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1Майор Трутников эрдене шым шаг атл аш  к п аш атысе тольо. Милиций отделе- нийын дежурныйжо тудлан Никитиныв уверже нерген радамын каласкалыш да ешарыш:— Майор йолташ, райком секретарь звонитлаш и одо.— А  мый тудын дене мӧҥгӧ гычак куты рен^. Тиде паша денак.Дежурный лекмек, майор, картузьш омса воктенысе иш кыш сакалтен, ве- рышкыже шинче, шонкалаш пиже: «Неужели райцентрысе рвезе-влак шалитлев коштыт? Тылеч ончыч ялыште тыгай паша лиеден огыл. Ала .иктаж-кӧ ӧрдыж вел гыч толын да таратен?»Пел шагат гыч ош шӱргывылышан младший лейтенант Никитин толын пурыш. М илиций отделен,ий начальник тудым'шып колышто, семынже пе!лештыш:— Конешне, озажым муаш куштыл- гыжак огыл. Могай палым коденыт, манат?— Теве искусственный коваште дене ургымо шем куртка,— целлофан вӱдылка гыч инаралтен лукто младший лейтенант.— Йӱр лийынат, нӧрен.— Кошташ кӱлеш. А у огыл. Кушто муында?— Чо!ды(раюо!л,а деч мӱндырк ак огыл,, кожерыште. Теве кленчаже. А парня палым йӱр м уткын. Петыртышат уло.Кленчам кидыш налын, майор шымлаш пиже: ӱстел яшлык гыч шем вурган луктым лукто, !куг'0М1Д1Ы!Ш'е янда вошт ончале.— Та-ак, таче коло кандашымше июль, а кленча кагазыште коло визымше июлян штамшым шындыме.— Те, майор йолташ, пробкажым он- чалза,— кагаз деч омырен, йылгыжше тыртыш кӱртнъым 1ШуЯЛТ!ЫШ младший лейтенант.— Фокино огыл, а Яранск?— ӧрмалгаш майор.— Неужели воктен кундем гыч толчыныт? Чыла пален налаш кӱлеш.— Райцентрысе магазинлаште тыгай уке, майор йолташ.— Ну-ка, эше ик гана йодына,— телефон аппаратысе номерлам шортыктыш майор.— Самсон Иваныч? Салам, Трутников ойла. Мыйын ик йодыш уло: Ярапскуыч аракам конден улыда мо? Да"? Й к г1агазин!Ы!ште уло? Кушто?Тидым йолын, младший лейтенанты в чурийже вожыл йошкаргын!, шкеже икмарда вичкыж кашным рыҥ ыштен шогале.



— Ну вот, райцентр ыште уке, а ик ялыште уло,— трубкам пыль тышыжла, .пеҥгыдын каласыш майор. Тидыже младший лейтенантым шылталыме дене иктак лие.— Мый сейчас куд а лышт толам, майор йолташ.— Чыталте-ян, Никитин. Тыйым больницыш кунам пыштынешт?— Таче мияш шӱденыт, но мый...— Вот мо, младший лейтенант Никитин,— тудын ойжым кӱрльӧ майор,-— пагар черым жапыште эмлаш кӱлеш. Тачак воч. А тыйын олмеш... Ну, муына.— Майор йолташ, мыйже вет...—• Тачак,-— больницыш,— кутыраш эрыкым ыш пу майор.— О, уже каяш жап. Мый райкомышто лиям. Никитин, дежурныпым ӱжын тол-ЯН. 2Кечывал деч вара игече койынак пу ж л ыш: кече ныл шеҥгек йомо, мардеж тарваныш, вӱд ловыкалтме дене ер тӱрыштӧ верын-верын мамык гай ош шоҥ погын аш тӱҥале.Милиций лейтенант Васильев эҥер айыш толын шогале, киднӱа- ныште кечыше куштылго плапцым шаралтен чиен, чодыра велке ситал е — НИГӦ М ыш уж.«Очыни, ок тол,—— шоя алташ тудо.— Теве колызат ок кой, чыланат турбазыш !шикшалт!ыныт. А мый садак вучаш тӱҥалам».Изиш лиймек, шеҥгелне чыштыр-чоштыр шоктыш. Васильев кенета савырнаше — Товям ужын, шыргыжале: чытыдымын куан ыш.— Салам, Антонина Сергеевна! А мый от тол Ш Оны шым.— Мый нигунам шке оем деч ом кораш. А тый?— Кунам — кузе. Таче тыйым ужын омылат...— Полтыш телефон дене кутыраш миенам. А эрла мӧҥгыш каяш перна.— Мо лийын?— Ӱдыр ем верч чонем моткоч коржаш. Тышке кондыш ем ыле, лӱдык. Шонем, чодыр аште тудлан йӱштӧ лиеш, да эше йӱр толаштараш А шкеже палыде ом керт, пашаште моткоч ноенам.— Чынак, игече ок куандаре. А ӱдырет кӧ дене кодын?— Я лыште, ал а м дене. Манеш, пеш шортеш.— Ж ал.— Мо Ж‘ал?— Ӱдыр етым конден отыл, ынде шкежат кает,— кугун шӱлалтыш Васильев.Тыгутлаште Ушнер кундем велнысе кавам ала-кушеч толшо шемалге-канде пыл петырыш да, шинча ончылнак эшеат овдргалын, ер могырыш писын ияш тӱҥале. Мардеж пуалме дене ер ӱмбал пуйто кудыр ген шинче.— Мӧҥгеш пӧртылаш кӱлеш, Алексей Д  Митрич,— пелештыш Тоня.— Кӱдырчан йӱр лийшаш, очыни.— А тый плащом чий.—- Тыгак миен шуына чай.Нуно верышт гыч тар в а!н ышт. Но ер сер ыш те самырык пӱнчер кокласе йол горн еш йӱр йӧршан шолем авыртыш.— Тоня, айда нӧлпӧ йымак, ато чылт нӧрена,— ер тӱрысӧ ладыра пушеҥгым ончык тыш Васильев, тунамак, плащым кудашын, ӱд-ыра- машлан шоҥалтыш.— Тоня манмылан от сыре?— Шыдешкаш а мал же уке.Яльчик ер пуйто шолаш тӱҥале. Ош падыраш гай тӱжемле шолем пырче вӱдыш керылт йомаш, а мланде ӱмбак логалпгыже чӱчка, тӧрштылаш.— Тыят плащ йымак шогал,— воштылале Тоня — Мом ыштет, авалтыш логалмек, чакрак лияш перна.



— Аза п а т пиалым Конда, маныт.— Тый чынак тыге шонет? — Тоня шара шинч-аж дене шиырпыжал ончале.— Шке ужат,— Васильев ӱдырамаш дек чак лие.— Мый тыйым уже пел ий палем, но тыге вашлияш! огынал.Ӱдырамаш кудыртымо ошалге сӧрал упшым тӧрлатыле, нимом вашештыше, лейтенантым кенета тӱткын ончалаш, тунамак вуйжым сакалтыше Но Васильев тудын пгинчаштыже тулойыпым ужын шуктыш.— Мыят тыйым шоненам,— туфльо нер же дене шолем надыр а- )шым ӱ|шт!ыл!шыжла, пеле йӱкын каласыш Тоня.Шолем кузе тӱҥале, тугак чарныш. Йӱр веле изиш шыжыктале, вара тудат шыпланыш. Шем пыл умбакыла ийын кайыш. Кече шӧртньӧ йолважъш нӧлпӧ укш кокла гыч ӱдырамншыя йолышкыжо шуялташ.— Мый уже ойлышым: тыйым нимынярат ынем шукто. Кузе каласе^ туге ыштем. А тыйым ужде, чытен ом керт, Тоня,— кугун шӱлалтыш Васильев, вара ешаръии:—-Ала чодырам ончал савырнен^.— Нор.ена вет,— вер гыч тарваныипыжла, шара шинчажым лейтенант ӱмбак нӧлтале Тоня. Тунамак пушеҥге упшым рӱзалташ — йӱр вӱд он ыж алте.Нуно эҥер аҥ гыч вакш велкыла кадыргалше корно дене ер серыш вончышт, .вара йолгорныш савырнышт. Ончылно Тоня ошкыл еш.«Кашне мыйын деч ик шечлан гына изи,— шемалге шантаж дене вискален, шоналтыш Васильев.— Моло ӱдырамаш шукынжо мый дечем лапкарак улыт. А  Тоня яшката, садлан, очыни, кӱкшыракын коеш... А молан марийже дечын ойырлен?»— А мый поҥгым ужам, Лёша! — кенета савырнен, Ваеильевын •кидшым руалтыш Тоня да куанен шыргыжале.Кас марте нуно иктаж коло поҥгым кышал муыч. Тоня кая-кая да трук кычкыралаш: «А мый адак иктым ужам!» «Тевыс, кокыт йыгыре шинча!»— АлексейЫ|Нат куан йӱкшӧ шокта.— Ончыгече тото кол шӱрым кочна,— турбазыш |ПӦртылнтыштла, мане Тоня.— А таче, можыч, поҥгым шолтена.?.Эҥер тӱрыш Тоня лач пел шагат гыч миен шогале. Васильев, кукшо пушеҥге укшлам поген, Гульшат ылыжтен шуктен.Тоня ер тӱрыштӧ поҥгым мушкаш пиже. Алексей котелокым тул ӱмбалан йӧнешта,рен сакалташ. Ж ап шукат ыш эрте, поҥго шолаш пурыш. Изиш лиймек, Тоня ӱмбачынже шошым налын кыш кыш, коте- локыш ӱйым, шинчалым п ыш тыш да шаралтыме плащ ӱмбак шинче. Воктекше Васильев верланыш.— Тоня, ала эше ик кечылан кодат?— К одаш ?— Васильевым тӱткын ончале Тоня.— Кузе шонет, Л ёша, кодам гын, сай лиеш мо?Васильев сигаретым лукто, тулшолым налын пижыктыш, кандалге шикш оҥгым умшаж гыч луктын колтыш.— Мыйын шонымаште, тыланет каяш кӱлеш.— Тау, Лёша. Мый лач тыгаяк ©.ашмутым вучышым,— Васильевын кидшым шыман ниялтыш ӱдырамаш.— Ынде палем: тый мыйым пагалем— Чонем тыге ойлаш таратыш, Тоня. Удырет верч. Тудо вет вӱта.Тоня кугун тӱлалтыш.ат, совлам налын, поҥгым пудыраташ, там-лен ончык!, тулвуйым тӧрлатыле.— Тоня, кушто кызыт мариет? — трук кодо Васильев.— Ойырлымекына, весе дене ушнен. Татарий!Ы1ште илан— А ватем нерген молан от йод?— Огеш кӱл,— кидшым рӱзалтыш Тоня,— палем, тыйынат илыш пужлен.Тыгутлаште шӱр пушланен шуо. Тоня кӱмыж-совлам эҥер вӱдаш мушкын тольо.



Эрлашын а к Васильев пашашке кайыш. Тудын пурымыжым ужын, майор Трутников верже гыч кынелу.— Отпускетше пытен о пыльге, молан толынам?— Телеграммым нальым. Эргым черланен. Авам шкетын веле.— А  в ате тыге?— А п ал еда вет тудын койоышыжым...— Мӧнтгыштак отпускым эртарет мо?— Сита, кайышым, майор йолташ,— начальникын мутыштыжо ала-мом ойлен шуктыдымым шиже тудо.— Кӱлеш гын, мый пашат лектын кертам.Тиде. кечынак лейтенант Васильев райпон ик магазинышкыже толын пурыш. Чонан карп кодым ужалатат, черет тушто са йып ак но- пынен.— Тудлан ида пу, ида пу! — продавецлан кычкыра ик .ӱдырамаш.— Мом туман л еда?— подо Васильев.—* Милиционер йолташ, теве нине кашак черет деч посна нал- Пешт,— кидше дене виса тураште шогышо пӧръеҥ ӱмбак он чыпта весе.— А молан те черет деч посна? — топката пӧръеҥын вачыжым тӱкалтыш Васильев.— Черетынте верым мыланна теве бригадирна ончылгоч налын,— вуйжым оавыралын, вашештыш тудыжо.—А  нуно огыт ушане.— Чын, ме ик бригада гыч улына,— коклаш пурыш самырык ӱдырамаш.— Кермыч заводышто ыштена. Мемнан девиз: «Икте чылан верч, чыланат—-икте верч».— Кузе ойлашыже от вожыл? — чытан ыш керт кумшо.— Ида тӱм а иле, йолташ-ииамыч,— индеш нӧлтале лейтенант да бригад,ирлан умылтараш пиже:— Девизда уда огыл, но магазин ыште тудо келшен ок тол.— А кузе лияш?— Икте чылан верч гын, колжымат чыл а лая иканаште- нал за, а вара шеледыза. Кӧ вараш кодын толын гын, шеҥгек шогалже.Ӱдырамаш, пӧръеҥ-влак, нимом пелештыде, черетым эскераш тӱҥальыч, туманлымаш пари ышт. . . . . . . .— Те кунам магазиндам пет1ыр1еда? — продавец деч йодо лейтенант.— Кечываллан — пел шагат гыч. Кодым ужален пыта.рынем. А мо кӱлеш?— Мутланышан! уло,Кечывал годым Василиев арака кленча-влакым шымлыше. Д а, эш- кетюылаште коло визымше июлян штамп уло. Накладной почеш Йошкар-Ола гыч коло шымше числаште кондымо. Тиде кечынак ужалаш тӱҥалме.—- Фокинокийже ремонтлан летырнен,— умыл тар а продавец, а шкеже эртак йодеш: — А мо лийын?— Значит, палыдыме кокла гыч иктымат ода шарне,— шем ӧрышан п род-а-в ец/ым онча лый, йодо Васильев.— Чу, шарнем,— ылыжме гай лийын, кудыр ӱпшым ниялтыш тудыжо.— Коктын мотоцикл дене толын кайышт. Кок кленчам нал пыч. Лач тудо кечынак.— Могай мотоцикл дене?— Тидыжым шым тогдае. Ужар тӱсан.— А шкешт могай ыльыч?— Иктыже кужу капан, пеш самырык, весыже лапка, коло вич ияш,рак.— Вургем ышт могай ыле?— Кужужо ала шем пинчакан, ала курткан. Лапкаже спортивный канде тувыран. Мотодиклышт люлькан ыле. «Иж-Юпитер». Малави- ныште кок кленча аракам налыыч. Пеш вашкышт.



— Номержым ода шдрне?— Уке. Но Марий республика гыч.— Кушкыла куд а льып?— Шоссешке шум ыш тым веле ужым.Уремы-ш лекмек, лейтенант Васильев куш кайыш а ш-ы-м уш ыж дене икмагал вискалымаш «Уралжым» ылъюктен, ялсоветыш в аш кыш.— Кызыт гына толын пурыш,— вуйлатышын кабинетшым ончык- тыш секретарь.Ярандаев эше верышкыжат шинчын шуктен огыл ыле — Васильев омсам пӧчӧ.— Паша томамрак кая,— тидым-тудым кутыркалыме^ кугун шӱлалтыш Ярандаев.— Сенаж1ым оптат, да вот еҥ шагалрак. А  тений шудо сайын куш кый шогалын. Вольыклан корма ситышын лийшаш... Те тидым колышташ толын огыдал, очыни?— Ала-могай р'в.еэе-шам1ыч осалланен коштыт, кӧргыштӧ ик руштшо еҥын шӱдӧ витле теҥге океажым луктын налыныт. А тудыжо нуным да мотоциклыштым ӱмылкала веле шарна.— Мыйын шонымаште, райцентр гыч улыт. Тышке чӱчкыдын ку- далыштыт. Тушто кычалаш кӱлеш,— ойым ыштыш Ярандаев.
4Сидыр Миклай, олаш кайышаш а малым муын, мӧҥгыштыжӧ аважлан каласышат, рушарня кечын орденан такси дене Йошкар- Олаш куд але.«Ала-куш Вашка, витне,— кӱшнӧ кечыше воштончышыш ончалын, вуйым сакен шинчыше рвозым шымлышат, шоҥалтыш шофер.— Адакшым воктекем огыл, шеҥгек верланыше Ойганышын коеш. Оксаже сита чай?»— Иктаж-ком вучалташ кӱлеш ыле, ато ш кетан тӱлаш шерге вет,—-мом вашешта манын, пелештыш шофер.— /Канем уке,— шем упшым ниялтен, мане Миклай да адак шыплие. Рвезын какши шӱр.гьгвылышыже шапалгымыла коеш. Шкеже вуй аҥыргымаш шона...Теҥгече тудо паша гыч пӧртылеш ыле. Онча, лейтенант Васильев Никандр Семон дек пура. Тунамак шӱмжылан кроп чучо. «Пален налын? Мом ышташ? Уке, мом-гынат шонен муаш кӱлеш. Ой, кузе тыге лийын кайыш?!»Миклай йӱдвошт мален ыш керт. П аш аш тат жапым тургыжланен эртарыше Ушыштыжо эртак икте пӧрдӧ — кузе тиде туткар паша пыч амыргыше утлаш. Адакшым Никандр Семоиын мотоциклжат Микла- йын кудывечыштак шога. Шкеже больницыште кия.А вет чылажымат йолташыже ыштыле. Ум(бакыже кузе лийшашым каҥашан налаш манын, паша деч вара туддеке каяш тарвайыш.— Ну кузе полат?— больница коридорысо олымбак шинчын, йодо Миклай, тунамак, вашмутым вучен шуктыде, ешар ыш: — Тендан дек теҥгече милиционер пурыш.Тидым кол мак, Семоныч кужу калше турташ тӱҥале, логарышкы- жат комыля тольо.— Оксаже мыняраш ыле? — йолташыжын лопка чурийжым ончале Миклай.— Кок витлаш, а молыжо луаш. А мом тый ыштынет?— Мил|иц|И1Й!Ы;ш наҥгаен пуаш кӱлеш. Пуйто корнышто муыи улына, лийже. Ато пижыктен пуат.— Оксаже вет ынде ок сите.— Молан?— Жоралан пуэна м.— Кунам пуэн шуктенат?— ӧрӧ Миклай.— Саде кастенак,— кугун т ӱ л  илтен, кидым рӱзале Семон, тыго-



дымак Жора нерген шоналтыш: «Такше айдемыже ондален коштшыла ок кой. Первый ганажат кумышешынак пӧртылтыш. Конешне, тунамже оигаретлан веле пуэнам...» Тыге 'Семон тылзе ончыч вашлиймыштым шарналтыш....Стройкышто кечывал смена нытымек, Семон, ӱмаште налме мо- тоциклжым кушкыжын, автовокзал ончыко кудан тольо. Райцентрыш- те нешыжак куш кает? Ныл-вич магазин уло, кок столовый, ик ресторан, почта ден сберкасса... Рвезын йолгорныжо магазин деч модыш- кыжо такырталаш огылат, Семон, вокзал буфетыште сигаретым налын, Миклай дек каяш шонен пышташ.— Шоляш, жилет уло гын, шоссеш шумеш мыйым намиен ко- до-я,— Семон дек лиинемын, ӱшаплын ончале ик самырык еҥ.Семон, шинчаж дене тудым йол гыч вуйын! шумеш висалтен, (Вигак умылыш: автобусат, таксиат укелан кӧра, кугорно дек лектын, тушеч кудан эртыше машина дене кайынеже.— Пеш пашкет гын, т и ч ,— мотоциклыште шеҥгел верым нералтен ончыктыш Семон.Шоссе марте ик м.еҥгат пеле веле — тыманмеш миен шуыч, пурак веле тӱрген кодо.— Тау! — рвезын кидшым пеҥгыдын кормыжталме пассажир.— Ындыже Йошкар-Олашке вашке шуам.Семон мотоциклжым мӱгырьжтен савыралят, мӧҥгеш кудалнеже ыле, тыгодым палыдыме еҥ, изиш вучалте манын, чарыш.— Ш упш ат?—I сигаретым луктын, йодо.— О , «Золотое руно». А мемнан «Памирым» гына ужалат. Сай- :жым тышке огыт кондо.— Ик пачкым пӧлеклен кертам,— шуялташ тудыжо.—Мыйын эше икте уло. Кӱлеш гын, вескана толмекем, тыланетат налын кӧндам. Тый тысак улат вет?— Д а. А тый кушеч? — куанен ончале Семон.— Ужамат, пашаче рвезе улат,— вашештыме олмеш мутшым вес корнын! савыраш тудыжо.— Стройкышто ыштем,— мане Семон.— Сай паша. Мыят тиде корнымак тошкем. Мом чоҥеда кызыт?—  Быткомбинатым. А тый? — адак йодеш Семон.— А  мый... Кузе йӱмет?Нуно палыме лишыч. Жора кагазым йӱктат, .таралтыш, а Семо- нын лудмаш годым -©шарыш: «Шижам, йылмым шала колтышо айдеме отыл, тый денет йолташ семын кутыраш лиеш, шонем».— У манам каркален коштшо корак омыл,— вачым туртыктен, ӧрма лгыш Семон.— А мом тый мужедат?— Вигак ойлем: мутланымынам иктат ынже пале. Ужын свет, командировочный удостоверенийыштем могай штамп ыле? Мыйым тендан дек прораблан 1КОлты,нешт. Таче лӱмынак ончалаш тольым, да нимо шот ыш лий. Начальствым шым му. Адак толаш перна.(«Прораб» мутым колмек, Семон уш ык дене куваж,ым-можым ви- оалтале: «'Чыным ойла, очыни, тудо. Кодшо годым мемнан прорабым эргыж верч чот шылталеныт. Тыгак калДсеныт, маныт: «Зргычым ки- дыштет кучен от керт гын, коллектившым кузе вуилатет? Строитель- влакым тыланет ӱшанаш лиеш мо? «Эргыже огешат тунем, лашамат ок ыште. Адакшым оплат, пуйто пр ор айып нженжынат шинчымашыже келгыжак огыл. Олмешыже весым кондынешт гын, тугеже шомакым .арам огыл шаркалаш Мо-гынат /Кора дек чакрак лияш кӱлеш. Кугешныше айдемыла ок кой».Ш оссе корно дене ик машина, весе эртен кудальыч. Жерӓ ден Семон кутырен чарнен огыт керт.Ындыжым верысе рвезын вуйыштыжо ик шонымаш гына пӧрдаш: Жерӓ толжак ыле! Кӱлеш еҥым кид гыч мучыштараш ок лий. Семон пала: стройнылаште шукынжо прорабын шинчашкыже ончат. Тудо вет шергыракын тӱлымӧ пашамат пуэн кертеш. Кӧ нала, ала бригадирЛ1ан



слог алаш ат ӱшан шочын кертеш? А мо, Семон лу классым пытарен, ар- мийышт1ат стройбатыште олужитлен. Тудо чыла могырымат келшен толшаш. Кызытсе прораб дене, манмыла, садак шотым муаш ок лий.А  Жора шке семынже шоналташ: «Ӱшанле рвезыла коеш. Мото- циклжат уло — тиде сай. Кӱлеш годым пайдаланашат лиеш. Паша шо- тыштат лачеш тольо: тудат строитель, «мыят».Тыгутлаште умбалне автобус койо. Жора кидым нӧлталаш ямдын лалт шогале.— На, иктаж лу пачке сигаретым кондо,— Семон лу теҥгем П у ял тыш.— Тугакат кондем,— рвезын кидшым кораҥдынеже ыле Жора, но нале, кӱоеныш шуралтыш.Жора ОЙЖ1ЫМ шуктыш. Арня эрталтымек толят, вигак Семонмыт дек пурыш. Тудыжо Каслан уремный лекташ тарванен ыле.— Теве тыланет сигарет,— кагаз вӱдылка м кучыктыш Жора, шкеже, амал.ым муык, мӧҥгеш тарваныш.— Гостиницыш?— Тушко, да верже уло ала-мо.Тыгай еҥым кузе кастене луктын колтат? Жора малаш кодо. А эрлашым эрдене, сумкам коден, райисполкомыи! каем манын, лектын кайыш. Кастене ыш пӧртыл. Семон нимом шоиашат ӧрӧ. Уремыпжат лектын кошто, ресторанышкат пурен ончале—уке Жора. Кумышешын иже тольо. Семонмыт дене лач Миклай шинча ыле. Тудым ужын, ӧрмал- гымыла лият, рвезын кӧ улмыжым пален, саламлалтыч.А икана кастене, лачак саде туткар кечын, Семон, мо тюник лжьш Миклаймыт деран коден, мӧҥгыжӧ окшаклен толеш ыле. Капка ончылно Жорам ужо.— Семон, тый мылам полшеи от керт?— йодо.— Налат, тендан раймагыштыда чапле костюм ьим ужалат.— Окса кӱлеш.— Мыняре?
— Шӱдӧ витле.•Семон изиш подылалше ыле гынат, кӱсен гыч оксам лукмыж деч ончыч шоналтыш: к<Ончык!Ыл,'Ыклан кӱлеш айдемым шӱкалаш ок лий. Пуымаш Ок онда'ле, Оумкажат мемнан денак кия, тушто фотоаппара- тат уло. Шӱдӧ теҥгеаш».Туге гынат, садак йодо:— Кузе пашат?— Чыла сай лийшаш. П аш ат толам, витне,— Семонын молан тыге йодмыжым умылтыш Ж ерӓ...Тидын нерген М ик лай лай чылажьгмак Семон ыш лоч.— А  Олаште стройка уке мо?— Тушто маетерлан ышта, а тышке— нрораблан. Умылъшшч? Тидым кызытеш нигӧ лай ойлаш ок кӱл.Ок кӱл гын, ок кӱл. Семон кум ийлан кугурак, кузежым-мож.ым Миклай деч шукырак нала. Строй кыш паш ат пурашат тудым Семон в и еш ак шуппгын наҥгаен. Вара сай йолташ лийыныт. Самырык рвезаш икте гына ӧрыктара: Жора толеш, кастене Уремыште коштеда, вара Се- монмъгт дене мала, а эрдене адак автобус дене кудалеш. Икана тудо Ивук Эсян эргыж дене ала-кушко миен тольо.— Электрогитарым тудлан ужллынеже,—умылтарыш Семон....Икмыняр жап тургыжланен шинчыме!к, Семон кенета Миклайьшкидшым кучыш ат, пелештыш:— Валик деч йодаш кӱлеш. Тудын оксаже лийшаш.— А уке гын?— Уке гын... Жора деке кудан,— тунамак адресым каласыш Семон.Валик дене нимогай шот ыш лек: аваже оксам пуэн огыл. Тыге Миклайлан олашке Жора дек каяш перныш...Корниш то тудо мом гына шонен ыш пытаре.



