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Олма сад 

Икана йоча-шамыч Выльыпын олма садышкыже пуреныт. 
Писе йолан оза нуным, кучен, йолашыштым волтен, нуж дене 
почкалтарынеже ыле. Но йоча-влак пече гоч пырысла лектын 
возыч. Выльып пече гоч вончымыж годым, тувыр урвалтыж дене 
пижын, пече вуеш сакалте. Тувыржо коҥгайымаланже погы- 
нен шинче, йолжо мландыш ок шу. Чара мÿшкыран Выльып 
кугыза, мучышташ тöчен, пече вуйышто чумедыл кечылтеш. 
Йоча-влак воштылыт, улнен каеныт: кö мушкырым кучен 
пöрдалеш, кö комдык возын чумедылеш. 

— Волем гын, мый тендам воштылтем! — кычкырале Выль- 
ып кугыза. 

— Выльып кугызай, тый мемнам кыраш ит сöрö, уке гын, 
йолаш полдышетым мучыштарена да шикшалтына, — манеш 
Савин Чимик — йоча-влакын атаманышт. 

«Чынак вет, йоча-влак тыгак ыштат гын, пешак кугун на- 
мысыш пуремыс. Коҥлайымак шумеш нöлталтше тувыран, пул- 
вуй йотке волышо йолашан шоҥгыеҥ пече вуйьшто кеча. Ай- 
ай, сай сÿрет! Ешартышлан Камай Микале ужеш гын, кечы- 
валлан паша гыч толшо вате-влакым поген конден, кужу пар- 
няжым шуйкален, ик уремым темен воштылаш тÿҥалеш. Ты- 
гай оҥайым тудо ваҥен гына коштеш. Юмо аралыже», — шÿлы- 
кын шоналтыш кугыза. 

Йоча-влак воштылмым чарнышт. Выльып кугызам утарыме 
нерген каҥашаш тÿҥальыч. Ойым пидыч. 

— Выльып кугызай, ме тыйым нöлтен она керт. Кÿзым кон- 
ден, тувыретым мÿшкырет тура пучкына, вара тудым пинчак 
семын кудашын, юшт веле волен шогалат, — мане Чимик. 

— Юшт... ойла вет, мый тиде тувыр дене ÿдырым налынам, 
тудым переген, коклан гына чием. Тиде тувырым аватын лочо 
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ушкалже ок шого, — сырен пелештыш. Но тунамак кушто ул- 
мыжым шоналтыш да ÿедме йÿкын пелештыш: 

— Уныкам-влак, толза лишкырак, мыйым вес семын ута- 
рыза. Умбалнырак, пече воктене, оҥа-влак кият, кондыза ну- 
ным, — малдыш. 

Йоча-влак куржын колтышт, оҥа-влакым конден, йöнеш- 
тарен шогалтышт. Тÿр дене сылнештарыман урвалтыжым му- 
чыштарен, Выльып кугыза мландыш волен шогале. 

— Тау, йоча-влак, олма шумеке, толза, могай кÿлеш, ту- 

гайым пуэн колтем. 
Сай йолташым орлыкыш логалмек палет, маныт. Чын улмаш. 

 

Эмлыше Авыз 

Мемнан кундемыште, Курыктÿр ялыште, ешартыш лÿмым 
пуэдаш пеш мастар улыт: Пашкар Васлий, Япон Никын, Йош- 
кар Пöтыр, Янакаш Микале, Авыз Йыван. Южо еҥже шканже 
шке кычал муэш: Семон Ӱярня пайрем кечын вÿдлан каен, вÿд 
ведрам лукшыжла, тавыш ÿнчыли шуҥгалтын. Эрлашын ямде: 
Ӱнчыли Семон лийынат шинчын. Качыж годым чевержылан 
кöра Макар Пöтырлан Йошкар Пöтырым пуэныт. Йыван йо- 
чаж годым модмаште эре авыз лийын. Чын авыз лияш тептерже 
ситен огыл, ой-шомакше эреж годым келшен толын огыл. 
Микале окна ден омса янакым шындылынак Янакашыш са- 
вырнен. Тыгай лÿмым пеленышт шÿгарыш наҥгаят гын, йöра 
ыле. Уке шол, йочаштлан пижын кодеш. Микалын ÿдыржö то- 
варым нумалышташ шочын огыл. Тудат — Янакаш Олюк. 

Мыскараче Авыз Йыванын илышыж гыч ик оҥайым калас- 
калыде огешак лий. 

Икана Йыван ден Оньой шолъыжо Шолэҥер могырыш шÿй 
ден тегытлан каеныт. 

Пöртылмышт годым йÿдеш кодыныт. Тасмасолаш малаш 
пуреныт. А суртоза черле киен. Имньылан шудо пуаш лекмекы- 
же, Авыз Йыван ушкалым лÿштен пурышо озавате деч йодын: 
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— Тулаче, мариет шукертак черланен мо? 
— Пел ий эртыш, эре шула да шула. Кушко гына миен кош- 

тын омыл — нимогай полышат уке, — каласен шÿлыкан 
самырык ÿдырамаш. 

— Кодшо ийын мемнан ял марий ик йолжо дене шÿгарыш 
тошкалын ыле — пöртылтышым. Пошкудо ялла гычат толедат, 
полшалтын, — ышталеш Йыван. — Мариетым тöрлаташ лиеш, 
тудын тазалыкше тыйын кидыштет, — ÿшандарен ешарен. 

Тыгай мут ойган еҥын чонешыже ÿшан тулым ылыжтен. 
Могай ÿдырамаш пелашыжын пареммыжым ок вучо! Куан 
шинчавÿд куптырдымо шÿргыжö мучко йоген волен. Йыван 
ваштареш шогалын, сöрвалышыла ончалын. 

— Полшет гын, пеш кугу тау, ÿмыр мучко порын шарнаш 
тÿҥалына. Эрге шочмеке, лÿмжымат тыйыным пуэна ыле, — 
шинчавÿдшым шовыч мучашыж дене ÿштылын каласен. 

Озавате корныеҥ-влакым пукшен, йÿктен. Чевергыше Йы- 
ванын йылме рудалтын: 

— Тендан ял воктенсе чодыраште куп уло. Тиде куп тÿрыштö 
кадыр куэ кушкеш. Тушко каяшет логалеш. Ик лудым, илышым, 
кок чывым, шолтымым, лу муным, кучымым, кид дене ургымо 
мамык вынер мешакеш пыштен, кадыр куэ деке наҥгай. 

Кузе чоклышашым шкетланет гына каласем манын, озава- 
тым чуланыш наҥгаен. Тушечын «йöра» почеш «йöра» шоктен. 

«Мом кертат, Авыз, ынде мыйымат намысыш пуртет», — 
шоналтен шольыжо. 

Эрдене, имньым кычкен, тауштен лектын каеныт. Корныш- 
то шольыжо чытен кертын огыл, йодын: 

— Йыван изай, орлыкан ÿдырамашым молан ондалышыч? 
— Мыйын шинчаш перныш: эмже могай гына уке, иктыже 

огыл гын, весыже садиктак шотлан толеш, шоналтышым. Ма- 
рийже тöрланаш тÿҥалын ыле. Тыгай еҥын шÿргешыже йош- 
кар тамга лектеш, а тудын вараксим муно деч изирак чеверже 
ыле. Адакшым самырыкын кöргö вийже сусырым сеҥышаш огыл 
мо? А чодыраште куп ятыр, кадыр куэат шагал огыл, кычалеш 
гын, муэш, — мане. — Аракам лöкышыч, мÿшкыретым темы- 
шыч, эше мо кÿлеш? — вес йÿкым ешарен каласыш. 
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Талук гыч адакат тиде корныш логальыч. 
— Оньой, айда пурен лектына, — малдалын Йыван. 
— Мый, титакдыме еҥ тыйын верч вурсалтмемат, кыралт- 

мемат ок шу, — пеҥгыдын каласен, уремешак шоген кодын. 
Йыван сыпте-сопто пöртыш пурен каен. Икмыняр жап гыч 

озавате лектын. Тудын ласка ончалтышыже Оньойымат пураш 
кумылаҥден. Пöртыш пурымеке, чылт öрын шогалын: ала эм 
тöрлатен, ала кадыр куэ полшен — суртоза паремын. Чулан 
гыч ончыл пöлемыш чесым ÿстембак нумалын. Ватыжат шыр- 
мыр веле койын. Чаркам ваш перен, куштен-мурен, пелйÿд 
эртымеш озан тазалыкше верч подылыныт. Эрлашын чÿчкен- 
мурен ужатеныт. Изак-шоляк, мурен-шÿшкен, мöҥгышкышт 
кудалын. 

 

 

Кумытын тавыште 

Кум кече игече лÿшкыш, чыла урен шындышашла тÿргыш. 
Вылъып кум кече янда вошт ончен шинчыш, пийжымат уремыш 
ыш колто. Нылымше кечылан уждымо-колдымо гай яндарешт 
шинче, мардежат лыпланыш. Выльып, Шарикшым налын, 
сонарыш лектын кайыш. Товурт корем воктене, пÿртÿсын 

моторжылан куанен, йырым-йыр ончыштын ошкылеш. Пийже 
шангысек шинчажлан ок перне, ала-кушто, пÿнчерыште, ку- 
далыштеш. Кенета йÿкшö шортмо семын шергылт кайыш. 
    «Шайык шинчам тарватыш», — шоналтыш Выльып. Пийын 
йÿкшö Шÿргыял могырышкыла лупшалте, «Тиде мераҥ векат, 
Авышна коремлашке толеш», — шоналтыш да налыкта веле, 
мераҥ деч ончыч миен шунеже. Миен шуо. Вуча, вуча, мераҥ 
уке, эсогыл пий йÿкат пытыш. Чьгген кертде, мöҥгеш савырнен, 
кышаш лекте. Мо лиймым палынеже: ала мераҥым кучен да 
озажын толмыжым вучен кия, ала рывыжлан шындыме 

капканеш пижын. Я куржеш, я ошкеда. Умбакыла кыша ок кой. 
Эше икмыняр ошкылым ышта да ужеш: тавыште мepaҥ ден пий 
коктын шинчат. Икгай туткарыш логалмыштлан кöра ала-мо 
пий мераҥым тÿкален огыл. 
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Шуко колхозышто пасу кумдыкеш мланде йымалан пучым 
оптеныт. Почаш-петыраш краным ыштеныт, а тудыжым тавеш 
вераҥденыт. Айда-йöра ыштылмылан чыла таветым петырыме 
огыл. Ик ий ончыч, ÿнчыли керылтын, тушан имне колен ыле. 
Ик тыгай тавеш, лумым пургыжтен, мардеж леведышым ыш- 
тен. На тыланет ондалчык! 

«Мом ышташ? Пураш гын, лекташ ок лий. Келге. Йöра, кеч 
мöҥгыш тора огыл, иктаж кок меҥге гына лиеш», — шона 
Выльып семынже. 

Мöнгыжö толын, пычал ден патрон калтажым кудаш пыш- 
тен, ныл торешан тошкалтышым налын, саде таве деке ошкы- 
льо. Моток Валюк ден Мартин Онтон тиде жапыште монча пу- 
рам пуреныт. 

— Куш кает, Выльып изай? — йодо Онтон. 
— Эгельым погаш, — вашештыш Выльып. 
«Койдарашышт амал ынже лий», — шоналтыш да чынжым 

ыш каласе. Таве деке тольш шуо. Тошкалтышым пуртен шогал- 
тыш. «Тиде мераҥым илышым наҥгаем, тек еҥ-влак ончышт», — 
семынже вÿдыльö да тавыш пураш тÿҥале. Шÿйшö тошкалтыш 
тоя-влак нелытым ышт чыте, икте почеш весе тодышталтыч. 

Выльып пареҥге мешакла таве пундашыш волен возо. öрдыж 
тугалте. Тиде таве гыч лапка Выльыплан лекташ шоныманат 
огыл! 

«Киямат-влак,  тынар  поянлыкым  мланде  йымак чыкышт. 
Вÿдшым шыжыктат гын, пайдаже лиеш ыле дыр. 

Jly ий жапыште улыжат ик гана веле шыжыктышт. Тунамжат 
тракторист Ольош пел пасужым веле нöртыш. 

Колхозлан роскот, а пасушто коштшылан ойго», — шонен 
шинча Выльып. Тошкалтышым левашеш аралыдымыжлан шкен- 
жымат шÿвен-шÿвен вурсен нале. Ойгыш логалше-влак икте- 
весыштым чурге ончен шинчат. 

Выльып жапын-жапын кычкыренат ончыш, но кö мланде 
йымач кычкырымым тыгай тора гыч колеш? «Кеч колышо кап- 
нам нангаен, иквереш урышт ыле», — шинчавÿд йöре шонал- 
тыш марий. 

Ватыже, мöнгö толмекше, öрын шогале: пычал, патрон калта 
уло, а Выльып уке. «Ноенжым пытараш манын, Лаймыр дек 
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каен дыр — шоналтыш. Кас шуэш — уке. Эрлашын кече муч- 

ко еҥ деч йодышто гын, иктат ужын огыл. Кумшо кечын шор- 

тын-шортын кайымыж годым Моток Валюкым вашлие. 

— Еҥгай, мо лийыч? 

— Кум кече лиеш, Выльып уке. 
— Кум кече ончыч тудо, тошкалтышым сакалтен, эгеле по- 

гаш кайыш. 

«Тиде сайлан огыл», — шоналтыш Валюк. 

Пöръеҥ-влак, погынен, кычалаш лектыч. «Колышо капшым 

кондена гынат, сай», — маньыч. 

Коштын-коштын, таве деке пернышт. 

— Выльып изай, илет мо? — йодо Онтон. 
Тудыжо куанымыж дене нимом ойлен ыш керт, тÿрвыжö 

чытыра, шинчавÿдшö йога. 

Мераҥым, «Выльыплан ит логал» манын, луктын колтышт. 

Сусыргышо öрдыжлуан марийым кÿртньö волакеш пыштен, 

шупшын кондышт. 
 

Кок ватылан ик марий 

Метрий ден Стопан кас кочкыш деч вара уремысе теҥгы- 

лыште тамакым тÿргыктат, мутланат. Метрий весела, йылмы- 

жат лывыргыше. 

— Тыланет кресачат ик омарта мÿкшым пуэн ыле, илыштыт 
мо? Мÿйжым изиш нулал ончышыч? Але ужален йÿыч? — йодо 

Стопан. 

— Шым ужале. Можыч, иктаж-можым йоҥылыш ыштенам, 

но тÿлен ыш керт. 

— Жапыштыже ончен отыл дыр? Чÿчкыдын тайныктыше 

«эмжымат» подылат шол. 

— Тудак керте докан. Арака пушанак пудыратыльым. Ала арака 

ÿпш аҥыртарен, да йомын коштыт, суртыштым огыт му, ала 

руштын йöрлын, йÿдеш кодын, лупсеш нöрен, тÿрвыч кият, 

пöртыл огыт сеҥе. Омарташтыжат ава ден шым узо мÿкш гына 
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кодыныт. Нуныжат, комдык возын, йолыштым гына тарваты- 

лыт: ала аҥыргеныт, ала чонышт лекташ точа. 

