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МИРОН о ч и
Л и р и ч е с к и й  п о в е с т ь

1
«Москва—Йошкар-Ола» поезд Помар станцийыш кече 

лекме деч ончычак толын шуо. Автобус кошташ тӱҥалме 
марте эше кок шагат наре жап уло. Сандене Очи вучаш 
ыш тӱҥал, мӧҥгӧ велышкыже йолынак каяш тарваныш. 
Эр юалге дене от п кылан! каньыле. Корнат сай, Элнет марте 
изиш гына ок шу, асфальтым шарыме.

Кече лекме годым Очи эҥер деке толын шуо. Тышан 
кугорно кӱрылтеш. Тудым ушен шогышо кӱварым эше 
чоҥымо огыл. Ончыч тыште кугу кӱвар лийын, но тудым 
пырня дене гына чоҥеныт. Тудо куатле машина-влакым 
чытен кертын огыл — вашке шаланен. Шаланыше кӱва
рым варажым пужен наҥгаеныт. Кызыт вӱд пундашеш 
кодшо свай менге мучаш-влак папа тыште ончыч кӱвар 
улмым ушештарат. Но тулын олмеш вашке кӱртньӧ-бетон 
кӱвар нӧлталтшаш. Таклан огыл Элнет серыш тынар ма
териалым конден оптеныт.

Сер тӱрыш шупшыл шындыме пуш дене Очи вес мо
гырыш вончыш. Шийла йолген йогышо эҥерым, Элнет 
кок могырышто гӱжлен шогышо ужар чодырам эше ик 
гана шымлен ончале да, нойымыжым шижде, тораштак 
огыл улшо ял могырыш ошкыл колтыш.

Теве тудо памаш кӱвар деке толын шуо. Тиде жапыш
те логарже кошкымым шиже. Чемоданжым лупсан шу
дыш шындышат, гимнастёркыжым кудаш кудалтыш. Ста
каным налын, йолгорно дене келге коремыш волыш. Па
маш тӱрыш волен шумекыже, эртен кодшо пагыт уше
шыже возо. Шокшо кеҥеж кечын станций гыч мӧҥгыжӧ 
толмо годым кеч-кунамат яндар памаш вӱдым шер тем
мешкыже йӱын. Тидым шарналтен, кызытат юалге вӱд
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дене пӱжалтше чурийжым шӱалтыш да памаш вӱдым там
лен-тамлен подыльо. Вара корем серыш кӱзыш. Кодшо 
бутерброд шым кочкын колтыш.

Кӱшкӧ кӱзаш тӱҥалше кечын утларак ырыкташ тӱҥал
мыжым шижын, Очи чемоданжым кидышкыже нале да 
корныш лекте.

Иктаж лу минут гыч тудым орван имне поктен шуо.
— Ошкылашет тора мо? — сапкандырам кок кидше 

денат шупшыл шындышыжла, имне оза йодо. Тудын куп
тыргылшо чурийжым чалемаш тӱҥалше пондаш леведын.

«Ала-кӧ палымыла чучеш. Кӧ гын ала?» — Очи шонал
тыш да мане:

— Пеш торажак огыл, но эше ошкылаш логалеш.
— Ну, тугеже шич, пырля каена.
— Кугу тау, — Очи веселан шыргыжале да орваш кӱзен 

шинче.
Имне оза тудым шымленрак ончале.
«Вет тиде Микун кугыза. Мыйжым палыш але уке?» — 

Очи шоҥгыеҥым пондашым колтымыжлан кӧра кызыт 
гына палыш. Шып шинчаш йӧндымын чучат, тудо му
тым лукто:

— Кугызай, имнет иеш писе: тайыл ваштарешат йор- 
талтенак кӱза.

— Шӱктараш амал уке. Но-о! — имньыжын чынжы
мак писе улмыжым ончыкташ шонен, сапшым поче-поче 
шупшыл колтыш. — Тудым мылам у председатель пуэн. 
Тоштыжо имньылан нимогай тӱткышым ойырен огыл.

— Тугеже, председатель вашталтын?
— Вашталтын огыл — вашталтеныт... Семынем шо

нем-шонем да тыгай иктешлымашке шуам: райрӱдыштӧ 
шинчыше-влак кунамже колхоз ден совхозлаште мо ыш
талтмым огыт уж. Теве мемнан деке председательым кол
теныт ыле. Кушеч тыгайжым пургед луктыныт: озанлы
кым изиш гына кошартен ыш шукто. Мутлан, кеч имнь- 
ымак налаш. Ондак колхозыштына тиде ушан вольык кӱтӱ 
наре ыле. Кызыт вич-куд вуй гына кодын. А вет имне 
мыланна эше кунаре полшен кертеш. Теве мый шкенан 
ял калык деч погымо шӧрым эр еда фермыш шупшык-
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тем. Ончыч ик-кок бетонлан кӧра машина дене тӱргык
тен коштыт ыле, шергакан бензиным арам кунар йӱлал
тен пытареныт. А кызыт шӧрым кажне ял гыч мыйын 
семынак имне дене шупшыктат. Олык шудо годымат ма
шина пурен кертдыме верыште имньым кучылташ пай
дале. Озанлык кӧргыштӧ тудлан паша шагал мо!

— Ну, а ындыже могай?
■—■ Ушан-шотанла коеш, шӱкташ ом тошт. Озанлыкым 

пала. Шкежат ялеш шочын-кушкын, мландым пургедын, 
колхозымат кучен кертеш, колхозник-влакланат полшен 
шога... Озанлыкыштына вольык ятырлан ешаралте. Ком
бо ден лудыжак теве мынярын улыт, — имне оза ял вок
тен кумдан шарлен шинчыше ер могырыш кидше дене 
ончыктыш.

Очи корно ӧрдыжкӧ ончале да ӧрын колтыш. «Вет он
дак тыште нимогай ер уке ыле. Кузе лийын шинчын?» — 
семынже шоналтыш.

Тудын шонымыжым палыме семын шоҥгыеҥ мутшым 
умбакыже шуя:

— Пеш чапле ер! Пӱтынь колхоз дене пургедын. Чот 
тыршаш вереште. Но вет, калык манмыла, тыршыме деч 
посна пӱя гыч колымат шупшын лукташ ок лий. Ну, а 
ынде теве тыге-ай кари-влакым лукгедена! Шӧртньӧ ко
лым тонн дене кучена. Адакшым сурткайыкланат йӱшты- 
л а шыже сай вер. Икманаш, ер кугу пайдам пуа. Колхоз
ник-влакат ынде вольыкан лийыныт. Ондак ял ыште шуко 
еҥже ушкал деч посна илен. Шӧр-торыкым райрӱдӧ гыч 
нумалыт ьше. А молан? Аза вольык дене почаҥмышт шуын 
огыл? Уке шол. Тидлан огыл. Ончыч колхоз могырым по
лыш уке ыле. А ынде колхозник-влаклан шудылык верым 
ойыраш тӱҥальыч, олымым, комбикормам пуат. Кормам 
кондаш машинамат шонымет семын налаш лиеш. Санде
не ялыштына вольыкат шукеме. Кызыт кажне ешыште 
ушкалым кучат Кок ушна ла н - влакат шагалын огытыл. 
Ынде ондакысе семын шӧр-торыклан райцентрыш огыт 
кошт, а шке уто шерыштым эллан ужалат. Южо колхоз
никше талук жапыште шкетынак тонн наре шӧрым сдат
ла. Тидыже кугыжанышланак шканат пайдале.
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— Теве толынат шуна. Сай мутланымаш корным кӱчы
кемда, — шоҥгыеҥ сапшым шупшыльо.

— Мыят толын шуым, — Очи шыргыжале да орва гыч 
тӧрштен волыш.

— Кузе тыге толын шуыч? — шоҥгыеҥ ӧрӧ, тудын 
чурийжым шымлен ончале да ӧрмыж дене чал пондашы
жым ниялтен колтыш.

— Микун кугызай, огыда пале, коеш, тугеже поян 
илаш тӱҥалам.

— Кеч вуем гыч мушкындо, ом пале. Чынжымак, тый 
кӧн икшывыже улат?

— Электрик Миронын.
— Тугеже тиде тый Мирон Очи улат?
— Мый.
— Ну, а тыйын нерген манеш-манешым кунаре ой

лыштыч. Ончыч «Увер деч посна йомын» манын ойлышт. 
Вара «Таза улат, но ала-кушко, пеш торашке, пашам кы
чал каенат» мангыч шоктыш.

— Кугызай, пашам кычал каен омыл, а кум ийлан 
сверхсрочный службеш кодынам ыле. Теве ынде уэш 
мӧҥгышкем толам.

— Пеш йӧра, пеш йӧра. Аватат толметым иеш вуча. 
Вет шочмо сурт гычет лектын кайыметлан ынде вич ият 
эртыш.

— Тугеже вашкерак мӧҥгыш миен шуман. Микук ку
гызай, кугу тау тылат.

Очи шоҥгыеҥын кидшым чот кормыжтале да ял урем 
дене писын ошкыл колтыш.

2
Мирон Очим палашат ок лий: капше дене ачаж деч 

кӱкшӧ, кумда туп-вачан, ошкылмыжо ку и пыл то, чылт 
спортсменым гай.

— Теве армейский выправкет могайрак! — Очин пы
лышыжлан шоктен кодеш.

— Да, салтак илышым ялысе дене от таҥастаре: туш
то чылажымат минут еда шеледыме. Кажне татлан тый 
ямде улат. Тушто ынет куш гынат, кушкат, вийым еша-
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рет... — вашталтше Очим ӧрын ончен, пошкудыжо-влак 
вес вереат икте-весышт коклаште мутланен шогылтыт.

Школыш коштмо годсо йолташыжым эн ончыч кол
хозын тӱҥ инженерже Миклай, вашлиймекыже, ӧндале 
да уло вийжым пыштен нӧлтале.

— О-о, тый чылт Онар гай лийынат. Кенеташте шы
мат пале! Тутеже поян илаш тӱҥалат! — мане да, изиш 
ӧрдыжкыла савырнен, Очим туге тӱслен ончале, эсогыл 
тудлан йӧндымын чучо. — Ну вот, толын шуыч, коеш. А 
ялыште кызыт у кугу походыш тарваненна — пӱртӱсым 
уэмдена! Тек пӱтынь тӱня пала: мемнан шемрокдымо кун
демна Кубаньысе деч чапле шурным шочыкташ тӱҥалеш. 
А теве марлан налшаш ӱдырем йолташыж дене коктын 
улыт. Ялозанлык институтышто пырля тунемын улына. 
Мемнан колхозыштак пашам ыштат: иктыже — бухгал
терлан, весыже — экономистлан.

Миклайын ӱдыржӧ тиде жапыште изиш ӧрдыжтырак 
йолташыж дене мутланен шогылтеш ьше. Кок ӱппунемже 
тупыштыжо мардеж дене тарванылеш. Канде платье ӱмбал
не нуно путырак сӧралын койыт.

Каче-влакын миен шогалмекышт, ӱдыр-влак шыпла
нышт.

— Маюк, тиде — мыйын эн сай йолташем, Очи. Шкат 
ужат, тудо армий гыч эше мӧҥгыжӧ гына толеш, але, 
шочмо-кушмо суртышкыжо миен, обмундированийжы- 
мат кудашын шуктен огыл! — Миклай куанен пелештыш.

— Ужам-ужам. Военный еҥым мый пагалем. Поснак — 
командир-влакым! — Маюк изиш чевергыш. Но тӱшкан 
веселан воштылмо дене ӧр малнам ыже вигак пытыш. Да 
тудо Очим Атюк йолташыж дене палымым ыштыш.

А кастене пырля кино гыч тольыч, ончымо фильм 
нерген шонымыштым икте-весыштлан каласкалышт. Ке
нета Маюк Очим кидпӱанже гыч нале.

— Южо качымарийым ончен ӧрам. Армийыште ӱды
рым кидпӱан гыч кучашат тунем огыт шукто, — рвезын 
кидшым могыр воктекше ласкан ишыктен, тудо шыргы
жале.

— Титакан улам, Маюк. Кӧ кузе — ом пале, но мый
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гын ӱдыр ончылно шотым мудымо, шонен моштыдымо 
улам, — мане Очи, тыгодым мутшо деч шке вожыльо.

— Шонет, тидлан мый ӱшанем!
Пычкемыште Очи Маюкын шем шинчапунжо изиш 

нӧлталтмым шиже, а лышташ гай вичкыж тӱрвыштыжӧ 
чоя шыргыжмаш сӱретлалте.

З
Эрлашынак Очин колхозышто паша кечыже тӱҥале. 

Кас марте шкенжым тыматлын кучыш, пешыжак ыш 
тургыжлане. А мӧҥгӧ пӧртылмыжӧ годым ушыштыжо 
Маюк гына пӧрдаш тӱнале. Эсогыл шинча ончылныжат 
тудо сӱретлалтеш. Икымше вашлийме кас деч вара Очин 
ушыж гыч ӱдыр ик шагатланат лектын огыл. Арам тудо 
шкенжым шудале: «Йолташ ончылно сӧсна лияш, тудын 
корнешыже шогалаш сай огыл».

Очи Маюкым ужаш амалым кычалын. Но вашке нуно 
амал деч поснак вучыдымын коктын вашлийыт.

Рушарнян эрдене эр Очи Миклай деке кайыш. Омсам 
тӱкалтыш.

— Э-э!.. Кӧ тушто? — кроватьыште кийыше Миклай 
вуйжым нӧлтале. Вара, одеялжым ӧрдыжкыла налын ку
далтышат, кровать тӱрыш кынел шинче да, шинчажым 
кидше дене туржын, йолташыжым ӧрын ончале. —- Мо 
тый суртводыж гай еҥым помыжалтарен коштат? Каныш 
кечынат малаш эрыкым от пу.

— Ом пу, Миклай, кеч-кузе сӧрвале — ом пу. Вашке
рак шӱргетым муш да чий веле. Вара мутланена.

Омса воктен шинчыше колошым чиен, Миклай тру
сик денак кудывечыш лекте, рукомойникмш йӱштӧ вӱдым 
темыш да шӱргыжым мушко. Вара, шӱргӱштышыжым 
нӧртен, могыржым чевергымешке йыген нале. Чыла ти
дым окна гыч ончен шогышо Очи кычкырале:

— Молодец, шкендым армийысе семын шуарет! Ме 
тушто лум вочмеш йӱштылына ыле. А телым могырым 
лум дене туржынна. А южышт ий рожышто почаҥыныт.

— Мылам мом чияш темлет? — йолташыжым чоян 
ончалын, Миклай йодо.
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— Эн чаплыжым!
— Молан тунар сайынже чияш? Вет таче пайрем огыл.
— Эше могай кугу пайрем лиеш!.. Армий гыч пӧртыл

мемлан вашке тылзат шуэш, а мый эше ик ганат паза
рыште лийын омыл.

— «Пазарыште» манат?! Тиде сай шонымаш. Тыгай 
шонымаш мыйынат вуйыштем ыле. Пазар — чынжымак 
весела пайрем!

Эр кочкышым ышташ ышт тӱҥал, «Пазарыште ик
таж-мом пурлына» маньыч.

Пуракан кугорно деч кораҥын, кок йолташ чодыра 
йолгорно дене ошкыл колтыш. А райрӱдыш лишемшеш 
велеш нуно уэш кугорныш лектыч.

Пазарыште коштмышт годым, Миклай ден Очин ӱмба
кышт ончалде, ик еҥат воктечышт эртен ок кай. Но тид
лан нуно нигунарат ышт аптыране. Мӧҥгешла, утларак 
чулымынрак гына кояш тӱҥальыч. Да, веселан шыргы
жалын, тӱрлӧ сату ден арверым ужалаш лӱмын келышта
рыме левашан ӱстелда воктеч вашкыде ончен эртат.

— Салам лийже, качымарий-влак! — моткочак палы
ме йӱк шеҥгечын оҥгырла шергылт кайыш. Тыге вучы
дымын йоҥгалтмылан кӧра Очи чытырналте да верешы
жак тӱҥын шогале, эсогыл кенеташте савырнен ончала
шат ышт тошт.

— Ужат, нуно могай улыт: ковыран чиен шогалыныт 
да мемнан гайжым ынештат ончал! А шке палымым мон
даш сӧрал огыл.

Очи савырнен шогале да, Маюкым ужмекыже, апты
ранымыжым шиже. Могай мотор ӱдыр! Ты кастене тидын 
нерген шоналтенат огыл. Шем шинчапун йымалныже 
шинчаже пуйто кандывуй пеледыш. А тӱрвыжӧ...

Шкенжым кидыш налмекыже, Очи тудлан кидшым 
шуялтыш:

— Салам!
Рвезе ӱдырын шыма кидшым, шокшын кормыжта

лын, шке кидыштыже иктат кучынеже ьше. Но ала-кузе 
копа мучашыжым гына ишыктен шындыш. Вара кидшым 
йолташ ӱдыржылан шуялтыш.
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— Ну, механик, пашат кузе кая? — Маюк ала-молан 
моткочак ныжылгын йодо.

— Паша? Сайын кая. Технике ӱшанлын ышта.
Тиде жапыште Очи Миклайын Маюкым ӱшаныды

мын ончалмыжым да гармонь кӱдырла с аҥгаже куптыр - 
олмым ужын шуктыш.

Маюкат тидым шиже: шинчапунжым рошт шупшы
льо да Миклайым йӱштын ончале, пуйто тудлан ойлыне
же: «Мылам тый кӧ улат? Тыге сыраш манын, ватетак 
омыл». Чевер шӱргыжӧ лакемалте, тудо воштыл колтыш:

— Мый тидын нерген огыл, мый «Пашат келша мо?» 
манын йоднем ыле.

«Шӱргыштӧ лаке... Калык манмыла, тыгай ӱдыр, мар
лан лекмекыже, пелашыж дене сайын келшен илаш тӱҥа
леш», — Очи семынже шоналтыш.

— А молан тудлан паша келшышаш огыл? Тунемме 
паша кеч-кунамат келша, —- Миклай кумыл деч поена 
пелештыш.

— Пеш чынжак каласыме огыл, — але марте шып шо
гышо Каток мутланымашке ушныш. —- Мыйын шонымаш
те, тунемме огыл, а йӧратыме паша кеч-кунамат келша.

Ӱдырын чурийыштыже тургыжланымаш шижалтеш. 
Чын але чын огыл каласымыжым пален налаш манын, 
тудо Очим саҥга йымачше ончале.

— А те уста психолог улыда улмаш! — тудыжо аптыра
ныше ӱдырым порын ончале. — Чынак, йӧратыме паша 
кеч-кунамат келша.

Маюк, йолташыжым кӧраненрак ончалын, вичкыж 
тӱрвыжым изиш куптыртылын пелештыш:

— А мом ме тыште ф) ил о с о фет в о в а т л е н шогылтына, 
еҥ-влаклан сату ужалашышт мешаена. Каче-шамыч, мем
нам кеч иктаж-кушко ӱжам ыле. Миклай, тидланат улнет 
ок сите!

Тудыжо, тыгай шылталымашым вучен огылат, ӧрмыж 
дене вачыжым гына туртыктыш да лакироватлыме туф
льыжым мӧҥгеш-оньыш кондышташ тӱҥале.

— Мыйын пеш сай шонымаш уло, — Очи полшаш 
вашкыш. — Ме Миклай дене коктын, эр кочкышым ыш-

10



тыде, мӧҥгӧ гыч лекна. А те, мыйын шонымаште, мем
нан велыште лийда. Тугеже айста икоян кашак дене пыр
ля пурлын лектына.

— Те еҥын шонымыжым лудын моштеда да пагарыш
кыже мо улмым вошт ужыда! — мане Маюк. — Тендан 
тыгай чапле шонымашда мылам келша. Апок, а тылат 
кузе? А тый кеч-кунамат ваштареш улат, очыни? — тудо 
йолташыжлан шинчажым чоян пӱале.

— Мый... мылам ала-молан йӧндымын чучеш.
— А мый йӧратыме кочкышетым заказатлем, а «Тудо 

кеч-кунамат келша» манын, шукерте огыл гына те шкеак 
ойлышда! — Миклай воштылмо йӧре келыштарен кала
сыш.

— Психологийыште ончыко ошкылым ыштышыч! — 
Очи куанен кычкырале. — Счёт: икте — икте.

— Ну, сита, ӱдыр-влак мемнан мутланымаш дене огыт 
тем. Нунылан тамлыракым пукшыман! — Миклай ончычсо 
гаяк веселаҥе. — Чыланат — почешем!

Кафеште кечывал кочкышым нальыч. Миклай, верже 
гыч кынелын, буфет могырыш тарваныш.

— Тый кушко? — Маюк тудым чараш тӧчыш.
— Буфетыш! Мемнан исторический вашлиймашнам 

палемдыде ок лий!
— Миклай, аракам огыл, а иктаж кленча лимонадым 

над, — Очи почешыже кычкырале.
Вашке ӱстембаке кок кленча портвейн да тынарак 

лимонад толын шинчыч.
— Аракаштым налаш ыжна ойло вет, Очи йӱштын 

вашештыш. — Кӧ йӱаш тӱҥалеш?
— Кузе кӧ? Нылытын йӱаш тӱҥалына, — Миклай чар- 

калашке темкалаш пиже.
— Ме аракам йӧршын огына йӱ, — йолташыже могы

рыш ончалын, Маюк пелештыш.
— Кызыт арака йӱдымӧ иктат уке — чыланат йӱыт, ме 

вашлийме лӱмеш гына подылына, — Миклай кидышкы
же чаркам кучыш. — Айста кучыза, ӱскыртланен ида шин
чылт. — Но кучышо иктат ыш лий, садлан чаркажым 
мӧҥгеш ӱстембак шындыш.
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— Ик корнын вашлийме, вес корнын унала мийыме, 
кумшо гана шочмо кече лӱмеш подылына, а вара амал 
деч поснак йӱаш тӱҥалына. Теве мемнан шофёр ден ме
ханизатор-влак кокла гыч шукышт пашадарым налме 
лӱмеш подылыт, вара эрлашын пашаш огыт лек але па
шаш мокмыр вуян мийымыштлан кӧра тыгай-влакым 
мӧҥгеш поктен колташ верештеш. Нунын верчын техни
ке яра шога. Чын огыл мо? — Очи мутшым кошартыш.

— Чынже — чын тудо, — Миклай арака налмыжлан 
ӧкынен мане.

— Чын улде, моткочак чын, — экономистлан ышты
ше Лаюк тудын мутшым пеҥгыдемдыш. — Йӱшӧ-влак кол
хозлан моткоч кугу эҥгекым ыштат.

— Чынжымак, кызыт тӱрлӧ амал дене аракам йӱаш 
тӧчат. «Ожно пайрем годым гына ӱстембалне арака лий
ын» маныт. А моло годым уналанжат чайым гына йӱкте
ныт. Паша жапыште ялыште кызытсе семын руштын кош
тшо еҥым иктат ужын огыл, — Маюк титаклыме семын 
Миклайым ончале.

— Йолташ-влак, айста тачысе кече гыч ик чӱчалтыш 
аракамат умшашке нигунамат огына нал: кеч сӱан, пай
рем але шочмо кече лийже, — Очи каҥашым пуыш. — 
Шкенан примерна дене молымат кумылаҥден шогена. Вет 
яра мут дене гына тиде уда койышым пытараш неле.

— А тиде арака дене кузе лияш? — Миклай кок клен
ча портвейным ончыктыш.

— Уремыш лекмеке, кышкалына. Тиде мемнан товат
лыме мутна лиеш, — Очи чыла олмешат каласыш.

Кочмеке, чыланат уремыш лектыч. Миклай аракажым 
мландыш йоктарыш да яра кленчажым буфетыш пуртыш.

— Ынде корным кушкыла кучена? — Маюк йодо.
— Мый иктаж-мом налнем ыле, ала кевытлашке кош

тын савырнена, — Анюк вашештыш.
— Мыйынат налшаш сомылем уло, — кӱжгӧ йӱкшӧ дене 

Миклай пелештыш да Маюк ӱмбак нойышын ончале.
-— Мый гын нимом ом нал, пазарым гына ончалаш 

толынам. А те налнеда гын, мыят тендан деке кумылын 
ушнем, — ямде улмыжым ончыктен, Очи мане.
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Но тудым Маюк лугыч ыштыш:
— Нимомат налаш от шоно гын, молан прилавке вок

тен шӱкедыл шогаш? Тугакат шокшо. Айда, Очи, Элнет 
воктеке яндар южым шӱлаш каена. А тиде йӧратыме му
жырым, — шинчаже волгенчыла волгалт кайыш, — па
зар капка воктене вашлийына.

Очи, тыгай ойым вучен огыл ылят, кенеташте апты
раненат колтыш, но куанымыже умшаж гыч шижде ча
раш лектын кайыш:

— Путырак сай шонымаш! Но тыгай икоян кашак деч 
ойырлаш сӧрал огыл.

Очи Миклай ден Алгокыи ӱмбакышт умылыдымын 
ончале, но Маюк тетла тудлан тон  я л та шыжат эрыкым 
ыш пу, Очим кидше гыч кучыш да, «тӱшкалан» шовыч
шым рӱзен, воштылмо йӧреак эҥер деке шупшын на
ҥгайыш...

4
— Маюк, пырля эртарыме икымше каснам шарнет? —- 

Элнет сер тӱреш шаралтен пыштыме газетеш тудын пе
лен шичмекыже, Очи йодо.

— Тыгай кас нигунам огеш мондалт, — вашештыш 
ӱдыр. Тидын годым чурийже утыр чевергыш да эшеат мо
торрак лие. Ик жаплан чулымлыкшат ала-кушко йомо. Ка
чын ӱмбакыже ӱҥышын ончалын, шке вашмутшым эше 
ик гана пеҥгыдемден, эркын каласыш:

— Саде касым мый нигунам ом мондо...
Тиде шомакым кодмекыже, Очи шижде ӱдыр деке 

пызныш да тудын кидшым шке кидышкыже нале.
Маюк ик мутымат ыш пелеште. Кораҥашат, кидшым 

мучыштарашат ыш тӧчӧ. Мӧҥгешла, шкежат качын 
оҥышкыжо вуйжым пыштыш. Ты татыште ӱдырлан туте 
чучын колтыш, пуйто оҥыштыжо Очин шӱмжӧ кыра.

