
Вячеслав АБУКАЕВ-ЭМГАК,
Марий Элын калык писательже

Йолташ нерген мут
Лишыл еҥ, родо-тукым, йолташ нерген эртыше жапыште 

кутыраш моткоч йӧсӧ. Кок пачаш йӧсырак, кунам тудо вийвал 
пагытыште, самырык вуя, илыш дене чеверласен гын; эшеат 
чот неле — ош тӱняште яндар южым шӱлаш оккӱллан шотлен, 
шке ӱмбакше кидым пыштен каен гын...

Лач тыгай пӱрымаш мучаш лийын путырак лишыл айде
ме, йолташ, Вадим Илларионов, дене.

Ончылнем 1982 ийыште савыкталтше «Кинде-шинчал» 
почеламут сборник кия. Вич самырык поэтым: Светлана Эсау- 
ловам, Геннадий Сабанцевым, Вадим Илларионовым, Альберт 
Лаврентьевым, Вячеслав Абукаевым — ик ком кӧргыш чумы
рышо книга. Фоточурийже теве. Тура, серьёзный ончалтышым 
ышташ тыршен гынат, шинчаштыжат, тӱрвыштыжат весела да 
шыргыжалше сын-кумылжо коешак. Веселак ыле тудо. Мыска
раче. Да илышлан, пашалан куанен моштышо, тудым ниму
чашдымын йӧратыше... Тыгай айдеме илыш гоч шке кумылын 
каяш кӧна манын, иктаж-кӧ иктаж-кунам шоналтен кертын 
мо?!

Мый Вадимым коло ий паленам манам гын, изиш онда
лем лиеш. Пытартыш ик ийжым пален омылак. Титакан улам 
манын, таче шкем вурсаш — ынде тиде яра мут. «Айдемым 
аклена уке лиймекше...» (Г.Сабанцевын почеламутшо гыч) 
манмат кынервуйым пурлыкын ок сеҥе. Но аклашыже кӱле
шак. Айдеме семын. Поэт семын. Вадим тидым сулен. Садланак 
мый кызыт нине корнылам серем, тудын рукописьше дене 
пашам ыштем. Поэт Вадим Илларионовын мурпогыжым иктеш
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чумырен лукташ моло-влакымат полшаш йодам. Вет тиде йол
ташнан ик тичмаш да пытартыш книгаже лиеш.

Вадимым шкенжым мый 1976 ий шыжым вашлийынам, 
но лӱмжым, фамилийжым тылеч ятыр талук ончыч паленам. 
«Ямде лиеш» чӱчкыдын печатлалтше юнкор-влак тунам, чын
жымак, икте-весышт дене школыштак заочно паласеныт. Мем
нанат эсогыл ик газетеш йыгыре печатлалтмына лийын. Санде
не, Марий университетын Эшпай уремысе тӱшкагудыштыжо 
вашлийын, первый гана кидым кормыжгымына изи годсо йол
ташым ужмылак чучын. Шарнем, Геннадий Ербунов дене кок
тын коридорышто лишемыч: «Тый Вячеслав Абукаев улат вет?»

Вадим мый дечем кок тылзылан веле самырык, но мый 
школыш ондакрак каенамат, университетыште курс почела ту
немна. Такше ме тиде ойыртемым шижын огынал. Эн ондак, 
мемнам поэзий ушен, сылнымут кружокыш пырля коштынна; 
пырляк, почеламутнам нумалын, редакцийыш куржталынна; 
студент годымак ик жап «Ямде лий» газет редакцийыште пел 
ставкыште пашам ыштенна.

Кокымшо, мо 2-шо ден 1-ше курсым ушен — тиде Вади
мын вигак мемнан группысо Оршанка вел ӱдырым йӧратен 
шындымыже. Икманаш, тудо курсланна веҥе лийын. Кум ий 
чоло келшымеке, Вадим ден Фаина ушнышт. Сӱаным шочмо 
Ӱлсолаштыже ыштышт. Оръеҥ ден качын родо-тукымышт пе
лен университетын кок курсшо иквереш гӱжлыш. Вес ийжылан 
Эдик эргышт шочо.