...Теве нуно Семен дене коктын кудалыт. Мотоцикл урмыжаш веле. 0|нчат, пасу корнышто пӧръеҥ кия.— Пален нал иян, кӧ,— мотоцикл ым ларёк, Миклай лай волаш кӱш- та Семон.— Руштын, витне. А кӧжым ом пале.Семонат лишеме. Пӧръеҥын оҥ кӱсеныштыже оксам ужо. Содор луктын нале.Ты жапыште пӧръеҥ ломыжалге, кынелаш Тӱҥале. Тидым ужын, Семон мотоцикл дек ваптыш, почешыже — Миклай.— Ок кӱл ыле,— корнышто торешланаш пиже Миклай.— Садак ок пале!— шеҥгек ончалын, кычкырале йолташыже.А вара магазиныш лурышт...Тыге шонкален, Миклай шижынат ыш шукто — такси ола деке лишемаш тӱҥале.— Тыланет кушко кӱлеш?— лодо шофёр.Миклай адреоым каласыш.Миен шумек, кокымшо пачаш,ыш писын куржын кӱзен, ик пачерысе кнопкым темдале— иктат уке. Ындыжым Миклай электрозвоно- кым кужун мурыкташ пиже — адак шып.Нимом ышташ ӧрын, Миклай тӱнат вучен иштыл то, тыш-туш коштынат е азыр кыш — шот ыш лек.«Кечывал л ай толам»,— шоналташ Миклай да, автобусыш шинчын, билет налаш автовокзалыш йӱд але.Касса ончылно черетыште шогымыж годым Миклай вуйжым янда пырдыж велыш -савырале — кенета Уремыште Жорам ужо. Тудыжо ала-могай кок самырык еҥ дене кутырен шога. Миклайын куржын лек- мьгжым тогдаен, нунын деч ойырлышо рвезе дек лишеме. ..яя;— О, салам! Кушко тыге? — кидым шуялташ тудо. . усоосчцМиклай мо лиймым кӱчыкын калаекалыш. : ви— Ну и ораде улыда вет!—'икмагал шоналтъшек, тӱрвыжым му-чыртыл пелештыш Ж ора.— Изиш вучалте,— манын, йолташыж-влак дек пӧртыльӧ. ''й"Мом нуно кутъират—<Миклай ыш умыло. Икташ гына шӱмжӧ дене лийже: ала-мом ӱчашат. А колеш гын, теве мом пален шукта ыле.— Тоже, :мужынат иолташ-шамычым...—Жорам шыдын ончале йошкар лондашаюке.— Чыла пашам локтыльыч.— Тушко йолымат пышташ ок кӱл,— • ©шарыш весыже, шем шин- чалыканже.— Нимом мый локтылын омыл,— тура ончале Ж ора.— Сберкасса мемнан кидыште лиеш. Вер тушто ӱшык, так што... Конешне, ик йо̂  пылыш лийын. Еҥым толымыштым тунамак каласат гын, чыла тӧр лем ыле. Эше самырык улыт.— Ну, шке палет,— кӱсен гыч оксам луктын, ойыркален налят, Жоралан кучыктыш йошкар пондаш.— На, тиде тыланет аванс лиеш. Каласе, тичак наҥгаен пуышо. А тыйын нерген шижтарат гын?— Нунылан ӱшанем. Эше полшаш тӱҥалыт.— А кузе тыйым мӱкш? — йодо весыже.— Вучыдымын. Мый шояк адресым пуэнам. Йӧра эше пошкудо пачерыш пурен йолын огыл.— Д а-а, тыйым эше туныкташ да туныкташ кӱлеш,— Жорин ва- чыжым пералтыш йошкар пондаш. 5Лейтенант Васильев, толышо рвезе-®лакым кычалын, жапым шуко йомдарыш. Райцентр изи огыл, мотоцикл, машина ятыр уло. «Ала ӧрдыж гыч толыныт? Уке, тиде пасу корно дене тыое-влак веле коштыт».Василъевын блокнотышкыжо Ивук Воян эргыжат лота лып. Шымлен лекмеке, пале лие: кашне дене веле иктык лай келшен толеш. Ва- 25



лик лапка, да саде кечын тудо Олаште лийын. Аважым .курортан! ужаташ «Неужели ом му? А кастене майор дек пураш кӱлеш»,— урем дене кайышыжла, шонкала Васильев.— Больницыш пурен лекшаш, можыч, иктаж кӱлешан увер уло».Ты жапыште урем савыртыш гыч Тоня ошкыл ленте. Тудым ужын, лейтенантын шӱмжылан крон чучо.Тонят чурк лие, саҥгаш кечалтше ӱпшым шижде ниялтен тӧрлыш.— Вашлияш шонен омыл ыле,— шыргыжале Тоня, тунамак еша- рыш: — Тый вет эше турбазыште лийшаш улат. Срокет пытен огылыс.— Толмемлан уже кум кечат лиеш. П аш ат лектынам.•— А мо лийын?Васильев кӱчыкын калаокалыш.— Больницыште ик мотоциклист кия,— Алексейын тургыжланы- мыжым шижын, увертарыш Тоня.— Йолжым туген.— А кӧ тугай? — Васильев ылыже, б локн о ушым содор луктын, лышташлаш пиже.— Никандров.— Семон?— Ом шарне лӱмжым.Нуно коктынат больницыш ошкыльыч. Корнышто тидым-тудым ку- тыркалышт, пачер нергенат мут ленте.— Тений пуаш сорат, да вучен шуктем ала-мо. Ӱдыр ем верч шӱмем пешак коржеш. Адакат авам пелен кодаш перныш. А тысе яс- льыште карантин.Больницыште Семон нерген чыла рашемдымек, Васильев туддене вашлийын мутланыме деч ончыч милиций гыч машиным йодо: преступник-влакын кудалтен кодымо курткым пелен налаш манын, паша верыш пурен ленте, вара машинажым Никандровмытын пошкудо пӧрт ончылан шогалтыктыш. Палисадан пӧртыш пурен, тушеч пачер озам—.илалше ӱдырамашым понятойлан ӱжын лукто, а вес пӧрт гыч— самырык пӧръеҥым. Нунылан кӧ лийшашыштым радамын умыл- тарымек, ӱдырамашыже ӱскыртланаш тӱҥале.— Кеч-мом ыштыза, а пошкудо дек тыгай осал паша дене мый ом пӱрӧ,— манын, .милым рӱзале.Васильев весымат ӱжын кертеш ыле, но ӱдырамаш деч ыш чакне. Тудлан эше ик гана закон нерген ушештарыш да пеҥгыдын каласыш:— А тенданым шоляй штат гын, кузе кутыраш тӱҥал,ыда ыле?Никандровмытын кудывечыштышт шем кугу пий оптен вашлие.Пӧрт гыч шоҥго кугыза куштылгын ошкыл лектат, тудым лшнчырлыш, вара пошкудо-влак дене пырля милиций,нерым ужмем, лӱдмыж дене кокыралтенат колтыш.— Кугызай, чай йӱаш пураш лиеш? — Васильев шыргыжале.— Молан ок лий, пеш лиеш.Пӧртыш пурымо деч ончыч Васильев сарай йымак ончале, тушто мотоцикл кышам ужын, кугыза деч йодо:— (Кугызай, мотоцикл дене эргыда кудалышташ мо?— Ужален. Кызыт ынде ок то гот ло.Йоҥгыдо пӧртым кум пӧлемлан шелме. Омса воктенак кӱртньӧ ишкылаш те ӱмбал вургем-влак шинчалан нернышт. Тӱрлӧ вургем. К угызай ончыл пӧлем ыш пурымыжым вучалтен шуктымек, Васильев сум- кажым пӧчӧ да, понятой-влак сайынрак ужъпнт манын, курткым лукто.Тыгодым лапка капан, иктаж кудло ияш, но эше самырыкын койшо ӱдырамаш ончыл пӧлем гыч лектын шогале.— Поро кече, Дарья Сидоровна,— саламлыш Васильев.— Порыжо поро, да ынде кокымшо гана толыда, шӱмемат пеҥаш тӱҥале. Те вет таклан огыда кошт,— тура ончен, вашештыш тудыжо.Лейтенант, саде курткым нӧлталыт!, ӱдырамашлам ончыктыш да каласыш:



— Мотоцикл дене кудалышташ сай куртко. Тендан эрпыдан?Василъевын йодыш,ыжо Дарья Сидоровнан шӱмжым парыш. Тунамак марийжым ӱжӧ:— Никандр, а Никандр. Тол, Ончо. Семонын пинчакшым конденыт.— А можыч, тудын огыл? — еш а р ыш лейтенант.Коктынат курткым ончаш, шымлаш пижыч, пуйто нигунам ужыногытыл.— Семонын,— ала-хмогай азапым шижын, шӱлыкаҥе ӱдырамаш.—Теве, шем шӱртӧ уке ылят, полдышыжым ошо дене ургенам, вара шӱч дене чиялтенам ыле.Никандр Семонмыт деч милиций отдслыш пӧртыш м ек, Васильев больницыш Тоня деке звонитлынеже ыле. Трубкам налын гына шуктыш — дежурный пурыш.— Лейтенант йолташ, тышке ик рвезе толын. Оксам йӱынам, манеш. Таче рушарня...— Мыняр? — лугыч ыштыш Васильев.— Шӱдӧ витле. Ала саде марийын?— Пур то тышке.Сидыр Миклай омсам эркын йочо. Васильевым ужмек, шӱлышы- жат пиктежалте, шем шинчаже пыч-пыч лие.— Пуро, пӱрӧ,— ӱжӧ лейтенант.— Сай паша дене толмек, аптыранаш огеш кӱл. Шин. Каласкале.Миклай пеле-пуле ойлаш тӱҥале. Шкеже Василъевын дшнчашкы- же огыл, а ӱстембак онча.-— Теве окса,— кӱсен гыч луктын шуялтыш тудо.«Окса купюр келшен толеш,— шотлымек, шоналташ лейтенант.—Ала, чынжымак, йомдарен? А мыланна титакан-влакым кычалаш перна. Чу, а молан лавыртыше огыл?»— Ончем, корно ӧрдыжтӧ, уржа коклаште кия,— умылтара рвезе, шкеже эртак шем упшым ниялткала.— Сидоров, а мотоцикл дене тый иктаж-кӧ дене пырля нигуш ку- далыштын отыл?— Миклайын лапка капшым ончен, йодо лейтенант.— Никандр Семон дене икана каен улына,— содор вуйжым нӧлтале Миклай.— Окса мумо корно денак?—- Ага.«Кунам кудалыштмыдам, ком ужмыдам чыла чын каласоыза. Семон Лана т тидым шижтаре. А оксам тый веле муынат, Тудо кечын огыл. Райцентрышкат саде корно денак миен пӱрӧ. Кольыч?» — Жорин туныктен ойлымыжо Миклайын вуйыштыжо пӧрдаш.Тидым шотыш налын, рвезе шойылно.—— Ай-яй, Сидоров. Пасу корнышто айдеме кия, а те воктечше эртен кудалыда. А колышо лиеш гын?-— Конешне, ончалаш кӱлеш ыле,— какши вач ыжым туртыктыш рвезе.— Никандров мотоциклжым ыш чаре.— А кузе кия ыле оксаже? Шала але вӱдылмӧ?—— Молан Тидыже кӱлеш?— Миклайын йӱкшӧ сор в алы мыла шоктыш.— Мый тудым тол си омыл.— Толымо нерген нимогай мут ыш лек, Сидоров,— ылыже В асильев.— Тый вет оксам муынат?—— Мый.— Миклайын вичкыж чурийже кенета эҥыж тӱсан лие.— Эше ик йодышлан вашмутым пуашет перна,— умбакыже ойла Васильев.— Оксажым шке йортен а т але йӱр? Шала киен гын, рок дене лавыртышан! ыле. Сайынрак ончал-ны.Л ©и тен а н тын пытартыш мунло Ми клавиш пуйто пуда леп шындыш. Ындыжым тудо нигуш пурен каяшат, нимом шонашат ӧрӧ.—- Ну, Сидоров, оксам мумо вер ыш каен кутырена але тыштак чылым ойлаш тӱҥалат? Конешне, милицийыш шке толын а т — тиде сай.А  чоным почын ойлымым суд эре шотыш налеш. 27



— Судитледа? — Миклайын шинчаже карапче, шкеже тунамак шортын колтыш.—• Ме огына судитле, мемнан паша — титакан еҥым пычал муаш, шымлаш, а судитлаш закон уло,— рвезын нюслымыж деч йыгыжгын] Васильев, вара, кагазым луктын, про то ко лым возаш ямдылалте.Эрлашыжым Васильев майор Трутников дек каҥашаш пурыш. Никандров ден Сидорович осал пашашт нерген колыштмек, милиций отделений начальникымат палыдыме ала-могай Жорин койьШ’ыжо тур- гыжланд арвий.— Манат, нимогай прорабым опыт вучо?— Тидын нерген мутланымашат лийын огыл.— А  вара молан тышке толеда?— тӱрвым куптыртен, ӧрышыжым кок велкыла ниялтыш майор. Семон деч оксам налын да мӧҥгеш нӧртылтен. Еҥым тол а шыже ала тудак таратеи?А  оксам милицийыш намиен пуымо шотышто оҥай к аҥ а шым пуэн. Шонет, мемнан рвезе-влакым чаманен? Адресше почеш тудым сайра- К!Ын пален налаш кӱлеш. А Никандров ден Сидоровым арестоватлаш,, конешне, прокурор санкцийым пуа. Но тидым ышташ огеш кӱл, шонем. Нигуш огыт курж. Кызытеш тидын нерген уверъшат шаркалаш ок кӱл. Шканыштат шижтаре: йыл-мыштым шала ынышт колто. А  Ж орам ужмекышт, вигак толын каласыше Тергаш перна.
* * *Кас могырыш шылаш вашкыше яндар кече райцентр,ым икмагал волгалтарышат, ныл шеҥгек йомо. Августаш юалге мардежше пушеҥ- гылам вужгыктараш пиже.«Эрла йӱр лийшаш»,— милиций пӧрт ончылно Валикмыт дек ка- йышашым вискален шогышыжла, шюналтыш лейтенант.— Ачий ойла ыле: «Кече пыл шеҥгек шинчеш гын, йӱр толшашым шижтара».Висильевъш ачаже вич ий ончыч колен. Кугу сарын тул кышаже тудым ӱмыржӧ мучко чуриктарен. Фашист пуля воӧнан ветеранжыв шодыж гыч пытартыш кече марте ыш лек.— Эх, сӱанетымат, уныкамат вучен шукташ ыш лий,— Алексей дене чеверласен, колыш ыж кечын келгын шӱлалташ почыш ачаже.— Эрге шочаш гын, тыйын лӱметым пуэна,—шинчавӱдшым нелын,, вашештыш Алексей.Сӱанат эртыш, уныкат шоно, самырык кок шӱмын ниалыштат шу- лен шуктыш.— Тый?— Василъевын нурымыжым ужын, Толя ӧрын шогале.— Вуеш ит нал, Тоня. Мый Валик дене мутланаш тольым. Кодшо годым тудым арам ӱжыктенам.— А-а, туге гын веле.— Валикын аваже кушто?— Крымыш кудалъш. Эргыже ала-кушто коштеш.— Шинчаш лиеш?— Конешне, лиеш.Шоколадым Тоня тауштен нале. Вара, газ плитам ылоыжтен, чайым ырыкташ. Кужу урвалтан канде халатше Тоням эшеат сылнеш- тара.— й ӱ , йӱ,— Тонян шара шинчаже Алексейым тӱткын ончале.«Кумылзак ӱдырамаш,— кенета шоналтен! Васильев.— Тышеч кайымаш ок шу».— Тыйым мӧҥгышкет огыт йомдаре?— Алексейын шонымо кор- нышкыжо логале Тоня.— Мыйым туткарыш ит логалте адак.— Авам, конешне, вӱта. А Валя огеш.— Мо лийын илышыштет, Лёша? — Тоня, ала-молан трук шӱлы- каҥын, шыман ончале тудым.Васильев чыла каласкалыш. Варажым коктынат вӱдым подылмо гай шып ши илышт.



—- А  тыйын кузе, Тоня? — Алексей кидшым ӱдырамашын кидыш- кыже ныштыш.— Кӧ титакан?— Кӧ? — Тоня вачыжым туртыктыш.— Конешне, мый. Марланже виеш пуэн огытыл 'вет, шке каенам.Антонина Сергеевна марийже дене вагонышто вашлийыныт, икте- веоыштым йӧр атан шынденыт. Кок ий наре ӱяк-мӱяк илымек, аза шоно. Ведра Васлий ватыжым шӧрын ончаш тӱҥале. Тонялан каласышт: 
«А  мариетым вес ӱдырамаш дене ужна». Тылеч вара Тоня марийже дек йӱктыш. Внслийын ни шыман мутланымыже, ни можо. Койышы- жат чылт вашталте. Пытартышлан нимогай амал деч посна шкеак ушкалаш тӱҥале.А  икана йӱдым толят, мыскылаш пиже.— Каласе: ӱдыретын ачаже кӧ? Сыныштыже мыйын нимо уке.Ватыже умыл ыш: умбаке пырля илаш ок лий. Тыге осалынкойдаркалыме деч вара шӱм чылтак кӱэмалтеш...— Теве тыге, Лёша,— каласкалем! пытарымек, чайым темыш Тоня.— Ынде тыште пашам ыштем.— Да-а. Тыйын гай ӱдырамашым кузе обижаяш лиеш?— А кушеч палет могай улмем?—Тюлян шемалге шинчапунжо нолга лте.— Уж ам,— шыргыжале Васильев.— Ер тӱрыштӧ «палем» манмемлан вуеш ит нал. Айдемым палаш пеш йӧсӧ.— Чыным ойлет, Тоня.Устембалне шинчыше изи будильник шолткенак шолтка. Васильев шыже: Тоня чот тургыжлана, каяш тарванышым вӱта, очыни.Ивук Воян эргыжым вучен шуктыде, Васильев мӧҥг-ыжӧ пӧртыльӧ.Аваже кухньышто меж чулкам пид1Ы|Н шинча ыле. Эргыжын пуры- мыжым ужмек, шӱлыкан чурийже эшеат шапалгын!. Алексей вигак шыже: Валя верч тургыжлана.— Авай, рӱзал кидетым, почешыже,—туфльым кудашшыжла, виеш йыргыж пелепгтыш эргыже.— Кайыше комбылан шьгдаҥым кеч-мыняр кышке, садак волен ок тич. 6Кастене Валик шке таҥаш кок йолташыже да кум ӱдыр дене корем серыште кӱжгӧ тополь воктене ракатланен шинчылтыч. Йвук Эсян эргыже, гитдрын кылжым чымалтарен, тӱрлӧ муро еемым шокта.— Айста рестораныш! — ала-кудыжо ойым тукто.— Таче огына. Мыйым мӧҥгыштӧ вучат,— руале' Валик.Рвезе ден ӱдыр-влак чыланат мӧҥган-мӧҥгышкышт шаланышеИкмыняр жап гыч Валик уэш пӧртыльӧ да кугу капан иктаж коло кум ияш таза рвезым вашлие.— Молодец улат, Валик,— тудын пелештымыжым вучыде, кидым шуялташ самырык еҥ.— Ато ӧрдыжтӧ шоген-шоген, нерат лийым.—• Пижыныт да пижыныт, нигузе ойырлаш ок лий.Жора такси дене кас лишан толынам Семон дек каен огыл. Ончыч Валикым муын да кушан вашлияш кӱлмым палемден.— Миклай ден Семон мӧҥгыштышт улыт?— йодо Жора.— Ом пале, таче ужын омыл.— Ойлат, пуйто м илиди Й ыш ала-молан логалыныт. Кунам нуным ужынат?— Семонжым теҥгече.— Шкеже мом манеш? — чытыдымын йодышташ Ж ора.— Мыйын нерген иктаж-мом ойлен?— Уке.Ж ерӓ икмыняр жап ала-мом ушыштыжо вискалышат, лыпланыш. Лӱдыкшӧ укела чучеш. Туге гынат шкенжым шке шекландарыш: иктыш т денат вашлияш ок кӱл, шылым Валик дене гына кучаш перна.