— Мÿкш дене шотеш шыч кондо. Ӱдырамаш денат адак йо- 

ҥылыш ит лий. Тый, Метрий, ожнысо суасын корныжым по- 

кташ тöчет. Утянгуш ялысе коваште погышо Исламын кум ва- 

тыже лийын. «Суас мыняр поян, тунар ватыже шуко» маныт 

ыле. Тыят кок вате дене илынет. Тидым ушешет пыште: суасын 

упшыжо кокыт, а тыйын икте веле. Тыят Учимсолаште шкен- 

дым эн пояныш лукнет, витне. 

— Туге огыл. Арака дене ушемжат пудыранаш тÿҥалын дыр. 

— Икана Ислам, манеш, сÿаныш каяш тарванен. Кудо ва- 

тыжым наҥгаяш? Ик кÿмыж гыч шокшо шÿрым опташ кÿштен. 

Кö ончыч кочкын пытара, тудым сÿаныш пеленже налеш. Кок 

ватыже умшаштым когартылыныт — вашкеныт, иктыже «вар- 

сам — яри, вармасам — яри» (каем — йöра, ом кай — йöра) 

манын, совла дене пудыратыл шинчен. Шÿр вашке йÿкшен. 

Тÿрын кучен, подыл колтен — сÿаныш каен. Тыят, кок вате- 

тым йыгыре шынден, тыге ыштынет мо? 

— Сÿаныш ик гана мием ончышна. Колын отыл мо? Уке 

гын, колышт. Мый шыгавам кучыктышым. Чачуклан логале. 

Коктын шинчын кайышна. Ӱдыр суртыш миен гына шуна, 

йÿлышö шинчан вес ватем толын пурыш. Чачукын оҥысо, вуй- 

ысо шийым чыла кÿрышт пытарыш. Коктын сосна шÿшкыл- 

шыла койын шогат, чылт вÿраҥ пытеныт. Намысыш пурышым 

вет! Сÿан гычшат шылын кайышым. 

— Метрий тос, мый тылат сай деч молым нимом ом шоно, — 

Стопан Метрий воктеке лишкырак шинче. — Теве тый вате деч 

посна кодат. Эҥерÿмбал Йогоркала ит лий. 

- Колалтын огыл. Тудыжо мо лийын? Ватыже пиктен сакен 

огыл дыр? 

- Тудат тыйын семын кок вате дене илаш тöчыш. Йогорка 

ала пÿгым кужу жап кучен да йыжыҥже пытен, ала вес амал 

лийын колтен — кок самырык вате кудалтен лектын кайышт. 

Поездыш шинчын, Кубаньыш чымалтыч. Тушто, кок казаклан 

марлан лектын, кок пиалан ешым чоҥеныт. Кызыт Йогорка 

шкетын почаҥеш, эре ватым кычалеш — ок му. Могай ÿдыра- 
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маш кок вате дене илыше албасталан толеш? Кок мераҥым ит 
покто — иктыжымат от кучо. Могай ушан шомак! — кошартыш 
Стопан. 

— Тиде каҥашет, векат, шотлан толеш. Кок вате дене илаш — 
манаш веле, шомакдыме ласка кечыжат шагал. Кок могырыш 
куржталмеш, ончычсо ватем деран лакемшаш. Начук самырык- 
рак, эше вес марийым муын кертеш. 

Мут кошаргыш. Ала трук шот лектеш? 

 

Мÿй пура 

Ик кеҥеж умыр кастене ме, пöръеҥ-влак, шинчена тыге 
пырня ÿмбалне кутыркален. Ялыште кö могай пытартыш уве- 
рым колын — ваш каласкалена. Пошкудо Ванькан Вöдырын 
ожно лийше тÿрлö илыш сÿрет гыч ойлымыжым колышташ 
поснак оҥай. Ынде Вöдыр чотак шоҥгемын, ÿпшат кодын 
огыл, манаш лиеш, а ош пондашыже ожнысо деч нимынярат 
весеммыла ок кой. Ял калыклан тудо тале мÿкшызö семын 
палыме, кызытат пакчаштыже омарта-влак койыт. Теве ты 
ганат чылымышкыже шке шындыме тамакым пыштышат, 
шырпым удырале, вара тыге тÿҥале: 

— Мемнан ялыште, Учимсолаште, 1929 ийыште колхозым 
ыштышт. Лÿмжым «Ӱжара» маньыч. Тиде лÿмлан шуко еҥже 
келшыш. Мыят кидем нöлтышым. Тек мемнан колхоз лÿм вол- 
гыдын чолгыжеш, пошкудо ялласе калыкым, иктыш чумыра, 
ончыкылык корным ончыкта, шонышна. Имньым, ушкалым, 
терым, орвам, чывым, комбым, мÿкшым иктешлышт. Мани 
кокаят ик комбыжым да кум чывыжым тÿшкаш ушыш. 

Мыят имньым, ушкалым, 10 омарта мÿкшым тÿшка озан- 
лыкыш намиен пуышым. Вате торешланаш тöчыш, но мыйын 
кöргысö шып кийыше тулым ылыжташ ыш тошт, шекланыш. 
Мÿкш омарта коло иктыш погыныш. Мÿкш ончаш кöм шо- 
галташ? Погынымаште каҥашышт, ÿчашышт. Пилин лÿмжат 
шоктыш. Чоман Пöтыр тыге каласыш: «Кочаж деч индеш омарта 
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кодын ыле, кызыт кум омартам пуыш, куд омартажым «печ- 
кеш пуртен колтен» докан. Коло ик омарта гыч пелыжым, «печ- 
кеш пунчалеш» гын, ме мÿй тамым огыл, ÿпшыжымат огына 
шиж». Колхоз член Епрем «Тиде пашалан Чимай Вöдыр келша» 
мане. Тыге мый тÿшка озанлыкын мÿкш ончышыжо лийым. 

Колхозышто паша шолеш веле. Иктынат  шеҥгелан 
кодмыжо ок шу. Кöн намысыш пурымыжо шуэш? Мыят, уло 
мастарлыкем пьштен, ял калык ончылно чапым волташ огыл 
манын, почаҥам, тыршем. Тÿҥалтыш ийьшгге коло ик омарта 
гыч нылле кандаш пуд мÿйым кÿзен пуышым, мÿкш ешымат 
ешарышым. Урем дене эртен кайымем годым «Мÿй Вöдыр 
ошкылеш» маныт ыле. Чонемлан кузе сайын чучын! Но 
икмыняр ий гьгч кугу азапыш логальым. Тидлан кöра паша 
денат чеверласаш логале. А чыла тидыже теве тыге лийын. 

Икана колхоз вуйлатыше тыге мане: 
— Тый, Вöдыр, окмак еҥ отыл. Вашке мемнан колхозыш 

район гыч эн кугу eҥ толеш. Тый шкат палет, унам сий дене 
вашлийман. Ик ленеж мÿй пурам ямдыле. Подылмо годым 
шинча тÿжвак лекмыла чучшо, пеҥгыде лийже. Кочатын 
кидкучемжым ит амырте, чапшым, лÿмжым ит волто. 

— Йöра, — маньым, — ру деч посна шуктем, мÿкш йолеш 
пÿтырен кондымо пеледыш пуракым, шыркам гына пыштем. 

— Тыйын мастарлыкет нерген Азъял черкысе поп мыланем 
ÿмаштак ойлен ыле, — мане. 

Шижам: мыйын кумылем нöлтынеже. 
Шуктышым ныл ведра пурыман эн кугу леҥежеш. Шудо со- 

лаш толшо калыклан ямдылыме годым тыге ом азаплане ыле, 
а кызыт эртен кайымем еда пылышым тушкалтен колыштам. 

Кугу eҥ ончылно намысыш ом пуро, сийлен колтем, шонем. 
— Вöдыр, шыч мондо дыр? — ялыште вуйлатыше йодо. 
— Уке, шынденам, шолеман йÿр толмыла кожгыкта, леҥеж 

петыртышым налын кудалта, шонет. 
— Икмыняр кече гыч миена. 
— Ида вашке, шуэш гына, шуын чарнымекыже, увертарем. 
Уке. Логарышт кошкен, ала яндар юж дене шÿлалтымышт 

шуын колтен, кум кече эртымеке, толынат шуыч. 
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— Илымашет-кутырымашет? — малдат. 
— Йöра, шогылтам, — манам. 
Сайынрак ончальым гын... Вуйлатыше деч посна эше (ку- 

чыржым ом шотло) куд eҥ коеш. Кугуракшат, изиракшат то- 
лыныт. Ныл ведра сита, шонем, но вет мÿй пура шуын чарнен 
огылыс. Тидын нерген колхоз вуйлатышылан ойлышым. Тудо 
кидшым веле лупшале. 

Йуыт, кочкыт. Веселаҥыч. Иктыже (ала марий, ала руш) 
«Златые горы» мурым муралтен колтыш. Весыже балалайкым 
пералтыш, кумшыжо ведра пундашым тÿмырла кыра. Икте куш- 
таш тÿҥале. Куштымыж годым, чакнышыжла, пу руымо тÿреш 
шÿртнен, йолым комдык шогалтен, пурен возо. Тудым кынел- 
тышыжла, весе турге йöрльö. Мурен-шурген, лектын кайышт. 
Куанымем дене оҥемат ыреслышым. 

Уке гын, отар кöргö да лишыл чодыра мо лиеш ыле,  ом  
ойло. Эркын-эркын мурымо, кычкыркалыме йÿк лыпланыш. 

Кок-кум меҥге кудалмеке, эн кугу еҥет кучырлан каласен: 
— Шогал, ала кÿйшö мöр уло, ончалам. 
Тудьш почеш «кÿйшö мöр ончалаш» молыжат каяш тÿҥалы- 

ныт. «Шöртньö курык» мурым мурышет ик жап шып шинчен, 
вара тулшол ÿмбач тöрштен кынелшыла тарванен да чашкерыш 
пурен йомын. Тÿреш шÿртнен шуҥгалтше еҥет, ялт чара кодын, 
эрдыжымат корно лакысе вÿд дене мушкаш тöчен. 

Чодырам тÿрлö йÿкын мугырыктеныт. Иктыже орваш толын 
шинчын, весыже уэш куржын. Тÿреш шÿртнен шуҥгалтше еҥже 
мÿкшотар озам ушыж дене кашка йымак чыкен. Колхоз вуйла- 
тыше «чумыргыза» маннеже, но ок керт — умшажым укшин- 
чыш петырен. «Куштылеммек», чыланат орваш чумыргеныт. Чу- 
рийышт неле операцийым чытыше еҥынла койын. Кучыр се- 
мынже шыпак воштылын, имньыжым покталтен. 

Кочкышым наҥгаяш манын, икмыняр кече гыч мöҥгö толь- 
ым. Лач тиде кечын район кугуракет мемнан дек уэш толын ул- 
маш. Мыйым правленийыш ÿжыктышт.Кугу еҥетын пура йÿмыж 
годым шинчаже шарлен ыле, а кызыт тÿжвак лекмыла коеш. 

— Тиде марийым молан отарыште кучет?! — ÿстембалым 
мушкындыш. — Саботажник! 
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А тылеч ондак, мÿй пурам йÿмыж годым, мÿкшотарыште 
«Вöдыр Иваныч» ÿмбач «Вöдыр Иванычым» леведын. 

Тиде кечынак мыйым отар гыч кораҥдышт. 
Тыге ышташ кÿлеш ыле: ончыч лупшалтарышыжым, вара ям- 

дылаш кÿштышыжым, мучашлан ямдылышыжым кожен лукташ. 

 

«Прокурорым алмаштыше» 

Тиде туткар арака шолтымылан чот поктылмо жапыште 
лийын.  

Сурт коклаште сомылым пытарымеке, кас кочкыш годым 
Логин кугыза воштылалын каласыш: 

— Кувандай, пайрем шуэш, уна-влак толыт. Нуным сий деч 
посна кузе вашлият? Ужатен колташат ярагида оҥай огыл. Айда 
саде вÿдетым изишак ямдылена. 

Куваже тореш ыш лий. Ик печкеш шуктышт. Шолтымо го- 
дым вучыдымын участковый толын пурыш. Ала шикшым ужын, 
ала иктаж еҥ парняж дене тушкалтен. Протоколым возыш, лек- 
тын кайымыж годым ойлен кодыш: 

— Арака шолтымылан мут кучашда логалеш. Жап шумеке, 
ÿжыктена, кагазым колтена. 

Логин кугыза шинчын-шинчен, шогал-шоген ок керт. Шкан- 
же верым ок му. Тÿҥалме пашажымат мучаш марте ок шукто. 
Кызытат тумышташ тÿҥалме портышкемжат тугак кия. Ваты- 
жат нимом пелешташ öрын. Ужеш: марийже пеш чот ойгыра. 
Кажне кечын кагазым вуча. Почтальонын газетым пуымыж го- 
дым, пырля кагазымат кучыкта шонен, шинчашкыже лÿдын 
ончалеш. «Чурма пырдыжеш кажне еҥлан ик кермычым пыш- 
тыме» маныт ыле, мыланемат вара пыштеныт улмаш, ужат»,— 
шинчавÿд йöре шоналтыш. 

Лач тыге ойгырен шинчымыж годым палыдыме еҥ пурен 
шогале. Саламлалте. Оҥыштыжо Йошкар Шÿдыр орден чолгы- 
жалтыш. Логин, ончыко ÿжын, пÿкеным пуыш. 

— Могай паша дене мый тендан деке толынам, ода пале? — 
йодо толшо еҥ. 
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— Уке, она пале, — малдат шоҥго-влак. 
— Те икмыняр кече ончыч арака дене кучалтында, — мане. 
— Тыгай паша лийын кайыш, кучалтна, — мане Логин ку- 

гыза, а шкеже, «Кушеч пала?» манын, семынже шоналтыш. 
— Мый прокурорын алмаштышыже улам, — мане. 
Тиде мутым колмекше, суртозан тÿсшат вашталте, йолжат 

чытырналте. Толшо еҥет, тидым ужын, кок могырыш кошташ 
тÿҥале. 

— Да, — ышталеш, — паша сайжак огыл. Тидлан сайын чик- 
тен пуат. 

Ынде Логин кугызан ÿлыл пÿйжö кÿшыл пÿеш пижын шин- 
че, умшажымат почын ок керт. Илыше айдемын шогымыжым 
шинчавÿдшö веле палдара. Пеленже ватыжат почылтшо умша- 
нак шога. 

— Тыланда вот мом каласем: те коктынат шоҥго улыда. Ик- 
тыжым петырат гын, весыже кузе илаш тÿҥалеш? Тендам ча- 
маныман. Тиде паша умбак ынже кай — кызытак петыраш кÿлеш. 
Тыгай ÿшандарыше мутым колмеке, Логин кугыза тарваны- 
лаш тÿҥале, умшажат почылто. 

— Кувандай, корныеҥым ÿстелторыш шындаш кÿлеш, по- 
гастаре, — мане. 