Кодшо шыжым мый Волжскыш мийышым. Мыйым туш
то ачашт гаяк поро, тыматле, весела Алеша ден Надя вашлий
ыч. Шукертсек олаште илат гынат, марла туге яндарын куты
рат. А Эдик армий гыч чыла серышыжым шочмо йылме дене 
возен. Шукерте огыл салтак гыч пӧртылшӧ Эдик дене Йош
кар-Олаште вашлийна. Ну, чылт Вадим! Уло, конешне, аважы
нат сын-кунжо, но ончалат — ачажак. Капшат эсогыл Вадим
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деч кӱш огыл. Шинчаже, шыргыжалмыже... тудак. Эх, нине 
кум мотор шочшым ончен, таче пеленышт ачалан куанен ила
шет!..

Университет деч вара Илларионовмыт Оршанкыште илаш 
да пашам ышташ тӱҥальыч. Вадим — «Ончыко» газет редак
цийыште, Фаина — роношто. Илат ыле редакций зданийыштак 
ик пӧлемыште. Мый нунын дек шуко гана уналыкеш миенам. 
Пырля эр йӱдымак кол кучаш лектын каенна. Но мутланы
машна эре гаяк поэзий дек пӧртылын. У почеламутна дене ваш 
палдаренна, Марий книга издательствыште теве-теве кӱэшталт 
лекшаш почеламут сборниклам вученна.

Геннадий Сабанцев, Юрий Исаков, Юрий Иксанов ву
зыш пурымышт годымак поэзийын омсалондемжым пеҥгы
дынрак тошкалше ыльыч гын, ме Вадим дене изиш «йочарак» 
лийынна. Но коктынат нуным покташ кӱлынак пижна. Вади
мын лирик кумылжо пеш вашке пеледалт кайыш (тыште, му
тат уке, Фаинам йӧратен шындымыжынат рольжо кугу), пеш 
лывырге, сылне почеламут-влакым возаш тӱҥале. Книга изда
тельствыш поэзий сборниклам чыланат ик жапыштыракак сдай- 
ышна — «Сылнымут шыже» семинар гоч темленыт. Конешне, 
кажнына изирак гынат, но посна «мелнам» вученна. Шонымо 
да вучымо семын ыш лий. Издательство 1981 ийыште «Волген
че парча» сборникеш вич авторым ушыш (тушко Юрий Икса
нов ден Юрий Исаков верештыч), талук гыч тыгаяк да тына
рак самырык поэтым «Кинде-шинчал» книгаш савыктышт. Но 
тидланат ме нимучашдымын куаненна. Сигнальный экземпля
рым налмеке, вигак Оршанкыш йыҥгыртышым. Вадим ту кас
тенак олашке кудал тольо. «Кинде-шинчалым» тамлен «шӱал- 
тышна» икымше сылнымут саскана гыч типографий пуракым.

Студент годым ме веселан да пайдалын илышна. Талук 
мучко мочол марий йылме касым, сылнымут касым эртарена 
ыле факультетыш™^! Ӱжына редакций пашаеҥ, поэт-пи-
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сатель, артист-влакым. Пединститут дене вашкыл™ моткоч пеҥ
гыде лийын! Тусо студент-влак мемнан деке, ме нунын деке 
мероприятийлаш ваш коштынна! Да кажне гана почеламутым 
йоҥгалтарен™.

Йолташ-влак, уна-шамыч ончылно сайжым лудаш тыр
шыме, конешне. Тыгайлан лӱмынак уым серенна. Но Вадимын 
ик «коронный» почеламутшо ыле. Эре иктым тӱяш сай огыл 
манын, тудо весым лудын, но кӧ ик гана «Шарнем, сар 
шӱшпык...» почеламутшым колын гын, кеч-кунамат Вадим деч 
тудым совым кырен лудаш йодыныт. Тудо «Кинде-шинчал» 
сборникыш пурен, но...

Но мый кызыт ты почеламутым авторын оригиналже гыч 
цитироватлем. Пӱтынек. А вара ик-момак рашемдем.