— А мый тудо кас деч вара эреак тыйым гына шонем. 
Пыртланат вуй гычем от лек. Але марте эреак тыйым ужаш 
шонен коштым.

Качын икымше гана «тый» манмыжым кодмекыже, 
Маюк чулымрак лие:
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— А мый шкежат ом пале, могай улам. Икымше гана 
ужмаштак тый мылам келшышыч.

— Маюк, а Миклай мом ойла? — Очи ала мыскара 
йӧре ала чынак йодо.

Ӱдыр качын ӱмбакыже ӧрын ончал колтыш, но, ту
дын йӱлышӧ чурийжым ужын, шыпрак вашештыш:

— А тудо кӧ тугай?
— Кузе кӧ: рвезе — чолга!
— Мыйын илышемлан чолгалыкше шагал. Теве тудо 

кызыт ала-кушто Адюк дене коштеш, а мый тудын нер
ген омат шоналте. Тӱсдымӧ айдеме. Но кызыт тидын нер
ген она ойло.

Маюкын тыге ойлымыжым кодмекыже, Очи, ик мо
гырым, ӧрын колтыш, а вес могырым, йолташыж верч 
иралте.

«А-а, «тӱсдымӧ айдеме». Мемнан гай рвезе-влакым 
ӱдыр-шамыч теве кузе аклат улмаш!» — тудо семынже 
шоналтыш.

Очи верже гыч кынел шогале да Маюклан кидшым 
шуялтыш. Тудыжо рвезын чурийже вашталтмым шиже.

— Ала мый вес семын каласышым. Руш-влак тыгай 
еҥым «тӱсдымӧ» маныт.

— Ну, сита! Уке гын тый чыла сай пӧръеҥым йӧрды
мыш луктат.

— Тендамат йӧрдымыш луктам. Но ончыч ойлымышт 
огыл...

— Тыгеже пиалан лиям ыле, мыйым...
— Мо «мыйым»?
— Мыйым тый шке могыркег йӧрдымын! луктат ыле 

гын...
— А моло нерген мый шоналтенат омыл.
Очи ӱшанен, но тидын годымак ӱшаненат огыл. Ты

гай неле йодыш пеш вашке да вучыдымын рашемдалте. 
Но Маюк тудлан моткочак келша. Да тудо шижде ӱдыр
лан темлыш:

— Маюк, айда тачак!
— Очи, тый мыйым йӧршын ӧрыктарышын, ала мый 

тылат мыскарам гына каласышым.
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Очи ден Маюкын кудалтен кайымекышт, Миклай ден 
Анюк кевытлашке миен коштыч, мо кӱлешым наледышт. 
Чыла сомылым шуктымекышт, пазар капка деке пӧрты
льыч да икмагал йолташыштым вучен шогылтыч. Но ву
чен ышт шукто. Сандене мӧҥгӧ велыш коктынак толаш 
лектыч. Когыньыштынат кумылышт волышо. Иктыже 
ушыж дене Очим шудалеш, а весыже — Маюкым.

— Могай ияже тудым, вич ий эртымеке, ялыш шӱкен 
кондыш, — Миклай пуштыланен ошкылеш. — Кодам ыле 
эрелан сверхсрочныеш. Тушто ӱдырым муын кертын огыл 
мо? Толмыж дене чыла пашам локтыльо. Эше йолташ 
маналтеш. Ме Маюк дене коктын шошым, пасу пашам 
пытарымеке, сӱаным тарваташ шоненна ыле. Ынде туды
жат Очи дене гына пӱтырнылеш. Но, Мирон Очи, чытал
те, коклаш пурыметлан эше ӧкынаш тӱҥалат.

—- Ну, Маюк, айдеме отыл улмаш, — Алюкат йолта
шыжлан сырен. — Шкеак тарватен конда, а вара мемнан 
деч шылын коштыт. Тидым палем гын, вер гычат ом тар
ване ыле.

Мӧҥгыжӧ толмекат, Мирон Очи Миклайын ушыж гыч 
ыш лек. Ятыр жап тудо йолташыжлан ӱчым шуктымо нер
ген шонкалыш, но нигузе шонен ыш му. Вет Очи аракам 
умшашкат ок нал, эсогыл гаражыштат йӱшӧ еҥым чытен 
ок керт, тугайым технике лишкат ок намий. Шке паша
жым вич парняла пала, армийыштат механикланак ыш
тен. Кечым ок кодо.

— Но нимат огыл, калык манмыла, «Илена гын, ужы
на», садикте иктаж-могай шотым муына, — пытартыш
лан Миклай мане.

5

6
Эрдене гаражыш мийымекыже, Очим эше капка вок

тенак Миклай чарен шогалтыш.
— Палет, Очи, — сырымыжым шылтен, порын кояш 

тӧчен, тудо мане, — «Сельхозтехнике» райобъединений- 
ыш тиде кечылаште шапаш ужашлам конденыт. Тушко 
миен толашет логалеш. Шкат палет, кызыт кажне шагат
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шерге: вашке уржа-сорла жап толын шуэш, а ме шапаш 
ужаш укелан кӧра эше комбайн-влакым олмыктен пыта
рен огынал. Кужун ит юватыл, чымалт веле.

Очиат, диспетчерскийыш пурен, путёвкым да моло 
кӱлеш кагазыхМ нале да вигак корныш тарваныш.

«Сельхозтехнике» марте иктаж нылле меҥге наре лиеш.
«Шагат каяш кӱлеш, шагат тушто лияш, шагат толаш 

эрга, — Очи семынже шоналтыш, —- кум шагат гыч то
лын шуам».

Кугорныш лекмеке, тудо писынрак кудалаш тӱҥале. 
Шапаш ужаш деке колтымылан куанен веле. Уке гын эре 
гаражыште почаҥме дене машина дене кудалышташы- 
жат мондет. Адакшым ош тӱняште коло кум ийым илен 
гынат, эше шке районжым огешат пале, манаш лиеш. 
Ончыч школышто тунемын. Лу классым пытарымекыже, 
вигак ял озанлык техникумыш каен. Механикын диплом- 
жым налмыж почешак армийыш налыт. Мӧҥгыжӧ эше 
шукерте огыл гына пӧртылын. Толмыж деч вара военко
матыш гына учётыш шогалаш миен коштын да теҥгече 
пазарыште лийын. Таче икымше гана мӱндыр корныш 
лектын. Вершӧр палыдыме гынат, йомын коштмо деч 
лӱдшаш уке — корно икте гына.

«Сельхозтехникыш» Очи шонымыжо семынак шагат 
наре гыч миен шуо. Тынарак жап шапаш ужашым налаш 
да нумал вераҥдаш эртыш.

— Ну, ындыжым слесарь-влаклан вучашышт шукак 
ок код, — мӧнгӧ велыш толаш лекмекыже, механик ку
анен пелештыш. — Тӱҥ инженер йолташ, сомылым жа
пыштыже шуктымо лиеш!

«Техполыш» машина корно дене икшырымын куда
леш. Теве тудо, лап верым эртен, тайыл ваштареш кӱзаш 
тӱҥале. Тиде жапыште ончылно автобус койылалтыш. Тудо 
эркынрак лапышкыла вола. Но изиш лиймеке, пурла мо
гыр дене кудалше автобус вучыдымын шола могырыш
кыла пураш тӱҥале. Тыгодым Очи оҥжо дене руль ӱмбак 
йӧрлшӧ шофёрым тогдайыш. Умбакыже чылажат икмы
няр секунд коклаште лийын кайыш. Рвезе тыманмешке 
машинажым шола велке савырале. Тудым корнылан то-
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реш шогалтен гына шуктыш — автобус толын керылте. 
Очи машина гыч тӧрштен волыш да вигак автобус деке 
куржын мийыш. Кабин омсам писын почо да, шофёрым 
ӧрдыжкырак кораҥден, руль воктек шинче. Автобусым 
эркын шеҥгек чактарыш, вара икшырымын лап верыш 
волтен шогалтыш. Тунам гына пассажир-влак могай эҥгек 
гыч утлымыштым пален нальыч да палыдыме шофёрлан 
таушташ тӱҥальыч. Очилан машинаж дене мӧҥгеш «Сель
хозтехникыш» каяшыже вереште. Тушеч телефон дене 
«Вашкеполыш» машинам ӱжӧ, милицийыш да автопред
приятийын! увертарыш. Вара толмыштым вучаш пиже.

Тыгай туткар деч вара Очи колхозышкыжо касвелеш 
гына толын шуо.

Тӱҥ инженер Очим йӱштын вашлие:
— -Але марте кушто йомын коштыч? — тудо торжан 

йодо. — Кечывал деч ончычак толын шушаш ыльыч. Ты
лат верч слесарь-влак пел кече утла яра шинчылт эрта- 
рынгг. Комбайн-влак олмыктыде шогат. Ешартышлан «Тех- 
полыш» машинам изиш гына строй гыч луктын отыл. А 
эше механик маналтеш.

— Мый, — Очи ала-мом ойлынеже ыле.
Но Миклай лугыч ыштыш:
— Мылам тыйын умылтарымет огеш кӱл. Тугакат чыла 

раш. Мый кызытак председательлан кӱлеш кагазым возен 
намием. Тачысе кече гыч тый механик отыл. А машинам 
пудыртыметлан мутым кучаш тӱҥалат.

Очи шиже: Миклай вараш кодын толмылан да маши
нам эмгатымылан веле огыл, тыгак Маюкшым шупшын 
налмылан ат сырен. Сандене тудо тетла ик мутымат ыш 
пелеште. Машинажым, ястарен, верышкыже шогалтыш 
да мӧнтыжӧ лектын ошкыльо. Корнышто гына мӱшкыр 
шужымым шиже. Вет таче эше умшашкыже шӱраш пыр
чымат налын огыл.

7
Эрлашын Очи вигак правленийыш ошкыльо. Мийы- 

машешыже, председатель верыштыже ыле. Пӧлемыш пу
рен шогалмекыже, Очи тудын кидыштыже кагаз лашты-
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кым шекланыш. Механикым ужын, председатель кагаз
шым ӱстембак пыштыш да, верже гыч лектын, тудын 
дене саламлалте, вара мане:

— Лачак тый кӱлат ыле, йӧра, шке тольыч.
Ты шомакым кодмекыже, Очи вигак шиже: тиде моло 

огыл, а Миклайын пашаже.
— Ну, кузерак гражданкыште илымаш-шӱлымаш? — 

председатель йодшын койо.
— Вуйшияш амал уке.
— Тидыже пеш сай. А пашат кузерак кая? Комбайн- 

влакым кунам олмыктен пытареда?
— Такшым кая. Теҥгече шапаш ужашым кондышым. 

Иктаж лу кече коклаште олмыктымо пашам мучашке шук
таш шонена.

— «Кая» манат, теве тӱҥ инженер вес семын воза, — 
мане председатель да Миклайын возымо кагазшым лу
даш тӱнале. Лудын чарнымекыже, йодо. — Ну, а ынде 
мом каласет?

Очи кузежым-можым чыла радамын ойлыш да пы
тартышлан мане:

— А ынде кузе лияш — шке наледа. Механиклан ом 
йӧрӧ гын, мый слесарьланат, шофёрланат, механизатор- 
ланаг ыштен кертам.

— Ну-ну, утыжым ит моктане. Ужыда, слесарьлан, 
шофёрлан, механизаторлан ыштен кертеш. А механик- 
нтылан кӧ ышташ тӱҥалеш? Тыйым иктат кораҥдаш ок 
шоно. А умылен налде ок лий. Молан чыла тидыжым тӱй 
инженерлан теҥгечак умылтарен огыдал?

— Тудо мыйым колышташат ыш тӱҥал.
— Да, Миклайын тыгай койышыжо уло. Сайын умы

лен налде, еҥым вигак лавыраш тошкаш ямде. Но тый 
вуетым ит саке. Шке пашатым умбакыже ыштен нюго. 
Полыш кӱлеш гын, тол, йод. Полшена. А Миклай дене 
мый тачак мутланен налам. А тый такшым молодец улат 
улмаш, ӧрын шогалын отыл. Машина шотышто гын пе
шыжак ит ойгыро. Тӱҥжӧ, еҥ-шамычым утарен коденат. 
А машинам олмыктена.

Машина-трактор паркыш мийымекына, Очи мол гу
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намсе семын диспетчерскийыш ыш пуро, а вигак мас
терскойыш ошкыльо.

8
Икмыняр кече эртымеке, кечывал лишан Очим тӱҥ 

инженер диспетчерскийыш ӱжын пуртыш.
— Очи, нелеш ит нал, — тудо порын кояш тӧчен ма

не. — Мый тунам тыйым, шыде пушем дене умылен нал
де, арам вурсен кышкенам. Вараш кодын толмет ынде 
чылалан раш. Теве ончал, тыйын нергенет районысо га
зет таче мом воза.

Очи кидышкыже газетым нале да «Эҥгекым кораҥ
ден» манын возыман вуймутым ужо, но текстшым лудаш 
ыш тӱҥал.

— Мӧҥгыштӧ лудам. Кызыт ом ярсе: комбайным ол
мыктыман, — тудо вашештыш да диспетчерский гыч ваш
кен лекте.

Вашке кечывалат шуо. Очи, гараж пашаеҥ-влакым 
машина дене столовыйыш ужатен колтымекыже, мӧҥ
гыжӧ каяш тарваныш. Такшым тудо шкежат кочкаш ну
нын дене пырля коштеш. Но таче аваже кечывал годым 
сӧснаиге-влаклан пукшаш шӱден, «Шыл комбинатыш 
колташ таче вольыкым висаш тӱҥалына, кечываллан то
лын ом керт» манын. А нунышт изи йоча гаяк улыт, пук
шыде ок лий — вашке шужат. Сандене, мӧнтыжӧ толме
ке, эй ончычак сӧснаиге-влакым пукшыш, вара шкеже 
кочкаш шинче.

Мӧҥгыштыжӧ шуко ыш юватыл гынат, Очи гаражыш 
паша тӱҥалме деч вич минут ончычрак гына толын шуо. 
Слесарь-влак эше огыт кой. «Кушан йомыныт? Тыгай го
дым столовый гыч эре толыт ыле. Аха мастерскойышто 
улыт?» — механик семыже шоналтыш да пашаеҥже-вла
кым кычалаш кайыш. Мастерской омсам шичмекыже, 
нерышкыже вигак арака пуш керылте. Слесарь-шамыч 
чыланат тыште ыльыч. Нунын коклаште апшат ден свар- 
щик-влакат улыт.

— А ме кечывал кочкышым тыштак ыштышна, — ну
нын кокла гыч иктыже мане.
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— Ужам, кузе ыштеда, — яра кленча-шамычым онча
лын, Очи пеҥгыдын пелештыш.

— Механик йолташ, ида вурсо, ме кочмо деч ончыч 
аппетитлан гына изиш подылна, улыжат кок кленчам 
гына, — тудо рвезак мыскарам ышташ тӧча.

— Тидын нерген вара мутланена, а кызыт чыланат 
пашаш марш! — Очи тутак пеҥгыдын каласыш да ком
байн шогымо могырыш лектын ошкыльо. Тудын поче
шыже чыланат веран-верышкышт шаланен пытышт.

Вашке гаражыште уэш кӱртньӧ йӱк шергылташ тӱҥале.
Паша деч вара Очи гараж пашаеҥ-влакым чылашты

мат пырля погыш.
—- Те, ужамат, туп йоммем веле вучеда улмаш, — тудо 

мутым лукто. — Мый вет тендам столовыйыш ужатен кол
тышым, а те кечывал кочкышым тыште ыштеда. Стол о- 
выйжо пашам ок ыште мо?

— Ышта, — апшат Васлий йӱкшӧ шоктыш.
— Ышта гын, молан кочде пӧртылын улыда?
— Ыжна шукто. Лач пашадарым пуат ыле. Кассе вок

тен шогылт эртарышна. Сандене кевытыште «сухой паёк» 
манметым гына налаш логале. Вараш кодмо деч лӱдна.

— А кленчаже молан?
— Пашадар налме лӱмеш. Ме паша деч вара гына изиш 

подылаш шоненна ьше. Но...
— Но мыйын укем дене пайдаланен, паша жапыштак 

подылаш шонышда. Туге?
Вашеш иктат ыш пелеште. Ик жаплан чыланат шып 

лийыч.
—- Очи изай, те аракам йӧршын огыда йӱ мо? —- эше 

шукерте огыл гына сварщиклан тунем толшо Ольош ке
нета йодо.

Механик вигак ыш вашеште. Икмагал семынже ала- 
мом шонен шогыш. Чурийжат ойган тӱсым нале. Но шып 
шогаш сӧрал огыл.

Очи тидым шиже:
— Уке, умшашкемат налын омыл, — мане вара. — А 

паледа, молан? — Но нигӧ ыш вашештат, тудо мутшым 
умбакыже шуйыш. — Мый эше изиэм годымак, «Аракам
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нигунам ом йӱ» манын, мутым пуэнам. Молан манаш гын, 
аракалан верчынак ачам ӱмыр лугыч колен. Тидын нер
ген те, очыни, шкежат паледа. Тунам эше тудо мыйын 
ийготаш гына лийын. Ачам колхозышто электриклан 
ыштен. Аракам йӧршын йӱын огыл. Но икана... мыйын 
шочмем кечын куанымыж дене, йолташыжын мутшым 
колыштын, наша деч вара тудын дене пырля ик чарка 
ош аракам подыл колтен. Йӱдымӧ еҥлан тидат руштмеш 
ситен. Лач тиде жапыште ӱчым ыштыме семын фермыш
те электричестве йӧрен. Ачам йӱшывуя тушко экшыкым 
кораҥдаш каен. Трансформаторышто пургедмыж годым 
ала-кузе тӧкыш верештын. Тыге авам дене коктын тулы
кеш кодынна. Ачам ден авам икте-весыштым моткоч йӧра
теныт. Сандене авам, коло ияшак марий деч посна кодын 
гынат, тетла весылан марлан лектын огыл. Изиш кугурак 
лиймекем, авам мылам ачамын кузе колымыж нерген 
каласкалыш. Тудын шомакше чонешем ӱмырешлан шы
ҥен кодын. Тунам мый авамлан «Аракам нигунам ом йӱ» 
манын пелештышым. Вет арака огыл гын, тендан семы
нак мыйынат таче ачам, а авамын йӧратыме марийже 
лиеш ыле.

Очи мутшым кошартыш да шып колышт шинчыше 
пашаеҥже-влак ӱмбак, мом шонен шинчымыштым па
лен налаш тӧчышыла, шымленрак ончале, вара мутшым 
тыге кошартыш:

— Теве аракат айдемым кушко шуктен. Тетла мый ты
ланда нимом ом ойло. Изи йоча огыдал. Вуй йырда сайын 
гына шоналтыза: ончыкыжымат арака дене вуйдам аҥыр
тараш шонеда але тачысе кече деч вара тиде аярым ум
шашкына нигунам огыда нал да пиалан айык илыш дене 
илаш тӱҥалыда. Но иктым шижтарем: тылеч вара кӧ па
шаш йӱшӧ толеш але гараж кӧргыш арака кленчам кон
да, тек тунам тудо шканже ӧпкела. Тыгай еҥлан тетла 
мемнан коклаште вер ок лий.

9
Ынде арня шуэш, Очи Маюкым ужын отыл. Ӱдыр вер

чын йолташыжын сырымыжым пален налмекыже, кас-
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дене уремыш лекмымат чарныш. «Тек Маюк ден Миклай 
коктын сӧрасат да уэш келшаш тӱҥалыт, — семынже 
шонен. — Тетла мый нунын коклашкышт ом пуро». Но 
ушыж дене тыге шонен гынат, шӱмжӧ йӱдшӧ-кечыже 
Маюк верч йӱлен, тудын деке шупшын. Йӱд еда йӧраты
ме ӱдыржӧ омешыже кончен.

Теве тачат Очи ондакак малаш пурен возо. Но омо уке. 
Икмагал тудо вакшыште почан кийыш. Но тетла киен 
туркен ыш керт. Мӧҥгеш кынеле. Вургемжым чийыш да 
уремыш лекте. «Маюк мыйым, очыни, монденат шук
тен, — шоналтыш. — Ала Миклай дене коктын кызыт 
иктаж пычкемыш лукышто мужыр кӧгӧрченла шинчыл
тыт». Тидын годым рвезын чонжылан моткоч йокрокын 
чучын колтыш. Тудо капка ончычшо эҥер дек ошкыльо.

Тылзе волгыдо дене Элнет вӱд шийла йолген йога. Очи 
тура сер гыч йолгорно дене вӱд воктек волыш. Тораштак 
огыл вӱдуа воктен теҥгыл уло. Тушто кодшо рушарнян 
Маюк дене коктын касым эртареныт. Вес кечат тыштак 
вашлияш ойым пидыныт. Рве зе вӱдуа деке тарваныш. Туш
ко икмыняр ошкылым миен шумо деч ончыч кенета чар
нен шогале. Шинчажлан теҥгылыште шинчыше еҥ пер
ныш. Мешаяш огыл манын, мӧҥгеш савырныш. Но лач 
тидын годым пылышыжлан моткоч палыме йӱк шоктыш:

— Очи!
Рвезе вӱдуа деке куржын мийыш:
—- Маюк! Тиде тый? Ӱмылыштӧ шинчет, да кенеташ

те шымат пале. А мо шкетын улат?
— Тыйже йомынат гын, кӧ дене лиям?
— Мый шонышым... —- Очи эше ала-мом ойлынеже 

ыле, но Маюк лугыч ыштыш:
— Мом шонышыч?
Рвезе кенеташте нимом пелешташат ӧрӧ. Оккӱл шо

макым тарватымыжлан шкенжым ушыж дене шудалынат 
нале. Но мутым лукмо гын, мучаш марте ойлыман — ӱдыр 
вашмутым вуча.

— Мый шонышым те Миклай дене коктын улыда, — 
тудо ӧрынрак мане.

— Ӱдырым шке велкет савырен кертынат да ынде вош-
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налнет гына. А мый кас еда тышке лектам да ораде гай 
толметым вучен шинчылтам, — Маюк нершовыч дене 
шинчажым ӱштылале.

Очи ӱдырын вачышкыже кидшым пыштыш:
— Маюк, нелеш ит нал, мый тыйым воштылаш шо

нен омыл. Мый шкежат йӱдшӧ-кечыже тыйым гына шо
ненам, тыйым ужде йӧсланенам.

— Тугеже молан таче марте толын отыл? Вет ме кас 
еда тышан вашлияш ойым пидынна ыле.

Очи Миклай дене когыньышт коклаште келшыдымаш 
лекме нерген Маюклан ойлаш шонен огыл ыле, но ӱдыр
лан вашешташ вес шомакым ыш муат, кузежым-можым 
чыла радамлен пуыш. Адакшым тудо шойышташ туне
мын огыл.

— Теве кузе улмаш! Мо, шонем, Миклай уэш вокте
нем шӱраҥышташ тӧча. Тый мыйым мӧҥгеш тудлан туш
калтен пуынет улмаш. Мылам шке йолташыжым лавы
раш тошкаш тӧчышӧ да шкеж нерген гына шонышо ай
деме огеш кӱл, — Маюк качын вачышкыже вуйжым пыш
тыш.

— Тетла мый тыйым нигунам нигӧлан ом пу, — Очи 
товатлыме семын мане да ӱдырым шыман ӧндале.

Ю
Эрдене Очи пашашке кумыл нӧлтшӧ ошкыльо. Сай 

кумылым тудлан ӱдыр таҥже пӧртылтен. Вет Маюк ту
дым йӧрата. Теҥгече кастене гына тидым раш умылыш.

«Эх, ораде улам вет, — Очи семынже шкенжым шыл
тален нале. — Арня наре шкеже йӧсланен коштым да ӱды
рым орландарышым. Маюкын огыл, а мыйын тудын лек
мыжым вучен коштман ыле».

Шонкален кайымыж дене гаражыш миен шумыжы
мат ыш шиж. Молгунамсе семынак ончыч кудывече йыр 
ончал савырныш, вара диспетчерскийыш пурыш.

— Ну, механик йолташ, пашат кузерак кая? — пурен 
шогалмекыже, тӱҥ инженер вигак йодо. — Комбайн-вла- 
кетым вашке олмыктен пытарет?

—~ Эрла пытараш шонена. Паша шукыжак кодын огыл.
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— Тугеже нытарашак тыршыза. Ялозанлык управле
ний гыч кажне кечын тидын нерген йодыт.

— Ида тургыжлане, тӱҥ инженер йолташ, сомыл жа
пыштыже шуктымо лиеш! — Очиат йолташыж семынак 
салтак годсыжла вашештыш, пуйто нунын коклаште ни
могай уто-сите лийын огыл, да, диспетчерский гыч лек
тын, мастерскойыш ошкыльо. Тиде жаплан пашаеҥже- 
влак чыланат толыныт ыле. Очи нуным веран-верышкышт 
шогалтыш, а шкеже паша пӧлемышкыже шапаш ужаш
лан кайыш. Но изиш лиймеке, тушеч вашкен лекте да 
диспетчерский могырыш куржо. Миклай эше туштак ьше. 
Вучыдымын толын пурышо ошемше чуриян механиклан 
ужын, тудо ӧрын йодо:

—- Мо лийын кайыш — тӱсетше пеш ошемше?
— Шапаш ужаш...
—■ Мо шапаш ужаш?
—- Шапаш ужаш йомын.
— Кушеч? Кунам?!
— Паша пӧлем гыч. Очыни, йӱдым. Теҥгече кастене 

кайымем годым чыла верыштыже ьше.
— Кузе пӧлем гыч?
— Шкат палет, теҥгече кладовщикын паша гыч вигак 

больницыш ужатышна. Кайымыж деч ончыч мый ком
байн ден трактор-влакым олмыкташ ситыше шапаш ужа
шым пӧлемешем налын кодышым. Кӧ пала, кунам тудо 
уэш пашаш лектеш. Аппендицит дене пеш кужунжак огыт 
кучо гынат, иктаж лу кече нарыже садикте почаҥ эртара. 
А тиде жапыште шапаш ужаш деч посна ме мом ышташ 
тӱҥалына ьше.

