван Степанович вес пӧлемыш кая, тушеч кинде шултышым, пареҥгым Конда. Шокшо пареҥгым лоҥ ыштен, Осыпын Ончыкыжо Пышта, шкеже адак шкаф дек Миен шогалеш.— Ну вот, Ынде чыла сай лие,— Осыпын Кочкын пытарымыжым ужын, Тудо адак Пелешта,— изиш тынат, Мӱшкырет лушка. Ужат, шинчатат Йылгыжаш тӱргале.Осыплан Нимом Ыштыде Шинчаш Саяк ок чуч, Лектын каяшыжат ок шу. Тудо Иван Степановичлан полшен кодынеже. Иван Степановичат тидлан тореш.ок лий, тудым книга Лӱмым каласаш шогалта, шкеже Сераш шинчеш. Серыме Кокла гыч шке Илышыжым ойла, тӱрлым Умылтара.— Ужат, Шкафыште Мыняр шӱкшак погынем. «Житя Николаи Мирликийского». Тугай еҥжат лийын огыл дыр? Тевыс адак «Святой Симеон — Столпник». Пуйто святой
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еҥ колымешкыже кермыч Меҥге Ӱмбалне шоген. «Великомученица Варвара». «Вера, Надежда, Любовь». Лӱмжымат келыштарат вет. Ӱшане, пагале, кумал. Мый коло вич Ийышкен кумал коштым, садак юмын ик Поро Пашажымат ужын омыл. Пытартышлан вурседалмашке Шуым. Юмоҥа Ончыко шогаламат, эй вурсем.— Могай тый Юмо улат!—Манам.—Тый вӱр Йӱшӧ улат. Ужат, Калыкет пызырналт, Орланен Ила, тудым Нужналык пикта. Изаже шольыжым пызыра, ача-ава тӱп ӱмбач кӱшкӧ кӱзынеже. От уж мо, языкак Паша Ышталтеш? Молан тынар орлы-, кым Колтен илет? Вет тый ик Мутет денат мланде Ӱмбалне райым ыштен Кертат. Орлыкат пыта, шинчавӱдат кошка, еҥ-влак тупыштым виктарат, тыйым Чарныде мокташ Тӱҥалыт»... Да-да. Илышыште Тӱрлӧ минутат лиеш вет. А ик Гана тыгай наша лие: уроклан Ямдылалт шинчем. Колам — уремыште мӱрӧ Шокта. Тыгай мӱрӧ тунам шарлаш веле тӱҥалын ыле. Мый Тӧрза дек. Уремыште пашазе- влак «Вставай, поднимайся, рабочий народ» Мурым мурен каят. Чыла тыныс... Южыжо шыргыжеш, а ик рвезе, Тӧрза гыч вуй лукшо барышням ужын, Тудлан солыкымат Рӱзалта. Очыни, Палымыже улмаш. Кенета тореш'уревд гыч полицейский Тӱшка Яраимньын кудал лектыч. «Расходись, сволочи, стрелять будем!» — Шокта. Южо пашазыже тыш- туш, ончем кугу тӱшкат лум кӱрт левымыла койынак иземеш. А изи тӱшкаже эре ончык кая. Полицейский-влак Ынде Огытат кычкыре, вучен веле шогат. Кугыракышт ош солыкым Луктын, пӱжвӱдшым ӱштылдалыштеш. Кенета Урем вес мучаште ай-уй! Шокта. Мый, Савырнен, ончал колтышым гын, шинчамланат шым ӱшане... Вес полицейский Тӱшка пуракым веле калкындара, пашазе-влакым Покта. «Бейте,— Маныт,— жидовское племя!» Ужам полицейский-влак руштыныт, Очыни, Лӱмын Йӱктен луктыныт. Нуным Ончен, первый тӱшкат полицейский-влакат рыҥ строитлалтыч. Пашазе-влак шандал ден чӧгыт коклат верештме гай лийыч. Мо тына лийын тушто — утет кая! Шортыт, кычкырат, вурседалыт... Мый юмоҥа дек. Изи Малай гай кидем пурыштам, Сӧрвалем... Уке! Юмын Пылышыже шун Дене нерынчалте ала-мо? Вара мый юмылак ӱшанымым Чарнышым. Кугыжа Ваштареш кучедалше Тӱшка деке Кылым кучаш тӱҥальым. Тюрьма дечат утлаш ыш лий,— шижын-налыныт. Чылажымат ужылтын шол...Иван Степанович помыжалтше гай Чурик лиешат, ручкам чернила атыш тушкалта, вашке-вашке сера,
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Тудо ручкажым Пышта, адак ойла:- А - а , — Тудо шӱялта.— Тюрьмаште Шкет шинчен, мый калыкын Ойгыжо нерген Ятыр Шонышым. Калыкын Ойгыжо пеш шӱкӧ шол. А молан Тыге лиеш? Шукыжым илышым чын умылыдымо верч. Вет ялысе шышым ончалашат Шучко. Марий-влак шке илышт деч молым нимомат Огыт нале, палашат Огыт тырше. Киндышт шочеш тынат, уке тынат, «юмын Кумылжо» Маныт. Мландым тӱнем налаш, ушанрак еҥын Ойжым Колышташ Огытат шоналте. Иктаж-кӧ Черлана гын, Шӱведыше дек каят, тудын рун вашакшым йӱыт, чомам, комбым чоклат. Больницыш Каяш, эмым йодаш Ушышкат Огыт нал. Садланак иктаж чер Шарла гын, карме Семын Колат. Оксашт лиеш тын, молым Огыт нал, ончычак аракам руалтат, але карт Дене модаш пижыт. Уланрак илыше-влакат тиде койышымак койыт. Ончалатат: тудын шурныжат уло, вольыкшат сай, тазалыкшыланат ӧпкелымашыже уке, Ракатланен веле илышаш. Но уке, Тудлан адакат ок Сите! Сайынже Огешат йӱ, Огешат коч, Йӱдымат сайын ок мале, эре Шукырак Поянлыкым поташ толаша. Молан Пога — шкежат ок Шинче. Молылан ок полшо, шке верч веле Тырша, уло ӱмбач кӱчен Кайшаш гай толаша. Нуным кузе лӱмдашыжат от пале, мушкыш вӱд манаш гын веле. Мушкыш вӱд семынак амен Илат, Ончыко Огыт кае, молыланат Ончыко каят Огыт полшо. Но калыкыште яндар вӱдат уло, тыгай еҥже ялыште шагал. Нуно ача-коча койышымат, уло ял Дене воштылмымат Огыт* ончал, шонымыштым шуктымешке Огыт Чарне. Нуно плугымат налыт, машинамат кондат, доктор декат каят... Теве Нунышт, Мыйын шонымаштем, Огыт йом. Тугай еҥ Марий ялыште Шукырак лийже ыле, вара куным Ончен моло-влакат тунемыт ыле. Ожно, революций деч Ончыч, тыгай еҥ нерген шонашат лийын огыл. Шонышо лийын тынат, Тугайым утопист маныныт. Кызыт тына Сай Пашалан лийжак манын, пижаш Йӧн Лекте. Ынде чылалан эрык пуалтын, тӱнем, Сайрак йӧным Кычал, Илышетым вораҥдаре, тыйым Ончен, моло-влакат тунемышт. Калыклан пасу паша нерген, машина нерген, Коммунизм нерген книга-влак лийышт. Нуно Калыкым вучен шинчат ынышт туныкто, сай илыш верч кучедалаш таратен шогышт. Теве Тидым шуктена гын, иктаж-мыняр лу ий гыч кызытсе ялым пален от шукто. Ӧрканаш тына ок кӱл. Вигак рӱж Пижына гын, ала-момат Ышташ лиеш.
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Иван Степановичын тунам але раш, келге шинчымашыже лийын огыл тынат, Тудо у илышым Йӧратен вашлийын... Но Осып туныктышо Дене шӱкак келшен ыш шукто, туныктышо Мӱндыр Олаш Кайыш. Но тудын мутшым Осып ок мондо. Тудо куткын шушынак шке вийжым ял илышым саемдымашке пуа. Комсомол Ячейкым почым шуктымеке, Тудо Утларакшым культура верч кучедалаш пижет. Рвезе-влакым чумырен, Спектакльым шында, Физкультурым шараш Тырша. Эр еда комсомолец-влакым нога, да чыланат Тувырым кудашынат, вӱд Тӱрыш Куржыт. Кыдалыш шумеш мушкылтыт, ряд ден шогалын, гимнастикым Ыштат, Комбо ошкыл денат, унчыли вуйынат шогалыт. Вӱдлан волышо Вате-влак Ятыр Гана Нуным койда- дарен кодаш тӧчат, «вожылдымо-влак Ынде йолашдамат кудашса» манын вурсат. Южыжо чон йӧсыж Дене шӱвалынат кода.Осыплан тыгай мут пжикат ок чуч.Но Ялыш Петрованын толын шумекыже Осыпын пашаштыже йола Койыш пызырнен толын. Осып торешланаш, шке Мутшылан чот шогаш изиж годымак тунемынат, шке ӱскыртлыкшым эй Сай койышлан шотлен. Марий- влак Ӱдаш Лектыт да пасушкышт мӱйым, мелна кышылым кондат гын, Осып куным мыскылыде ок код. Ешыштыже пысмыла манын пелештыде ик Пашамат Огыт тӱҥал, а Осып тын, Кӱсото Воктеч эртымыж еда Онапулан1 мушкындым ончыктен кода. Марий-влак, ужаргыш Лекше ош Комбо Семын, Ӧш Вургемым чиен, кӱсотыш каят, Кумалыт, тылым авызлен кочкыт; Осып гын, Лӱмын я шудым солаш Тарвана, я адак Моло пашам муэш. Вате-влак Корно деке Кайше екым ужытат, Эртен каймешкыже яра ведра Дене вучен шогат, еҥын пиалжым Ынешт пӧлӧ. Осып тын, Лӱмын иктаж кок-кум Гана Корно гоч вонча. Суртыштат Тудо тӱрлымат шонен Луктеш: шуным Конден, Пырня Коклам ненчыла, порымат муэш, пырдыжым ошемда. Эн коймо верыш шовыным, пӱй эрыктыме Порошокым, щёткым Пышта, посна шӱргышовычым Сака. Пакчаштат яллан тореш руаш Тырша: аваж деч кок йыраҥым сӧрвален налын, суртышто нигунам уждымо Помидорым, редискым шында, снегым, морым Кушта. Вате-влаклан уто воштылтыш Лектеш: «Ынде Юмо йӱмӧ Снегат ок. келше ужат, кӱрык чоҥгашкат кӱзымыжӧ ок шу»,— манын Воштылаш1 Онапу — Кумалме (священный) пу.
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пижыт, йыраҥышкыже казамат пуртен колтат. Но Осыплан Нимо ок вите. Шыжым Тудо «у пайрем сийым» ышта, полмезырак вате-влакым ӱжым пурта, Нуным Тӱрлӧ у кочкыш лене сийла. Вате-влак Толыт, кочкышыжым Тамлен Ончат, помидоржымат, редискыжымат, Моло емыжшымат Кидышкышт налыт, ӱпшынчын, Тамлен Ончат. Осыпын умылтарымыжым^!' Колыштыт, туте тынат, ни Вурсен Огыт Кодо, ни Огытат мокто... Осыпын Пашаже Ильышкан Йыванлан веле келшен шуэш, адак Сайпола чӱчкыдын пурен кошташ тӱҥалеш. •Петрован Ялыш Пӧртыл шумекше Осыплан раш Корным ончыктыш, тудым. Туныкташ Пиже. Петрованын полшымыж денак Осып Шкенжын Койышыжым молемдыш, партизанла ыштылмыжым, тореш руаш Йӧратымыжым ОЛЯН-ОЛЯН мондыш.Телым Арсланыште ял Озанлык Пашалан тунемме кружок почылто. Сӧйыштӧ Коштшо, ожнысекак нужнан Илыше да у Велыш шӱмланыше-влак,-кужу теле кас еда Погынен-погынен, пасу пашам у Семын Ыштышаш нерген, шӱкӧ пасу да клевер нерген каҥашат, Шке илышыштым ваш-ваш таҥастарат, Кутаисовын илышыжымат ушештарыде Огыт код. Ожно Кутаисовын озанлыкыштыже кузе Чылажат ышталтмым, Могай шурно лектыш лиймым тергат. Коклан район гыч агроном толын кая, Лекцийым лудеш, литературым Конден пуа. Осып Семын опытный Пакчам Ышташ шонышо-влакат Лектыт. Шошылан южыжо урлыкашымат Эрыкта, Ӱдымӧ машинамат «напрокат» налаш шонышо-влак Лектыт, плугым налше-влакат лийын шуыт.Петрован Йыр пеҥгыде актив чумырген шуэш: Ильышкан Йыван, Осып, Сенька, Васюк. Тидым ужын, Сайпо- лаланат весем а Шыже логале. Тидын деч-Ончыч туло шке озанлыкыштыже Тӱрлӧ Опытым шолып манме гаяк ыштылын. Тудо шке пашаж нерген Районышто тына Кузе-гынат Шукырак ойлаш тыршен, Тудлан Шавакаев Тӱрлӧ Сай ойым пуэден, райзо гыч Ӱяҥдышымат, сай урлыкашымат Чаманыде колтеден. Петрован толмеке, Сайпола шке чапше волен Кертме деч лӱдӧ, Сандене ял Озанлык кружокыш кошташ, тушто шке Пашаже нерген ойлаш, туныктымо Семын нӧрӧ Каҥашым пуэдаш Пижеш. Икманаш, Сайпола, активист лӱм верч кучедалаш тӱҥалеш. Тиде Пашашке Сайполан шӱм шупшде пижмыжым, ӧпкелымыжым Петрован шижеш тынат, тореш ыш лий. «Ничего, класс шотат



тыште эскерена гын, Нимо осал ок лий, а мо Шинчымыж Дене Пайдаланаш уто огыл», — манын, Сайполалан шке Пашаже нерген чӱчкыдынак ойлаш Кӱшта.Шошым Осып дек Вате-влак Толыт, помидор росотам Йодыт. Сайпола ик общий опытный Пакчам Ышташ ойым пуа. Ты ойлак моло-влакат Келшат. Осып «Пакча вуйлан» ойыралтеш. Тудо лум кайме деч ончычак Районыш Миен толеш, Тӱрлӧ у урлыкашым, Пакча емыж ношмым поген толеш, Пакча Паша нерген Ятыр книгам лудеш, комсомольский погынымаштат Пакча нерген Докладым эртара. Комсомолец-влак кажныже Пакчаште посна емыжым Ончаш налыт, емыжын* кузе кушмыжым палемдаш журналымат Ыштат. Осыпын Шонымыжо Илышыш пурен Шумо гаяк лиеш.Но вот 1929 ий тошым Ялыш Мытрий толеш. Тудо Толмыжо кечынак Погынымаште Петрован Дене келшен ок шу да варажым эре тореш мураш пижет. Шкенжым Кугешнен кучышо Мытрий Осыпланат ок келше, Тудо Мытрий деч кораҥме гай кошташ тӱҥалеш. А Сайпола пеш чоя, 'Мытрийын могайлыкшым шижын шуктен, лудмо пӧртын; витак Корным такырта. Мия да газетым лудеш, агрономий нерген Могай у книга Лекмым йодыштеш, ялыште кӧ мом лудаш йӧратымым ойла, шке опыт пашаж Дене моктана. Мытрийлан Сайполан ушан шинчаже, мутым туран Конден ойлымыжо келшен шуэш. Тудо Сайполан Шылтен коштмо Кокымшо чурийжым ужын ок шукто, Сайполам Совет властьын кугу таҥжылан шотлен онна. Сайпола Чынакак тугерак ноеш: налог тӱлышашым нигунам ок шуйкале, заем мойын Лектеш гын, эн ончычак сералтеш, погынымаштат молылан темла, чыла законым пала, Йодын толшылан ӱмылтарен пуа. Районыштат тудым палат, рай еҥлан шотлат. Чыла тидыже Сайполалан Мытрий Ончылно Ӱшаныш пурашыже полша. Кокымшо колхозым почашат Мытрийын! Сайпола кӧндарен. «Еҥ ден еҥ тор огыл, чылалан Поро лийын от шу. Икгайрак Озанлыкым ушет гын, Пожале, Сайрак Лектеш. Очыни, ик колхоз тына ок Сите, середняк-влак вес колхозым вучат чай»,— манын, Тудо Мытрийлан шижтарен. Ялыш Коклан толедыше Шавакаеват Сайполан Ойжым саеш Пыштен.Тыге Арслан койынак кок кугу тӱшкалан шелалте. Сайполан Почешыже Утларакшым пеҥгыде озанлыкан- влак лупшалтыныт. А Йорло-влак Петрован Йыр чумыр-
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геныт. Кок колхозын кок турло улмыжо Тӱҥалтыш гычак раш пале Лие, да нунын Коклаште шолып кредалмаш Тӱҥале. Ты Илаш-колаш кредалмым ӧрдыж еҥлан ужын Шукташ йӧсӧ. Пӱсӧ шинчанже веле Тидым тогдаен кертеш.Кокла озанлыкан-влакше, колхоз кокласе Кучедалмаш талышнымым Ончен, Нигушкат Огыт пуро, Пелне Киен коднешт. Актив коклаштат тайныштше-влак лектыч.Тыге Арсланыште Коллективизаций темп лушкыдеме. Петрован раш умылен шога: вес колхозым шалатыде Коллективизаций пашам чын Корныш шогалташ ок лий Санденак Тудо Мытрийлан пижет. «Мытрийын ӱскыртлыкшӧ сеҥалтеш тын, «Марий патырын» вийжат Мемнан колхозыш шупшылалтме ок код»,— манын Петрован шона.Шонымыжым шуктыш а ш л а н а к Петрован шке колхозыштыжо Вийым вераҥдаш пижет. Осыпым счетовод пашаш шогалта. Колхоз вуйлатымым шке вачӱмбачше Ильышкан Йыван ӱмбак Кусарен Пышта. Ревизионный комиссий вуйлатышылан Мичум ойырат. Петрован Ӱмбалне утларак неле Паша кодет: Шкет озанлыкан-влакым ӱмылтараш, колхозыш шупшаш. Тудо Йӱд-кече ял Мучко Коштеш, ик озанлыкыштак южгунам пел кечым эртара, Утларакшым конла озанлыкан-влакым кӧндараш Тырша. Петрованлан полшаш Оеып комсомолец-влакым Кожгата, коллективлыше ударный бригадым ышта. Анаят вараш ок код, Чулымрак вате-влакым тулартыше тӱшкат чумыра.Арслан Шолаш Пурышо под гай лийын шуэш.XV IЙӱдым Кӱвар Йымалне Коля-влак куржталыштыт, Кӱвар Оҥам пӱйышт лене шыдыр-шыдыр пӱчкедат. Кугу шкаф йымак куголя Лектеш, шкаф пундаш Оҥам Шӱтен, каган ораш шеҥын пӱра. Пусакысе рож гыч изирак коля нержым Луктеш, «ала тушман уло» манын, ӱпшын Онча, Иктат укелан йывыртен, пи-ик магыралтен колта, рож гыч Лектын, ӱстембак кӱза, ручкам Ӱпшынчеш, чернила ате петыртышым сӱмырен, нержым чернилаш чыкен Луктеш, вара кагаз ора ӱмбак Кӱзен, Ончыл Йолжым кӱшкӧ ыштен, шеҥгел йолжо ӱмбак шинчеш. Шырчык гай шинчаж Дене ӱлкӧ Ончалын, «Ай, тышкат Кӱзен кертам ул-
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Маш!» — маншыла куанен, кушко тӧршталта, вуй гоч Савырнен, кагаз ораш Нерже Дене утларак Уралтеш. Тудын Почешыже рож гыч Йолташыже-влак Лектыт, этажеркыш Кӱзат, пуракым ӱпшынчын тӱрвынчыт, шкафыш пурен, нигӧлан кӱлдымӧ дела-влакым Йоҥыштен Пытарат.. Коля сӱан эртымек, эр кече лектынат ок шу, пӧлемыш уборщица пӱра, уэштын-уэштын, т а л а  Кийылтше ручкам Олмышко Пышта, чернила атыш- ончалеш, Вӱдым шыжыктылын,'Кӱварым ӱштын кая. Индеш Шагатлан пашаеҥ- влак толаш Тӱҥалыт. Ка л оҥгыштым кудашын, пальтоштым Ишкыш Сакен, Нуно ӱстелтӧрышкышт пурен шинчыт, ӱстел Яшлык гыч кагазым шӱдырен Луктыт, вара кече Мучко шершот Дене шолткат, эре ала-мом серат. Канцелярий . йӱлам Палыдыме ӧрдыж еҥже вуйыштым ӱстел оҥаш шумешкак пӱгыртен шинчылтше еҥ-влакым ужешат,-«О-о, тыште пеш тыршат-ые, ужат!» — манын, ӱстел дек йолварня вуй Дене тына тошкалын лишемеш, Йӱкын Ойлашат ок тошт. Пашаеҥ-влаклан тидыже пеш келша: нунын Чоныштлан кават Кӱзен шумыла чучеш, Нуно йырваш Кугешнен Ончалыт, ӧрышышт уло.гын, Кӱшкыла Пӱтыралыт, я шыдынрак койшашлан ӱлкӧ Шупшылын, ик жап койышланен шинчат, вара иже 'Ӧрмалген вучышо еҥлан ала- могай Шерге мутым пелештыме Семын, «Каласат:— Тыгай-тугай Законын Тыгай-тугай статьяже почеш йодмашым, раш серен, шкеныштын подписьышт Дене Пеҥгыдемден, Тыгай-тугай учрежденийыш Сидыр Кузьмич деке, я Мирон Лукич деке наҥгаен пуыман..'.Ю жгунам, шып ерым кугу кол ловыктен Кодымо Семын, иктаж сырыше еҥже вурседалаш Пижеш, чернила атым- аршын кӱкшыт тӧрштыктен, ӱстел Оҥам роп мушкында, машинистка-влакын шинчаштым карыктен, бюрократ-влакым анат мут денак «Сийлен» кода, Вара Южылан наша пытымеш ойлышташ амал Лектеш...Индеш тагат шаҥгак эрталтен тынат, райзоштӧ южыжо алят галстукым тӧрлатылыт, я ручкам Эрыкташ Толашен Шинчылтыт. Машинистка-влакат, шке ончыкышт ко- пировкым да яндар кагазым Шарен пыштенытат, пашаш пижме деч Ончыч пытартыш увер-аҥарым ваш каласкален Пытараш вашкат. Паш а шӱлышым але шижын Шукташ ок лий. Вуйлатышын Кабинетыштыже тына телефон уло Кертмыжым йыҥгыртата. Оҥгыр Кужун-кужун йӱклана да, икж ап лан  Чарналта, вара адак тӧрген мурен шинча., Чылам' пӧмыжалтарышаш гай толаша.