Шарнем, сар шӱшпык помыжалтме годым 
Шыман да порын кормыжтем килам,
Тунам пеледше ломбо дечын толын 
Малаш йышт возын воктекем изам:
Шинчам почде ӧндалын тудым шокшын 
Шонем: «Ораде, мом кычал коштеш?
Ал ӱжара дене волгалтше шошын 
Эр тымыкшым кузе кӱрлаш тоштеш?»
А ынде жап эртен. Йомартле лупсым 
Йыштак келаш перна вет мыламат.
Коклан шарнен, колам изамын мутшым:
«Ит йодышт. Кушмекет пален налат».
Тачат сар шӱшпык помыжалтме годым 
Шыман да порын кормыжтем кизам,
Пеледше мужыр ломбо дечын толын,
Мый шольым дек шыпак пызнен возам.

Аудиторий, тиде почеламутым лудыктыде, Вадимым ве
рышке шынден огыл. Чынжымак, чапле. Наизусть паленыт 
шукын тидым. Ӱдыр-влак гын «изам», «шольым» олмеш «акам, 
шӱжарем» манын, шканышт келыштареныт.
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Но сборникыште ты почеламутшым ужмеке, Вадимын 
кумылжо чотак волен кайыш. Кокымшо ден кумшо строфа 
чылт тыгаяк, но икымше ден нылымше... Таҥастарыза да шо
налтыза:

Сар шӱшпык-влакын помыжалтмышт годым 
Тарватыш ала-кӧ изи кисамД???)
Тачат (?) пеледше ломбо дечын толын 
Малаш йышт возо (?) воктекем изам.

Ом комментироватле. Теве — пытартыш ныл корно:

Мыят сар шӱшпык помыжалтме годым 
Тӧрлен пыштем мотор изи кизам. (???)
Пеледше мужыр ломбо дечын толын,
Вик (?) шольым дек малаш пурен возам.

Раш, книган редакторжо тыште поэтлан путыракат «мас
ка полышым» ыштен. Тыгай «редактироватлымашлан» сборни
кын моло авторжо-влакат икте-весыштлан вуйым рӱзеныт.

Вадим ялым чот йӧратен. Эн ондак, конешне, шочмо- 
кушмо Ӱлсолажым. Но пелашыжын Кӧрдыжат (Оршанка райо
нышто, Тошто Крешын воктене) лишыл лийын. Сандене ка
ныш кечылан нуно ешге тышкыжат, тушкыжат кудалышты
ныт. Эше ачажат, аважат черлырак улыт. Ешыште куд икшыве 
лийын гынат, шочмо сурт гыч чылан кайыкла чоҥештеныт. 
Мутат уке, жапыштыже Илларионовмыт Оршанкыште паче
ран лийыт гын, эрелан тушан вожаҥытат ыле дыр. Но тиде 
йодыш тунамат, кеч олаште, кеч посёлкышто, эре чоным кӱрыш
тын. Редакций пелен пӧлемыште илен толашымаш, ача-аван 
черле улмышт суртозам шочмо кундемыш пӧртылаш кӱлмӧ нер
ген шонаш таратен. Тыге нуно Волжский районыш куснат.

Колхозышто комсомол секретарьлан ыштымыж годым мый
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Вадиммыт деке икмыняр гана миенам. Ачаже колен ыле. Пы
тартыш икшывыштын, Надян, эше пеш изижымат шарнем.

Сылнымут чонан айдемылан, поэтлан, творческий еҥ- 
влак деч ӧрдыжтӧ илаш йӧсӧ. Арам огыл ончыч пешак ӱшаным 
пуышо, но вара тораш кайыше ятыр автор, илен-толын, сыл
нымут паша деч эркын торла, южышт возымым йӧршынат 
чарнат. Но Вадим возен!