— Нунын ончылно титакан улам, Валик,—>чапле кӱрен ш ӱш а» гыч пуйто лыгым ӱштылал пелешташ Жора.— Молан? — ыш умыло рвезе.— ПрО|ра|блан толам, маньым. Шот ыш лий. Ынде шойыш!тыш лектым. А мыланем вес паш ат пураш вереште.— Кушко?— Строительный техникум директорын полышкалышыже улам.— Пеш кӱшкӧ кӱзен каенат.— Тунемаш лур ынет гын, тениях— пожалуйста. Кандаш клас- сым пытаренат вет. 0|бщежитнйыште верым муам. Кӱлеш годым нол- шенат кертам. Ну, мом шонет?— Мием,— келшыш Валик.— Туге гын мыланемат полшашет перна. Манмыла, кӱсын корка вурган,— меҥге вуйысо электролнмпым ончалын, ала-могай крем дене йылгыжмеш шӱрымӧ шемалге упшым ниялтыш Жора. Чуяка )вичкыж шӱргывылышыштыже чояланымаш шижалте. Валик тидым ыш тогдае.— А мом ышташ?— йодо тудо.— Макулатура кӱлеш.— Молан?— Озаҥ Олаште ик приборым налнена. Техникум лай. Моткоч кӱлешан. Окса уло, но огыт ужале. Маныт, окса олмеш латвич тонн тошто, но чапле кагазым колтеда гын, пожалуйста. Вот и коштам. Кызыт Олаште да эше кум районышто поган А тыште тыйым йоднем ыле.— Мый... кагазым погаш?— А тый йоча-влакым кычке. Тӱлаш оксам пуэм. Тыланетат кодеш.Внликын Вуйжо савырнымыла чучо. Тудо ала-мом йоднеже ыле, Жора эрыкым ыш пу.— Ну, пу кидетым. Тений студент лият. Ончылгоч салам лем.. Д а ,—• трук еш а р ыш Ж ора,— мыйым тый ужынат-колынат отыл лийже. Семон ден Миклайлан нимом ит ойло.Жора йырым-йьцр ончалят, Валикым олымбак шинчаш ӱжӧ. Бира, оҥ кӱсен гыч оксам лукшыжла, адак тӱҥале:— Тый вот мо, Валик. Кагазым Сайракым погыкташ тырше. Айда тыге ыштена. Кодшо гана толмекем, ончычсо школ директор дене Уремыште мутланенам. Вара мӧҥгышкыжат пурташ. Тудын кагазше шуко лийшаш. Открытка, серыш-влак. Эрла тушко миен тол. Могайьш погаш кӱлеш, могайым огеш кӱл — чыла умылтарем. Умылышыч? Теве тыланет аванс,— лу теҥгеаш оксам кучьжтен, мутшым кошартыш Ж ора.— А кагазшым кушко нумал оптена?— кынеле Валик.— Шоссе воктене удобрен ийым олташ ямдылыме клат уло. Ужынат? Тушко Онто. Но шарнен шого! — парняжым нӧлтале Ж ора.— Тидын нерген иктыланат нимом ит ойло.Тыгутлаште, нуно шижынат ышт шукто, ала-кушечын илалше пӧръеҥ толын шогале. «Салам, самыргык-шамыч!» — шоктыш. Тудо В а л и х а н  кидым шуялташ, вара, Жорам вискалее ончалын, олымбак шичшыжла .пелешташ:— А тидыжым ом пале.— Армий гыч толын, Павыл чӱчӱ. Пошкудо район гыч,— вашкен каласыш (Валик.— Тугеже, воин лай салам!Коди Павыл таче фронтовой йолташыжым шочмо кече дене саламлаш миенак, ялышкыже каяш вараш кодын. Тудо сберкассыште ороллан ышта. Валикым пеш сайын пала: аваж дене ик ял гыч улыт. Южгунам Валикмыт деке малашат пура. Кызытат, пошкудо-ӱдырамашым эргыжым ужын, туддене пырля каяш койыш, садлан кутыралташ ли шеме.— Сапёр отыл? — Коди Павыл Жора деч йодо.— Д а , сапёр. А  мо?— Значит, коллега. А мый...



— О-о, тыге гын... — Ж ерӓ, пӧръеҥын кӧ улмыжым, пашам кушто ыштымыжым палымек, куанен шыргыжале, тунамак кӱсенже гыч ик кленча коньякым луктын ончыктыш.— Огым,— картузым налын, шияҥше упшым ниялтыш Павыл.— Эрла дежуритлаш кӱлеш. А кызыт, пожале, каем. Вескана вяшлиймеш!— Кушко тыгай йӱдым? — Валик коклаш пурыш.— Кодам, маньыч вет.— Мый — нах хауз. Немыч манмыла, мӧҥгыш тюпкем. Ныл меҥг е — чепуха. Ато ватем сюрпризан мыйым шынден пуа.Коди Павылым изиш ужатымек, Валик мӧҥгеш пӧртыльӧ. Тудым вучалтен, Жора кленчам нӧлтал ончале—кенета коремыш шонен колтыш. Рвезе ужын шуктыш — атыште арака пелыж наре ыле, сандене тудо моткоч ӧрмалгаш.— Чаманет?— (Валикым чоян ончале Жора, тунамак шылталаш пиже.— Тылеч ончыч ужым: Тыят пеш йӧратет... Икманаш, тунемаш шонет гын, йӱмъш чарнаш кӱлеш. Умылышыч? Ато тиде кленча семынак коремыш лектын возат.Жорин пытартыш мутшо Валикын ушышкыжо чот шытыш.«Мыйым ойла,— семынже ойым шуде тудо.— Значит, мыланем сайым ышташ шона».— Пала|Старалтме годым веле изишак подылыт,— рвезын игоны- мыжым пуйто шыже тудыжо.— Келшышна?Ындыжым Валик келшаш веле огыл, Жора дене кеч-куш каяш ямде, туге тудлан ӱшаныше «Оса лым шонышо айдеме осал корно деч кораҥдаш ок то чо».Ивук Воян эргыже чынже денак пашалан утыр пиже. Эрдене эрак велосипедшым тӧрлатыле, кандырам пычал муын, эн ончыч шкеныш- тын пӧрт туврашышт гыч тошто газетым, журналым, книгам волташ да, пидеден, почела орвашкыже кок велкыла сакалтен кудале. Чивай Нинамыт деке пураш варашрак кодо, тудыжо пашашке каен ыле. Ке- чываллнн кочкаш Толмыж годым веле вучен шуктыш.— П аш ат пурен огыл чай? — Нина, макулатура нерген колмек, йодо.— Авай портал меш,— ӧрдыжкӧ ончалын, пеле-пуле пелешташ В алик.— А вара тунемаш каем.— Мом 'вова авнтше?— Миен шуын. Тыланда саламым Колтон.— Пеш тау, пеш тау.Нина ик жаплан пӧртӧнчык ленте. Тыгодым Валик комод ӱмбалне кийыше открытка, лисьма-влакым ужо, икмыняржым кӱсенышкыже п ыштыш.Ындыжым Внликлан велосипедшым шӱкен каяш логале, Нина тунар шуко кагазым пуэн колтыш.Шоссе воктенсе клат деке лишемме годым Валик умбачынак Ж орам тогда йыш.Тудыжын кужу кашне ала-молан пӱгыр гай койо, вичкыж шӱргы- вылышыштыже шыде палдырныш.— Ме вет вес семын кутырен келшышна. А тый уже нумал опте- нат. Кӧ Деч кондышыч? — саламлыде, вигак йодо Жора.— Оберкассыште ыштыше ӱдырамаш деч. Марийже школ директор лай ыштен.— Д а? — ылыжме гай лие Жора, тунамак велоеипедым клатыш пурташ полшыш, кагазым шымлаш пиже.— Теве эше,— кагаз орашке серыш-вла.кым, открыткым кудалташ Валик.Жерӓ нуным содор руалтыш, ӧрдыжкӧ пыштен, каласыш:— Йывыжаракым погаш кушто йоча-влаклаш Теве тыгайым.— Эрла шуко лиеш,— мыняр погынышашым пуйто ончылгоч пален, кидшым нӧлтал ончыктыш Валик.— йодыштык чай: молан да кушко?



— Маньым: школлан.— А  марийже?— Сергей Сергеич мо? Олаш каен.Жора кӱсенже гыч минеральный .вӱдан кленчам лукто, стаканыш темыш, Валиклан шыргыжал шуялташ.-— Тӱҥалтыш пашам шӱялтена. Шинчалан вӱд йӱмӧ шумым чара.Самырык рвезылан Жоран койышыжо тиде гана ала-молан ыш келше. Утларакшым тудын пытартыш гана кондымо серыш-влакым пургедмыже ӧрыктарыш. Тылеч ончычсо кагаз ора гынат письма-вла- кым ойыркален оптымо ыле. Садлан тудо аптыраненрак каласыш:— Тошто кагаз дене ала-могай приборым налаш лиеш мо?— Тый мо?— Жерӓ чурк лие.— А-а, тый эше от ӱшане? Теве тунемаш миет, ужат могайжым... Чылт мондышым,— ӧкымын шъгргыжа- ле Ж ора.— Палет, бухгалтерийлан (расписка кӱлеш. Шин тышке,— клат лукышто шинчыше яшлыкым ончыктыш, тунамак канде тетрадь комым кушкед налын, кузе возышашым умылтараш пиже.— Я, Фёдоров Валентин Федорович, сегодня получил от Лаптева Георгин Михайловича в счет аванса за совместную работу в сумме... Кодшо годым мыняр нальык?— Лу теҥгем.— Возо... ,в сумме десять рублей.— В сумме десяти,—-тарлен ойлыш Валик.— Мый дечем грамотныирак улат, витне... Так, в чем и даю расписку. Числам шынде, кидетым пыште.
7Раймаг деч иктаж шӱдӧ метр ӧрдыжтӧ бульдозер, шунан мландыш шӱкен-шӱкен коштын, верым келгемда. Машина-.влак кӱртньӧ бе- тонан меҥгым кондедаш Кугу нелытан грузым нолтедыше кран я ӱлыкӧ, я кӱшкӧ шуйналтеш. «Майна!, «Вира!» — шокта монтажник-вла- кын йӱкышт.Теве йошкар каскан, кечеш саргайыше гай брезент вургеман, коллем пыжыктылме кумда ӱштан, иктаж коло кум ияш рвезе кидше дене крановщиклан ала-мом ончыктылеш. Васильев ӱмбачак палыш: Майкин Виктыр. Тудыжат ужын 'шуктыш, кидшым рӱзалтен саламлаш.Виктыр ден Алексей шукертсек сай йолташ улыт. Икана В асильев милицийыште дежуритла ыле. Кастене дружинник-злак тольыч. Лейтенантлан Майкин ала-можо дене поснак келшыш. Тыматле, но ӧрынат ок шого, мо кӱлеш гын, шинчанжет тура ончен йодеш. Жапше годым мыскарамат йӧрала.Монтажникнвлак бригадыште тудым чылан пагалаш Самырык гынат, Виктыр манше уке, а — Виктыр Иваныч.Ты ганат, Васильевым толмыжым ужын, Виктыр туштым туштыл вашлие.— Поет, очыни. Кызыт гына тыйын нерген шоналтышым. Манам, черланен ала-мо, больница велке чӱчкыдын ончалеш.— Ну-ну,—шыргыжын, Виктырын тупшым пералтыш лейтенант.— Тый лучо быткомбинат нерген шоно. Кочкаш мӧҥгыш кает?— Уке. Ужат, машина толын шогалын,— оҥа дене чоҥымо будкг велке ончыктыш Виктыр.— Кочкаш конденыт.Чынжымак, стройкышто йӱк-йӱан шыпланыш.Будкыштю шыгырын чучешат, строитель-влак, ӱстелым, олымба- лым тӱгӧ луктын, кӱмыж-совлам налын, яндар южган, кечан волгы- дыш, лектын шинчыч. Васильевымат воктекышт верланаш ӱжыч, а чевер чуриян самырык ӱдыр шокшо шӱрым кӱмыж тич конденат шындыш.— Йылмемат когартышым,— умшам сово дене патырын! икте,— шӱржӧ огешат пушлане, йӱкшен, шонышым. Пеш коя улмаш.— А шокшо шӱр тугай вет, йылмем  йӧрата.



Васильев тыгодым шинчаж дене Сидоров ден Ни кай драв ым кына ле, нунышт уке ыльыч. о [— Йӱд с мен ыште ыштеныт, кастене иже толын,-— мане Майкин.— Рвезе-влак пашаште пеш тыршат,— милиционерын молан тол- мыжым шижын, ешарыш шадыра чуриян илалше пӧръеҥ, бригадир.— Судышт лиеш чай? — йодо весе.— А тый кузе шонет: лийшаш але уке? — вашештыме олмеш тӱткын ончале Васильев.— Закон почеш лийшаш, наверне. Такеш кодаш ок лий,—коклаш пурыш бригадир.— Орлде-влак, йӱмӧ вуя точен коштыныт вет,—мангыч шоктыш.— Ондакшым йӱ м ыштыман нигунам ужалтын огыл.— /Никандровый ала-могай родыжо толын улмаш,— мине кумшо.— Вот и ужатеныт йолташыж дене.— П  аш аж е родышто огыл,— совлажым ну л але Майкин.— А  тый, Виктыр Иваныч, уна толмек, ӱстембакет мом луктын шындет? — Майкиноын ойжым руалтыш тудак.— Ч етым, конешне.— Кочкышым веле?— Н у, и-ик... кленча аракажьпм, манмыла, обязательно. От лук, пешкыде лият.— Чоным почын Ойлымат,лай тау.Нунын кутырымыштым колыштмек, Васильев ешарыш:— Ик заводышто самырык-влаклан тыгай йодышымак пуэденыт. Витле процентше лач Виктыр Иваныч семын вашештен.— Тошто илыш-йӱла тыгай кышам коден,— нелын шӱлалтыш бригадир.Васильевлан утларакшым шадыра чуриян иӧръеҥын ойжо келшыш. Ужамат, книгам, газетым лудшо айдеме. Тошто илыш-йӱла самырык тукымлан пеш кугу чаракым ыштынен!. Чынжымак, южгунам ончет, шкеже нолнер веле, а кӱсеиыште окса ора. Ача-аван кидышт гыч утлен, яра жапшат уло: вет тудо — пашазе.— Д а, тидат чын,—жӱмыжыш совлам пыштен, кутырызо пашазым ончале лейтенант.— Но тыштат икте ӧрыктара. Йочалан лашк-латкок ияш марте шуко ӱедылмаш мешая. Изишт годым нунын ача-а!вашт кузе гына огыт азаплане. А кушкын шуыт, латвич-латкуд ийым темышт— кид гыч мучыштарат. Ынде вет тудо кушкын шуын веле огыл, грамот шот денат ача-аважым эртен каен. Конешне, шинчымаш шотышто тиде тыгак лийшаш: кажне у тукым ондакысе деч кеч ик ошкыллан ончыко кая.— Нимат от ыште, кызыт йоча-влакым шинчымашышт келге. А от тунем гын...— Мый ала-мюжым шым умыло,— коклаш пурыш шем ӧрышан рвезе.— А  мом от умыло? Шагал тунемше рвезым тӱшкаште вигак палаш лиеш. Тыгай еҥ моло деч мо дене гынат ойыртемалташ тӧча. Ю ж гунам, тудым ончен, молыжат тудлан койышланаш тьгршат. Тудын семын от кой гын, воштылчыкыш пурта. Теве Валикат ик рвезым тыманмеш тамакым шупшаш туныктен.«Лекцийымат шкак лудын моштат,— чоян шыргыжал шоналтыш лейтенант,— а шинча ончылнышт пашам ыштыше рвезе-сзлакым эскерен шуктен огытыл, еҥым толымашке шуктеныт. Вот вет кузе лиеда».— Ну, ситыш мо? — кидысе шапатшым ончалын, кынел е шадыра чуриян пӧръеҥ, вара чеверласыме годым Васильевлан кидым шуял- тыш.— Ме, конешне, титакан улына. Мыланемат, бригадирлан, суд ончылно ойым кучаш перна, очыни.Строитель-влак веран-верышкышт шаланен пытышт. Майкин гына изишлан кучалте.— Могай паша дене толынат? — йодо тудо.



— Прораб дене мутланынем ыле. Эргыже пашам н т у  штат от ыште.— А-а. Таче тудым ужын омыл.
8Эрдене, паш ат кайыме деч ончыч, Тоня чыве шӱрым шолтышат, кочкаш Валикымат ӱжӧ. Рвезе ыш сӧрвалтаре гынат, ӱдырамашьга сийлымыжым шке семынже умылыш: «Адак иктаж-мом туныктен ойлаш тӱҥалеш. Эртак паш ат пурымо нерген кутыра. Очыни, авамыв йод м ыжым шукташ тырша. А  мыйын мом шонымем иктат шотыш ынеж нал. Теве вес ийын тунемаш каем, вара чарнат. Эх, кунам вес ниже толын шуэш?— Валик,—Чура ончале Тоня,— а культура пӧртыштӧ кутырен ончем гын, тушко паш ат пураш келшен?— Шоналтем,— ‘вуйжым савалтыш рвезе.— Тугеже Тачак пурен купырем,— шыргыжале Тоня.«Адак пиже,— ала-кӧм вучышыла, ойнаш ончале Валик.— Можыч,, Олаште иктаж-могай верым кычалаш? Уке, тунемаш калтак кӱлеш.»Эр кочкышым ыштыман, Тоня паш ат ошкылын, а Валик макулату- рым погышо йоча-влак дек каяш тарванен кодо. Л ач ты жапыште Сидыр Миклай куржын пурыш.— Валик, тый декет Жерӓ толын огыл? — содор йодо.— Уке. А молан мый дечем палынет? Теже вет пырля коштыда.— Йӧра, йӧра. Толеш гын, мыланем каласе. Ужмо шуэш. Пашауло. Миклайын толмыжо Валикым шшынярат ыш ӧрыктарче: мо-кузе- жым Жоран ойжо пыч пала. Кенета адак омса почылто, ындыжым Жора пурен шогале— Валик ала-молан чурк лие.— Мыйым йодо м о?—-кидше дене омса велке ончыкта Жора.— Ага.— Изиш гына ваш ышна тӱкнӧ. Кудывечыште шылын шуктышым. Мом тудлан каласенат?— Кузе кӱштенат, тугак.— Молодец улат. А мыйын сай увер уло. Директорлан тыйын нерген ойленам. Кагаз дене полша гын, манеш, экзамен деч поснак пурташ лиеш. Тунем лектат — вара институт.Жора рвезылан ик шомакымат пелешташ эрыкым ок пу — эртак шке ойла, пуйто иктаж-мом йодмо деч шеклана.— Мый каем. Тый декет корно гыч веле пуренам. Пошкудо р а йӧныш куделам. Туштат (кагазъвм погыкташ кулеш. Кас велеш- ныл ш агатлан плюс ©шке лек. Олашкыла кайыше яра (машинам муам гын, погымо кагазетым наҥгаем,— омса дек лишеме Жора, вара трук савырнен шогале.— Чылт монденам. Автобусышто самырык еҥ дене палыме вийна. Сергей Сергеевичлан саламым каласаш йодо. Иолташыжын эргыже, Киров кундем пыч. Таче кастене толаш сӧрыш. Мыланем койы- шыжо ыш келше. Нунын фотошт уло гын, ончал, могай тудо. Вара мыланем каласен Сергей Сергеевичын ватыже вет сберкассыште ышта. Саде рвезе, можыч, осал шонымаш дене толын пура. Мыйын нерген ит ойло, шке ужынам, ман. Йӧра?
9Чиван Нинамыт деке Жора кастене толын пурыш. Кужу капан палыдыме самырык рвезын ужын, ӱдырамашым могыржо чытырналт кайыш. Нина туге чот лудо.«Молан омсаж!ым тӱкылен омыл? Вет шкетын улам!» — кенета шоналтыш тудо.— Поро кас лийже,— Жоран вичкыж шу р г ывы л ы ш ы ш т ы ж е шыргыжалме палдырныш.— Те Нина Федоровна улыда вет?



— Д а, мый улам,— верже пыч тарваныде, вашештыш тудо.— Тугеже эше ик гана салам лийже. А мый Пл.атоновын эргыже улам.— Могай Платонов? — ӧрӧ Чивай Нина.— Огыда пале?—-рвезат ала-молан лудо.— Ну, Сергей Сергееви- чын фронтовой йолташыжын эргыже. Кировский область гыч.— А-а, теве кӧ улмаш! — содор шыргыж колтыш Нина.— А мый- же... Вет таче гына ик рвезе тендан деч саламым пурен каласыш.Чылт монденам.Жерӓ шем-кӱрен кугу сумкажым кӱвшр.ыш шындыш, пӧчӧ да, ӱдырамаш дек кок-кум ошкылым ыштен, конвертам шуялташ.Нина Федоровна, комод ӱмбач шӧртньӧ гай оратан лшнчальшым налын, пи!сымам ш аралтыш* лудаш пиже.
« П а г а л ы м е  С е р г е й  С е р г е е в и ч ! — возымо серыншщт-е.—

Кузе илет, могай тазалыкет? Мый дечем шокшо салам лийже. Мый 
илем сайын, пенсийыш лектыиам, шлем вот пеҥаш тӱҥалын. Сар год
со сусыр ушештара, витне.

Сергей Сергеевич! Мыйын тый декет ик йодыш уло. Мый коопе
ратив садым налынам да тушко кошташ мӱндыр. Сандене автомаши
нам налаш шонен пыштен улына. Но тыште муаш йӧсӧ. Маныт, тен
дан кундемыште налаш лиеш, кид гынат йӧра. Ала полшат ыле? Мый 
тый декет эргымым колтем, Иываным. Но тудо шкетын купым муэш 
ала уке. Полша. А вес кеҥежым мый шкежат унала мием. Машина де
не. Налын кертына гыл. А тендам когыньдамат тений октябрь пайрем- 
лап вучем. Салам дене Платонов йолташет».— Машинам наян еда?— А теве ачий костенечым пуэн колтыш,— вашештыде, кагаз пакетам теҥгылыш пышташ Жора.Ӱдырамаш почын ончале— лимоным, олмам, коньяк кленчам ужо.— Олмаже шкенан сад гыч,—(Каласаш вакшыш рвезе.— Эн ончыч шу ГЛЫЖО.— Тау. Лимоным мый чай дене пеш йӧратем. Эше ик гана тау, Йыван. Мемнанат Ондрийна тыйын гаяк капан, изиш гына лапкарак. Офицер. Дальний Востокышто служитла.— А кушто Сергей Сергеевич? — пуйто ок пале Жора.— Йошкар-Олаште. Кум кечылан каен да, эше иктаж кок-кум кечым кучалтам манын, з1вонитлыш теҥгече.— Мы лапемше мом ышташ?— Вучалте.— Нина Федоровна, тыште вет гостиница уло?— А молан?— Сергей Сергеич деч посна йӧнан отыл.— Ай, ала-мом ит ойлышт,— тӱрвыж(ым куптыртале тудыжо.—Кум пӧлеман пӧрт улмо ӱмбач куш кает. Сергей эртак тыйын ачатым шарналта. Манеш, Платонов огыл гын, тӱняште ом иле ыле. Манеш, фронтышто тудо мыйым утарен.Нина Федоровна рвезылан марийжын тапочкыжым луктын пышташ, а шкеже, газ плитам кӱктен, кочкаш ямдылаш пиже.Жора, туфльым кудашын, нол ем-вл а кым шымлен кошто. Вара, шем-канде костюм кӱсенже гыч ик пачке оксам луктын, кухньыш пурыш да ӱдырамашлан нӧлтал ончыктыш.— Шӱдӧ теҥгеаш-влакым лӱмын госбанкыште вашталтен тольым.«Лу тӱжем! — ындыжым Жоралан эшеат ӱш айыш ӱдырамаш.—Кугу окса дене коштеш». ЮИк эрдене, дежурство деч вара, Коди Павыл милицийыш ошкыльо. Тудым теве мо тараташ. Саде кастене вашлиймек, палыдыме рвезе- сапер эртак туддене шӱраҥышташ тӧча. Оберкассыш кок гана пурен 3 5
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ленте. Чиван Нина дене кутырымыж годым шинчаже ӱдырамашым огыл онча, а сигиализацийлан йӧнештарыме кӱртньӧ воштыроым да монь кычалшыла коеш. Коди Павыл сберкассыш паша дене то лшо- влаиым сайын тунем шуын. Нуно нигунам тыге огыт ойлышт. А тиде сапер, кеч Пина мариемын сар годсо йолташыжын эргыже манеш гынат, Павыллан ала-можо дене ок келше. Адакшым фронт корным йодыштмо амал дене эртак тудым сийлаш тӧча.А  икана, мӧҥгӧ гыч Толмыж годым, Коди Павыл саде пуста сарай воктене Валикым ужо. Тудо велосипед гыч ала-мом натара ыле. Кайымыжым вучалтен, пурен ончале — кагаз орам ужо. Тылеч вара Павыл нимом шонаш ӧрӧ.Васильев деке толын пураш вес аманат лектын. Шукерте огыл тудым корнышто лейтенант вашлийын да чот шылтален:— Павел Андреич, мый тендам пеш пагалем ыле, но кызыт... ко* йышда ончычсо фронтовиклан келшен ок тол. Те ветеран-шамычын лӱмыштым шӱктеда.— Лейтенант йолташ,— титакшым касараш точен тудыжо,— дык мый вет... тунамже унала миенам ыле.— Икманаш, Павел Андреич, тыгай койышым кудалташ кӱлеш. Унала кошташ лиеш, а Уремыште лӱҥген эрташ ок лий. Тый вет окса орол улат.«Ветеран» мутым толмек, Коди Павылын уло чонж1ылан шыгырын чучын. Намысше могай! Уке, шкендын лӱмым шӱкташ ок лий. Арам огыл омеш кызытат сар корно колча. Конча веле огыл... Кодшо тылзын ватыже магазин гыч будилъникым налын толын ыле. Й ӱдым Коди Павыл нигузе мален ыш керт. Чӱчкыдын шолткышо шагат пуйто ала-кушан шылтен кодымо мыйым шарныкта. «Тик-так-тик-так- тик-так»,— шокта. Павыл пытен ыш керт, кынеле, шагатым чарыш, вара иже тудым пич омо авалтыш.Уке, сарым мондаш ок лий. «Войнан ветеранже» манме мут Коди Павыллан нимо деч шерге, тудым илыш дене сулен налме, шуко пӱжвӱд дене, вӱр дене мушмо.Лейтенант Васильев паша вер,ыштыже уке ыле. Тудым свидетель семын судыш ӱжыктеныт.  ̂  ̂ ^Мӧҥгыжӧ Васильев йӱдым толын пурыш. Аваже, э|ргыжым ужын, писын кынеле, кочкаш-йӱаш ямдылаш пиже;— Валя толын каен огыл?— йодо Алексей.— Уке,— шӱлыкаҥе аваже.— Уныкамат конден ок ончыкто. М олан сырен— ӧрам веле. Ала тый титакан улат, Лёша? Чыным каласе,— эргыжын шинчашкыже тӱткын ончале вара.— Мом тудо шона — шкат ом пале.— А маныт, тый ала-могай врач деке коштат. Киноштат ӱжыныт.Тидым койын, Васильев аваж дек лишеме, тудын чалемаш тӱҥалше упшым ниялтыш да вашештыме олмеш, кенета ойырлен, сумка гыч канде кофтым лукто.— Авай, вараш кодын толмемлан вуеш ит нал. Тыйым шочмо кечет дене саламлем,— манын, кофтым шуялташ тудо, вара аважым шургыж гыч шудшале.— Тау, Элексе,— кидыш налын, шыргыжале аваже. Тыгодым тудын шинча йырысе куптыржо ала-могай сӧрал пеледышла волгал- те.— Но тый мыланем шыч вашеште.— Огеш кӱл, авай. Айда лучо кочкына.— А судыштет вара кузе? Мом ыштышт?— шӱрым кӱмыжыш ои- тышыжла, йодо аваже.— Ик ийлан условно.— Тыгеже гын йӧра. А мый шонышым...Васильев огыл гын, Никандров ден Сидоровым, очыни, петыра- шак судитлат ыле.