— Э х, толаша вет, — вуйлатыше Кабинетыш Пӱрымӧ омса Воктенак шинчылтше Рвезырак Марий пӱй йокла гыч Пелешта. — Оза уло-укем Огеш Шинче, Шодыр веле колта.— Вара, Очыни, иктаж оҥаным Шоналтен, Шке семынже шыргыжалеш. — Айда йыҥгырте, йыҥгырте, лу Шагат марте садак Нимом ыштен от керт...Тудо ӱстел яшлыкым почеш, тушеч «Дели» папирос атым Луктеш, шке Ончыкыжо Почын Пышта да ик жап Ончен шинча, вара папиросым налын, мундштукышкыжо мамыкым шӱшкет, Шырпым удыралын, мундштук Мучашыште пижше мамыкым Когарта, тунам иже Тулым пижыкта. Телефон йыҥгыртатымым адак колышт шинча да, умшажым Важык ыштен, верже гыч кынел шогалеш, «Вот аҥыра вуй, пел Шагат Толаша, Иктат укем умылен ок шу аман», — манын, шыдын пелештен, кабинет омсам шӱкалеш,— Ну, райзо Секретарь Колыштеш, мо Кӱлеш вара? — изиш лиймеке тудын кугешныше йӱкшӧ Шокта. Но Шукат ок эрте, йӱкшӧ кенета пушкыдемеш, сӧрвалыше гай лиеш:— Ай, Степан Петрович, проститлыза, Паша, Паша... Сельсовет вуйлатыше Дене Пеш мутланышым, телефон дек толаш ярсашак ыш лий... Виталий Петрович кӱлет мо? Уке'але, толын огыл. Кунам толеш Маныда? Каласен ом керт, Степан Петрович., йыҥгырташ каласаш мо? Шке толнеда? Пожалуйста../Кызытеш.Телефон трубкам йыштен, Пӱжалтше Саҥгажым ӱштылалын, кугешныше мариет Вуйлатышын Кабинетше гыч Лектын, Тыманмеш ӱстел торыш пурен Шинчын, ручкам мурыкташ тӱҥалеш. Вара чонжо угыч пӱра, пӱжвӱдшым Носовикше Дене ӱштылалын, верже гыч Тарвана, Кӱжгӧ, таза бухгалтер дек Лишемын, кутыраш тӱҥалеш:— Н у, Лӱдым вет, батька. Ӧртемак Лекте.— А-а... — бухгалтер вуйжым нӧлталде шӱялта, шершот паҥгам Чотрак мурыкта.— Райком Секретарь Мамаев Йыҥгыртаташ пижет манын, ушыштемат уке. Теҥгече Кастене веле Тольо, уже йол ӱмбалнат...— Ы-ы... — бухгалтер адак шӱялта.— Вот вес Гана ит колышт. Йӧра але Моштен Каласен кертым, уке гын, просто беда!— У-у... — манын бухгалтер, Кӱжгӧ Коман книгам Шолт Петырен, Тӧрза ончык Пышта.Ӱмбакыже, нунылан мутланашышт Йӧн Ыш лий. Райзо
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вуйлатыше Кротовый толмыжым Тӧрза гыч ужын, коктынат шке пашаштлан пижаш вашкат. Секретарь, Саҥгажым Куптыртен, папиросым пижыкта, умша гыч лукде шикшыктен, кок Кидше денат кагаз ӧрам Пургедаш тӱҥалеш, кугурак оражым ӱстел яшлыкыш кудалта, Изиракшым да у Кагаз-влакым посна папкыш Пышта, «Озалан» манеш. Кротов Писын пурышат, ӱстел Воктен Эртен Кайыш. П ашаеҥ-влакын саламлымыштлан вуйжым веле савале. Тупшо кабинет Омсаште йоммек, Секретарь шыргыжал Колтыш, Ӱпшым Ниялтыш, бухгалтер Велыш «шижат?» маншыла семалыш, вара вуйлатышылан, теле вургемжым кудашын, Ӱстелтӧрыш пурен Шинчашыже Ситышаш Жапым вучен Шуктымек, папкым налешат, Кабинетыш пӱра.Кабинет гыч Лекме Жапыште Тудо омса лондемеш райпом Секретарь Мамаев Дене ваш тӱкна.Мамаевын саламлымыжлан Кротов ала-мом Нер йымакыже пелештен, телефон аппарат дек тӧршталта, йырр шоктыктен пӱтыралын, райколхозсоюз Дене ушаш йодеш. Ик жап гыч райколхозсоюз вуйлатыше Гаврилов Куржмо гай толын пӱра, Верла гыч Толшо-влакым шеҥын Эртен, кабинет омсам шӱкалешат, лондем гычак «Поро кече!» — манын кычкыралеш, тем кужу ӱпан Мамаевла- нат, Йыклык чара вуян Кротовланат тӱл гай шокто кидым тушкалта.— Ну, колхоз командир, Мыняр процентым поктен Шуктышыч? — Гаврил ойын кидшым кучышыжлак райком Секретарь туран йодеш.— Теҥгече каслан коло ик процентат пеле, — Шинчажым Пыч Ыштыде, рапортым пуышо гай, Гаврилов вашешта.— Процентше процент, но эн чотшо качестве к ӱл ет ,— манеш Мамаев.— Шкенан пунчалнам жапыштак шуктена манын шоналтеш,— диваныш шичшыжла Гаврилов умылтарыш пижет. — Паша тыгак кая гын, первый март шумешке шонымынамат Ятыр ончылтена. Ойгырышаш уке.— Гаврилов тыгак лупшаш тӱҥалеш гын, первый пятилетка Мучашлан огыл, тений шошымак мыланем ик единоличникым ах ок Кодо, — Кротов шыргыжалеш.Ик Жаплан чылан шып Лийыныт, Мамаев, папирос атым Луктын, Каласа.— Шупшса, пеш Сай. Тыште Тыгайым от му.
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— Моло районлаште колхоз пашам чот колтат, ме вараш кодына.Вара райколхозсоюз ден райзолан ӧпкелен Каласа, ончыкылыкет пашам кузе Ышташ шонымыжым Луктын Пышта:-— Областной совещанийыште йошкарген шинчат вереште вет! Пеҥгыдынак каласышт, калык Коклаште умылтарыме пашам шагал ыштеда, маньыч. Кызыт Кресаньык-влак у Корныш Тарваненыт. Нерен ш инчат ок кӱл, умылтарыме пашам чот Вияҥден колтыман, Кажне ялыште колхозым почашак Кӱлеш. Тошто установкына молем- дэлтеш: процент верч веле огыл, пашан качествыже верчат кучедалаш кӱлет. Тидым шуктышашлан Уфимский район Дене Соцдоговорым ышташат кӧнышым. Чакнаш ок лий, талырак Вийым колхоз ыштыме пашаш кусарыман. Шошо шумешке ик авылат колхоздымо ынже код. Изи тынат, но лийже. Кузе Тидым Ышташ, — обкомышто Корным ОНЧЫКТЫШТ.Мамаев, диван гыч кынелын, кок кидшымат Кӱсеныш чыкен, пӧлем Мучко ошкыл колта, вара ешара:— Мый Тыге Шонем: район гычат, колхозсоюз гычат чыла агрономым яллашке поктен колтат кӱлет. Мый тыгак Моло учреждений гычат партиец-влакым Колтем. Свердловск гыч толшемла шкенан Урал Марий Техникумыш пурышым. Нуно подшефный яллашке икмыняр бригады м колтат лийыч, тыгак Шонем, комсомолец-влакым ат Колтена. Кайышт, Калыкым тарватышт, практикыш- так тунемышт. Жап терге, Юватылаш ок лий. Кулак нергенат шоналтыман. Тудым шошо шумешке вожге Коптараш кӱлет, Ончыл Колхозник-влак шке ялыштышт веле огыл, пошкудо яллашкат лектедышт, умылтарышт.— Тидыжым Ышташ лиеш, Пижына гын, шуктена. Мый теве мом Каласынем: Мемнан Дене окса шотышто Паша вишкыде лияш.тӱҥалын, — райзо вуйлатыше вес мутым Луктеш... — Колхоз-влак ссудым йычыгат, вӱтам, Тулеч молым ыштынешт, а Мемнан кӱсенна пеш вичкыж. Тевыс Токан тына заседанийыште коло наре йодмашым Ончаш вереште. Мутат уке, южыжлан пуыде ыш лий. А .Йодмаш адак пӱра. Ӧрмаш веле! Мутлан, Куприялыште колхозым Сайынже ала почыныт, ала уке, оксам, утет кая, Мыняр Йодыт. Мом-мом тына Ынешт Ыште: Клубат, Столовыят, пырля мончажат, Вольык Вӱтажат — чыла Кӱлеш Маныт, Толыт, вурседалыт, чуч тына кредалаш Огыт
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.Пиж. Мом Ышташ манынат, аптранет веле. Ты нерген райком бюрошто...Кротовлан мутшым Пытараш ок воч. Омса Воктен нелын тош кеш те, Сырен вурседалме Йӱк Шокта. Тунамак кабинет омсам чот тына Чумал колтат. Почылтшо Омсаш пий коваште ора шӱшкылтеш, Савырнен шогалын, райзо Секретарьлан кугу мушкындым ончыкта. Шке Почешыже лум Кышам коден, пий доха ӱстел дек лишемеш, уло* капын Нелытше Дене пӱкеныш волен шинчеш — пӱкен кочыртатен веле кодет..Кротов умшамат Почын ок шукто, тудын ӱстел ӱмбакыже, чернила прибор воктек, неле папка толын возеш. Тыге озаланымым чытен Кертде, райзо вуйлатыше «анат ношмым» пижыкташ Шоналта веле, тудын шонымыжым Мамаевын кычкыралмыже лугычла:— Да вет тиде Баймаков! Кушеч толын лектыч? Тыйым палашат йӧсӧ!Баймаков, Чынакак, палаш Лийдымын вашталтын. Ялыш каймыже тодым нерыше маска гай лӱҥген коштет ыле гын, кызыт маска койышын пушыжат кодын огыл. Шӱргыжӧ лаке лийын волен, йыжве-яжве Пондашат лек- тылдалын, Шинчаштат аяр тӱл чӱкталтын. Ялысе пудран- чык Баймаковымат тарватен. Пытартыш Жапыште Тудлан пашам ышташыже тӱкна. Ялсовет вуйлатыше кенета Черланен Возынат, Баймаков шкежат шижын ыш шукто, вуйлатыше правам налеш. Резолюций погымо лапкыжат Мондалте, Районыш колтышашлык сводка-влакат Ӧрдыжыш шӱкалалтын Нер йымакыже «Мичушым»1 мурен, Тудо ял гыч Ялыш Коштеш, Колхоз-влакын шошо агалан Ямдылалташ тӱҥалмыштым терга, умылыдымым ‘ умылаш тӧчен йодыштеш,- кӱштӧ йоҥылыщрак чучеш тын, уэш шоналташ, тӧрлаташ Кӱшта. Вурседалашат тӱнем шуэш, шыде Кидше йымак логалат гын, шкендыным веле огыл, Кугезе кочатын лулегыштымат мушкын колта. Вур- седалаш мастарлан шотлалтше-влакат шинчаштым пашкартыле ОГЫТ код,Районышто тудым ялт Йомдареныт. Кок арнящкен ик серышымат, ик сводкымат тудын деч налын огытыл, телефон деке Йыҥгыртатенак тудым муын огытыл. Вара серышым колтат, Районыш срочно ӱжыктат. Почта Толмо, Жапыште Баймаков Арсланыште лиешат, Сельсовет испол-
1 М. М. Ивановын «Мичун уке ачажат» почеламутшылан И. С. Палантайын Возымо Мурыжым тунам Кӱчыкын «Мичуш» маныныт.
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ком секретарь, — тудыжо «весьма срочно» манмым изиж Годсек пеш пагалыше еҥ улмаш. — Арсланыш нарочный- ым ‘содор колта. Баймаков, район гыч вурсем колтымо кагазым лӱдын Лектешат, Туржын, Кӱсеныш Пышта, Тӱрвыжым муль веле ыҥла. Кастене кок колхоз правленийы м ^  пырля ушен, Заседанийым эртара. Ты каҥашымаштат нимогай пеҥгыде ойыш ок шу да, Баймаковын шыдыжат Лектеш. Заседаний пытымек Петрован кодешат, Тудлан Кӱштымӧ гай пеҥгыдын Каласа:— Тылеч умбакыжым Торешланышат уке, ты арняштак пырля ушныза. Уке гын, Райкомыш Миен Толашет возеш.— Итак тына лӱдыктӧ, лӱдшак омыл, — воштылалын, Петрован Тудлан вашмутым пуа. — Райкомыш тыйын Мутет деч поснат Миен кертына, а колхозым Налат гын, Очыни, тыйын «полшымет» деч поснат Ыштена... Семняев Сайпола гайже Дене шке ушно, а ме чыталтена... Мыланна чын колхоз кӱлет...Ӱчашымашым кӱлдымашлан шотлен, Баймаков Сельсовет исполкомыш пӧртылеш, тушечын Йӱдымак Районыш Лектын кая. Суртышкыжо ок пуро, Вигак райзош пӱра.Мамаевын пелештымыжлан пел Шинчажым Лӱч ыштен, Баймаков Тамак Дене Шемемше пӱйжым чараҥда, «Тудо, Тудо» манын, кидшым пуа, папиросымат Йодын налеш. Писын кутыраш Пижеш,— Кутырымыж Дене Шкат от шиж — кузе пий Дохаже кудашалтеш.— Мый Арсланысе пашам умылен ом шукто. Колхоз- союзыштат Тӱрлӧ йодмашышт лыҥ тына. Петрован Семняев Сайполам титакла. А Семняевын Колхозшо пашам «Шемер вий» деч Сайрак ышна,— манын Баймаков ойла.— Тушто Кызытат кок колхоз мо? — Мамаев йодеш.— Нуным ушен шӱктат, Векат ок лий. — Умылтара Баймаков,— Иктыже иеш Виян колхоз лийшат. «Мыланна ссудыжо тунарак ок Кӱл, материалым веле муаш Полшыза, чыла шке Ыштена», — манеш Сайпола. А вот Петрованым умылен ом шукто. — «Марий Пагарыште» тушман Кашак шинча манын, ушнаш нигузе ок келше.—■ Шалатылза,— манеш,—-ик колхозым, а ушаш она ну».— Молан вара чылан ик колхозыш Огыт пуро?— Папиросшым вашталтен, Мамаев палаш тӧча.— Андреев Петрован ден Семеняев Сайпола келшен Огыт шу. А Семняев — сай опытник, тудым йомдараш ок лий, — Кротов Мутланымашке ушна,
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Все же умылен ом шу, молан Петрован торешлана? Мый вет Андреев Петрованым пеш сайын шинчем: Виян пашаеҥ, тале коммунист, — Мамаев ӱшанлын Пелешта...— А кӧ. шинча тудым... -— Кротов кидшым веле рӱзалеш,— мыланна шкенжым ончыктен Моштышо еҥ кӱлет... Манам-ыс, «Марий патырыште» чыла. сай. Членланат йошкар партизан ден партиец-влак пӱреныт. А вот Андреев торешак шога...— Тиде яралан огыл. Тидым пален налман,— М амаев манеш, — Андреев арам торешланаш ок тӱҥал...— Тушто веле огыл, Моло вереат тугай Паша уло. Мый шонымаштем, личный каприз, — Кротов мутшым чыкаш— Вот бригадыге колтат гын, Вигак тыплана...Безусловно, Арсланыш колтат возеш. Кеч кузе тынат, авыллан ик колхоз деч коч ок кӱл. Тый, Баймаков йолташ, ала-Можым ужын шуктен отыл... Раскулачиваний нергенат шоналташет кӱлет... Неужели Арсланыште кулак-влак уке огытыл? Опытник лӱм Дене ала кулак Леведалт ила? Икманаш, политика шотышто сак шогыза, чот эскерыза, — Мамаев шоналтенрак ойла. — А Лишыл Жапыште мый Шкат Арсланыш мием...Мамаев, Тыге каласымеке, верже гыч Тарванен, кепкы- жымат кидыш налеш. «Чеверын» м а шна шыж тодым кенета Кротов век Савырна, воктекше лишемеш.— Кстати, мут Лекме тодым ушештарем, — манеш Тудо: — Арслан гыч туныктышо Петровын Серышыже Тольо. Те Тудлан выговорым пижыктышда чай. Кузе лиймым каласе-ян...Кротов йошкарген кая.— Кузеже-можо, окса уке, а Тудо, мемнам ала-могай модыш Паҥгалак шотлен, «бюрократ улыда» манын ойла... Ончалат гын, колхозыш! яра лӱм веле. Имньым пырляштарет! огытыл, урлыкашышт поген шӱктымӧ огыл, Куралме тарманат кузе ыле, тугак шке денышт кия. Оппортунист койышлан выговорым кузе от пу!— А те нунылан полшышда? йолташла Мутланен налында?— Кузе от полшо! Докладыштым колыштна, а Революцийна м эрлашымак печатлен Колтышна. Лончыленыт дыр?— Оксам пуышда?— Кызытеш уке. Оксана уке-с, ок Сите.— Пуаш Кӱлеш. Область оксам Колтен. А выговор шотышто йоҥылыш ыштеда... Выговорым арам пуэт гын,
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выговорын акше вола. Колхозышто Пашашт келшыше 
гын, выговорым кудалташда Кӱлеш. Адак кӧлан выгово
рым пуымыдамат пален огыдал-ыс. Ончемат, Чынак, 
бюрократ Койышым кучеда... Очыни, тидын шотышто рай
ком бюрошто кутырен налаш Нерештеш... Чеверын!