Мый 1984 ийыште, «Ончыко» журналын тӱҥ редактор- 
ж ыл ан Александр Юзыкайнын шогалмекше, кӧнен-кӧныдеак, 
манмыла, тушко пашам ышташ мийышым. Редакций эше Ком
мунистический уремысе пӧртыштӧ верланен ыле. Вадим Илла
рионов тушко «Киндылан вуйым савена» поэма-триптихым 
кондыш. Александр Михайлович Юзыкайнын мастар писатель, 
тале романист улмыжым чылан кугешнен каласат, но тӱҥ вуй
латыше семын тудын ситыдымашыже, умылыдымашыже лий
ынак. Тӱҥалтыш гычак тудо журналыште поэзийым «туртык
таш» пиже. Почеламут аршаш-влак иземыч, пуйто лудшо про
зым гына жапла. Шарнем, Вадимын поэмыжымат тӱҥ редак
тор, эше лӱддеак, страница чотым гына ончалын, вигак мане: 
«Михаил Иваныч, лудын лек, сай гын, пелыж наре кӱчыкем
ден ямдыле!»

Мутат уке, сылнымутан произведений дек, поснак тудын 
авторжо самырык гын, тыгай отношений лийманак огыл. По
эмым мыят лудым. Мутат уке, тудо шӱдӧ процентыш шушо 
огыл, но уло чон дене, мастарлык кӱкшыт дене, поэтическиак 
возалтын. Тугак, тунамак печатлаш лиеш да кӱлеш ьше. Нӧлтал
теш ыле Вадимын кумылжо, шарла ыле шулдыржо, вес произ
веденийже-влакым эшеат чаплыракым сера ыле. А поэмысе си
тыдымашын чучшыжым редактор дене пырля ӱстел коклаштак 
тӧрлаш лиеш ыде. Уке шол, тудым семинарыште каҥашаш тем-

т тудо Якимовак (Валентин Дмиг-
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Семинарлан Вадим поэмым гына огыл, а «Кумыл орлаҥ
ге» лӱман тичмаш сборникым темлен. Мый денем кызыт 
М.Якимов ден В.Дмитриевын рецензийышт уло. Тушеч тӱҥ 
шонымашыштым ончыктем: «Кӱчыкын да раш каласаш гын, 
сборникын негызше уло, гражданский пафос шӱлышан поче
ламут-влакым ешараш кӱлеш! (Ах, могай «патриотизман» лий
ынна, калтак! — В.А.-Э.) Тидын годым автор тематикым кум- 
даҥдышаш, кызытсе илышлан утларак вниманийым ойыры
ш ат, альбомлык интимный лирика деч кораҥшаш.

Ме семинарыште тӱҥжӧ «Киндылан вуйым савена» по- 
эма-триптих нерген мутым лукна. Вик каласаш гын, тудым 
триптих манаш ок лий, кум ужашан тыглай поэма веле. Семи
нарыште палемдышна: автор первый ужашым лушкыдынрак, 
шуйкален возен, кокымшо — сайрак, а кумшо ужашым, мем
нан шонымаште, тыгак кодаш лиеш, тӧрлымат ок кӱл. Первый 
ден кокымшо ужашлам тӧрлатымек, 350-400 корнан поэма 
лектын кертеш...»

Теве тыгайрак «полыш-каҥаш» темлалтын лӱмлӧ поэт- 
влак могырым. Ик могырым чыла уло: сборникат, поэмат, но... 
вашкыман огыл, тӧрлыман, пунчалман да, эн тӱҥжӧ, 620 наре 
корно гыч ик кумшо ужашым пӱчкын шуыман! Кеч конкрет
ный замечанийже нимат уке...

Мыйын кидыштем кызыт поэмын тичмаш вариантше уло. 
Толашен, Вадим тудым икмочоло кӱчыкемдаш, верын-верын 
страницылаште кок-кум строфа дене удырал шуэн, шке кидше 
дене ятыр корнылам тӧрлен. Поэма мучаште,чынак, «Ӱлсола 
ял, 1984 ий» манын сералтын. А шкенжынак ямдылыме «Ку
мыл орлаҥге» сборникшын ончыл страницыштыже «1986» цифр 
шинча. Эше лу ийым илен тылеч вара поэт, но книгаже ош 
тӱням ужын огыл. А поэмыже, икымше гана редакцийыш кон
дымо деч вара ныл ий эртымек, 1988 ийыште гына, кӱчыкем- 
ден-локтылмо вариант, «Ончыкеш» савыкталтын. Кеч-кӧ кеч-
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мом ойлыжо, но сылнымут журналын тӱҥ редакторжо гыч Се
мен Николаевын кайымекыже, тушто самырык автор-влаклан 
савыкталташ ятыр нелеме.