Куваже шÿрым оптыш, нöреп гыч шинчалтыме ковыштам, 
киярым, курезым лукто. Логин кугыза аракам лукнеже — öрын: 
ала йуэш, ала уке. 

— Пурлаш пеш келшыше. Йÿштыштö толмеке, подылашат 
уто огыл ыле, — ыштале толшо еҥ. 

Тидымак вучен шогышо Логин кугыза ик кленча ош аракам 
луктын шындыш. Ик чукыр гыч подыльыч. «Шкеже тетла ом 
йÿ, толшым подылтем», — семынже шоналтыш. Саде еҥет адак 
кок чаркам пелтыш. Ӱстембачын озаватылан öрдыжкырак ко- 
раҥдаш кÿштыш. Кÿсенже гыч кагаз ден карандашым луктын, 
йодын-йодын возаш тÿҥале: могай числаште кучалтын, мыняр 
подым шолтен, шолтымо аракажым кышкалын але уке. Чыла 
возен нале да кагазшым оҥ кÿсенышкыже шурале. Кодшо ара- 
кам шке кида темен подыл колтыш. Логин кугызам кок шÿргыж 
гычат шупшале да тыге мане: 
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— Кайышемла, участковый деке пурен, чыла кагазым куш- 
кед кышкем да, и делу — квит. 

Ынде Логин куанымыж дене шинчен-шоген ок керт, шоҥго 
алашала чÿчка. Ужатен лекмыж годым, «На, корнешет» манын, 
оксам кучыктыш. Тудыжо, «Ок кÿл» маншын койо гынат, ок- 
сам кÿсеныш пыштыш. 

Кечывал эртымеке, Логин кугыза кагазым кушкедме нерген 
умылаш участковый Фадеев деке Пöтъялыш ошкыльо. Тудыжо 
лач кабинетыште ыле. 

— Кугызай, могай паша дене? — йодо. 
— Арака нерген кагазетым кушкед кудалтыш мо? — йодо 

Логин кугыза. 
— Кö кушкедын кудалтыш? 
— Прокурорын алмаштышыже. 
— Тудым иктат кушкедын ок керт. Тудо сейфыште кия. Шот 

дене умылтаре. Тудо могайрак капан, мом чиен, тÿсшö могай? 
— Салтак тувырым чиен, оҥыштыжо орден, йолыштыжо 

калош, — мане. 
Фадеев комдык каен воштыл колтыш. 
— Оксамат пуышыч чай? — йодо. 
— Оксамат пуышым, аракамат йÿктышым. 
— Мыняр теҥгем пуышыч? 
— Шÿдö теҥгем. 
— Молан кокшÿдым шыч пу? — мане да адак кугу йÿкын 

воштыл колтыш. 
«Ала-можо шотлан толдымо», — шоналтыш Логин кугыза. 
— Тудо, «Чодырам налашет полшем» манын, шуко шкет 

ÿдырамашым ондален, аракам йÿын. Пален лий: Кокласола 
марий Тойдерек Пöтыр. Арака дене кучалтметым колын, тый- 
ым кергалтен каен. Шукерте огыл кевытыште ик кленчам нале 
да Сотнур велке кудале. Покто, ала кодшо оксатым пöртылтен 
кертат, — мане. 

Машинаш шинчын, шоҥгыеҥ Сотнурышкыла кудале. «Эх, 
ораде вуй, шонен муаш тептеремат лийын огыл. Кунам проку- 
рорын алмаштышыже калош дене коштеш, окмак?» — шонал- 
тыш да вуйжым кучен шинче. 
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Толын шумеке, кевьгг деке миен, «Тыгай еҥым ыжда уж?» 

манын йодышто. «Тыгай eҥ ик кленчам налын, Корамасыш 

кудале», — маньыч. Логин кугыза поктымым чарныш. Шиже: 
поктен шуаш ок лий. 

Эрлашын Кокласолаш ошкыльо. Миен пура — жулик мари- 

ет уке. Ватыжлан радам дене ойлыш. Шинчажлан 

кудывечыште шогышо велосипед перныш. Тудым нале, 

уремыш лукто да мане: 

— Оксам пöртылтыжö, вара почелаораважым наҥгая. 
Кудал моштыдымыжлан верч Азъялыш шумеш шÿкен 

толашыш, ала-мыняр гана велосипед ÿмбакат кÿзен возо. 

Кум кече гыч Пöтыр вате, оксам конден, велосипедым су- 

лен наҥгайыш. 

Логин кугыза суд лиймым ятыр жап вучыш гынат,  вучен  

ыш шукто. Шоҥгын ондалалтмыжым да йöсланен кычал кошт- 
мыжым шотыш налын, Фадеев кагазым кушкед кудалтен  

дыр... 
 

 

Рошто йÿдым 

Рошто йÿд — самырык-шамычын модын-воштыл мужедме 

йÿд. Ты гана ÿдыр-влак мужедаш шкет илыше Мани кува деке 
волгыдынак погынышт. Пычкемышалтмеке, тÿрлö нерген мут- 

ланен, воштыл шинчышт. «Самырык пагыт — эн мотор, весела 

жап», — шоналтыш шке семынже Мани кува да кужу жап ÿдыр- 

шамыч ÿмбак тарваныде ончен шинчыш. 

— Ӱдыр-шамыч, пычкемышалте, шорыкын межше огеш кой, 
изиш гыч чывыштал пурыза. Вара ончыкылык пелашдан ÿпшö 

могай лийшашым мужед ончыза, — мане Мани кува. 

Ӱдыр-влак воштыл, шÿкедыл лектыч да вÿташ пурен кай- 
ышт. Шорык йыр пöрдыт. Но садак кажне ÿдыр межым кÿрын 
налаш шотым муо. Содор гына пöртыш куржын пурыштат, 
межын тÿсшым пеш палынешт. Начилан шем меж пернен, Олю 
ош шорыкын межшым кÿрын луктын, а Кычин — чал. 

— Мылам чал вуян качылан марлан лекташ логалеш, ужат, 
— ала мыскара, ала ойго йöре мане Кычи, умылаш ыш лий. 
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— Ӱдырем, вуйжо чал гын, можыч, ыштыш-кучышыжо шо- 
тан, сурт-печыже келшыше, кÿсенже оваргыше, — ыштале 
Мани кува. — Але мужедаш тÿҥалында веле. Теве икте гыч 
чывым кучен пуреда. 

Чывым кучаш, пычкемышалтмеке, сарайыш лектыч. Ик чыве 
гыч нумал пуртышт. Начилан агытан логалын. Кузе кÿварыш 
волтен шогалтыш, туге, пöрткöргым сургалтарен, муралтен 
колтыш да вигак салма гыч вÿдым йÿаш тÿҥале. 

— Ой, Юмыжат, мыланем мурен-куштен коштшо йÿшö ма- 
рий перна мо? — öрын кайыш Начи. 

Олюн чывыже воштончыш ончыч ок кораҥ, верыштыже 
савырналтен-савырналтен гына колта, пуйто тупшымат, поч- 
шымат — чыла ончынеже. 

— Мыланемже пелаш ковыртатылаш йöратьше перна до- 
кан, — мане Олю. 

А Кычин чывыже шергаш гоч вÿдым йÿаш тÿҥале. Ик гана 
огыл, а пачаш-пачаш подылеш. 

— Йорга марий дене ÿмырем эртараш логалеш, витне, — 
шÿлыкаҥе Кычи. 

— Ынде портышкем дене мужедса. Портышкем нерда кудо 
могырыш онча, тушко марлан лектыда, — ыштале Мани кува. 
Кудывечыш лектын, черет дене капка гоч портышкемым 
кышкаш тÿҥальыч. Олюн портышкемже Азъялыш онча, Кы- 
чин — Шÿргыялым, а Начин — суас межам. 

— Але вара мыланем суас каче пÿралтын? — манят, вош- 
тылмо йöре изи шÿмжым лыпландарыш. 

— Эй, кызыт ойыртем уке, кеч марий, кеч суас, шотан ай- 
деме гына лийже. А кок ÿдыр портышкемыштым йöршын шыч 
му. «Эрла муына» манын, тöрштыл-тöрштыл, пöртыш пурышт. 

Пытартышлан пычкемыш мончаште мужедман. Лÿдыкшö, но 
мом ыштет, мужедаш кÿлеш. 

— Ӱдырем-влак, ида лÿд, — ыштале Мани кува. — Чара ко- 
ваштыда гыч меж кидан ниялтен колта гын, пашачылан мар- 
лан лектыда, чара кид дене ниялта гын — йогылан. Йöршынат 
ок тÿкале гын, але тений марлан огыда лек. 

Самырык-шамыч мончаш лектын кайышт. Монча оралте деч 
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иктаж шÿдö метр лиеш, ер воктене верланен, йолгорно дене 
кайыккомбо семын поче-поче лÿҥгалтыт. 

Миен шуыч. Ончыч иктат ынеж пуро — шекланат изиш. 
— Кычи, тый чолга улат, ончыч пуро, — малдат. 
Йолташыже-влакын йодмышт почеш Кычият ыш торешла- 

не. Почешыже монча пöртöнчык чыланат пурен шогальыч. Кычи, 
кыдал деч пулвуй марте могырым чараҥдан, монча омсам по- 
чын, пÿгырналтен, лондем вес могырыш шогале. 

— Ой, меж кидан ниялтыш, — изиш лиймеке, Кычин йÿкшö 
шоктыш. 

Поче-поче чыланат пурен лектыч. Чара киданат, межанат 
чылаштым ниялтен-ниялтен колтыш. Чиемыштым тöрлен, Мани 
куван суртышкыжо пöртыльыч. 

Эче кугыза пычкемыш мончаште воштыл-воштыл чылым- 
жым кужу жап шупшын шинчыш. Вара, вес кидешыжат меж 
пижергыжым чиен, коҥлайымак кок портышкемжымат öнда- 
лын, мöҥгыжö ошкыльо. 

Ала Мани кува дене коктын келыштареныт, ала Эче кугыза 
шкетын шотеш конден — иктыланат раш огыл. Но мо гынат, 
ÿдыр-шамыч Рошто йÿдым пеш веселан эртарышт. 

 

«Агытан» эм 

Сонар гыч пöртылмышт годым, корным кÿчыкемдаш манын, 
Выльып ден Лаймыр мутланен ошкылыт. 

— Пиетлан Шарик лÿмым йоҥылыш пуэнат, — манеш Лай- 
мыр. — Изи пийлан веле Шарик келша, а тыйын пий кугу ка- 
пан, тудлан Подшипник шотеш толеш ыле. 

— Самырык ватылан Шарик келшен, — малда Выльып. 
Ватыже колымеке, тудо Ярамарий ял гыч шкеж деч лучко 

ийлан самырык Ведасим марлан налын. Сÿаным монь ыштен 
огыл! Лаймыр дене миеныт, шынденыт да конденыт. Лаймыр — 
койдарчык марий, шомаклан кÿсеныш ок пуро, пижын веле: 

— Ватет южгунамже шыдешкышын ок кой? 
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— Могай амал дене шыдешка? 
— Эй, Вылъып, самырык ÿдырамаш ден шоҥго пöръеҥ кок- 

лаште тÿрлыжат лийын кертеш-ла-а... 
— Туге шол, — шÿлыкынрак вашешта Выльып. 
— Вуеш ит нал, мый тыланет ик каҥашым пуэм, шонымет 

семын ыште. Придон Микун «агытан мурыктымо» эмже уло, 
маныт. Кÿлешлан шотлет гын, каен ончо. 

— Оҥай огыл шоҥгыеҥлан, намысын чучеш. 
— «Намысын чучеш», — оҥара Лаймыр. — А тöшакыште 

самырык вате дене шÿкшö кашкала кияш намысын ок чуч мо? 

— Оет чынла чучеш, Лаймыр кум. 
— Тый тыге ыште: ик кленчам кÿсеныш шурал да Мику дек 

шикшалт веле. Коктын шинчын подылыда. Шкат палет, кленча 
кöргö йылмым руда, поро шонымашым шочыкта, вожылма- 
шым öрдыжкыла шÿкалеш, ойлышаш мутет шеҥынак лектеш, 
эм нергенат мутым луктат. Мику подшипник гай пеҥгыде ку- 
мылан еҥ огыл, уло гын, вигак луктын пуа. 

— Каен ончем, умша гыч ок пере, — мане Выльып. 

Эрлашын кÿсеныш кленчам шуралын, тÿрлым шонкален, 
корем гоч Мику деке ошкыльо. Мику лач мöҥгыштыжак ыле. 
Кужун шуйкалыде, Вылъып Лаймыр ойлымо семынак ыштыш. 
Поро кумылан Мику, Выльыпым чаманен ончалят, эмым лук- 
тын шуялтыш. Шуялтыш веле огыл, мыняр совлам нелаш 
кÿлмымат каласыш. 

Куанымыж дене мöҥгыжö чоҥештымыла толын шуо, пи- 
сын гына пöртыш пурен кайыш. Эмым кучен, шонкален шога: 
«Кум совла... ала чай совла, ала кочмо пу совла». Кеч-мо лий- 
же, кум пу совлам нелын колтыш. Нöлталтше кумылан лие, 
кыдалым кучен, кудывечыш лектын шогале. Шкеже чулы- 
мын коеш. Семынже эркын муралтенат, шÿшкалтенат кол- 
тыш. Вÿта омса шеҥгеч йыштак ончен шогышо ватыже öрмал- 
генрак йодо: 

— Выльып, мом тöчет? Самырыкла веле коятыс, мо лийыч? 
— Тидым йылме дене ойлен мошташ ок лий, — мане. 
Кудывечыште ÿзгар-влакым верышкышт шогалтылеш. Шуко 

жап ыш эрте. Выльыпын мÿшкырым пÿтырале. «Эмет могай 



20  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

оҥай, ончыч мÿшкырым пÿтыра, а вара...» — шона Выльып. 
Икмыняр жап гыч адак пÿтырале. Ындыже туге савырале, пуй- 
то кöргыштö чыла шолым кÿрыштыт. Чытен кертде, улак ве- 
рыш пурен кайыш. 

— Мо лийыч, Выльып? — йодо пелашыже. 
Выльып нимат ок пелеште, пуйто йÿкшö йомын. Кум кече  

да кум йÿд Выльып шуко жапшым улакыште эртарыш. Шÿргы- 
жат шупшылалте, оҥылашыжат кошаргыш, куптыржат еша- 
ралте. 

Ватыже, шортын-шортын, вашкеполыш машинам ÿжыктен, 
ойгыш логалше Выльыпым эмлыме верыш ужатыш. 

Пашаже тыге лийын. Придон Мику «агытан» эметым, Мос- 
ко гыч кондымекыже, комод йымалан шынден. Модмыж го- 
дым йочаже велен. Йоҥылыш пашалан ачаже ынже логалте 
манын, атышке кочажын эмжым опталын. Кочаже касторкым 
аныклен. Мику, тидым палыде, Выльыплан пуэн колтен. 

Тылеч вара Мику чыла эмым суралымаште куча, а Выльып... 

«агытан» эм деч поснат самырык ватыж дене удан огыл ила. 

 

Кок мераҥым поктет гын... 