— Шуко йомын мо?
— Ик шапаш ужашат кодын огыл.
— Кӧгӧным шалатен пуреныт, але суралаш монденат?
— Кӧгӧн верыштыжак, суралыме кеча.
— Тугеже кузе умылаш: кӧгӧн верыштыже суралыме 

кеча, а шапаш ужаш уке.
— Тый маннет: шапаш ужашым мый шолыштынам?
—- Кӧ шолыштын — тидым ОБХСС рашемда. Мыйым

весе тургыжландара: комбайнетым мо дене олмыкташ
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тӱҥалат? Эше шукерте огыл «Эрла олмыктен пытарена» 
манын, моктанен шогылтыч. «Моктанышын мокшыжо 
шелеш» маныт. Теве тыйынат мокшет шелын кайыш.

Ындыже Очинат шыдыже тӱжвак лекте:
— А шкеже молан але марте олмыктен отыл? Комбай

ным уржа-сорла лишемшаш велеш огыл олмыкташ тӱҥал
ман, а шурным поген налме почешак, ачален, верыш
кыже шогалтыман.

— Шапаш ужаш лийын огыл — вот молан. Ну, йӧра, 
тый денет ӱчашен шогылташ жапем уже, лу шагатлан ял 
озанлык управленийыш миен шуман. Комбайным олмык
тен шуктыдымеглан кӧра теве таче мылам мутым кучаш 
логалеш, — мане да «Полевая столовая» манын возыман 
«Москвич» дене, гараж гыч лектын, райрӱдӧ могырыш
кыла кудале.

Очи, нимом ышташ ӧрын, диспетчерский ончылан 
шоген кодо.

П
Ялозанлык управленийыште пашам пытарымеке, 

Миклай вигак милицийыш кудале. Милиций райиспол
ком деч тораштак огыл, сандене тушко вашке миен шуо. 
«ОБХСС начальник» манын возыман кабинетын йӱме
кыже, омсам шотшылан тӱкалтыш да, кӧргӧ гыч вашеш- 
тымым вучен шуктыдеак, пӧлемыш пурен кайыш.

Ӱстел коклаште шинчыше капитан погонан офицер 
тиде жапыште телефон дене мутлана ыле. Мутланымыж 
коклаштак тудо пурышо еҥлан пӱкеныш шинчаш кидше 
дене ончыктыш. Миклай ваштарешыже миен шинче.

— Мый тендам колыштам. Мом каласынеда? — труп
кам пыштымекыже, офицер палыдыме еҥ деч йодо.

Шкенжын кӧ да кушеч улмыжым каласышат, Мик
лай, оҥ кӱсенже гыч луктын, кокыте тодылман кагазым 
тудлан шуялтыш. Капитан кагазым кидышкыже нале да 
тушто возымым семынже вашкыде лудаш тӱҥале.

— Тиде эше шукерте огыл гына пассажир-влакым ко
лымаш деч утарыше механикет огыл мо? — лудын пыта
рымекыже, тудо йодо.
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— Тудо.
— «Ала тыгай айдеме шояк корныш шогал кертын? Ала- 

мо ӱшаныме ок шу.
— Но шапаш ужаш йоммо нерген тудо мылам шке 

ойлыш.
— Тидлан вигак тудым титаклаш ок лий, ала иктаж 

вес еҥ шолыштын.
— Ӧрдыжъеҥ лиеш гын, омсам але кӧгӧным шалата 

ыле. Йӱд оролат шолыштшо еҥым ужеш ыле.
— А тылеч ончыч тыгай туткар лиеден мо?
— Мый дечем ончыч лийын але уке — каласен ом 

керт. Но мыйын тӱҥ инженерлан ыштыме жапыште тиде 
икымше азан.

— Тугеже механикетын гына пашаже манын шонеда?
— Кузе шонем — мый уже каласышым, а мучаш мар

те рашемдаш тендан пашада. А мыйын жапыште уверта- 
рымем лийже. Кычал огыда му гын, садак мутым меха
ник кучышаш. Тудо шапаш ужашым кладовщик деч до
кумент почеш налын, тудынак паша пӧлемже гыч йо
мын.

— Ну мо, кычалаш тӱҥалына. Кызытеш, чеверын! — 
ОБХСС начальник верже гыч кынел шогале да Миклай
лан кидшым шуялтыш.

12
Очин паша пӧлемже гыч шапаш ужаш йоммо нерген 

увер тиде кечынак ял мучко шарлыш. Еҥ-влак тӱрлӧ ма
неш-манешым ойлышташ тӱҥальыч. Таҥжын могай эҥге
кыш логалмыжым пален налмекыже, Маюкым тунамак 
ойго авалтыш, тудын паша ыштышаш кумылжат йомо. 
Очин ару чонан улмыжлан ӱшана гынат, шӱмжӧ ала-мо
лан вургыжеш. Таҥжым ужын, чылажымат вашкерак па
лен налнеже. Но тыгай годым ӱтьтм ыштыме семын жап
шат пеш эркын эрта. Маюк паша кече пытымым пыкше 
вучен шуктыш. Очим ужаш манын, мӧҥгыжӧ пӧртылмыж 
годым лӱмынак изурем дене тольо, но таҥже эше паша 
гыч толын огыл, векат: мӧҥгыштыжӧ лиеш гын, почто 
яшлык гыч газет-влакым налеш ыле. «Ала вашлиймаш-
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кыжат ок лек», — ӱдыр ойгырен шоналтыш. Тиде шоны
маш кас марте ушыж гыч ыш кай.

Но Маюк арам тургыжланен. Очи тудын мийымыжым 
рӱмбалгаш тӱҥалме годсекак Элнет воктене вучен шоген.

— А мый «Таче йӧршын от лек» шонышым, — таҥ
жым ужмеке, ӱдырын чонжылан ласкан чучын колтыш.

— Кузе тыге «Ом лек», вет ме «Кажне кастене тышан 
вашлияш» ойлен келшенна. Мый шкеже, «Тетла от лек» 
манын, толмешкет тургымлан ышым.

— Очи, молан тыге ойлет? — ӱдыр шӱлыкаҥе.
— Кузе молан? Вет мый таче верыш лектынам. Мик

лай уже мыйын ӱмбак возыман вуйшиймашым милиций
ыш намиен пуэн. Тыгай уверым пален налмет деч вара 
«Мый дечем йӱктет» манын шонышым.

— Очи, мый лач тидын нергенак тый дечет йоднем 
ыле. Шапаш ужашыже кузе йомын?

— Мый шкежат ӧрынам веле. Ӧрдыжъеҥ шолышташ 
пура гын, садикте орол кидыш верештеш ыле. Тудын ов
чарке пийже йӱдвошт кудывече кӧргыштӧ кудалыштеш. 
Орол тыгай-тугайым колын огыл. АдакшьЕМ ӧрдыжъеҥ 
шапаш ужашын пӧлемыштем улмыжым кузе пала, вет 
тудым теҥгече гына кладовщик деч налын коденам.

— Мыйын шонымаште, тиде молын огыл, а Миклай
ын пашаже. Тудо «Ӱчым шукташ» шонен, тыге ыштен.

— Мый шкежат тыгак шонем. Но тидым кузе палет? 
Кучыдымо еным «шолыштшо» огыт ман. Кеч иктаж-кӧ 
ужшо лиеш ьше гын, тиде вес паша.

— А оксаш савыраш гын, кугу шийвундан! йомын мо?
— Иктаж вичшӱдӧ теҥгешкыже шуэш.
Маюк иктатлан шыпланыш, ала-мом шонен шогыш.
—- Очи, а тиде оксажым шке кумылын колхоз кассыш 

пӧртылташ гын, — вара тудо мане, — тунам ала делажы- 
мат петырат ыле.

— Маюк, мом оккӱлым ойлыштат. Ала ОБХСС кычал 
муэш. Огеш му гын, чынак, тӱлаш верештеш, вет шапаш 
ужашым мый шке выписатлен налынам. А кызытак тӱлем 
гын, «Шкеак налын улмаш, сандене оксам вигак пӧртыл
тен» манын кертыт.
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— Да, тидыже чын, — ӱдыр келгын шӱлалтыш.
— Мыйым тылеч коч теве мо тургыжландара: ала-кӧн 

шакше пашажлан кӧра комбайн-влак олмыктен пытары
де шогат. Вет эрла чыла пашам мучашке шуктена ыле.

— Ынде чыла тиде мо дене пыта, Очи? Мый тыйын 
верч лӱдам веле.

— Жап деч ончыч молан шкем арам 'туржаш. Теве, 
ужат, чылажат сайын эрта. Айда таче тетла тидын нерген 
огына ойло. Ончал йырет — йӱдшӧ могай волгыдо, ты
мык! Эҥерыште тылзыже кузе иеш! А ме, пӱртӱсын сыл
нылыкшым ужде, кунар жап шогылтына. Мемнан илы
мынам вучен, теҥгылжат, очыни, ноен пытыш.

Коктын вӱдуа воктек миен шинчыч.
— Очи, ончо-ончо, тылзе могай сӧралын коеш! Пуй

то тудо кава гыч Элнетыш лӱмынак йӱштылаш волен!
— Тудо мемнан деке кумылнам нӧлталаш толын, — 

вашештыш каче да ӱдырым шыман ӧндале.

13
ОБХСС пашаеҥ-влак икмыняр кече почела колхозыш 

толын коштыч. Тиде жапыште шагал огыл еҥ деч йодышт 
нальыч, эсогыл Очимытын суртыштышт обыскымат 
ыштышт, но туге гынат шапаш ужашым кычал ышт му. 
Кӧ пала, Микун кугыза огыл гын, ала нуно тыгак нимо 
деч посна ярагида лектын каят ыле да Очилан арам ты
нар оксам тӱлашыже логалеш ыле. Но Микун кугызан Очи- 
мыт деке вучыдымын миен пурымыжо чылажымат ве
ран-верышке шындаш полшыш.

— Кӧ тыште эн кугуракше? — пӧртыш пурен шогал
мекыже, тудо пеҥгыдын йодо.

— Кугуракше мый улам, кочай, — капитан званиян- 
же вашештыш. — Мом каласынеда?

— Те молан кызыт титакдыме еҥын суртыштыжо обыс
кым ыштеда, ушан-шотан рвезын лӱмнержым нӧлтеда?

— Кочай, мемнан дене прокурор семын мутланет?
— Сай еҥымат вор деч ойырен огыда мошто гын, тен

дан дене эше кузе мутланаш? Паледа, кӧ тугай Очи? Тудо 
армийыште шке кумылын кум ий утым служитлен,
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мӧҥгыжӧ толмо почешак геройлыкым ончыктен. А те 
тыгай айдемын суртыштыжо кычалыда. А шолыштшыжо 
тендам парня йырже кондыштеш.

— Кочай, ала те шолыштшым паледа?
— Палем шол, садланак толаш вашкышым.
Пӧрткӧргыштӧ улшо-влак чыланат Микук кугызан

ӱмбакыже ӧрын ончал колтышт.
— Кӧ тугай? Каласе писын! — капитанах палынеже.
— Каласкалыктыме годым огыт вашкыкте. Тидымат 

огыда пале, коеш, а эше милицийыште ыштеда. Мый 
сейчас кузежым-можым чыла радам дене каласкалаш 
тӱҥалам, а те ойлымем ик мут кодыде возен налза. А ынде 
колыштса. Тиде кугарнян касвелеш лийын. Мый, Элнет 
гыч колым кучен, мӧҥгышкем пӧртылам ыле. Ошкылам 
семынем чодырасе йолгорно дене тамле южым шӱлал
тен, кайык мурым колыштын. Ончыч нимо тыгай-тугай
ым шым шиж. А ялыш шушаш велеш чодыра коклаште 
легковой машинам тогдайышым. А воктеныже кӧ шогыл
теш, шонеда? Мемнан тӱҥ инженерна. Шала кийылтше 
пушеҥге укшлам ораш чумыркала. «Мом ыштет» манмы
лан тудо тыге вашештыш: «Чодырам тӱрлӧ тор деч эрык
тем». Тылеч ончыч тудым чодыраште ик ганат ужын омыл 
ыле гынат, «Инженерна чынжымак пӱртӱс верч тыршаш 
тӱҥалын» шонышым. Таче гына мылам чыла раш лие: ту
нам тудо чодырам огыл тор деч эрыктен, а шолышт кон
дымо шапаш ужаш-влакым укшла дене петыркален ул
маш. Тушко кызытак кайыман. Тидын нерген Миклай 
пален налеш гын, тушеч чыла шапаш ужашым шылта.

ОБХСС пашаеҥ-влак, Микук кугызам, Очим да сви
детельлан эше кок еҥым машинашкышт шынден, чоды
раш кудал колтышт.

Кудалашышт шукак ыш верешт — Микук кугыза ну
ным кӱлеш верыш вашке намиен шуктыш.

Укш ора верыштыжак кия, тӱкалыме огыл. Тудым ты
манмешке ӧрдыжкӧ налын кудалтышт. Пытартыш укшым 
кораҥдымеке, чыланат ора йымалнысе лакыш ончал кол
тышт да шапаш ужаш-влакым ужыч. Очи, сукен шин
чын, нуным ончышташ пиже.
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— Чыла шапаш ужашым мыйын наша пӧлем гыч кон
дымо, — вара мане. — Накладной почеш терген кертыда.

— Те кызыт лейтенант дене коктын машинавечыш ку
далза, — капитан Очилан мане. — Шапаш ужашлам на
ҥгаяш машинам колтыза. А те, лейтенант йолташ, кол
хозын тӱҥ инженержым шынден кондыза. Ме, толмеш
кыда, актым возена.

Актым возен шуктымаш*1!!! лейтенант Миклайым кон
ден шуктыш.

— Ну, тӱҥ инженер йолташ, а ынде мом каласеда? — 
шапаш ужашым ончыктен, капитан Миклай деч йодо.

Тудыжо, ОБХСС начальникым да Микук кугызам 
ужмекыже, капканыш верештмыжым вигак шиже, сан
дене палыдымыла кояш ыш тӧчӧ.

— Да, тиде мыйын пашам, — Миклай вигак вашеш
тыш. — Но мый вор омыл. Тидым механиклан ӱчым шук
таш шонен гына ыштенам.

— Молан тудлан ӱчыжым шуктыш еда?
— Тудо мыйын илыш корнешем шогалын: марлан нал

шаш ӱдырем шупшын налын. Мый тудым ял гыч шыгы
ремден луктын колташ шоненам. Тудын кайымекыже, 
чыла шапаш ужашым садикте мӧҥгеш пӧртылтем ыле. 
Нуным ик жаплан шылтен гына пыштенам. Тиде шоҥго 
карта огыл гын, — Микук кугызан ӱмбаке шыдын онча
ле, — ала шонымемлак лиеш ыле, но тудо чыла пашам 
локтыльо.

— Механикше! пӧлемже гыч шапаш ужашым кузе лук
тында? Молан орол «Нимом ужын омыл» манын ойлыш, 
ала тудо, ужын гынат, ойлаш ок тошт?

— Орол чыным ойлен. Тиде кечын тудо пашаш почеш 
кодын толын. Оролын уке улмыж дене пайдаланен, мый 
механикын паша пӧлемышкыже, келшыше сравочем 
ылят, кӧгӧным почын пурышым да тушеч чыла шапаш 
ужашым легковой машинашке нумал оптышым. Вара, оро
лым вучен шуктыдеак, ял воктенысе чодыраш лектын 
кудальым. Машинам шогалташ толмекем, тудо верыш
тыже ыле. Шкемым палдараш огыл манын, вараш кодын 
толмыж шотышто мутым шым лук. Молыжым те паледа.
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Миклайын каласкален чарнымекыже, ОБХСС началь
ник тудлан возымыжым лудын ончыктыш.

— Ну, кузе? Чын возенам? — вара тудо йодо.
— Чын, — тӱҥ инженер кумыл деч посна вашештыш.
— Тугеже тышан кидпалыдам пыштыза, — капитан 

Тупкажым шуялтыш.
Миклай ончыктымо вереш кидпалыжым удырале.
— Ну, кочай, ворым кучаш полшыметлан кугу тау, — 

ОБХСС начальник Микук кугызан кидшым шокшын 
кормыжтале. — Тый чынжымак Шерлок Холмс гаяк улат!

Капитан почеш Оннат шоҥгыеҥлан пачаш-пачаш таум 
каласыш.

Миклай гына тиде жапыште тудым шинчашӧржӧ дене 
эше ик гана ончале.

14
Миклайлан вашке суд лие. Тушко Очим потерпевший, 

а Микук кугызам свидетель семын ӱжыныт. Нунын деч 
посна тыгак механизатор-влак да колхоз председатель 
толыныт.

Прокуратур пашаеҥын титаклыме шомакым ойлыме- 
кыже, мутым Микук кугызалан пуышт. Тудыжо тӱҥ ин
женерын механикын гаражысе пӧлемже гыч шолып лук
мо шапаш ужаш-влакым чодыраште укшла йымалан 
шылтен пыштымыжым кузе ужмыжо да тидын нерген 
ОБХСС начальниклан увертарымыже нерген ойлыш.

Тудын почеш Очи мутым нале. Тудо шапаш ужаш-вла
кым кунам кондымыжо, нуным шке пӧлемышкыже ара
лаш пыштымыже да наша деч вара кабинетшым сурален 
кодымыжо, а эрлашын эрдене, пӧлемыш почын пуры
мекыже, чыла шапаш ужашын уке улмыжым пален нал
мыж нерген каласкален пуыш да мане:

— Тӱҥ инженер — сай специалист, поро чонан айде
ме. Тудо вор огыл, тыгай йӧн дене шке йӧратымашыже 
верч кучедалын. Но мый тудлан шыдым ом кучо да ӱчы
мат шукташ ом шоно. Вет Миклай мыйын йолташем.

Вара Миклайым йодышташ тӱҥальыч. Тудо титакшым 
шылташ ыш тӧчӧ, кузежым-можым чыла чын каласка-

31



лен пуыш, титакым ыштымыжлан суд ончылно ӧкынен 
ойлыш да Очи йолташыж деч проститлаш йодо.

Умбакыже судья колхоз правленийын пуымо характе- 
ристикыжым лудын пуыш. Туштыжо тӱҥ инженерым сай 
могыр гыч гына ончыктымо. Тидымак шке выступлений- 
ыштышт колхоз председатель да икмыняр механизатор 
пентыдемдышт.

Чыла шымлен лекмек, суд Миклайым эрык деч посна 
ыш кодо, а ик ийлан условный срокым гына палемдыш.

Но суд деч вара колхоз правлений тудым йӧрдымӧ кой
ышым ончыктымыжлан, шуктен шогымо должностьшо 
деч утарен, механиклан, а Очим тӱҥ инженерлан шогал
тыш.

15
Ик кастене Маюкшо деке каяш тарванымыже годым 

Очим аваже чарен шогалтыш.
— Эргым, —- мане тудо, — тый денет кӱлешан паша 

нерген мутланынем ыле.
— Мом ойлынет, авай? — Очи, омса деч кораҥын, 

аваж воктек миен шинче.
— Тый ынде изи отыл, вич ий жап салтакат лийын 

коштыч. Тылат мужыраҥашат жап. Тыйын таҥаш-влак 
шукертак ватан лийын пытеныт. Лач Миклай дене кок
тын гына ӱдыр налде иледа. Калык семын мыят шоҥгы
лыкеш уныкам ужнем. Ато шкетын илен шеремет темын.

Очи шкежат ӱдыр налаш тореш огыл, тидын нерген 
Маюкшо дене мутланен налашат шонен, но келшаш 
тӱҥалмыштлан жап шукак эртен огылат, ойлаш тоштын 
огыл: ӱдырын тореш лиймыж деч лӱдын.

— Марланже кӧм налыктынет, авай? — Очи ӧрын йодо.
— Бухгалтер ӱдыр дене келшеда огыл мо?
— Келшашыже келшена да...
— А мо ок йӧрӧ? Ӱдыр чурийвылыш денат, капкыл 

денат мотор. Пашаштыжат тудым моктат веле. Мый дене
мат ужмыж еда саламлалтде ок эрте.

— Мыламже пеш йӧра. Маюкшо гына тореш ынже лий. 
Вет ме эше келшаш гына тӱҥалын улына.
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— Молан тореш лиеш? Вет тыйжат уда каче отыл. Адак
шым ӱдыр икшыве мом пачер воктен илен коштеш. Ынде 
шке сурт-печыже лийман. А келшыме шотышто мом тур
гыжланет?! Южышт ала-мыняр ий келшыме деч вара веле 
мужыраҥыт гынат, илыш шотышт уке. А ме теве ачат дене 
икымше гана ужмаштак икте-весынам йӧратен шынден
на. Кеҥежым келшаш тӱҥална, а шыжым мемнан сӱанна 
лийын. Идалык наре пырля выче-выче гына илышна. Эх, 
каргыме арака огыл гын, тачат ваш-ваш йӧратен илена 
ыле, — мане да мутшым шонымашкыже савырале. — Ну, 
эргым, ӱдыр налме шотыштет вара мом каласет?

— Авай, тугеже тек ачам дене когыньдан семынак лий
же: меат Маюк дене коктын кеҥеж мучко келшаш тӱҥа
лына, а шыжым сӱаным ыштена.

— Теве тидыже йӧршеш вес паша, — аваже йывырте- 
нак колтыш. — Шыже марте вучаш жап шукак кодын огыл. 
Тунам мыламат веселарак лиеш. Кас еда мӧҥгыштӧ шкет 
турня семын шинчылташ ом тӱҥал.

— Изиш чыталте, авай. Илен-толын, але тунар уны
кат лиеш, йокрокланаш от тӱҥал, шӱлалташат жапет ок 
лий, — Очи мыскара йӧре мане.

— Лийжак ыле, лийжак ьше. Тыгай пагытым йӱдшӧ- 
кечыже вучен илем. Пенсийыш лектам гын, ато мом 
ыштен илем. Икшыве-влак дене уло ойгетым мондет.

— Авай, мый ынде каем, — Очи верже гыч тарва
ныш, — Маюкемат вучен нойыш, очыни.

— Ой, эргым, мыйым ынде кеч вурсо, кеч шудал, 
мутланымем дене тидын нерген йӧршын монденам. Айда 
вашкерак курж. Йӧратыме ӱдырым вучыкташ сӧрал огыл. 
Ожно мыят ачатын толмыжым шӱм вургыж вучем ыле.

Очи аважым ӧндале да пӧрт гыч вашкен лекте.

16
Таче Очи молгунамсе деч ондак кынеле. Кудывечыш 

лектын, йӱштӧ вӱд дене шӱргыжым мушкын пурышат, 
аважын лӱштен пуртымо шоҥешталтше шӧрым кружкаш 
темен йӱын колтыш да пашаш каяш тарваныш.

—- Эргым, мо пеш эр тарваненат? — аваже ӧрын йодо.
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— Таче уржа-сорла тӱн алеш. Пасуш лукмо деч ончыч 
комбайн-влакым эше ик гана терген лекнем.

—■ А вет «Чыла ямде» манын ойленат ыле?
— Такшым, ямде улыт, комиссият сайын аклен.
— Тунам мом тургыжланетше?
— Авай, тый шкежат пашат верч эше кузе тургыжла

нетше, кунамже кечывал кочкышлан ат мӧҥгыш от тол.
— Тидыже тыгак.
— Тургыжланыде ом керт. Ала иктаж экшыкым ужын 

шуктымо огыл. Тыгай годым уто гана ончалме сай.
— Тугеже кеч кочкын каем ыле.
— Мый шӧрым йӱым. Кызыт кочмем ок шу, а кечы

вал кочкышым паша верыште ыштена, — мане да пӧрт 
гыч вашкен лектын кайыш.

17
Уржа-сорла жапыште Очи мӧҥгыжӧ малаш гына кош

то, жапым кечыгут я пасушто, я гаражыште эртарыш. 
Миклай йолташыж дене суд деч вара сӧрасышт. Кызыт 
пашам пырля келшен ыштат, икте-весыштлан полшен 
шогат. Шке илышыштынггат чыла сай. Миклай Маюкын 
Алюк йолташыж дене келшаш тӱҥалын. Ынде паша деч 
вара кас еда Элнет серыш нылытын пырля коштыт, а 
кечывалым чыланат, шокшыштым кергалтен, пашам 
ыштат. Да тыршымашышт арам ыш лий. Колхоз районыш
то шурным эн ончыч поген нале. Лектышат куандарыш: 
кажне гектар гыч кокла шот дене коло центнер лектын.

Уржа-сорла пытымеке, механизатор-влак вигак коки
яш культурым вераҥдаш мландым ямдылаш пижыч. Жа
пыштыже ӱден шындышт. Нине сомылым шуктымеке, 
кодшо мландыжым кылмаш курал кодышт.

Тиде жапыште слесарь-влак машинавечыште ончыч 
шудо солымо, погымо агрегат, комбайн-шамычым у тур
гымлан олмыктен шогалтышт, а вара паша деч ярсыше 
тракторлан пижыч.

А чыла пасу пашам мучашлымеке, ик мотор шыже 
кечын колхоз клубышто калык йӱла почеш Очи ден Ма
юкын да Миклай ден Атюкын кӱтӱ сӱанышт лие.
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УМЫЛЕН МОШТАШ КӰЛЕШ...
О й л ы м аш

Уремыш те ведра дене опталмыла йӱр йӱреш. Тиде ок 
сите, эше мардеж талышнен. Леваш ӱмбач йогышо вӱд 
тыманмешке оралте воктен шындыме вочкым темен 
шында. Тыгай игечыште уремыште пият огеш кой.

— Альбина, Альбина! Колат, уке? — Олег ватыжым 
кычкыра.

— Мо эше? Лӱдыктенат колтышыч.
— Ой, шӱмбелем, йӧратымем, ит лӱд, нимынярат 

лӱдыкташ шым шоно, — Олег ватыжым, кыдалже гыч 
кучен, тӱрвыж гыч шупшалаш толаша.