— Ыштена, Мамаев йолташ. Чеверын! — нигуш 
пураш Ӧрын, Кротов вудымата...Мамаевын каймекыже Баймакӧват Шуко ок кучалт, Кротов тудым Нимо увер пуыде илымыжлан шылталаш Шоналта да, Баймаковым Нойышо Шинчашкыже Ончалын, вурсымо Шомакшым вес ганалан кода. Вурсалтде кодмылан Баймаков ялт ӧреш: «Вурсаш огыл гыл, молан Мыйым Ӱжыктеныт, а Вурсен огытыл?!»... Тудо Кротовый Вурсаш Йӧратымыжым Пеш пала. Куштылгын утлымыжлан йывыртен, Тудо Кротов деч Вашкен Лектын кая, лопкан ошкылын, ӱжынат ок шукто: коридорышто Шавакаев воктене Сайпола, омса велыт Тупшым Савырен, шинчен нодеш.А райком Секретарь урем Дене ошкылешат, шона: социализм ыштыме Пашаште Тӱрлӧ класс тушман Ваштареш веле огыл, тыгак шкенан аппарат кӧргыштӧ умдылала пызнен шинчыше бюрократ ден чиновник ваштарешат чот кучедалаш тӱкна... Уке, Кротов йолташ, умбакыжат тыгак тӧчаш тӱҥалат гын, совет учрежденийым тый дечет Эрыкташ Перна! Калыкым вуйлатыме Паша — тиде творчество наша, канцелярщиным, администрированийым Тудо ок йӧрате!..

X V IIИльышкан Йыванлан Ынде нылле кандаш ий. Шоналтетат, тиде шӱкӧ мо? Ӱмырын пелыже веле илалтын. Йыван подылмыж еда моктанен ойла: «Мыйын Кочам Шӱдӧ кум ийым илен, ачам индешлу ийыш шуктен, Шужен ий ок лий гьШ, можыч Кызытат Ила ыле. Мыят Тынарыш шуктыде Ынем код». Чынакак шол, шӱргывылышыжым ончалат гын, Тыге моктанымыжлан витак ӱшанет. Туп-ваче лӧпка, оҥ ӱмбак Керек шандалым Шынде, кид йымак Логалеш тын, Имне таганым Виктара. Ялысе марий-влак тудын нерген Ятыр Йомакым колтат. «Мемнан Йыванна Рвезыж тодым маска Дене ваш тӱкненат, тудым пызырен Сеҥен. Маскат урмыжал веле кодын», — Маныт. Южыжо Чылт
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лийдымымак ешарен пуа. Тыгай нӧлтыштмыжлан Йыван ок сыре, южгунам шкежат чиялтен пуа. «Чынак кертыч?» манын, ӱшаныде йодшо лиеш гын, Тудо Йолжым тореш ыштен шогалешат, нурла ӧрышыжым Кӱшкыла пӱтыралын, воштыл Пелешта: «Э, ойледа вет, кунам маскам от Сеҥе? Тудо маскат Мыйым уштыш наре почаҥдарен шӱдыркалыш, Нимом ыштен ыш керт. Ну зато маскажат логале, орваш пыкше кӱзыктен пыштышым». Погынышо- влак, тыгай мутым Колын, умшам веле карат, а Йыван; шинчам пашкартен колыштшо иктаж Рвезын Саҥгаж гыч ниялта, вара меж Шляпажым шоягоремыш шӱкалешат, савырнем кая.Мо чын гын, чын, кӱртньӧ шӱдышла Пиктен, Йыванын ӧндалмыжым, уло вӱрым Пунчал лукшаш гай Кормыжтал- мыжым Арсланыште веле огыл, Моло яллаштат шинченыт. Сабантуй шуэш гын, Тудо арня утлалан йырысе яллашке кая, Марий ялымат, татар йӱлымат коклат ок Кодо,' чыла Патыр-влакым сеҥем Коштеш, ӧлтӧ ора наре Пӧлек Шовычым поген толеш. Тыге коштмыж Дене Тудо Ятыр Патыр- влакын шыдыштым тарватен. Южо тудын шинча ончылныжак осалым сӧра. Йыванлан тидыже уто воштылытат тына. Но ӱчӧ шукталтеш. Ик Гана волостьыш ала-могай патыр толын. Ялла Мучко уверым колтат, кучедалаш пижаш Шонышым ӱжыт. Йыванат чытен ок керт, «Кеч-мо лийже, ом пиж тынат, Ончен толам», — манешат, курал- шашыжым коден, волостьыш кая. Тушто Тудо Моло ялла гыч толшо-влакымат Ятыр ужеш. Нунат, Йыван семынак, Пашаштым коден, Патырым Ончаш.толыныт, кас марте пырля Коштыт. Факел Дене Волгалтарыме чара Тӧваште кугу кӱ ӧрам, апшат шандал ден чогыт-влакым, кӱртньӧ ломашым ужын, Йыванын шӱмжӧ изин-кугун пырткаш тӱҥалеш! Толшо патырет вурс Дене велыме гай мускул- жым, кок пудан кир-влакым топла алмаш-алмаш кышкылтеш, кӱртньӧ ломым кучен кадырта,, воштылалын Шуйнен возешат, шандалым ӱмбакыже шындыктен, кум пудыртыкта. Вара кӱртньӧ ломашым вачыж гоч Пыштен, куд ешым нӧлтал Ошкылеш, — Пуйто Ӱдыр Мурен-мурен вӱдлан вола. Кирым Пурлын Кушта, унчыли Вуйын шогалын, ӱмбакше кок еҥым Шынден наҥгай. Огешат пеҥыжалте, Воштылеш веле... Тӱҥшӧ гай лийын, Йыван ты Патырым Ӧрын Онча. Тудо Воктен шинчыше-влакын Йӱкыштым, ок кол, Кожла Вечын сур пирыла шып толшо йӱл юалгымат ок шиж. Тудын шинчаже тына Пыч Лийде Онча,
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нигунам уждымо, йомакысе гай койшо патыр еҥьш Ойырлыде Кӱта. А вара... вара кузе лиймым Йыван Шкат ок Шарне. Ушышкыжо икте веле пӱчкылт пӱра: йырваш совым кырен, ваш пижаш ӱжыт, тидын тодым Йыван, гипноз Йымалне улшыла, Вийнен шогалешат, Патырлан кидшым шуя. Витле пудан нелытым нӧлтыштшӧ патыр, куштылгын сеҥаш лиймылан ӱшанен, Йываным воштылмо йӧре вашлиеш. Йываным кид вийжым Ятыр Гана тамлем ончышо рвезе-влак, «Ынде Вожылмашке пурыде ок код», — манын Шоналтен, тудым чаманыме гай Ончалыт. Йыван сеҥа манын, Иктат ок шоналте. Тудо шкежат сеҥаш шонен огыл Лектын. Сандене, Патырым лупшал пыштымек, шкежат ялт ӧреш. Вара адак кок пачаш пижын Ончат. Пытартыш ганалан Тунар чот лупшал Пышта — патырет шӱлышымат пыкше поген шукта. А Йӱдым Йываным, Корнеш авырен, пеш чот кырат, нурла кидшымат муклешт - рат.Кырыше-влаклан ӱчӧ шукталтде Кодеш. Лачак японский война тӱҥалшашлан Йываным флотыш налын каят. Йыван кугу паша-влакын свидетельже лиеш. Руш Кугыжан Мӱндыр Эрвелеш, Корей Мландеш, «Нарынче провинцийыш» Ышташ Шонымыжо шергеш толеш. «Рет- визаныште»1 артиллеристлан шогышо Йыван Порт-Артур Воктен руш флотын намысын пытымыжым шке шинчаж денак ужеш. Сарыште эмганыше Йыван лазаретыште кийшыжла мо ужмо-колмыж нерген шонаш тӱҥалеш. Ондак флотыш толмыж тодым Тудо шӱкӧ броненосец, крейсер ден миноносец-влакым ужешат, Тудлан Порт- Артур нигунам сеҥаш лийдыме крепость гай пучын. Тудо руш Кугыжан патырлыкшылан, «супостат япошкын» тӱльижгылыкшылан Мучашдымын ӱшанен. Матрос-влакым кечын флаг нӧлталмашке луктеденыт, кечын Вахтыште шогыктеныт. Нунылан кече едак офицер мушкындо логаледен. Пылышыштлан вурсымо Шомакат чӱчкыдынак Шоктен. Кечывал кочкыш еда нунылан арака чаркам нӧлтыктеныт. Молым нунын деч Йодыштын огытыл. Нунылан шонашат Кӱштен огытыл. «Тендан верч Начальство шона, Тендам Юмо арала», — манын, нунылан нойыде Ойленыт. Нуным илышынек Чондымо Машинын! Савырен шӱктат Тыршеныт. «Рад стараться, слушаюсь, так точно, ваше
1 «Ретвизан» — Порт-Артурышто шогышо руш эскадрым броне- косецшс,
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благородие», — манме деч посна нунылан нимб молым ойлатат Эрыкым пуэн огытыл. Тидым флотын вийжылан, чапшылан шотленыт. Тунам руш Салтак деч аҥыра еҥ,ым тӱняштат муаш ок лий ыле. Теве ты аҥыралыкым Кугыжан Офицер-влак эн кугу лаштыклан шотлен, Вияҥден Шогеныт, нунылан вера нерген, эксыде калапленыт. Тыге «кугыжалан Ӱшанле салтакым» ямдыленыт...Йыванат моло-влак лене пырля «верам, Кугыжам» аралаш тӱҥалеш. Кӧ тудым Тышке Колтен — Тудо ты нерген ок шоналте, вет нимомат шонаш Кӱштен огытыл. Ляодунский полуостровышто Могай родо-шочшыжо илен— тидымат ок шоналте, вет Тудо «Юмо Пуымо Кугезе Мландым» арален. «Супостат Японко» Йыванлан Могай осалым коден — тидымат ок шоналте, вет тудын верч «Начальство шона».Лазаретыш логалмекыже тына Йыван Могай Шучко ■ Паша лиймым умылаш тӱҥалеш. Воктенжак шийше Йолташыж деке Ятыр йӱд Мален Кертде ойласат. Ик Гана нунылан Кокымшо эскадрым полшаш Лекмыж нерген «нӧрӧ уверым» кондат. Порт-Артурым Шоналтен, Йыван вуйжым веле Рӱзалта, Ошемше тӱрвыжӧ Ойго йӧре Лып-лып Тарвана -— ала Цусима лишке пыташ толшо эскадрым чамана, ала. «нӧрӧ увер» кондышын «презе Куанымашыже» Воштылтен кода.Мӧҥгышкыжӧ Йыван Пашалан пӧртылеш. Тудо, Йӱд- кече пашам ыштен, Сарын Шучко ӱмылкажым шке дечше поктен колтынеже. Тудын шинчажлан вӱр пунчык лийын, шырпешталт пытыше Йолташыже-влак кончат. Йӱдым Помыжалтын, Тудо уш Кайшаш гай кычкыра, коштырген пытыше мушкындыж Дене пырдыжым Кыра. Тудо Мален Кертде каньысырланен пӧрдалеш, Саҥгашкыже Йӱштӧ пӱжвӱд Лектеш, Кечывал кече Дене пырля веле тудын дек тыматлык пӧртылеш. А Йӱдым адак Тудо сӱретак йӧсландара, Омым кошта. Омо укелык Дене вий кошка. Йыван уэш Черланен вочшаш гай лиеш. Ялысе Паша веле тудын Чонжым лыпландарен шукта. Тудо ӱҥышӧ лиеш, тупшымат пӱгыртен кошташ тӱҥалеш, Пуйто тудым вачыж гыч эре ала-могай неле темда. Ачаж деч Ойырлен, Тудо изирак портым Чоҥа, ӱдырым налеш, шып Илаш тӱҥалеш. Изин- изин погыжо чумырта; ешат ситаралтеш. Чылажат илен- толын шке серышкыже пучен пӱра. •Пура да шукылан огыл. Йыванлан Сарын кочошеры- жым идак ик Гана Тамлен Ончашыже возеш. Кок икшывым
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колыктен, тудым Колчак армийыш виет налын каят. Адакат пычалым кучыктат, ырес денат, лупш денат поктен, Российым аралаш Каласат. Л ты аралыма гыч Йыванлан Могай Пайда — Огыт Ойло. Йыван Ынде шке Ончылныжо «японкым» огыл, а шке гайжак кресаньыкым ужеш. Тудын Кидше Чытыра, Шинчажат кушко лӱймым ок Ончо. Кӧ шинча, ала тудын Пуляже Йымалне Шке .изажак кугырген возеш, ала изи Годсек келшен Илыме йолташыжак эмга- талтеш. Вет нунат сарыште улын Только муно ала-молан Колчакымат вучен огытыл, шке Кумылышт денак Йошкаргыш Каеныт. Ала тугак: Кӱлеш? Ала Йыван йоҥылыш ыштен?.. А Мӧҥгыштӧ илыш эре пужла, ватыже йоча Дене моткоч йӧслана. Тидымат руалтет, весымат Ышташ тӱҥалат, кӱмшӧ вереат Кидетым шӱялтет, — уке, Шкет кушко шуат! Толашет-Толашет да Шинчын тортат. Ситартышлан властят эре Вашталтеш, я ошо-влак Толыт, я йошкарге сеҥа, я адак Колчак толын Темдалеш. Иктыже толеш — шупшкеда, Весыже толеш — чот Витара. Марийже отышто манын, Ватыжын Могай Йолаже! Вет шке каен огыл, Вийыт наҥгаеныт. Ошо-влак Толыт гын, чылажланат вита. Молан йошкаргым пукшен колтенат?-— Чжоп! — Тупет какарген шинчеш. Молан Мариетын изаже Йошкаргыш каен?— Чжоп!— вачет гоч вӱр шыжалтеш. Молан аракам ямдылен отыл?-—- яж он !— шинча Йымал Руашла оварен шинчеш. Куш Кает, кӧлан каласет! Эк, илышат, шинчавӱд ден Ойго веле, кунам тына ты каргыме сарже пыта?Вич Тылзе гыч Ялыш Серыш толеш: Йыван ошо-влак 'деч ялт ойырлем, Йошкаргыш вончен, Колчак бандым Кыра, ачажат ласканрак шӱлалта, А Серыш-влакат куандарен шогат: «Изиш Чыталтыза. Колчакым веле поктен Колтена, вашке Толына».Йошкар Армийыште Йыванын коштмыжо тудын ушыжым Ятыр почылтара. Йошкарге Коклаште Тудлан'Чылажат у Семын Куандарышын Койын колта. Тудо Ӧрын йырже Онча, Теҥгече тына тудын семынак эндыген, поянлан пашам ыштыше-влак Курымашлык пуракыштым почкалтат, уш Почылтарыше мутым шулен Колыштыт, омо ужмо гай, йомакысе-гай, Ончыкылык верч вӱрыштымат, илышыштымат Огыт Чамане. Тудо шкежат нунын деке пырля илышлан куанен ок шу; командир-влак деч Чылажымат йодыштеш, Чылажымат пален налаш Тырша, Йыванлан Эртыше илышыже иеш вудакан, шучкын чучеш, Эртыше илыш кызыт Илыме илышын ик кечы ланат ок шого.
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А  Йыванын укеж шеҥгеч ял илыш Чылт у Корно Дене каен. Ялыште Кутаисовын именийжым шалатен шуктеныт, Мландым Пеш шеледат, Дояр акшым' нужналан Пуат, поян- влакым Куп велыт шыгыремдат. Ола гыч агитатор-влак эре толын Коштыт, совет власть нерген Умылтарат, Коммунист партийлан полшаш Ӱжыт, икмыняр ийыштак Социализмым ыштен Шукташ Товатлат, торговой-влаклан тем кечым ончыктен кодат. Йыванын изаже Васюк, партизан гыч Пӧртыл шуэшат, ревкомым Вуйлаташ пижет, поян-влаклан тугай шокшым пуртылеш — ӱмырешат монден от шукто. Погынымаш еда кидым солкален, кычкырлымыже Шокта: «Кутаисов гай Корным ончыктыде она код», — манын Поян-влакын ӧртыштым Ятыр Луктеш. Моло влакат армий гыч иктын-коктын толедаш Тӱҥалыт.Йыванат, черетше шуэшат, мӧҥгышкыжӧ толеш. Мӧҥгышкыжӧ Тудо ялт уэмын пӧртылеш. Мер илыш деч шылын кодаш тӧчымӧ койышын пушыжат ок код. Погынымаште, калык Коклаште тудын йӱкшӧ чӱчкыдын йоҥгаш тӱҥалеш. Рвезе-влакын тугай кугу тосшо лиеш — пондашымат ок Чамане: Спектакльым шындымаште рвезе роль верештешат, Йыклык нӱжын кудалта. Йомарт койышыжлан тудым чыланат пагалат, мыскара Дене витары- мыжланат Огыт сыре.'Ик Сайпола тына тудын Дене нигузе сӧрасен ок шу, тудын аяр тӱл Дене каласыме мутшым Нумал Кертде, Кузе-гынат Вашлийде кошташ Тырша.А Йыван Сайполам Огешат ончал, у илышлан Шӱмжым пуа... Вара изажым волкомыш пашам Ышташ налыт, ялысе пудранчык Пуча, уто тумаса шыплана. «Ынде чыла Тӧрланен шуэш» маншаш тодым Шужен ий толын пызыралеш, пел ялым солен кая, -Йыванланат Ятыр Ойго Перна, йыванмытлан Шужен ийын эҥгекше сӧйын палыж дечат неле лиеш. Тунамже кеч велык ден Пого веле катыкеме, ындыжым тын, родо конла гыч Лишыл, эн терге еҥ-влак деч курымеш Ойырлаш вереште...Тыге неле оргажла гоч у Илышыш Йыванын корныжо шуйналте...
х $*Колхоз вуйлатышым ойыраш мут Лекме тодым Петрован кӧм шогалтышаш нерген Ятыр Шонкален, йолташ- влакше Дене каҥашен, Райкомышкат Мамаев дек Миен кутырен. Учашыдеат ыш эрте. Мичу Осыпым темлат пижет, вуйлатышылан утларак грамотныйым шогалты-
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ман манын, Ятыр ӱчашыш. Осып Дене пырля илен, ошкыл еда тудын Дене тӱкнылын, Мичу Осыпым Койышыжым, лушкыдо ден Виян могыржым сайынак тупем шуктен. Ачаж деч Ойырлымек, Осып первый Жапыште Вожылмо гай лийын кошто, ачажын Ӱскырт Койышыжым Сеҥен кертдымыжлан шкенжым Вурсен илыш, йолташ-влакын Шинчашкышт вик ончалаш аптраныш. «Йолташ-влак Мыйым вийдымылан шотлат, только- Луктын Огыт пыште»,— манын, Тудо Шонкала. Сандене Тудо Шукыж тодым Мӧҥгыштыжӧ шинча, Мичум библиотечкыж гыч Тӱрлӧ книгам лудеш. Утларакшым у писатель-влакын серымыштым лудеш, а классик-влакын серым винил ан ок пиж. Мичу Икана Тудлан Тургеневын «Отцы и дети» романжым лӱдыктынеже ыле, Осып тиде книгам изиш шерген ончышат, Тунамак Тошто олмышкыжо Шогалтыш.«Шӱм ок Шупш, мый Базаров гай-ешым умылен ом керт, — манеш Тудо Мичулан. — Кӱлдымашым ойлыштыт, ӱчашат, Омым веле шӱктат. Тый мыланем Лучо кызытсе книгам пу; колхоз нерген, комсомол нерген лийже».— йоҥылыш лият, чай? — Микужо воштылале, — Назаровын™ шке Тӱсетым икмыняр шыч Пале мо?Вара Мичу Осыплан Войничын «Ӧводшым» лудаш темла. Оводын образше Осыплан пеш келшен, Тудо Лудмыж тодым шкенжым Артур Олмышко, а ачажым Мон- танелли Олмышко шогалта. Артур семынак, я ачажым шке велыт Савырен Шукташ, я шке пыташ шонен Пышта. Овод ден Джемма кокласе ваш отношеният Тудлан Анай ден шкеж Коклам сӱретлен Пуымо гай Чучын колта. Тидын деч вара Тудо кеч-могай книгаштат йӧсылык Ончылно Овод Семын шогышо геройым, вуй Пуыдымо образецым кычалаш тӱҥалеш, тыгай образецыщте Шкаланже пеҥгыдылыкым муаш Тырша. Пашаштат койышыжо Вашталтеш: еҥ ойым колыштшо, каҥашен Ыштыше еҥ лиеш.Тыге Тудлан .колхозышто Счетовод пашам Кучыктен Пуат. Осып ӱмбак неле наша возеш: колхозник-влакын пырляштарышаш ял Озанлык тарманыштым учётыш налаш, тӱҥалме строительствын Роскотшым шотлен мияш, Чарныде чыштырымышт почеш, районный учреждений- влаклан Тӱрлӧ планым, сводкым Ыштылаш Кӱлеш. Комсомольский ячейкын пашажат ик жапышкен Осып ӱмбалнак Киен. Тушкат Вийым Ойыренак шогыман. Осыпын Пашалан чот пижмыжым ужын, Мичу тудым адак Ончыко шонен Пышта: колхоз вуйлатышыш савырынеже.