Ик умыр кеҥеж кечын, лудылан сонарым почмеке, Чимока 
ден Апачи Акнаш, пычалым сакалтен, вапшым налын, касве- 
леш Пöт эҥер велке кайышт. Тыгай мотор кечын кузе мöҥгыштö 
шинчен туркет. Игечыже лÿмын ыштыме гай мотор. Мардеж 
йöршын уке. 

Вашке нуно, веселан мутланен, шонымо верышкышт нöлтал- 
тше кумылан толын шуыч. Эҥерын ик сер деч вес серже марте 
вапшым шупшын шындышт. 

— Шинчалым нальыч? — йодеш Чимока. 
— Шинчалже молан кÿлеш? — ыш умыло Акнаш. 
— Молан кÿлеш, — оҥара Чимока. — Кол шуко логалеш 

гын, мешакеш шинчалтена. Тый шопыктарынет, ужат. Лудыжо, 
колжо, «Нумал каен кертам» шонет мо? 
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— Колжо але вÿдыштö чумедыл коштеш, а тудо шинчалте- 
нат шында, — койдара Акнаш. 

Нуно икте-весыштым эре койдаркаленыт. Тыге ойлыштмы- 
лан ик ганат сырен огытыл. Ӱдырымат Жандар Иваныным акак- 
шÿжаракым налыныт. Лÿм дене шагал лÿмденыт, шукыжым 
«посана» маныныт. 

Пöт олыкышто кажне ийын шудым шуко ямдылат. Теният 
шудо каван-влак шÿдырла койын шогат. 

— Малаш шудо каван йымак пурена, — ойла Чимока. — Ма- 
лалтын, каванже рÿдан, шаган, йымалныже йоҥгыдо, омаш  
гай. 

— Малалтын огыл, ончаш уто огыл, — манеш Акнаш. 
Пычалым öрдыжыш пыштен, пулвуйыш шинчын, каван 

йымак рожым ышташ пижыч. Умбач ончымаште коля пургед- 
ше пийла веле койыт. Акнашын вишкыде пондашешыже шудо 
пÿтырнен, нугыдо пондашанла койын шинча. 

— Пондашет тыгай чока лиеш гын, мыят «вот настояшный 
пондаш» манам ыле. Вишкыде пондашет шоҥго казанла веле 
коеш, — койдара Чимока. 

— Пондашет укелан кöра чуриет шоҥго ÿдырамашым веле 
шарныкта, — манеш Акнаш. 

— Тыйын гай пондашыже йöра шочын огыл, — вашештыш 
Чимока. 

— Ит вудымате, ончыч пуро, ондакат маленат гын, тыланет 
каван йымал шочмо суртет гай. 

Пычалыштым налын, нылйола каван йымак пурен йомыч. 
— Вÿтамбалне, свежа шудышто, малымыла веле чучеш. 
— Эр ÿжарам мален эртарена гын, лудын почшымат огына 

уж, — пычкемышыште Акнашын йÿкшö шоктыш. 
Чимока нимат ыш вашеште. 
Умбалне кÿдырчö йÿк эркын шокта. Жап эртыме семын йÿк 

койын лишемеш. Ындыже вуй ÿмбалнак рашкалтылаш тÿнале. 
— Каван рÿдö кужу, рашкалташ лÿмын шогалтыме гай, ко- 

гыньнамат рашкалтен пышта. Тул пижеш гын, йÿлышö капна- 
мат огыт му, — манеш Акнаш. 

Каван йымач удыркален лектыч. Пычкемыш, нимат ок кой. 
Волгенче волгалтеш — имым ужаш лиеш. 
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— Айда черке чодырасе отарыш каена, Семон Карасий мал- 

тен колта, — манеш Чимока. 

Миен ончат — кöгöн кеча. 
— Черке орол Апас Павыл деке каен ончена, — мутым пуа 

Акнаш. 

Мият — оролат тÿкылалт возын, кеч черке кöргым мурен 

эрыкте. Пырдыжым мушкындылын-мушкындылын, суртозам 

помыжалтарышт. Куткышуэ гай умдылан пöртыштö кÿчык ке- 
ҥеж йÿдым пыкше эртарышт. Эр ÿжара годым лектын кайышт. 

Пöт эҥерын пурла велныже Мазран олык лапеш верланен. 
Шудо солымо деч ончыч кугу йÿр эртен кайыш, садлан кöра 
ынде олык солыде кодо. Шудо нöшмым кочкаш лудо-влак 
тÿшкан-тÿшкан Кугу ер гыч Пöт мучко чоҥештен кÿзеньгг. Нине 
лудым лÿйкалаш Чимока ден Акнаш пулвуй марте вÿдым ке- 

лын пурышт. Пычалыштым виктен, коктын торлышт. Икмы- 
няр жап гыч Акнаш, лудо тÿшкам ужын, Чимокалан шогалаш 
кидше дене шижтарыш. Шкеже, пÿгырналтын, ныл-вич гана 
тошкале да поче-поче лÿен колтыш. Пычал йÿк тымык черке 
чодыра ден олык лапым сургалтарыш. Ик лудат южыш огыт 

нöлталт. öрт лекше гай кычкырен-кычкырен, шулдырым луп- 

шен, вÿд ÿмбач куржыт. Акнаш кок кидше дене эрдыжым пе- 
ралтен шогылтеш. Чимока, лишеммекше, шинчажым каралтен 
колтыш: вÿд ÿмбалне куд лудо кия, колышыжо колен, южышт 
але чумедылыт. Акнаш пелештенат ок керт — йылмыдыме лий- 
ын шогалын. Чимока шып шогымыштым кÿрльö: 

— Ик гана лÿйымекше, южыш огыт кÿзö гын, молан вара 
кокымшо ганаже пудештарышыч? 

— Пеш чот öрденыт, садлан вÿд ÿмбач вигак нöлталт огыт 
керт, шонышым, — манеш Акнаш. 

— Шонышым, шонышым, — койдара Чимока. — Поп ва- 
тын коя лудыжым кочмет годым умша кок могырым йоктарен 
шинчынет ыле чай. 

Тиде койдарчык Акнашлан игылтме семын чучо ала-мо, тор- 
жанрак пелештыш: 

— Тыге шым шоно, рÿвö-рÿвыштö пален шым керт, — вара 
ешарыш. — Манам ыле посана, улмашет тый сотана. 
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— Йоҥылыш ала уке, а тиде лудо-влакым поп ватылан на- 
ҥгаен пу, сулык ынже лий. 

— Могай сулык, поп вате тиде вÿдысö шудо лоҥгаште луды- 
жым садак кучен ок керт ыле, тудо але таум ыштышаш, — 
манеш Акнаш. 

Куд лудым оптыман кугу котомкам сакалтен, тудо поп пöрт 
могырыш пÿгырналтыш. 

«Ашныме лудо-шамыч куржын пытышт, ынде лÿдшаш 
уке», — шоналтыш Чимока. Кайыклудо-влакым кычалаш 
пиже. Кенета ик лудо вÿд йымак пурен йомо, икмыняр жап 
гыч шудо лоҥгаш лекте. Шудо лÿҥгалтеш. Пудештарен кол- 
тыш. Миен онча — адак ашныме лудо. Кумылжо йöршын во- 
лен кайыш. 

Акнаш умбачак кычкыра: 
— Мом пелтышыч?! 
Чимока нимат ыш пелеште, лудым гына ончыктыш. 
— Тыйын сусыртымо лудетым лÿен, мыйынат сулыкеш пу- 

рышашем улмаш, — вара мане. 
— Кай поп вате деке, тыят сулыкетым касарен тол, — кой- 

дара Акнаш. 
— Тиде гана поп вате лудо дене лупшен колта, — мане Чи- 

мока. 
Пиалешыже черке староста Ковышта Максим корнышто 

койылалтыш. 
— Тиде лудым поп ватылан наҥгаен пуыза, — манын, Чи- 

мока лудым старосталан кучыктыш. 
Чимокан лудым лÿйымыжлан Акнаш пыртак куаненат кол- 

тыш. Моланже раш. 
Сонарлаш кумылышт йöршын пытыш. Вапшым шупшын 

луктыч. Тушанжат чай совла гай ик шереҥге гына пижын. Ту- 
дым, шекланен мучыштарен, вÿдыш колтышт. 

Кок мераҥ нерген калыкмут сонарыш мийымылан да кол 
кучымыштлан, ой, кузе келшен толеш! 

— Тетла лудо деке огына кай. Mepaҥ почеш кошташ сайрак. 
Мераҥлан сонарым почмеш пычалым ÿй дене йыген пыште- 
на, — мане Чимока. 
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Учыремсола каче 

Аваже тудым лудышмуро почеш кум пашалан туныктен: му- 
раш, кушташ, сÿаныш кошташ. Шке сÿанжым веле алят тарва- 
тен ок керт. Икана ик ялыште «пондашан каче-влак» манмым 
колынам ыле. Тудат лач нунын полкышкак пура. Такшым утыж- 
дене орлаш ок шоно: кушташ-мураш веле огыл, пашаланат 
мастар. 

Очий шочмеке, аваже, самырык ÿдырамаш, ик жап аптыра- 
ненрак кошто. «Почкалтыш», — маньыч шочшыжым. Сай шо- 
мак  огыл,  пылышым  пÿчкеш.  Варажым тунем шуо,  «Почкал- 
тыш йымалан аҥыра йоча ок шоч», — манеш ыле. Тыгак лекте. 
Ик умыр кеҥеж кастене паша гыч толшо-влак кас кочкыш деч 
вара,  каналтымыла,  ялысе  клубыш концерт ончаш шыҥ-шыҥ 
погынышт. Муралтат, кушталтат, мыскарам ыштат. Очият лекте. 
Лап  шинчын,  пöрдшö  мардежла  савырна, вийналт шогалеш, 
тÿмыр йÿкын тавалта. Ончышо-влак кынел  шогалын, рÿжге 
совым кырат. Вуйым савен чакнымыж годым тöрсыр кÿвареш 
йолдаганже тÿкныш, йолым шогалтен, комдык пурен возо. Ка- 
лык, уждымо-колдымо  лийын, тугак  совым кыра, ÿжеш. Но 
Очий ыш лек. Ала кумылжо волыш, ала сырыш. «Кочамын куд- 
ло ий ончыч чоҥымо клубешыже тетла намысыш пурымем ок 
шу. Тек верысе тÿвыра вуйлатыше «лулегыш» савырныже, орал- 
тын чоткыдылыкшым шке терген онча. Оралте чыта гын, юмы- 
лан тау, уке гын — шке лулегыжым погаш ямде лийже». 

Эрлашын тÿвыра пашалан вуйын шогышо оза, «пуренат ок 
ончал» манме деч аптыранен, клубыш ошкыльо. Пурымекыже, 
пырдыжым мушкындыж дене перкален ончыш. Пырнян йÿкшö 
пудештме тÿмырла «пук-пук» веле шокта. 

— Пеш пеҥгыде йÿкшö дене йонгалтеш гына, — мане. Кÿва- 
рым тошкал-тошкал онча. Тавен шогылтмыж годым шÿйшö 
авагаштан ик мучашыже волен каен, вуйлатышым мÿшкыр тура 
темдал шындыш. Тошто клубат кермыч дене чоҥымо у культур 
пöртат омеш кончен, эмлыме верысе койкеш вуйлатышым 
пöрдалтарышт. 
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Учыремсола клуб петырныш — концертлан йöрдымö лие. 
Клуб уке гын, Очий ойгыра, шонет? Ялыште шыжым вара 

сÿанже молан? Сÿанжат концерт гаяк вет. Южо сÿанмарийым, 
кум-ныл суртыш пурен лекмекыже, коҥлайымачше сакалтен, 
кашкала шÿдырен, лишыл суртыш, пыртак шÿлалтыже манын, 
намиен шуат. Очийым веле мардеж ок йöрыктö. ...А Шемъе- 
рыште теве кузе лийын. Ӱдыр сурт гыч йÿын-кочкын лекмеке, 
Очий уремыште муралтен колтыш: 

Эке-моко, малдальым. 
Эре иктым шональым. 
Эре иктым шонымемдене     
Пешак кугун чикталтым. 

— Кö тыге ондален? — йодо арава чуриян, чолга ÿдыр. 
— Вордий Оля дене тушланат ыле, а тудыжым Пöкла Чо- 

райыш шынден колтыш, — мане йошката капан, чевер вате. 
Сÿаным пöрт гыч пöртыш налын каят. Чонжым почын, че- 

сым ÿстембак поген, поро кумыл, яндар шонымаш дене сÿан 
калыкым оза ÿстелтöрыш ÿжеш. Рашка чонан, ласка шÿман 
марий еҥ! 

Ик пöртыштö Очий адак туткарыш логале. Ок муралте гын, 
ала чылажат яжо лиеш ыле. 

Пурла велкат тошкалшаш, 
Шола велкат тошкалшаш. 
Ончыкыжат кайышаш, 
Шеҥгекыжат кайышаш. 
Ӱдыр шинчаш пернышаш, — 

манын гына шуктыш, чакнышыжла, мушкылтыш лаканыш пу- 
рен шинче. 

Уремеш кодшо вате-влак Очийым йомдарышт. 
— Огеш кой, куш пурен кайыш? — малдат. 
«Лаканыш», — вашештынеже ыле сÿанвате, но чытыш, ыш 

каласе. 
— Йолашым вашталташ кайыш, — вара сÿанвате мане. 
Оръеҥ тудлан шольыжын йолашыжым чиктыш. Очий вуйым 

сакен öрын шогышо eҥ огыл, пыч-пуч веле коеш. Самырык 
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ÿдыр ден ойырлышо вате-влакын чоныштым йÿлалтен, тудо 
адакат муралта да чÿчкалта. 

А мом ышташ кодеш — клуб омсаш аварий деч вара кöгöным 
сакеныт гын? Такше окна гыч пураш лиеш. Но лÿдыкшö тушто 
— лакан деч келге пöртйымал, кÿварже ÿшан огыл шол. 

Мый такшым ялын лÿмжым вашталтышым. Тек у клуб ыш- 
тымеш тудо Учыремсола лийын кодеш, уым ыштат гын, нигöм 
учыраш, таушташ да Тауштемсола у лÿмым пуаш логалеш. Ту- 
дын марте Очий у йолашым ок чий, ик йодышым веле рашем- 
дынеже: кушто эше черетан сÿан? 

Ик Оляй шоҥго качымарий манмашке шуктыш гын, вес  
Оляй ала шоҥгыжымат ок шÿкал? Учыраш гын, учыраш! 

 

Юмынвÿд 

Кажне озанлык, шошо ага паша пытымеке, Пеледыш пай- 
ремым эртара. Вот ик тыгай пайрем эрлашын Пöча,  саҥгаж 
гыч пÿжвÿдым ÿштын, «Мокмырым кушан шöраш?!» — шонен 
шинчылтын. А лач тиде жапыште пошкудо ял марий Иля пурен 
шогалын. 