-— Поро шӱман улат,— мокталташ аваже.— Тиде сай, Ну, а Валя?—• Огеш кӱл, авай,— (вуйым рӱзалташ Алексей, а шкеже шоналтыше «Партсекретарь дене эрлак мутланаш перна. Шомак лектын гын, вучаш ок кӱл. А Валя дене садак илышым чоҥен ом керт. Суд дене ойырлаш кӱлеш».Эрлашым лейтенант сберкасса велыш ошкыл еш ыле. Воктенже ошалге-ужар тӱсан машина — такси эртен кудале. Васильев шофер пелен шинчыше Чиван Чинан марийжым тогдайыше Сергей Сергеевичах тудым ужо, кидшым са л а илен рӱзалтыш, а вара, машинан конден, капка ончылныжо Алексей,ым «вучалташ.Сергей Сергеевич — лейтенантын ончычсо туныктышыжо. Йоча годым Алексей сайын тунемаш тыршен, сандене пенсий ыш лекше пӧръеҥ кызытат тудым пагала.— Уна толын, да вот вашкаш Пермыш,— тидым-тудым кутырымек, Вуйжо дене пӧрт велыш ончыктыш пенсионер.— Такше Олаште эше икмыняр сомыл тӱкныде кодо, теҥгече Нина Федоровна ззонитлыш. М анеш, шерге йолташетын эргыже паша дене толын.— Могай паша?— Машиным 1нал!нешт, «Волтым». Тый от пале, иктаж-кӧ, .можыч, ужала?—-Иктыш «Жигулике» уло, а «Волпым» тыште от му. Олаште кутырен ончаш кӱлеш.(Васильев тиде кечын кагаз орам ончалаш саражышкат миен тольо. Ивук Воян эргыж дене мутлан ыш. Тудыжо мӧҥгыштыжак ыле. Лейтенантын п ур ы м!ы ж ы м ужмек, (Валик чурк лие, но вашешташ амалым писын муо.— А  молан вигак школыш от нумал? — йодо Васильев.— Йоча-шамычлан шалатыл пытарашышт мо? А мый иканаште машина дене.— Шинчаш лиеш? — теҥгылым ончыктыш лейтенант.— Пожалуйста,— вуйым рӱзале рвезе.— Тый мо, мыланем сыренат мо?— Молан?— Ом пале — молан: торжан мутланет.—■ Милициилан сыраш нимолан,— ӧкымын шыргыжале Валик.— Милиций — тиде порядок, закон.— Порядок — да, но закон огыл. Закон — тиде суд... Пӧртышкыда южгунам толам да, сандене тыге ойлет докан. Каласе мылам: йоча- в л актан тый оксам пуэдет?— Тыгыдын.— Кӧ оксажым пуэн?— Авай.— Тошто кагазым школлан оксала огыт пого. Тидым тый сайын палет. Микулатурым погымет нерген школышто иктат ок нале. Ком тый о:нд а л ынет?Валик нимом вашешташ ӧрат, вуйым сакалтен шинчын, умбакыже кузе лийшашым ушыштыжо пӧрдыктылаш пиже. «Милиционер ала- мом пала. Очыни, школышкат миен коштын, йоча-влак дене кутырен. Чылым каласаш гын? Жора кӱштен огыл. Мом ышташ? Шке ӱмбакем налам».— Ну, мом шып шинчет? — Валикын вачыжым эплын пералтыш Васильев.— Строительный техникум ыш тунемаш нур ынем. А  школ мыланем сай характер,истикым пуэн огыл. Ынде кагазым поген намиемат, ала весым возат.— Вияш корным кычалаш А чыла чывым ойлышыч?— Ага.— Ынде весым каласе. Кодшо годым тый декет кӧ пурен? Л ӱмжӧ /Кора?



— Тудым ужын омыл. Палыдыме еҥ Антонина Сергеевнан кушто улмыжым йодо.Валик адакат чыным ьвш поч гынат, Васильевлан изишак рашеме: «прораб», «строительный техникум» мутлаште ала-могай кыл уло. Валл юын кӧ дене вашлиймыжым эскераш кӱлеш. Сидыр Миклайын ойжо почеш, саде оласе рвезе толын коштеш докан.Нунын мутланымыштым кечываллан толшо Тоня лугыч ыштыш.Валик, тиде жаД дене пайдалакей, йыштак лектын кайыш.— Тыште улметым палем гын, кочкаш столовойыш пӱрем ыле. Пошкудо-шамыч удам шонен кертат,— ӧкымын шыргыжале Тоня.— А мый чыла вере пурен кертам.— Тугеже туге да... чӱчкыдын коштмо дене йол гор нал ягылга.Алексей тудлан Валя дене ойырлышым, тидын шотышто кӧ дене каҥашымым шӱм гычак луктын пыштышеТоня колышто-колыштат, кугун шӱлалтыш.— Палет, Тоня, тулым ылыжтымек, шикшыжат тарла. Конешне, тиде шикшым кораҥдашат лиеш. Вӱдым опталаш— и чыла. Тулжо йӧра. Но... тылеч вара' тулвуйжо моткоч йыгыжгын ӱпша.— Варажым чарна.— Тый тыге шонет?— А мом шонаш, чыным ойлем.— Конешне, вес семынат ышташ лиеш. Шикшыжым 'веле 'сорлыклаш кӱлеш, а тулжо тугак шокшын йӱлышӧ, тек йӱлышӧ. Но мый тыге ом керт.
ППич йӱдым жапын-жапын ракета-влак шем кавам чожгырен вол- галтарат. Тунамак пулемет тототлаш пижеш.Платонов ден Михайлов ончыко да ончыко нушкын Теве иман кӱртньӧ воштыр дек шуыч.— Вашкӱзет дене пуч,— пёлешта Платонов.— Пулеметчикым руалташ кӱлеш,— манеш Михайлов.Кугу капан фашист пулемет воктене кия. Сергей тудын ӱмбак шурмаҥше гай тӧршта, немычым пикташ тӱҥалеш. Но тудыжо утла, кенета Михайловым штык дене ӧрдыжтӧ гыч шуралта.Тыгутлаште немычым Платонов нерен шу а.-— Фу-у,— кугун шӱлалтен, помыжалте Сергей Сергеевич. Могыремлан йӱштын-шокшын чучеш. А шкеже шоп ал та: «Адак сар кенча. Да-а, Платонов огыл гын, илыше ом код ыле. Вет кузе кертын? М и йымаш саде немычымат шӱдырен конден. Эргыжат шкеж гаяк таза.С ынже дене гына тудла ок кой. Очыни, аважым поктен».Сергей Сергеевич, кынелде, пырдыжыште шолткен кечыше шагатым ончале—'Визыт эрталташ Йььваным помыжалтараш кӱлеш, таче тудо олашке кайышаш, автобус куд шагатлан тарвана.Ч Ивай Пинан марийже Жорам автовокзалышке ужатен кондыш.— Тачак толат але малет?— (билетым налмек, йодо тудо.— Эрла але кумышто. Машинам налаш муам гын, Тачак.— Малаш кодат гын, гостиницыш пӱрӧ. Вер уке гын, палымем деке. Адресшым маньыч вет?— Ага, кӱсеныштем.— Оксатым ар але.Автобус кудале. Сергей Сергеевич писте воктен олымбак шичнеже ыле. Пытартыш’ жапыште шӱмжӧ чӱчкыдын пыртка. Тыгодым В а сильев лишеме. Саламлалаш .— Мо пеш эр лектын улыда, Сергей Сергеич?— Мыйже кеч пенсионер улам,——шем шляпам кудашын, чал упшым ниялтыш Михайлов.— А вот те кушко тыге?..— Тендан дек пурен л екнем ыле; Ончем — тыште шогеда.— Йодташемьш эргыжым ужатышым. Йошкар-Олашке.



— Машинам налаш? у!— Д а. Сом ы л к ал е н же кертеш ала-мо.— Оксаже мыняр уло?— Шӱдашымак ик пачкым луктын ончыктыш.-— А кунам йолташетын эргыже пӧртылаш?— Мо тый эртак тудын нерген йодыштат?Васильев изиш шоналтышат, Коди Павыл дене мутланымыжым увертарыш. Валик нергенат, (Сидыр Миклай нергенат каласкалыш.— Арам шеклана,— кидым рӱзале Сергей Сергеевич.— Тиде нимогай Жора огыл, а Йыван. А оберкассыш Нина дек пуреден. Мо .война чарнен, Йыванын ачаж дене чӱчкыдын И|кте-весыла1н возен шогена.«С и Доровин) умбач ужмо дене пален огыл, очыни,— семынже шо- налтыш Васильев.— Жоран тынар оксаже лийшаш огыл. Но Оидо- ровлаы ушештараш кӱлеш, толмыжъш эскерен ,коштшо».Михайлов дене чеверласымек, Васильев, адак саде оараиым ончал толаш шонен, шоссе могырыш ошкылынКагаз ора тӱкалтыде кия. Васильев ковыра открытка-влакым налын ончале, серышымат почын лудо. Мо тиде? Тонялан (возымо?«Тонкин, тый дечет посна илен ом керт. Кеч ме ойырлен улына, ешемат весе, шӱмыштем тый веле улат. А  мый эртак тошто илышем каргем. Тонюш, мыйын тый декет пеш кугу йодыш уло. Ала мыйым проститлет?..»Валик, ужамат, Родионован нисьмажымат поген конден. Ушдымо рвезе! Ала мӧҥгеш пӧртылташ? Огеш кӱл. Удырамашын чонжым пудыраташ ок лий. Лучо ынже пале. Кушкед шуаш — и чыла.Но лейтенант тыге ыш ыште. Серышым сумкаинкыже пышташ, а эрлашым, Тоня деке пурен, тумбочка ӱмбалне кийыше журнал, книга йымак йыштак шурале.Тоня нимом ыш тогдае.
12— Ала тыште, ала-мо... Катет поро лийже, ӱдырем,— Тонян аваже, изи уныкаж дене пырля пӧртыш пурен шогалмекышт, Валикым

Р ужын, аптыранен пелешташ.Валик -воштончыш ончылно кужу упшым шерын шога ыле. «Ӱдырем» манмым колмек, савырненат ыш ончал.— Ыш кол ала-мо. Ӱдырем, Родионова тыште ила мо?■— Привет! Могай мый тыланда ӱдыр улам?! — шыдын 'вашештыш Валик.— Удыр отыл? Ой, юмашне! Вуеш ит нал. Йоҥылыш пурен улына, (витне. Тойкшей оза ватын Валюкшо уло манын, возен ыле. Мый- же ынде йӱдыгаш тӱҥалынам ала-мо.— Тыште, тыште ила ӱдырет! — кычкырале рвезе.— Вашке толеш.Р  ■— Ой, юмашне! Нимом ом умыл о. Ӱдыр омыл, манат да... — адакмӧҥгеш нур ышт нуно.— Валюш огыл, а Валик.— Ой, йӧра тугеже. Мутемланже -вуеш ит нал адак.Тыгодым Тоня куржын тольо. Эн ончыч ӱдыржым нӧлтал шуп- шале, вара — аважым.— А мый вашлияш мийышым, а тушто маныт, автобус уже талын. Кудаше а. Кочмыда шуэш чай.Валик, нуным колыштын, нимом пелештыде, платяш чийыш, пари км а х е р ахи и ы ш кӱ р ж о.- Авай, а мый йӧршаш лай толынам,— аважым чот ӧндал шындыш изи Катя.— Ынде нигунамат она ойырло, йӧра?— Кумышто садикыш каена. Карантин пытен.Ц — Корно мучко тыйын нерген чыгыматен тольо. Толна-толна, тол-еа-толна... Ой, йӧрнымӧ кужула чучо вет, Таче эрдене лектын улына 39



•да эре толын а. Мемнан пошкудо Сапан ватын мурымыж семынак ленте. Удыржӧ дек Волгоградыш миен толын да кастене изиш подылы- нат, э мура, э мура:
Ӱдырем дек лектынам да,
Йодышт, йодышт каенам.
К уды т толаш лектынам да,
Йомын, йомын толынам.— Катюшем, шуженат чай?— Ой, могай шужаш? С|толовы1Й1ышто пельменным кочкын Л ё ш а .— Йӧра эше, лач жаныштыже толын шуын улыда.— Менени!кетшым шарнем вет.— Эре путает, авай — лӱм кечем огыл, а шочмо кечем.— Таче огыл вет шочынатше.— Эрла кастене мый дежуритлем.— Э-э, туге гын веле. А мый тый дечет посна пеш кугу намысын! пурышым,— Валикмытын омсашкышт ончыктен, воштылеш аваже.— Ӱдырем, манам, а тудо — «привет!» манеш.Валик ала-мом монден коленат, мӧҥгеш тольо. Тоня ден аваже во ш ты л м ышт ы м трук чарныиит. Рвезе комод яшлыкым пӧчӧ, шагатым лукто.— А тый кушко тыге, Валик? — тӱткын ончале Тоня.— Так, иктаж-кушко.— А мый шонышым, уна-шамычлан шокталтет. Таче шочмо кечем палемдыше.— Йӧра, шуам гын, толам.— Сырен, витне,— омса петырныме^ кидшым рӱзале Тонянаваже.— Такше пеш мастар, баянжым келын, йол шке кушта. Но йолагай кушкеш,— ӱстембак кочкышым кухня гыч нумалаш тӱҥалшыжла, мане Тоня.— Туге-е, пашалаш изинек инуаралтын огыл гын, Варажым пеш йӧсӧ. Ш ар нет чай поранан шыжым пареҥге лукметым? Катюш деч кугурак ыльыч. «Авай, кизам кылмен»,— манат ыле.— А  Валик пакчашкыжат киярлан веле лектеш. Манам, пареҥге сомылашыже молан от полто? Тиде ойлая аваже мугыль веле ончале. Манеш, баяным шоктен кертеш гын, пгӱкшудым кӱрык ок мошто, шонет мо? Манеш, тиде паша — ӱдырамаш сомыл.— Чисте паяр кушкешыс.— Вот-вот, тылеч вара мом ойлашат ӧрат. Кеч-мом тӧчышт майя- шыжат ок лий. Кызыт пашашке пурен. Баянистлан.— Э, тугеже йӧра.Тонян изи ӱдыржӧ ӱстембач кампеткым, мӱйгиндьгм нал еда, ик пӧлем гыч весыш куржталеш. Шулдыржо лиеш гын, чоҥештылаш тӱҥалеш ыле, очыни. Туге чот йывырташАважын ах кумылжо сай, ӱдыржым ончен, шерже ок тем.Изиш лиймек, Начук ден Виктыр пурен шогальыч. Родионова нуным аваж дене палыстарыш. А  изи Катя Начук дек шумаш шинче. Тудыжо пӧлек шотеш кугу курчакым налын конден.— Антонина Сергеевна, тендам ик минутлан лиеш? Кутырышан]! уло,— вес пӧлемыш ӱжын пурташ Виктыр.— 'Сергеевнажак ит ман.— Кеч шыдешкыза, кеч ида, а мый шочмо кечыда нерген Алек- сейлан ойленам.— Толшаш? — лудо Тоня.— Келшеда гын, 13вонитлем.— Ой, огеш кӱл,— кок кидшымат рӱзалташ ӱдырамаш.Чыланат ӱстелтӧрыш шичмек, Тонян аваже ӱстембалым ончале—нимогай кленча м ыш уж.— Ала-мо ок сите, Тонюк,— шижтарыш тудо.



— Мо улыжо чыла верыште,— Виктырым ончалын, чоян шыргыжале Тоня.— Ой, юмашне! Тонюк, ала-могай окмакым ит ыштыл адак. Ара- кажым монденатыс. Шкендым намысыш ит чурго.— Орина кокай, ме тыге кутырен келшенна,— электрический самоварым ончыкташ уло кумылын (воштылалаш Майкин.Тонян аваже Виктыр ын ойжылан ыш ӱш ане. Верже гыч содор Тарванем, теве ончем, кузе огыда маншыла, чулан -воктене кийыше ужар сумкажым лочо.— Мыйже чылт монденамыс! Тонюк, костенечым лукташ монде- нам. Ой, каварышаш! Туарам вет конденам,—тыгодым шӧр-торык йокма дене пырля ӱстембак ош арака кленчан шолт шындыш.Чыланат шып лийын, илалше ӱдырамашым ӧрын ончальыч.— Авай, мӧҥгеш шылте,— изиш лиймек, кленчам налын, аважлан кучыктыш Тоня.—- Тый огыт гын, моло подылыт,— (ваштареш ойлаш тӧчыш тудо, но ӱдыржын келесырын ончалмыжым ужмек, нимогай мутым ыш лук.~— Вуеш огыда нал чай? — Виктыр ден Начуклан мане Тоня, вара, чайым темышыжла, ешарыш:— Аракалан, чынжымак, шыде улам. Южо еҥ больницыш мия, ончет, эше самырык, а кӧргыжӧ шӱкшӧ пундыш, пош гай шула.— Антонина Сергеевна, таче нунын нерген кутыраш — пеш кугу почет лиеш.— Эртак Сергеевна. Тоня, ман. А  оет пеш чын, Начук.— Ай, ала-мом кутырен ида шинче. Йӱдегече кунам пайрем эртен?— Тонян аваже ковыра пеледышан ош шовычшым тӧрлатыле да, ынде мом вашештат шоналтен, верышкыже шинче.Тонян аваже чылтак вожылмашке пурыш. Конешне, илалше ӱдырамаш чонжым виш почынак ойлыш. Вет кеч-куштат але тыгай илыш- йӱла озалана. Аза шотеш — йӱыт, пайрем — арака деч посна ок эрте, арми;й(ы;ш (маят — уэш саде сомылан, шочмо кече шуэш — адак кугу куан. А вет вуй йырыштет изишак .пӱгыр ал шоналтет тый, кажне чар- каже шӱгарыш ик тошкалтышлан лишемда.Начукат Орина кокайлан тореш мутым каласаш ыш тошт. А Виктыр, кодшо годым строитель-влак дене кутыр.ымыжым шарналтен, пелештыше'—■ Орина кокай, тиде вет тошто йӱла. Ожно нужнан иленыгг, шумы м мо дене гъинат лыпландараш кӱлын. Тыл ап дат йӧсӧ пагытъгм чыташ пернен, очыни.Майкиным колыштын, пел курымын илен эртарыше ӱдырамаш шӱлыкаҥме гай лие, кечеш шемалгыше саҥга куптыржо чотак палдыр кыш.— Эх-хе-хе! Илышыште мо гына лийын огыл! — кугун шӱлалтыш вара.—‘ Кочыжат, иге р ыж а т логалын. Мый самырыкем годым олыкшу- до пагытым пеш йӧратем ыле. Юл воктеке уло ялге погынен калт. А ОЛ1ЫКШО кужу пунан ужар посто гай тарлен кия. Лишкыже миет — а пеледышыже! Ер воктене уа дене омашым радамын-радамын кыш- карлен шындат, ӱмбакше — писте курым, олык тудым оптат.А эрдене, эше кече изиш гына нӧлталташ, пӧръеҥ ден ӱдырамаш, каче ден ӱдыр-шамыч йӱксӧ гай лектын шогалын. Лупсан шудо вжик- вжик-вжик возеш, а сава шумымо йӱк чзик-чозик, чзик-чозик шокта.А ка|Стеныже, кастен,ыже! Чылт сӱан! Ме, самырык-шамыч, вес ялын олыкышкышт кошташ йӧратена ыле. Олмапу аркаш. Тушко К у рыктӱр, Пӧртанур, Лапкасола да моло ялысе каче-ӱдыр погынат. Э куштена, э 1куштена. Гармоньым шоктен, Чопан Иван чылт коя. В ара тудым весе алмашла.— А кӧ тудо Чопан Иванже? — Начук йодеш.— Войнаш колен. Тунамсе каче-шамыч шукын жо вет ышт лӧр- тыл,— Тонян аваже вӱдыжгалше шинчажым ӱштыльӧ.— Мыйын П очка изам ыле, тудат вуйжым пыштен.