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Л Петрован колхоз вуйлатышылан Ильышкан Йываным шогалташ шонен Пыштен. «Йыван — сай Марий, Тунеммыже шагал тынат, ушыжо Пӱсӧ, адак Меат полшенак шогаш тӱҥалына»,— манын, Тудо шке вуйжо Дене вискален налеш. Сандене Тудо активын Ойжым тушко Лупшалтараш пижет. Эн ончычак, Тудо Мичу деч 
тӱҥалеш.— Тый, Мичу, .шоналте веле,—манын, Петрован Мичулан лыжгай ойла. — Осып але рвезе, илыш Опытшо шагал, Тудлан шӱкӧ туеммашыже Кӱлеш. Колхознам Вуйлаташ — модышак огыл. Вуйлатышылан Озанлыкым сайын шинчыше, калык шинча ончылнат ушаным Налше еҥ йӱлеш. Осып опыт Пакчаште пашам сайын ыштен, шукылан тунемын тынат, кресаньык пашам Йыван нарак сайын ок Шинче, книга почеш веле ыштен мошта. «Эрла Могай кече лиеш, ояр але Пылан?» — манын, Осып деч Йодын ончо-ян. Тудо Вигак манеш: «Барометр деч посна каласаш йӧсӧ». А Йыван. Туге ок Пелеште,—Тудлан пӱртӱсын Могай лийшашыжым пыл-влакат, кайык-вусын кузе чоҥештылмыжат, карме, ӱвра-влакын кузе чӱчкымыш- тат шижтарен шукта. Тый Шонет — тиде пустяк веле. Кресаньык тын, Тыгайым пеш акла. Адакшым Йыванын кугу илыш Опытшо уло, Тудо Калыкым ӱшандарен мошта, а тыгай ешым колышташат утларак Тӱҥалыт. Учет пашаланат грамотный еҥ кӱлет. Грамотный веле огыл, Тудлан ӱшан лийже. Теве Тыштыже Осыпымак кодыман. Ме Кадрым Тыге вераҥдена гын, колхозна верч кугун ойгырышаш ок лий... Райком Йываным темла... Мамаев тудым пала, Ӱшанле еҥлан шотла...Тунамак Петрован ялыште активым у Семын вераҥдаш Шонымо нерген, кок. Колхозымат иктыш ушышаш Корно нерген шке Ойжым Каласа, Тыге Мичум кӧндарен шукта. Комсомольский Организаций шотышто Петрован Мичун Ойжым пеш лачлан шотла.— Комсомол, нерген оет пеш чын.- Мыят комсомольский оргаизаций Секретарьлан Анайым шогалтышаш, манын шоненам ыле. Тудымак шогалташ кӱлет. Удыр тале, вийжым ок Чамане. Осыпынат Пашажым куштылемден#, Тыге Тудо учет пашаш Чотрак Пижеш. Адак Анайым Тунемаш колтышаш нергенат шоналтыман, колхозлан агроном кӱлешак лиеш. Пӧръеҥ-влакым кӧндарен Шукташ Вийна ситен шуэш,- Ынде эн нелыже — ӱдрамаш Тӱшка кодет. Шоҥгыракшым ойлыманат огыл,—тойло кашка



регенчалт Пытен, тудым вашке тарватен от керт. Рвезырак ӱдрамашыжым тарваташак Кӱлеш. Теве ты Пашашкыже Анайымак веле Шогалтен кертына, Моло тугай уке. Тудо Кызытат ты шотышто Ятыр ыштен... Эх, теве «Марий патыр» Дене мом ышташат шонен ом шукто. Мытрий, каргыме, уло пашам пужа: Адак Райкомыш пайде ок лий, шкенан вий лене тына райзон йоҥылышыжым тӧрлен она Сеҥе Докан... Райком деч полышым Йодман... чыла чыным Почын каласыман... А Йыван ден Анай нерген ме партийный Погынымаште каҥашен налына.Мичу ден ик ойыш Шуаш пуко вийымак пышташ кӱлын огыл гын, Йываным шкенжым пойдарышашлан Петрован Ятыр жап Толашен Коштеш. Вуйлатышылан шогалташ йодмым Колмек, Йыван Вигак Руал пуа:— Мый канцелярийыште Пӱктен шинчат Комбо омыл. Весым кычалза..Т Мый тыглай кресаньык улам...Но Петрован — чакнышан еҥ огыл. Тудо мом шонен Пышта тын, шуктымешке ок Лыплане. Сандене Йыванымат вуйлатыме пашаш шӱмландараш Пижеш. Ик Гана колхоз Кудвечыште Йыван Дене пырля Коштшыжла Имне Ончаш Кӧм шогалтышаш нерген каҥашен налеш, вес ганаже Машиным йодаш райзош Колтен Онча, я иктаж Пашаште вуйлатышылан коден кая. Тыге ыштен, Петрован икганаштак кок мераҥым кучен; ик могырымжо Йываным Шымлен, тунемын, лушкыдо ден Виян Вержым Эскерен кертын, Ончыкыжым мо Дене полшаш кӱлмым Шишланен, вес могырымжо, калыкымат Йыванын Ойжым Колышташ, шотыш налаш Туныктен. Йыван шкежат шижын ок шукто, колхоз пашам шке суртысо Пашаже гаяк пагалаш тӱҥалеш, уло шонымашыже колхоз Озанлык пелен чот Пижеш, вуйлатыме Паша деч лӱдын-аптранен шогымыжат пытыме гай лиеш. Тиде жаплам Мичу ден Анаят Нерен Огыт код, ончычрак колхозник-влакым таратат, вуйлатышым сайлышаш Погынымашлан Калыкым устан ямдылат, йӧнан Жапым ваҥен шуктен, Моло мут конла гычак. Йываным чоян темлен колтат. Пытартышлан Йыванат кӧна.. Тыге погынымашыште шукыракше Йыван верч Йӱклышӧ лиеш.Петрованын Шонымыжо шуэш. Тудо уло Вийым у Семын Вераҥден шукта. Уым тормызлышо тӱшкалан пеҥгыде удар ямдылалтеш...
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К У ШПогынымаш гыч Сарбай Сӱмсыр лийын Тольо. Пулдырышто шогышо Яра ведрам шыдын чумале. Пӧртыш пурымыж тодым омсам кроп Чӱчын, уло портым сургалтарыш. Упшыжым Молгунамсыла Ишкыш ыш саке, Коҥга Ончыко кудалтыш, шкеже ӱстел воктек лостокак волен Шинче.Марийжын шыдешкымыжым ужын, ватыже Тунамак кечкыжаш Тӱҥале. . .— Адак Лӧкен шуктенат Коеш, шайтан Иге, Лӧкен Темдыме пий... Поро еҥ-влак Паша деч посна Огыт Шинче, а туллан эре пайрем. Кеч юмо деч вожылам ыле, ия родо!..Ватыжын вурсымыжлан Сарбай Огешат сыре. Чот шонымыж Дене Тудо порынжо колынат ок шукто, Ватыжын мутшо Пылышыжлан бу-бу-бу веле Шоктен Кодеш, Пуйто пулдырышто Теҥгыл йымак чумалме Ведран шол- дыртатымыже алят Шокта. Сарбай вуйжым эплын тына Нӧлталын, Нойышо Шинчажым ватыже ӱмбак кусара, Тӱрвыжым ваш иша, тӱрвыжӧ черле еҥын гай Кӧргыш шупшылалтеш, йырже ‘ Пӧрдын ызгыше Шыҥам поктен колтат тӧчышыла Койын, Тудо кидшым нелын лупшалешат, Ватыжым шылтален кычкыралеш:— Кеч тыйже шалдыртыметым чарнем ыле, Шалдырма! Ула-ат, Нӱшкӧ пила! Йылме Тӱгаташ!..Йоҥылыш лиймыжым шижын, ватыже Тыманмеш вес пӧлемыш пурен шинчеш. Ик жап гыч тушеч кӱнчылам шӱдырымӧ Йӱк Шокта. Кас Рӱмбалгым Кӧргышкыжӧ поген, пӧрт тыныслана.Туге шол, пӧрт тыныслана. А Сарбайын шӱмжӧ тынысланен ок шу. Лектын вочшаш гай Кыра, Могырлан Шокшын-шокшын чучыкта. Кеч изиш чарнем ыле, вет кырашыжат Нимолан! Вуйыш. Тӱрлӧ шонымаш шӱшкылтеш. Шоналташ тын, нимогай утситат лийын огыл. Ну, погынымашыште Ойленыт. Но тудым веле ойлат мо! Кызыт Кажне ешым ӱп Пырче вож марте пургед ончат-ыс. Сарбайынат черетше шуын. Мо, Сарбайым тӱкашат ок лий мо? Ойлымышт шуэш гын, ойлышт. Еҥ умшаш Печым Печаш ок лий вет. Еҥ ойлымо Дене Шӱгар пундашкак пурен от воч-ыс. Прокой Семын воштылалшаш веле ыле. Тунам тек мыскара шотеш арта ыле... А вот ала-молан Воштылаш ыш лий. Воштылмо олмеш Тӱрвӧ ала-молан
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Лып-лып веле чытыраш Тӱҥале, Шинчажат Вожыльо ала- мо, ед деч Пелке лие. Кеч Петровапжат иктаж-кузе вес семынрак Ойлем ыле. Вет кеч-мом ман, изи тодым пырля кошталтын, модыш Вакшымат пырля ышталтын, школыштат пырля шинчалтыш. Кызытат торан илымат уке: пошкудо — Моло пошкудо гаяк. Уке, пошкудо манын пырчат ыш Чамане. Мутшо — Пӱсӧ кӱзӧ, шӱмым пӱчкынак Пӱчкӧ.— Тый, Сарбай родо,— манеш Петрован,— тыглайже Писе улат, а вот иктаж ӧрмашыш верештат гын, ӱдрамаш урвалте деч сай авыртышым муынат от керт. Что ж, жапше тодым ӱдрамаш урвалтат—Пеш сай авыртыш. Мыйын Ошйол пиемат Лач тыгай: оза уке шеҥгеч Йӱкымат ок пу, оза лиеш тын, шеҥгекыже шылешат, нержым веле койыкта — эй, Тунар лӱдын шога!.. Тыят лап тыгай Койышым колт. Туран йодмешкына шып Коштат, ойна Дене келшыме гаят колт, а вот кызыт пеҥгыде оетым йоднат, эй пычкемыш Марий вате дечат соптран ойлышыч. Вожылам ыле, Сарбай родо, адак Шоналтем ыле: кӧн Ойжым Ойлем, мом-мом аралем?• Петрован, Сарвайым Воштылын, Ынде чумыр Погынымаш дек Савырна, йӱкшымат Вашталта:.— Айста, Пошкудо-влак, ончалына: Сарбай чыным ойла мо? Шкат Колын улыда~с: «Ватем Чаманем: Тудо Мыйын черле, пашам ыштен ок керт»,— манын пеш ӱшандарен шогылтеш; Сарбай Ватыжым чамана, тидлан мокташат кӱлет. Вате-марий Коклаште келшымаш лийман. Только тиде келшымашыже, витак Манам, Шинча Ондалчык веле. У ий тодым Ватыжым кузе- тӧпкен — монден витне. Тунамже ала-молан вате шомакым Колыштшан огыл ыле. Ну, мый тунам тудым чаманышым, «Сарбай ушан Марий, тыгылалт умыла» манын Судыш пуыде кодышым. Суртышкыжо миен-миен, совет законым Умылтарышым, утыж денат Лие ала-мо. Ватыжым Тунар «йӧраташ» тӱҥалын — Ынде тӱл денат, вӱд денат от ойыро. «Колхозет Кёрк, суртемат Керек, Ватем тына шке ойжылан лийже. Ала тудын шеҥгеч мый декем Огыт шу, Мыйым Огыт Тӱкӧ, оем Огыт Йод». Эх, Сарбай, Сарбай! Тыгай лийшашетым шинчем ыле гын, миенат ом тошкал ыле, ӱстелтӧрыштат Мыйым от уж ыле...Сарбай име Мучашыште шинчымыла шинча. Ала-мом кычкыралнеже, Шкенжымат аралынеже — логарже пышкемалте, йылмат пуаҥе, Воштылтыш манын Шонеда мо?
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Пондашым сакымешке илен шукталтын, Иктат тыйын Киндетым орлен огыл, пуршо-лекше гыч кинде-шинчаллан Таум Ыштыде Иктат‘кодын огыл. А Таче... эк, пӱршы- жат! Мо верч тыгай намысыш пуртет? Пашажат вет Чпу веле! Шӱвал да тошкал. Ну, Ватыжым кырен лийже. Тудо тына Кыра мо? Уло ялым Вошт Лектын савырне, иктаж суртышто Кыралтдыме ӱдрамашым Муат мо? Уке вет. Тиде веле огыл: вате Кырымаш Моктанышаш Пашалан шотлалтеш. Ватетым кырыде илен ончо-ян! Вара Уремышкат ит Лек, «Пизе Йымал, ӱҥышӧ рвезе»,— манын, Вошт мыскылен Пытарат. Ватым кырымылан Ожно нигунам Вурсен огытыл. А Ынде уло калык Ончылно Вожылмашке Пурташ тӧчат. Петрованлан эре иктаж мо-гынат ок келше, эре Тӱрлӧ шылтыкым Кычалеш. Кычалчык!Тыге Шонкален шинчен, Сарбай шке шӱмыштыжӧ Петрован Ваштареш шыде мутым Кычалеш. Шыде олмеш Шкаланже ӧпкелымаш вел Лектеш. Шкежат пеш шинча: тӱҥжӧ вате кырымаште огыл — вес вере. Петрованымат тыгай кочо мутым Пелешташ Сарбайын мушкындылан эрык пуымыжо огыш, а Йылмым луш колтымыжо Тарванен. Ойлышаш огыл, Сарбай шке йоҥылыш лийын. Пашам ыштен ом керт манмылан Могай ӱшан? Вет чылалан пале: Сарбай Семын кумыл пуэн пашам Ыштыше ялыштат пеш шагал. Укелан огыл Вате-влак Йӱшӧ марийыштым шылталымышт Годым «Сарвайым ончал-ян, тый гает арака лакан огыл»,— манын ойлат. Укелан огыл Пошкудо-влак иктаж шыпырт вочмышт тодым Сарбайлан эҥерташ тыршат. Нунын Ончылно Сарбайын кугу Ӱшанже, илыш усталыкше уло гай Коеш. Сарбай кеч-могай Шыгыр гычат утла, Тудо ок йоҥыло, мыскарам веле ыҥла да Йӧсым сеҥа,— манын тудын нерген шолып ойлат. Пошкудо-влакын тыгай ойышт Сарбайлан секрет огыл. Тудо шкежат пеҥгыде кӧнышым моткоч 'йӧрата. Эрден Эрак кынелын, Кудвечыш Лектеш да Имне вӱтам эрыктен кода, вич ийыш Пурышо р акт вӱльым нугыдо оржаж йымак ласкан шиялтен, сай деч сай шудым ойырен пуа. Ты вӱльым Сарбай шке ӱдыржым йӧратыме гаяк йӧрата. Кузе от йӧрате! Вет тудын верчын Мыняр йӱд омо кошкен, Мыняр вий Пытен. Изи чома улмыж годымак Сайпола деч налын кондымек, тудым сай имньыш Савыраш шонен пыштымыже арам ок лий: чома Сарбайын вучымыжым ок йомдаре, Йомарт, Спайле, Виян лийын Кушкеш. Сай- полаланат вашлиймыже еда моктанашыже Йӧн лие:
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«Тевыс, Сарбай таҥ, Могай имньым пӧлеклышым, Ӱмыр Мучко от мондо. Шке Ончен куштынем ылят, сай пошкудо улметланак шым Чамане»,— манын пелештыде ок ойырло... А ушкалже! Моло Ушкалым ончалат — Могай Начарын койыт. А Сарбайын ушкалже кӱшташ лекшаш гай Коеш; кугу водаржым лӱшкыктен, кӱтӱ гыч пӧртылмыж тодым Ятыр вате-влакын Чоныштым когартарен кода... Суртын пеҥгыдылыкше Сарбайлан пошкудо Коклаште чапым шочыктен... Сарбай шке илышыжлан шке куанен ила. Тыге Сарбайын илышыже колхоз почылтмешке тынысын Эрта. Кокла Озанлык деч кӱшкӧ ок кӱзӧ, ӱлкат ок Воло, Киндылан ок ӧр. Еҥ дек сӧрвален кошташ ок воч, шке шонымыж Семын ила, пашам ышта. Шона — Таче куралеш, шона — кок-кум кечымат ювате. Удыржым олат Тунемаш колта — кок ий гыч Тудо техникумым тӱнем лекшашан. Сарбайлан Чылажат шӱкӧ Жаплан шке верыш пуренв шичшыжла Коеш. Сарбай илышлан куанен ок шу, колымешкыже ласкан Илаш Шоналта. Колхоз тына, уло Элым пудратен пытарыме Дене пырля, Сарбайы- мат кугу шонымашке пурта. Иктыже толеш — колхозыш ит пуро манеш, Весыже пӱра — колхозыш ӱжын-ӱжын, йӱкшымат йомдарен кода. Петрованат Ятыр Гана пурен Лекте, колхозышкат Намиен, Чылажымат ончыкта, ойым йодеш, колхоз Пашалан шӱмланымаш тыршен, Вольыкым кузе Ончаш шонымыж нерген ойла, ӱчаша, Воштылеш. Петрован почеш Сайпола толеш. «Колхозшо колхоз да, зря Вашкыман огыл, шинчен ыштыман... Вот Чылажымат ик гайым чумырат гын, тунам веле илыш Сае лийын кертеш. Мемнан «Марий патыр» Семын Ышташ Кӱлеш»,— манын, Петрован велне Сарбайын савырнаш тӱҥалше Шӱмжым адак пудыртен кода. Ситартышлан вате Эрыкым ок пу: «Ушкалем йомдарышет Ынде»,— манын, кечын Йыҥысен Коштеш. Нимом Ышташ тӱнен, Сарбай пӧдылмашкат шуэш. Йӱэш да, «Садиктак йомдарыкта!» манын, Шортшаш гай лиеш, оҥжым Туржын, ик корка почеш весым кумыктылеш... Шӱмжӧ вургыжеш, вургыжеш... Тымарте Йӱдымӧ Сарбай руштшо Коштеш...Тевыс тачат погынымашыште йӧнысыр Паша лие. Сарбайлан намысыш пураш вереште. А кӧ Титакан? Шкеак огыл мо? Тудын деч тыгай вашмутым Вученыт мо? Вет чылалан Пале: колхоз — алама Паша огыл. Ик Гана Паша тӱҥалалтын гын, илен-толын чылалан колхо-
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зышто лияш возеш. Ну, кызытеш Йӧсын чучеш, Первыйлан шӱкӧ йоҥылыш лиеш, Очыни, нужналыкымат ӱжаш возеш. Тидланат ӧрман мо! Вет аза-влакат кошташ тӱнем шумешкышт ала-мыняр Гана йӧралтыт. Но садак кошташ тӱнем шуыт. Колхозыштат тугак... Шкендым веле кидыш налашет кӱлет. Адак еҥ Мутлан Ӱшаныман огыл.— Чынакак шол, молан Тымарте колхозыш пурыде шогашыже? Моло-влак пурат-ыс. Нунынат озанлыкышт Сарбайын деч Мӧҥгеш огыл... Нунын коклаштат Сарбай таҥаш-влак улыт. Нунат вет Сарбай семынак пашам Йӧратыше улыт. А Нуно колхоз деч Огыт лӱд. Нуно, колхозыш пурен, у Семын илынешт. У Семын! Могай вара у илышыже лиеш? Сарбай Тудо илышым шке ушыштыжо Ятыр Гана сӱретлен Ончен: нигузе умылен Шукташ ок лий, чыла пулашталтеш, пашам ыштышыже ала лиеш, ала уке... Кӧ шинча, ала Пашаже кызытсе дечат нелемеш? Колхозышто чыла пашам машина Ышташ тӱҥалеш, Маныт. Вара айдемыжлан мом Ышташ? Йолко лийын пытат. Адакшым машинымат ала налын ситарат, ала уке, а Тумарте тумлегымат кочкат Пуат. Колхозышто шке Шонымет Семын ыштен от керт: тыйын ала Поҥго Погаш Каймет шуэш, а тушто тыйым Мӧдывуй пӱчкедымашке поктен колтат, тый ала Миколо пайремым ыштынет, а тыйым ковшта руаш шогалтат. Вольыкетат шкендын ок лий: кудвечышкет Лектат — тый вашешет Имнят ок рокмалте, ушкалат ок Ломыж. Тугеже илыш ям пыта. Эре вольыкетым шонаш тӱҥалат. Вольыкат шке озажым шонаш тӱҥалеш дыр? Вольыкым ушдымо манын ит Шоно, тудат озажым пала, йӱкетлан вуйжым савыра, почшымат йывыртен лупшалеш. А еҥ Имне - дек Лишем ончо-ян! Тунамак пылышыжым лап ышта, пӱйжымат шыра. Кудо Могыр гыч лишемшашымат шонен от шукто. Вигак пала: йот еҥлан сыра. Ну, кунам Тыгайыште ласкан илен шуктет? Уке, Лучо Шоныманат огыл. Кеч-кузе ойлышт, кеч- кузе вурсышт, колхозыш, пурыман огыл...Тыге Шоналтен, Сарбай помыжалтме гай лиеш. Ваче Ӱмбачше кугу нелым сӱмырымӧ гай куштылго лиеш. Тудо вес пӧлем гыч Ватыжын нер Йӱк Дене лоргыктен малымыжым колышт Шинча-шинча да, Пычкемышыште Нимом тӱкен сӱмыраш ынже лий манын, Коҥга дек ниялткалыл лишемеш, мераҥ упшыжым кид шӱм Дене муын упшалеш, омсам Эркын шӱкалеш, Пӧртӧнчыкӧ Лектеш. Тунамак, озажын шонымашыжым шинчышыла, имньыже Ныжылге