— Пайрем почеш кузе илет-шÿлет? — ышталеш. 
— Илем, почаҥам, куш пурет? Тый веселаҥдыше эмым 

чÿчалтарышыч, коеш, — манеш Пöча. 
«Тиде руштшо еҥын умша тамже пытен докан. Мыскарам 

ыштен ончышаш», — манын шоналтыш Пöча, а йÿаш шонен 
унала пурышо Илялан йÿкын тыге каласыш: 

— Мыйын ик кленча уло. Ала изиш подылат? — тудо юмоҥа 
шеҥгеч ик ате юмынвÿдым лукто, ÿстембак шындыш. 

— Пагален сийлышылан отказаш ок лий, — куаныш Иля. 
Пöча стаканеш темыш да шуялтыш. 
— А шкеже? Кеч подыл пу. 
— Ала-молан йÿмö ок шу, — ыштале суртоза. 
Иля нелын колтыш да кинде катышым шинчалеш тушкал- 

тен пурльо. Икмняр жап эртымек, Пöча весым темен кучык- 
тыш. Иля тудымат кумыктыш. 
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— Аракат пеҥгыде лийын, — мане. 
Ындыже Пöчан чытыш кÿрльö — воштыл колтыш. 
— Мом воштылат? 
— Уремыште шорык пача ден каза тага тÿкедылыт. Пеш оҥай 

койытат, чытен шым керт, — шойышто Пöча. 

Вара Пöча ате пундашеш кодшыжымат темыш да йодо: 
— Ала тидыжымат колтет? 
— Эй, Пöча, апшат деч кунам шÿй утен, — мане, ыш шÿкал. 

Тауштен, мöҥгыжö унала ÿжö да лектын ошкыльо. 
Уремыште Илян муро йÿкшым колын, Пöча мÿшкырым 

кучен, шинчавÿд лекмеш воштыл шинчыш. «Умша тамже 
йöршын пытен, юмынвÿд ден арака тамымат ок ойыро», — 
шоналтыш, адакат кугу йÿкын воштыльо. 

Лач тиде жапыште ватыже толын пурыш. Шкетын воштыл 
шинчыше марийжым ончалын, чылт öрмалгыш. 

— Мом тынар воштылат? «Белый горячке» манмет толын 
керылте огыл чай? — йодо. 

— Уке. Илялан арака шотеш ик кленча юмынвÿдым йÿкты- 
шым. Нимат пален ыш нал. Тауштен лектын кайыш. 

— Кушеч нальыч? — тöрштыш ватыже. 
— Юмоҥа шеҥгеч. 
— Тага муно налше Йогорым сийлаш тушан шолтымо ара- 

кам шынденам ыльыс, окмак! Подылынат шыч ончо мо? 
Нимом пелешташ öрын, шинчавÿд лекмеш воштылшо мок- 

мыран Пöча вуйжым сакыш, малаш вочмеш ыш нöлтал. 

 

Ушыжо пурен 

Ведатын пошкудо ÿдыр марлан кайыш. Гармонь, тÿмыр, 
муро йÿк кечыгут ялыште йоҥгыш. 

Кастене ÿдырын ачаже самырык вате ден марий-шамычым 
почеш ужатыш. 

Эрлашын у родым каче суртыш наҥгаяш кÿлеш. Тидлан 
илалше ден шоҥго-шамычым погышт. Ведатат тиде тÿшкаш 
логале. 
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Кумышешын каче марий шке тукымжым, пошкудыжым у 
родыш кондыш. Ведатат у родо-влакым мöҥгыжö налын кон- 
дыш. Тыге сÿан пайрем кум-ныл кече шуйныш. 

Эрлашын Ведат ватыж деч вуйым тöрлаташ ик чукырым йодо. 
Но ватыже тыге веле мане: 

— Ведат, ынде сита, кум кече пайремлышна. Тупрÿдет муч- 
ко пÿжвÿд йогымеш пашам ыште, шокшо чайым йÿ, чыла эрта. 

«От пу гын, мый тыйым öрт лекмешкет лÿдыктем», — Ведат 
семынже шоналтыш. 

Сурт сомылым пытарышат, пелашыже уныкаж дене коктын 
пошкудыш сÿаным лончылаш кайышт. Ведат авагаштасе кугу 
пудаш оҥган кандырам кылдыш да окна воктене шинче. Ваты- 
жын толмыжым эскера. 

Теве ватыже койылалтыш. Ведат писын пÿкеныш кÿзен шо- 
гале да кандыра оҥгым коҥлайымалан чиктыш, кандырам 
шÿша воктеч луктын, пинчакым шоҥале. Пÿкеным öрдыжкö 
шÿкалын, коҥлайымач сакалте. 

Ватыже пурен шогале — тÿҥшö гай лие. 
— Ведат, молан тыге ыштышыч, мо тыланет ыш сите? — 

мане да пöрт гыч öрткышö лектын куржо. Вашке пошкудо ÿды- 
рамаш дене толын пурышт. Тудыжо вигак тогдайыш: Ведат 
шинчажым кумен гынат, тудын шÿйыштыжö  кандыра  онго 
ок кой. Ведат ватым чуланыш наҥгаен, ужмыжым шижтарыш. 
Ведат йыр изи уныкаже пöрдеш. Чулан гыч лекмекыже, ваты- 
же Ведатым шÿкале. Тудыжо кок могырыш шагат йылме се- 
мын лÿҥгалтеш. Ватыже йырже пöрдаш тÿҥале, но ок пелеш- 
те. Ведат ватыжын кузежым-можым пален налмыжым шиже. 

— Тый, шоҥго каза, мыйым молан тыге öрткыктышыч? — 
ватыже мане да салмавондо дене тупшо гыч кроп эҥден пуыш. 

Ведат йолжо дене пÿкеным лишемдынеже, но йолжо ок шу. 
Пошкудо вате Ведат ватым пöртöнчык лукто да каласыш: 

— Йолашыжым волто да чонет канымеш нуж дене поньыж, 
садак мучышлен ок керт. 

Тудыжо пöртыш пурыш да марийжым нöлтен мучыштараш 
тöчымö амал дене марийжын йолаш полдышыжым мучышта- 
рыш. Ведатын йолаш кудашалте. 
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— Кандырам пÿч, Тайрук, — Ведат ватыжым сöрвала. 
— Чечас пÿчкам, — тудыжо мане да, нужым пуртен, марий- 

жым лупшаш тÿҥале. 
Ведат чумедылаш тÿҥале, лишке ок кондо. Кок ÿдырамаш 

тÿгö лектыч. Тувыр мушмо шорвондеш кужу вурган нуж вынь- 
ыкым ыштышт. Ындыже ватыже Ведатым тудын дене умбачы- 
нак почкалтараш тÿҥале. 

Уныкажлан кочаже, векат, пеш оҥайын коеш. 
— Кочай, тидыже мо кечылтеш? — тоя дене кылымде деч 

улыкыла тушкалтен йодо. 
Пошкудо вате чытен ыш керт — воштыл колтыш да вошты- 

лынак мöҥгыжö кайыш. А Ведат тугак кечен кодо. 
— Урем дене эртыше чыла еҥым пуртем, тек тыйым, ораде- 

тым, ончен воштылыт. Метри Элексем кондем, патретым ыш- 
тыктем, ораде улметым шарналтен ончалашет. Иктыжым клуб 
омсаш пижыктем, — мане ватыже. 

— Пожалсте, ик еҥымат кычкырен ит пурто, патретат  ок 
кÿл, мучыштаре. Ала-можо ушем нале. Тупела мыскара гына 
лекте. Кандырам пÿч, Тайра,— сöрвала Ведат. 

— Пÿч веле, мушкындетым чумыртылаш тÿҥалат, — мане 
ватыже. 

— Огым, Юмо ончылно товатлем, — ватыжым сöрвала. 
Ведатым ватыже юмончыл ваштареш савырале. Тудыжо, ни- 

мом ышташ öрын, пачаш-пачаш товатлен ыреслымек, ватыже 
ÿмбак ончале. 

Пöчылген пытыше коварган, тарай гай чевер эрдан Веда- 
тым ватыже тылеч вара гына пÿчкын мучыштарыш. 

Тылеч вара Ведат ватыжым ик ганат лÿдыкташ тоштын огыл. 

 

Эче кум 

Эчем изиж годым изаже эре сырыкташ тöчен. Мом ойлен 
огыл, кузе лÿмдылын огыл — тудо эре шыргыжалын да кора- 
ҥын каен. Икана «Эче кум» манын. «Кум» манмылан чот шы- 
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дешкымыж дене Эче шортын колтен да изаж ваштареш креда- 
лаш пижын. А сыраш амалже тыгай лийын. 

Эчен ачаж ден Мичук кумжо шудым пырля ямдыленыт. Ала 
кондымаште, ала пайлымаште келшыдымаш лектын. Подыл- 
мекше, кумжым шолдыра шомак дене ковыжен, вуйжо дене 
вурсен шинчен. 

— Могай тиде кум! Кум тыгай лийман мо? Кумеш шотлен 
илышым тыгай тормылам,— малден. 

Тылеч вара Эчен вуйыш «кум» манме мут осал шомак се- 
мын пурен шинчын, садлан «кум» манметым чытен кертын 
огыл. Варажым чыла йоча-шамыч кум манаш туҥалыныт. Вот 
тыге Эчелан «кум» пижын шинчын. Ӱдыр налмекшат Кукма- 
рий кундемыште изиже-кугужо «Эче кум» маныт. Тунем шуын. 
«Кум» манмеке, эре ласкан вашешта, порын ончалын кидым 
шуялта. Поро кумылан, мыскарам йöратыше койдараш мутын 
келшыше савыртышыжым веле вуча. 

Икана йолташыж дене отар гыч мöҥгыш пöртылыныт. Чоды- 
раш пуым ямдылаш кайыше Тошнер ял марийым вашлийыныт. 

— Куэвоҥго лектын мо? — йодын марий. 
— Лекташ тÿҥалын, — манын Эчен йолташыже. 
— Пун тÿранат коедат мо? 
— Пун тÿран деке ялыш каена гына, — манын Эче. 
— Эче, тый денет мутланен мошташ ок лий, — манын ма- 

рий да кидшым лупшалын эртен каен. 
Мыскара мешакше эре пеленжак коштеш. 
«Ик шыжым, — ойла Эче, — кас кочкыш годым пелашем 

дене «Эрла сöсна поминкам ыштена» манын ойлен гына шин- 
чышна. Эрдене лектын ончальым гын... Оралте ÿмбалне шогер- 
тен ден олагорак тÿшкан погынен вучен шинчат. Кушеч шижы- 

ныт? öрат», — ыштале. 

Икана Эче пошкудо Осып деке мутланаш каяш тарваныш. 
Онча: пöртöнчыл тошкалтыш воктене лавырген пытыше ож- 
нысо рожын окса кия. Тудым нале, йылгыжмеш эрыктыш, нер- 
шовыч лукым кушкеде, сорта огаркым кÿсен гыч лукто (фокус 
ышташ кондыштын). Чыла тидым пырдыж шелшеш керын, 
пöртыш пурыш. 
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Вольык сомылым тöрлен пурымыж годым Осып вате тидым 
ужылдыш. Куржмыла, пöртыш пурыш. 

— Авай, — шоктыш, — мемнан Осып молан мерча — ынде 
раш. Мемнан деке шÿкен конденыт, — мане да аважым пöрт 
коклаш наҥгайыш. 

— Эче, адак мом шотеш кондышыч? — мане Осып да шыр- 
гыжале. 

— Пурымекьшгг, чыла радамлат, — мане. 
Осып вате писын пурыш. 
— Шÿкен кондымым мый тÿкалаш лÿдам. Сортажат йÿлы- 

шыла веле коеш. Вöдыр кувам кондаш гын?.. — мане. 
— Кеч мо лийже, налам мо, Осып? — йодшын койо Эче. 
— Шке палет, от лÿд гын, нал, — мане тудыжо. 
Эче Осып вате дене лектыч. Шелше гыч рожын оксам лук- 

тын нале да каласыш: 
— Мый тидым, ял мучашке лектын, мардеж почеш колтем. 

Шуматкечын мончаш пураш, кочкышым наҥгаяш Эче 
мöҥгыжö тольо. Мончаш олтышт. Нунын деке пошкудо ÿдыра- 
маш-шамыч мончаш пураш толеденыт. Пурен лекте. Выньык 
коклаш нужым кередыл кодыш. 

Мончаште эн ончыч выньык дене поньыжаш пошкудо Ли- 
зук кÿзыш. Перкалыш, перкалыш, вара, выньыкым кÿвар ÿмбак 
кудалтен, монча гыч лектын куржо. 

— Ну, Эче кум,— шокта монча ончылно йÿкшö. 
«Молан нужым кереден коденат?» манмылан тудыжо тыге 

мане: 
— Нужын аярже капышкет пура гын, моло чер кораҥ кая. 
Вес шуматын адакат мöҥгыжö тольо. Пакча шеҥгелныже, 

корем вес могырышто, Онтон ватат мончаш олтен. Тушто шкет 
илыше вате-шамыч погынен пурат. Монча деч вара изиш по- 
дылыт, мутланен шинчат. Эче кум мончаш олтымо кокла гы- 
чак эре тиде мончам эскера. 

Лöкам, монча кÿварым мушмо деч вара, монча шÿлалты- 
меш, вате-шамыч пöртыш кайышт. 

Эче кум, куржын миен, лöкамбалан кок отыза йошкар пу- 
рысым йыгыш да мöҥгешла тупым пÿгыртыш. 
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Кум ÿдырамаш, кÿ ÿмбак вÿдым кышкен-кышкен, лöкам- 
балне пÿжалт шинча. Илышыште лийше оҥайым каласкален, 
воштыл-воштыл колтат. 

— Ала-мо тургыжландара, шинчашат ок лий, — мане икты- 
же, вара, волен, тÿгö лекте. Тудын почеш молыштат лектыч. 

— Чыташ ок лий, ала кочкеш, ала йÿлалта, — манеш весе. 
Кумытынат шудыш волен шинчыч. Йолым ончык шуен, кок 
кидешат эҥертен, капыштым ончыкыла мунчалтыктат. Ик жап 
тыге толашышт. Вара монча воктене пургед ыштыме кужу вола- 
кысе йÿштö вÿдыш поче-поче пурен шинчыч. Туштыжат ик ве- 
рьшгге шинчен огьгг керт, чарныде тарваныльгг. Сандене волакы- 
се вÿд чыла могырыш шыжалт велеш. Умбач ончымаште пуш 
дене ÿчашыше спортсмен-шамычла веле койьгг, лач йÿштылмö 
вургемышт гына уке. А Эче кум, чыла тидым решотка кокла тыч 
ончен, йÿк деч посна чумедыл-чумедыл воштыл почаҥеш. 

Эче кум мыскара мешакшым кызытат йомдарен огыл. Кÿлеш 
годым воштылта, йöрдымö койышым воштылмо йöре пушкыл- 
пушкыл пуа. 

 

Эм гын, эм 

Йоча-влаклан вургемым чияш налаш Озаҥ олаш кудальым. 
Кевыт гыч кевытыш пуреден, мо кÿлешым ситышын наледы- 
шым. Тудо кечынак мöҥгö пöртыльым. Эрлашын ватемын ава- 
же унала тольо. 