— Айла тыйже, кораҥ, ынде йоча-шамыч ончылны
жак шупшалаш толашен ит шогылт, — Альбина вуйжым 
ӧрдыжкыла кораҥден, марийжылан воштыл ойла.

— Ну, Альбина, ойлен пуэнат кертат.
— Пашаже ойлен пуымаште огыл, а йоча-шамыч он

чылныжо кӧ тыге ыштылеш?
— Ынде, Альбина, мемнан эн изи эргынаже вашке 

латиндеш ийым тема. А йӧратыме ватым тӱрвыж гыч шуп
шалме мо лиеш? Туге вет, эргым?

— Ачай, кӱлдымаш йодыш дене мый декем ит пиже
дыл. Ужат, компьютер воктен шинчылтам, — тудыжо во
жылын вашештыш.

Олег ватыжын могырышкыла вуйжым савырале:
— Ну те таче мо лийында? Мый денем торжан гына 

мутланеда. А вет мый кеч-мо гынат ешвуй улам.
— Ну тугеже ешвуйым таче тамле кечывал кочкыш 

вуча, — Альбина чоян шыргыжале, а вара йодо. — Йӧра
тымем, мом ойлынет ыле?

— Вот-вот, ынде йӧратымем, — Олег, окна дек миен, 
тольым ӧрдыжкыла шӱкалаш тырша. — Мо тыгай?
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— Изиш шот дене ышташ огеш лий мо? — Альбина, 
миен, марийжылан тольым шке кораҥден пуа. — Ужат, 
теве шӱртыжӧ путаялт шинчын.

— А мый «Мо лийын кайыш?» шонем, — Олег ватыж 
ӱмбак титаканла ончале.

— Тыйже ынде йӧршын изи йоча гай лийынат. Теве 
ужат, кидемат ложашан. Тыгай кид денак теве ару зана
вескым кучаш логале. Йӧра кеч руашыжым ыштен шук
тышым, — мане да мӧҥгеш кухньыш каяш тарваныш.

— Шого-шого, ит вурседыл, — Олег ватыжым чарен 
шогалтыш. — Мыйже вет таклан огыл тышке толын шо
гальым. Окнаш ончальым да тыйым шарналтышым. Шар
нет, уке? Тыгай йӱран кечын коктын палыме лийынна. 
Лач тачысе гай кече ыле. Тыгак йӱр йӱрын, кӱдырчӧ кӱдыр
тен, волгенче волгалтын... А тый остановкышто шкет 
шогет, нӧрен пытенат. Шарнет, уке?

Альбина, воштылалын, окнашке ончалеш:
— Да, чынак, тыгаяк кече ыле. Ну молодец улат, мон

ден отыл.
— Кузе тыгай тат мондалтеш? Мотор ӱдыретым ик 

гана ончалмаштак йӧратен шынденам. Сӧрал пеледышан, 
канде тӱсан нлатьет могыр пеленет пижын шинчын. А 
платье йымалне мом чийымет чыла вошт койын.

— А тый эше платье йымалне чийыме вургемжын 
тӱсшым ак ужын шуктен отыл дыр?

— Кузе уке? Шуктенам. Чыла ошо.
— Мо чийымем платье вошт ужын шуктенат гын, ту

геже пеш тӱткӧ лийынат, — Атьбина шыргыжале.
— А мый тыйым тунам чаманенат колтышым. Ӱмбал

нет ик вичкыж платье гына. Мотор йолыштет босоножко. 
Йӱштӧ йӱр йӱреш. Мый шкежат ик тувыр дене гына лий
ынам, костюмемат чиен омыл.

— Ну тугеже, Олежка, ӧндал ырыкташ кӱлеш ыле. Мо 
тыйын тидланат ушет ситен огыл мо?

— Альбина, тыйже мом ойлыштат? Могай тушто ӧнда
лаш? Шинчашкетшат ончалаш вожылынам. А келшашы
же пеш келшен шинчынат. Икымше гана ужмекак тыге 
ыштылаш шотдымо лийын омыл вет.
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— Ну, Олежка, мыйже мыскаралан гына ойлышым. А 
тый туштак...

— Мо туштак, ойло-ян? Тыгай мотор изи суксым мо
тай ӧндалаш, кидет гычат кучаш лӱдынам.

— Эх, Олежка-Олежка, тынар ий илымаште пеленет 
эре изи суксо гае лийынам, а тый мылам пеш кугу эҥер
тыш лийынат. Икманаш, икте-весылан ӱшанен, йӧратен 
иленна. Кум эргым ончен куштенна. Тыйын пеленет ик 
ганат неле-йӧсым ужын омыл. Туге вет, йӧратымем?

— Туге, Альбина, туд е. Илышыште чылажат сайын эр
тен. Мемнам ончен, еҥ-шамыч кӧраненыт, а почела шоч
шо кум эргына мемнан куан ы м ат ин а лийын.

— Олежка, тудо кечын икте-весынам огына уж гын, 
пырля огына лий ыле. Икымше ошкылжымат тый ыште
нат. Автобус деч киен кодмо деч вара ик шагат наре кыл
мен шогаш вереште.

— Тунам, шӱмбелем, самырык да эше мотор рвезе 
лийынам. Кузе мый таза пӧръеҥ тыгай мотор ӱдыр дене 
палыме ом лий? Йол гыч вуйыш шумеш чыла ончал на
лынам.

— Яжар лийынат улмаш.
— Яжар лийде. Самырык годым яжар от лий гын, илы

шыжат арам эртен кая. Рвезе годым йӧраташ кӱлеш. Тыге 
огыл мо, шӱмбелем? — Олег ватыжым кыдалже гыч ӧндал 
шогалеш.

Коктынат окна гыч йӱр йӱрмым ончен шогат. Ночко 
асфальт шемалге тӱсым налын, угычын шарыме гай гына 
коеш. Пече воктене кушшо пеледыш, йӱр вӱдлан куанен, 
вуйжым кӱшкыла нӧлтал шогалын.

— Альбина, теве ужат, палисадникысе пеледыш-ша- 
мычет йӱр вӱдлан кузе куанен шогат? Шукат ок кӱл, — 
Олег ватыжлан мане, — сай оза, ӱян мланде да вӱд.

— Сай оза кеч-куштат сай озак. Пеледыш-влак денат 
койын моштыман. Теве ончал, палисадникна пеледыш
лан могай поян. Чыланат пелед шогалыныт. Чоным куан
дарат, урем дене эртен кайыше еҥ-шамычын шинчаш
кышт пернат.

—- Альбина, палет, ала-кушто колынам, но ом шарне:
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«Тул йӱлымым, вӱд йогымым да вес еҥын пашам ыштен 
шогымыжым чарныде ончен шогаш лиеш». Ужат, таче 
окна воктечын кораҥде шогена?

— Мый тыгайым колын омыл, ойлен ом керт. Вашке 
руашемат овара, очыни. Таче тендам тамле когыльо вуча. 
Кухньышкем кайышаш. Пеленет шогылтын, пашамат 
мондалте.

Альбина марийжым коден кайыш.
У коттеджым кухньыжат кугу. Ончыч нуно кум пӧле

ман пачерыште иленыт гын, а кызыт ола воктен верла
ныше «кулак посёлко» манме микрорайонысо кок пача
шан коттеджыште илат. В шыл я н ышт ынде вер утыж дене 
сита.

Альбина — пашаче ӱдырамаш. Мӧҥгыштат чыла ыш
тен шукта, пашаштат чулым. Олег пелашыж дене коктын 
выче-выче куанен илат. Ушан-шотан кум мотор эргым 
ончен куштеныт. Кугурак эргыже Сергей тений экономи
стлан тунем лектын да шке специальностьшо денак ача
жын фирмыштыже тӱҥ экономистлан ышташ тӱҥалын. 
Кокымшо эргыже Алексей вес ийын физико-математи
ческий отделенийым пытара. Школышто эн йӧратыме 
предметше физика лийын гын, умбакыже школышко 
пашам ышташ каяш шона. Кумшо эргыже Славик кокым
шо курсышто юристлан тунемеш. Кумытынат чоныштлан 
келшыше профессийым ойырен налыныт. Тидыже ача ден 
аван тыршымышт. Нуным изинекак кӱлеш семын ончен 
куштеныт.

Таче каныш кече. Йӱрлан кӧра паша вашталте. 
Мӧҥгыштӧ гына шинчаш логалеш. Олег нимом ышташ 
ӧрмыж дене кок велкыла коштеш. То эргыж деке миен 
перна, то — ватыж деке. А нунышт коктынат огыт ярсе. 
Ӱдырамашлан каныш кечын шуко жапым кухньышто 
эртарашыже верештеш.

Олег газетым лудын шинчылтеш. Яра жапше лийме 
годым газетым лудаш моткочак йӧрата. Теве шинчажлан 
ик почеламут перныш. Ата-можо, очыни, чонешыже ло
гале, Славик эргыж дек кайыде ыш чыте:

— Славик, колышт-ян?
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— Мо эше, ачай? — эргыже кумыл деч посна йодо.
— Чечасьтже лудын пуэм, — газетым сайынрак кучен, 

лудаш тӱҥале:
О дружбе говорили все на свете,
Но только сам я понимаю вдруг,
Что только за тебя сейчас в ответе,
Ведь ты мне настоящий, верный друг!

— И мо, ачай? Молан мылам тиде почеламутшо кӱлеш?
— Тый, эргым, ит ӧрыктаре. Тендам ме ават дене кок

тын ваштареш ойлен пуаш туныктенна мо? Кузе тыге? 
Тыгай чапле почеламут, неужели колышташат неле? Эсо
гыл мыйын чонешем логале. Ончыч колышт, вара ойлет.

— Йӧра тугеже, колыштам.
Олег умбакыже лудаш тӱҥале:

И чтобы в жизни нашей не случилось,
Ты будь уверен — я приду всегда.
Холуй чтоб только поровну достались 
Нам радость, счастье и беда!

— Тыге-тыге, тидым Евгений Баратынский возен. Ну 
кузерак, эргым?

— Сай, сай, ачай.
— Сай веле мо? Теве ончал, кузе изи гючламутышто 

умылтарен пуэн. Йолташ лийын мошташ кӱлеш. Йолта
шын кӱлешлыкшым неле годым пален налат. Умылет, 
эргым?

— Мый тидым, ачай, чыла падем.
—- Славик, Сергей изатым палет вет?
— Кузе ом нале? Палем, — Славик куанен вашеш

тыш.
— Вот ме тудын дене коктын изинекак пырля модын 

кушкынна. Пырля школыш коштынна, парт коклаште 
пырля шинченна.

— А мый тидын нерген паленат омыл, ачай. Кузе тыге? 
Мый тудым эре руш манын шоненам. А тудо ял гыч ул
маш. Марий койышыжо нимынярат уке.

— Йоча годым кучедал атат логалын, а тудо кучеда
лаш пеш тале ыле.
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— А тыйже, ачай?
— Мо мыйже? Мый айдемыже кучедалше лийын омыл.
— Ну тый мыйым чылт ӧрыктарышын.
— Да, эргым, южгунамже чылт ӧрыктарат. Умбакы

же, школ деч вара, армийыш каяш логалын. Служитлен 
толмо деч вара чонлан келшыше специальностьым ойы
рен налме. Мый экономист лийым, а Сергей изат — юрист. 
Тудо шке профессийже денак тыршаш тӱҥале. Кызыт 
прокурорын кугурак полышкалышыже. А мый, тидыжым 
шке палет, бизнесъеҥ улам.

— Конешне, палем, ачам — эн чолга айдеме. Мый 
тый денет эре кугешнем. Авамат ом мондо. Тудо эн мо
тор, эн поро, эн сай ӱдырамаш.

— Тау, эргым, тиде пеш кугу куан, кунам тыйым ик
шывет-шамыч умылен, аклен моштат.Тугеже ойгыраш 
нимолан.

— Тылатат тау, ачай, тыят мемнам умылет. Пошкудо 
Эдик йолташем эре тыйым мокта, «Тыйын ачат эн сай» 
манеш. А мый тидын дене кугешнем.

— Тиде иеш сай, кажныштлан шке ача-авашт сай улыт. 
Чыланат шке икшывышт верч тургыжланат. Умылет вет, 
эргым? Йолташ кеч-куштат йолташ лийшаш. Тидым эре 
шарнен шого. Оем эше кӱлеш лиеш. Тыят сай йолташ лий
ын мошто.

— Йӧра, мый ынде чыла умылышым.
Тиде мутланымашым омсаште йыҥгыр йӱк кӱрльӧ. Олег 

омса дек тарваныш. Тиде жапыште Альбинат кухньо гыч 
лекте.

— Йоча-влаклан толаш эше ондак. Кӧ тыгай йӱран ке
чыште толын? — Альбина ӧрмалген мане.

— Мыят нигӧм ом вучо, — Олег вашештыш.
Коктынат омса деке миен шогальыч. Олег омсам почо

да ӧрын шогале. Тушто тудын Сергей йолташыже шога.
-— Салам, Сергей!
— Салам лийже, мый йыҥгыртыде, нелеш ода нал?
— Пуро-пуро, теве тышан курткетым саке, — Адьби- 

на уналан ончыктыш. — Олег, унам ончыкыла ӱж. Мый 
чечасыже ӱстелым погем.
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— Огеш кӱл, Альбина, нимом ида кычал. Мый шукы
лан огыл. Тиде посёлкышто пашам ыле. Садлан тендан 
деке пурен лекташ лийым. А телефоныштем зарядке пы
тен улмаш. Сандене йыҥгыртен шым керт.

— Унала толында, тидыже пеш сай. Тендан Олег дене 
кутырашда уло, очыни. Мый ом мешай.

— Ну, Серёга, кузе-туге? Кызыт гына Славик эргым 
дене коктын тыйын нергенет кутыркален шинчылтна, а 
тый уже толынат лектыч.

— Тугеже, Олег, шӱдӧ ий наре илаш тӱҥалам, ала 
поен шинчам.

— Тыгай годым «Юмо полшыжо» маныт. А мо тый 
шкетын гына, а молышт кушто улыт?

— А тый ешым манат мо?
— Ну да, кӧм эше, Серёга?
— Олег, ну мом ыштет тыгай кечын? Таче еш дене 

пӱртӱсыш канаш каяш шоненна ыле. Ала кушеч толшо 
йӱр чыла локтыльо. Садлан шке пашам дене коштын са
вырнаш лийым.

Олег ден Сергейын мутланен шинчылтмыштым Аль
бина кӱрльӧ:

— Ну мо, айста ӱстел коклаш, чайым пырля йӱына.
— Тау, Альбина, кочкын гына лектынам, но чайжым 

подылаш лиеш.
Олег ден Сергей кухньышко ошкедышт. Тиде жапыш

те Альбина эргыжым кочкаш ӱжӧ. Но тудыжо «Кызытеш 
эше кочмем огеш шу» манын гына вашештыш.

— Ну, Альбина, чайым гына йӱаш ӱжат, а ӱстел тич 
мом-гына луктын отыл, — Сергей мане.

— Сергей, кузе-туге? Утыжым нимом луктын омыл. 
Теве кызыт гына шокшо когыльым кӱэшт луктым. Мем
нан деке толын каяш жапетат уже.

— Альбина, шкат палет, паша, паша...
— Альбина, теве ик кленчам шуялте-ян.
— Тыйже оккӱлым ит ойлышт, Олег. Теве озаватын 

кызыт гына кӱэшт лукмо когыльыжым тамлен ончена. Тане 
шижынак пуренам.

— Альбина, лук-лук. Сай уналан нимо жал огыл.
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Альбина ик кленча ден кок чаркам ӱстембак шындыш.
— А ынде мый тендам кодем. Коктын шинчылтса, ме

шаяш ом тӱҥал.
— Кузе мешает? Нимынярат от мешай, айда мемнан 

дене пырля шич. Тыге мыламат шоныдымын чучеш, — 
Сергей ӧрынрак мане.

— Нелеш ида нал, ӧрынат ида шинче. Мый тендам 
кодем, кызытеш эше пашам уло.

Альбина кухньо гыч лекте. Сергей ден Олег умбакыже 
мутланаш тӱҥальыч. Олег аракам темкалыш. Коктын ваш
лийме лӱмеш ик чарка гыч подыл колтышт.

— Ну кузерак вара илымаш-кутырымаш, Серёга?
— Чылажат эркын-эркын, илена-кутырена. Теве На

стя ӱдырем марлан каяшат шуын. Очыни, вашке сӱаным 
ыштена. Вара тендамат пайремыш ӱжына. Кызытеш эше 
пале огыл.

— Ух, Настя, изи гына куржталеш ыле. Уже кугу ӱдыр 
лийын шогалын.

— Олег, а шкеже кузерак ялыштыда?
— У-у-у, Серёга! Ойлышаш шомакем шуко. Кушеч 

тӱҥалашат ом пале. Кодшо арнян шкетын улмем годым 
иктым-весым шонкален шинчылтым.

— А палет, Олег? Шоныде-ойгырыде, тиде илышыш
те илаш огеш лий. Ме вет илыше айдеме улына, садлан 
иктым-весым шонена. Мыят шонем, самырык годым жап 
лийын огыл мо? Лач ик ӱдыр йочам гына шочыктенна. А 
тыйын семын кум йочам шочыкташ огеш лий ыле мо? 
Жап эртен каен, да веле меат ынде шонкалена.

— Да, Сергей, кум йоча — кум куан. Теве меат ватем 
дене коктын коло ий утла пырля сайын, выче-выче илен 
эртарышна. Илышыште чылажат сай ьше. Ватемжат, Юмы
лан тау, поро чонан, мыйым умылышо логалын. Икте- 
весе дене келшен илена.

— Мо чын, тудо чын, Олег. Ватетым моктен ойлыде 
огеш лий. Пеш сай айдеме.

— Мый шкеже тудын пелен илышлан куанен илем. 
Нигӧ тыге ок умыло, кузе тудо. Кум йочана почела-поче
ла шочо — куанышна. Бизнес пашаштат йолымбак иеҥ-
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тӹдӹн шогална. Икманаш, Серёга, илаш куштылго лий
ын. Налог пашаеҥ-шамыч дечат претензий лийын огыл, 
рекэтир-влакат оксам кӱчен коштын огытыл. Шкат умы
лет, бизнес пашаште тыгаят лиеда. Икманаш, чылажат 
куштылгын каен, ӱшанымылат ок чуч. Сай илышлан вашке 
тунем шуна. Эре тыге лиеш манын шонышым.

— Олег, тыге кутыраш тӱҥальыч, да иктаж-мо осал 
лийын каен огыл чай?

— Осалже-можо, ала-кузе тӱҥалман. Икманаш, ойго 
почеш ойго витараш тӱҥальыч. Чылажат кугу эрге деч 
тӱҥале. Тый, Серёга, шкежат сайын палет, мыйым авам 
ден ачам пеш пеҥгыдын воспитатленьтт. Изиш кушкын 
гына шуктышым, кажне кыртык-мартыклан наказатлаш 
тӱҥальыч, Эре иктымак тӱышт: чонлан келшыше сай ӱды
рым муаш да пеҥгыде ешым погаш. Мый чылажымат ну
нын семынак ыштышым да тыге ыштымемлан нимыня
рат шым ӧкынӧ. Мый шкежат эргым-шамычым тидланак 
туныктем. Теве ынде шонем, ала жапше мемнан тыгай 
осал, ала ӱдыр-шамычше ий гыч ийыш вашталт толыт. 
Йӧршын ӧрынам.

— Олег, ӧраш нимолан. Кызыт жапшат мемнан самы
рык годсо гай отыл. Калыкшат весе. Самырык тукымлан 
ойлен мошташат огеш лий.

Олег чаркалашке темкала. Сергейлан ватыжын кӱэшт 
лукмо когыльыжым кочкын ончаш темла.

— Вот тый, Сергей, тидын шотышто мом шонет? Ку
гурак эргым сай ӱдырым муын ыш керт.

— Кузе-туге муын ыш керт? Кызыт ӱдыр-влак шукын 
улыт.

— Шукынжо шукын, просто ӱдыр-влакше шинчашке 
ончен огыт мошто, лач оксагалташке гына ончат. Семы
нем шонем: «Эргымын образованийжат, чонлан келшы
ше пашажат, илаш ситыше оксажат уло. Сын-кун шо
гыштат Юмо тӱсым чаманен огыл. Пеш мотор капкылан». 
Но садак иктаж-могай да йолагай ӱдыр шӱйышкыжӧ кер
жалтеш. Тидыжак мыйым шонкалыкта да ойгандара.

— Ойгыраш нимолан, эше самырык, садак чонланже 
келшышым муэш.
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— Серёга, муэшыже кызыт муын. Мый тылат оҥай
жым ойлен ончыктем.

— Чонжылан келшышым муын гын, тугеже, Олег, 
молан ойгыраш?

— Икманаш, тидлан кӧрак мӧҥгыштат йокрок лие. 
Шкежат нунын верчын вуйжым корштара, межат Альби
на дене коктын ойгырена. А умбакыже эшеат нелырак да 
нелырак лие. Ватемын аваже больницыш эмлалташ возо, 
туштак арня гыч колен колтыш. Шкат палет, оньыкувай 
шӧртньӧ гай ыле.

—- Кузе ом пале? Палем. Жал, иеш сай айдеме ьше.
— Вот, Серёга, тыгай сай айдеме верч чот ойгырен 

шортна.
— Олег, а оньыкугызагше кузерак илыштеш?
— А палет, тудо шкет кодо. Илышлан ӱшаным йомда

рыш. А мом, шонем, тудо шкетын пачерыште ышта? 
Мемнан пӧртна кугу. Чыланат пырля шоналтышна да ту
дым мемнан деке илаш кондаш кутырен келшышна. Ва
темат, йоча-шамычат куанышт, шкежат куштылгын 
шӱлалтыш. Икманаш, чыла сай лие.

— Молодец улат, Олег. Пӧртда кугу, тек куанен ила. 
Шкетланже йӧсӧ лиеш ьше. Вет шоҥгыеҥ мутланаш йӧрата. 
Тыге огыл мо?

— Тидыже тыге да. Ий гыч ийыш шкежат вашталт то
лына вет. Палет, Сергей, оҥайже кушто? Нунын пийышт 
лийын. Ача шем терьер, ала ризен, ала йӧршын шем пу
нан ия.

Сергей уло йӱкын воштыл колтыш:
— Шарнем-шарнем, Олег, кеч мый пий урлыкым пеш 

сайынжак ом пале да умылен ом керт, но шарнем, пеш 
ушан пий ьше.

— Ушанже ушан, но вот шканна ойгылан п ийжымат 
пеленна кондышна. Чыла пуреш, удыра, уремыш жапыште 
гуляяш луктын шуктыман. Изиш гына от шукто — чыте 
веле. Тунамак ӱчым шукта. Сырыме пуш дене кинолог- 
шамычым ӱжаш логале.

— И мо вара, шот лекте?
— Могай тушто шот? Мый оксамат нимыняр шым
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чамане. Кеч нунышт пий дене кузе койын мошташ ту
ныктен кодат манын шонышым. Но уке, «Тиде пий деч 
шот ок лек. Лач ӱмырешлан малтен колташ гына лога
леш» маньыч.

— Олег, теве пӧртыш пурымаште пий кия ыле. Тый 
кызыт тудын нерген кутырет мо? Вет тудо пеш ушан 
пийла койо.

— Ушан-ушан. Мыйже вет сырыме пуш дене малтен 
колташ шонышым. Тидлан чыланат мылам сырен гына 
шинчыч. Ик жаплан кутырымымат чарнышт)

— А тыйын оньыкугызатше тидын шотышто мом вара 
ойла?

— Мом ойла? Чаманен. «Пием кола гын, мыламат вес 
тӱняш вашкыман веле» манеш. Кушко пурен кает, ко
дышна. Чыланат пийым чаманеныт. А варажым нимом 
ышташ ӧрынна, чылт осал янлык гай лийын: урмыжеш, 
шкенжым шке пуреш. Амалжым изиш варарак пален нал
на. Тудым эше тӱредаш кӱлеш улмаш.

— Оп-па, эше тӱредаш? Варажым мом ыштенда?
— А тый мо шонет? Ола мучко кудалышт савырныш

на, но мемнан гай осал пийым нигуштат огыт тӱред. Пи
алешна, палыдыме ик поро айдеме ик мастерын телефон 
номержым возен пуыш. Меат, шуко шоныде, туштак, 
йыҥгыртен, шым шагат эрлан пийым намияш кутырен 
келшышна.

— А вараже кузерак? Пеш оҥай историй, — Сергей 
воштылеш.

— Ну мо? Шым шагат эрдене мый пийым адрес по
чеш наҥгайышым. Шӱштӧ шӱяшыж гыч кучен, тудым уло 
куат дене шӱдырен пуртышым. Пий азырен гай толаша, 
утлен кудалнеже. Омсам пералтышым. Шукат шым вучо, 
омсам изи капан самырык вичкыж ӱдыр почо. Мый ӧрын 
кайышым. Азырен пием тудым пурын пытара шоналты
шым.

— Тиде ӱдыржӧ шке тӱредын мо?
— А мо шонет? Мый нимом ойлаш ӧрмем дене «Мы

няр йодыда, тунар оксам тӱлем. Кеч наркоз дене, но ти
дым таче тӱредман» маньым. А шкеже сырымем дене «Тиде
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наркоз дене кеч тӱнчыгыжӧ, тетла чытенат ом керт» ма
нын шоналтышым.

— Ну, Олег, кутыраш мастар улат да эше тыгайым 
шонкален моштет.

— Э-э-э, Серёга, кидыштет тыгай пий лиеш гын, мыят 
тыйым ончем ыле. Кушко эн ончыч куржат ыле?

— Тиде тыйын пий огыл, а ала-могай ӧрыктарыше 
янлык. А вараже тӱред шуктеныт?

— Шуктыде, самырык ӱдырет, кидем гыч шӱштӧ шӱй
шым лӱдде налын, мыланем мане: «Лу шагатлан толза, 
чыла ямде лиеш, йодмыдам шуктена».