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Йӱкым пуа. Сарбайын кумылжат Тодылалтеш. Тудо Пӧртӧнчыкӧ Куржмо гай волен, вӱтат пурен шогалешат, Вигак вӱльыжым вӱчкалта. Вол Воктен Коклан Йолжым вашталтылын, пушкыдо Тӱрвыж Дене тамлырак шудым погалтен шогылтшо р акт Вӱльыжӧ, ушан кугу шинчаж Дене озажым шӧрын ончалеш. «Ит ойгыро, Мыйым ончал, мый тыйынак улам»,— манщашла Коеш. Сарбай имньын лӧпка Тупшым шыман вӱчкалта, чытен ок керт — шинчавӱдшат чӱчалт Лектеш... Вӱта капка велыт Савырнен, шогалын, Сарбай кенета кок кидшымат, мушкындыш, чумырен, кӱш нӧлталеш, колымешкыже кучедалаш товатла, Пӱйым Пурын Тӱрвӧ Мучаш Дене веле шӱялта:— О-гы-мак!... Лумлан вӱлнӧ тӱсым пуртен, кӱрык шеҥгеч коя Тылзе кӱза. X IXӰстембалне чужген йӱлышӧ лампын Тулжо Сайполан какширак Капшым, Верын-верын чалемаш тӱҥалше шуэрак ӱпан вуйжым волгалтара. Пайрем огыл тынат, ӱстембак Пурам Лукмо; пӱра жван воктене киндерке, падыштен оптымо шинчалан Кияр койыт. Сайпола какши Парняжым тарватылын,, подылмо почеш ӧрышыжым ӱштылдалын, мутшым вашкыдеак шуя, ойлымыж Лугыч я Мытрийым, я Калганым ончалеш, нунын кумылыштым эксыде эскера.— Мытрий йолташ,— манеш Сайпола,— тый партийный улат, мыланем Иктым ӱмылтарен пу. Мый нигузе шонен ом шукто, молан тын кресаньыкым колхозыш тынар Вийыт поктат? Вет кресаньыкын ойжо тугай огыл? Кызыт кресаньыкын Шонымыжо икте: лудо шке Илышыжым тӱзатынеже. Тудо' Совет власть деч шке озанлыкшым Нӧлталаш полышым Вуча. Кресаньык-влак Шукырак Ӱдаш, Киндым Шукырак Луктын ужалаш, сатум Наледаш шонен Пыштеныт. Мемнан гын, калыкын кумылжым ончыман! уке гаяк. Утларак ӱдышыжым кулакыш чыкат. Вет Мландыже чылалан тор пуалтын. Тугеже, Могай адак Ойыртем лийман? Ӱдашат тор эрык лиймеке, тӱлашат тор эрык лийже ыле. .Мыняр Мландет уло, Тунарлан тӱлӧ. Яра кийыктет, але курал-ӱдет — кӧн Могай Паша! Йӧн мушо йӧрым кочшаш. Мланде ушан озам йӧрата  ̂ От керт — мландылан ит пиж, мланде •Шканже озам муэш. 1
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Мый гын, Мландым яра кийыктышылан, йорло лийшылан налогым Лӱмын ешарем ыле. Вет яра мланде нимогай доходым ок пу, чыланат Мландым ӱдыде кодаш Тӱҥалыт . гын, кугыжанышлан киндыжымат от ситаре. Шукырак ӱдышӧ-влак советланак пайдам кондат,—- вет киндышт садак кугыжаныш кидыш чумырта. Ушан оза лияш Эрыкым пуэт тын, ӱдалтде йодшо аҥам’ нигунам от му. Кызыт гын, Яра кийше Мландым ужык, чон Коршта, да Ӱдаш айманалтеш. Молан тиде Тыге, а? Эсогыл Мыйымат, ӱмыр Мучко мланде Воктен почаҥшаш, кулак мут деке лӱдыктылыт..; Чонемак Луктыт Ынде.Мытрий Вашмут пуаш тарваненат ок шу, Каптий, кидшым лупшалын, тӧрштен кынелешат, Сӱаныште тӱмыр кырымыла, чӱчкыдын тототлаш Пижеш:— Эй, батька, тыйын мо Ойго? Тый гает Поро оза нигуштат ок йом, тул-вӱд Вошт Лектеш... Мемнан Марий калык деч Поро Калыкым нигуштат от му. Чыланат икте- весылан эҥерташ тыршат, йӧсылӹкыштӧ Огыт кудалте. Тыланет лӱдат мо? Ужат, моктымо кагазет Мыняр Погынен. Иктаж Шӱкшакым пуымыжо огыл,—- округышто ялт Ораде еҥ-влакак шинчен огытыл, кӧлан мом пуышашы- жым шинченыт... Ончыл кресаньык Лӱмым так араман Огыт кышкылт-ыс. Тыйын Кидет шӧртньӧ, илен Моштет, тошкалме еда Теҥгем ыҥлет. Я, Сайпола эргым, ялт Вучыдымын ойлышт шинчылтат.— Чон Коршта вет, Каптий Изай, чон Коршта. Мыйын кидем кумда пашам йӧрата, Кумдан авалтымым. Мыняр тыршышым, Мыняр Вийым пыштышым, а Ынде ,Мыяк утышо лийым. Петрован ончычак шижтара: «Тыйым шкенан колхозыш ала налына, ала уке»,— манын ойла. Калыкымат тидланак таратен коштет чай? А вет мый Арсланыш эй ончылтен культурым пуртат тӱҥальым; машинымат наледышым, сай Урлык вольыкланат пытартыш оксам чаманен омыл, йӱде-кочде шинчылтме Жапат лиеден. Санден пӱжвӱдем арам йоген огыл шол: Озанлыкем, ӧпкелышаш уке, картинкасе гай. Мо кӱлешыже — чыла верыште. Тидым-тудым йодаш Пошкудыш ом курж. Молан вара Молышт Тунамак мый семынем ыштен огытыл? Кӧ Нуным чарен? Мый мо? Пояш тептерышт ситен огыл да Ынде еҥ усталыклан шӱмышт Шелеш? Марийын койышыжак тугай ала-мо: Кӧранен веле моштат! Иктаж сайым, Моло деч ойыртемалтшын. ыҥлет тын, тыйым Кузе-гынат пызыралнештак. «О-о,— Маныт,— Сайпола
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адак Машиным налын Конден, адак Вольыкшым вашталтен толын, Тудлан утым пуртышат: еҥ деч Ончыч ончык ынже шӱшкылт, мемнам ынже эрте». Ну вара Поҥгыртылаш тӱргалыт. Иктыже толешат, «Тый кулакла Тӧчет, эре Шканет погет да погет»,— манын кая, Весыже Вурсен кода: «Тый Тошто илыш верч шогет, Шеҥгелан подшо айдеме улат»,— манын курыктыл кода, кумшыжо идак иктаж- мом чокая. Уке, тыгай калык Дене кугунак от ворандаре. Мо Улыжымат вашке йомдарет. А вет партийлан Первыяк Мемнан гай ушан Озалан эҥертышыже келша. Ме — таза пӱкшын томжо гай пӧдрд улына. А мемнам Огыт умыло, культурыжым, ушан озам эре темдалаш толашат... .Сайпола Таче мутым ок Чамане, тудым, шке манмыжла, Ончыл ешым, Ӧрдыжеш кодаш тыршымылан ӧпкела, ойжо еда Умшашке Совет властьым налеш, Мытрий Ончылно Петрованын Пашажым чоян Шемемдаш Тырша, шке Пашажым эре Ончыко Луктеш. Тудын мутшым колыштат, да ӱпет копыж шогалеш: кузе Тыге ала-могай шкурник, карьерист сельуполномоченный постыш шӱшкылтын да уло районлан Лӱмым Налше опытникым шыгыремденак шыгыремда. Сайполан Йылмыжат ок нойо, кидшыланат каныш уке. Кукшо мут шерым вашке тема, тудым нӧртен-нӧртен пукшыман. Вуйыш Мыняр Чотрак кӱза, йылмынат лывыргылыкше тунарак чот шочеш, мут пӱя Уралтеш. Сайполам Ончен, Каптийынат чонжо вургыжаш тӱҥалеш, тудат Шӱм ӱмбак Погынышо шыдыжым, кочыжым погалтен лукнеже, Шӱмжым тыпландарен кодынеже. Тудо верже гыч тӧрштен кынелеш, тоштырак йыдал Нерже Дене Кӱвар ӱмбалым йыз-йоз йыгалтен, ала-кӧлан ӧпкелымыла, ойганыше йӱкшӧ деке кычкыралеш:— Туге шол, родо-влак, пуштыланышан! жап шуэшак Ынде, шуэшак. Акыр Илышыш вочна, Тидыжым мом ойлаш, Калыкын, шотшо пыташ Тӱҥале... Мемнан пагытыште Чылажат чоткыдо кидыштге ыле. А кызыт Нимом умылен от шукто. Шинча ончылнет Чылажат выде-вудо Пӧрдеш, кудыжо молан—умыленат от шукто. Кычкыраш гын, э-эй, батька, Мастар улыт... Пылышетым Почын от шукто, мировой революциет, коммунизмет, коперацет, коммунет, — виге шӱшкын Темат. Йылмышт Дене шӧртньӧ курыкым сӧраш шуыт, Пашаште гын, спичка калтамат от му. Ала Ияш каварыктат! «Частникым темлена», — Маныт. А мошт уло? Яра мут веле, Эсмаса' сакырымат от му. Шадата-
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игышт пе-еш Кертыт, Ышташ Тын/ вуйторыкышт ок Сите. Чпу!, Шӱвылвӱдымат чаманет...Сайпола, Каптийым шыдын Ончалын, «Утыжым Йӱын .ала-мо, чы лапуж а-с,— Шоналтен, Каптийлан ойлен пытарашыже Эрыкым ок пу, Коҥга Велыш шырпылан кайме йӱлам ыштен, Каптийым Ӧрдыжшӧ гыч тӱкалта. Шокшешт Ойлышо Каптийын шинчаже Сайполан шыдын ончалмыж Дене ваш тӱкна, да Каптий Тунамак утыж Дене ойлышташ тӱҥалмыжым умылен налеш, шӱмжылан шуй чучеш. «Ой, мом ыштышым, Векат йӱмӧ вуя шкаланем верештарем Ынде», — манын Шоналтен,.^лт вийдыме гай лийын, волен шинчеш.— Кампанийна ялт руштын, — Сайпола Каптийым ончыкта. — Тудо йӱэш гын, мом ойлыштмыжым ок Шинче... Каптий, Каптий Манам, йыжыҥет каен ала-мо? Улненат тын, воч, Тевыс Тышке,—йоҥылышыжым тӧрлатышаш- лан мом Ышташ кӱлешым шижтарен, Сайпола Каптийым рӱчкалаш Пижеш, вара Каптийым вераҥда да адак Мытрий дек пӧртылеш. . .— Сай айдеме, а вот шкенжым лавыртен, — Мытрий ойла. — Карт лийын коштмыж Дене еҥ погылан кидшым шуен. Карт лийын шӱкак от Його, да садак Калыкым'ондалымаш вет. Ленин укеланак огыл ойлен: «Вера Калыкым аҥыртара». Власть пеш чын ышта, раз вера Дене Калыкым аҥыртарен Коштынат тын, Тыланет ӱшан уке, манеш, Карт-влакым тугак ыштыман шол, еҥ Вольыкым ынышт пытаре. Каҥашымат, Картак лийын Кодеш ыле гын, Сайлыме права деч посна кодена ыле. Умылен айдеме. Кумалтышыш ныл Гана Лекте да чарныш веле. «Мыйын кидлык наша огыл», — манеш. Пеш чын ыштен. Честне еҥлан Честне Корно ден кайман. Колхоз деч Моло вер укем витак шиже, моло-влак мужедыт да мойын, а Тудо тыгай-тугайым ышат Пелеште, колхозыш Сералте да мом кондаш лиймым чыла общий фондыш Тунамак Конден пуыш. Значит, чонжо тудын — у Велыш. А Петрованлан эре — «кулак». Тудын почеш гын, айдеме ик Гана йоҥылен тын, Нимолан Йӧрдымӧ...Коктынат адак подылытат, Сайпола адак Шке печымак Печаш пижет, Киярым авызлыше Мытрийын нелемше вуйышкыжо шке Ойжым шӱшкынак Шӱшкеш:— Кулак манаш пеш асат, кулакшым умылаш тына Кӱлеш. Коммунист-влак еҥ вий Дене илышым кулак Маныт. Пеш чын. Еҥ Ӱмбалне илен ит Кошт, Кидет-йолет
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уло, ит йолколане, шке ӱдӧ, шке курал. Раз Тыйынат Мландет уло гын, еҥ шинча рожым ит Ончо. Тудыжат уло: Мемнан Марий калык ожнысекак пызырналт Тольо. Шке авы- лымак маннем. Эн сай Мландыже Кутаисов помещик кидыштге ыле. Ме помещик деч кодшыжым веле Курал- ӱден Илышна. Пеле Шужен Илалтеш ы Де. Марийлан тунам нӧлталалташыже эрык ыш лий, Лаваса! Кочкашат пыкше ворандаретат, Могай тушто Кулаклан шочашыже? Тидыжат уло: тыгыде калык Коклаште Кулаклан шочаш Йӧн лийын огыл, Мытрий родо. Тендан Семын манметла, марийын Тӱрлӧ буржуазий манмет лийын огыл. Руш вераш лекшыже тына Тӱрлӧ Амалым кычалын. Кызыт тын, Кулаклан шочаш тем более эрык уке.. Ну, Шкат шоналте, Мландым кугун Пӱчкаш Огеш лий, а мланде уке. Гын, тарзым молан кунет? Айда, Кузе-гынат шке вий денак Шукташ Тыршет. Пеш Шыгырыш Тӱкнет Гын, шке пошкудет ок мондо, полша. Вӱмаш ӱжат да мойын, вес Гана шкежат Нуным иктаж-кузе кӓдырлет, порылыкыштым от мондо...Малышда Койын, кечкыж Кийылтше Каптий велыт Сайпола Шинчажым' пыртлан тына кусара, вара адак Мытрийлан Темен кучыкта, Шинчашкыже ончалеш, вачыж гычат вӱчкалта, Киярымат тудын дек шӱкалеш. Шаҥге Мытрийын толын пурымыж тодым, ик жап чыла наша порволен Кайшаш гай Чучын ыле. Мытрий, омсам почым пурышат, ӱстембалне пӱра жваным ужык, сырыме гай лийын ыле, первый чарка-влакымат Ӧкымлымӧ еҥла йӱӧ. Но Озан пушкыдо кумыл Дене сийлымыже Мытрийын кумылжым рудыш, Мытрийын капше лывыжгыш, капше Дене пырля ушыжат лывыжгыш, торешланыме вийже пытыш. Тудо Сайполан мутшо Дене кӧнаш Тӱҥале, вара Шкенжын нерген Мучашдымын ойлыштшо, моктанчык Лие. Арсланыш толмыж деч Ончыч Мытрий ала-кушто Сельсовет вуйлатыше лийын. Тудо ӧрдыж сельсоветыште ыштымыж нерген ойлен пуа, печать йомдарымылан выго-. вор налмымат Тоен ок мошто — Луктын Каласа, улӧ-уке шинчымыж денак моктанен колта, Озалан тауштенат Муралта. Сайпола Лайык чон денак шӱлалта, Чарка-влак Коклаште шке Ойжым Шӱшкеш. Мытрийым мокта. Петрован Дене тудын Келшыде илымыжым шинчен, Петрованын Пашажым орла. Чылажат сай каят тӱҥалме голым Каптий Тевак уло пашам нужен, колта: йылмыжым кучен шуктыдымыж Дене, шӱмым Почын туран ойлымашыж Дене, Мытрийым Чуч тына сыратен ок шукто. Сайполалан уло



селтлыкшым1 2 лукташ Логалеш: Тудо Мытрийым Каптий деч Ойыра, уло пашам Шке. ӱмбакыже налеш. Каптийлан, кужу йылмыжым Пурлын, шкенжым шке Вурсен кияшыже Нерештеш. Эркын-эркын Сайполан кишке гай йылмыже адак чыла тӧрландарен шукта, ойжо адак ӱшанлын, пеҥгыдын лекташ тӱҥалеш. Пӱрым йодылдалын, Тудо Мытрийым адак Тошто шонымашышкак Шупшеш:— Мый теве мом маннем ыле: Петрован шке калыкшым мондаш тӧча. Таче мый тудым Мыняр ӱжым, Мыняр сӧрвалышым, так и ыш то л. Шкемын оем Каласынем ыле, изи ушем Дене йоҥылышыжым ончыктынем ыле. Тудо ала-молан Марий деч пезнен Ила. Пелне коштын да Ынде мемнам айдемешат ок уж. А Мемнан Марий ожнысекак Ӱрӧ1 лене ила. Сай шурно лиймылан мланде авалан.тауштена ма, поянрак кола ма, я,ялт.Тудынак Йолжым чумалта ма, — чыла икте пырля Погынена. Пайрем шуэш гын, уло авылге ик Кӱмыж-совла гыч кочкына. Нужнаже улан дек пӱра гын, мелнам Пурлаш шындыде Огыт Лук, уланжат укеан Дене ик ӱстелтӧрыштак Шинчын Кочкаш кумылжым ок Шупш. Саде гычак маннем шол: ме ты шотышто ача- коча Койышым ынена пытаре, ожнысо семынак Татун Илаш шонена. А Петрован Мемнан деч эре кораҥаш Тырша, 'гӱрлӧ Кулакым, вредительым Кычалеш. Ну, мыйымак налаш. Мыйже ни тарзым кучымаш уке, ни Вакшлан, ни печке кӱлан Кӧранен омыл! Петрован гын, ӱжмыж еда Мыйым йыгыла: «Кулак Койышет пошенак поша»... Эх, Шоналтет-шоналтетат, нунылан Кеч-мыняр порылыкым Ыште улмаш, садак Тыланет Таум Огыт каласе!— Ничево, Сайпола Изай, Вуетым пеҥгыдын кӱчӧ,— Мытрий Сайполам вӱчкалта. — Петрован гайжылан шӱкӧ тӧрштылаш она пу. Мый илем гын, яллан Ончыл Культурник Лӱмет ок Воло. Тудо партиец, да... мыят партиец улам вет.— Тудыжым, Мытрий таҥ, ме пеш Вучена. Ӱшанена Тыланет, Мытрий. Санденак вет кок колхозым пырля ушымо тодым вуйлатыше верым Тошто озаланак ямдылена. Йӱ адак, Мытрий, ончыкыжат келшен илышашна верч!..— Кинде-шинчаллан Таум мыят ыштен моштем. Ит пуштылане, — Лектын каймыж тодым Мытрий тайнышт- тайнышт ӱшандара.