— Нуно мыланна илышым чоҥеныт, кокай,— пелештыш Виктыр.— Туге, эргым.— Илышъщгте шолеман йӱран лиеда, п окшым а т возеш—'Вара1 садак тыныс пагыт толеш,— аважым ӧндал шупшале Тоня.— Виктыр, ала шокталтет баянетым?Виктыр Валикын баянжым налын шинчеш — ныжылге марий муро сем чылаштын шӱмышкышт перна.— Ой, мастар улат улмаш! Кушто тунемынат гын?— Армийыште, Орина кокай. Ик танкист туныктен.Антонина Сергеевна жапын-жапын я омса велыш, я ойнаш ончал колта, изишлан шӱлыкаҥме гай лиеш.«Вӱта. Товатат, Алексейым вӱта»,— шиже Виктыр да, ныжылге ӱдырамашым веселаҥдаш манын, тӱрлӧ мыскарам ойлышташ тӱҥале.Тонян аваже сийлаш пиже:— Туаражым пурлын ончыза.Виктыр весела куштымо семым йоҥгалтарышат, кенета чарныш да каласыш:— Эртак шке шоктен, йыгыжтарышын, очыни. Кушталтымат шуэш. Валикым кышал толшаш.— Кызыт тудым от му,— мане Тоня.— Муам,—1 пелештыш Виктыр, а шкеже шоналташ: «Алексейымат ужам. Эх, танцеватлӧна таче!»
13Тиде кастене Жора ола гыч шӱлыкаҥше тольо. Сергей Сергеевич вигак шиже: телеграмма нерген тудо ок пале.— Ну, могай уверым конденат? — йодо.' —- Ай!— кидем -рӱзале Жюр1а.— Икте «Волгыж» ужала. Шергын йодеш. Кок тӱжем ок сите. Кумышто марте веле срокым пуыш. Вара ужала. А ма Шин а же сай.— Ынде мом ышташ шонет?— Ачий лай звонитлышым. Иктаж-кӧ деч араш йодым. Эрла телеграф дене переводым ок колто гын, яра миен пураш перна.Сергей Сергеевич пӧрт мучко мӧҥгеш-оньыш кошташ тӱҥале. А Жора, теҥгылыш шинчын, тудым эскера, шкеже шона: «Неужели телеграмма толын шуын огыл? Яранскыш мийымемланак ынде сутка наре лиеш. Ала пешкыде, сандене ынеж ойло. А оксаже тудын уло. Кодшо гана сберегательный книжкажым шкак ужым».Пӧрт озат семынже -шонкала: «Арам мый книжкам ончыктенам. Очыни, ачажлан шкак шижтарен. Сандене телеграмма толын. Кок тӱжемий эргыж лап пуаш йодеш. Конешне, ик велым висалташ гын, П латонов ончылно ӱмырешлан кӱсынеш колынам, вич тӱжем гыч коюыт- шым чаманаш намыс. Вес могыр гыч ончалаш гын, молан тудо ик тылзе жаплан веле йодеш? Кушто муын кертеш?»— Мӧҥгыш миемат, йолташ-шамыч деч йодаш перна. Садак полшат,— Сергей Сергеевичын шонымо корнышкыжо логал е Жора.— Йӧра, ит тургыжлане, Иван,— шыргыжале пӧрт оза.— Эрла марте вуч ал тек а. Ок колто гын, муына.«Тугеже, мыйын шке колтымо телеграммным налын. Очыни, окса- мат сберкасса гыч конден,— йывырташ Ж ора.— Кум тӱжемлан возаш Кӱлеш ыле. Эх, окмакым ыштыльым!»Тыгутлаште Чивай Нина, унам сийлаш манын, ӱстембак тӱрлӧ кочкышым поген ситарыш. Жорам ӱстелтӧрыш ӱжӧ. Сергей Сергеевич ик кленча коньякым луктын шындыш.Икмагал сийланымек, Нина тогдайыше уна эртак нуным шкеныш- тым шунен-шунен подылта. Сергей Сергеевич гын тыглай аракам ум- шашкыжат ок нал ыле, а койын кым кум чаркам пундаш марте шолт колтыш.



—  Тый вот мо, Йыван, мыланем ит сыре,— куптыр йыран йылгыжше шем шинчажым ӱштылале Сергей Сергеевич.— Ачатын .колтышо телеграммыжым мый кечывалымак нальым. А  окса... теве окса,—- комод яшлыкым почын, пачке-.влакым йӱктат, мӧҥгеш куд ал тыш./Кора телеграмм,ым налын ончале, вара пелештыш:— Атам телефон дене мыйым вурсен нале. Тугеже, мӧҥгыштӧ оксам  икте денат налын огыл. Тау, Сергей С-ергеич. Олашке эрла адак худалам.Нуно эрдене вич шагатлан кынелаш кутырен келшыше сандене малащат жап шуде -возын.Жора кудывече 'велнысе кок окнан пӧлемыште умбакыже кузе лийшашым .шонен кия. Тудо ынде иктым гына вуча — оза-влакын пич мален колтымыштым. А тышечын лектын каяш тичак кӱлеш.Теве Сергей Сергеевичын нер йӱкшӧ сӧралын шокташ тӱҥале, эн «ончыч хр-р-р ышт ал еш, а вара пуйто лӱмын шӱшкалта. Ватыжат почеш ок код.«Чылт оркестр»,— йолварнявуй дене омса деке шып миен шогалтыш, шыргыжеш /Кора. Комод деке йышт лишеме, йочо, пачке-влакым логалтен, мӧҥгеш пурыш. Ш ӱмжӧ утыр кӱлткаш тӱҥале.Жора арам огыл тургыжлана. Кажне гана тыге лиеда: осал пашам ыштымек, чоижо пеҥаш пижеш. Теве ик йолташыже тудым чӱчкыдын койдаркала ыле: «Колин шӱмжӧ коям шолышташ кайыме годым веле пыртке, а вараже кычал тудым рожлаште».А шукерте огыл пеҥгыдын каласыш: «Ты гана сберкассым тыланет ӱшанен огына керт. Ме чыла могырымат виска л ышна. Шуко йоҥылыш ым. ыштылынат. Ӱштервоштырет ярпакаҥ.ын, корнетым йытыран ӱштан ок керт. Кычал толшо рвезетат судышто тыйын нерген почын .пуэн, маныт».(Весыже ешарыш: «Ит вурсо тудым. Иктаж-могай нуным муаш. Кокымшо варналтше ш укталташ ».«Чыным ойлаш гын, Жоралан сберкассыже пайдарак лиеш ыле. Н о  орол пеҥгыде шӱман логалын, эше пытартыш жапыште милиций лейтенант чӱчкыдын ужалтеш».Милиций вургеман еҥым кеч-куштат Жора ӱмбачак тогдаен шукта. Молан манаш гын, тудын илышыже милиций дене пеш чак кыл- .д алтын. Тиде кылдыш эше Школкин коштмыж годым а к пеҥгыдемаш тӱҥалын.Икана нунын ешышт кугу ойгын! шарныш. Чиям оптымо завод екладыш тул ылыжын. Тиде туткарым эн ончыч Жоран ачаже ужын, йӧрташ пижын. Туштак бензин печке киен. Шокшо тул тудымат авал- тен. Печке пудештынат, пӱтынь тул пожар йӧртышӧ ӱмбак шыжалтыш Тыге Жоран ачаже йӱлен колен.— Жора, сайын тунем. Алат гаяк лӱддымӧ лий,— чон йӧсын ойгыраш: аваже.Чынжымак, рвезе ачаж лӱм дене кугешнен. Моло ончылнат шкек- .жым лӱддымын кучаш тыршен.Эрге ачажын шижым поктен. Тидлан корак, очыни, аваже тудым эше а т чот йӧраташ пижын. Рвезылан нимом чаманен огыл. Тыгыде окса гын, тудын кӱсенышт.ыже нигунам Эксей огыл. Ончыч аваже пуэн, нара шкат сумка гыч луктын наледен.Марийже верч ойгырен-ойгырен, Жоран аважат черланен возо, 'больницыш логал е. Ындыжым чыла окса акажын кидыш кусныш.Ик рушарня кечын^Жора йолташыж дек пурен ыле. Онча, ӱстембал не окса калта кия. Йышт ак поч де ыш чыте. Тушечын шӱдӧ теҥгеа- шым луктын нале-Ту кечынак мӧҥгышкышт милиционер тольо. Оксам муык. /Кора милиций дене первый гана палыме лие.Тылеч в аран осал -пашажым тудо ыш чарна: магазин 'воктен шиш- ланен коштеш, черетлаште иктаж-кӧн кӱсенжым але сумкажым ончалаш тырша.



Ий почеш ий эртыш. Рвезын аваже колыш, акаж дене коктын нуно чӱчӱшт дек илаш куснышоКызыт Жоран йоча годсо йолтащыж-влак кокла гыч иктыже заво- дышто маетерлан ышта, весыже офицер лийын, кумшыжо кугу разрядан токарь... Жоран гына корныжо йыдал шой семын пӱтырналте.
14Лейтенант Васильев мӧҥгыштыжӧ книгам лудын кия ыле. Ж апын-жапын телефонным ончалаш: Виктыръш З® о нитл ьгмъьж ы м вӱта.Аваже кухньышто муным жаритлаш пиже. Нимом ок кӱ тыре).«Ойгыра докан,— шиже Васильев.— Ончыч, толам ат, моткоч йы- выртен 'вашлиеш ыле, а таче шинчашкат ыш ончал. Мо лийын гын?" Майкинат йӱкым ок пу. Очыни, Тоня тудын ойжылан тореш лийын. Н о вет мыйже шижам, йӧрата».— Элексе,— чулан гыч лектын, шӱлыкаҥше йӱкын пелештыш аваже.— От Мале?— Уке, авай,— трук лие Алексей да, коштыра упшым парня дене шералын, диван гыч кынел шинче.— Таче Валя толын кайыш.— Да?! — шинчажым каралташ Васильев.— Мом вара ойла?— Тыйым вурсен кайыш. Манеш, мый декем милиций гыч тулар- чым Колтон, ынде милиций дене пӧртылтынеже. Каласе, манеш, тудлан: мыйын вес марием уло. А эргыжым налнеже гын, пуэм.— Тыгак каласыш?— аважым миен он д але Васильев.— Тыгак. А  молан тый йывыртышан?— Э х, авай! Тый нимом от пале. А Митюшым ме шке ончен-куш- тена. Валя дене ынде мыйын нимогай сомыл уке.— А  судышко шке пуаш сӧрыш.— Тугеже пеш сай,— адакат кумылаҥе Алексей, тунамак трубкам налнеже ыле, лач тыгодым телефон йыҥгыртаташ.Васильев тӧрштен кынеле. Виктыр звонитла, шоныш. Милиций отдел енийьюе дежурныйын йӱкшым пал.ымек, йодо:— Майор шкак ӱжеш?— Д а, ©уча. Но тый ит тургыжлане,— шокта трубкаште,— нимогай происшествий лийын огыл. А  молан ӱжмыжым ом пале.«Ужын гын, мом-гынат кӱлешым ойлъшеже»,—чийшыла, аважым ончале Васильев, вара каласыш: — Вашке ом портал гын, телефон дене увертарем.Леонид Алексеевич ала-могай журналым шерын шинча ыле, лей- тенантын пурымыжым ужат, верже гыч кынеле, Васильевлан кид ым шуялташ, пӱкеным ончыктыш.— Индеш шагат кастене ӱжмылан вуеш ит нал. Милиций паша, шкат палет, йӱд-кечым ок Ончо,— сигаретым лукшыжла, тӱҥале вара.— Икманаш, райком секретарь дене пырля кок колхозыш миен коштна. Тушто Ярандаевым вашлийым. Теҥгече Озаҥ гыч толын. М анеш, вагонышто ала-могай кум самырык еҥ мемнан райцентр нерген шыпак кутыркален шинчышт. Иктыжын лӱмжӧ Жора. Кужу капан. Тыйын нергенат ала-мом мутланышт.— Оҥай,— ылыже Васильев.— Мыйын нерген кутыркалаш кӱлеш гын, пожале, таклан огыл.— Мыят тыгак шонем,— пӧршаҥше гай упшым ниялтыш майор.— Жора Никандров деч оксам налеш, тудлан шояк адресым пуа, фото- аппаратшым кода. А оксам пӧртылтымек, шкеже тудын дек ок тол. Наверне, Никандров ден Сидоровым судитлымым пала. А кӧ ойлен тудлан? Райгазетыште возымо огыл.— Кӧ-гынат каласен шуктен.— Лӱдын, сандене тышке ок тол. А мо деч лӱдаш? Могай титак- ше уло? А молан вагонышто йыштак кутыркален шинчат?— Могай-гынат амал уло,— пелештыш Васильев.



— Ынде вес могырым ончалына,— сигаретым тыртешке пепельни- цыш тушкалтыш майор.— Йошкар-Олаште, манат, нимогай трест, с т р о Й п р ед п р и Ятий мемнан деке прораблан паш ат пураш командиров- кым, направлений.ым нигӧлан пуэн огыл. Тугеже, печатян кагазым шо- лыштынат, шкак возен. А шолышташ йӧсӧ огыл. Южо вере тыгай блан- кым ӱстембалнак шала кийылтшым ужаш перна. Ынде теве мом нуно ыштен кертын Жора тышке шкетын огыл, а йолташыж-влак дене пырля толшаш, очыни. Н о ...—'Васильевым тура ончале майор,— изиш жап эрталтыше^— Чыным ойледа.— Нуно мом-гынат шонен пыштеныт. Тугеже, нунын толмыштлан сайын ямдылалташ кӱлеш.— Кумыньъшгтымат Сидоров Олаште ужын. Нунын сын ыш тым Ярандаевын каласкалымыж гыч палышаш. Сидоровым пеленем наҥ- гаем.— Тыланда эрла эрак лекташ верештеш, ато Ярандаев адак паша дене олаш кудалташ. Садланак мый тыйым кызыт ӱжыктенам. А Сидоровым: куш кайымыж нерген бригадышкыже увертарена.Леонид Алексеевич, сигаретым налын, адак шикш.ыктынеже ыле, но ыш ылыжте. Вара ӱстел (воктен |теҥгылишке ора кийыше пурса шым гыч ужар отызам кӱрыштат, Васильевлан шунен каласыш:— Коч. Мый ужар пурсам моткоч йӧратем. Шаҥге пасу корно дене толмына годым изи годсо йолташемым, колхозын тӱҥ агрономжым, вашлийна, тудо пуыш. Воштылынак кучыктыш. Манаш, самырык годсо пагытым шарныкта. Икана тиде пурса верч туткарышкат логалы- нам,—■ кенета шыргыжале майор.— Пашаже теве кузе лийын....Рвезе жапысе ик умыр кастене Леонид, ола пазарыште налме шулдакан сур костюмжым чиен, пошкудо йолташыж дек ошкылын.— Айда Купсолаш каен толына,—ойым ыштен Леонид.Эчей тудым йол гыч вуйыш шумеш вискален ончалын — кумылжо волен. Пырля ошкылаш тудын ни сай вургемже, ни йолчиемже уке гынат, Леонидын ойжо дене келшен, тунамак акажын шӱкшӧ калошы- ж.ым шем шӱртӧ дене амалкален ургаш пижын. Изиш лиймек, меж шӱртӧ дене пуэн ургымо йолашым, тыгаяк шем чулкам чиен, корнын! лекташ ямдылалт шогалын.— Тиде йолаш дене кошташ шокшо вет, Эчей,— тарванымыштым ужынат, пелештен аваже,— мый вет телылан ургенам.Пошкудо ялыште жапым пеш сайын эртарыше Эчей тусо рвезе- елакын гармоньыштьш шоктен, ӱдыр-,влак уло кумылын мурен-мурен кӱштеныт.Ялыш пӧртылмӧ годым Леонид ик ойым ыштен:— Эчей, айда ужар пурсам поген наҥгаена.— Орол уло вет. '— Ок койыш— А шылын шинчын гын?Шӱгар турашке шумек, нуно оролым эскераш пижыныт. Но тудо нигуштат ок кой. Туге-гынат пурса пасу деке нӱгьирнен-пӱгырнен ли Шаля ын.ыт. Леонид у костюмжым амыртыме деч шекланен, нылйола ошкыл пурен, а Эчей почеш кодын, вес могырыш нушкын.— Ах, киямат-шамыч! — кенета шоктен.— Кызыт гына кум ӱдырым поктен колтышым, ынде тый толынамЭчей вуйжым нӧлтал ончалын—Леонид ӱмбак пычалым виктен шогалше оролым ужын.— Пурсам кочмем шуын, кугызай,— лӱдде манын Леонид.— Ик кормыжым налаш лиеш?Рвезе лудшаш олмеш орол шке ӧрткымӧ гай лийын. Моло ӱдыр ден рвезе-влак шеҥгек ончалде чошат, а тиде, ужат, кузе онча, пуйто титаканат огыл. Орол кугыза пычалжым волтен да воштылалын ие* лош тен:— Йӧра, коч. Вескана нушкын ит кошт...



— А палет,— верже гыч кынелын, лейтенантым эргыж семын вучка л тыш Леонид Алексеевич. Тиде орол огыл гын, мый милиций паш ат, пожале, ом логал ыле. Икана колхоз правленийын! милиций гыч майор толын. Комсомол организацийын еекретарьже дене кутыраш тӱҥалын. Манеш, милиций школыш тунемаш колташ иктаж марий рвезе кӱлеш,. Саде оролетат колыштеш, шонен шинча: ком муаш? Ушышкыжо мый логалынам. Ойым ышта: «Трутников Леонид келшен толшаш. Тудо чолга, честный айдеме кушкеш. Милиций пашалан резонлык». Теве тыге,— ик отыза почеш весым почеш майор.— Кодшо годым мый тый денет тор ж айрак кутыренам. Вуеш ит нал. Викшым ойлаш гын, ешек пужлымо шотышто шке титакан улат, шоненам. А кызытеш чеверын!— Сай айдеме,—“Сидыр Миклай дек ошкылшыжла, начальник нерген шой ал ты ш Васильев.— Чыланат тудым пагалат. Кӱлеш годым? вурсенат колта, Варажым шыматенат мошта. Ой, авайлан звонитлаш мондышым,— ошкылмыжым трук чарныш тудо.— Адак тургыжланаш? пижеш. Йӧра, Сидорович) мӱндырнӧ огыл ила, вашке пӧртылам,А  тыгутлаште Сидыр Миклай ден Валик капка ончылно шинчатыле.— Кодшо годым тый мылам шойыштынат,— пеҥгыдын ойлыш Миклай.— Тый декет Жора пурен улмаш.— Пурен гын, мо вара? Кӧранет?— Тыйым чаманем.— Мыйым? — ӧрӧ Валик.— Молан?— Палет, тудо нимогай строитель огыл. Овда ла веле. Тудо ни- туштат ок ыште.Тиде ой Валикым пуйто верешыжак пудален шындыш. Ончыгече тудо олаш миен ыле. Кунам тунемаш толаш да общежитий шотышто- кузе лияш манын, техникум.ыш пурыш. Жорам тушто иктат ок пале, Директор декат логале, тунемаш пураш йодмашыжымат кычал ойлышт— пуш ыж а т уке. Валик кагаз нерген кутыраш тӧчыш — кидшат веле шаралтыше Маныт, макулатура мыланна огеш кӱл.Рвезе нимом ышташ ӧрӧ. Молан тудым ондалаш кӱлын? Валик ик могырым висалта, весым... Тунамак ушышкыжо шучко шонымаш толын пура: «Лу теҥге оксам пуымыж годым арам огыл «за совместную работу» манын возыктен да кидым пыштыкташ Арам огыл Чиван Ни- наланат ала-кӧ деч саламым каласыкташ Можыч,, кагазшымат шолып нантайынеже? Толашат, чыла почын пуэм».Сидыр Миклай огыл гын, Валик саде Жоран толмешкыже иктылаш нат нимом ок ойло ыле, очыни. Миклай тудын йылмыжым рудыктыгш.— Ужат, кузе мемнам чиялтен. Мыланна иктым, тыланет весым* ойла, а шкеже сберкаосыште ыштыше пашаеҥ дек лур еда. Эрлак ми~ лицийыш каяш кӱлеш, Валик.Лач тыгодым Васильев эртен кая ыле. Миклай дев Вали кый- йӱ- Кыштым палышат, нунын дек лишемын, йодо:— Мом тыге шургеда?— Ойло шке,— Валикым ӧрдыжтӧ гыч тӱкалтыш Миклай.Тудыжо икмагал тошкышт шогышат, тылеч ончыч мом ойлымы-жым угыч каласкалыш.«Неужели Жора ден Йыван ик еҥан улыт? — Василъевын ултыш- тыжо рашемаш тӱҥале, тунамак Сергей Сергеевич дене кутыр ымы- жым шарналтыш, адак шоналтыш: — можыч, машина нерген мутланы- мыже шотлан гына?»— Кунам тудо толаш сӧрен? — йодо вара Валик деч.-— /Каласен огыл.Кузе умбакыже лийшашым икмагал шоналтымек, Васильев, лу шагат кас гынат, Сергей Сергеевичмыт деке каяш тарваныш. Миклай йым ӧрдыжкӧ ӱжын, эрла кушко кайышашым шижтарыш. Валик мӧҥгӧ велышкыже ошкыльо.Сергей Сергеевичын капкаж дек лишеммек, лейтенант ошкылмыжым чарныш. Тулышт ок кой, малаш возыныт докан. Фронтовой йол-



ташыжын эргыже, конешне, пӧртылын огыл. Уна толмек, ятыр кӱ тыркал ек шинчылтыт ыле. Помыжалтараш але эрла толаш? Уке, кунам толш»аШ!ы-ж,ым Тачак пален палаш кӱлеш. Ала ола гыч з в ондален?Васильев окнам пералтыш. Шып. Адак тӱкалтен ончыш. Изиш лиймек, Нина Федоровнан лопка чурийже янда вошт койо.
15Тыгодым Жора окна гыч лекташ ямдылалт шогалын ыле. Урем велнысе янда чытырналтме йӱкым колыш, чурк лие. Ойнаш ончале, палыш: милиций!Нина Федоровна, ик-кок мутым пелештен, капка почаш тарваныш.Жора, нимом ышташ ӧрын, костюм кӱсенже гыч пистолетым лукто, но мӧҥгеш шурале. А омса кочыри-ик шергылтме годым окна тӱ- кылтышым почын шуктыш.Куд-Ы1веч1ыш Васильев пурыш. Йӱд пеш пычкем!Ы1шЫ:Жа1Х отыл, чыла коеш. Теве нуно пӧртӧнчык шуыч. Тыгутлаште Жора окнам виш пӧчӧ, сумкам нале. Ала мешаяш тӱҥалеш манын, вашкымыж дене койка йымак шукал колыш.Омса лондемым вончымек, лейтенант Василъевын шинчажлан ӱстембал^ кинде шултыш, терке пернышт.«Толын, витне»,— шоналтышат, пелештыш:— Унадам вашлийын улыда, очыни.— Толын. Кастене изиш шинчылтнат, вара пич мален колтенна.Васильев тудым кухньыш ӱжын пурташ, кутырышаш улмо амалдене Жорам кынелташ йодо.— А мо лийын?— Нина ФедорО(Внан чурийже ошеме.— Нимат лийын огыл. Ик еҥ машинам ужала, сандене мутла- нынем.Чивай Нина пӧлем омсам пӧчӧ, тулым чӱктыш — кенета уло керт- мын кычкырал колтыш, вара комодшо дек писын куржын мий-ыш— яшлыкыште окса уке.— Сергей! — шорташ тӱҥале тудо.— Мом купон киет? Ужат, Йы- ваиет шылын куржын! Оксатьвм иго лыштык Г.— Ала тӱгӧ лектын? Молан тыге тургыжланеда? — чытен ыш керт Васильев.— Пӧртӧнчыл омса тӱкылымӧ ыле.Васильев Жоран пӧлемыш пурен шогале, кидшым одеял йымак чыкалташ— юалге, но виш кодымо окна гыч шыҥыше урем юж пӧ- Л0М1Ы1М пенпыжак 1Й1ӱк1ш;ы1к,тарен шуктен огыл. Тугеже, тудо милаш вочмо амалым веле ыштен, а окна гыч шукерте огыл лектын. Моло огыл, кызыт шоссе корныш Вашка. Авырен налаш кӱлеш, ик минуты мат мутайкален эртараш ок лий.Михайловын кынелмыжым вучен шуктыде, лейтенант, шоссешке шуаш манын, пакча капка гыч лекнеже ыле, тушто кӧгӧн кета.Урем дене куржмыж годым Васильев ваштареш писын толшо Валикым ‘вашлие.— Жора Сергей Сергеевич деч ленте,— каласыш Валик.— .Кушто кызыт?— Тиде уремыш савыртыш,— пурла велке кидшым шуялташ В алик. Нуно коктынат тушко вашкышт.Васильеват угибалне ошкылшо кужу еҥым ужо.— Тый, Валик, милицийыш курж, увертаре.— Йӧра,—-манят, рвезе лейтенантлан почешыже кычкыралаш — Шекланыза, тудын финкыже уло!Жора, шеҥгелныже йол йӱкым келын, содор савырнен ончале — милиций вургеман еҥым палыш. Тунамак пистолетым лукто.— Стой! — кычкырале Васильев.— Стой! Уке гын, л|ӱем.Жора куржеш, чарнен шогалаш огешат шоналте.Лейтенант кӱшкыла кок гана поче-поче лӱен колтыш.