— А пийжым кондаш шке кайышыч?
— Кушко пурен кает, конешне, кайышым. Пий декем 

миен пурышым, ончем, ӱстембалне пеш мотор ний шып 
шога. Тыгай сӱретым ужым да чылт ӧрым. Ача, шонем, 
мыйынат пий огыл. Самырык ӱдырет эше тӱред пытарен 
огыл улмаш. Тиде жапыште йол кӱч коклаштыже пунжым 
пеш пӱчкеда ыле. Ончышым-ончышымат, ӱшаныдыме гай 
шинчамат туржын нальым. Йырваш ончыштам, но ни
могай вес пий огеш кой. Йодде шым чыте: «Тидыже мый
ын пием, ала еҥын?» Ӱдыр воштылеш, йодышем оҥай
ын чучын. «Тендан, тетла тыште нигӧн пий уке», — ма
неш. Шкендын шкендынак вет, ончем, пием, а чонемже 
йывыртен. Вот могай чоя пий, шонем, самырык ӱдырын 
кидыштет мыльга гына. Онжым кадыртен, верже гыч тар
ваныде шога, чылт парадысе лейтенанта коеш. А умшаш
тыже чалка тӱсан изи резинке мече. Эше тиде ок сите, 
тӱредше ӱдырет манеш: «Йӧра ондак толында, мый ты
ланда чечасыже пийын пӱйжым мушкаш да йол кӱчшым 
пӱчкедаш туныктем». Могай тушто эше мушкаш да пӱчке
даш? Мый чытен шым керт, ӱдырлан кузежым-можым 
чыла ойлен ончыктылам. Эше, шонем, мылам тиде гына 
ситен огыл.

— Оҥай историй, Олег, теве туштак мемнан анекдот- 
на-шамычат шочыт вет.

— Чын, Серёга, лӱмынак шонет гынат, тыгайым шо
нен от му. Ынде умбакыже колышт. Чыла тидым самырык 
ӱдыр пеш тӱткын колышто. Семынже ала-мом шоналтыш,
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вара мыйым туныкташ пиже. «Пийдам, — манеш, — те 
умылен ода мошто. Тудат илыше, мемнан семынак умы
ла, адакшым пеш ушан пий. Теат шкендам ушда дене ту
дын олмеш шынден ончыза. Те вет шкеже паледа, тудын 
озаже колен, а тудо огеш пале. Тендам тудо осал айдеме 
семын гына умыла, тудын шонымаште те тудым озаж де
чын шолышт конден улыда да шкендан дене виеш кучеда. 
Адакшым кочада шӱлыкаҥеш. А лийда мӧҥгӧ гыч кудал 
шылын ок керт, садлан, мӧҥгӧ гыч шке луктын кудал
тыза манын, осал пашам гына ышташ тӧча. Сандене мый 
тыланда сай каҥашым пуэм: пий дене пӧръеҥ семын мут
ланыза, умылтарыза, л ышта шарыза».

— Вот могай пий улмаш, тудат койышым ончыктыл 
мошта.

Мошта-мошта, ынде мыят палаш тӱҥалынам. А, Се
рёга, палет, умбакыже мый мом ыштенам?

— Мом? Вашкерак каласе-ян.
—- Мый пийым машинашке пуртен шындышым да ви

гак оньыкувай тошто пачерышкыже кудальым. Омсам 
почын пурышна. Пуста пачерым ужна, южшат вестӱрлын 
ӱпшалтеш. Пий вигак ондак илыме верышкыже кудал 
пурен кайыш, чыла ончышт нале, а пачерыште нигӧ уке. 
Мыят, ваштарешыже волен шинчын, пийлан чыла ой
лен ончыктышым. А тудыжо шып шинча да каласкалы
мем колыштеш. Пачер гыч тудым вигак шӱгарлаш оньы
кувай кийыме вержым ончыкташ наҥгайышым. Ончем, 
тораштак огыл оньыкувай пошкудыжо коштеш. Мемнам 
ужын, воктекына толын шогале. «Шкенан-шамычым шар
налташ тольым», — мане тудо. Туштак ик кленчам лукто. 
Колышо-влакым шарналтен, пырля подылна. Ой гыч ой 
кайыш, икте-весым кутыркален шинчылтна. Пийымат 
мӧҥгеш наҥгаяш шым вашке. А тудыжо, чыла умылышо 
гай, о ныл кувам ын памятникше воктен вуйжым кӱшкыла 
нӧлталын урмыжалтен^ колтыш, а вара, нержым йолжо 
дене петырен, ик жап шып кийыш. Ончена пийым да 
тудым чот чаманышат. Вот, шонена, могай ушан пий.

— Да-а-а... Ӧрат веле. Тыгеже вара тудо шуко жап кий
ыш мо?
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— Шукыжак огыл, вара кынел шогале, эше ик гана 
памятникым ончале да машина дек кайыш. Мыят поче
шыже мийышым. Мӧҥгыш толын пурышна, а туштыжо 
иктат пийым ок пале. Пийна пеш мотор, ойым колышт
шо лийын. Иктымат пурлаш ок тӧчӧ. Чыланат ӧрыныт. Мый 
кузежым-можым радамын ойлен ончыктышым. Тӱредше 
ӱдыр огыл гын, але марте пий дене кузе койын мошта
шат ом пале ыле. Тудо мыйын ушем пуртыш. Кугурак эр
гым, колышт шуктыде, курткыжым вашкерак чиен шо
гале, ӱстел гыч машина сравочым руалтыш да тӱредше 
ӱдырын адресшым йодо. Мый шинчам каренам, молан, 
манам, тылат адресше кӱлеш лийын? Тудыжо «Ачай, — 
манеш, —- мый тудым марлан налам». Мый эргымлан ой
лем: «Ушет кайыш мо? Тыйже вет тудым эше ик ганат 
ужын отыл, ала тылат мужырат огыл. Йоҥылыш ит ыш
тыл, эргым». Тудыжо ваштарешем шинчам гына карал
тен шогалын. «Мемнан осал пийнам умылен моштен гын, 
неужели мыйым умылаш ок тӱҥал?» — манеш. Ну вот, 
Сергей, икманаш, кум тылзе гыч ме сӱаным ыштышна. 
Вашке мемнанат уныкана шочеш.

— А пийже кызыт кузе, огеш лӱдыктыл?
— Э-э-э, Сергей, мемнан пийна кызыт ойым колыш

тшо, ушан, эпле, ӱшанле лийын. Вот нунак ынде коктын 
кажне кастене пийын пӱйжым эрыктат.

Кутыркален шинчымыштым Олегын кугурак эргыж 
ден шешкыже кӱрльыч. Сергей изашт дене саламлалтын, 
шке пӧлемышкышт кайышт.

— Ну, Олег, тый таче мыйым оҥай историй денет 
чылт ӧрыктарышын. Но Юмылан тау, чыла сайын эрген.

— Тидыже чын, Серёга, шкежат семынем шоналтем 
да воштылам. А пийын тыгай улмыж нерген паленжат 
омыл, лач киношто гына ужынам.

— Да-а-а, ӧрмаш... Ну, Олег, унам ыштыметлан тау. 
Уже вашке касат шуэш, очыни, мыйым мӧҥгыштат йом
дареныт. Кутыркален шинчыме дене жапат писын эрген 
кайыш.

Олег Сергей йолташыжым порын ужатен колтыш.
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ИКЫМШЕ ЙӦРАТЫМАШ
О й л ы м аш

Таче Иван Васильевич суртешыже шкетын киен ко
дын. Надя пелашыже уныкаштым ужаш кок каныш кечы
лан Йошкар-Олаш лектын каен. Тушто нунын эргышт ден 
ӱдырышт илат. Иктыже заводышто инженерлан ышта, 
весыже — ик фирмыште бухгалтерлан. Коктынат ешан 
улыт, шке пачерыштышт илат. Самырык ача-аваштым эше 
школыш коштдымо кум уныка дене куандарат. Ик ешыш
тыже эрге ден ӱдыр, весыштыже ӱдыр икшыве кушкыт.

Иван Васильевич шкежат нуным ужаш ватыж пелен 
кайынеже ыле, но пелашыже тудым суртым оролаш ко
дыш. Вет кызыт сурт-печым ожнысо семын шкетшым 
коден каяш лӱдмашан. Тыйын уке улметым пален налыт 
гын, тупет йоммекак, пӧртышкет ирен пурат да чыла по
гетым оптен каят.

Тыге суртоза кугу пӧртыштыжӧ кызыт тулыкеш код
шо икшыве семын шкетын йокрокланен шинчылтеш. Вет 
кумло ий наре пырля илыме жапыште але марте нуно 
йӧратыме ватыж дене коктын эре иквереш лийыныт. Па
шашкат пырля коштыт. Таче икымше гана нуно кок ке
чылан икте-весышт деч ойырленыт.

Пелашыжым ужатен колтымо почешак Иван Василь
евичын чонжылан йӧсын чучын колтыш. Шкетланже мот
кочак йокрок лие. Сурт кокласе пашам ышташат кумыл
жо шулен кайыш. Эсогыл телевизорымат ончымыжо ок 
шу. Тыге кече мучко йӧсланен кошто. А кастене эшеат 
йокрокрак лие.

Нимом ышташ ӧрмыж дене суртоза еш альбомым лук
тын пыштыш да картычке-шамычым шергалаш пиже. Ну
ным ончен, шке илыш корныжым уэш шарналта. Теве 
шинчажлан моткоч лишыл тошто (рото перныш. Тушто 
самырык мотор ӱдыр шога. Тиде Иван Васильевичын йӧра
тыме икымше таҥже Лида...

...Тиде кумло ий утла ончыч лийын. Тунам Йыван лу
ымшо, а Лида кандашымше класслаште тунемыныт. Рве
зын шинчашкыже ӱдыр У ий пайрем деч ончычрак дер-
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ней. Йыван Яндалан перерыв годым йолташ ӱдыржӧ гоч 
запискым возен колта. Тудыжо урок жапыштак вашму
тым возен ямдыла да йолташыж гочак рвезылан колта. 
Тыге нуно записке гоч келшаш тӱҥалыт. Но ӱдыр дене 
кастене вашлияш Йыван эше тоштын огыл, вожылын. 
Кеч уже латшым ийым темен гынат, але марте эше ту
дын ӱдыржӧ лийын огыл. Чын, икмыняр ий ончыч туд
лан шке ялыштыжак ик ӱдыр келшен, но тудын дене ваш
лияш акаже эрыкым пуэн огыл. Шӱжаржым кастене уре
мыш шкетшым колтен огыл, эреак воктеныже лийын. А 
вара ӱдырым вес акаже шкеж деке Йошкар-Олаш илаш 
наҥгаен. Икманаш, тудо Йыванлан пӱралтын огыл ул
маш.

У ий пайрем лӱмеш школышто урок деч вара концерт 
лие. Тушто Йыван почеламутым лудын пуыш, а Лида 
ныжыл йӱкшӧ дене мурым муралтыш. Концерт деч вара 
нуно кастене школ воктене вашлияш кутырен келшышт.

Концерт деч вара Йыван шочмо ялышкыже шулды
раҥше ошкыльо. Мӧҥгыжӧ миен шумекыже, аважлан сурт 
сомылкам ышташ полшыш да кас шумым шӱм вургыж 
вучаш тӱҥале. Уроклан ямдылалташ огеш кӱл. Эрла гыч 
теле каникул тӱҥалеш.

Рӱмбалгымеке, тудо ныл меҥге тораш верланыше се
лаш йӧратыме ӱдыржӧ деке икымше вашлиймашке лек
тын ошкыльо. Палемдыме верыш жапыштыже миен шуо. 
Лидат кужун ыш вучыкто, вашке тольо. Еҥ ужмо деч нуно 
школ воктенысе сурт пелен оптен шындыме оҥа оран ик 
могырешыже шылын шогальыч.

— Мый корно мучко тургыжланен тольым, от тол 
шонышым, — рвезе мутым лукто.

— Молан ом тол? Вет ме коктын кечывалым кутырен 
келшышна, — ӱдыр вашештыш.

— А тыйым мӧҥгыштет огыт йомдаре?
— Йомдарышаш огытыл. Мый «Йолташ ӱдырем деке 

миен толам» маньым.
— Тугеже йӧра...
Иктаж шагат наре мутланен шогылтмеке, Лида 

мӧҥгыжӧ каяш тарваныш.
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— Тачеш сита, мыйым мӧҥгыштӧ йомдарат, — мане 
тудо.

— Тугеже эрла марте? — Йыван йодо.
— Туге. Тыйын толметым мый мӧҥгыштӧ вучаш тӱҥа

лам. Кычкырал лукташ воктенна илыше Виталийын Люда 
шӱжаржым мый декем колтет. Вет Виталий дене коктын 
ик классыште тунемыда, адакшым тудо тендан родыда 
лиеш манын, шке ойлышыч.

— Тидыже пеш сайыс. Ончыкыжым мый тыйым кыч
кырал лукташ эреак Людам колташ тӱҥалам.

Рвезе ӱдырым капка ончыкыжо шумеш ужатен кол
тыш да мӧнтыжӧ кумыл нӧлтшӧ ошкыльо.

Тыге Йыван ден Лида кас еда вашлияш тӱҥальыч. Еҥ 
шинчаш перныме деч тугак шекланат. Иктаж оралте але 
пушеҥге шеҥгелан шылын шогалыт, а кунамже пасуш
кат лектыт. Но, калык манмыла, пасу шинчан, а чодыра 
пылышан. Нунын шолып вашлиймышт нерген вашке школ 
директорат пален налеш. Тудо Йываным шке кабинетыш
кыже ӱжыкта.

— Васильев, молан тый уроклан ямдылалтме олмеш 
кас еда ныл меҥге тора гыч селаш коштын жапым арам 
эртарет? — тудо шыдын йодо. — От пале мо, тунемшылан 
кастене уремыште перныл кошташ ок лий?

— Мый вет изи йоча омыл, уже латшым ийым теме
нам. Уроклан эре ямдылалт толам. Начарын ом тунем, — 
Йыван вашештыш.

— Туте гынат школьниклан кастене уремыште кош
таш ок лий, — директор пеҥгыдын мане.

Школ вуйлатыше шкеже историйым туныкта. А тиде 
предмет дене Йыван «визытанлан» гына тунемеш.

Эрлашын икымше урок — историй. Директор мӧҥгы
лан пуымо пашам тергаш ямдылалте. Журналыште алфа
вит почеш парняжым ӱлыкыла волта да семынже йӱкын 
ойла:

— Васильев деч йодаш гын, садак ок пале, тудо теҥ
гече кастене селашке ӱдыр деке толын.

— Кузе ом пале? —- Йыван верже гыч кычкырале.
— Тугеже доска дек лек! — директор кӱштен каласыш.
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Йыван доска ончыко лектын шогале да каласкалаш 
тӱҥале. Туныктышо мучаш марте ыш колышт:

— Сита. Шич. «Кумытан».
Тылеч вара Йыван кеч-кузе вашештен гынат, дирек

тор тудлан «кумытан» деч сай отметкым шынден огыл, 
но тудо садак йӧратыме ӱдыржӧ деке коштмыжым ок чар
не. Эсогыл селасе культур пӧртын сценыштыже ончык
тымо ик концертыште нуно Лида дене коктын пырля 
мурымат муралтат.

Тыге телат шижде эртен кая. Тудым сылне шошо ал
машта. Лум шулен пыта. Мланде ужарга. Элнетыште вӱд 
нӧлталтеш. Эҥер теҥызла йыр шарла. Лан верлаште млан
де вӱд йымак кая, отро-влак шочыт. Чодыра уэш ужар 
сывыным чиен шогалеш. Шокшо элла гыч кайык-влак 
кундемышкына пӧртылыт.

Май пайремлан Йыван йӧратыме таҥжым шочмо 
ялышкыже унала ӱжеш. Тудыжо пеленже кок йолташы
жым конда. Йыванат кок йолташыжым шкеж деке ӱжеш. 
Тыге кудытын, пушеш шинчын, Элнет эҥер дене ик сӧрал 
отрош ийын каят. Тӱнжӧ чыланат лектыт. Ик мужыр пу
шеш кодеш, кокымшо мужыр шолашкыла, а Йыван ден 
Лида пурлашкыла каят. А огрожо могай сылне! Вондерла- 
шамыч ужарген шогалыныт, ломбо-влак ошын веле кой
ыт. Йырваш тамле пути шарлен.

Тиде узьмак вер-шӧрыштӧ нуно кечывал эртымеш жа
пым веселан эртарышт. Ялыш касвелеш гына пӧртыльыч. 
А кастене кум ӱдырым кум рвезе мӧҥгышкышт ужатен 
наҥгайыш.

Вашке экзамен пагытат толын шуо. Йыван кыдалаш 
школым сайын тунем пытарыш, а Лида — кандаш клас
сым.

Школ деч вара Йыван ден Лидан илыш корнышт кок 
могырышкыла лупшалтыч. Рвезе Йошкар-Оласе педаго
гический институтыш, а ӱдыр Волжск оласе кыдалаш 
профессионально-технический училищыш тунемаш пу
рышт.

Умбакыже Йыван ден Лидан келшымашышт серыш 
гоч шуйналте. Ончыч чылажат сайын кайыш. Ӱдыр рве-
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тын кажне серышыжлан вашмутым жапыштыже пуа. Но 
икмыняр жап гыч серыш шуэнрак толаш тӱҥалеш. Йыва
нын кок серышыжлан Лида ик гана гына вашешта. А вара 
возымым йӧршын чарна. «Очыни, тудо весым муын», — 
Йыван семынже шоналта. Да йоҥылыш оклий. Лида чы
нак пырля тунемше ик руш рвезе дене палыме лиеш. Ти
дын нерген тудо изиш варарак пален налеш. Тыге Йыва
нын икымше йӧратымашыжлан мучаш лиеш.

Вашке тудат пошкудо ялысе ик мотор ӱдыр дене па
лыме лиеш да тудын дене келшаш тӱҥалеш. Дипломым 
налмекыже, коктын мужыраҥыт. Ынде кумло ий наре 
йӧратыме Надя пелашыж дене выче-выче келшен илат, 
кок икшывым, ончен куштен, кумда илыш корныш лук
тыныт.

Но икымше йӧратымашыже Иван Васильевичын ушыж 
гыч садиктак огеш лек. Теве кызытат, фотом ужмекыже, 
Лида таҥжым уэш шарналтыш. Ик жаплан эсогыл ваты
жымат мондыш. Но альбомжым ончал лекмекыже, ушыш
кыжо адакат йӧратыме пелашыже пӧртыльӧ. Тудын деч 
посна чонжылан уэш пуста лие.

ШӦРТНЬӦ ШЕРГАЛ!
О й л ы м а ш

Май тылзе. Кызыт ялыштат, колхоз пасуштат тургым 
пагыт. Тиде жапыште урем дене перныл коштшо еҥым от 
уж. Илалшырак-шамычше, пырля погынен, икте-весыш
тлан пакчаштышт пареҥгым шындаш полшат, а самы
рык-влакше тӱшка озанлыкыште лым лийде тыршат: 
мландым куралыт, тырмалат, ӱдат. Вет арам огыл калы
кыште ойлат: «Шошо кече идалыкым пукша».

Теве Аляжат, ведрам налын, пошкудыж деке пареҥ
гым шындаш лектын куржо. Нуно шкешт кокымшо кин
дым ялыште эн ончыч шынденыт. Алюк пеш чулым да 
пашаче. Пӧртыштыжӧ гына огыл, кудывечыштыжат ик 
куштыра пырчымат от уж —- йытыраенак мия. Шкеже кол-

53



хозышто поварлан ышта. Эрдене эрак, лупсан шудым ке
лын, пашаш ошкылеш. Садланак дыр тыгай чолга пела
шым марийже йӧрата. Кӱкшӧ капкылан, вичкыж кыда
лан, мотор шинчан ӱдырамаш калык коклаштат койын 
мошта. Таклан огыл пошкудыжо-влак ойлат: «Тылат ар
тистлан тунемаш каяш кӱлеш ьше». Вет Анюк койыш- 
шоктышыж дене чылт артистлан келшен толеш. Мурал
тен колта гын, ныжыл яндар йӱкшӧ чонышкетак шыҥен 
пура. Тудым кажне пайремыш, сӱаныш пагален ӱжыт. 
Пелашыж дене коктын, икте-весыштым йӧратен, выче- 
выче илат. Марийже Алгокым моткоч йӧрата. Кунамже 
ватыжым ушкаленат колта, тудым йомдарыме деч лӱдеш.

— Тый, — манеш, — пӧръеҥын шинчажым йымык
тарыше ӱдырамаш улат.

Ал ток шуко жап икшывым ыштен кертын огыл, сад
лан марийже дене коктынак иленыт. Тиде мотор ӱдыра
маш ача-аважымат ок шарне. Изинек интернатыште куш
кын. Интернат деч вара училищыш поварлан тунемаш 
пурен. Профессийым налмекыже, колхоз столовыйышто 
пашам ышташ тӱҥалын. Ялысе ик шоҥго кува шкеж деке 
илаш пурта. Суртоза ден поро чонан самырык ӱдыр икым
ше кече гычак коктын келшен илаш тӱҥалыт. Анюк паша 
деч вара ковалан сурт коклаште тӱрлӧ сомылым ышташ 
полша. Тудыжо тыгай полышлан куана веле. Адакшым 
илашат пырля веселарак, йокрок огыл.

Шоҥгыеҥ, кастене уремыш лектешат, пошкудыжо- 
влак деке кутыркалаш ошкылеш. Олымбаке пырля погы
нен шичмеке, тудо эреак самырык ӱдырым мокталта.

Анюк тиде жапыште чыла сурт пашам ыштен шукта. А 
уремыш лекташ гын, эше нигӧм ок пале. Кастене мӧҥгыш
так жапым эртара. Кова дене иленак чумыр пашалан ту
нем шуын. Иктаж-мо ок келше гын, суртоза шкенжын 
семын ышта. Самырык ӱдыр, сыра гынат, шыдешкымы
жым ончыкташ ок тырше, тореш огеш пелеште.

Таче Алюк кечыйол модмо денак мален кынеле да 
вигак чуланыш пурыш. Умывальникыш корка дене вӱдым 
оптале да шӱргывылышыжым шӱалтыш. Вара чайым 
ырыкташ шындыш. Чай ырымешке, шокшыракын чиен,
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кудывечышке лекте. Кече онча гынат, эрдене эше юалге. 
Пӧртӧнчыл омсам почын гына шуктыш — Алю кым Бар
бос лӱман пийже ден пырыс вашлийыч. Барбос, почшым 
модыктылын, ӱдыр ӱмбак тӧрштылеш, а пырыс йол вок
тене пӧрдеш. Коктынат кочкаш пуымым вучат.

— Чу, кораҥза ӧрдыжкырак, йол йымак ида пуро, 
почдам йоҥылыш тошкал колтем, вара паледа, — Атюк 
нуным шылтала.

Туштак чыве-шамыч да агытан пӧрдыт. Аг ытан оҥжым 
гына кадыртен, «Мый тыште оза улам» маншыла коеш.

Анюк, оҥа ӱмбач тошто коркам налын, верандыш 
нурыш да тушеч пырчым коштал лукто.

— Чи-чи-чи, ну-ка, вашкерак толза, мӱшкырдам те
мыза, вара, муныдам поген налам, — манын, вӱта 
кӧргыштӧ шогышо волыш пырчыжым ястарыш. Вара, 
пакчаште шогышо печке гыч конден, атышкышт вӱдым 
оптале. — Ынде кызытеш тыланда сша. Кечывал деч вара 
эше озада пукша, — вӱта гыч лекшыжла пелештыш.

— Барбос! Барбос! Ынде тыланда кочкаш пуэм, — 
пырысшым ниялтен, пӧртыш пурен кайыш.

Нунышт омса воктенак шоген кодыч. Палат, вашке 
озашт кочкаш луктын пуа.

Теве пӧрт омса йӱкат шоктыш.
— Вашке, вашке меат кочкына!.. — пий ден пырысат 

йывыртеныт.
Тиде жапыште Атюк теҥгечысе шылан лемым касг- 

рулеш лукто да когылянышт посна атылаш оптал пуыш.
Ӱдыр каструльжым, тазеш мушкын, пӧртыш пуртен 

шындыш. Почешыжак суртозат пакча гыч пурыш.
— Ковай, мо эрдене эрак кынел коштат? Шер тем

мешкет малем ыле, — шоҥгыеҥым чаманен, Алюк пе
лештыш.

— Могай малаш, йӱдвошт шинчамат петырен шым 
керт.

— Мо лийыч?
— Ынде шоҥго улам, тыгай годым то икте, то весе 

коршта.
— А тачыже тыйым мо орландара?
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— Тодылалтше йолем. Кажне гана игече вашталтме го
дым чуриктара.

— Кузе тыге игече вашталтме годым?
— Могай игече лийшашым уветарымым колыштде, 

чыла палаш лиеш. Йӱр ма, лум ма лийшашым ончылгоч 
ушештара. Йӱдым кузе тӱҥале, эр марте тугак чурикта
рыш.

— Ала-ала, мый тыгай нерген але марте паленат омыл.
— Эх-хе-хе, мемнан гай-шамычлан ынде колаш гына 

кодын, а ме эше илаш тӧчена.
— Ковай, тыгай кӱлдымӧ шомакым итат кутыро. Илы

шыже могай сӧрал. Куанен гына илыман, — Анюк кова
жым куанен ӧндал колтыш.

— Йора кеч тыйже чонем куандарет. Чонем куандарет 
гына огыл, а чумыр пашамат ышташ полшет. Ато мый, 
шоҥго карта, мом ыштен шуктем.

— Ну-ка, ковай, тылат мом ойлышым?
— Ойлашыже ойлышыч да, а чонемланже пешакат 

йӧсын чучеш. Кугызамжат кок ий ончыч илыш дене че
верласыш. Ме вет коктын ныл йочам ончен куштенна, 
нунын верч гына тыршыме. Илаш неле лийын гынат, 
пырля илыме годым тидыже шижалтыт!' огыл. Уржа ло
жаш гыч киндым пыштен кочмо. Южгунамже кочкашат 
лийын огыл. Но садиктак илен лекме, иктат шужен колен 
огыл. Кум таза эргым да ик ӱдырым йолымбак шогалты
ме. А ӱдыремже чурийже дене чылт ачаже, тудын гаяк 
мотор. Кӱлеш вет тыгай тораш, Ленинградыш шумеш, 
марлан лектын кайыш. А ынде шонымыжо семын толы
нат огеш керт, лач серышым гына возен колта. Йӧра эше 
кеч серышыжым шонен муыныт. Серыш огыл гын, так 
нимом палыде илет. Коклан мотор пеледышан открыт
кым пайремлан колта. Теве ончал, Май пайрем лӱмеш 
колтен, — стенке омсам почын, кова мотор сӱретан от
крыткым Алкжлан луктын шуялтыш.