1 Селтлык — чонлык.2 Ӱрӧ — Тӱшка.
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У- Йокмалан йокма — мемнанат коя, — Сайпола Мытрийым ужата. * . *❖Ты Йӱдым ‘Сайпола малаш вашке ок воч. Мытрийым Ужатен колта да нералтен Колтышо Каптийым помыжалтара. Помыжалтымешке эн ончычак тудым Чеслын Гына почкалтен налеш: «Шала умша, эре тыйын верчет туткарыш пураш Логалеш», — манын пенала, вара нервше изиш лыплана, пуно коктынат йыгыре шинчытат, кодшо пӱрӧ пытымешкак шке кокласе пашам Мутланат. Сайпола, Каптий деке лап лийын, Куптыргышо Олма гай чурийышкыже шокшын шӱлен, кӱрышталт ойлен:— Мемнан пашана утыр пужлен толенГвет, а?.. Адак Шыгырыш толын тӱкнышна... Я адак Тошто семынак утлен лектына, я мемнам вӱд йымак пуртен колтат... Коктыт гыч Иктыже... Умылет? Ынде чыла йӧнат келша... Керек чын лийже, Керек шояклен ышталтше, а колхоз деч Пелне Киен кодаш нигузе ок лий... «Марий патырьш» тӱҥ вийже тек вес колхозыш пӱтынек Кусаралтше. Уке гын, Петрован мемнам Чӱҥген Пытара...Сайполан мутшым Колыштын, Каптият шке- семынже вискален:— Жап деч Ончыч вуйым сакаш ок Йӧрӧ, Сайпола таҥ. Ялт тулыкак онал. Каритон Прокойым шкенан Кидна гыч Огына колто. Мытрийым вӱраҥленак Шукташ Кӱлеш. Ӱдрамаш Коклаште ойым пуышыжо Майкан йодеш. Ну, алди- булди-влакше Огыт шагалем дыр, Мемнан Сем Дене куштышыжо «Шемер вийыште» Кызытат Чылт укежак огыл.— Алди-булди-влакше Керек, тӱҥжӧ Киен кодшо. Тортаже лиеш гын, тортавунчалтыш верештеш... Вуйышто шкенан еҥ Киен кодшо. Мытрийымак кодаш манына да, мутын Почшо кӱчык, Шонымына Шонымо денак Киен ынже код. Шижынат от шукто — кукшо Вереш Киен кодат. Иктаж Осып.гайже Чечас вуй лийын шуэш...— Осы-ып? — Каптий Ӧрмалген шӱялта, кенета уло Вӱржӧ шӱргышкыжӧ погына. — Осып? — Тудо Сырен адак кычкыралеш, йолжымат тавалта.—Лудо Ондак кидшым иктаж шымле Вич Гана мушшо. Агытан кекерек! Осыпым шогалтат Гын, шоҥго-влак эрлашымак тудым Лыпчык- лапчык ыштен Пытарат. Лӱмжым веле Шарнен код.



—• Тунарыш нӱкташ луат Тыланет, вучен Шич, — Сайпола кочештын Игылтеш. /— Калык шӱвалеш гын, ер Темеш. Шӱвылвӱдыштым веле Луктын мошто.— То-то шол, «Луктын мошто», — Сайпола Оҥара. — Луктын Ончо! Чечас поген наҥгаят.— А тый чоян да шыман, да ӧрдыж гыч. Туге Ыште — моло-влак веле огыл, шке йылметат ынже шиж. Осыпым Шемемдаш йӧсӧ мо? Ы-ы, Ынде* мо Ойго! Анайже, Микужо, Осыпшо — умшаштым иканаштак Нерынчаш лиеш. Юмо Гына йӧным пуыжо!Каптий, Сайпола деке чакак Шинчын, пылышышкыже икмыняр мутым Пелешта. Сайполан Чурийже Тунамак волгалтеш, Тунар Куана:— А вет Мутет иеш чын, а? Вот-вот, Тыге- ыштыман шол. Кузе мый тидын нерген Шоналтен омыл, а? Пе-еш чын! Лач тына...— Петрованат Чылт яндарак огыл. Келгынрак пургед ончет гын, эла Тудынат языкше Лектеш? Тунамже калык пылышыш Намиен веле шукто, ӱмбакыже чыла шке корныжо Дене лийын шуэш. Мутым веле Лук, ӱмбакыже калык шке кок-кум пачаш эртара...— Кертат, Каптий родо, Кертат! Мом шонен шуктен, а? Вот тиде здорво! — Сайпола куанен Шинчылтеш, Каптийлан шыдештмыже ялт шӧрла.— Тидым чыланат шижын Илат, Шинчашкышт Луктын каласыше тына у к е ,— Каптий ӱшандара.—- А шоякыш лектына тын?—Сайпола кенета ӱмылга.— Шоякыш? Хмм... — Каптий вачыжым туртыкта.— Нимат огыл. Осал мут вашке ок шуло. Тул деч посна Шикш ок Лек ман, — и уло Паша пыта. Калык Коклаште мут лукшым муын Кертат гын, Кычал да кошт...Вашталтышаш мутым вашталтен, Каптий мӧҥгышкыжӧ Тарвана, йӱд уна почеш капкам Петырен, Сайпола шып южышто ик Жап уло оҥ Дене шӱлен шога, кӱшкӧ-ка- ваш ӧпча... Каптийын йолжо Йымалне лум кычыртатыме^ Йӱк эре торла. Тиде Йӱкын шулен йоммыжым. Сайпола Колыштеш, вара Пӧртыш пурен, лампе тулым иземда, Шаровар Кӱсенже гыч серышым Луктеш. Серыш Калтам кушкедын, туржалтше кагазым Ончыкыжо Шарен Пышта, ӱстел дек лапрак лиеш. Саҥгаже корешталтеш, парняже Куптыргышо кагазым шымартылеш.Серыш кӱчыкак огыл. Тудым Кечывал тураште Кӧтрем
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ял Марий Арслан гоч Эртен кайшыжла пуртен коден. Нунылан шӱкӧ Мутланен шогашышт ыш воч, колхоз гыч Сайполам Имне вӱтат ӱжаш толынытат, Сайпола, серышым лӧпка шаровар Кӱсенышкыже Тоен Пыштен, мӧҥгыж гыч Лектын кая. Вӱта гыч колхоз правленийыш, тушеч лудмо нӧртыш пураш Кӱлеш лие. Тушеч Мытрий Дене пырля Лектын кайышт, Каптий декат пӱрышт. Кас велеш Сайпола деке Вашлияш Келшышт. Корно ӱмбач Прокой ӱжыч Пуртыш, тушто ик жап шинчылташ логале. Тыге серышым лудшат жап Кечывалым нигузе ыш Лек, серышым пел кече кӱсен пундашыште кийыкташ логале.
« С а й п о л а  и з а й ! —  Сайпола серышым лудеш. — Т ы  с е 

р ы ш ы м  К ӧт рем  я л ы с е  К у з ь м а н  Я п ы к  п е л е н  Колтем. Т у д о  
С а й л ы м е  п р а в а  д е ч  п о с н а  к о д м ы л а н  в у й  ш и я ш  толын К а й 
ы ш ... М ы й  кызыт  в о л ь ы к  ш ӱ ш к ы л м а ш т ё  п а ш а м  Ыштем. 
К ӧ т р е м ы с е  О с м а н  Й ы в а н а т  Тышт ак. Т у д о  Т ы ш к е Ш ы ж ы 
м а к  толын ш у ы н , м ы й  м и й м е ш к е м  б р и г а д и р ы ш к а т  Л е к 
те, ык Ш ы р ы м  алаш ат  Т ӱ ҥ а л е . В е р ы м  м у а ш  чот П о л ш ы 
м ы ж л а н  тау. К е ч -м о м  О й л о , Ы нде т ӱлы к С ем ы н ом  Кошт, 
чо н  л у ш к е м д а ш а т  йолт аш  л и е . П а ш а д а р  к у г у а к  о г ы л , 
К о ч к а ш -й ӱ а ш  в е л е  сита, п л а щ  и к  Ж а п л а н  Й ы в а н  д е н а к  
Ч а р н ы ш ы м . Я п ы к  авайы м ат  Й ы в а н  д е к е  в а ш л и й ы м , у к е  
гы н , Т ы ш к е т о л ш о -к а й ш ы м  кӱш т ӧ Муат! А  Й ы в а н ы н  П а л ы 
м ы ж е К аж не у ч р е ж д е н и й ы ш т е  у л о  а л а -м о , Куш т о-куш т о  
М о га й  мут ш окт ы м ы м  о н ч ы л г о ч а к  п а л е н  н а л е ш . П р я м о  
Ӧрат Т у д л а н . . Т о л м е м  п о ч е ш  п е р в ы й  Ж апы ш т е п е ш  й о с ы н  
и л ы ш ы м ... Н и  ч о н  П очы н  м ут л а н а ш , н и  м о ...  Й ӱ а ш  к а е м  
ы л е  — о к с а  ш а г а л ...  Э р е  м ӧ ҥ г ы с е т  Ш о н ем , э р е  м ӧ ҥ г ы с е т . 
Р а к ш  а л а ш а м  у ш е ш т а р е м , д а  К ум ы л ем  р ӱ п  в е л е  в о л а , 
кӧ ргы ш т ем  а л а -м о  к ӱ р л м ы л а  ч у ч е ш . У ш к а л -в л а к ы м / 
уш е ш т а р е м  г ы н , Ш ӱм ем , в ӱ р л а н а , ш орт ы н-васарт ы л п о 
ч а ҥ ш а ш  г а й  лият, « Э х ,  — м анат  ш к е  сем ы нет ,— в атем у л 
м о  ӱ м б а ч , К ы ш к а р  г а й  сур т -п ече ӱ м б а ч  е ҥ  ш и н ч а  р о ж ы м  
кӱт ен Кошт, ш о г ы л ь ы л а н е н  в у й л а т ш е  асат н ӧ ш м ӧ -в л а к  
О н ч ы л н о  тупетым пӱгы р т ӧ, н у н ы л а н  к у м а л » . У ч р е ж д е н и й 
ы ш  миет, п а ш а е ҥ ы н  л ӱм ж ы м  а ч а  Л ӱм ге п а л е н  н а л а ш  Т ы р 
шет, л и ш к ы ж е  с ӧ р в а л е н  миет, ӱ ш а н д а р е т , а  чонет в ӱ р л а -  
н е н а к  в ӱ р л а н а , так и , п р е с-п а п е е ш т ы м  н а л ы н , Т у ш а н а к  
П ер ен  пы ш т ы м е ш у э ш . А  ю ж о  п а ш а е ҥ ы н  п р е с -п а п е е ж е  
Н е л е -н е л е , Пуйто л ӱ м е ш  в у й  к о ҥ р а ш т ы м  ш ал а т а ш  ышт ы
м е. П е р в ы й  ж а п ы ш т ы р а к н и ч е в о , п р е с-п а п е е ш т ы м  к и д ы ш  
д и  м о  й ы п  н а л ы н , кут ы р ка л ем  ы л е , Ы нде к и д ы ш  н а л м е
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огыл, о н ча л а ш а т  л ӱ д а м : а л а  Ш кем ы м  к у ч е н  ш у к т ы д е /  и к 
т аж лан 'Пижыктен п у э м  м а н ы н , ш е к л а н е м . П ет рованам  
Тугайым н а л ы н  а л а , вот й ӧ р  а ы л е , и к т а ж -к у н а м  в а ш л и 
й ы н , С а ҥ га ш к ы ж е  ш ы ж ы кт ы де о м а к  к о д  ы л е ...»— Уке дыр, токанрак пуралтын ылят, ӱжалтын огыл, — Сайпола Ушештарен Шоналта, изиш чарналтен, ӱмбакыже лудеш:— « Н у  вот, о л а ш к е  м и й м е к е м  З а в о д ы ш  р о к  Ш у п ш ы к 
таш тарлалтым. П а ш а ж е  н е л е , керем ет . Т у н е м д ы м ы л а н  
л и й ы н , Т ы га й ы ш  ш у ы н а м  м а н ы н , ит ш о п о : м ы й  вет п а ш а 
д е  К у ш к ы н а м  м а н а ш  о к  л и й , а д а к  п е ч к е  к ӱ  руы м аш т ат  п е 
ҥден; е д а  Пӱж алт к и й ш ы м . Т у н а м ж е  ш к е  п а ш а м  ыштетат, 
н о й ы м ы м  от ш и ж  ы л е ,, а  Ы н де е ҥ л а н  ыштет д а , и е ш  й ӧ с ӧ !  
К ы л м ы ш е  М л а н д ы м  К ӱ н ч е н , к а с . марте Чотак у л н е н  пытет, 
у л о  йы ж ы ҥет  к а я . П о р о  е ҥ л а н  г ы н , э ш е - э ш е , а  Т у ш м а н 
л а н  Ышташ н е р н а  г ы н , вот тиде Ч ы н а к а к  й ӧ с ӧ . П а ш а ш  
Лектат — кум ы лет  о к  к у а н е , кадет  П у а ҥ ш е  г а й  т ӱҥы н, о к  
т арване. Ш к а л а н е т  ыштымет г а д ы м  я  М о га й  п а р ы ш  л е к 
ш а ш ы м  ш от лен Куанет, я  ш к е  паш ат ы м  М о л о  е ҥ ы н  паш аж ; Дене Т аҥ аст арен, Ш к е н д ы м  Моктет... А  Ы н д е ? .. Н у ,  м о м  О н 
ч ен  К у а н а ш ы ж е ?  П ӱ с ӧ  к ӱ з ӧ  й ы м а к е  л о г а л ш е  в о л ь ы к л а  
Почаҥат . Ш орт мет  в е л е  ш у э ш ...  А л а  М ӧ ҥ г ы ш к ӧ  П ӧрт ы лы н, 
м о л а  с е м ы н а к  т ӱл ы ж га ш ? Туштат А т ам а н к ӱ р ы к  в у й ы с о  
к ӱ я н  м ланды ш т ет  р о ж ы н  й о л а ш -в л а к  а р и к -т у р и к  Ышты
л а ш , П асуэт ы м  к а р г а ш  Тӱҥ алы т , шонетат ш у м  Йӱла. Э х , 
Ч онем  в у р г ы ж е ш , Ч онем  п у д  р  а п а ! Т е р ы с л ы м е  м л а н д ы ш 
к е м  П е т р о в а н  г а й  я р и ш к а - в л а к  Лектын, м ы й ы м а к  к о й д а 
рат, П а ш а м ы м  каргат  м а н ы н  Ш оналт ем , д а  у л о  М о гы р ем  
ш ергы лт  к а я , так и М и ен  ч ы л а  а ҥ а м  ш к е  й ы м а к е м  ч у м ы 
р е н  в о з а м  ы л е . Э х , К аж не к р е с а н ь ы к  Т иды м  у м ы л а  гы н , 
н и м о г а й  ко л хо за т  о к  л и й  ы л е. Д а ,  С а й п о л а  и з а й , Ш ке а ҥ а 
н а м  Л у й ы к а н  к у р а л  т ы рм ален кош т м о ж а п н а  Эрта вит не... 
П и р е  ш от ы ш  м е  в е р е ш т ы н н а ...» .— Тугеже.'.. Еҥ пашам Ышташ пеш йӧсӧ. Ятыр Колхозник-влак але Тӱшка пашам еҥ Пашалан шотлат. Тыгай Койышыштым Келгемдаш веле полшыман, — Сайпола Шоналта, Серышын пытартыш лаштыкшым кидыш' налеш. Простой карандаш Дене Серыме письман Южо верже ӱштылтын, кӱсеныште ягылген. Вигак нале: ты лаштыкым Ондакак серен пыштыме.
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« С а й п о л а  и з а й , — Сайпола лудеш, —  о й ы р л ы м ы н а  г а 
д ы м  м о м  ойлалт е — Чылаж ымат  Ш укт аш  Т ы р ш е м : вож ы м  
в е л е  Колтен ш ук т ы м еш к е м . Ю ж и кт ы ж е Кызытат у л о , 
колт ат  г ы н а  ом  м ош т о. И к т а ж -к у зе  ш о ш о  м арт ен В а ш 
л и й ы н а , т унам ч ы л а  кидыштет л и е ш . Тыят м о м  Ышташ  
Сӧренат  —  ш укт о. Уто е ҥ  о к  К ӱл , Иктыланат ит ӱ ш а н е . 
К а пт и й п е л е -п у л а  е ҥ , п о ч ш ы м  и ш е н  ш ы ндат  г ы н , Т у н а м а к  
о й л е н  К ы ш к а . Эн  с а й  йолт аш  — ш к е  к и д  д е н  у ш .. .  А и л ы 
ш ы м  п у д ы р а т ы ш е -в л а к л а н  ӱ ч ы м  Ышт ыде с а д а к  о н а  к о д ..,

М ы й  м ӧ ҥ г ы с е т  э р е  Шонем. К у з е  тушто витем Сурт с о 
м ы л к а м  ш укт а ? И кт аж  чо н  йӧрат ы м ы м  м у ы н  о гы л  г ы н ?  
Т у д о  вет а я р  в ӱ р а н  ӱ д р а м а ш ... М о  к ӱ л е ш ы ж ы м  кы зы т ак  
ка т ы кем ден  ш о г а ш  п и ж ш е . Жап о к  в у ч о , с п л о ш н о й  К о л 
л е к т и в и за ц и й  н е р г е н  Чотрак д а  Чотрак ойлат , п о г ы н а  ч о 
ҥ еш т ы л а ш  ы н ж е т ӱҥ а л... К а л а с е ! ..  М ы л а н н а  М у ч а ш  л и 
ше м е ш , у м ы л о  Т и ды м , С а й п о л а ! ..