Кызыт Александр Юзыкайнат, Михаил Якимоват, Ва
лентин Дмитриеват, Вадим Илларионоват, очыни, чонышт дене 
пырля чоҥештылыт. Вес тӱняште илыш уло гын, векат, икте- 
весыштым шукертак умыленыт. Кийыме верда пушкыдо лий
же!..

Вадимын комсомол секретарьлан ыштыме жапше неле са
манлан, илыш пудыранаш тӱҥалмылан (перестройкет кунам 
унчыли стройкыш кайыш), комсомолын лӱмжӧ волымо го
дымлан лачеш толын. Ӱл солаште вашлиймына жапыште тудо 
пашаж нерген чон юарлен кутырен огыл. Утларакше поэт шӱмжӧ 
моло-влак дене йыгыре кырыдымылан коржын. Возымыжым 
шонымо семын печатлен кертдымылан кумылжо волен. Мый 
полшен кертын омыл, «Ончыко» журналыште талукымат ыш
тен шым шукто, Александр Михайлович дене ик йылмым ышна 
му да мый, ик ийлан Йошкар-Олам коден, Вадимын ончычсо 
паша верышкыже — Оршанкыш, райгазет редакцийыш, куда
льым. Вадим нерген тушто пӱтынь коллектив эн поро мутым 
ойлен. Кажне вашлийме годым «арам кайыш» манын шарнал
тен Петр Емельянович Емельянов. Дубляж шотышто замредак- 
тор, поэт Григорий Васильевич Иванов тудын пашам тыршен 
да моштен ыштымыжым эре палемден.

Кызыт мый денем Г.В.Ивановын Вадим нерген шарны
машыже уло, тудо шукерте огыл «Кугарня» газетеш лекте. Тушто 
тудо пырля поҥгым погаш коштмыштым воза. А ятыр жап 
гыч, Вадимын уке лиймекше, Григорий Васильевич омым 
ужын, кузе тудо шкеж дек замредакторжым «тол, то-ол» ма
нын ӱжын.

Мый денемат тыгай лийын. Икана сад участкыште малаш 
шкетын кодынам. Омо конча. Вадим толын мый декем, пырня
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ӱмбалне шинча да «айда пырля, айда» ӱжеш. Мый лӱдын-по- 
шырнен помыжалтам, кынелын, сортам чӱктем, тамакым пи
жыктем, семынем юмым пелештем, йӱкынак «кай, мый тый 
декет мияш ом шоно» манын поктем. Возам, нералтем, адак 
конча. Тыге эр марте икмыняр гана лие.

Колышо еҥын чонжо чоҥештыл коштеш, маныт. Айде
мылан (илышылан) чот йӧсӧ лийме годым ош тӱнясе орлык 
деч утараш шонен, чаманен шкешт дек ӱжыт гын веле? Тыго
дым, мутат уке, лушкыдырак кӧргӧ виянжым сымыстарен се
ҥат ала? Ала Вадимымат ту кеҥежым тыге иктаже ӱжаш то
лын? Тунам тудо чон дене чот орланыше еҥ лийын да садлан 
торешланен кертын огыл? Ала эн лишыл йолташыже, Гена 
Ербунов, кудыжо тылеч изиш ончычрак черланен колен, на
лаш толын да наҥгаен сеҥен? Вет Фаина ик омыштыжо нуным 
пырля коштшым ужын... Ала-ала...