— Пешак мотор, ой, возашыжат рушла возен.
—- Олаш илаш каят да марий шомакшым мондат ала- 

мо?!
— Ковай, а эргыч-влакетше кушто улыт? Тыгай мо-

56



тор, таза капкылан шогат, — Атюк пырдыжыште кечы
ше фотокартычкым ончал йодо. — Да эше кумытынат 
икгай сынан, пуйто йыгыр, улыт. Уремыште вашлият гын, 
иутаяшат лиеш.

— Ой-ой-ой, — кова, кужун шуйдарен, мутшым ум
бакыже шуйыш, — Атюк, ынде тый гына йодде кодынат. 
Пошкудо-шамычлан уже вашештен ноен пытенам. Ик
тыже, весыже йодыштыт, чыланат пален налнешт.

— Ончен куштенат, пашаланат огыт йӧрӧ, — манын 
ойлат.

— Ковай, нелеш ит нал, сыраш огыл йодым.
— Нимат огыл, Атюк. Калык манмыла, «Аша лу йочам 

шкетын ончен куштен сеҥа, а йоча-влак ик авам ончен 
огыт керт».

Лашкат, ковам колыштын, кугун шӱлалтыш.
— Нуно вет чыланат тораште илат. Лач кок ий ончыч 

ачаштым пытартыш корныш ужаташ толыныт ыле.
— Туге гын, йӧра, — Атюк, пырдыж велкыла онча

лын, лӱдмӧ йӱкын кычкыралынак колтыш. — Ой! Мылам 
вет пашаш куржаш кӱлеш, а мый йӧршын монденам.

Атюк сайрак вургемжым чиен, пашаш тарваныш:
— Ковай, кас марте, чеверын.
— Чеверын-чеверын, Атюк, пашат ушныжо.
Атюк, велосипедыш шинчын, колхоз столовый вел

кыла чымалте. Изиш варарак лекмыжлан кӧра корнышто 
кок могырышкыла ончынггашат жапше уке. Уремыште 
вашлиялтше пошкудыжо-влак дене саламлалтын, умба
кыже кудалеш.

Теве столовый ончык кудал толын шогале. Велосипед
шым кудывечыш пуртен шогалтыш. Уже омсаште кӧгӧн 
уке. Маша лӱман кугурак йолташыже ондакак толын. «Ну 
ынде мылам логалеш», — Анюк семынже шоналтыш.

Тошкалтыш воктен Маша акан пийже кия. Капорол 
гай эре почешыжак коштеш. Южгунамже тудым эсогыл 
вурсенат налеш.

— Нигуш каяш огеш лий, тиде пий вигак «ужала», — 
кунамже воштылал пелешта.

— Туман! Туман! Тол тышке, — вуйжо гыч ниялтен,
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пийым лӱмжӧ дене кычкырале. — Ну, озат таче мыланем 
шокшым пуа. Пурашат лӱдам. Кеч ынде мӧҥгеш савыр
нен кай, — Атюк пий дене кутыра.

— Огым-огым, айда вашкерак пуро, — Маша акан 
йӱкшӧ шоктыш. — Вашкерак парентым эрыкташ шич, 
мый мушкын ямдыленам.

Анюк куанымыж дене куржынак пурен кайыш. Поче
шыжак Маша ака омсам шупшыльо.

Когылянышт паша шуко. Тамле кочкышым жапыш
тыже шолтен шуктыман.

Атюк вичкыж могырышкыжо ош яндар фартукым 
чийыш, вуешыже шовычым пидын шындыш.

— Тыгай мотор ӱдырлан кеч-мом чикте, садиктак сӧрал 
лиеш, — Маша ака куандарыш.

— Да ну, Маша акай, вожылтареда гына.
— Мый чыным ойлем, шойышт ом мошто. Теве са

мырык шофёрет кузе ончен коштеш.
— Могай эше шофёр?
— Кузе-туге могай, пасуш пырчым шупшыктышо Сер

гей лӱманет. Ончем, да моткоч мотор рвезе. Коктын пе
шак келшен толыда.

— Ынде йошкаргенат кайышым. Очыни, мӱшкыржӧ 
шужен, вот и онча. Ойлат вет: «Пӧръеҥын шӱмжӧ дек 
корно пагар гоч эрта». Эре кочкаш гына кычалыт.

Маша ака Алюкын ойжылан воштыл гына вашештыш.
Вашке кок поварет тамле кочкышым шолтен шуктышт. 

Кечываллан тудым пасуш наҥгайыман, механизатор ден 
шофёр-влакым жапыштыже пукшаш кӱлеш. Шукырак 
киндым пӱчкедышт, икымше блюдылан шокшо шӱрым, 
кокымшылан пареҥге немырым да котлетым ямдылышт. 
Тыгак шокшо чайым темышт. Чыла тидым дежурный ма
шинаш шынден, пасуш лектын кудальыч.

Нунын толын шумекышт, механизатор ден шофёр- 
влак кочкаш рӱж погынышт. Атюк Маша акалан кочкы
шым кӱмыжлашке опташ полша.

Самырык рвезе-шамыч мотор ӱдырым ну куандараш 
тӧчат вет. Иктыже ик семын, весыже вес семын тудым 
шкешт деке савырынешт.
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— Ну-ка, мылам эше ешартышым пу-ян, шеҥге
чын Сергей лӱманет кычкырале.

— Мо тиде эше тыгай? Приказым мӧҥгыштет пуаш 
тӱҥалат, а тыште «пожалуйста» манын йодман, — Атюк 
вашештыш.

— Пешак тамле гын, мом ыштем? Тыгай мотор ӱды
рын шолтымыжым кочмо гына шуэш. Шкеж дене пырля.

— Чечасыже, шкеж дене пырля эше, размечтался.
Молышт, нуным колыштын, рӱж воштыл колтышт.
— Теве саҥгат гыч марласовла дене перен пуэм, вот 

тылат ешартыш лиеш.
— Ну тугежак огеш кӱл. Ну, пожалуйста, Алюк-Атев- 

тина. Лиеш гын, изишак немыретым пыште да эше кот- 
летшымат пышташ ит мондо.

— Тыгай йылме пазарлан котлет кокымшо гана не по
ложено. Мыланна эше вес пасуш кудалман. Тый дечет молат 
кочнешт.

— Ну тугеже немыржат огеш кӱл. Котлет деч посна 
оҥаят огыл.

— Йӧра-йӧра, теммешкет коч, котлетшымат пукшем.
— Вот ойлем вет, тыйын шонымет пешакат тамле.
Пасушто адакат воштылмо йӱк шергылт кайыш.
Мутланымашке Ольош лӱман механизатор ушныш:
— Пасушто але олыкышто, пӱртӱс лоҥгаште да эше 

яндар южышто кочкыш тамлынак чучеш. Тидым паледас.
—- Палена, — Сергей мане, — да эше тыгай мотор 

ӱдыр пелен.
Атюк вожылынрак вашештыш:
— Ну те уже кочкын темда, ынде мыйым гына во

жылтараш пижан, тугеже вашкерак вес пасуш кудалман.
Машинашке чыла оптен, Маша ака ден Анюк вес па

сушко кудал колтышт.
Нуно коктын механизатор ден шофёр-влакым кечыште 

кок гана пукшаш коштыт, кокымшо ганаже — ныл ша
гатлан. Тыге кажне кечын.

Паша деч вара Атюк мӧнтыжӧ нойышо пӧртылеш. Но 
туге гынат самырык ӱдыр ковалан пашам ышташ уло ку
мылын полша.
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— Вот эше кече эртен кайыш, — диваныш пурен шин
чын, Анюк нойышо йӱк дене пелештыш.

— Да Юмылан тау. Таче кечым илен эртарышна. Но 
тыйже мом ойгырет? Теве ме самырык годым наша деч 
вара гармонь почеш кажне кечын гаяк мурен-куштен эр
таренна. Каче-шамычын шӱм-чоныштым пешакат йӱлал
таш йӧратенам. Таҥем-влакат лийыныт да эше шагал отыл. 
Самырык годым таҥ де посна могай илыш. А кызыт шар
налтем да семынем воштылынат колтем. Икманаш, са
мырык илыш веселан эртышаш. Кызыт тендан дискоте
ке, магнитофон... А ме гармонь йӱк почеш то ойган, то 
весела мурым муралтена ыле. Чонланат ласка, весела лий
ын. Моткочак марий такмак-влакым мураш йӧратенам. Ми
рон Очи дене ӱчашен-ӱчашен кушталтен, муралтен кол
тена ыле. Яндар йӱкна уло ял мучко шергылтын. Тидлан 
кӧрак, очыни, Ондрием йӧратен шындыш. Кийыме вер
же пушкыдо лийже.

— Мый тыйым нигӧланат ом пу, — манеш ыле.
Шкежат самырык мотор рвезым уло шӱм-чонем дене

йӧратенак шынденам. Вашке тудланак марлан лектым, ныл 
йочам ончен куштенна, — кован шинчавӱдшӧ лекте.

— Ковай, ковай, ит ойгыро, вет чыла сай. Мый пеле
нет улам, полшаш тӱҥалам. А мыйын авам йӧршын уке, 
да тудым ужынат омыл. Кӧ тугай, молан тыге ыштен — 
нимом ом нале. Йӧра кеч тый улат, ковай, — тудым ӧнда
ле, кидше дене кован шинчавӱдшым ӱштылале.

Нунын ойган мутланымашыштым урем гыч шоктышо 
машина йӱк кӱрльӧ. Коктынат трук лийын кайышт, вара 
окна деке миен ончальыч. Анюк, кӧ улмым пален, тор
жан пелештыш:

— Тидланже мо кӱлеш лийын?
— Кӧ тушто? — Кова самырык рвезым ыш пале.
— Пошкудет, Ольош изан эргыже.
— Э-э, Серёжа улмаш, шымат пале. Очыни, тый де

кет толын. Тугеже лек.
— Ом лек, мый тудын дене мом ыштем, —■ ӱдыр тор

жан мане да, окнам почын, машинаште шинчыше Сер
гейлан йӱштын кычкырале: — Мо тылат кӱлеш лийын?
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— Тый кӱлат, очыни, садлан капка ончылнет шогем. 
Мотор ӱдырым уремыш ӱжам. Ала танцыш миен толына?

— Чечасыже, мондо корным.
— Ну, Алевтина, мыняр сӧрвалаш лиеш.
— Мыйым сӧрвалаш ок кӱл.
— Тыгай мотор ӱдырым кеч-мынярат сӧрвален шоген 

кертам. Омат нойо.
— Тыгежак ит сӧрвалтарыкте качымарийым, писын

рак лек. Мӧҥгыштӧ шинчыме деч кеч танцыш миен то
лат, — суртоза кутырымашкышт ушныш. — Чаплырак ту
выретым чий да кай веле. Теве мотор пеледышан кеча, 
тидым чий. — Шифоньер гыч Алыкын мотор платьыжым 
шкеак лукто.

— Ну йӧра тугеже, — Алгок шоҥгыеҥын мутшо дене 
келшыш. Куанымыж дене качымарийлан окна гычак кыч
кырале. — Чечасыже лектам, вучалте.

— Ӱпешет теве тиде сӧрал заколкым ыште, — кова 
темлыш.

Аляжат тувыржым писынрак чиен шогале, ӱпшым, 
шерын, погкален шындыш.

— Ну кузерак коям, ковай?
— Ой-ой, пешакат мотор улат. Таче кажне рвезын чон

жым йӱлалтен толат. Эше Сергеетат, тыгайым ужын, ушым 
йомдара. Мотор-мотор. Лек вашкерак. Рвезет вучен-вучен 
ноен.

— А тек вуча, — манын, Атюк уремыш куанен кур
жын лекте.

Капка ончылно Сергей чынак ушым йомдарыш. «Мо
гай мотор улат» манын шоналтымыжымат шылтен ыш 
керт.

— Ну тый кертат, чонымат йӱлалтен, нервышгат мо
дын.

— Мый огыл гын, кӧ эше модаш тӱҥалеш. Ато илашет 
йокрок лиеш, — Анюк, нержым кӱшкыла нӧлталын, ка
чымарийлан вашештен пуыш. — Ну ынде шуко шогык
таш тӱҥалат мо? Машина омсатым почат гын, поч, уке 
гын, мӧҥгеш пурем.

Сергей помыжалтме гай лийын:
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— Эх, калтак, моторетым ончен, чылт мондышым, — 
машина гыч вашкен лектын, пеленысе омсам почо. — 
Шичса, мотор ӱдыр, чылажат тыланда кӧра. Тыгай улмы
ланда верчын мом-гына от ыште, — манын, Аняжым 
машинаш пуртен шындыш.

— Тыге-тыге, чылажат мыланна кӧра, — Атюк кой
ышланен пелештыш. — А машинаже кӧн: тыйын але ача
тын?

— Мыйын, ачам ден авам мылам пӧлеклышт.
— А шкешт кузе?
— А шкешт у машинам нальыч.
— Ну тугеже йӧра. Тыланет тыгайжат келшен толеш.
— Оксам поген шуктСхМ гын, мый шкежат у машинам 

налам.
— Ачатын гайым дыр?
— Уке. Мый тудын гайым огыл, вестӱрлым налнем — 

иномаркым.
— Молодец! Тыгай шонымашет уло гын.
— Тау. Вара кажне кечын коктын кудалышташ тӱҥа

лына.
— Ала-ала, ончена эше. Ата вес мотор ӱдыр-влакым 

муат.
— Ну адакат оккӱлым ойлыштат, Алевтина. Мый ай

деме серьёзный улам. Йӧратен шындем гын, тиде эрелан. 
Ӱмырем мучко лач тыйым гына йӧратен илаш тӱҥалам. 
Тый мыйын пеленем эн пиалан лият.

Алюк нимом вашешташ ӧрмыж дене вожылынат кай
ыш.

— Мыйын нерген гына огыл, айда тыйын нерген изи
шак кутыралтена.

— Мыйын нерген нимом ойлаш, чылажат моло еҥын 
семынак.

— Кузе тыге нимохМ?
— Вот тыге. Капка ончылно эше шуко шогаш тӱҥалы

на? Ала танцыш кудалына?
— Э-э, чынак, айда кудалына.
Сергей клуб могырышкыла тарванен кудал колтыш.
А туштыжо уже йолташыже-влак чыланат погыненыт.
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Сергей клуб омса велке кудал толын шогале. Эн ончы
чак лектын, Алюклан, кидшым шуялтен, лекташыже 
полшыш. Клуб воктене шогышо ӱдыр-рвезе-влак палы
дыме ӱдырым туран гына ончальыч. Мотор ӱдыр кажне 
рвезын шинчажым йымыктарыш.

— О-о-о, могай ӱдыр! Серёга, кушеч тыгай мотор 
ӱдыр-влакшым муын луктат? — туштак шогышо йолта
шыже йодо.

— Верым палаш кӱлеш.
— Ну и кушто тыгай верже?
— Чылажымак ойлем гын, теат каеда.
— Мый Антон улам, —- вес рвезе палыме лияш кид

шым шуялтыш.
— А мый — Олег, — кумшат кидшым писынрак пуаш 

вашка.
— Ну-ка, ну-ка, киддам налза, — Сергей, Ал южым 

воктечышт кораҥден, кидыштым шӱкале. — Киддам ида 
распускай. А ынде палыме лийза. Тиде мотор ӱдыр — Алев
тина. Руш манмыла, «Йӧраташ да чаманаш йодам».

— Шӱжарет але таҥет? — Олег кычкырале. —- Уке гын, 
тыгай чапле ӱдыр дене мый шке таҥым ыштем ыле.

— Нимогаят, Алевтина — мыйын ончыкылык ватем. 
Так что, таҥ шотышто мутат лийын огеш керт.

— Кузе-туге ватет? Мый тылат эше нимом вашештен 
омыл. Эсогыл итат шоно.

— Вот ужат, — Олег коклаш пурыш, — тугеже таҥым 
ышташ лиеш.

Атюк Сергейым, кидше гыч руалтен, «Айда клубыш 
пурена» манын, шкеж деке шупшыльо:

— Ато тыште рвезе-влак вожылтарат гына.
Тудыжо куанымыж дене ӱдырын кидшым пеҥгыдын

рак кормыжтале да клубыш вашкерак тарваныш.
Тиде жапыште клубышто ныжыл муро йоҥгалтеш ыле. 

Сергей ӱдырым вик танцеватлаш лукто. Аляжат тореш ыш 
лий. Коктын жапым веселан эртарышт.

Вашке мӧҥгыш каяшат жап толын шуо. Сергей Алго- 
кым суртшо марте ужатен наҥгайыш. Капка ончыко миен 
шумеке, Сергей Аняжым шӱргыж гыч шупшалнеже ыле.
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Но ӱдыр вуйжым кораҥдыш гына. «Тау» манын, мӧҥгыжӧ 
писын куржын пурыш.

А пӧртыштӧ кова шкетын мален кертын огыл, йӱдвошт 
Алюкын толмыжым вучен, тудын верч тургыжланен. Капка 
йӱкым колын, вигак ваштарешыже лекте. Алюкын куа
ныше чурийжым ужын, нимом ыш пелеште, лач малаш 
возаш гына кӱштыш:

— Эрла эр кынелашат логалеш, пашашкет кайыман.
— Кынелам, ковай, ит тургыжлане, — ковам ӧнда

лын, шке пӧлемышкыже куржын пурен йомо.
Коват, семынже шыргыжалын, малаш возо.
Эрдене Атюк пеш нелын мален кынеле. Вакшышыш

те шукыракак кийылте. Кечыйол шинчаж дене модеш. 
Ӱдыр, шинчажым шылташ манын, кидшым саҥгашкы
же пыштыш. А шкеже теҥгечысе таҥжым шонен кия. Ту
дым, очыни, йӧратенак шынден.

— Мо тиде тыгай? Эше вакшышыштак почаҥеш? Кӧ 
теҥгече «Кынелам» манын ойлыш? — Кова шыргыжал 
пелештыш.

— Кынелам, ковай. Изишак веле кием да кынелам.
— Ну кузерак теҥгече Сергеет куандарыш?
— Кузе тудо куандара? Жапым вел веселан эртаренам.
— Ада, ала... Йӧратенак шынденат дыр?
— Уке, — ӱдыр торешланышын коеш. Вакшыш гыч 

вашкерак кынелын, шӱргыж ден пӱйжым мушко да, вур
гемжым чиен, пашашке каяш тарваныш.

— Ковай, таче пырыс ден пийым пукшен ом шукто. 
Пукшет вет? — манын, пӧрт гыч вашкен лекте.

— Пукшем-пукшем. Кай пашашкет, ато тачат вараш 
кодат. Сергей таҥет куд шагат эрденак мӧҥгыж гыч тар
ванен кайыш.

«Таҥем огыл» манме шомакше гына почешыже шок
тен кодо.

«Ала-ала, очыни, йӧратенак шынденат», — кова се
мынже шыргыжале.

Таче Алюк Маша ака деч ончычрак столовый ончык 
толын шогале. Почешыжак Маша ака койылалтыш. Кок
тын порын саламлалтыч да вигак пашалан пижыч.
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Куаныше Алюкын кидыштыже паша таче модеш веле. 
Семынже ала-мом шоналта да воштыл колта. Маша ака 
тудым ӧрын онча.

— Мо, — манеш, — таче пеш весела улат, палашат 
огеш лий.

—- А таче мыйын просто кумылем сай.
— Ну тугеже йӧра, — Маша ака мане.
Кочкаш таче ондакак шолтен шуктышт. Чыла пашам 

пытарымеке, Маша ака Алгокым чай йӱаш кычкырале. 
Ӱдырым чоян ончалын, йодышташ пиже:

— Ну кузерак теҥгече дискотекыш миен коштынат?
—- А кӧ тыланда тыгайжым ойленат шуктен?
— Эргым.
— А мый эргыдам омат нале.
— Олег, тудо тышке толын огыл, жапше уке. Эше ви

зымше курсышто шинчымашым пога. Вашке туныктышо 
специальностьым налын лектеш.

—- Ынде кӧ улмыжым палем.
— «Пешак мотор ӱдыр улат» манеш.
— Тау, — ӱдыр вожылынрак пелештыш.
Иктым-весым кутыркален шинчылтмышт дене дежур

ный машинан толын шогалмыжымат огыт шиж, лач сиг
нал йӱкеш гына помыжалтме гай лийыт.

— Ой, мыланна уже пасуш тарванаш жап, а ме эше 
шинчылтына веле, — Маша ака мане да коктын вашке 
пашалан пижыч. Кочкыш-йӱышым машинашке грузит
лен, пасушко лектын кудальыч.

Пасушто Сергейым ужмо дечын Атюк изишак апты
раныш. Чылашт дене саламлалтмек, повар-шамыч мол
гунамсе семынак кочкаш опташ пижыч. Тамле пуан пасу 
мучко шарлен кайыш.

— Ох, тачыже эшеат тамлын ӱпшалтеш. Шижалтеш, 
мемнан поварна-влак уло чоныштым пыштен шолтеныт. 
Шижыда, йолташ-шамыч, — Сергей ойлыде ыш чыте.

— Чоннажымак пыштен шолтен огынал, чон деч по
сна вара кузе? А тыйын просто мӱшкырет шужен, —- Каюк 
тудлан вашештыш.

—- Мӱшкыржат шужен, тынар пашам ыште. Таче ме

65



кечывал марте кечаш нормым ӱден шынденна. Каналта
шат жап лийын огыл.

— Ну тугеже молодец улыда. Ынде шер теммешке кочса. 
Эше кас марте шуко тыршашда логалеш.

— Туге-туге.
Пӧръеҥ-влак, кочкын лекмекышт, изиш каналтышт 

да уэш пашалан пижыч, а Маша ака ден Алюк вес па
сушко кудал колтышт.

*  *  *

Вашке Сергей ден Анюк пырля илаш тӱҥальыч. Икте- 
весышт коклаште пеш кугу йӧратымаш озаланен. Пырля 
пашаш кудалыштыт, паша деч вара Сергей Аняжым на
лаш машина дене кая. Самырык ешлан Сергейын аваж 
ден ачаже ялыштак посна оралтым налын пуышт. Алюк 
ден Сергей тушто куанен илаш тӱҥальыч. Окна ончыл
нысо палисаднике]п Алюк тӱрлӧ пеледышым шындыле. 
Кудывечыште, пӧрт йыр арун йытыраен шындыш. Ку
намже Сергейын аважат толын полшен кая. У ешым он
чен, Сергейын аваж ден ачаже чот куаненыт, чоныштла- 
нат путырак ласка лийын...

* * *
А жап шке семынже эрта да эрта. Атюк ден Сергейын 

пырля илаш тӱҥалмыштлан вашке кок ият шуэш, но ну
нын тачат йочашт уке. Сергейын ачаж ден аважат уныкам 
пеш вучат.

— Тыгай кугу пӧртыштӧ, товатат, йоча йӱк шергылт- 
шаш, — аваже чӱчкыдынак ушештара.

Но уке гын, уке, нимом от ыште.
Ик кечын столовыйыш колхоз председатель эрденак 

толын лекте. Эше тыште ӧрдыжъеҥ нигӧ уке ыле. Ӓти ти
дын дене пайдаланаш шоныш. Председатель ончык то
лын шогале да ончыч саламлалте, а вара вожылде йодо:

—- Алексей Ильич! Йодмемлан нелеш ида нал, но мый 
пешакат санаторийыш канаш кайынем. Ала мыланем пу
тёвкым пуэн сеҥеда ыле?

— Алевтина, нелеш ом нал. Тыгай сай пашачылан
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пугёвкымат пуэн сеҥем дыр. Эрла эрдене жапет лийме 
годым мый декем пуро. Тидын нерген чыла мутланена.

— Йӧра, пеш кугу тау. Пурем, — манын, Алюк, куа
нен, пашалан пиже.

— Пашаче калыклан начальникын сайын пелешты- 
мыжак мом шога. Кызыт вет властьым кидыш налыт да 
шонымо семын мутланен налашат ок лий. Чыланат кӧ 
улмыштым ончыктынешт, — Маша ака пелештыде ыш 
чыте. — Чыным ойлаш гын, мемнан председательна — 
псшиклт поро кумылан, ушан-шотан айдеме. Юмо пол
шыжо ыле кажнылан тыгай начальник дене пашам ыш
таш. Кажне еҥ дене сайын койын мошта. Тидланже пе
шак кертеш.

* ж *
Атюк путёвкым вученак шуктыш. Тудын шонен кош

тмыжо шукталте. Мӧҥгыштӧ пелашыжымат куан увер дене 
палдарыш. А Сергей шкетшым колташ шоненат огыл, 
эсогыл изишак сыренат шинче.

— Кузе-тыге мыйын ватем шкетын ала-кушко каяш 
тарванен, — иралтын пелештыш.

Но Алюк марийжым ойлен савырен керте. Изишлан 
Сергей лыпланыш, ватыжым шкетшым колташ келшыш. 
Куаныше Алюк вургемжым вигак чемоданыш оптен ям- 
дылыш.

— Ну, Алюк, ынде тушто могай таҥым муын толат?
— Тыйже ала-мом ит ойлышт, могай таҥ.
— Могай-могай? Тыгай мотор ӱдырамаш чыла пӧръе

ҥын шинчашкыже перна. Чыланат тыйым гына ончаш 
тӱҥалыт.

— Оккӱлым ит ойлышт. Мый санаторийыш марийым 
кычалаш ом кай, — пелашыжым лыпландарен мане.