Тыйым пагалыше А куш ».Лудын пытарымек Сайпола Эркын Вийнен шогалеш, серышым кугу копаж деке леведын, ик жап шонен Шинчылтеш. Йӧсӧ Пагыт чаклана, Сайпола ден Акуш гай еҥ- влаклан пытышаш Пагыт лишемеш, — Тидым Сайпола раш умыла да Шӱмжым шыде тӱл авалта. Вара Тудо, вуйжым Рӱзалтен, Коҥга Ончыко мия да, тӱньыкым изиш Почын, Шырпымӱдралеш, серышым йӱлалта.Урал кӱрык вес велне шум вургыжын Серыме Серыш деч изирак Ломыж ора веле Кодеш...X XТехникумышто тунеммыж тодым Зоя пеш сай кумылан удыр ыле. Йолташ ӱдыржӧ-влак тудын койышыжлан 
Ятыр кӧраненыт:— Ну, Зоя, кузе тынар весела лийын Моштет? Койышетым Ончен, илымет веле шуэш...Тыге моктен наласыше-влаклан Вашештен, Зоя чын шӱм денак ойлен:— Мыйже Тендам умылен ом шу: молан тынар ӱҥышын коштыда? Илыш Ончылно лӱддымӧ лияш Кӱлеш. Илышын Моторлыкшо Мемнамак Онча!..Мичу деке шыжым вашлийын мутланымыж тодым Зоя Шкенжын ты мутшым ушештара да, кенета толын лектше шинчавӱд Толкыным кучен сеҥыде, Шӱм утен шортын
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колта. Йӱдым Шокшештын, Мален Кертде киймыж тодым, Тудо Эртышым адак ик Гана терген-шерын Лектеш, Шӱртньышӧ Вержым, илыш лакылам Шарла, мӧҥгештмын чийжым уло шӱмжӧ Дене шижын, умылен налаш Тырша. Эртыше Илышыжым, шке Ончылныжо Кумдан почылт шогышо горизонтшым кызытсе Илышыж Дене таҥастарыме^ Тудо шкенжым кугу Пустыньыште Йомын подшо гай шижеш, кызытсе илышыштыже нимогай куанымашым ок уж. Тудын шӱмжӧ Ярсен, Пуйто илыш Дене ушен шогышо нимогай кылжат кодын огыл.Зоя изиж Годсек илышым аҥышырын умылаш тӱнем Кушкын. Ача-аваже тудым ешыште Пеле-пуле Ончен куштеныт. Аваже—Йӱын колышо ячокын ӱдыржӧ, еперхиаль- ный школым тӱнем Лекмек, марлак каймешкыже, икмыняр ийым Туныктен илен. Ачаже — нужна Марий кресаньыкын эргыже — ялысе туныктышо Лӱмым налшат верч Ятыр йӱштӧ-шокшым чытен Лектын. Шкенжын йӧсӧ Илышыжым, шӱч йӱд гай Рвезылыкшым эреак Шарнен, Тудо ик ӱдыржым Кузе-гынат моштымыж Семын сайынрак Ончен кӱшташ шонен Пыштен. Тыгеракын Зоян характерже кок тӱл Коклаште Пеҥгыдем толын: ик могырымжо Педагог пашам уло Кумылжо Дене Йӧратыше ачаже, «ӱдыремлан Мыйын ужмо гай илышым ужман огыл» манын шонен, ӱдыржылан Нимом чаманен огыл, чыла Йодмыжым шукташак тыршен, вес могырымжо, сайын 'йӱын-кочкын Илаш, Мындырланаш тунемше агаже, ялысе илышлан Мучашдымын ӧпкелен, Сӱмсыр Койышыжым сайынак Почын ончыктен: марийже Дене кече гыч кечыш Каргашен илен, аяр йылмыжым ӱдыржӧ ӱмбакат шуйкален. Чыла тиде Зоям Кокытеланаш Туныктен, еш илыш деч кораҥаш тӧчымӧ Койышым шочыктен. Зоя аважын мутшым Шуктыдымо Кушкеш, ачажын вучымыжымат ок шукто, Ӱскырт койышыжо, шкежым пагалымыже вияҥеш. Шоҥго ачажлак йоҥылыш лиймыжым, уто нечкылыкын осал шӧржым шижын Шукташ вашке тӱкна, тунам Тудо ӱдыржым утыж Дене чаманен ончымыжлан шкенжым Вурса, аваже, утыр когарген, ӱдыржын койышыжлан ачажым титаклен.Техникумыш Пурымек, Зоя шкенжым эрыкыш Лекше Кайыкла шижеш. Тудо, шке ешыштыже мерчен илымыжлан ӱчым Шукташ тӧчышыла, эре куанымашым, Чарныде юарлен, Рӱжген Коштмым кычалаш тӱҥалеш.Зоя Дене пырля Илыше ӱдыр-влак, Анай ден Варук, шке коклаштышт нигунам Каргашен огытыл, Татун Илаш
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Тыршеныт. Анай шукыжым Ончыкылык нерген шонаш Йӧратен, ӱстел воктек Шинчын, вуйжым кок Кид копашкыже эҥертара да, тӱнем Лекмек, шочмо ялышкыже пӧртылша- шыж нерген, кузе Туныкташ шонымыж нерген ойлен Шинчылтеш. Варук Утларакшым Эртышым ушештаркалылын. Варукын илыш корныжо кужу огыл тынат, Тудлан шӱкӧ Ойгым ӱжашыже пернен. Шужен Ийыште тудым, лучко ийым. пырт вончышо ӱдырым, Виеш Марлан пуэн Колтеныт. Марийже Дене келшен Илымаш кугун ок шу: марийже тудым эре ушкален коштын, чӱчкыдын кырен, Пӧртйымалне ашнымыла ашнен. Тыгай илыш Варукын лӧзаҥ шудымо Капшым кошта, лывыжта. Марийже ушкален коштмо ӱмбач шкежак Моло ӱдрамаш-влак дек Перныл Коштеш, Йӱын толешат, Чарныде кидшым шуйкала, «Исыр улат» манын титакла. Варук шкежат эре Нелемаш шонен Коштеш, ала вара кырымыжым Чарна манын, Шонкала. Шонымыжым вучен ок шукто — марийже ойырен колта. Мӧҥгыштыжат илышын ратше ок лий,, ачаже эре Вурса, .мариетланат келшен шыч мошто, Подыш пурыдымо ӧрдыжлу манын, Йӱд-кече йыга. Аваже чамана тынат, марийжылан тореш лияш, ӱдыржым пыдалаш ок тошт. Коклан Тудынат шыдыже Ташла, тудат туманлаш Пижеш, но ава кумыл Тунамак лева, орлыкан ӱдыржым ӧндалешат, коктынат чон луштарымеш шортын шинчат. Ялыште тептерым муде, Варук кидым лупшалын, олашке кая, Тунемаш пурен шумешкыже Тувырым мушкын Ила, стряпка лийынат коштет. Анайын ял нерген шонен ойлыштмыжым Варук эре воштыл илен, Тудо ял илышым Йӧратен огыл, Йӧратенат кертын огыл, Тудлан ялын Сынже веле кончен. Нунын Мутланымашышт южгунам Зоян йомартле йӱкшӧ ушна, вара кумытынат пел йӱд эртымешке ӱчашен ШИНЧЫЛТЫТ.— Те эре илыш нерген ӱчашен шинчылтыда, Илышыште Сайрак Корным кычалыда. Иктыже ялже Дене моктана, Весыже — Олам мокта. «А мый тын, йӧратымаш деч молым Нимом ом йӧрате», — шоналтыде Зоя ойлыштын. Воштончыш Ончылно ӱпшым тӧрлатыл шогылтшыжла, Т у до Греминын арийжым мура да Ӱдыр-влаклан ойла:— Шоналташ веле! Ну, тӱнем пытарена, учительница 
Лӱмым луат, вара паҥганер-влакым Туныкташ колтат. Фи!.. Туныктышо лиймешкем Лучо пикталт колем.— Тыланет Туге Тудо, — Варук Зоям Ончалде Пелешта, Йӱкым ок'Вашталте. Варук эре тугай, урокыштат, тыг-



лаят эре ик Семын ойла, мутшо памашла Эркын шурген Лектеш.— Тый Марлан каят ямдылалтат, теве тачат Инженерет толеш дыр? Тый Мемнан Семын ындыралт Кушшо отыл, ужат, Кидетат Могай пушкыдо!Тыгай Мутлан Зоя ок вожыл, воштыл веле колта:— Чудак улыда, ӱдыр-влак, Пашаже кидыштге огыл. Мый шке илышыштем можыч Тендан дечат Шукырак шинчавӱдым йоктаренам да тидын Дене Моктанаш омат шоналте. Ме вет Эртыше Дене отына иле, ончык илышаш улына. А илыш Ончылно чыла ешат тор. Илышыште нахал лияш Кӱлеш. А кид — кид денак. Тудын значенийже — ноль Гына! Вот чурий — это да!Вара кенета серьезно Ончалын, ӱдыр-влак воктек Миен шинчеш:— Те Мыйым ида вурго, мый шукыжым орадыла ойлыштам. Шоналтыде Ойлем. Вуйым пудыратен шинчат — Мыйын Характерем огыл. А вот южгунам Мыйымат шӱлыкан ныл толын вӱдылеш. Мый ала-могай... уто гай Лиям. Нигӧ Мыйым ок йӧрате... Меланхолий, сентиментальность пызыралеш. Мыйын Шӱмем вет иеш Ныжылге. Ида сыре, Тендан шӱмда торжаҥын, шижмашла нӱшкемын. А Мыйын Чылажат кызыт нӧргӧ, пеш восприимчивый.— Ой, Зоя, рвезе-влакым иеш ит Ончо, вашке яклешт Возаш лиеш, — Варук Зоям туныкта. — Марлан лекташат ит вашке. Шке йол Ӱмбакет пеҥгыдын шогал шуктыде Марлан ит Лек. Шӱртняш йӧсӧ огыл.— Шӱртнен Возат тын, нерым катет. Изиш вӱр. ■ лекмеш. Ничево! Мый Нервым чыгылташ пеш йӧратем, — Зоя Карум пуа.— Кузе яклешт Возат вет. Южгунам вуйторыкымат сургалтарен Кертат, — Варук вуйым ок п у ..Варукын Мутшылан Зоя Воштылын веле.Умбакыжым Зоялан Варукын мутшым Ятыр Гана ушештарашыже Возо. Варук Пуйто шинчен ойлен: Мужыраҥме шотышто Зоян Пиалже ыш лий, инженер тудым ондален каен. Ушанен Илыме еҥын Тыге мыскылен каймы- жым умылен, Зоя ӱш Дене нерен йоҥгалтарыме гай лиеш: Огешат коч, Огешат йӱ, эре Шортеш да Шортеш. Йӱдым уло ола малыме тодым, Тудо Шкетын малыде, Тӱҥшӧ гай кия, тӱрвыжӧ лып-лып лийын Чытыра. Шӱмжылан Йыгыжакан чучеш. Йолташ-влакын Шинчашкышт . перныме ок шу. Логарым ала-мо пикта. Зоя кумык Савырнен возеш, вуйжым ишен, Йӱк деч посна Шортеш.
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— Ынде мый пычкемыш Шыже Йӱдым Йомын йодшо лудо гай улам. Йомын кодшо лудо-кайык Семын илыш корнышто Йомам. Кечывал ма, тем пычкемыш, ма, ойго- орлык утем кӱрыштеш, йӱл омемым, Нойышо кап-кылемым кочо илыш кечын локш инчеш ,маны н Зоя шум утен шона. Но шинчажлан Йышт Тӱрлӧ сӱрет Конча, кӱштӧ чын пытымым, кӱштӧ омо тӱҥалмым ушыжо рончен' ок мошто.Омса кочырик Почылтеш. Мо тугай? Ваштарешыже тудым ондалыше инженер. Санук шога.— Молан толынат? — Зоя йодеш, шке йӱкшым шке ок кол.Вашмут олмеш Санун Чурийже лӧчаш тӱҥалеш, шинчаже утларак каралтет, Вожылдымо вӱлнӧ тӱсан лиеш, Умшаже утыр тар ла, гармонь пошла пылышыш шумеш шуйна, лочката Шӱргыжӧ тӧрштылеш. Ынде шкежат утыр лӧча, капше омса Вишым пробка Семын тема, пыж-пож шӱлен, пӧлемыште южым нугыдемда, шокшемда. Тевыс ваче Лийшаш вер гыч кенета кишке тӧрштен Лектеш, Зоя дек шуэш, тудын кыдалже Йыр пӱтырналтеш, Зоян кугемше Шинчашкыже тура ӧпча, йылмыже Теве-теве шӱргышкыжӧ тӱкна. Ынде кипланжат — кишке огыл, Шорвондо веле. Омсам авырем шогышо айдеме сӱрет оҥырешнеи Воштылеш, Шорвондо — Кидше Зоям кӱртньӧ Пӱйжӧ Дене корштара, Капшым шке декше Шупшеш, шкеже чытыдымын оҥарешненшоштылеш, Воштылеш... '— Авай! Утарыза!! — уш каен, Зоя кычкыра.... Эрдене Зоян ушыжо пӱра. Тудо Помыжалтын, йырваш ончалеш —з кӱштӧ шиймыжым ок нале. Вуйыштыжо ала молан буҥҥ-буҥҥ Шокта, Пуйто вуйторыкын ала-мо- гай лукыштыжо кугу тӱмырым кырат. Пӧлем пырдыжын кандалгырак чияже, ош тумбочка, ош леведыт, Тӧрзаште Кечыше ош чарша — Чылажат Зоян шӱмжылан каласаш Лийдымын тыматлын чучыкта. Тудо шкежат пушкыдо Вакшыш Ӱмбалне кия, могыржо Мучко тыматле вий т а р ла: тарванашат ок лий гын, тарваныдеат ок лий гай. Зоя, шинчам Пыч Ыштыде, Тӧрза янакым Онча, Нимом умылыдымо шинчаже Тӧрзаште ызген Куштышо Кармым ужеш, .шинча Ончылныжо, ала-кушто кӱшнӧ, Чоҥештыше пыл лапчык шула.— Мыйын Илышемат саде пыл гаяк,—Зоя Шоналта.— Мыйынат Ынде ты пыл семынак шулен пытышашем веле кодын,.. Э-эх, илышет-касышет!..
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Вучыдымо Шинчавӱдшым ӱштылын, Зоя шинчам Кума, Мален колтат тӧчен кийылтеш. Коклан тудын деке йолташ ӱдыржӧ-влак Толыт, школ илыш нерген ойлен йӱат, кумылжым Нӧлтат. Нунын мутыштым Колыштын, Зоя шыргыжаш тӧча, чевер шинчаже адак вӱдыжга.— Тый, Зойчик, ит ойгыро, -— Зоялан пеледыт чумгам шуен, Варуш ойла, Зоян орланымыжым ужык, чонжо Коршта тынат, веселан Кояш Тырша.—- Вашке Тышеч Лектат, адак пырля лийына, ме Тыланет тунеммаштет поктен шуашет полшена. Ит ойгыро. Илен-толын, Чылажат тӧрлана...Вара, воктекше Шинчын, тудын вуйжым ӧндалешат, шӱлыкан Шинчашкыже Ончалын чо-от тына шупшалеш.Техникум гыч тӱнем Лекмеке Зоям Кияк школыш туныктышылан колтат. Ял илыш Зоялан первый пеш келша. Тудо таза лийын шуэш, Шӱргыжӧ адак ожнысыла сӧралештеш, кумылжат тӧрлана. Оласым мондаш тыршен, Тудо пашаш уло моштымыжым Пышта. Пушкыдо кумылжылан лийынак тудым тунемше-влак пеш пагалат; путыракшым ӱдыр-влак йырже пӱтырналтыт. Зоя драмкружокым чумыра, шкежак суфлер лиеш, режиссерланат шкежак шогылтеш. Южгунам арня Вуеш Спектакльым шындылыт; Зоя драмкружок член-влаклан Шӱлалташат Жапым ок пу, эре у рольым Тунемаш пуэда. Южгунам Шерже темешат, драмкружокыш Тылзе еда йолым ок пыште, Моло пашаш куснаш Тырша, я культуран Сурт верч походым Тарвата, я Пырдыж газет пашаш кусаралтеш, я пионер пашаш ушнаш тӧчен Коштеш. Туге тынат, Пеле-пуле койышыжо шкенжым Коклан пеш чот палдырта, тунам Зоя Сӱмсырешташ, Кумылжо вола, чыла пашам Мондышо гай лиеш. Тыгай тодым Зоя Тӧрза воктек толын шогалешат, Нимом шонаш Тыршыде, Оралгыше Шыже Пӱртӱсым ноймешкы- же ӧпча, парняж Дене Тӧрза янакым Перкала, умша Кӧргыж Дене шыман Муралта:Кӱшнӧ-гынай кӱрык, тайыл арка,Шочшем, Имне Вуетым чот кӱчӧ.Калыкат-лай осал, илыш неле,Шочшем, изи шӱметым чот кӱчӧ.«Туге шол, калыкат осал, илышат неле, — Зоя шонен шогылтеш,—калык осал. Айдемын Кумылжо ок пагалал'!:. Южо еҥжым шӱкшӧ Имне дечат шулдын анлат. Айдемын чоныштыжо мо улмыжым Огыт ончал».