Возымо паша дек лишылрак лияш манын, Вадим содыки 
вараже «Волжская правда» газетыш куснаш пунчалын. Ончыч 
ял гыч шкет каен, а пачерым налмекше, кугу ешыжым да 
аважымат Волжск олаш конден. Мый тудо пачерыште Вадимын 
эше шкет улмыж годым ик гана да теве кодшо ийын шыжым 
лийынам. Пырля вашлиймына годым тудо пашажланат, пачер
ланат йывыртыше ыле: «Теве школышто тунемме ий пыта, 
пакча кӧргым шындена да чылан тыште илаш тӱҥалына», — 
куанжым шылтыде ойлыш. Да тыгак лие. Мыйын «Пионер йӱк», 
вара угыч «Ончыко» журналыште ыштыме годым шуэн гынат, 
Йошкар-Олашке толеден. Возен уже шагалрак. Векат, савык
талтде илымыже, книгажын темпланыш пурыдымыжо кумыл
жым мочоло-гынат йӱкшыктареныт. Адакше кум изи йочам 
йол ӱмбак нӧлтыман, черле авам ончыман, шошо гыч шыже 
йотке Ӱлсолаште пакчам эскерыман... А редакцийыште кусары
ше должность гыч ял озанлык отделым вуйлаташ тӱҥалмекше, 
жапшат шыгыр лийын.
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Вадимын койыш-шоктышыштыжо, чоныштыжо чын верч 
шогымо кумыл пеҥгыдын иланен. Кӧ пала, можыч, южгунам
же йоҥылышат улмаш, утыждене ырен да шӱмжым когартен, 
но чакнаш тунемше лийын огыл. Мутат уке, айдеме иктаж- 
могай илыш куктеж дене ок келше, шкенжын чын улмыжым 
пала гын, «правам качаяш» тудын праважат уло. Но мемнан 
илышыште чын «чыным» муаш ту жапыштат йӧсак улмаш. Адак
ше тугай сомыллан пижме годым шкат идеальный лийман дыр. 
А ме, поснак писын сусырген кертше поэт-влак, идеал деч 
тора улына. Амал деч поснак але чон йӧсым лыпландараш пуй
то — вигак чарка дене таҥлалтын. А тӱҥалтышлан кучымо ик 
чарка мемнам умбакат наҥгаен сеҥа. Саде «оксала налме чер», 
можыч, подылмо татыште, кернак, неле-йӧсым мондыкта, но 
вараже кок пачаш нелыт дене шӱмым темдаш тӱҥалеш. Паша 
ок воране, шкем титакленак, еҥ-влакымат ужмо ок шу, изи 
амаллан кугун пудешталт кертат — нерв лушка.

Тыгай тат-влак жапын-жапын лийынак шогат гын, айдеме 
шкенжымат ужмышудымыш савырна. Ушыш ала-могай шоны
машат толеш. Да эре икте нерген шонкален, чоным туржмаш 
кунамже тупела «манийым» шочыктен кертеш.

Ом пале, Вадим пытартыш ийлаштыже чон шыгыржым 
Волжскышто иктаж-кӧлан почын гын? Но мыланем пытартыш 
гана вашлиймына годым тыгела каласкалыш...

1994 ий, кеҥеж ыле. Мый «Ончыкышто» ыштем. Ик ке
чын пӧлемыш Вадим, Фаина, Эдик эргышт пурышт. Тӱжвач 
ончымаште — тудо Вадимат Но кутырымаштыже ондаксе весе
лалык уке. Шинчаштыжат, тӱрвыштыжат шыргыжме пале ок 
кончо. Пашам коден улмаш. Волжск гыч йӧршын кайыме нер
ген кутыра. Шонымашыжым тыгела почо: ала-кӧн корныжым 
тореш вонченам ала-мо... Почешем эре эскерен коштыт... Пыч
кемыш лукеш авыренат кыреныт... Уремыште шкет кошташат 
лӱдам... Йошкар-Олаште паша верым муаш гын, сай ыле...