— Веҥе, «Озаҥыш миен коштыч» малдат. Мом вара пеш 
наледышыч? — йодо кугым. 

— Йоча-влаклан йолчиемым, тувыр-йолашым, школ вурге- 
мым наледышым, — маньым. — Кум кленча динатурым на- 
льым, — ешарышым. «Динатур» мутым колмекыже, кугымын 
шинчаже тунамак чолгыжалтыш. 

— Чылажымат кÿлешаным конденат. «Динатур кылмен чер- 
ланыше еҥым сайын эмла» маныт, — ышталеш. 

Шуматкечын мончаш олтышна. Пурен толна. Шоҥгат мон- 
чаш тарваныш. 
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— Веҥе, мыйын йолвундашем куэмалтмыла чучеш, могы- 
рат сÿсаналтен колта, саде эметым, салмаш опталын, тошкал 
шичмеке, шотеш толеш дыр, чыла черетым кожен луктеш. 

— Наҥгай, мыняр кÿлеш, шич тошкалын, йолвундашетым 
гына ит когарте, — манам. 

— Мый вÿд йöре тошкал шинчам, — вашештыш. 
Шоҥго мончаш кайыш. Шагат наре эртымеке, кудывечыш- 

те муралтыме йÿк шоктыш. Мо тугай? Пайрем огыл. Могай ÿды- 
рамаш муралтен пура? Лектын ончальым гын?.. Кугым монча 

, гыч муралтен-чÿчкалтен толеш. Э-э-э, шонем, кузе сайын эм- 
лалтын. Йолвундашыжым, векат, утыж дене пушкыдемден, сад- 
лан кöра тайналт колта. 

— Ну, шонем, кертат, шоҥго. Йолетат эмлалтын, могыре- 
тат лывырген, чонетат самырыкемын. Йышт пурен кайышым, 
шуко ыш эрте — кугымат пурыш. 

— Кум веҥе гыч эн сайже тый улат. Могай сай эмым пуы- 
шыч. Лöкамбак кÿзен, тошкал шичмеке, вик сайьш чучаш 
тÿҥале. Йолат коржмым чарныш, могырат пушкыдеме. Чырык 
шагат жапыште йолвундаш гыч вуй пундаш марте кÿзыш, — 
мане. 

Салмашкыже логалын ала уке — ом пале, но вес корно де- 
ныже шикшалтын — тиде раш. 

Йöра, йолжо паремын, могыржо пушкыдемын, кумылжо 
нöлталтын. Эм гын, эмешак толжо, эм лийже. 

 

Йöным муыныт 

Ондроп дене Миклайын логарышт кошкен шолдырген. Па- 
шам кÿлын нигуштат огыт ыште, а йÿмö шуэш. 

— Айда кутырыш каена, мыйын ик оҥай шонымаш уло, 
шотым муына, — мане Ондроп. 

Ойлымо — ыштыме. Шкешт гаяк рожын логаран Пантелей  
дек миен пурышт. Кумытын нер йымак опталаш йöным кузе  
муаш лийме шотышто каҥашым тÿҥальыч. 

— Ик папке кÿлеш, кагаз папкат йöра, ик тетрадь да ручка 
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лийышт, — ыштале Ондроп. — Шотеш толеш гын, ик мÿшкыр 
гыч йÿын лектына. 

Кутыр марий чыла тидым кычал муо. 
— Тый Овокля куван фамилийжым, лÿмжым, ача лÿмжым 

палет дыр? — йодо Пантелей деч. 
— Палем: Алексеева Евдокия Ивановна, — каласыш. 
— Аракаже уло?— адак йодо. 
— Ончыгече веле шолтыш, — мане Овоклян пошкудыжо. 
— Пеш сай. Жапыште толынна, — иктешлыш. 
Папкым пелен налын, кумытын шкет ÿдырамаш деке лек- 

тын ошкыльыч. 
Овокля — иктаж кудло ияшрак ÿдырамаш. Тÿжвач ончы- 

маште, эше самырыкын коеш. Изиш лиймеке, поче-поче ту- 
дын деке пурен шогальыч. 

— Здрасче, — саламлалте Ондроп. 
— Здравствуй, — вашештыш оза кува. 
— Электротул мыняр йÿлымым терген коштына, — мане 

Ондроп да, пÿкеныш кÿзен шогалын, счётчикым ончаш тÿҥа- 
ле, вара пÿкен гыч волыш да каласыш: 

— Счётчикым кö шогалтен: шке але еҥ? Тыгай пашалан 
штрафым тÿлашат логалеш. 

Овоклян кöргыштыжö ала-мо йöнысырын чучын колтыш. 
— Та-а-ак... Алексеева Евдокия Ивановна. Туге вет, — пап- 

кыжым ÿстембалан почын пыштен, Ондроп возаш тÿҥале. 
— Туге, туге, — мане лÿдшö ÿдырамаш да семынже шонал- 

тыш: «Чарен шогалтыше Васюм каласем гын, тудлан сай ок 
лий, ом каласе гын, мыйымат вуй гыч огыт ниялте. Мом ыш- 
таш, кузе лияш?» 

— Ала шке шогалын? — мане Овокля. 
— Шке шогалын... Шке шогалын... мо шонышыч... — вошты- 

лын каласыш Миклай. 
Озакува Пантелей ÿмбаке шинчажым кусарыш, полышым 

йодшыла ончале. Тудыжо вучен шогышо гай йыштак парняж 
дене логаржым пырлоп тÿчен ончыктыш. Овокля мом ышташ 
кÿлмым умылыш, кумылжат веселаҥе. 

— Шичса, йолымбалне ида шого, — малдыш. 
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Толшо-влак пÿкеным налын верланышт. Овокля пурледаш 
погыш, ик кленча ош аракам луктын шындыш. Тудым шке кида 
темкален, кумытын тыманмеш йÿын пытарышт, но ÿстелтöр 
гыч лекташ шонышо иктат уке. — Тиде ганалан районыш ом 
колто, вес гана тыге ит ыште, — мане Ондроп. 

— Тетла огымак, — ыштале озакува. 
Пантелей Овоклям пöртöнчык ÿжын лукто. 
— Шолтымет уло гын, ик черпытым лук, штраф деч шул- 

дын толеш, — мане. 
— Луктам, луктам, ынышт тÿлыктö веле, — мане. 
Тиде атымат эркын-эркын ястарышт. Шке манмыштла, ик 

мÿшкыр гыч оптышт. Лектын кайымышт годым папкыштымат 
Овокля деран монден кодышт. 

Кок кече эртымеке, шкет ÿдырамашым ондален кодымыш- 
тлан участковый милиционер чылаштым мут кучаш ÿжыктен. 
Овокля деке тиде кечынак чын электрик толын. 

 

Мужедше ужеш 

Эче кугызан тöр ужын мужед моштымыж нерген увер тыге 
шарлыш. Пошкудо Оной ватын манеш-манешым шаркалаш 
мастар улмыжым саде кугыза ондакак пален. Кÿлеш гын, еша- 
ренат кертын. Коремеш вураҥлыме презыжым кугыза кок меҥ- 
ге наре тораш наҥгаен. Да сурт коремысе тыгыде пÿнчерлаш 
йолыштен шынден. Ватет шке вольыкшым кум кече кычалын, 
муын огыл, ÿшаным йомдарышет шке ойгыжым Эче кугыза- 
лан почын пуа. 

— Пöртыш пуро, картым кышкен ончена, — манеш суртоза. 
Коктын почела пöртыш пурат. Комод гыч карт тÿшкам лук- 

тын, кышкаш тÿҥалеш: 
— Кугун ит ойгыро. Йöршынжак йомын огыл, кызыт ял деч 

тораште, коремыште пÿтырналт шогалын. Колен огыл, илышак. 
Оной ватын чонжо пыртак лушкыш. Тауштен, кычалаш лек- 
тын кайыш. Ик коремым кьшкырен-кьшкырен шерын лекте, 
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вара — кокымшым, кумшым... Уке. Пÿжалтше, нойышо вате 
изишлан каналташ шудыш волен шинче. Пылышыжлан умбал- 
не презе йÿкла шоктыш. Шовычшым руден колтыш. Презе йÿк! 
Чынак, презе йÿк! «Милка, Милка», — кычкырен, шовыч ки- 
данак йÿк шоктымо велыш куржаш тÿнале. 

Презыжат, озажым пален, пачаш-пачаш ломыжале. Оной 
вате, куржын миен, шÿйжö гыч öндале, куанымыж дене шин- 
чавÿдшат лекте. Мöҥгыштö кажне еҥлан Эче кугыза нерген 
каласкалыш. Шоҥго ÿмбак ÿдырамаш-шамыч ындыже йöршын 
вес шиича дене ончальыч. Тудын чапше, мастарлыкше пошку- 
до ялышкат шарлыш. 

Ола гыч кеҥеж тургым пашалан ÿдыр-шамычым ялыш кол- 
теныт. Кум ÿдыр Эче кугыза деран шогальыч. Пÿсö пылышан 
кугыза ÿдыр-шамычын мутланымыштым колыштын, шканже 
кÿлешаным вуешыже шыҥдарен. 

Пошкудо ял гыч ик ÿдырамашын шолтымо аракажым шо- 
лыштыныт. Кузе огыт шолышт, кунам озавате под воктенак 
мален колтен. Йöра але шкенжым нумал каен огытыл. Тудат 
Эче кугыза деч полыш йодаш толын. Тиде ÿдырамашлан 
лÿмынак ÿдыр-шамыч ончылно мужед пуыш. 

— Аракатым йÿдым нумал каеньгг. Тендан ял марияк шо- 
лыштын. Аракатшым от му, но еҥже лектеш. Эскере, кö йÿшö 
коштеш, тудо шолыштын. 

Чорой Павыл кум кече шке оксаж дене йÿын кошто гынат, 
аракам йомдарыше тудым шолыштшо еҥлан шотлыш. 

Ӱдыр-шамычат мужед пуаш йодыч. Шоҥго келшыш. 
Картым шарен оптен, Катялан ончаш тÿҥале: 

— Тый ялеш шочын-кушкынат. Ача-ават уло. Эн кугу 
йочашт тый улат. 

Ӱдыр шинчам каралтыш. 
— Ушкалда, шорыкда уло. Но ала-мо йоҥылыш лийын 

каен, шÿшкылыныт, векат, вÿр коеш. 
— Шукерте огыл мöҥгö миен тольым, тыгай нимат лийын 

огыл! 
— Ӱдырем, сайын шоналте. Мыйын карт ик ганат ондален 

огыл, — ок чакне шоҥго. 
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— Э-э-э, шонен муым, икече, мöҥгö мийымекем, ачий ик 
чывым руале, — ойла. 

— Ачат колышо чывым руалын огыл вет, вÿржö йоген чай, 
— ылыже кугыза, — тендан суртышто шукерте огыл ик еҥ 
черланен, но кызыт тазаҥын. 

— Авамлан операцийым ыштеныт, кызыт эркын коштеш. 
— Ончыкылыкым пален кертыда мо? — йодо Майруш. 
— Молан ок лий, карт чыла кертеш, — мане да семынже 

шыргыжале. — Шич ваштарешем, шинчатым пыч ьштыде, 
ÿмбакем ончо, вует яндар лийже, ушет тиде пöртешак кодшо. 
Пашам кызытсе верыштак ышташ тÿҥалат. Вашке кÿкшö капан 
шемалгырак рвезе дене палыме лият. 

Майрушын шинчаже чолгыжалтыш, кумылжат нöлталте. 
Йолташыже-влакат Эче кугызан пондаш лоҥгасе умшашкыже 
тÿткын ончен шинчат. 

— Сапондо ден игыжым кепшылтыме семынак, пырля илаш 
тÿҥалыда. Но... 

Майрук чурк лие. 
— Но... марлан лекде, мÿшкыран лият. 
— Вара мыланем мöҥгыш миен пурыман огыл. 
— Тиде каче дене йыгыр азам, кок эргым, ыштет. 
— Кугызай, тыгак коеш мо? — лÿдын Майруш. 
— Тыгак. Пÿрымаш деч кугун торлаш ок лий. Чыталте, умба- 

кыже ончена. Качет ала салтаклан кая, ала чурмаш логалеш, 
казна пöрт коеш. 

— Мыйым вараже ок кудалте? 
— Тудын деч уверым от нал, варажым шке толын лектеш. 

Ой, ÿдырем, ит ойгыро. Тендан сÿан лиеш, кузыкан гынат — 
сÿан, мариетын суртышто илаш тÿҥалыда. 

Мужед чарнымеке, ÿдыр-влак кас модмашке кайышт. 
— Кугыза, молан тынар чиялтышыч? Сулык дечат от лÿд 

мо? — мане куваже. 
— Сынже мотор, капкылже пöрден лукмо гай. Кеч-могай 

качат келшаш тореш ок лий. Шкенжым шот дене кучыжо, чап- 
шым аралыже, шала ынже колто, тунам йыгыр азам ок ыште. 
Изиш шекланен илыже, — мане Эче кугыза. 



38  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Лесник Когой 

Лесниклан ыштыше Ӱлсола марий Миклай пареҥге шынды- 
ме жапыште отпускыш лекте. Ватыжын шольыжо Когой, курс- 
кажын лесник вургемжым йодде чиен, Мокмыр Йыван дек ош- 
кыльо. Лесник вургеман Когойым ужын, Йыван öрын шогале. 

— Имньым кычке, Памашсолаш каена. Оҥай шонымаш вуй- 
ыш толын пурыш. Тыят тореш от лий, шонем, — мане Когой. 

— Мо тугай? Ала имньым кычкен шогылтмо акшымат ок 
шого? — йодо Йыван. 

— Ит юватыл. Корнышто чыла радамлен пуэм,— вашкыкта 
Когой. 

Икмыняр жап  гыч  Йыван имньым  кычкен кудал тольо. 
Игече моткоч ояр. Каваште ик пыл лапчыкат ок кой. Марде- 

жат уке. Пасушто йырым-йыр трактор йÿк шергылтеш. Калык 
пареҥгым пеш виян шында. Пакчаштат имне дене шындыше- 

влак койыт. Тыгай тургым паша жапыште нöлталтше кумылан 
кок албаста пöръеҥ корно дене кудалеш. Ял гыч кудал лекмеке, 
Когой мутым лукто: 

— Мый лесник лиям, тый — кучер. Умылышыч? Еҥ-ша- 
мычлан пулан чодырам пуэдаш тÿҥалам. Тыйын пашат тыгай: 
мый мом каласем, тудым гына ыште. Ончык пураш — ни-ни. 
Шофёр-шамыч манмыла, бакышкет тичак ит опто. Шуҥгалтат 
гын, калыкын чыла ÿшан йомеш. 

— Тöчен ончем, — мане Йыван. 
— Тöчен ончем... — оҥара Когой. — Мемнан молан 

толмынам шижын налыт гын, кырат-кырат да, кидге-йолге 
пидын, орваш пыштен «ужатен» колтат. 