Майкин Васильев дек мӧҥгышкыжӧ миен, тудым вучен шинчеш Вара милицийыш звонитлен — каен, маныныт.— Йоча-шамыч шалитлен коштыт, наверне,— лӱймӧ йӱкым кол- мек, чурк лийын, пелештыш Тонян аваже.— Ожно Кугече пайрем годым пычал дене иям пеш лӱдыктылыт ыле. А кызыт шырпе вуй денат кас еда лоч да лоч шоктиктат.— Уке, шырпе огыл,— тореш лие Виктыр.— Пистолет дене лӱйышӧ— Мый куржам,— картузшым ишке гыч руалтен, нигӧн ойжым колыштде, уремыш вашкыш тудо.Капкам кылде-голдо почын лекмек, Майкин кушкыла куржшашым ончышташ тӱҥале. Пурлаште але шола велне л ӱ м  ал ышт? Уке, пы- лышлан пурла могыр гыч шоктыш. Тувелне шоссе мӱндырнӧ огыл. Вик тушкыла кӱлеш.Тыгутлаште умбачын «Стой!» манын кычкыралме пыкше-пыкше солныш.«Милиционер ала-ком шокта»,— шоналтышат, Виктыр йолгорныш писын вончыш.Тылеч ончыч дружинник Майкинлан эше нигунамат тыгай лӱйка- лымаште лияш пернен огыл. Южгунам ресторан гыч руштшо иктаж пӧ)ръеҥым айныктарыме верыш наҥгаеныт, культура пӧрт воктенысе садыште верланыше танцплощадкыште порядкым эскереныт. Самы- рык-влак кокла гыч шукынжо шкеныштым сайын кучат. Но кеч-могай кӱтӱштат терыслен коштшо шорык але ушкал уло.Тыгай мут оргажым ушык дене пӧрдыктылын, Виктыр урем мучашысе пӧрт ончыч йос гай куржын эртыш. Шӱлышыжым оҥ тич погалтен, Майкин лап шинчын ончале — шоссе корно дене кудан толшо лапка машинын пикш гай шуйналтше волгыдыштыжо айдемын ужо.«Кидшым нӧлтале, машиным шогалтынеже»,— эшеат писын чы- малте Майкин.Машина, зркышныде, умбакыла шикшалте. Икмагаллан шинча йымыш гынат, Виктыр ӱмылкам ыш йомдаре. А  садыже, эше вес веч авыралаш тӧчышӧ еҥым ужат, корно воктене кушшо самырык коже- рыш тӧрштен шыле.Майкинат, изиш йожекрак корным налын, кугорным вончыш, иман пушеҥгылам кидше дене шеҥын пурыш. Тыгодым, йолт волгалтыш, пуйто кӱдырчӧ рашкалтыш. Виктыр, вуйжым кенета кучен, изишак лӱҥгалт шогыш, а вара мланде ӱмбак лыдыр волен возо.Тыгодым Васильеват шоссе деке шуо. Тудат машинын кудал эр- тымыжым, тушто шогышо еҥым раш ужо. Изиш лиймек, лӱйымӧ йӱкым колко.«Ужамат, пистолетшат уло,— лапыш шуҥгалтыш умбакыже корным нушкын вончаш пиже Алексей.— Шылын шинчын, очыни. Мыйым ваҥа».Кожер шеҥгек шуын, лейтенант ончышташ тӱҥале.— Умбакыла куржеш, а мый тыште пӧрдам,— семынже шкенжым вурсен нале Васильев да саде еҥын почешыже тарваныш.А ончылно — чодыра. Кугорно, райцентр тураш шумек, лач тушко савырнен пура. Машина-влак икте почеш весе эртен кудалыт. Л ӱ йышӧ еҥ иктажлан кидым нӧлтал шогалта да. шинчеш гын, вара кычал муаш йӧсӧ.Лейтенант Васильев арам огыл кажне эрдене турникыпгте пӧр- деш, пакча шеҥгел паеуш лектын, кок-кум уштышым куржталеш. Он- чылныжо чымыше рвезат вийдыме огыл. Но лейтенант тудын деке ли- шемеш да лишемеш.«Чодырашке пурташ ок кӱл. Изиш авыралаш перна. Шуаш мо? Шуам. Лӱен-лӱен, ӧрдыжкыла кораҥдем».Ончылно йолт койо. Пуля кӱшычын вжик эртыш.Шот ыш лий — Жора чодырашке шуо, пушеҥге шеҥгек шылын



шогале. Тудо моткоч поен, шӱмжӧ лектын вочшашла пьгртка. Ынде ик- тым гына шона: милиционерым ок пушт але ок сусырто гын, утлен ок керт.Теве милиционерын ӱмылкаже ко Йо. Жора тунамак кок гана лӱйыш.«Садак кошартем,— эше чот шыдешкыш Ж ерӓ.— Тыштыже ом му- чышто, чодыра полша».Василъевланат раш лие— преступник вучен кия. Ынде тудым чодыра гыч поктен лукташ ок лий. Тудым кузе-гынат ондалаш кӱлеш. Электрический ион арым ылыжтен кодаш гын?Воктенжак кок парня кӱжгыт пызле шога. Васильев лывырге пу- шеҥгьпм эркын |ш|ушшыл. пӱпы1р(ТЫШ', кмуча!Ш1ЫЖ;ЫМ тодыльо, понарьш йӧнештарен сакыш. Ынде ылыжташ да пызлым мучыштараш гына кодо.— Жора, садак от утло! Пистолетым кудалте, лек на с у т ,— мландыш пызнен, кычкырале лейтенант, тунамак кидше гыч понарым мучыштарышеНӧрӧ пызле, кок велкыла лӱҥгалтыш, тул волгыдын шаркалаш тӱҥале. Туге коеш, пуйто понар айдемын кидыштыже йолтка.Тидым ужын, Жора куаныш, лӱйылташ пиже.А Васильев, тиде жап дене пайдаланен, преступникын шентекше туат, ӱмбакше кержалте, |ПИСтолетан кидшым пӱтырале. Тыгодым Ж ерӓ спусковой крючокым темдал колтыш, тунамак шкенжын кашле лывыргыме гае лие. Ӧрткымыж дене тудо шканже шке логалтен.
17Роди ой оваш шочмо (кече пайрем же пуле л ыш. Начук ден Тоня, Вик- тырым вучышт-вучыштат, уремышкат лектын ончальыч, нимогай йӱк- йӱаным ышт кол. Кава гыч шокте вошт шыжыктыме гай йӱр гына вужгыкташ тӱҥале.Пӧртыш пурен, Тоня изи ӱдььржьгм малаш пынгтыш.А Начук парняжым чытыдымын тодышт коштан, телефон трубкам налын, Ваеильевмыт дек звонитлыш.— (Мили!Ц!И!Й1ыш ӱжыктыш^ эпле пӧрты лып огыл,— каласыш Алек- сейын аваже.— Колат, Тоня...«Тургыжлана»,— Василъевын аваж деч мом колмыжым каласы- мек, шиже Начук.— Мый каем, Тоня.— Кушко шкетын? Виктыр толшаш вет.Шагат эртыш, кокыт... Орина кокай ден уныкажат мален колтышо А Начук ден Тоня нимом ышташ ӧрын шинчат. Милицийышкат звонит лышт— нимогай увер уке.Кенета йоҥгалтше телефон йӱк нунылан когыньыштланат чаргыжме гай шоктыш. Удьграмаш-влакым пуйто мардеж нӧлтал шогалтыш.— Д а, мый улам. Мом манат?..Трубкам пыштымек, Тоня ала-мом шоналташ да Начукым лӱдын ончале, вара пелештыш:— Больницыш каяш кӱлеш. Сейчас машина толшаш. Сестра звонитлыш.— А -а,— умшажым йытыран кар ал тыш ӱдыр.— Тугеже мыят мӧҥгӧ шумеш ,пырля ми-ем.Машина гыч волен кодмек, Родионова дежурныйын каӧинетыш- кыже лыве гай куштылгын пурен шогале. Лач тыгодым Алексей телефон номерым п)ӱты|ра ыле. Тудын кемже, погонан вургемже рок дене амырген, шкеже пӱжалтын, чурийже ала-могай кугу азапыш логал- мым палдара.4  Ончыко



Тоням ужын, Алексей, салам маншыла, вуйым савалтен шыргыжале да трубкашке кутыраш тӱҥале:— Майор йолташ, лейтенант Васильев ойла. Докладыватлем: саде Жорам больницыш конденат .̂ Чот сусырген.Трутников туддеч ала-мом йоды ш т— Лач тудак, майор йолташ. Шуко лӱйкалыш. Пеленже пистолет ыле.Тоня, шкафым почын, халатым чийыш да, кутырен пытарымыш- тым вучен шуктыде, приёмный покой манме пӧлемыш вашкыш. А В асильев умбакыже каласкалаш тӱҥале:— Михайловмытын оксаштым шол ыштыш Майкин? Тудым ужын омыл. А кӧ тыланда звонит леп? Родионова? Мӧҥгышкыда? А мый милиций ыш самырык рвезым— Фёдоров Валентиным колтеиам ыле. Миен огыл мо?— Уке. Но оперативный группа шаҥгак лектын,— шокта милиций отделений начальникын йӱкшӧ.Ош шӱргывылышан, икмарда капан самырык еҥ пурышат, лейте- нантын трубкам пыштымыжым вучалтымек, пелештыш:— Мыйже ынде ала оман кӱл? Мӧҥгыш шумеш шымлу меҥге, пеш лишныжак огыл. Колхозлан грузым Тачак намиен шукташ кӱлеш. Эрла вольык комплексым тӱрыс ямдылен шуктынешт.— Кызыт милицийыш кудалза, тушто дежурныйлан мо лиймым чыла возен кодыза, а вара каен кертыда.— Йӧра, пурен лектам,— шофер келшыш.«Молан Валик милицийыш увертарен огыл? — шоферын кӱвареш пижын кодшо йол кышажым ончен, шонкала Васильев.— А шофер поро айдеме. Чотак полшыш».Лейтенант Жорам корню марте нумал луктын. Вара -Мишиным [погалтен, шоферын полшымыж дене лӱялтше рвезым больницыш конден.— Лейтенант йолташ,— мӧҥгеш пурыш шофер, вӱран кагаз лапчыкын шуялташ,— ончалза, тендан лектын возын отыл? Кабиныште йол йымалне кийылташ ыле.Васильев пидыш нале, ынже кушкедле манын, шекланен тар ал тыш— Ивук Воян эргыжын строительный техникумыш тунемаш пураш йодмо нерген возымыжым лудын ленте.— Пеш кугу тау, шофер йолташ! — шоферын кидшым кормыж- тыш Васильев.А  ты жапыште Родионова, сусыр еҥым шымлен, больница воктенак илыше рентгенологым ӱжыкташТонян пурымекше, Алексей тудын тургыжланыше чурийже гычак шиже: паша томам.— Кузе вара? — пытен кертде йодо лейтенант.— Вӱржӧ шуко йоген.— Неужели кола?— Чыла лийын кертеш. Хирургым ӱжаш перна. Мыйын шонымаште, операций деч посна арален кодаш йӧсӧ. Пеш нелын сусырген.— Кызытак ӱж, Антонина Сергеевна.— Виктьгрым ужын отыл? — Алеюсейым чаманен ончале врач.— Уке,— йол йыжыҥжым луштараш кушеткыш шинче тудыжо.— Лӱйкалымым колят, вигак лектын куржо,— трубкам налын, шӱмемым пӱтыркалышыла, пелештыш Тоня да телефон дене кутыраш тӱҥале:— Зоя Петровна? Омылам лугыч ыштымылан вуеш ида нал. Тиде Родионова ойла. Петр Петрович кӱлеш ыле.■ Зоя Петровнаже, очыни, ӧкым мутым каласыш, садлан Тоня пеҥгыдын ешарыш:— Кызытак кӱлеш! Мый машиным колтем.



18Ючылий капан, ош халатым шоҥалше, иктаж витле ияшрак хирург куштылгын пурен шогалят, Васильевлан, салам маншыла, кидым ^ рӱзалын, вигак внутренний телефон аппаратысе кнопкым темдале дайодо:— Снимке шашке шуэш?— Сейчас Антонина Сергеевка дене колтем, Петр Петрович,—шоктыш пӧръеҥ йӱк.— Да-а, шукертсек тыгай туткар лийын огыл ыле,— лейтенантым тӱткын ончалын, пелештыш хирург.— Пеш самырык логалын.Васильев тудлан ала-мом вашештынеже ыле, омса лондем гоч вончышо Родионова лугыч ыштыш.— Тевыс, Петр Петрович,— снимкым шуялташ врач.Хирург, шинчалыкым чиен, снимкым электролампа дек нӧлтале, икмыняр жап шымлен шотыш.— М-м-да,— куптыран саҥгажы-м ниялтыш вара-— Пуля зи шучко вер ыш пурен шинчын. Операцийлан ямдылалташ перна. А вӱржӧ могай груҥпан?— Кокымшо,— Кокымшо группам мемнан ситышын лийшаш.Г —- Петр Петрович, преступҥикым кузе-гынат арален кодаш кӱлеш,— коклаш пурыш лейтенант.— Тудо шкетын огыл. Кола гын, мо- лыжым муаш йӧсӧ лиеш.•  — Мемнан тыште милиций отделений огыл, Васильев йолташ.Преступник уке! Больницыште черле да сусыр веле улыт,-— руале хирург.— Палем. Тыланда — сусыр, а мыланем — преступник. Теве ончалаш,— картузшым кудашын, Петр Петровичлан ончыктыш лейтенант.,-— Вуем гыч пурт веле койын кодо.— Нимат ом уж.-— А теве! — картуз саҥгасе рожыш парняжым тушкалташ Алексей. -— Д а -а ,—шоналтен, вуйжым рӱзалташ хирург.—Шучко пале кодын. Кок-кум сангимепрлаи ӱланрак логалеш гын, мыят полшен ом ^ керт ыле. Тиде — илыш пиал маналтеш, Алексей Дмитрии.Илыш пиал... Лейтенант Васильевлан тидым ушештарыме волген- чыла йолткен рашеме, ала-молан йоча-влак дене мутланыме шар- налте.Ӱмаште шыжым, луымшо ноябрьыште, Совет милиций кечым палемдаш тудым ш кол ыш ӱжын. Мутланымаш кужун ш ушныш.— Алексей Дмитрин, а те преступникым кучен улыда? — кидым нӧлталыт ик ӱдыр пулеметла тототлыш.— Икана,—-тӱҥале лейтенант,— азапыш изиш гына логалын омыл. Но тиде милиций паш ат пурымо деч ончыч лийын.^ — Ойлыза, ойлыза,— ылыжыч йоча-влак.А тунамже теве мо лийын....Алексей Военно-Морской флот кечын Севастополь ола гыч мӧҥ- гыжӧ ужаш толеш ыле. Ял корно тураш шумек, авто!бус гыч волышан шӧртньӧ буква дене «Краснознаменный Черноморский флот» манын возыман шем тасман бескозыркыжым шӧрынрак ушкал тарлен, шочмо кундемысе пӱртӱсым йырым-йыр ончале. Умбалне пасу корно дене куд ал толшо грузовой автомашиным ужмек, шӧн ал тыш: «Руштшо еҥ семын тыш-туш тайнышташ». Алексей чемоданым корно ӧрдыжыш шындыш. «Чынак, шофёр айык огыл! Кидым нӧлтал шогалтышаш».Но машина, урмыжалташ, шосоешке савырнаш тӱҥале. А ваштареш — автобус лишемеш. Аварий лийын кертеш. хМатрос, пикшла куржын миен, шеҥгел бортыш кержалте, кузовыш кӱзен шогале. Мушкындыж У дене кабиным кыраш пиже— шот уке, шофер пуйто огешат кол. Момышташ? Ончыл окнам петы раш кӱлеш! Алексей, буш лачым кудашын, 5 1
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ончыкыла лие, шоферын окшпжыже шаралтен сакыш. Машина эр* кышныш, вара кудалмыжымат чарныш. Кабина омса почылто — кор- нышко шофер шинчал мешак семын лектын возо. Йол ӱмбалнат Шогенок керт, тунар чот Руштын.Варажым тидын нерген комсомол райком гыч Васильевым служитлыме частьышкыже возен колтеныт. А вес ийынже, флот гыч нӦртыл- мек, шукат эртен огыл, Алексейкин райком ыш ӱжыктеныт, милиций па- шаш пураш ойым ыштеныт...«Иоча-влаклан шӱмым авалтыше мутланымаш калта,— хирургым ончале Васильев.— Петр Петрович мыняр айдемын илышыжым арален коден — шкежак веле пала. Теве ком йоча-влак дене вашлийыкташ кӱлеш».А*Петр Петрович, снимкым эше ик гана шымлышыжла, сестран содор пурымыжым да Родионова дене ала-мом шып мутлан ы д ы ш т ы м келын, пелештыш:— Могай секрет?—- Кокымшо группан вӱр кодын огыл, манеш,— кидым таралтыш врач.— Кузе кодын огыл? А икымше?— Кастенак родильныйыш чыла наҥгаеныт. Донор-влакым ӱжын кондаш перна.— Кызытак кондыза! Эр марте вучаш ок лий.— Мыйыным налын кертыда,— аптыраныде, хирург деке лишеме сестра, тунамак ош шӱргӧ иачкатаже чевергаш,— Икымше группа.Нине шомакым колыш, Алексей ӱдырын тул золгыдеш логалше шинчаштыже пуйто канде-канде кавам ужо.«Мыланна полшынеже, Хирурглан ойлымо мутем умылен,— куанын! Алексей.— Тӱрвыжат чия деч посна чевергыше, шем шинчапун- жат чиям йӧратыше огыл. Тыгай айдеме илышыште шеҥгек ок чакне».— Петр Петрович, кӱлеш гын, мыят ямде улам. Флотышто вӱрым кок гана пуэнам,— коклаш пурыш Алексей Васильев.Хирург чылаштымат нимом пелештыде колышт шогышат, лейтенант веке савырнык!.— Кок гана, маныда? А группыжо?— Икымше.— Антонина Сергеевна, тазалыкшым шымлыза.•— А  мый черле омыл,— вачыжым туртыктыш Васильев.— Петр Петрович, садак ныл шӱдӧ грамм деч утыжым налын огына керт,— ӱстембалне шинчыше янда ате гыч градусникым налын, Алексейлан шовыч дене ӱштыш кучыктыш Тоня.— А мыйже? — тылеч ончычсо о.йжылан вашмутым вучен тӱкныде, коклаш пурыш сестра.— Те операцийыште полшаш тӱҥалыда. Ок лий тыланда, Рая,— каяш тар!ваныш хирург.— Йӱдым кӧ толеш? Лучо мый шке... — мутым лукташ тӧчыш Родионова.— Тыландат ок лий. Рая весым ӱжын Конда,— ойлаш эрыкым ыш пу Петр Петрович.— Пеҥгыде шӱм-кыла:н,— хирург ден сестра почеш омса петы- ралтмек, теҥгылыш шинче лейтенант.—■ Айда температуретым ончалына,— кидшым шуялташ Тоня.— Кумло кудытат, кандаше,— градусникым коҥылайымач лук-ниыжла, шем Ш1инчаж,ы*м .м'оды1ктал1, шы|ргыжа1ле Алексей.— Чынак,— цифрьгм ончалъш, пелеш.тыш врач.
19В|ӱрым лукмек, Василъевын кид-йолжо ик жаплан пуйто лунчыр- гы|ш. Икмагал в ийым поген шшчылтмек, дежурный врачъш кабине- тышкыже ошкыльо, тушто кушеткыш возо.



— Ит вашке, хманьым вет, Лёш а,—шокшо чайникым кондышыжла, чаманен каласыш Тоня.— Вет ныл шӱдӧ грамм — шагал огыл.— Л эше ком муыт?^  — Бы т комб и н а ты ш те ыштыше ик донор толын. Палет чай ныжылге йӱк дене мурышо ӱдырамашым.— А-а, Лобанова.Тоня, тумбочка гыч кагаз вӱдылкам луктын, Алексейым ӱжӧ:— Тол тышке, ти ч ,— ош пӱкеным ончыктыш,— шокшо чай дене когыльым коч.— Тыланет ынде сайракый кочкаш кӱлеш.— Муным, гактам да ӱян торыкым мо?— мъюкарам ышташ Тонкин Алексей.— А тый ит воштыл,— саҥган! кечалтше ӱпшььм чинче гай йӱлышӧ ош калпак йымак шурале Тоня.«А Валя тыге нигунам шӱкен огыл,— тунамак шоналташ Алексей.— Тудо торжан манеш ыле: «Шин, коч!» А Тоням ик кече гына ом уж, чучеш идалыкла. Пуйто сымыстарен шынден. Ме коктын пытыдымын кутырен шинчен кертына, а Валя дене ик касыште—-вич-куд мут. Ох, Тоня, Тоня! Мый врачын пашажым ом пале, тудо—мыйыным, а ойна вӱдла йога».— Мом пеш шонет, Лёша? Кочкаш кӱлеш,— Лёша манмекет, шӱмем шолаш пура.— А кузе ойлаш? Ме (вет йолташ ӱлыл а,— Инара шинчаж дене тӱткын ончале гынат, Тонян йӱкшӧ Алексейын шонымо корнышкыжо
^  логалме гай шыжалте."  — Ончем-ончемат, тыйынат пашат куштылго огыл.— Куштылго паша нигуштат уке. Ойжат вет— паша. Но мили- цият — тъпньгс пагытьим саклыше ар мий. Таче лӱдын?— йӱдым.— Тау, Тоня.—• .А эше каласаш?— Мом?— Палет, тый денет вашлийме деч ончыч милиционер ӱмбак ала* молан шӧрынрак ончем ыле. Ала изи йочам тудын лӱмышт дене лӱдыктыл мылан, ала вес амал дене...— теҥгыл гыч кынелын, окна деке миен шогале Тоня.—< Икана, изием годым, ӱстембач теркым волтем шуэ-у нам. Авам шыденгкыш, вурсаш пиже: «Эше шалыкташ тӱҥалат гын,милиционерым ӱжын кондем, тек наҥгаен петыра!» А шкеже, чынак, мыжерым чияш кычалеш.— Д а-а ,— кугун шӱлалтыш Алексей,— кызытат южышт тыгак лӱдыктылыт. Южгунам тыгай мут пылышыш перна да шӱмем пудыра- на. Мыят учитель, агроном але врач лийын ом керт ыле мо? Пеш кертам ыле! Можыч, коммунизмыште милиций ок лий. А  кызыт тудо кӱ- лешак. Але улыт эше тыгай-шамыч... Мом утыжым ойлаш. Тый шкат ужат.— Мыят изием годымак курчакым эмлем ыле,— трук савырненV  шогале Тоня,— а Варажым м.единститутыш пураш шонаш-тӱҥальым.Ынде терапевт улам.— Тугеже Тыят чын илыш корным муынат...Алексей эше ала-мом ойлынеже ыле, тыгодым больница кӧргыштӧ ыштыше телефон аш ар ашанте тул чуктаяте. Тоня содор ш оп- кым темдале.— Колыштам.— Антонина Сергеевна, тендам Петр Петрович ӱжеш,— шоктышР аян йӱкшӧ. 20Эрвелеш майор Трутниковым омо пызыраш тӱҥале. Верыштыжак у  нералтен колта — телефонын оҥгыр йӱкешыже чурк лиеш .* Изиш кутырыман йоҥгыдо кабинетше сигарет шикш дене Темеш. 5 3