Вадим пешак почылтшо чонан рвезе ыле. Мый дечем ту-

21



дын нимогай секретше лийын огыл. Чыла-чыла каласкален. Вет 
пытартыш гана ужмына деч ончычшат жапын-жапын вашлие
денна. Иктаж-мо тугай лиеш гын, ойлыде, просто ок чыте ыле. 
А йӧратен тудо весым — поэзийым. Поэзийже (утларакше ялы
се мончаште возымо) лудшо дек шудымылан, книгам луктын 
кертдымылан чон вургыжын, коржын. А ала-кӧм пуйто йӧра
тыме нерген шомак теве молан шочын кертын. Ойлышна, тудо 
пеш весела, мыскараче ыле, мутлан нигунам кӱсеныш пурен 
огыл. Ӱдыр-влак денат лодымандаш пеш йӧратен. Йӧршын па
лыдыме дене кевытыште черетыште шогышыла, автобусышто 
кудалшыла кутыраш тӱҥал кертын. Да моткоч писын ик йыл
мым муын. Ӧрдыж гыч ончымаште, можыч, садлан тугела койын 
дыр. Чынжым гын Вадим ешыжлан ӱшанле марий лийын.

Илыш — пасу гоч вончымаш огыл, ойла калык. Саман 
тургым весела айдемым ойганыш савырен кертеш, порым — 
осалыш, вияным — вийдымыш. Илышаш еҥым шӱгарышкат 
пуртен пышта теве.

Айдемылан шочмыж годым суксо ден пӱрышӧ чыла он
чыкылыкшым возен пуат, маныт. Чын тиде ала чын огыл — 
иктат каласен ок керт. Ӱмыр лугыч колышо еҥ-влак нерген 
(поснак тидыже возышо-влак шотышто чӱчкыдын конча-сол- 
на) вараже тыгайрак мут чер семынак тӱжвак вита: эх, ила 
гын, эше мыняр сайым ышта (воза) ыле!.. Эх, тунам полыш 
кидым шуялтыше еҥ пеленже лияшет — тачат ила ыле! Эх, 
молан шыгыремдылыныт, молан илашыже да пашам ышташы
же йӧным пуэн огытыл?!.

Чын огыл тиде! А просто пӱрымаш дыр.
Шукерте огыл «Кугарня» газетеш Г.Зайниев тиде пробле

мым тарватен ыле. Пушкин, Лермонтов, Есенин, Цветаева... 
дене ушенрак, ӱмыр лугыч лийше марий поэт-писатель-вла
кым шарналта. В.Илларионоват саде спискыште уло. Журналист
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титакан-влакым ок кычал да чын ышта. Просто кузе коды
мыштым рашемда да возымыж дене, мыйын шонымаштем, ты
гай азап деч саклалташ кӱлмым шижтара.

Чынак, ну, кӧ Пушкиным, Лермонтовым дуэльыш шӱкен? 
Шкешт. Кугешнымашышт. Пӱрымашышт!

Пеш талантан Морко руш поэт А.Сычёв неле-йӧсӧ годым 
чытен, а чапле пачеран лиймекше, вӱд Бакыш тӧрштен... Мо
лан? А.Степанов, тамакым пижыктен, кузе мален колтыман 
ыле? Юмо але ия тыгайыш шӱкалын?..

«Эх» манаш жап эртымеке лиеш тудо...
Колышым кынелташ оклий. Поро пашажым шарнен илыман. 

Вадим почешыже шӱм мурсаскажым коден. Ик-кок еҥлан огыл, 
уло марий калыклан. Сандене тудым адресат дек шукташ — 
мемнан парымна. Парымым тӧрлыман. Тидыже мастар еҥлан 
памятник гай лийшаш. Вадимын поэзийже — тыгаяк чапкӱ 
гай.

Ӱшаныме шуэш: поэт Вадим Илларионовын ыштен коды
мо пашаже у курымыштат марий калык коклаште вержым муэш.

«Марий Эл», 2001 ий 23 июнь

Геннадий САБАНЦЕВ,
поэт

Пеш волгыдо айдеме ыле
...Тунам, 1970 ийла кыдалне, ме, МарГУ-н студент ешыш

кыже ушнышо ӱдыр-рвезе-влак, шкенам кызытсе 50 ияшым 
ужын кертын улына мо? Конешне, уке! Вет самырык еҥ кеч- 
кунамат тачысе кече дене ила. Жап веле шке сомылжым лым 
лийде ышта да ышта — тӱрлӧ пуламыр лугыч шижынат от 
шукто, кузе ӱмыретат эртен кая...
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