Вашке Памашсолаш толын шуыч. Ик капка ончылан ÿдыра- 
маш-шамыч погынен шогалыныт да манеш-манешым тÿҥ гыч 
вож гыч лончылат. Ялыште тугай койыш: сÿан жапым муыт. Кö 
кузе куштен, кузе мурен, кöн койышыжо  пижын,  кöн  уке, 
вате ден марий кокламат — чыла тöрлат, эсогыл оръеҥымат 
öрдыжеш огыт кодо. 

— Здрасте, — ыштале Когой. — Мутланеда? 
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— Шогылтына, — маныт  ÿдырамаш-шамыч. 
— Лесник вашталтын, ужат, — манеш Сапан Орик. 
— Миклайжым молан луктыныт? — йодеш весыже. 
— Тудо отпускышто. Олмышкыжо ик тылзылан мыйым шо- 

галтьшгг. Лÿмем мыйын Григорий Самсоныч. Лесничий шке- 
жак тольо. «Кошкышо, пеле кошкышо пушеҥгеш, тамгам пер- 
кален, eҥ-шамычлан пуэдена», — мане. — Кöлан пу кÿлеш, 
спискым ышташ кÿштыш. Кажне ялыште пум пешак шукын 
йодыт, ала-кöлан пуэден ситараш, — ышталеш Когой. 

— Сайын койшылан сайракшым пуэт, — мане Йыван. 
— Самогонын, чодыраже пеш шергак огыл дыр? — йодо 

шкет илыше шоҥго Марпа кува. 
— Самогонын огыл, а Сам-со-ныч, — йÿкшым кугемден 

тöрлатыш Когой. 
Кажне еҥ сай чодырам налнеже, садлан лесникым мöҥгыжö 

ÿжын, унам ыштынеже. Сÿан деч вара кажне еҥын гаяк арака- 
же утен кодын. Когой, кöм спискыш пуртен, тудын деч аракам 
налын: ошымат, шолтымымат, динатуратымат шÿкалын огыл. 
Списке шуйнымо семын орваште ате утыр погынен. Тöрыш 
шынден, шунашат тöченыт. Когой изиш подылын, а Йыван 
«Мый рульышто улам, мылам ок лий» маншын койын. Ял муч- 
ко коштын, еҥ-влакым спискыш пуртен, ятыр атым погышт. 

— Тамга перкалаш чодыраш кудалына, тушто мастер вуча, 
эрла эрдене номер налаш чодыраш миеда, — мане Когой. 

Икте-весыштым ончалын, чодыра велке кудал колтышт. Чо- 
дыраш пурен гына шуыч — пайремлаш тÿҥальыч. Ондален 
налме аракам туге лöкен шындышт — коктынат ушыштым 
йомдарышт. Самырык имньым, шупшкеден аҥыртарен, вес 
корныш луктыч. Коктынат орва гыч лектын возыч. Имне Ко- 
рамасыш миен лектын. Ял мучаште илыше Сидыр Вöдыр им- 
ньым кудывечышкыже пуртен шогалтен. Озам вучен шуктен 
огылат, имньыж дене пареҥгым шындаш тÿҥалыт. Кок кече 
пареҥгым шынденыт. Аракалан кевытыш куржталаш кÿлын 
огыл, орваштак лийын. Могай кÿлеш, тугай уло, мыняр шо- 
нет, тунар йÿ. 

Эрлашын Памашсола еҥ-влак номер налаш чодыраш ош- 
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кылыныт. Чодыра тÿрыш пурымекак, Лапка Онисан пийже 
пÿкшерме ора шеҥгеч лесник картузым пурын лектын. Еҥ-влак 
шижыч: нуным кок самырык марий чиялтен коден. 

Албаста пöръеҥ-шамыч помыжалтыныт — кушто улмыш- 
тым пален огытыл. Милиционер пурен шогалмеке гына, ай- 
ныктарыме верыш логалмыштым паленыт. 

Айныктарыме верьште лиймылан да озанлык имньым па- 
шаште кучылтмылан оксам тÿлымеке, мокмырышт чылт шöрлен. 
А Когойжо шканже вес тÿняш кайымеш ситыше лÿмым нале: 
Лесник Когой. 

 

Йÿшö еҥын ыштышым пият ок коч 

Ондак аракам пайремлан веле изишак подылыныт, тÿрлö 
пайремжымат шот дене эртареныт. Пошкудын унажым ÿжын 
конденыт. Тудын унажым пошкудыжо, тукымжо наҥгаеныт. 
Шоҥго ден илалше вате-марий тÿшкаш самырык-влак ушнен 
огытыл. 

А кызыт? Пайремжат пайрем гай огыл. Такшым ялыште 
кажне кечын изирак пайрем: могай-гынат лукышто муро 
йоҥгалтеш але каргашыме шокта. Амал лектынак шога: чывым 
руалат — чарка, тагам йыгалтет — кленча, презым шÿшкылат 
— черпыт. Сöсна нерген ойлыманат огыл. Ноябрь мучко сöсна 
кычкырыме да йÿшö-влакын мурышт веле йоҥгалтеш. Южо еҥ 
тиде пашамак веле ышта. А шкет ÿдырамаш кушко пура — 
пöръеҥлан эҥертыде ок керт. Пöръеҥат южо сомылым шкетын 
ок вораҥдаре — йолташыжым але пошкудыжым кычкыралеш. 

Шукыж годым тыгай пашалан мемнан ялыште Немелям ÿжьгг. 
Тудын моштыдымо пашажат уке гаяк: окна, омса янакым шын- 
да, вÿдварам тÿҥда, сурткайыкым руалеш, вольыкым шÿшкы- 
леш. Чаркаланат макым ок пу. 

Икана Васлий пошкудем, сöсна нереш оҥгым пÿтыралаш 
манын, аракам шолташ ямдылалте. Икмыняр жап эртымеке, 
ватыже каласыш: 
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— Васлий, тый аракам шолташ тÿҥал, мый кевытыш кин- 
дылан миен толам. 

Суртоза, ик ведра руашым оптен луктын, кудысо подыш 
оптале да вес ведралан пöртыш ошкыльо. Оптен лукто, онча: 
кудо омса виш, ушкалын шеҥгел ужашыже веле коеш. Ушка- 
лым лукташ тöча, тÿкыжым кучен шупшеш. Вольык вуйжым 
огешат нöлтал. Под пундаште нулен пытарымеке гына, вуй- 
жым нöлталын, Васлийын шинчашкыже «Адак кондо» ман- 
шыла ончале. Шÿкедыл перкален, Васлий поктен луктын керте. 
Ведраш ончале — ведра яра. Шорык тÿшка чыла йÿын пытарен. 
Ватыжын толын пурымыж годым эрдыжым пералтен шога ыле. 

— Мо лийыч? — йодо пелашыже. 
— Туткар лийын кайыш: ушкал ден шорык йÿын пытарышт. 

Кудо омсажым кöргышкыла почманым ом ыште гынат, тыгай 
экшык ок лий ыле, — шкенжым шылтален нале. 

Икмыняр жап гыч кудывечыште ушкал йÿк шоктыш. Вате 
ден марий куржын лектыч. Магырымылат, ломыжмылат ок 
шокто, нигунам колдымо ала-могай йÿкым луктеш. 

— Курж, пошкудо Майрукым кычкыралын тол, ала тудо 
мом ышташ кÿлмым пала, — мане Ана. 

Пошкудо тольо, кузе лиймым радамлышт. 
— Сайынрак ончалза, ушкалда руштын, муралтен гына шога, 

лÿдшаш уке, — мане Майрук. 
Эрдене вольыкым кÿтÿш ужатат. Васлийын ушкалже, вуйым 

сакен, эркын ошкылеш. 
— Ушкалын мокмыр, витне, — манеш Васлий. 
— Шорык тÿшкатым молан от лук? — йодо Майрук. 
— Нуно кынел огьгг керт, айнен огытыл, векат, чумеды- 

лыт, пöрдалыт, тек кас марте почаҥыт. 
Сöсна нереш пÿтыралаш адак аракалан руашым шуктышт. 

Тиде гана нимогай мешанчык ыш лий — Васлий шолтен нале. 
Сöсна нереш оҥгым пижыкташ Немелям кычкырале. 

— Васлий, кид ынже чытыре, сöсна йÿк пылышым пÿчмö 
деч айда ик стакан гыч пелтена, — мане Немеля. 

Икте гыч подыльыч. Ик стакан почеш йолташ весым йодаш 
тÿҥале. Вара кумшым кылток нельыч. Тыге атыште кочывÿдым 
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пундаш марте волтышт. Муралтен-шÿшкалтен, лÿҥген- 
тайныштын, сöсна нереш пÿтыралаш лектыч. Васлий 
помыжалте — кÿварвалне мален кия, Немеля уке, мöҥгыжö 
каен, векат. Ватыж дене кас пашалан пижыч: ÿдырамаш 
ушкалым лÿшта, Васлий сöсналан кочкаш наҥгайыш. Bÿташ 
пурыш, шинчам каралтыш: сöснан ÿлыл тÿрвеш гына оҥгым 
пÿтыралыныт. Ватыжлан нимат ыш каласе. «Эрла тиде 
экшыкым Немеля дене тöрлена», — шоналтыш. 

Эрлашын ватыжын пашаш кайымеке, Васлий вигак Немеля 
деке чымыктыш. 

— Тый сöснам молан тыге каргенат? — йодо Васлий. 
— Мо лийын? 
— Айда, ончал. 
Bÿташ пурымеке, Немеля шинчажым пашкартыш: 
— Кум, мый сöсна йолым кучен кийышым. 
— Мыят кок йолжым кормыжтен шогышым. 
— Тыят огыл, мыят огыл, а кö вара тиде оҥгыжым пÿтыра- 

лын? — йодо Немеля. 
— Наверне, ватет. 
— Ӱдырамаш ты пашам ыштен ок мошто, — мане Васлий. 
— Эй, ойлет вет, тенийсе ÿдырамаш чыла мошта. Ончо: Он- 

тон ден ватыже мончам коктын чоҥышт. Ватыже Онтон семы- 
нак локшинчеш, коктын пужарат, умбач отат пале: кудыжо 
Онтон, кудыжо ватыже, коктынат пöръеҥ йолашан шогат. Ара- 
камат тöр колтат, — малда Немеля. — Сöсна нереш оҥгым са- 
калташ нунылан пустяк веле. Чечас полдыш нерешыже вес 
оҥгым пÿтыралына. 

— Кокыт сöралын ок кой, — торешлана Васлий. 
— Вет фельдшер тыге каласен ыле: кок оҥган сöсна кöргеш 

сöсан ок пошо, вашке орда, — ыштале Немеля. 
Сöснан полдыш нерешыже вес оҥгым сакалтышт. 
— Вот ынде сöснатым кеч сÿаныш наҥгай — туге моторын 

коеш, — öрдыж гыч ончен каласыш Немеля. 
Кечываллан паша гыч толмек, Васлийын ватыже сöснам ужо: 

ала воштылаш, ала шорташ. 
— Молан сöснам еҥын укежым ыштен шогалтенда? — йодо. 
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— Ветфельдшерын ой-каҥашыж почет ыштышна, — мане 
Немеля. 

— Тау, эше тудыжо толын огыл. Те, кум арака печке, кок 
пылышешат алгам сакеда ыле, докан. Ынде сöснам коремыш 
шаршудо кочкаш лукташат намыс, — чуч ок шорт Ана. —  
Вет фельдшерже тендан гаяк рожын логаран вет. Немеля, ты- 
ланет йолташ семын уремыште йомын коштмыжым ойлен 
огыл мо? 

— Колалтын огыл. 
— Тугеже колышт. Пычкемыш шыже йÿдым уремеш 

йомын. Кидшым шуйкален, иктаж окна логалеш манын, шуко 
жап аҥыргыл коштын. Пиалешыже окна яндам верештын. 
Яндам пералтен, йодын: «Ойлыза, пожалысте, мый могай 
ялыште улам?» «Шÿэшет кöршöк кучемым чиктем гын, палет!» 
— пелештен ватыже. 

«Йÿшö еҥын ыштышыжым эсогыл пий ок коч», — манын 

тошто еҥ 
 
 

Шке ыштыме ер 

Мемнан марий кундемешна, корем-шамычым пÿялен, шуко 
ерым ыштышт. Ятыр озанлык, тыгай ерласе вÿдым шот дене 
кучылтын, ий еда шагал огыл пайдам налеш. Игече кукшо шо- 
гымо годым ÿдымö шудым вÿдыжтарат. Ужар шудым кочкын, 
ушкал шöр лектышым кугемда. Солен коштымеке, теле гочлан 
ситыше шапашым ямдылат. Вÿдым шыжыктен, тамле пакча- 
саскам ончен куштат. Олаште илыше-шамычлан витаминлан 
поян свежа киярым, помидорым, ковыштам жапыште намият. 
Чыла тидыже шотан озанлыклаште ышталтеш. 

Мемнан ял воктенат, Пöча коремеш, тыгай пÿям пÿялышт. 
Тыгыде коремла дене волен йогышо шошо вÿд пÿям темен 
шындыш. Могай кугу ер! Ончен куанет. Пÿя йырже пасулаш 
кÿртньö пуч-влакым оптышт. 

— Марий Элыште — тиде ерын воштончыш семын чолгыж- 
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шо кумдыкшо эн лопка. Ер вÿдым кучылтын, пеш кугу пайдам 
налаш лиеш, — мане толшо папкан еҥ 

Тудын ой дене чылан кöнышт докан. Южышт вуйыштым са- 
валтышт, икмынярынже «Да-да» малдьшгг. Но мемнан дене тиде 
вÿд дене пайдаланаш тептерышт ыш сите. Чын, ик кеҥежым 
шыжыкташ тöчышт. Ала кÿлын пижын огытыл, ала мастарлы- 
кышт ситен огыл — паша кÿйын ыш лек. Ынде мыняр ий пуч- 
влак мланде йымалне арам кият. Пасу дене эртен кайыме го- 
дым шыжыкташ тÿжвак лукмо пучла мучаште мардеж шÿшка, 
урмыжеш. Пуйто «Арам шÿйын киена» манын, нуно ойгыры- 
мышт дене йÿкын мÿгырен шортыт. 

Озанлыкысе еҥ-шамыч тиде пÿя деч вес семын пайдам на- 
лаш ойым пидыч. Келшыме — ыштыме. Колигым, машина дене 
конден, ерыш икмыняр гана кышкальыч. Пуш дене пурен, кол- 
лан комбикормам пукшаш тÿҥальыч. Тудыжат кол умшаш чы- 
лажак ыш логал. «Шыжым колым шкенан-влаклан шулдо ак дене 
ужалена, утыжым Волжскыш наҥгаена, тек оласе-влакат мем- 
нан карпнам авызлат» манын, погынымаште йÿклыш. Тунамак 
кол кучаш кандаш еҥан бригадым чумырышт. 