Лейтенант Василъевын пурымӹж годымат майор ала-кӧ дене кугыра ыле. Тудыжо омсам пералтен почат, мӧҥгеш петыраш тӧчыш, но милиций отделений начальник ужын шуктыш, содор кидше дене, «пӱрӧ» маншыла, ужо.— Тиде пашашке прокуратурын следовательжат ушнен, внутренний паша министерствышкат увертарыме,—телефон пулыш кутыра Леонид Алексеевич.Алексей вигак умылыш: майор партий райкомын секретарьжылан каласкала.— А уголовный розыск инспектор лейтенант Васильев уже толын, теве ваштарешем шинча. Кунам мияш? Эрдене? Йӧра.Трубкам пыштымыж годым начальникын покшымеш логалше гай сур ӱпшӧ йыл-йол койо. Тудо адак сигаретшым шупшылнеже ыле —пепельницеш тушкалташ йӧртыш.— Райоиыштына эше тыгай происшествий лийын огыл ыле,— В асильевым тура ончалын, ӧрышыжым ниялтыш тудо.— Тыгай азап лиеш манын, мыят шонен омыл,— пелештыш лейтенант.Пӱкеныште тӧпката капшыге савырнен, майор кӱшташ:— Эше ик гана каласкале, мо кузе лийын.— Михайлов Сергей Сергеич дек пурен лектым,— кӱрен сумкам нӧлталын, ончыктыш Васильев.— Преступник ала-молан пеленже налын огыл. Вашкен, очыни. Теве мом муым,— сумка гыч ужар; тӱсан ка~ газ пачкым лукто.— Тиде пачке ӱмбак шӱдӧ теҥгеашым иктым гына пыштет гын, пӱтынь пачкыге оксала коеш. Лу тӱжем. Сергей Сер- геевичлан лач тидымак ончыштеш А теве тудлан возымо фронтовой йолташыжын серышыже,— кагазым шаралтен пыштыш лейтенант.— Тидым преступник серен.— Таҥастарен ончалмат сита, нимогай экспертизат ок кӱл,—изиш шымлен, пелештыш Леонид Алексеевич.— Теве молан макулатурым погыктен улмаш. Тудлан серыш кӱлын.~:яя_д;.Л ынде тидым ончалза, майор йолташ,— йылгыжше кӱртньӧ срМӧч-влакым чӱктӧ Васильев.— Костюм лодкладкыштыже муынам.- — Сберкасса сейфлан келшен толеш,—-вигак умылыш Леонид Алексеевич.— Келша,-— вуйжым савалтыш Васильев.Ынде раш: письма Сергей Сергеич дек палыме еҥ семын миен пураш амал лийын, вет ватыже сберкассыште ышта.— А Варажым ӱжаш, сберкассым толаш неле,—-ешарыш лейтенант.— Мыйын шонымаште, тудын кок вариант улмаш. Иктыже—сбер- кассым йӱдым але ' кечьшалымак шиялтараш. Весыже — Сергей Сер- геёвичым ондалаш. А молан кокымшыжо веле шукталтын — тидымат умылаш йӧсӧ огыл. Сергеичын оксажым поген налмек, тудо, очыни, сберкассыш Тарванем. Лач тыгодым тый мешаенат.— Шкетын?— Можыч, йолташыж-влакымат вучен. А ты йӱдым ороллан Коди Павыл Шоген. Тудым Жора пала. Куш йомын Федоровшо? — кенета ойжым вес корныш савырале, Леонид Алексеевич.— Мӧҥгыштыжӧ уке.— Шукерте огыл Петр Петрович звонитлыш. Тыланет таум каласаш йодо. Конешне, преступникым арален кодаш кӱлеш. Вӱрым пуымо- шотышто мый дечем йодынат? Уке. Тый службышто улат, лейтенант, мый чыла пален шогышаш улам.— Титакан улам, майор йолташ. Мый иктым гына шоненам: кола гын, тиде пашам мучаш марте шуктен огына керт. Шкеижымат чама- ненам, эше самырык вет.— Южгунам тыматле койыш чотак мешаен кертеш. Уголовный розыскын инспекторжо преступникын пашажым писын рончышаш. Вет кастене гына кутырен шинчышна — тудо шкетын огыл, йолташыже



уло,— шылталаш пиже майор.— Телефон дене мыланем звонитлаш кӱлеш ыле.— Чыным ойледа, конешне, а мый...— Самырык вует дене тый эше ик йоҥылышым ыштенат,— ко- 1нар!вар.няжы!М' |рӱзалты!ш Леонид Алексеевич.— Рвезе-®лакын ойъшкт гыч тый рашемдаш тӱҥалынат: Сергей Сергеич деке Жора гына пуреден, молым ужын огытыл. Молан тушко шкетын каенат? Молан милиций гыч иктажым налын отыл?— Тыге лийшашым кӧ пален? — кидым таралтыш Васильев, вара ешарыш:— Сергей Сергеевичын ойжылан ӱшаненам. Тудо вет мыйын туныктышем ыле.— Н у, кызытеш сита. Ужам, чот ноенат. Тыланет каналташ кӱлеш. Вӱрым пуымет нерген чылт монденам, вуеш ит нал.Леонид Алексеевич лейтенантам шылталымылан семынже шкен- жымат вурсен нале. Вара шоналташ: «Мом ыштет, тыгай мемнан паша. .Мыланна йоҥылышым ыштылаш ок лий. Но лӱдын шогышо айдеме огыл. Шкак поктен шуын. Сусыр преступник лай полышым пуэн.»Тыгутлаште коридорышто йол йӱк шоктыш. Омса почылто — вияш капан капитан пурен шогале да докладыватлаш тӱҥале:— Майор йолташ, оперативный группа толын. Дружинник Майкиным больницыш конденна. Сусырген. Ушдымо киен. Кызыт шинчаже ок уж. Тудым Фёдоров «Валентин муык.— Кӧ оусыртен, мо дене? — рашемдаш йодо майор.— Лейтенант Ваоильевын преступник почеш куржмыж годым тиде лийын. Майкин шкеже тыге ойла. Манеш, полшынем ыле.— А преступник шкетын улмаш?— Шкетын.— Палыдыме еҥ-влакым монь поселкышто йӱдым але кастене иктат ужын огыл?— (Кастене индеш шагат годым ала-могай кок еҥ шоссе могырыш ошкылын. Нуным сберкасса орол Кодишкин Павел ужын.— Моло огыл, йолташыж-влак лийыныт,— майорым ончалын, ойлыде чытен ыш керт Васильев.— Кызытак Ярандаев дек Сидоров дене кудалына.
21Кодшо йӱдым лийше шучко паша пӱтынь райцентрым пудыраташ. Южо еҥже, умылен налде, манеш-манешымат шаркалаш тӧчыш: «Э-э, (милиций мален кия». «Иктат мален огыл! От пале гын, умшатам петыре!» — тыгай койышаилан руал вашештен весыже.,А Майкинын бригадыже тиде эрдене индеш шагатлан иже паш ат пиже. Кандашыланже чылаштымат будка ончыко погышт.— Иолташ-шамыч! — шӱлыкан йӱк дене тӱҥале шадыра чуриян бригадир Андреев.— Шукынжо, очыни, паледа мо лиймым. Мемнан Майкинна пеш кугу азапыш логалын. Таче мый лейтенант Васильев дене кутыренам. Виктыр Майкиным ик преступник лӱен сусыртеа.Никандров ден Сидоров йыгыре шогат ыле. Бригадирын уверже рвезе-влакьш пуйто рашкалтыш. Вет шукерте огыл нунат шакше корно гыч изиш гына кораш шуктеныт.Сидоровшо эше пеш самырыкын коеш, кашне денат вичкыж, а Никандров— тӧпката, лопка шӱрган.Ынде коктынат, шӱлалтыше, Андреевын ойган мутшым колышт шогат. Тыгодымак шкеныштын илышыштым лончылан— Йол<та!Ш-;нтм!ыч!— пытартышлан каласыш бригадир/— Мый ик ойым пуынем— Майкин шотешат нормым темаш.— А кузе тидым шукташ? — мане ик строитель.— Заводышто гын — вес паша, тушто деталь-влак... А стройкышто?.. Конешне, те мыйым ала-кӧлан ида шотло, но...— Эше кӧ кузе шона? — бригадир ала-молан поснак Никандро- вым тӱткын ончале.



«Мылам ойлыктынеже,— умылыш тудыжо.— Ме мынярын улын а?— шотлаш пиже, тунамак ӧрын кайыш.—Бригадыште мыняр еҥ у.л- мымат ом пале? Латвизыт!»Вара верже гыч кынелын каласыш:— Иван Ильич, ме латвизытын улына. Пашаште латвич минутлан ончыч толаш да латвизытан варарак каяш гын?Чыланат тудын велке ончальыч: а вет рвезе чыным ойла.А бригадир мокталташ:— Молодец, Никандров. Мыят тыгак шонем: больница гыч лек- мешкыже пашам тыге ышташ! Кӧ тиде ой дене келша, кидым... — Андреев шыргыжале: шомакым кошартен шуктымым вучыде, чыланат кидым иӧлтальыч.— А больницыш М1е Оидоро!в дене коктын кошташ тӱҥалына,— ойым .пуыш Никандров.— Молан коктын веле? — ышт келше молышт.— Черет дене коштын а. 22Антонина Сергеев пан (Катя ӱдыржӧ «дене йоча сад гыч тсшмышт годым Начук нуным капка ончылнытнт вучен Шоген. Пытартыш жапыште ӱдырын тургыжан явыгемме гай коеш, шкежат шӱлыкан коштеш.— Ават каен м о?— пӧртыш пурымек, иктаж-мом ойлаш манын, йодо Начук.— Арня ончыч кудале. Кузе ялыштат, Начук?— Вуйышко тӱрлӧ шонымаш толын пура.— Мо тугай? — Катин туфльыжым кудашаш полшышыжла, тӱткын ончале Тоня.— Эртак Виктыр нерген шонкалем. Чонем моткоч коршта.— Сай рвезе.— Ынде ӱмырешлан сокыр кодеш мо?— Викшым манаш гын, сокырат кодын кертеш. Пуля шинча нер-вым тӱкен.— Тыланет гына шӱмем ночам: ме вет Виктыр дене сӱаным ышташ келшен улына. А  ынде...— Мо ынде? — вийнен шогале Тоня.— Утыжым чонетым ит турж. Але вет пале огыл.— А молан вара тудо мый денем ынеж кутыро? Больницыш кок гана миенам — кӱлеш-оккӱлым веле пелешткалаш А кумшыланже пурташ кӱштен огыл.Начукын шинчавӱдню йырге ленте. Тоня нимом вашешташ ӧрӧ.Удырат тидым шиже да ойжым адак шке корнышкыжо савырале:— Антонина Сергеевна, а палет, мый мом шоналтышым?— Мом? — кухньышто кӱмыж-совлам наледышыжла, вуйжым нӧлтале Тоня.—- Вот мый марлан лектам, марием сокыр... Мый тудым Уремыште вӱдан наҥгаем...— Айдемым колымыж деч ончычак огыт тӧнӧ. Тый лач йомакы- сыла кутырен шогет. Ик ӱдырым нӧрепыш колтеныт. Пура, ончалаш— кӱшнӧ товар кеча. Давай шорташ. Вот марлан лектам, эргым шотеш, манеш. Кушкын шуэш, тышке толеш — ӱмбакше товар камвозеш.— Лудынам. Ит койдаркале, Тоня.Антонина Сергее,внан пӱтынь могыржо чытырналте: Начукын могай ул.м'ы1жььм пеш сайын палыш. В|И1К|ты|р1ат ӱмылан, коеш.«Ала йоҥылыш лиям? А мый кузе ыштем ыле? Азапыш логалше еҥым уло чон дене йӧраташ, пагалаш кӱлеш. А тудо шкеж нерген гына шона».Арня ончыч Тоня Виктыр дене шуко жап кутырен шинчыш. «Виктыр, молан Начук дене ынет мутлане?»— «Эх, Антонина Сергеевна! Ом керт. Паледа, ом керт! Ӱдыр сай, мотор. Илышыжым локтылмем ок шу. Моткоч пагалем мый тудым, сандене...» — «Значит, тый опера-



цийлай от ӱшане. А мый гын, сайын эрта, шонем».— «Мыят чыла вис- каленам».Виктыр тунам Тоня деч чын амалжым шылтен. Начукын первый гана ми1Й!Ы,м!ыж годым ак тудо иктым шижын: ӱдыр эртак шинча нерген пален палаш коча, сокыр еш кодмо деч шеклана.Кызыт, Начук дене мутланыме^ Тидыже Тоняланат рашемме, садлан торжанрак, ӱдырым пӱшкылаш шонен, каласыш:— Больницыште ик йытыра сестрам ужынат? Лӱмжӧ Рая.— Вара мо?— Виктыр тан эре полшаш тӧп а.— Сестра тыгаяк лийшаш,— ыш умыло Начук.— Сестра... А тый йӧратыме катет деч пукшенат.— Тыге ит ойло — пырчат кӱктен омыл... Мый теҥгече аваж деке пурен лектынам,— виеш шыргыжале Начук.— Ялышкышт паша дене м йен а м ыле.— Виктыр нерген чыла каласенат? — лудо Тоня.— Ойленам.— Вет шке лалет, аважлан каласаш шӱден огыл. Кокымшо гана инфаркт лийын кертеш.— Тылзе эртен, а тудо алят ок пале. А мый лӱдыктен шым ойло.
23•Кастене Антонина Сергеевка больницыш то лый гына шу© — Рая пурыш. Саламлалаш .— Тый адак дежуритлет мо? — йодо врач.— Майкиным шкетшым кодаш ок кӱл, манеш Петр Пет-ро1вич.— Шкеже тыштак?— Эше каен огыл. Памаштӱр гыч ик чер лым кондышан! улыт. Сандене вучен шинча.«Сай ӱдыр,— шоналтыш Тоня.— Виктыр верч жапшымат ок чамане. Ни кугешнымыже, ни чояланымыже. А  Начук?..»Ты жапыште Тоня Трутников ден Василъевын лурымыштым ужо.— Антонина Сергеевна дене кутырен келшен а, шонем,— вигак тӱҥале Трутников.— А мо лийын? Шичса.— Мыланна тыште шинчаш огыл, а палатыште кийыше преступник дене мутланаш кӱлеш. Лиеш вет?— Изишак вучалтыза. Ончал толам.Родионова тиде пашам пике умбакыже ыш нал: шаҥге Петр Петрович Алекс ей нимат ыш пурло.— А-а, Леонид Алексеич! — пурымек, кидым шуялтыш хирург.— Тыште милиций, палатыштат милиций. Мыланна нимо дечат лудшаш уке. — Петр Петрович, ме...— Мо кӱлешыжым Антонина Сергеевна уже увертарыш. Раэре- шенийым пуэн ом керт. Вучалташ кӱлеш.—■ Петр Петрович, тудын дене ме шуко жап кутыраш огына тӱҥал.— Сусыр айдемын нервше гитар кыл гай чымалтеш. Мутланыме годым кӱрылт кертеш. Тыге тенданат, мемнанат пашана арам лиеш. Жал шум-еке, мый тыланда шке звонитлем.Хирургам умылаш йӧсӧ огыл. Вет тудо шкак о пар а лийым ыштен, кузежым-можым пала. А иктаж-мо лиеш гын? Адак операций?— Вучалташ логалеш!— пӱкеныш шинчын, пеҥгыдын каласыш Петр Петрович.— Кугу азап лийын.— Мом ыштет, чылажат лиеда. Палыдыме еҥлан ӱшаныме^ эре тыге.— А кузе ӱшаныдегече? Шукыж годым тыгай айдеме шкенжым веле пагала,— ыш келше хирург.



— Тиде шотышто, конешне, чыным ойлет, Петр Петрович. Нигӧ- лан ӱшаныде илыше еҥын ӱмыржӧ йокрокын Шуйка. А вет южгунам тергаш ал кӱлеш. Теве Сергей Сергеич ый фронтовой йолтапгыжьш эргыже Жерӓ деч вич ийлан кугурак улмаш. Йк гана ончалме гычак шоя- кым умылаш лиеш ыле.— Конешне, палыдыме еҥым первый гана ужма гычак лишке намияш ок кӱл,— ындыжым Петр Петрович вуйым савалтыш.— А чынжым манаш гын, тӱжвач ончымаште саде сусыр еҥ нимынярат пре- ступникла ок кой....Таче Петр Петрович тудын дене пел шагат наре кутырен шинчеш Хирургий пурьгмъгж годым Жора ала-мом пеш шонен кия улмаш.— Кузе ма лишыч? — йодык хирург.— Тендан ойдар доктор, умбакыже кузе илаш шонет, манмыла шокта,— ӧкымын вашештен Жора.— Чынжымак, кузе?— Мый дечем садак тыге йодаш огыт тӱҥал,— нелын шӱлалтен Ж ора.— Колем гын, ик мучаш лиеш ыле.— Эше самырык улат, илышет тӱҥалын веле. А тышечын сайын паром лектат.— Лектам? Кушко? Кэпэзешке? Теве милиционер йӱд-кече оро- лен шога.— А вес милиционер тыйым утараш шкенжын вӱржым пуэн.— Кӧ? — шинчам каралтен Жерӓ.Кузежьш-можым ушештарымек, Петр Петрович тудлан ой-каҥа- шым пуэн: I— Тыйын олмыштет лиям гын, следов ате л ьл а н а т, суд ончылнат шке йоҥылышем чон почын ойлен пуэм, а вара йодам ыле: «Ушаныза эше ик гана». А тый кушеч улметымат ынет ойло. Икана фронт гыч ик салтак куржо. Дезертир лийын. Вара кучышо— умбакыже ойлен Петр Петрович.— Лач наступлений тӱҥалшаш ыле. «Майор йолташ,— йодеш тудо,— трибунал дене ида судитле. Ушаныза, налза не ленд а. Титакем шке пӱрем дене мушкам», Мо шонет, йолкын командирже ӱшаныш. Тиде кечынак салтак ик дзотым шалатыш, немыч офицерым да салта- кым .Пленкин нале. Кум орденже да шуко медальже уло. Теве илышыш- те кузе лиеда.Жора нимом пелештыде киенат, хирургым ончалын, каласен:— Петр Петрович, те по(ро айдеме улыда. А «Калина красная» кином онченда? Шукшииын гай рольым модмем ок шу. Умыледа, молан?— хирургий ва1Ш1М,утш'ым 1вучалты!де, шкак (ваш еш тан:— Садак пуштыт.— А шкеже мо лийын?— тура ончалын хирург.— Тугеже тый йол- ташет-шамыч деч тудат. А Шукшинын геройжо чакнен огыл. Тидын нерген Сайракым в йок але. О б шесто ыш тыйын гай аедемьим пытен ок керт.Петр Петрович эше ала-мом ойлынеже ылят, сусыр еҥын тургыж- ланымыжым шижын, семынже шоналтен: «Арнят пеле гыч чылт парем лектеш. Кызытеш сита кутыраш...»Жора нерген хирургын мом мутланымыжым колыштмек, майор Трутников, т,ауш|те1Н, Васильев велке вуйжъьм савырале:— Эрлак внутренний паша министерств ыш кудалаш перна. Больница гыч лекмешкыже йолташыж-шамычым муаш кӱлеш.
24Эрдене больница окнашке яндар кече шӧртньӧ йолважым шуялташ да Виктырын койкыж деке эркын .виктарен намийыш. Вӱдотыза палан !киды!шкы1же’ логале, вара шӱргӧ начкатажъгм ниялтыш.Виктыр шокшо перныме денат ыш помыжалт, омо почеш омым веле ужеш.5 8  Теве нуно, Васильев дене коктын, ала-могай эҥер серыште ко лым



эҥырен шинчат. Кече моткоч пелта. Кенета ала-кушеч писе мардеж пу але, пушеҥге гыч икмыняр ужар лышташым вӱд ӱмбак Велен колтыш.— Виктыр, Ончо лышташ-шамычым, кузе ийыт. Ужат иктажым? Изи иксаш логалынат, я тышке, я тушко ийын коштеш. Писе мардежет адигуш пурен каяш ӧрткен, туге пӧрдъжта. Илышыштат тыге лиеда. Южо еҥым сер гыч серыш тӱкныкта, вара луктын кудалта але умбакыла, куш шонен, тушко наҥгая.— Валикым адак тыге ынже пуан ыле,— йолташыж могырыш вуйым савыр а л еш Виктыр.— Эскераш кӱлеш,— манеш Васильев.Тыгутлаште вужланыше чодырам пычал йӱк сургалтарыш.— Кӧ тиде?— ӧрӧ Ви1К1ты|р.— Браконьер. Тудым авыраш кӱлеш.Майкин ден Васильев, эҥьгрвоштырыштым кудалтен коден, чодыран! куржын пурат. Ончат, Коди Павыл шога.— Мый,— манеш,— Жорин йолташыж-влакым ужым, да поктен ыжым шу.Тыманмеш Васильев пуйто ала-куш шыҥан йомо. Тудын олмеш мотор ӱдыр лектын шогале. Но ындыжым Виктыр йӱкшым гына колош, шкегяжъим ок уж.— Виктыр, ойлымем монден отыл? — ныжылгын ойла ӱдыр.—Таче вет тыйын шочмо кечет. Бригадет гыч Сидоров тольо. Мане, Йошкар- Ола гыч тыланет муро пӧлекым радио дене колтат.— Кушто улат, Рая? Молан ом уж?— Воктенетак тотем. Теве Петр Петрович толешат, шинчатым почеш. Ужаш тӱҥалат. Сойыреш от код, Виктыр.— А  мый сокыр улам мо?Тиде мутат Майкин ый могыр жо- ьпралт кайыш. Тунам ак помы- жалте.«Коҥла вет тыгай омо,— шона Виктыр.— Кызыт гына колым эҥырен шинчышым, а кынельым 'больницыште. Мыняр шагат?— лырды- жыште кечыше (радио наушникым кидшӱм дене кычал муын, пылыш дек лишемдыш тудо.— Кудытат шуын огыл. Чу, Рая дене омыюа мом мутлан энным? А-а, чынак вет теҥгече тудо радио нерген ушешта- рен»,— содор халатым чияш тӱҥале Виктыр.Тыгодым сестра омсам почыш ончале. Майкинын к/ьгнелсмыжьим ужат, пурыш.— Поро эр, Виктыр,— мане Рая.— Кынелаш эше ондак, кудыт тыла эрталтен.— Салам, Рая. Тау, мален темынам.— Тугеже шочмо кечет дене саламлем, кугу-кугу пиалым тылан ет,— халат кӱсен гыч изи коробкам, открытным луктын, Рая тудлан кидышкыже пуынеже ыле, вара, тумбочка ӱмбак пыштышат, каласыш:— Рад и ом колышташ ит .мондо, маннам ыле, садлан пурышым.Кажне гана толмекше, Рая лекташ ок вашке. Утыжым ок куты- ро. А Виктырлан тудын ныжыл йӱкшӧ эртак Начукым шарныкта.— Рая, шукертак иктым йоднем ыле,— чытен ыш керт тудо.— Тыйым мый ужынам але уке?— Икана ужынат.— Кушто?— Тавдыште. Монден отыл? Икымше май келыш?Сестран кайымекыже, Виктыр шуко жап тудын чурийжым, сын- жым шарналташ тӧчыш, но шинча ончыкыжо эртак Начук толын шо- галеш да Раям ӱмылта.Тыге шонкален, Виктыр радио нерген чылт мондыш. А  кунам Лаухин икььм руалтыш, пӧръеҥ диктор уже ойла ыле: «...монтажник (веле огыл, тыгак уста рационализатор. Виктыр кечывалым стройкышто тырша, кастене школышто тунамеш. Чӱчкыдын тудым дружи,инин-влак коклаштат ужаш лиеш».