Эрдене эрак Сергей ватыжым Казань воктенысе «Ба- 
кирово» санаторийышкак конден кодыш. А чонжылан са
дикте лышт ыш лий, ватыж верчын шӱмжӧ вургыжаш 
тӱҥале. Тӱрвыж гыч шупшалын, «Ну смотри, вес марий
ым муын, илашак ит код, мӧҥгӧ тол» манын, ватыжлан 
воштыл пелештыш.



— Кузе ом тол, ну, конешне, толам. Мыйын шкемын 
пелашем пеш чапле.

Сергей ватыжым эше ик гана шупшале да, машинаш
кыже шинчын, мӧҥгӧ велкыла тарванен кудал колтыш.

Атюк санаторий пӧртыш пурен шогале. Тушто тудлан 
вигак пӧлемжым ончыктышт. Тушто кок кровать шога. 
Пӧлемыш пурен, йолчиемжым кудашде, йырым-йыр он
чышт нале. Такше уда огыл, ару. Мӧҥгыж гыч кондымо 
тапоигыжым чийыш. Кровать тӱреш шинче. Чонжылан ала- 
молан изиш йокрокын чучын колтыш. «Ну кузе тыште 
тылзе киен эртарыман, омат пале. Аш мӧҥгеш кудал
ман?» — семынже шоналтыш. Вара, сумкаж гыч чыла вур
гемжым луктеден, шифоньерыш сакедыле. Тиде жапыш
те пеленысе кроватьысе пошкудыжо омсам почын пурен 
шогале. Коктын саламлалтыч:

— Мый Алевтина улам, а те?
— Марина.
— Ну кузерак вара тыште? Те, очыни, ондакак то

лында?
— Уке, лач таче нылымше кече лиеш. А такше чыла 

сай. Мыланем пешак келша. Кечеш ныл гана кочкаш пук
шат. Повар-влак сайын шолтат. Медшӱжар-шамычат поро 
чонан улыт. Кажне канышлан кугу тӱткышым ойырат.

— А мыланем икымше кечынак пеш йокрокын чучын 
колтыш.

—- Нимат огыл. Тиде икымше кечын тыге. Мыланемат 
тыге чучын. А вара кечымат шижын от шукто. Кочкат, да 
вигак эмлаш тӱҥалыт. Кажне процедурыш коштын гына 
шукто. Тидын деч посна кас еда танцыш кошташ лиеш. 
Икманаш, йокрокланаш жапет ок лий.

— А мый, марий ватет, лач больнице гына шоналты
шым.

Нунын мутланымыштым медшӱжар кӱрльӧ. Атюкым 
коридорыш ӱжын лукто. Тӱрлӧ кагазеш подписьым шын
даш йодо да тӱрлӧ инструктаж дене палдарыш.

Алюк икымше кечынак тӱрлӧ процедурым принимат
лаш тӱҥале. Кас марте жапат вашке эртен кайыш. «Ну ту
геже чыташ лиеш», — семынже шоналтыш.
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Пӧлемыш толмекыже, Марина вигак гуд ын деч йодо:
—- Ну, .Алевтина, массажет тылат келшыш дыр?
— Ого-ого, эше кузе, чумыр тупем коршта, эше кы

зытат ок чарне.
— Тыгай массажист пелен туп корштымыжат ок ши

жалт.
— Тидыже да, тыгай мотор рвезым сӱрет семын он

чен гына шинче.
— Да-да, сӱрет гай, оет дене мыят келшем. А кидше 

тыгай массажым ышташак шочын. Шкенжым онченак 
могыр кана. Пуэн вет Юмат тыгай моторлыкым, — Ма
рина мутшым кошартыш.

Тиде жапыште нунын деке пошкудо пӧлемысе ӱдыра
маш омсам пералтен пурен шогале.

— Ой, Валентина, пуро-пуро, мыйже вет тыйын нер
ген чылтак монденам. Теве палыме лийза, Алевтина. У 
пошкудем. Садлан тый декет мияш жапемат ыш лий.

Алюк вуйжым савалтен саламлалте.
— Нимат огыл. Мый шкетын кодынам, да пӧлемыште 

моткоч йокрок. Ала икымше пачашышке, танцыш, миен 
толына?

— Атюк ден Марина, икте-весыштым ончалын, ви
гак пелештышт:

— Молан каяш огыл, миен толына. Меат кеч ик гана 
оласе-шамыч гай могырнам модыктыл налына.

— А мо шонеда, капкылымат модыкташ кӱлеш. Эре 
пашаште гына модыктылман мо?

Кумытын, тарванен, танцыш кайышт. А туштыжо ту
нар калык. Кушеч тынарынже толын лектыныт?! Санато- 
рийыштыжат тынар калык укела чучеш. Нуно кумытын, 
марла муралтен, кушталтен, марий койышым ончыктышт.

Лач тиде кастене Алюк ныжыл, шыма койышан Та
хир лӱман суас пӧръеҥ дене палыме лие. А тудыжо вашта
решла пӧлем гычак улмаш. Тылеч вара коктын кажне ке
чын гаяк вашлияш тӱҥальыч. Танцыштат жапым пырля 
эртарышт. Икте-весыштымат сайынрак пален нальыч. Та
хир ӱдырамаш-влак дене койынак мошта. Кажне гана кон
фет да пеледыш дене куандара. Тиде жапыште Алюк не
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лашыже нергенат шоналтен огыл. Чонжо каваште гына 
чоҥештыл коштын.

Вашке мӧҥгӧ каяшат жап толын шуо. Тахир Мискым 
ужатымыже годым шыман ӧндал шупшале да мане:

— Ме коктын шулдыран кайык гай улына. Пырля чо
ҥешташ келшет мо, таҥем? Ик тылзе коклаште ош пеле
дыш гай ыльыч. Саскажым ала пӧлеклем чонетлан кел
шышым?

Алюк шкенжымат тӱрвыж гыч ныжылгын шупшале, 
вара, автобусыш шинчын, санаторий гыч лектын кудале.

Алюк мӧнтыжӧ кумыл нӧлтшӧ пӧртыльӧ. Пелашыжат 
пеш сайын вашлие.

Эрлашынак пашаш лекте. Куаныше чуриян мотор ӱды
рамаш пашаштат сай кумылжым шылтен ыш керт. Шу
кынжо тудын кузе канен толмыжо нерген йодышташ пи
жыч. Вет южышт санаторийыште ик ганат лийын огытыл. 
Эре жап уке. Мӧҥгыштӧ паша, вольык, йоча-влак кучат. 
Нуным кузе кудалтен кодет. Еҥ йодмылан Алюк «Пеша
кат сайын канышым» манын гына вашешта.

Вашке Алюкын тазалыкше начареште: то укшинчыш 
кӱза, то вуй пӧрдеш... Нимом умылыде, тудо больницыш 
миен толеш. Туштыжо тудым «Мӱшкыран улат» манын 
куандарен колтат. Ик семынже, йывырта, ава лияш шуко 
шонен коштмыжо шукталтеш, вес семынже, кузе тидын 
нерген пелашыжлан каласаш. Мӱшкыр кажне кечын куш
кеш. Сандене Атюк Сергейланат тидын нерген увертарыш. 
Тудыжо тыгай уверлан йывыртыш гына. Алюкын вуйыш
тыжо ынде эре ик шонымаш гына пӧрдеш: аза кола кояш 
тӱҥалеш? Вет кӧ деч ыштымым ава гына пала.

Вашке декретыш лекме жапат толын шуо. Декретыш 
лекмыж деч вара мӱшкыран ӱдырамаш кечым гына шот
лаш тӱҥале.

Кечым шотленак, вашке Атюк ӱдыр йочам ыштыш. 
Пелашыже ынде эшеат чот куанен, эре нунын воктеныш
так пӧрдеш, ончаш полша. Вет изи азам ончаш поснак 
неле. Тыгай годымжо Алюк эреак пошкудо кован ойлы
мыжым шарналтен колта: «Изи йочам ончымешке, лучо 
кӱм руэн коштам». Кажне йӱдомым йомдарен толашет.

70



Шинчын кочкашат, каналтен кидшат жап уке, эре аза 
пелен.

...А жап эре ончыко вашка. Жап эртыме семын йочат 
кушкеш, Сынже дене тудо чылт таҥ марийже гай лийын. 
Теве ынде уремышкат модаш лекташ тӱҥале. Изи ӱдыр 
шемалге кудыр ӱпан. Аваже ӱпешыже кок могырышкыла 
пеледышан резинкым ыштен шында. А тудыжо эшеат 
моторынрак коеш, чылт изи курчак,

Ик кастене Атюк ӱдыржым уремыш лукто. Пӧрт вок
тенысе олымбалне пошкудо-влак шинчылтыт. Ӱдыржӧ ден 
аваже нунын деке лишемыч. Когыньыштым ончен, Он
тон вате пелештыде ыш чыте:

— Ой, кӧ толеш? Изи курчак.
— Ме модаш лектынна, яндар южым шӱлалташ.
— Толза-толза. Алюк, ну, конешне, йодмемлан ит сыре. 

А кола тиде изи ӱдыр коеш? Ни тыйла, ни ачажла, ма
наш...

Алюк трук лие. Да, шуко шоныде, йӱштын пелештыш:
— Шкемын авамла. — мане, «Мыйын авам садиктак 

ужын огыдал, адакшым могай нунын пашашт», — шо
налтыш.

— Йӧра тугеже, ато ме мом шонашат огына пале.
Онтон вате — вик ойлаш йӧратыше ӱдырамаш. Мо

шонымыжым ончылнетак ойлен пуа.
— Мо шонымыдам пешак палем. Тиде чылажат шке 

илышем, а тыланда манеш-манешым гына ойлаш лий
же, — Алюк руал пуыш да, изи ӱдыржым налын, мӧнтыжӧ 
ошкыльо.

— Ит сыре, ит сыре, Алюк. Пошкудышто сырен кош
тман огыл, — почешыже Онтон ватын йӱкшӧ шоктен 
кодо.

Молышт шып шинчат, лач тудо гына йылме пазар.

* * *
Йӱштӧ телат эртен кайыш. Вашке Ӱдырамаш пайрем 

толын шуо. Кастене почтальонко, окнам пералтен, Мис
кым уремыш ӱжын лукто.

— Кушталташет логалеш, тыланет серыш.
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— Тыйже? Могай серыш эше?
— Аш-ала, Казань ола гыч, лач шке гына палышаш 

улат, — газет дене пырля серышым пуэн кодыш.
Алюк пӧртышкыжӧ куанен пурыш да вигак серышым 

лудаш пиже. А тудым Тахир танже колтен улмаш. «Йӧра 
кеч тыгодым пелашем мӧҥгыштӧ уке», — шоналтыш.

Серышым пеш ныжылгын возымо. Атюк лудеш, а 
шкеже моткоч куанен: «Ош пеледыш ыльыч, мотор кел
шымем! Садлан омешем эре тыйым гына ужам. Иктаж 
гана миен лектам, вучыза изи чукай дене пырля». Тиде 
шомакше эшеат чонжым йӱлалтыш. Шӱмжӧ ӱвыр чот 
кыраш тӱҥале. Эше Ӱдырамаш пайрем лӱмеш оҥай от
крыткым сералтен колтен. Алюк, изи йочажым ӧндалын, 
ончыкыжо кӱзыктен шындыш. А пелашыже тиде жапыш
те шабашкыште лийын. Кидлан мастар марий эре, па
шам ыштен, оксам кондаш тыршен.

А жап тугак ончыко вашка. Мотор кеҥежат шеҥгелан 
киен кодо. Тудым шӧртньӧ шыже алмаштыш.

Ик кечын, касвелеш, Алюк ӱдыржӧ дене коктын уре
мыш сурт вольыкым пурташ лектыч. А тыгодым ала-мо
гай палыдыме машина толын шогале. Алюк палыме еҥым 
ужмыж дене нигуш пурен каяшат ӧрӧ. Очыни, тыгай го
дым, лиеш гын, коля рожышкат пурен кает.

Машина гыч келшыме танже да тудын йолташыже 
лектын шогальыч.

— Кӧ тыште шорыкым ужала? Шорык налаш толын
на, — Тахир йӱкым лукто.

Алюк нимом ойлаш ӧрын шога.
—- Аза кудывечышкыла пуртеда? — адакат Тахир йодо.

Пурыза-пурыза, — суртоза толшо-влакым кудыве
чышкыже ӱжын пуртыш.

Капка гыч пурен шогалмекыже, Тахир изи ӱдырым, 
Атюкым йышт ончалеш.

— Изи ӱдырем мыйынла коеш, — вара мане.
Суртоза, вожылын гынат, чай йӱаш ӱжӧ. Тиде кечы

нат пелашыже пашаште лийын.
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— Айста чай йӱаш, мӱндыр корно гыч толыда, — Адюк 
пелештыш.

Тахир ден йолташыже пӧртыш пурен шогальыч да 
пӧрткӧргым шымлен нальыч.

— Тыште пеш ару озавате ила. Чылажат ару, мотор.
— Ой, тугежак огыл, изи йоча почеш погкаленат от 

пытаре.
— Уке, тыште ару пӧрт. Еҥ шинчаш чыла коеш.
— Тугеже тау, — Анюк, чайым темкалымекыже, уыа- 

шамычым ӱстел коклаш шындыш.
Тахир ола гыч кондымо костенеч ден пӧлекшым йӧра

тыме таҥже ден ӱдыржылан пӧлеклыш. Кугу пушкыдо 
модышым йоча куанен ӧндал шындыш. «Тау» манын ок 
мошто гынат, изишак умылтараш толашыш.

Тиде вашлиймаш деч вара Тахир нунын илыме не
рыштымат пален нале. Алюкын пелашыже уке шеҥгеч 
Тахир эре шорык налаш кошто. Кажне гана танже ден 
ӱдыржым шергакан пӧлек дене куандарыш. Икана пар
няшкыже шӧртньӧ шергашым чиктыш.

— Эре мыйым гына шарналтен чий, — мане.
Но тиде шергашым Атюк чиен кошташ лӱдӧ. «Пела

шем ужеш гын, мом ойлем», — семынже шоналтыш. Но 
ик жап шы лтен кийыктыме деч вара пуымо пӧлекым чияш 
шоныш. Лач южгунам гына, шкет улмыж годым, изи йо
чала чиен онча. Шӧртньӧ шергаш кажне гана йӧратыме 
таҥжым шарныкта.

* * *
Шукерте огыл Аяржым ойган увер авалтыш. Паша го

дым тудын пелашыже кудымшо пачаш гыч камвозын. 
Ӱмыржӧ лугыч лийын. Тыге нуно ӱдыржӧ дене коктын 
тулыкеш кодыч.

Тахир Алюкын марийжын ӱмыр лугыч лиймыже нер
ген вашке пален нале. Ындыже нунын деке чӱчкыдынрак 
толаш тӱҥале. Шке ӱдыржылан да йӧратыме таҥжылан 
кертмыж семын полышкалаш тыршыш.

Вашке ӱдыржат кушкын шуо, калык манмыла, мар
лан каяш йӧрышӧ лие. Тахирын шке ватыже да кок йоча-



же лийыныт гынат, тиде ӱдырым ойыркален огыл. Ка
зань оласе ик институтыш тунемаш пуртыш. Пачерым сни
матлаш!, оксам шке тӱлен шога. Вашке шкенжын кок 
йочаж дене палымым ыштыш. Нунышт ӧрыныт гынат, 
но садак, икте-весылан полшен, порын илаш тӱҥальыч.

ЙӰШТӦ САМАН
О й л ы м а ш

Ола урем дене ошкылам. Ужам, ваштарешем палыме 
Ольга кока толеш. Чалемаш тӱҥалше ӱпшым моторын 
поген, сӧрал причёскым ыштен. Тӱрвыжымат чевер чия 
дене чиялтен. Самырык ӱдырамашла гына коеш. Лишем- 
мекына, саламлалтым. А тудыжо ӱмбакем тура онча, коеш, 
мыйым ыш пале.

— Ой, самырык-шамыч, саламлалтын эртен каят гы
нат, иктыжымат ом пале, — мане, вара йодо. — Тыйже 
кӧ улат?

— Тиде мый, Надя, ондакысе пошкудет улам. Кевы
тыште пашам ыштем ыле.

— Ой, тыяк мо? — Ольга кока кок кидше дене мый
ын кидем кучыш. — Ындыже шарналтышым. Очыни, вич 
але куд ий ужын огынал. Вашталтынат, мотор ӱдыр лий
ынат. Жапет уло гын, айда иктаж-кушан шинчына да ку
тыралтен колтена.

— Жапемже уло, нигушкат ом вашке, пашамат пыта
ренам. Лач мӧҥгыш эркын ошкедем ыле. Кече сай.

Коктын автобус шогалме верысе олымбак шична. Ольга 
кока, мыйым шуко ужын огылат, кидше дене вуем гы
чат, чурием гычат ниялтен налеш. Коваваем семынак вок
тенем пызнен шинче. Мутланен шинчымына жапыште 
коклан шинчавӱдшат лектын кая. Эсогыл чаманенат кол
тышым: вет меат, илен-толын, тыгаяк лийына. Семынем 
шоналтышым: «Очыни, тый декет икшывет-влак огыт 
тол». Но шканже утым нимом шым пелеште. Ала эше ирал- 
тешат.

— Те шкеже кузерак илыштьтда, тазалыкда могайрак?
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— Тазалыкем изиш весемын. Очыни, тогдайышыч. По- 
дылмым чарненам. /Амалже тыгай. Изирак эргым вучыды
мын эрдене эрак толын лекте. Колам, ала-кӧ омсам пер
кала, мыят вакшыш гыч кынельым, омса деке мийы
шым. Рожыш ончальым, шинчамланат шым ӱшане. «Ын
дыже шинчамлан конча», — семынем шоналтышым. Мок
мырлан кӧра вуем пеҥеш. Омсам вашкерак почын, эр
гым пуртышым. Тудыжо ӱмбакем тура ончале да, йолчи
емжым кудашде, пӧрт мучко ончал савырныш. Эргым 
толмылан чонем куанен, изиж годсыла кидем дене ниял
тен колтымем шуэш. Могай мотор мыйын эргым! Ӱмбал
ныже ош тувыр, оҥыштыжо галстук, чапле костюм. Чылт 
ачаже. Шешкым ден уныкамжат тыгаяк мотор, нигӧ деч 
сай улыт. Ик мутым пелештыде, семынем шонкален шо
гылтам. Вара помыжалтме гай лийым да вашке гына кух
ньыш чайым шындаш куржын колтышым.

— Чайым йӱктен колтем, — маньым.
А тудо ваштарешем торжан вашештыш:
— Нимом ит кычал. Мый каем веле. Кузе илыштметым 

ончалаш гына изишлан пурышым. А тый тугак йӱын киет. 
Тый декет ватем, йочам дене пырля толашат вожылам 
веле. Йолташ-шамычым шинчашкыштат ончаш намысын 
чучеш.

— Теве тыге торжан вашештыш да, омсам пеҥгыдын 
петырен, пӧрт гыч лектын кайыш. А мый, кузе кидешем 
чайникым кученам ыле, тугак шоген кодым. Кумылемат 
волыш, вуем чотрак коршташ тӱҥале. Йӱштӧ вӱдым по
дылын, таблеткым нелын колтышым да уэш койкыштем 
возым. Ик жап ала-момат шонкален кийышым. Тӱрлӧ 
шонымаш толын лектеш. Чон йогем дене шортынат на
льым. Оксам пытен, да тыгай годым нигӧ толшо уке. А 
пенсийым налам гын, икымше пачаш гыч Майрук ден 
Оксиня кува-шамыч вигак кӱзат. Подылаш тӱҥалат гын, 
йолташ-влак лектыт, оксат гына шукырак лийже. Кок 
эргымат пеш вурсат, толашат вожылыт. Чылажымат вуй 
йырем сайын гына шоналтышымат, йӱмем чарнышым. 
Кеч-кузе йӧсӧ лиеш гынат, тетла ом подыл. От керт го
дым шке йочалан огыл гын, кӧлан эҥертыман. Уныка-
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шамычым йӧратен, нунын пиалан лиймыштымат ончен 
куаныме шуэш.

Тыге шкемым кидыш налын кертым. Моторын чияш 
'тӱҥальым. Пачеремат олмыктышым. Пошкудем-шамычат 
ынде мыйым ӧрын ончат.

Ик жап кутыркален шинчылтмеке, мӧҥгышкыда каяш 
тарванышна. Ольга кокан ӱжмыж почеш мыят тудын деке 
каныш кечын унала мияш сӧрышым.

Ик арня шижде эртен кайыш. Каныш кечын, автобу
сыш шинчын, Ольга кока деке кудал колтышым. Куанен 
вашлие. Ончыч пӧрткӧргыжым ончыктыш. Чынак паче
рыштыже кугу вашталтыш лийын. Пырдыжым мотор пе
ледышын обой сӧрастара. Потолокыш кандалге тӱсан плит- 
ке-шамыч дене петырыме. А окнаште сӧрал тюль ден за
навеске. Вара мылам фотоалъбомжым луктын пуыш, шке
же кухньыш чайым ырыкташ кайыш. Ончен шинчымем 
жапыште залыштак диван пелен журнал ден газетым пыш
тыме изи ӱстелым вераҥдыш да тушан кочкыш-йӱышым 
поген шындыш. Чайым подылын, фото-влакым шергал 
лекна. Эн ончычак самырык годсо фотожым ончыктыш. 
Тушто чынак мотор ӱдыр шога. Кӱкшӧ, вичкыж капкы
лан. Ӱпшым сайын гына пунен шындыме. Ӱмбалныже пе
ледышан тувыр. Кажне качын чонжым йӱлалтарен. Вес фо- 
тошто — пелашыж дене. Коктынат пеш мотор, илышлан 
куаныше, волгыдо шинчан улыт. Вигак коеш: икте-ве
сыштым чот йӧратеныт.

— Пелашем дене кооперативный техникумышто ту
немынна, — самырык годсым шарналтыш. — Мый това
ровед, а тудо механик лийын лектынна. Техникумыштак 
келшаш тӱҥална. Мый ялысе марий ӱдыр, а тудо суас 
рвезе. Садланак пелашемын ачаж ден аваже мемнан кел
шымашлан тореш лийыч. А мыйын тореш лийын огы
тыл, нунылан качымарием келшен. Тыге ме коктын пыр
ля илаш тӱҥална. Вашке мый суленат мутланаш тунем 
шуым.

Марла, рушла, суасла сайын моштенам. Кажне дене 
сайын койышат, кутыралтенат моштенам. Икмыняр жап 
гыч кевыт вуйлатышылан шогалтышт. Ятыр ий шогенам.
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Чап грамотым, шергакан пӧлекым шуко налынам. Чыла
жымат аралаш тыршем. А пелашем заводышто механик
лан ыштен. Мыланна кок пӧлеман пачерым пуэныт. Ваш
ке эрге йочана шочо. Тунам гына пелашемын ачаж ден 
аваже мыйым пагалаш тӱҥальыч, шуко гана моктен ой
леныт. Кокымшо йочам ӱдырым вученна, но адакат эрге 
шочо. Коклаштына пеҥгыде йӧратымаш лийын. Кажне 
пайремым эре еш дене пырля эртаренна. Эркын-эркын 
оксам поген, машинамат, гаражымат нална. Кажне ка
пыш кечын ялышке кудалышташ. Кунамже пӱртӱсыш миен 
толына. Икманаш, жапым веселан эртаренна. Икшывы- 
на-шамыч школым сайын тунем лектыч, умбакыже кӱшыл 
тунемме заведенийыш иктыже инженерлан, а весыже 
физик-математиклан тунемаш кайышт. Кугуракше, дип
ломым налын, пашашкат ачаж деке пурыш. Изиракшым 
пытартыш курсышто тунеммыже годым пелашем ӱмыр 
лугыч лие. Пашаште шӱмжӧ шогалын. Тыгай кугу ойго 
мыйым авалтен. Сайын илыме деч вара пеш неле лие. Эре 
пелашемым шонен коштынам. Ик жапланат монден омыл. 
Туддеч вара ик пӧръеҥ денат илаш кумылем ыш лий. 
Шӱгарышкыже эре пеледыш дене коштынам, чон йогем 
дене шуко гана шортынам, полышым йодынам. Умбакы
же илаш вий-куатем ыш сите, вуйыштем тӱрлӧ осал шо
нымаш пӧрдын. Но йоча-влаклан кӧра чыла чыташ пер
нен. Вашке кокымшо эргымат тунем лекте, пашаш пу
рыш. Моло семынак коктынат ешаҥын. Нуным ончен гына 
куанем ыле. А варажым мый шкетынак киен кодым. Изи 
эргымат ешыж дене вес вере илаш кусныш. Еш дене илен 
тунемме деч вара шкетланем неле лие. Ик жап пашаш 
кошташат, палымем-шамыч дене кутыркален шогылта
шат кумылем йомо. Коклан гына икшывем-шамыч ешышт 
дене толын куандарен кодат. Но садак шӱм-чонем ыш 
лыплане. Тыге кочывӱдым подылаш тӱҥальым. Полшаш 
шонышо-шамычат лектыч. Тидлан кӧра эргым-шамыч 
толмым чарнышт . Йӱмемлан вурсеныт, но ала-молан му
тыштым колыштын омыл. Подылмеке, нимо огеш кӱл. 
Койышетат вашталте, кажнылан тура ойлен пуэн керты
нам, шкемым кӱлдымылан шотленам. Ги-ши мын п т т оса-
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дын койыныт. Урем дене ошкедет — койдарен пелештат, 
ӱмбакет йӱштын ончалыт, да тыйым нигӧ ок шотло. Кы
зыт гына йоҥылышем чыла умылем. Эргымын толмыж 
деч вара помыжалтме гай лийым. Вурсымыжо кызытат 
ушыштем. Чыла шоналтен, шкемым кидыште кумаш тыр
шышым. Юмо деч проститлаш йодым. Аракалан кӧра чу
риемат вашталтын, куптыр чот палдырна. Ӱпемат чал. 
Пенсий оксам изиш аныклен, эргым-шамыч деке миен 
толаш шонен пыштышым. Кок шешкымланат уныкам- 
влак лӱмеш изиш гыч оксам кучыктышым. Икшывем- 
шамыч деч шинчавӱд йӧре проститлаш йодым. Нунышт 
кугу уна семын ончен колтышт. Изирак эргым «Мемнан 
дене илаш код» мане. Но шке пачерем улыс. «Шке икшы
вылан огыл гын, кӧлан кӱлат тыгай йӱштӧ саманыште» 
шонем.