Шыже шуо. Кол кучаш тÿҥальыч. Ужалыме амалжат лие. Ку- 
чымо годымак кленчала, черпытла öрдыжкö ужаташ тÿҥальыч. 
Касвелеш, нылйола коштын, шуҥгалтын, йошкынышто илыше 
янлык гай веле койыт. «Ик гана удыралтын да тачеш сита», — 
мане бригадир шот Арпик. Шöрöкам шупшыт — пеш нелын 
лектеш. Шуко кол лектеш шонен, кумылжат нöлталте. Шуп- 
шын луктыч... йошкынеш варналт пытыше Макар, бригадын 
ик членже кия. Тÿрлö семын шÿлыктен, укшинчыктен, пыкше 
ылыжтьшт. Эрлашын «тынеш» пурышетлан у фамилийым туш- 
калтышт: Макарашвили. Молан грузин фамилий? Пуэм ыле кугу 
колын лÿмжö гыч шочшым: Карпов але Щукин, изи колын 
лумжö гыч лекшат йöра ыле: Пескарик але Усачёв. 

Кол кучымым чарнышт — шотым ышт му. Йÿштö кече тол- 
мо деч ончыч вÿдым йоктарен луктыч. Тунам пöръеҥже, ÿды- 
рамашыже пулвуй даҥыт йошкынан вÿдым келын, мешакеш 
колым погышт. Кажне ешлан шер теммеш кочкаш ситыш. 

Шке ыштыме ер озанлыкым роскотыш веле пуртыш. Эсо- 
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гыл колигым налме акшымат ыш суло, а молыжым ойлыма- 
нат огыл. 

Но ик пайдаже акдыме: Кукмарий кундемыште ер уке ыле. 
Кызыт изижге-кугужге йÿштылаш коштыт. Кечыгут ер ÿмбалне 
йоча-влакын юарлыме йÿкышт йоҥгалтеш. Йочажат, шоҥгы- 
жат эҥырвоштыр дене шинчылтыт. Вес пайдаже: паша гыч 
толшо еҥ ереш мушкылтын, юалге яндар южышто ласкан 
каналтен кертеш. 

 

 

Ӱчö 

Придон шке Чопан ватыжын шочмо ялыш, Куршымбак, 
пайрем кечын унала кайыш. Шуэнрак миет гын, унам эре шок- 
шын вашлийыт. Кызытат тыгак лие. 

— Майрук молан ыш тол? — йодо аваже. 
— «Тиде гана шкетын миен тол» манын ойлыш, — вашеш- 

тыш веҥе марий. 
Унам сайынак ончат. Родо-тукымжо, пошкудо-влакше Чо- 

паным тавален налын каят. Тыге тудо, кок йÿд мален, уна лие. 
Южо унаже кум йÿдат мален ила. Тыгай унам озавате ял мучаш- 
ке шумеш ужатен лектеш. Унаже шеҥгекше ончал колта гын, 
«Адак шеҥгекет ончет мо?» мангычат шокта. 

Чопан мöҥгыжö ала йолын ошкылаш öрканымыжлан, ала 
вес амаллан кöра пошкудо пöрт гыч ялышкыже телефон дене 
йыҥгыртыш: 

— Чопан кенета колен колтыш, машина дене толза, кап- 
шым наҥгайыза. 

Тыгай ойган уверым колмеке, ÿдырамаш, шортын-шортын, 
машинам кычалаш лектын куржо. Лач тиде жапыште Чопанын 
Колюш шольыжо кечываллан мöҥгыжö машина дене кудал то- 
лын. Еҥгаж дене коктын нуно вигак Чопанын капшым кондаш 
лектын кудальыч. 

Шинчавÿд дене мушкылтшо шÿрган Чопан вате шочмо сур- 
тышкыжо ушдымо гай куржын пурыш. 
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— Авай, кузе колыш? Кушто кия? — йодо. 
— Кö колен? Мо лийынат? Ушет каен мо? — мане аваже. 
— Чопанем! Чопанем! — манын, мÿгыралтен шортын колтыш. 
— Лыплане, веҥe колен огыл, тыйым ондаленыт, — пелеш- 

тыш аваже, — Кармоным аршын кутыш шуен, шукерте огыл 
окна ончыч шоктен эртен кайыш. 

Озавате ÿдыржым ÿстелтöрыш пуртен шындыш, коктын 
мутланаш тÿҥальыч. Ӱдырамаш-влакын мут кутышым висаш 
ок лий. Шомак эре умбак шуйна. Шижынат ьшгг шукто — 
шагатат эртен кайыш. 

— Авай, йöра, тау. Me кудалына. Ошкылаш öрканен да шке 
йыҥгыртен докан. Aҥ гыч коймеш лöкыжö, нойымешкыже 
сöпкыжö, — мане. 

Чопан, машина толмым ужын, шылын шинчын, а пöртыш 
пурымек, йышт кÿзен, кузовеш шуйнен возын. 

Ӱлсолаш кудал тольыч. Коктынат пöртышкьшгг пурен кай- 
ышт. Чопан машина гыч волыш, шылше гай йыр ончыштын, 
шеҥгел омса гыч кудывечышке пурыш да вÿтамбак кÿзен возо. 

Чопан вате чывиге пукшаш сарайыш пурыш, пылышыжлан 
вÿтамбалне нер коргыктымо йÿк солныш. 

Тошкалтыш дене кÿзен ончыш — марийже мален кия. 
— Чопан, тый улат мо? — йодо öрмалгыше ватыже. 
— Мый улде, могай марий еҥын вÿтамбак кÿзен возеш, — 

мане Чопан. 
— Кузе, мо дене тольыч? — йодо. 
— Вертолёт дене. Озаҥыште Азъял кутор марий чонешты- 

лаш тунемеш. Куршамбал ÿмбач эртымыж годым кид дене луп- 
шкедыльым. Мыйым палыш, кандыра тошкалтышым кудалтыш. 
Шкенан пакча шенгелан волтен кодыш. От ÿшане гын, Кол 
Когой деч йод, — каласыш Чопан. 

— Кол Когой дене коктын икгай чужган улыда, — мане ва- 
тыже да шоналтыш: «Тыгай кочо ойгандарыше мыскаратлан 
иктаж гана ÿчым шуктем». 

Ӱлсола вате-шамыч, тÿшкан погынен, модо погаш Товар 
Лодак могырыш кайышт. Чодыраште емыж ий еда гаяк лыҥ 
шочеш. Сандене чыланат атыштым вашке темышт. Мöҥгыш- 
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кыштат ондакак пöртыльыч. Чопанын ватыже гына суртышкы- 
жо толын ыш пуро. Марийже вучен шуктыдеак пырля кайыше 
Метри Зина деке ошкыльо. 

— Мемнан Майрук аваж деке пурен кодо огыл дыр? — йодо. 
— Эх, Чопан изай, ала еҥым поген кает, ала ончыч шкетын 

миен толат. Майрук чодыраш йомын кодо. Кечывал марте по- 
ген ситарышна, ойлен келшыме верыш погынышна, а Майрук 
ыш лек. Кычкыренат ончышна, кычалынат савырнышна — уке. 
Ала йомын кодын, ала вÿд мушмо дене лийше вынемыш пурен 

каен. öрын шогышна-шогышна да мöҥгö толна, — мане Зина. 

— Мемнан ушкалымат лÿштö, — мане да велосипедыш шин- 
чын лектын кудале. Майрук, шыргыжалын, коҥга шенгеч лек- 
те, модо ведражым налын, мöҥгыжö ошкыльо. 

Чодыраште пычкемыш марте, йÿкшö оралгымеш кычкырен, 
Майрукшым кычал кошто. Вуйышкыжо тÿрлö кÿлдымаш то- 
лын пура. «Йöратыме пелашем деч посна кузе шкетын илаш 
тÿҥалам», — семынже шона. «Эх, Майрукем, Майрукем», — 
йöсын пелештыш да кугу йÿкын шортын колтыш. 

Вуйым сакен, мöҥгыжö кудал тольо. Онча: окнаште тул вол- 
галтеш. Куржын пурыш, шинчажлан ок ÿшане — Майрукшо 
пöрт покшелне шога. Пелашыж деке миен, шÿм пеленже öнда- 
ле, вÿдыжгö шинчаж дене ончалын, тыге мане: 

— Тетла тыгай ойган, шинчавÿдым йоктарыше мыскарам 
нигунам ом ыште. 

 

Лиеш мо тыгайым проститлаш? 

Нина ден Оля йочашт годым пырля модын куржталыныт. 
Кузе от мод, вет пошкудо ÿдыр улыт. Олян вич ияш улмыж 
годым ачаж ден аваже Кубаньыш илаш кайышт. Тиде ийынак 
Нина ача деч посна кодо — олымым прессоватлыме годым йо- 
ҥылыш паша лийын каен. Аваж дене коктын илышт. Аважым 
марлан налаш йодшо лие гынат, вееылан ыш лек. «Ачажым 
алмаштен садак огыт керт»,— шоналтыш, витне. Нина шко- 
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лыш куржтале. Кугурак лиймекыже, аважлан полшаш урок деч 
вара фермыш кошто. Тыге жап шижде эртыш. Вашке изи ÿдыр 
гыч пöрден лукмо гай мотор капкылан ÿдыр лийын шогале. 
Шуко каче, келшаш шонен, кидым шуен. Нина койышланен, 
кадыргылын, шÿкалын огыла, «Але жап шуын огыл» веле 
манын. 
      Шара шинчаже öрдыж каче-шамычымат шке декыже 
шупшын. Но тудлан ялысе рвезе, Петя, келшен. 

Икана, дискотеке деч вара, Петя ужатен кайыме нерген 
мутым луктын. Нина тореш лийын огыл. Лач ты кастене Петя 
шке йöратымыж нерген чонжым почын. 

Ӱдыр шÿмлан шокшын чучын гынат, шке чон шижмашы- 
жым палдараш тоштын огыл. «Рвезым уло шÿм-чонжо дене йöра- 
тем» манын, пачаш-пачаш ойлен огыл гынат, Петя шинчаш- 
кыже ончалме денак шижын. Шинчаже мут деч посна тидын 
нерген раш каласен. 

Нина шкенжым чаткан кучен, шала койышан ÿдыр-влакла- 
нат кертмыж семын каҥашым пуаш тыршен. Тыге нуно идалык 
утла келшышт. Кöранышыже кöраненыт, но шукынжо пиалым 
гына тыланеныт. Ончыкыжымат сай лиеш ыле докан. Но... 

Кеҥежым Нина деке Оля йолташ ÿдыржö уналыкеш толын 
лекте. Тылеч вара Петян койышыжо эркын-эркын вашталташ 
тÿҥале. Нина тудым шиже гынат, нимат ыш ойло. Тылзе гыч 
Оля ден Петя Кубаньыш лектын кудальыч. Ойгыжым еҥлан 
ыш ончыкто гынат, Нина чот ойгырыш. Шинчавÿдымат шагал 
огыл йоктарыш. 

Ава чон шижын, но сусыр шÿмым эше чот эмгаташ огыл 
манын, ÿдыржылан нимом каласен огыл. 

Ӱдыр тылеч вара уремышкат лекмым чарныш, тунемаш пу- 
раш ямдылалташ тÿҥале. Университетыш пураш экзаменым 
сайын кучымек, студент ешыш ушныш. Тошто таҥ мондалташ 
тÿҥале. 

Икмыняр жап эртымеке, Петя Кубань гыч мöҥгыжö 
пöртыльö. Куштылго койышан Оля тудым казак дене ваштал- 
тен. Рвезе, очыни, йоҥылыш лиймыжым «пожар деч вара» иже 
умылен — тидым шке гына пала. «Проститле» манын, ик гана 
огыл Нина деке миен. Но... 
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Чонеш тыгай кочо ойгым кодымеке, Нина тудым простит- 
лен кертеш мо? Ала йолташыже-влак коклаште илен, чыла 
тидым омо семын гына шарнаш тÿҥалеш? 

А те, самырык йолташ-влак, кузе шонеда, Нина Петям про- 
ститлышаш мо? 

 

Кÿчык мыскара-влак 

Шÿргыял пасушто пареҥгым луктын пытарымеке, Аркадий 
йолташыже-влакым уналыкеш мöҥгыжö наҥгайыш. Шеҥгел 
пöртеш окнам ыштен шуктен огыл, садлан пöрткöргым лам- 
пычке гына волгалтара. Миклайын салма вуйжо тул волгыдо 
дене чолгыжеш. 

— Окна деч посна кече лекме, шичме велымат палаш ок 
лий, — манеш Максим. 

Чаравует лач кече лекме велне шинчен. 
— Восток тиде велне, ончыза: кече лекмыжат коеш, — мане 

Аркадийын эргыже. 

*  * * 

Йогырын ватыже черле. Ватыже колен колта манын, тойы- 
шо еҥ-влакым сийлаш кум гана аракам шолтыш. Кум ганажат 
ватыж дене коктынак йÿын пытарышт. 

 
* * * 

— Колюш, Анна кокат деч ик булкам кÿсын налын тол, — 
мане аваже. 

Кондымыжо годым пел булкажым Колюш корныштак коч- 
кын. Икмыняр кече гыч кокажлан пöртылаш аваже тудлан уэш 
булкам кучыктен пуа. Колюш наҥгайышыжла адакат пелыжым 
кочкеш. 

— Молан пел булкам гына кондышыч? — йодеш кокаже. 
— Мый мöҥгышкат пелым веле намийышым, — мане эрге. 
Кокаже тетла нимом ыш ойло, шыргыжале гына. 
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— Тулаче, тый пешак мутланаш йöратыше еҥ улат. Шешке 
пелештыде коштеш. Ӱдырет йöршын тый гает шочын огыл. 

— Тудо ялтак ачаж гаяк лийын, мутланыше огыл. Изи ÿды- 
рем — йылме пазар. 

— Мыланна пуышаш ÿдыретшым мутланаш йöратыше вес 
марий дене ыштем ыле. 

— Эй, сват, ик корно дене толыт гынат, тÿрлö лийыт. 
 

* * * 

Шуко ÿдырым, сÿаныш коштын, мурен-куштен кондаш 
полшышым. 

— Шешке, мыняр ияш марлан тольыч? — йодам ыле. 
— Иктыже «латшым ий шуэш», весыже «латшым ияш», кум- 

шыжо «латкандаш ияш» малдат ыле. Илен толна гын... йочашт 
шагал гынат, мый дечем ончыч пенсийыш лектыч. 

 
* * * 

 

«Павыл изай, пондаш пырчетым шотлем мо?» — самыры- 
кем годым пошкудем койдарем ыле. 

Шоҥгеммекем, тудын дечат вишкыде пондашан лийым. 
 

* * * 

Шоҥго вуй тÿрлö лиеш: иктыже — чал, весыже — яклака. 
Чал вуй ден яклака вуй мутланат. 

— Чал ÿп сынетлан ок келше, — манеш салма вуй. 
— Тыланет нимогай ÿпат ок келше, садлан тыйым йöршын 

кудалтен каеныт, — манеш чал вуй. 

 
* * * 

Сидыр кува Епим кумжо деке мутланаш толын. Коктынат 
соҥгыра улыт. Кужу жап мутланен шинченыт. Мöҥгыш 
толмекше, ÿдыржылан каласен: 

— Епим кум дене чон почын мутланышна. Тудо мыйым умы- 
лыш ала уке, а мый тудым нимат шым умыло. 
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