— Чынак, мыйын нерген!—Виктырын шӱмжӧ .пырткаш тӱҥале.— Умбакыже мом мане? Бригады,на мыланем сай лӧлекым ямдылен? Быткомбинатым чоҥымаште прафикым пел тылзылан ончылтен! А вет йолташ-шамыч кажне кечын толедат, иктым ак кутыраш «Ит тургыж- 
л ане, паша ышталташ».«Строительчвлакым марий радио шокшын саламла да, нунын йод- мыштым шуктен, Виктыр Майкинлан «Эҥер вӱд ӱмбалне» мурым пӧ- Л|екл1а»,— д иктӧрын 1М*а1Н,м*е|К1ш|е, !ма)рий муро т  орг ыште.— Ӱжара модеш! — семынже пелешткала Виктыр.— Эҥер вӱд ӱмбалне. Уке, чарлан макым ом пу! Чевер ӱжарам мыят ужаш тӱҥалам? А можыч?.. Нимогай «можыч!»Эр кочкыш деч вара Васильев тольо. Тӱрлӧ поро шомакше да весела кумылжо дене палатыште пуйто моткоч свежа юж шарлыш. Н о  Петр Петрович нерген мут лекмек, Виктыр шӱлыкаҥе.— Шижам, Виктыр, йӧсланет. Осал шопымашетым ушет гыч луктын кудалте. Петр Петрович, чыла нормальне лийшаш, мане.— Чыным ойлаш гын, чон коршта. Тышке логалмемлан ынде тылзан лиеш. Сандене вуйышто эртак ра!ше1М:ДЫ:дьше мут лорд еш: а можыч,, а можыч?.. А Рая эртак лыпландара.— Рая але сестра? — Виктырым ӧндал воштылале Алексей.— Мыланем Толя ойлен...— Тидын нерген ок кӱл,— Васильевын кидшым кораҥдыш тудыжо.— Ок кӱл гын, ок кӱл,— шоҥалме халат кӱсенже гыч транзисторный изи лриемникым луктын, Виктырын кидышкыже тушкалташ тудо..— Мо тиде?— Шочмо кечет дене саламлем, Виктыр. А тиде — изи пӧлек.— А-а, теве мо! Тау. Мо кӱлеш, тудым конден моштенИзиш лиймек, нриемникыште шыдыр-шыдыр шоктыш, вара ныжылге музыка йоҥгалте.

* *Кас лишан, ныл шагат эртымек, вучыдымын Тоня ден Начук толын пурышт, саламлаш тӱҥальыч.Йӱкышт гыч Виктыр шиже: нуно ала-можым мучаш марте огыт ойло, шылтынешт. Аваж нерген мут лекме годым шӱмжӧ кроп лие: «[Колетак огыл чай?» Но тыгай шонъгмашыжьш Начук тунамак кӱрльӧ.— Виктыр, сейчас ават толшаш.-— Авай?!Майкинын ӧрткен лекше шомакше лачак аважын омса почмаше- шыже лие.— Мый, эргым, мый...—йывырташ тудыжо да тыманмеш Виктыр* дек лишеме.— Кузе тазалыкет, кузе йӱмет, авай? — кидым шуялтен, аважым* ӧндале Виктыр.— Паремын, Виктыр, паремын. Мыйже, шонтылыкешем, доярка- шамыч дене пырля Йошкар-Ола театрыш каенам ыле. Тушто шумеш ала-мо лие. Л ом ы ж алаш , ончем— палыдыме верыште кием.— Палем, авай. Мыланем увертарен улыт.Аважын шыпак шортмыжым йолын, Виктыр тудым лыпландараш пиже, пӱкеныш шындыш.— Тау. Мый так вет, Виктыр, тыйым ужын куалымехМ дене... Оме- шемат кончышыч, чыла сайын эр тыш аш.— Мыят тыгак шонем, авай.Виктырын аваже пенсий ыш лектын гынат, шемалге сынже да изи налше дене эше самырыкын коеш, куптыржат шортын йошкаргыше шинча йымалныже изиш веле палдырнаш тӱҥалын.— Авай, йӱымат конден шым шукто.



— Колхоз кондаш сӧрыш, эргым. Умыр от мучко пасу пашам ыштен илет, тыгай герой эргым ончен куштенат, але вара лум конден она пу?» — маньыч правленийын^.Нунын мутлаиымышт годым Родионов а м Рая ӱжын лукто. Ыачу- кат почешыже тар1ваны1неже ыле, вара ала-молан Шоген кодо, Нимом •ышташ ормыж дене тумбочка ӱмбач коробкам налын, ӱпшыч олтыш.«Пагалыме Виктыр! Шочмо кечет дене саламлем,— открытке!!! возымо мут-в л ак тудын шӱмжым тургыжландараш тӱҥальыч: «Рая? С е стра? Тугеже, Тоня чыным каласен. А мый шоненам...»Мом Начук шонен — але марте шкежат рашемден ок керт. Кудо ■ велыш лупшалташ — кызытат ок пале.— А  ынде кузе мӧҥгышкыжӧ кает, авай?Виктырын тиде ойжо Начукым пуйто помыжалтарыше Чынжымак, кузе кая? Автобус кызыт ок кошт. Адак таксим тарлаш кӱлеш.Начук таксим муаш лие. Виктыр таушташ да адак ава ж могырыш савырныше—* Ок кӱл, авай. Ит шорт.— Уке-уке, огым,— шинчажым ӱштедаш толаша тудыжо, а шкеже чон йос ыж дене семынже шоиалта: «Ит шорт, манеш. Кузе ом шорт эргым верч? Авай шӱмжӧ кӱ огыл вет. Аважат сар гыч окшак пӧртылын ыле, эр пыташ кадет шумы!жы1мат (Вучен ыш шукто. А  ынде' адак Виктыр... Вет кызыкле сар огыл, калтак! Молан тыге лиеда!»
25Петр Петровичын милиций отделенийыш толын пурымыжлан Трутников ӧрӧ. Больницыште иктаж-могай азап лиеш гын, тудо зво- нитла ыле, очыни. Тымарте тӱҥ врач майорын кабииетышкыже йол- .жымат пыштен огыл. Тылеч ончыч нуно я С0|вещанийыште, я партий райкомын кок пачашан пӧртыштыжӧ веле вашлийыныт. Мо вара тудым кастене тышке конден?— Ончем, пӧртыштыда тул коеш. Шонем, Леонид Алексеич дек пурен лекшаш,—< тӱҥале Петр Петрович.— Пеш йӧра. Южгунам шинчаваш кутырыман шуэш. Шич.— Чыным ойлет, Леонид Алексеич. Кодшо годымсо торжа мутемлан от оьпре, тотем ,— йылгыжше (шем-кӱрен кумда ӱстел (воктек ©ер- ланыш тудо.— Пашаште чылажат лиеда,— вашештыш майор.— Тылзе ончыч лийше туткар паша фронтым шарныктыш. Лӱйкалымаш, неле операций...Тиде мутым хирург арам ыш лук. С ампир шиште годым, тудлан ончыл линий гоч тушманын тылышкыже ик гана веле огыл ,воичашыже пернен. А икана, мӧҥгеш пӧртылмӧ годым, мина пудештме дене чот сусырген, Варажым госпитальысе хирург чылаже латкум оеколкым тудын к алте гыч луктын. Операций ныл шагат наре шуйнен. А тылзе зртымек, адак фроитыш. Хирург дене чеверласыме годым Петр каласен: «Илен кодам гын, капитан йолташ, война деч вара хирурглан тунемаш пӱрем».— Мыланна илыш корныш шогалаш, конешне, неле пагыт полшен,— фронт нерген мут лекмек, умбакыже ойла хирург.— Чын, илышна куштылго лийын огыл. Шарнем, чодыра шындаш коштмем годым икана авам шошым кӱичен лукмо пареҥге дене кӱэштме мелнам пуэн колтыш. Ныл шем мелна. Вашакшылан нӧшмӱйым пыштыме. Аныклаш манын, кок кечыште кок мелнам пареҥге дене кочкым. Кечывалымже столовыйышто пукшат ыле, а эрдене да кастене — шкак шолгыман.— А  кызыт самъгрык-влак мом шюнат, тудым кочкыт. Йӧсланен огыт иле, Мыйын шонымаште, яра жапышт пеш шуко уло.Тудын ойжо дене майорат келшыш. Яра жап манмаште кенета вашмутымат луаш йӧсӧ. Тидым але мучаш марте рашемден шуктымо



огыл. Йӧра кеч пытартыш жапыште социо,лог-в лак тӱҥ-вож гычак яра жапым, каныш кечым кузе эртарымым шымлаш тӧчат.— Тугеже тидын нерген арам мутым шым лук,— майоцын ойжым руалтыш Петр Петрович.— Совет айдемын могай лийшашыжым ме палена. Тудын койыш- шоктышыжымат, илышым пален моштымыжымат умылена. Но тиде эше чыла огыл. Мемнан общест1ВЫ,лан келшышашлык айдемым ямдылаш манын, самырык еҥын шонымыжым, мо тудлан ок сите — мучаш' марте шымлаш кӱлеш. Жапнам кузе эртарымым айда-лийже ончаш ок лий. Яра жап — илышын пеш кӱлешан ужаш ы же.— Чылым ойлет.— Родионован пачер дене илыме пӧртыштыжӧ ик рвезе уло. Таче аваже толын ыле, шортын шинчыш. Курортан! каен, рвезым шкет- шым ора окса дене коден. А тудыжо оксан акшым ок пале. Пр е ступни к-вл а к лач тыгай рвезым шке кидышкышт пӱтырал кучаш тыршаш— А мом ышташ?—- Мыланна чыла тидым шымлаш да самырык-влакым саҥга гыч пераш огыл, а иктаж-могай вес йӧн дене чын корнын! шогалташ кӱлеш.— Ойлаш куштылго, а кузе ышташ, туныкташ?..— Тидын шотышто теҥгече адак райкомыш ӱжыктыш!. Те ала- молан лийым огыдал.— Мый ярсен омыл, операцийым ыштенам.— Райпо вуйлатышыланат, мыланемат, культура отделланат — чылалан логалтыше Лӱмын плашым ыштыме. Самырык кокла гыч шу- кыл ж о ,ш1кен!Ы1шты'М са!Йы'н кӱчан, но вет инӱйъш лазыргыше ик пар-еҥ- тат пел нӧрепым .локтыл кертеш...Майор Трутниковын ойжо телефон йӱкеш кӱрылтӧ.— Междугородный,— трубкам налмекше, хирургым ончал пелештыш тудо.— Да-да, колыштам.Внутренний паша министерство гыч звонитлат, саде нреступникым олашке кусарыме шотышто кутыраш Майор тунамак тидын нерген Петр Петровичлан каласыш да йодо:— Наҥгаяш лиеш?— Лиеш.Трутников Васильев нерген пален нале, но эше трубкамат пыштен1 ыш шукто — тудыжо омсам йочо.Лейтенантын Йошкар-Олаш кайьшыжлан арнят пеле эртен, сандене минор, Лл!е|Кое!Й1Ы,м тӱткыш ончал ый, шона л тыш: сай уверым але ос а лым конден?— Нунылан мешаяш огыл манын, Петр Петрович верже гыч каяш тарваныш, но майор чарыш:— От вашке пыл, колышт, Петр Петрович... Умбакыже каласка- ле,— мане вара лейтенантлан....Васильевын внутренний паша министерствыш мийымыж кечын Йошкар-Оласе милиций отделенийыш чот тургыжланыше самырык, ӱдырамаш толын.— Мыйын шольым уло,— манын.— Мемнан дене ила. Но тылзе ончыч ала-кушко йомо. Мариемын фотоаппаратшым нумал наҥгаен., Озаҥ олашке каен, шонышым. Йолташыж-влакым кычал мийышым— нуныштымат шым му. Ынде мом ышташат ӧрынам.Милиций отделений гыч министерствыш звонитленыт. Тиде уверым йолын, уголовный розыскын пашаеҥже ден Васильев саде ӱдырамаш дене ваш лийын кутыраш кудальыч.Ӱдырамашым пелен кондымо фотожым ончалмек, Васильев вигак Жорам палыш гынат, акажлан ыш шижтаре.— Йолташыж-шамыч дене кычалаш кӱлеш,— -веле мане.— Ад- ресыштым кодыза.Озаҥ Олаште Татарийын ми1нистерствыже тиде мӱндыран рончаш: кок пашаеҥым ойырыш. Молан манаш гын, тудо вер-шӧрыштӧ ик ма-



газиным толеныт. Кӧгӧным шалатеи монь огытыл, а сравоч дене по- Ч1ЫИЫТ. Ала/ тиде штшаж толашен коштын?Жоран акажын милиц,ийлан возен кодымо адресше почеш В асильев ден участковый милиционер кайышт.Кермыч дене чоҥымо йытыра пӧрт Пугачевын коремже манме се- рыште шинча. Воктенже гараж. Капка меҥгыште «Сыртык пий» манын возымо.Милиционер-'влнкым ужмек, чиялтыме тӱрван самырык ӱдырамаш чурк лият, сур пире гай пийжым изи вӱташ пуртен колтыш. Могай амал дене толмыштым умылымекат, тудо .нунылан ыш ӱшане, лӱдмы- жым шылтен ыш керт.-— Прописка почеш тендан тыште кок еҥ гына лийшаш — те да эше шым ияш ӱдырда,— мане участковый.— А иледа нылытын. Молан прописка режимым пудыртылыда?—'Пошкудо-влак кала'еешыт?— тӱрвыжым лып-лып ыштыш ӱдырамаш.— Кӧранаш Марий деч посна илышым мыюкылтышыш лукташ тыршат.«Пӧрт кӧргыжӧ чылт музей гай,— йыр ончалын, шоналтыш В асильев.— Мо-мо уке. Кум аквариум, цветной телевизор, кок холодильник, тӱрлӧ ковер... Пашам ышта бухгалтерлан, икшывым онча, а тынар поянлык».В  ден л ковыл шиян аж л ай телевизор воктенысе изи ӱете.М|б1алн‘е ку- ге,м|д!Ы1М1е фото перныш. Сайракым шьгмльгмек, тудо кӱсен же гыч Сидоров ден Ярл1Н|Да>е:В!Ы1н ойъишт почеш сӱретлыме кок пор Третьим йышт ак луктын т.аҥӓот арняш— И|Ктъгжы!Н сьпнже келшен толеш.— Изида?— кидше дене ӱстел век ончиктыш Васильев.— Уке. Палымем.Ындыжым чылт рашеме: ӱдырамаш шойыштеш.Пӧрт гыч лекме годым участковый, гараж могырыш кидшым шу- ялтен, тудлан пелештыш:— Таче рушарня, а те мӧҥгыштак шинчена. Машина уло, Юл серыш каяш кӱлеш.— Туге, да кызыт машин/аже уке, мастерской ыш олмыкташ наҥ- гаенам.— Теве тыгай паша,— майорлан каласкалыме^ ынде кидым т а ралтыш Васильев.— А машинам нигуштат муык огытыл.— Кольым, Петр Петрович, илышыште эше кузе лиеда. Тиде мутлана мым шараш ок кӱл.— У мылам,— кид шагатым ончалын, кынеле хирург.— Мӧҥгыш каяш жап шуын.— 'Чылт монденам. Мыйымат вучат вет. Таче пелашем толшаш. Э р т н е  дек унала каен ыле. Свердло1вокыш. Тушто офицер лай служипг- ла, ӱдырым налнеже... — майор ала-мом ешарьпнеже ылят, телефон йӱк лугыч ыштыш.
26У ий шижде эртыш:. Ӱмашсе кеҥеж ден шижын тургым кечылаже эркын-эркын мондалташ тӱҥальыч. Раицентрыште лиедыше уто тӧрсырым илыш пуйто туржык нале, тувырым мушмо семын ошемден, веран-верышкыже сакалыш. Жора ден Шанчысе йолташыж-влакым судитлышт. Коктынжо магазиныш толымылан верештыныт. Чиялтыме тӱрван ӱдырамашынат пӧрт кӧргыжӧ чот пуетаҥе. Ӱмыржӧ огыл гын, очыни, нунын почешак колтат ыле, вет преступиик-влакын шакше па- шаштым шылтымылан вуй гыч огыт ниялте.В|И1кты'р1Ы1Н аваже :з|р!пы!ж верч ойгырен-ойкыренак ӱмыр лугыч лие. Тыгай а-запым шӱмжӧ пытен кертын отыл. Виктыр Йошкар-Оласе больницыште кия, аважым пытартыш корныш ужатен ыш керт.Тиде ойган увер дене Васильев Йошкар-Олаш миен ыле. Врач дене каҥашыман, кутырен келшышын Майкинлан ойлаш ок кӱл. Уэш ыштыме операций деч .вара ойго чыла пашам локтыл кертеш.



— Элексе,— эргыжын толмекше, ойым ыштыш аваже,— тый чот ноенат вет, кеч отпускым налам ыле.«Тоня дене кутырен ончышташ,— ,шо1налты!Ш Васильев:— ,Ал>а тудат отпускым налеш?»— Петр Петрович дене мутланен ончем,— ту кечынак паша гыч звонитлымек, шоктыш трубкаште Тонян йӱкшӧ.— Вара каласем.Ик кечын Тоня увертарыше— Палет, Леша, мыланем «Кичиер» санаторийыш путевкым пуат. Ала тыят муат?Кастене Тоня Ивук Зоя лай путевкым ончыктыш да мане:— Калошым ялыш авам дек наҥгаяш перна.— Ай, мом ойлет? — тореш лие Зоя.— Садикыш мый кондышташ тӱҥалам. Кызыт комплексыште кок смена дене ыштена. Тышкат-тушкат шуам. Адакшым шкетын гына кодаш пеш йокрок, а коктынжо илена. Теве Валик письмам Колтон, лӱд-,я,— серышым шуялташ Ивук Зоя.— Тыланет саламым волен. Васильевланат пеш кугу таум каласен. Манеш, тудо огыл гын, тышке тунемаш ом пӱрӧ ыле. Радиомеха- нический техникум моткоч келша, манеш. Ушым налын, витне.Эрлашым Васильеват началыниклан отпуск нерген рапортым пуыш.А майор Трутников теҥгече больницыш миен улмаш, тушто Ро- дионован отлускыш лекмыж нерген мутланымым келын. Сандене ку- зежъгм-можым вигак умылыш да шоналташ: «Чын ышта. Илышым садак тӧрлаш кӱлеш. Ватыже шукертак вес марийлан лектын гын, шкеже ком вучен шинча? Пашам йӧратыше айдеме, кугешнылше монь огыл. Родионова лыжга, поро кумылан ӱдырамаш. Йлышыштым тек пидышт».Васильев вес кечынак, кассыште оксам вучен шургыде, спортивный да тыглай вургемым сумкашке оптен, Йошкар-Олашке кудале,тушто путевкыл нале.
* * *— Эх, ече шрныжо могай чапле! — еанаторийыште вашлиймек, йывыртен каласыш Тоня.Чодыра тӱр гыч шуйналтше ече корныш Алексей эн ончыч шуо. Ош меж дене пидме кӱжгӧ тувыржо да тыгаяк тӱсан спортивный ул- шыжо тудын шемалге чурийжым утыр свежаҥдат, а канде йолашыже чатка кап-кылан улмыжым сайын палдырта.Тоня шем-кӱрен брюкым, ош свитерым да кына тӱсан йылгыжше курткым чиен.— Ончыч мый каем, йӧра? — шыргыжале Тоня.Корно я кӱшкӧ кӱза, я ӱлык вола. Тоя дене шӱкалатат, мутланен- мутланен, шуко жап мунчалтен каяш лиеш. Лумжо кок велнат ош ма- мыкла койын кия, кечан верыште чинчыла Йолга.Тоня ден Алексей радамын-радамын шындылме кожерышке шуыч.— А вер тыште пеш мотор.Алексейыч куан йӱкшым колмек, Тонян ушыштыжо кенета ӱмашсе ик шыже йӱд 1ша!р1Налте.«А Виктыр чыла тидым ужаш тӱҥалеш але уке? Лешанат илышы- же кӱрылт кертеш ыле. Ой, шучкым шоналтышым! Тыгай азап нигунам ынже лий! Чыланат илышт, чыланат пӱртӱсын сӧралжым ужышт, свежа южым тӱл ышт!»Кечывал кочкыш деч вара адакат ече ӱмбак шогальыч. Кажне кечын йолвондым йолдымо семын коло уштышым коштын.Икана курыкыш кӱзымышт годым Родионован шинчажлан лум ӱмбалне «Тоня» манын удырен возымо перныш.— Тидым тый ыштенат?—вуйжым шеҥгек савыралын, Алексейым тура ончале Тоня.Васильев вуйжым кумык сакыш да мом ,-вашештышашым икмыняр жап шонен шотыш: «Каласаш але уке? Вет ӱмаште тудо...»



— Тоня,— ̂Алексей чарнен шогале.— Ӱмаште Яльчик ер серыпле кутырымъшам шарнет? «Южгунам туге чучеш, пуйто тӱняште ик пӧръ- еҥат лоро огыл. А ынде палем: чыланжак тыгай огытыл»,— маньыч.— Чоным почын ойлем гын, от сыре?— Мый тидым а к веле вучем, Тоня.— Мыланем толшо серышым тый йыштак нигунам наҥгаен отыл?— Теве мом палынет улмаш,— куанен шӱлалтыш Алексей.— И кана лудыням.— Молан тыге куанышын?— ӧрӧ Тоня.Алексей сарайыште мумо письма нерген каласкалаш.— А тунам мый чыла вере кычал пытарылаш. Вара ончем — ве- рыштыжак кия. Тый наҥгаенат да мӧҥгеш конден пыштенат, шонышын. Вет тый дечет молы лай мыйын письма ок кӱл.— Но мыйын койышем гыч сай деч молыжым нимом шижын отыл. А  мариет нерген шке ойленат.— Йӧра, тиде ик сомыл лийже. Вуеш ит нал оемлан. Чояланен шоненам. А мый тидым ом йӧрате.— А  вес сомылжо? -— пытен ыш керт Алексей.— Весыже? — ынде Тоня вуйжым сакалташ.— Весыже теве мо... Мый тыйым чаманенам.— Молан? Валялан кӧра?— Пытартыш жапыште марием чӱчкыдын письмам колтылаш тӱҥалын. Тӱрлӧ семын возак Мый декем уэш пор тыпке же. Шкенжым вес ватыже поктен луктын. Кӧ дене кыл кучымем пален налеш гын...«Шукерте огыл моткоч весела ыле. А кызыт Шинчажат йӱр деч ончычсо пыл гай шапалгаш Шке отилыжьгм тынар жап шыштан ила!»— кылмаш тӱҥалше ӱдырамашым йӧратем шоналташ Васильев. Вара трук чодыра коклашке уло кертмын кычкырале: — Эге-ге-ге-е! Колыда мо? Мый Тоням йӧратем! Мый Тоням йӧр ате-ем!— Мом тый? — вожыльо Тоня да верже гыч писын тарваныш, тыманмеш курыкыш кӱзен шуо... •Кандашымше март лишеме. Пайрем ончыч нуно танцыште кас мучко лыве гай пӧрдыт.— Поен отыл?—'йодеш Алексей.— Кадемат ом шиж, тунар чот куштылемынаму'— вашешта Тоня.— Ече полша,—'воштылеш Алексей.— А пайремегым кузе палем- дена?— Айда Яльчик ер марте мунчалтен каена,—ойым ышта Толя.— А налет, тушко каяш мемнан ик амал уло.— Могай? — шинчажым модыктале Тоня.— Ондак ме тушто вашлийынна.Тыгутлаште Тоням телефоныш ӱжыч. А изиш лиймек, телефон будка пыч Тоня ала шӱлыкаҥше, ала кумыл нӧлтыш локте—■ пӧлемъщгте пеле пычкемыш ылят, Васильев ужын ыш шукто. Лишкыже миен шо- гллмАк гына умылыш: ала-молан тургыжлана.—• Кӧ звонитлен? -— палынеже Алексей.— Рая. Манеш, эрла больницыште Виктырын шинчаж гыч бинтым рудат. Рая кызыт Йошкар-Олаште. Каҥашым йодеш: операций сайын эрта гын, аважын колымыж нерген увертараш але ок кӱл?— Айда меат Виктыр дек кудалына, Тоня,— ойым ыштыш В асильев.— Мыят Раялан тыгак сӧрышым. Врач-поихолог дене мутланаш кӱлеш... Тау, Лёша, шояымем ончылгоч пален шуктенат,— Тоня Алек- сейын кидшым шокшын кормыжташ.

5 Ончыко