176



Тӧрза Воктеч Кайык Чоҥештен Эрта, — Зоян шӱмыштыжӧ едак ойган Сем шочеш, адак шӱмжӧ Вургыж кодет:Кок тӧрза-лай Коклаште шинчымем. Дене Ӱжӱвӱр Кайык эрталымым шым шиж.Ойгыралын, шортын илылдалмем Дене Рвезе ӱмыр эрталмым шым шиж.Эр кече, Чодра шеҥгеч Нӧлталтын, пушеҥге парчам шӧртньыла. ‘Олма сад, Лышташлаж Дене пырткен, эр кечым саламла. А Зоян шӱмжӧ, лышташ чӱчкымым ончем, Шортеш, шӱмжӧ ойган Сем Дене йытмыжеш:Эр Кечыже Лектеш, ломбыш возеш,Ломбо-гынай Пеледыш Велалтеш.Мӱндыр-гынай Элже ушеш возеш *Кидысе-лай Паша Велалтеш.Чевер тӱсым Налше эҥер вӱд ошма Ӱмбачын шыман Нушкеш, Шаргӱ Дене лыж Мутлана, Шертне-влак кужу лышташыштым Юалге Вӱдышкӧ шуялтат, шыве-шыве Мутланен, икте-весыштым ӧндалын Нерат. Вӱд Серыш Лектын, Зоя шке мурыжымак Мура:Ыҥгаеш.ат Йогалше Ӱпӧ вӱдшым • Савыралын Йоктараш лийже ыле.Эрталалше ӱмырым, колшо кумылым Савыралын койдалаш лийже ыле.Кок-кум кече Эрта да, Зоян Ойго шӱлышыжӧ эр покшымла шулен Эрта, Тудо адак уло кумылжым Пашалан пӧлекла, йоҥго йӱкшым йолташ-влакын . юарлымышкышт у т а . Телым ече ӱмбак шогалын, сип Лумым пужараш Лектеш, а кеҥежым, Пушыш Шинчын, Тымык кас южым мӱрӧ йӱкшӧ Дене лоҥеш, — тыгай тодым йӱкшӧ Илаш, куанаш, ӱмам Пӧлеклаш тарата.— Тыйым нигузе от умыло, — райкомолысо йолташ ӱдыржӧ Тудлан ойла. — Теве-теве воштыл Колтет, изиш лие —- шинчавӱдетат Лекте. Ала-можо тыйын илышетлан ок Сите. — Вара изиш шып шинча да, шонымыжым викак Луктын Пышта: — Тыланет марлак лекташ Кӱлеш. ИЛЫШЫМ ик шырымыш пуртыде от керт.Тыгай ойым Зоя ӧрмалгыде вашлиеш. Кап-кылже шке кӱлешлыкшым чӱчкыдын шижтара. Шӱмжӧ Йолташым, сай Йолташым эксыде Кычалеш. Пырля туныктышо йолташ-влакше Зоян кумылжым Ончен ышт мошто, Викшым манаш, пуно Зоям умыленат огытыл, Умылашат ышт тӧчӧ. Зоя шкежат Нуным койдарен веле, нунын Пижедылаш тӧчымыштлан руал-руал пелешткален, шинчаштыже шыде
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тӱл чӱкталтын. Рвезе-влакын пижедылмаштышт Зоя йолташлык Койышым шижын огыл, улыжат ир Койышым, кап йодмым Шукташ тӧчымым ужын. Сандене Зоя Каче-влаклан Чотрак шыдешкен, шӱмжӧ Черланыше гай Тӧрсыр кырен.Конференцийыште Мичум вашлиймекыже, Зоя кенета Тудлан шӱмлана, тудым шонаш тӱҥалеш. Илышыште шке вийжылан ӱшаныдыме Зоян шӱмжӧ эҥертышым, йӧсылык деч авырем, арален Кертше ешым, пеҥгыдылыклан Туныктен Моштышо Йолташым Кычалеш. Беседкыште Мичу деке кутырен шинчылтмыж тодым Зоя тудын пеҥгыде шонымашан улмыжым шижеш. Мичу шке илышыштыже ала-можлан тынат ӱшана, Тудо илыш Ончылно вуйым ок пӱгыртӧ, илышыштыже ик Гана шонен пыштыме чапле цельже уло, ты цельыш шӱшаш верч Тудо Шкенжымат ок Чамане. А Зоян ӱнарже уке, Тудо молан илымыжымат ок Шинче, илышлан Могай пайдам Конден кертмыжымат але ок нале. Пеленже Мичу гай пеҥгыдемеш лиеш тын, ала Зоян Йомын коштмыжат Пытен шуэш, ала тудат Илышыште шке Вержым муэш, моштымыж Семын пайдам кондаш тӱҥалеш. Но кузе Тидым Ышташ? Кузе тыгай оҥым Муат? Мичу! Но Тудо ӧрдыжтӧ ила, Киякыш шуэн толеш, Зоя деч шылын коштмо гай коштет. Кӧ шинча, ала тудын шӱм Пелашыжат уло, ала тудын йӧратыме ӱдыржат шкеж гаяк йомартле, мотор? Ала Зоя Мичум укелан тына шонен ила? Кӧ шинча, ала Мичуат Зоям шонен ила, пич шып йӱдыштӧ Зоя семынак Шонкален Кийылтше жапше лиеш да шӱмжӧ кочешталт Коштеш? Кузе Тидым пален налаш? Кузе палаш?Кузе икгана Зоя Райкомыш Миен — чыла Тидым йолташ ӱдыржылан ойлен пуа. йолташ ӱдыржӧ Тудлан полшаш лиешат, коктынат амалым кычалаш Тӱҥалыт. Тыгай амал вашке Лектеш: угыч почмо колхоз-влаклан полшаш районысо пашаеҥ-влак Кокла гыч ударный бригада-влакым Ойырымо тодым Зоя Арсланыш Каяш сералтеш.* **Петрован шинчам пӧчӧ, кок кидшымат вуй мучашкыже Нӧлталын, тамлын вичкынчале, вара кок Йолге чумалтен, кынел Шинче.Але эр. Курык Шойыч ковыраланен Модын, вуйжым Нӧлтышӧ кечын ойыпло тӱржӧ пырт веле Коеш, Тӧрза вок-
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тен куэ-влак Пӧршаҥше вуйыштым лӱҥгыкталын, ук- шышт-влак изирак мардежеш я пӱгырнат, я адак вийнат. Кынел Шичмек, Петрован шӱкӧ ок Юватыл, Тыманмеш чиен шогалеш, кас гычак кодшо пареҥгым пурлылда- леш,— тарванымашыже веле кодет.Сонарлаш мо кӱлешым кастенак, малаш вочмо деч ончычак, ямдылен пыштыме, ӱйлымӧ, гильзыш тарымат, троп ы мат шӱшкын шындыме, ечымат Пӧртӧнчык пуртен шогалтыме. Ямдылен пыштымым, «иктаж-мо ынже йом» манын, Петрован адак ик нерген Ончен Лекте, да кисам1 пидеш, Пулвуй таҥыт ужгам чи я, пычалым татыла. Куштылго эр южыш Лектын, ече ӱмбак шогалешат, ӱлыл Могырыш Мичу дек Тарвана.— Мыйже тыйым вучен Нойышым, кычалаш тарваненам ыле, — манын тудым Мичу вашлиеш. — Тарванышна
МО?Ял воктенсе Коремым вончен, чоҥгаш. Кӱзат да Савырнен Ончалыт. Эр кече, тӱньыкла гыч туран кӱзышӧ Шикш Меҥге коклат шке Йолжым Вӱдылын, лум ӱмбак чинчым шава, ял Шеҥгелне Йӧрышан вуйыштым лупшкедылше куэ-влак деке Кывыжге Мутланен налешат, Эркын- эркын чоҥга ӱмбач тайылрак верыш лыжген вола, шке Почешыже Ласкалыкым, Куаным, илыш чырым койда.Тореш уремыште, Акушын оза деч посна йодшо пӧртшым Койдарышыла Койын, колхоз Имне Вӱта шинча. Вӱта гыч ала-кӧ' Лектын, вӱд таве дек ошкылалеш. Тевыс ала- могай вате, шальым Пидын, Ведражым лупшкеден, вӱд дек вола; тудын Почешыже пий Лектеш да кудал колта. Тевыс Йоча-влакат, тышеч-тушеч чиен, урем покшек юарлен Лектыт, кадыр тояшт деке шарим2/ поктылыт. Кажне Кудвечыште илыш шолеш, Кажне кудвече шке семынже Шӱла, чевер кечым Паша Дене вашлиеш...Тарванен помыжалтше ялым Ончен, Мичу ден Петрован коктынат шке Семынышт Шоналтат, утышт Шӱмлан эн лишылым, эй кӱлешым Кычал муэш. Кечан кече Йымалне шарлалт Вочшо Арсланым, тудын йырысе Сылне па- норамым Ончен, Петрован Эртышым, пызырген пытыше, олым леведышан, Тумышан Арсланым, ачажым ушеш налеш. Могай кӱчык, Могай кужу жап! Аважын эре нолен шогышо шинчаже, эргыжым чаманен шортын ужатен кол-

1 Киса — презе коваште Дене ургымо, йыдал гайрак ката.2 Шари — пу деке ыштыме, мушкындо гайрак шар.
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йымыже—вет тидыже Теҥгече гай Тына ыле! Аважым уэт ӱжаш ыш лий. Шӱгар ӱмбакыже Миен шорташат ыш лий. Тудын Шинчажым еҥ кид Петырен, Капшым йот кид Мландыш урен. Петрован тунам тораште илен, кӧ шинча, ала аважым пытартыш Гана южым погалтен шӱлалтымыж тодым. Тудо Воштылын, куанен..; Аважын коштырген шелышталт пытыше,. Какаргыше тӱрвыжӧ йӧратыме Эргыжын лӱмжым Чарныде пелешткален, шӱмжӧ Петрованым веле кычалын... Орлыкан ӱдрамаш!-Тудо ӱмыржӧ мучкак ласка Илышыш ш уат шонен илен, ӱнарже шутымо Семын Сурт-печым Тӱзаташ тыршен, эр ӱжара чӱкталтмымат, кас ӱжара Шӱлымымат еҥ пасушто вашлиеден. Петрованым ужатымыж тодым тудын ик мутшо тына лийын: «Эргым, ялым ит мондо. Колатат, ачатат ялыште иленыт, ял Киндым кочкыныт, Тыят, имньым налаш оксам ситарен шӱк-' тетат, мӧҥгӧ Пӧртыл. Ял ок ондале».. Д а, ял ыш ондале! Вӱрпунчык ийлаште, шемер вӱрым Колчакын Келын; коштмыж тодым, ял ыш ондале: Тудо эн сай, эн тӱвыргӧ вийжым ойырен, Совет класть верч Луктын Шогалтыш, Революцийлан Пӧлеклыш... Шинчам кумен, Петрован шӱм мурышым Колыштеш, шӱмжӧ вургыжеш, вургыжеш...Колчак кидеш Орланен Лекше, чалемше Урал!Токан веле тыгутлаште Колчакын Шӱштӧ лупшыжо кресаньык тупым коркален; токак веле тыгутлаште янлыкла орышо тушман-кашак у илышлан шӱмланыше-вла- кым вӱлнӧ пуля Дене сийленыт; токак веле тыгутлаште йот эллан тарлалтше ош бандит тушка эрык эрге-влакын тупешышт Шокшо кӱртньӧ деке вич лукак шӱдырым йӱлалтылын; Колчак кидеш шинчавӱд Дене шортын, шыл лад- раш Дене шӱведен, Урал кӱрык индыралте... Но Уралын эрык вийжым, Совет тӱл Дене йӱлышӧ кумылжым ош адмирал Сеҥен ыш керт...Тул-вӱд Вошт Лекше данле патыр-влак! Уралын вургемжым Икганаште авалташ лийдыме кугу чодрам, ужар тайыллам аралаш, Уралын Капшым — кинде шочыктарыше мучашдыме пасулам саклен кодаш, Уралын кӱртньӧ вурс Шӱмжым Чотрак Кӱлткыкташ, манын совет эл Шкенжын Поро деч Поро эргыж-влакым кредалмашке Лукто.Тул колчашке верештше рвезе Совет республика эн Сай Вийым эрвел фронтыш Колтыш. Тӱрлӧ Верла гыч йошкар Партизан-влак Кынельыч. Нуно шурно пырчым Шукертсек шагал ужшо Мландым шке вӱрышт Дене мушкыч, явыгыше Пасум шке Лулегышт деке ӱяҥдышт.
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Шужымаште орланем Лекше, шоҥго Урал!Токан веле*тыгутлаште Шужымо ийын неле саваже кресаньык Шӱйым'Пӱчкеден; Токан веле тыгутлаште Сут пырилӓ Кудалыштше Шужымаш кошкен аҥыртыше Калыкым. Пиктен; Токан веле сӧеш Индыралт Лекше шемер айдеме спекулянт кидеш Орланен; кинде укелыкышт^ йӧсланыше Урал шинчавӱд деч посна шортын, ош лулеге Дене шӱведен...Шужымашым Сеҥыше чапле патыр-влак!Уралын поянлыкшым — шӱкӧ гӱрлӧ калыкшым эрыкыш Луктын, пеледыкташ, Уралын саскажым — волгыдо ончыкылыкан рвезе тукымым— арален кодаш, Уралын илыш пульсшым ӱэш ылыжташ манын, Рвезе Совет Республик пытартыш вийжымат ыш Чамане: гӱрлӧ вер гыч нолыш кид шӱялте, граждан сӧйын тӱтанжым Сеҥен Эртыше патыр-влак Шучко шужымашымат, Озанлык шолдыр - гымымат сеҥышт, утлаш лийдыме гай пытышашымат Кораҥден шуктышт.Могай чапле симфоний! Паша Дене Илыше, индустрияҥше, колхоз ашне Урал!Ты Уралын шолын шогышо илыш тур Помышкыжо Пет- рованынат вийже Мочоло пышталтын!.....А важ  Дене кид пуэн эсенлаеымыж тодым Петрован аважым мутшым шӱктат, шочмо ялышкыже Пӧртылаш товатлыш. Петрованат Ыш ондале] Чын, Тудо Имньылан оксам ситарен кертын огыл. Аваже шке имньым уждеак илыш Дене чеверласыш. Но Петрованлан вес гӱрлӧ Поянлык, вес Тӱрлӧ пиал пӱйыралтын улмаш! Имньылык Шӱдӧ Теҥге олмеш Тудо шочмо ялышкыже кугу Поянлыкым — завод станок Воктен да -Сӧй Возакыште муымо уш Поянлыкым Кондыш, ты поянлыкшым Тудо пошкудыж-влаклан — шке гаяк Орланыше незер-влаклан Нимынярат Чаманыде уло Кумылжо Дене Пӧлеклыш. Коммунист Петрованын Тулшолгым гай чечен мутшо Арсланыште Пожарым чӱктыш, Арслан у илыш тулеш ылыже да Ончыко Кайыш. Арслан Ынде Тичмаш оҥ лене Шӱла. Тек кызытеш йӧсӧ минут-влак лийышт, тек тыйым вурсышт, каргышт, тек Йӱд-кече Пашаште кап виет жап деч Ончыч кошкыжо, но садак у сеҥышаш, — пӱтынь чын Петрован велыште. Арслан Курым- курымеш туҥгырген пытыше тувыржым Вашталта, Тудо але нӧргӧ, але нарашта кап-кылжым Виктараш веле тӱҥалын, тудын вийжат але шуаралт Пеҥгыдем шуын огыл. Но ты вий кечын пеҥгыдемеш, кечын шукемеш, чарыдыма-
181



шым Ташлен Лектеш, Санденак Петрован шке ялжым куанен ӧпча, кечыйол чока Коклаште Арсланын ончыкылыкшым — пелканде-кыыа ончыкылыкшым ужеш. Тудо вурс машина йӱкеш лӱшкалтше кумда колхоз Пасум, ты Пасуш-, то, шке Озанлык верч тыршымым монден, ударникла пашам Ыштыше Прокойым, Сарвайым ужеш; ужеш электричество тӱл ойыпыш пор гай ош оралтылажым; ужеш Урал Марий ялыштат Ленинын сугыньыжо шукталтмым.Мичуат, уремыште юарлен Модын Куржталыштше рвезе тукымым ончалешат, Ончыкылык нерген Шоналта. Пиалан тукым! Тудлан, Мичу Семын, нӧргӧ Капым изинекак еҥ Пашаште Тугышташ ок воч. Тудо еҥ пасушто пеле Шужен пашам ыштымын кочо-шерыжым Палыде Кушкеш. Тудын тыматлын кушшашыжым ача-ава-влак шке вӱрышт Дене сулен ямдыленыт. Тичмаш оза! Могай кугу мут! Ты мутым айдеме тукымын сай еҥже веле Нумал кертеш. Тыгай еҥжым Мичу Кушта. Ончыкылык еҥын сай осал могыржо, Пашалан ияланы м ы ж е, Йӧратен Моштымыжо, Шке Элым пагалымыже,— чыла тиде Мичу кылыште. Да, Мичу — Ончыкылык еҥын апшатыш... Тидым Шоналтен, Мичун вӱршерже чӱчкыдын кыраш тӱҥалеш, могыржо ыра, шке Пашаже верч кугешнымаш шӱмыштыжӧ шочеш, Кумылжо ласкаҥеш...— Э-э-эх! — Петрованым таратышыла Мичу кычкыралешат, пондыж Дене шӱкалалтын, чоҥга гыч пикшла Ӱлкыла Чоҥештен вола. Шкежат ок шиж, куанен лорген Воштылеш, шеҥгекыла Ончалын, Петрованлан кидшым Рӱза.Петрован ден Мичу Ийгот шотышто ик таҥаш огытыл Гынат, татум Илат. Яра жап Лектеш гын, Атаман кӱрык Шойык мераҥ покташ лекде Огыт код. Арамаште нӧргӧ шопке тӱҥым Нултен Кайше Мераҥ-влакын оҥгештен куктыл пытарыме кышаштым рончат, кӱрык вуй гыч кумда олык чараш пикшла чымалт волат, иктаж ӱшыкыштӧ пылышым Шогалтен кийше мераҥ-влакым Кычалыт, лум упш Йымалне тыныслын нерыше чашкерым сургалтарен Коштыт. Могай Сай! Юалге Йӱштӧ шӱргывылышым чывыштылеш, Пулвуйым Чыгылта, упш йымак, Шӱша Шойык Пурынеже. Курык Саҥгаште оргамак Мардеж Кушта, сонарзе- влакын кӱрык урвалтышыштым лупшкеда, пылышышкышт Элнен Воштылеш, Шинчашкышт лум чинчым Кышка, Петрованын пондашышкыже вӱдылалтеш, чывыштылеш, Т у манла. Сонарзе-влак, Виктарыше Мардежлан пуышыла,
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Ончыко пӱгырнен, Лӱмын Мардеж Ваштареш каят, икте-весыштым Ончалын, шинчам семкалат, ■.урзышат тич Лумым Кошталын, йошкаргыше чурийыштым туржыт, Йӱштӧ кугызам сыратен, ия виса воштылыт, ньогала орадыланен.Тевыс Лакыште мераҥ кия, пылышыжым лоп-лоп ыштылеш, ик чумыркаш Туртын Шинчын, но Мичун лӱймыжӧ ок шу, Тудо Таче эр гычак куанен ок шукто, Корно Мучко мыскарам ойла, Йомакым колтылеш... Мераҥым ужмекше Тудо Кӱшкырак кӱза да ече ӱмбак шогалын, мунчалтен вола. Лӱдшӧ мераҥ, нигуш пураш Ӧрын, кӱрык йымак вуй гоч да вуй гоч тыртышла Пӧрдын кая, лум пӱрак веле пургыжалт кодет. Петрован чон увен Воштылеш, южым шергылтара веле......Пӧртыл толмышт тодым, кечыйол Дене ӧндалалтын шогышо чоҥгашке шуын, коктынат адак ик Жаплан чарналтат. Ындыжым кечыйол нунын тупыштым вӱчка, ялыште Тӧрза Янда Ӱмбалне Йоргален Чӱчка, вашешышт ӱмам колтылеш. Портыш гай Лумым изирак Мардеж Ӱштеш, сонарзе-влакым куанен воштыл шупшалеш, вара тӧрштыл-модын кӱрык Шойык шылеш. Сонарзе-влак, шке ялыштым Ончен, кӧргыштышт кӧвалалт Ташлыше Вийым, Нимо деч чакныдымаш куатым Шижыт... Нуно ялышкышт адак кучедалаш, кучедалмаште сеҥаш пӧртылыт.Ялыште Нуным шукертак вучат улмаш. Район гыч колхозлан полшаш бригада толын...Лувуй Каврийын эргыже Арслан Мучко куржталыштеш — Калыкым Погынымашке Пога. Петрованым ужын, Тудо Огешат Чарналте, Мӱндырчынак кычкыралеш:— Петрован кугызай, тыйым район гыч Толшо-влак иеш вучат! Школышто улыт...Пӱй Кокла гыч шкеже Пызльоп Шӱвалын, шинча ӱмбак волышо упшым кӱжӧ шокшыж Дене нӧлталешат, шӱдырыктен Кондыштарыме тояжым пеҥгыдын кормыжта, Урем Дене вашкен-вашкыдеак ошкыл колта, — витак Пале: Калыкым Погаш колтымо тудын кумылжым овартен, кугу еҥ гай Кояш тӧчымым Луктын...— Теве мыланна полшаш Могай вий толын,-—'Петрован Мичушлан манеш, — Мемнан Вийна ешаралтеш... Икманаш, Ынде Сайполамытлаи Мучаш! Нуным ме сеҥена.... Тиде жапыштак Арсланын вес мучашыштыже илыш толкын Ятыр Ийышкен ваш уждымо йолташ-влакым адак ваш ушен... Бригада деке Толшо-влакым Вераҥден Коштшо еҥ Зоям Анай деке вӱден пуртен Анай, Ынде шӱкӧ
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Жап ужде Илыме йолташ ӱдыржым ужешат, шинчажлан ӱшаныде Чылт ӧрмалга. Зоян шинчаже ожнысо деч Ятыр лакемын, шкежат туешкышыла Коеш. Ожно эре Йомарт, весела лийын Коштшо Зоян шинчаштыже ойганен Илыме Кыша Палдырна...— Зоя, тый улат мо? — Моло мутым муын шуктыде Анай Зоям ӧндалеш, пушкыдо шокто Тӱрвыж деке Зоям Йӱштӧ Шӱргышкыжӧ шупшалеш. Тунамак, кок шӱргыжым копаж Дене ишен, Шинчашкыже Келгын, шымлышыла ончалеш:— Зоя, мо лийынат? Молан тыгай шӱлыкан лийынат?— Шӱм Коршта... — Шинчавӱдшым Шылташ тӧчыде Зоя умша коргыж Дене Пелешта. — Верым ом му да, шӱм Коршта... Мый Тендан дек шке пиалем Кычал толам...— Ничего, Зойчик, ничего, тыште поремдейа,—: Пальтожым кудашат полшен, Анай ласкан ӱшандарен Пелешта, Зоям шке Воктекыже Шынден, тудын Шинчашкыже едак ончалешат, Зоям ӧндалеш....Поранан тодым Икте-весе дек Лишем пызныше сареш Семын, Анай ден Зоя йыгыре шинчат. Нунын Шинчашт шинчавӱд Дене леведалтеш, Туге Гынат, тушто — шинча кӧргыштӧ — икте-весылан ӱшаныме, ваш-ваш полшаш Шонымо кумыл Коеш. Тыге Кӱдырчан Йӱр почеш шӧртньӧ кече, пыл шеҥгеч шыргыжал Лектын, мландӱмбалым куанен ӧпча...1929— 1934 ий.Красноуфимск — Москва —Йошкар-Ола. -