Ольга кока мыйым лишыл еҥже гай ужатен колтыш.

ТУГАК ШУЛЫШ
О  й л ы м а III

Юалге шыже кече. Пушеҥге-влак чараҥ шогалыныт, 
южо укшлаште гына саралгыше, тӱсдымӧ лышташ-влак 
койыт. Пушеҥгыла гыч йоген, мландӱмбалым сӧрал шар
тышыш савыреныт. Ошкедыме годым йол йымалне кыж- 
гож гына шокта. Онтон, лышташ йӱкым колын, тоя дене 
тоялен, олымбаке миен шинче. Ушышкыжо тӱрлӧ шоны
маш пура. Ынде шонкален шинчашыже жап шуко. Кажне 
кечын коляныше чуриян. Ончылий шоҥго ончымо ве
рыш логалын, эмлыме деч вара. Онтонлан шкет шинча
шыже эрыкым пешыже огыт пу. Пеленже кӧ-гынат пыр
ля кутыркалаш шинчеш. Кызы т гына чумыр илышыжым 
шонкален шинчылтеш. Кынервуй тыштак, но от пурл. 
Илышетым вашталтышат гынат, шонымо семын огеш лий. 
Кузе икымше тошкалтышым ыштет, туге кая. Кузежым 
ынде чыла шонкала — осалжымат, сайжымат. Южгунам
же чон йӧсыж дене воктеныже шинчыше йолташыжла
нат чонжым почеш. Лач кызыт гына кочыжым-шерыжым
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пален налын. Але марте иктымат чаманен моштен огыл, 
ми йочаже-влакым, ни ватыжым, лач оксам гына шукы
рак кӱраш шонен. Изинекак осал, сут, шкенжым веле 
йӧратыше кушкын. Ешыште ачаж ден аважын ик эргышт 
гына лийын. Садланак дыр иеш чаманеныт, чыла йодмы
жым шуктенак шогеныт. Школыштат чием денат, кой
ыш-шоктыш денат моло йоча деч чот ойыртемалтын. 
Школым пытарымек. Онтон ачаж ден аваже семынак 
медицине институтыш пура. Ача-аваже коктынат оласе эм
лымверыште ыштеныт. Аваже терапевтический отделений
ым вуйлатен, ачаже — хирург. Онтонат хирург лияш шо
нен пыштен. Тунеммаште уш-акылже дене моло студент- 
шамыч деч ойыртемалтын. Профессийым шке ойырен на
лын, садланак дыр тунемашыже куштылго лийын. Моло 
семын тӱшкагудо воктен илен коштын огыл, институт 
гыч мӧҥгыжӧ вашкен. Нылымше курсышто Онтонын кой
ышыжо эшеат вашталташ тӱҥалын. Ӱдыр-рвезе-влак дене 
дискотекыш, тӱрлӧ пайремыш кошто. Ӱдыр-шамычым 
пижергыла вашталтыде. Таче иктын, эрла весын чоныш
тым йӱлалтыш.

Кече почеш кече эртен, институтымат тунем пыта
рыш. Институт деч вара тудым ачаже вигак шкеж деке 
пашаш нале, хирург семын ышташ тӱҥале. Ачаж ден ава
же армийыштат ышт колто, оксам тӱлышт. Чонлан кел
шыше паша рвезым куандара, пашам лийже манынак 
ышта. Ончыч лӱдыкшын чучын, а вара тунеме. Лӱдмӧ кой
ышыжо йомо. Вет тудын кидыштыже айдемын илышыже. 
Паша верыштыжак самырык мотор медшӱжар дене кел
шаш тӱҥале. Вашке сӱан нерген мут лекте. Онтонлан ачаж 
ден аваже кугу, чапле сӱаным эртараш полшышт. Мотор 
сылне ош платье, фата дене самырык ӱдыр шинчаш пер
нен. Кажнын чонжым йӱлалтарен. Ачаж ден аваже кок 
пӧлеман пачерым пӧлеклат, сӱан деч вара коктын у па
черыш куснат.

Вашке Онтонын ватыже эрге ден ӱдыр йыгыр йочам 
ышта, но нуным ончаш чыла сомыл вате ӱмбак возеш. 
Онтонын —- эре паша да йолташ-шамыч. Ача ден ава эр
гыштым тугак чаманен шогат, шешкым пешыже огытат



колышт, лач коклан гына уныкаштым ончалаш толыт. 
Пытартыш жапыште Онтон ватыж ӱмбак кидшымат 
нӧлталаш тӱҥале. Мӧнтыжӧ шонымыж семын толеш. Яжар 
койышыжо тугак ыш йыге.

Больницыште ыштен, кугурак опытым налын, шка
ланже частный клиникым почо. Кугу окса эшеат осалыш 
колтыш. Ындыжым шкаланже шке чыла наледаш тӱҥале: 
машинам, пачерым. Тидым ватыжлан ойлыде ышта. Ту
дыжо лач йоча ончышо да мӧҥгыштӧ тӱрлӧ сомылым 
шуктен шогышо ӱдырамашыш гына савырныш.

Ий эрта, йоча-влакат кушкын шуыт, школыш кош
тыт, ача-аваштын кузе илымыштым ужыт. Ача оксам ча
манен огыл гынат, икшыве-влак ачаштын осал койышы
жым садак умыленыт.

Ик кечын Онтон ачаж ден аважым шке машинаж дене 
пошкудо олаш кокашт деке намиен кодаш келша. Корно 
кужулан кӧра нуныштын автобус дене каяш кумылышт 
уке. Тиде кечын ала-мом шижме семын йоча-шамыч ачашт 
дене огыт кай, мӧҥгеш авашт пелен кодыт. Вашке ойган 
уверым пален налыт. Онтон машинаж дене кюветыш ку
мыкталтын. Ача ден ава верешак колат, шкеже пеле ко
лышо кодеш. «Вашкеполыш» машина тудым эмлымверыш 
намиен шукта, вигак операцийым ыштат. Илышыже — 
шӱртӧ мучаште, ятыр жап реанимацийыште кия. Ватыже 
да икшывыже-влак омса воктенак шинчавӱд йӧре оролен 
шогат. Мом ышташат огыт пале. Ватыже, шортын-шор
тын, Юмым сӧрвала. Онтонын тазалыкше верч чот ойгы
ра. Врач-шамыч йолымбак шогалме нерген огыт ойло. Вате 
марийжын чыла йолташыж деке куржталын савырна, но 
нунышт тудлан омсам петырат. Полшаш иктат ок шоно. 
«Тыгай операций деч вара мариет илен ок керт», — ма
ныт. Вате шинчавӱдшым кучашак тырша. Марийжым йо
лымбак шогалташ манын, оксалан кӧра ватыже Онто
нын клиникыжым ужален колта.

Эмлымверыште марий ятыр жапым эртара. Эркын- 
эркын тӧрланаш тӱҥалеш. Мӧнтыжӧ колтат. Но ынде ту
дым инвалид коляске дене гына шупшкедылыт. Онтон осал 
койышыжым шуко гана ончыктен гынат, ватыже садак
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тудын верч шуко шинчавӱдшым йоктарен, ятыр вийжым 
пыштен. Ынде Онтон мӧҥгыштӧ — ешыже куштылгын
рак шӱлалта. Тудым, инвалид коляске гыч кынелтен, йо
лымбак шогалташ тыршат. Кажне кечын йолжылан мас
сажым ыштат, ошкылаш туныктат. Но ик йолташыжат ок 
чамане... Нунын могай улмыштым Онтон кызыт гына па
лен налеш.

Эркын-эркын Онтон угыч ошкедаш тунемеш. Самы
рык марийын ӱпшат чалем кая. Тӧрланен шуэшат, адакат 
ватыж дене вурседылаш тӱҥалеш. Тудыжат, марийжын 
тыгай койышыжым чытен кертде, шуко гана ваштаре
шыже кычкырал пуа. Оза клиникым ужатымылан сырен 
коштеш. Ватыже нимом ышташат ӧреш. Марийже тыгай 
ойго деч вара вашталтеш шонен, но йоҥылыш лийын.

Врачын мӧҥгыштӧ кийымыже огеш шу. Пашаш лек
таш шонен пышта. Опытан улмыжлан кӧра поликлини
кыш налыт. Тушто ятыр ий тыршен ышта, но садак еш
лан сай ача да йӧратыме пелаш ок лий. Паша деч вара 
подыл толеш, ватыжым мыскылаш, индыраш тӱҥалеш. 
Ни икшывыже-влакым, ни ватыжым нимоэшат ок шот
ло. Йоча-влак кушкын шуыт, коктынат ачашт семынак 
медицинский институтыш тунемаш пурат.

Ик кечын Онтон паша деч вара йӱшӧ толеш, мӧҥ
гыштӧ кугу тумам тарвата. Кажныштым осал шомак дене 
игылт налеш. Тыге вурседыл толашымек, оҥжым кучен, 
кӱвар ӱмбак волен шинчеш. Шӱмланже йӧсӧ лиеш. Пи
сын гына вашкеполышым ӱжыктен, эмлымверыш ужа
тен колтат. Ватыжлан шканжат чот йӧсӧ гынат, марийже 
деке больницыш ок кай, икшывыже-влакымат ок колто.

Онтоным ончыч реанимацийыш пыштат, вара гына 
палатыш кусарат. Нигӧ толшо укеат, чонжылан йӧсын 
чучын колта. Ятыр гана мӧҥгышкыжӧ йыҥгыртен тола
ша, но тудын дене нигӧ ок мутлане. Эшеат нелырак лиеш. 
Тазалыкше утыр начарештеш, уэш окшаклаш тӱҥалеш. 
Ятыр жап эмлымверыште эртара. А ватыже шкеж семы
нак тулым чаманыдыме лиеш. Мӧҥгышкӧ илашат ок пурто. 
Ешын йӱкшымыжым шижын, нимом ышташ ӧрмыж дене 
Онтон шоҥго пӧртыш илаш кая. Тыште тудлан ончыч
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шучкын чучо. Эркын-эркын тунеме. Талук жапыште ни 
ватыжым, ни икшывыже-влакым ужын огыл. Шонен кош
тмыж дене ийготшо деч ончыч шоҥгеме. Ӱпшӧ утыр ча
лемеш, шинча йымалныже куптыр палдырна. Тоям тояла. 
Лач тыште гына Онтон шке титакшым умылыш, но ынде 
мом вашталтет? Тугакак пундаш марте шулен вола.

МӰКШОТАР
О й л ы м а ш

Кеҥеж эр. Суртышто ниг ӧ деч ончыч агытан кынеле. 
Шулдыржым лоп-лоп пералтен, тудо кашта гыч тӧрштен 
волыш. «Мый тыште оза улам» маншыла, оҥжым кадыр
тен, кудывече тич мурыжым шергылтарыш. Оза семын 
тышке-тушко коштын савырныш, чылажат верыштыже 
мо манын терген нале. Аршеп лӱман пий эше мален гына 
кия. Агытан воктечше лӱдде ошкыл эртыш. Теве пӧртӧнчыл 
омса виш кия. Тудым ужын, тушкат пурен лекташ ку
мылжо лекте. Лач туштыжо Лукиян тамле омо дене мален 
кия. Агытан, кок шулдыржым пералтен, койкышкыжо 
кӱзен шогале да, «Але марте мом мален киет» манме се
мын мурыжым йоҥгалтарыш. Лукиянын ласка омыжо 
лугыч лие. Качымарий сырымыж дене агытаным поктен 
колтыш. Тудыжо ӱчым ыштыме семын пӧртӧнчыл тош
калтышыште эше ик гана уло кертмын муралтен колтыш. 
Ынде Лукиянын омыжо йомо, тудо кудывечыш лекте.

Чурийжым йӱштӧ вӱд дене шӱалтыш, эше изиш кар
ныштын шогылто. Тиде жапыште пылышыжлан аважын 
йӱкшӧ шоктыш:

— Лукиян, кочкаш пуро, вара мӱкшотарышке! кайы
ман.

Ончылныжо агытан йӱк дене помыжалтше Аршеп 
пийже кӱпнен тӧрштылеш, почшым модыктылеш. Оза
жын кочкаш луктын пуымыжым вуча. Вет тудланат па
шаш кайыман, сандене мӱшкырым темыде ок лий. Ар
шеп —- суртышто сай орол. Теве омса почылто, озавате 
пийжым кычкыренак лекте. Аршеп ончылныжо куанен
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тӧрштылеш, пуйто «Мый сай улам, мыйым тыште чыла
нат йӧратат» манын каласынеже. Туштак пырыс пӧрдеш, 
озажын ӱмбак ончен магыралта. Суртоза тудын кӱмыжыш- 
кыжат шӧрым темен шындыш.

Ӱстел кокла гыч лекмекыже, Лукиян котомкашкыже 
кочкаш оптыш да, аваж дене чеверласен, корныш тарва
ныш. Почешыже Аршепшат уремыш лекте.

Мӱкшотарым Кукмарий кундем гыч Карай ял пеле
нысе чодырашке писте мӱйым погашлан кондымо. Тушто 
Лукиян Трофим кугыза дене коктын тыршат. Пашашке 
рвезе пайремыш коштмо семынак куанен коштеш, вет 
тудым мӱкшотар воктенысе ял гыч мотор Начукшо вуча. 
Кажне кастене Лукиян йӧратыме таҥже деке вашка. Кок
тын пырля жапым веселан этарат. Теве кызытат мотор 
капкылан самырык рвезе, йӧратыме ӱдыржым пушкыдо 
тӱрвыж гыч шыман шупшалын, ныжылгын пелешта:

— Мый тыйым йӧратем, а тый?
— Мыят тыйым, шӱмбелем, йӧратем.
Тыгай годым Лукиян Чачукым шыман ӧндалеш. Ке

ҥежым вашке волгыжаш тӱналеш. Кече лекме годымак 
Чачукланат фермыш вашкыман. Ӱдырым ужатен конды- 
мекыже, Лукиян пелештыш:

— Эрла кечывал деч вара мый тый декет толам, вара 
пырля мӱкшотарыш каена.

— Мый аптыранем, — Чачук манеш.
— Вожылаш нимолан, вет тушто лач Трофим кугыза 

гына.
—- Тугеже корнывожышто вашлийына.
Кечывал эртымекак корнывожышко Чачукым вашли

яш Лукиян толын шинче. Ӱдыр эше огеш кой. Рвезын 
шинча ончылныжо пеледышан ужар олык. Воктенак эҥер 
йоген эрта. «Эх, тиде леве вуйыштыжо чарныде лудыла 
почаҥшаш, посто гай олык мучко шер теммешке курж
талшаш ыле, — рвезе семынже шонкала. — Мотор вер
шӧр! Теве турий, шӱшпык шке мурыштым кузе келыш
тарат! Эх, кузе муралме! Кажныже шке семынже йоҥ
галтара...»

Вашке Чачук толын шуо. Кумыл нӧлтшӧ нуно мӱкшо-
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сарыш толын пурышт. Лукиян шоҥгыеҥым ӱдыр дене 
палымым ыштыш.

— Пуро-пуро, мотор ӱдыр, ит вожыл, лӱдаш нимо
лан, шкенан-шамычым огыт пӱшкыл, — Трофим кугыза 
шыргыжал пелештыш.

— Мӱкш корштарен пӱшкылеш вет? — Чачук йодо.
— Изи мутеш пӱшкылеш гынат, пайдале гына. Кид дене 

гына арам лупшкедылаш огеш кӱл, —- Трофим кӱтыза 
туныктен пелештыш. — Нуно мемнан пашаче кашакна- 
влак улыт. Мутланыза гына, поро шомакым айдеме се
мынак умылат, кокланже нуным мокталтенат колтыман, 
кумылыштым налын моштыман.

Лукияным Трофим кӱт ыза изишлан полшаш кычкы
рале. Рвезе, Чачукым шкетшым коден, капешыже мӱкш 
ончымо ош яндар вургемым, вуешыже шарупнгым чиен, 
шикшым лукмо ӱзгарым пеленже налын, пашам ышташ 
куржо. Чачук йырже ончыштеш. Омарта рожыш пурымо 
ончыл оҥа ӱмбалне мӱкш-шамыч шолыт веле: лекшыже 
лектеш, пӱрышыжӧ пура, южышто ыз-з-з веле шокта. Изи 
пашаче-влак шке сомылыштым кумылын шуктат.

Чачук верже гыч тарванашат лӱдын, изи пӧрт пелен 
шогалын, шып гына ончыштеш. Теве тудын деке развед
чик семын ик мӱкш толын перныш. Вуй йырже шекла
ненрак пӧрдеш, «Сайым але осалым шонен толынат» ман
ше гай коеш. Чачук лӱдмыж дене шинчажымат кумалтыш. 
Мӱкш мӧҥгеш чоҥештен кайыш.

Трофим кугыза, омарташ шикшым пыш-пыш колты
шат, кӱзӧ дене мӱян шыштым пӱчкын нале:

— Теве кумылым нӧлтышӧ яндар писте мӱй.
Лукиян Чачук таҥжым пӧртыш ӱжӧ. Ӱстелым погыш,

самовар гыч шокшо чайым темыш, йӧратыме таҥже он
чык конден шындыш.

— Коч, коч, ит ӧр. Мӱйжӧ пает гаяк тамле, — Лукиян 
шыргыжале.

Мутланен шинчымаште жапшат шижде эрта. Мичук
лан мӧҥгыжӧ вашкыман, уке гын тудын верч тургыжла
наш тӱҥалыт. Рвезе тышан кодашат тореш огыл, но ӱдыр 
ӱстел кокла гыч лекте:
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— Тамле мӱй дене сийлыметлан тау, ынде мылам 
мӧҥгӧ тарванаш жап.

Лукиян Чачукым мӧҥгыжӧ ужатен колта.
Тыге нуно кеҥеж мучко жапым пырля эртарышт. Но 

вара рвезе ала-кушко йомо, Чачук деке толмым чарныш. 
Ӱдыр йӧратыме таҥжым ик кече, вес кече вуча, но вучен 
ок шукто. «А т иктаж-молан сырен, ала иктж-мо лий
ын?» — семынже шона, кузе лияшат ок пале. Вет тудо 
нелеммыжым пален налын. «Эрла Кокла Спас пайрем, 
тыге огыл, Лукиян деке шке миен толшаш», — вуйыш
кыжо шонымаш толын пура. Пашажым пытарымек, ке
чывал деч вара Чачук мӱкшотарыш тарваныш. Тушто ту
дым эн ончыч Аршеп вашлие. Пий йӱкым колын, Тро
фим кугыза куржын лекте:

— Салам лийже, Чачук.
— Салам лийже, а кушто Лукиян? Мый тудым йомда

ренам, мом шонашат ом пале.
— Ит ойгыро, — манеш Трорфим кугыза, — тудо 

Эҥерӱмбаке салтак йолташыж деке сӱанышке каен.
Чачук, пече капкам петырен, мӧҥгыжӧ лектын кай

ыш. Корно мучко сырен ошкылеш. « Кузе тудлан ӱчым шук
таш?» — семынже шонкала.

Мӧҥгыжӧ толмо почешак, вӱдвара ден кок ведрам 
налын, йолташ ӱдыржӧ деке кайыш. Нуно изинекак пыр
ля юарлен модын кушкыныт. Тудлан ӱшанаш лиеш. Кок
тын, ик семын шонен, мӱкшотарыш тарванат. Трофим 
кугызан изи пӧрт гыч лекмыжым вучен шуктымекышт, 
Чачук Майрукым ороллан шогалтыш. Шкеже, вашке гына 
пӧртӧнчык пурен, фляге гыч мӱйым оптал нале. Омсам 
почын, кок ведра мӱйым нумал лукто. Ведра ӱмбак лоп
шудым пыштен, вӱдвараш сакен, Чачук ден Майрук чо
дыра велкыла каен йомыч. Еҥ ынже уж манын, уржа пасу, 
чодыра воктене шылын-шылын ошкылыт. Тыге мӧҥгыш
кышт сайынак миен шуыт. Йолташ ӱдыр-влак, жапым 
шуйкалыде, мӱйым пайлышт. Кокла Спас пайремлан ко
гыньыштынат мунышт лие...

Мӱкшотарыште фляге гыч мӱй йоммым пален налме
кыже, Трофим кугыза нимом ышташ ӧрын. Сӱан пайрем
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гыч куанен толшо Лукияным Трофим кугыза утыжден 
сырен вашлие:

— Тый сӱаныште веселитлен коштат, а тыште мӱй 
йомын!

— Кузе йомын?
— Тутак йомын. Мый мӱй шолышомыжымат ужын 

омыл. Пият йӱкым пуэн огыл. Кӧ тыге ыштен кертын гын? 
Эх, калтак-калтак... —- Трофим кугыза семынже вудыма
тылеш.

— А таче иктат толын огыл?
— Кечывал деч вара Чачук толын кайыш, но ышат 

пуро. Мӧҥгыжӧ сырен ошкыльо. Ала тынар мӱйым самы
рык ӱдыр нумал каен кертеш?

Корно мучко тӱрлым шонкален, рвезе Чачукшо деке 
ошкыльо. Ӱдыр толмыжым окна воктенак вучен шинчен. 
Лукиянын шӱшкалтыме йӱкшым колын, уремыш куанен 
куржын лекте да вигак шӱйышкыжӧ кержалте. А тудыжо 
кидшым вигак вачӱмбачше кораҥдыш. Чачук нимолан 
ӧрын шогале:

— Лукиян, йӧратымем, мо лийынат?
— Молан тыге ыштенат?
— Мом ыштенам? — нимом умылыдымыла шогыл

теш ӱдыр.
— Пеш сайын палет, тый веле шолышт кертынат, моло 

нигӧ. Аршеп тыйым гына пала. Мӱйым тый шолыштынат.
— Тиде Эҥерӱмбаке сӱаныш кайыметлан ӱчым ыште

нам
— А милиций гыч толыт гын, мый мом каласем?
— Мый шолышт моштенам, тый вашештен мошто, —- 

манын. Чачук, качымарийжым шӱкалын, кудывечыш
кыже пурен кайыш...

...Жап шыже велыш тайнен. Вашке мӱкшомарта-ша- 
мычым мӧҥгеш Кукмарий кундемыш наҥгайыман. Чайӱ
кын шӱм йымалныже изи азаже кушкаш тӱҥалын, Луки
ян ача лийшашыжым але ок пале. Ик кечын Чачук тудлан 
луктын каласыш:

— Мый мӱшкыран улам, мыйым мӧҥгышкет наҥгает 
мо?
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Луки янлан тиде мут' вучыдымо лие, но ӱдырым ӱшан
дарен каласыш:

— Йӧра, йӧратымем, тидын нерген эше мутланена.
Мӱкшотар гыч омарта-влакым наҥгайымек, чумыр

пашам мучашлымеке, Лукиян Ч эчуклан тыге каласыш:
— Чачукем, йӧратымем, мый тыйым шешкылыкеш 

наҥгаен ом керт. Авам тыйым огеш нал.
Ч эчуклан шӱмышкыжӧ имым кералме гай чучо. Ни

мом ышташ ӧрын, туге гынат, пыкше вийым муын, Лу
киянын шинчашкыже туран ончен вашештыш:

— Лукиян, шӱмбелем, тиде — мемнан корнывож. Тыш
те ныл корно: иктыже — мемнан мӱкшотарыш коштмо 
корнына; кокымшыжо Карай ялыш вола, тиде мыйын 
корнем; кумшыжо — тыйын, тудо Олыкъялышкыла кая, 
тушеч Кукмарий кундемышкет наҥгая; а нылымше кор
ныжо шыгыр суас чодырашке пура. Лукиян, йӧратымем, 
тиде шыгыр чодыраш пурышо корныжо — тыйын ончы
кылык илышет. Мыйым тышан шогалтен колыметлан 
шинчавӱдемат ом лук, шорташат ом тӱҥал...

Жап эрта. Чачук чонжо дене моткочак качымарийжым 
вучыш. «Тынар жап пырля келшыме, икте-весым йӧра
тыме деч вара кузе тыге лийын кертеш?» — тиде йодыш 
вуйжо гыч нигузе огеш лек. Нимом ышташ ӧрмыж дене 
Чачук ялысе мужаҥче кува деке каяш шонен пыштыш. 
Тудыжо ӱдырым сайын вашлие.

— Йодшо еҥын кумылжым шуктыде огеш лий. А мом 
пален налнетше?

Чачук кузежым-можым чыла ойлен ончыкта. Мужаҥ
че кува ваштарешыже шинчеш, кидпарня-шамычшым 
кӱшкыла ышта, тушан салмам пышта да мужедаш тӱҥа
леш:

~  Лукиян Чачук деке толеш гын, салма кече почеш 
савырныже, ок тол гын — кече ваштареш.

— Ну, кузе? Мом ончыкта? — Чачук чытен ок керт.
— Ой, Чачук, очыни, Чӱктынет ок тол, салмам кече 

ваштареш гына савырна.
Начукын кумылжо тодылалте. Мужаҥче ногыт дене 

мужедаш тӱҥале. Ӱстембаке шарен пыштыш, тушеч ик-
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мынярыжым кидышкыже нале да умшаж деке лишемден 
вудымата:

— Чачук эргым ышта гын, шӱмыштат кумыт, кидыш
тат нылыт, нылле ик ногыт, тӧр мужед пу, — манын, 
ногыт-влакым опташ пижеш.

— Ой, Чачук, шӱмыштет — кум ногыт, кидыштет пу
ста. Эрге азам ыштет, а азатше кушко йомеш дыр, ки
дыштет ок лий. Лукиянет толмымат ок ончыкто. Икма
наш, сай илышым ит вучо.

Чачук, мужаҥче кувалан тауштен, мӧҥгыжӧ лектын 
кайыш. Малаш возеш — ойгыра, эр кынелеш — ойгыра.

Вашке эрге азам ышта. Тудлан Ольош лӱмым пуа. Но 
тидыжат тудым огеш куандаре. Чон йӧсыж дене кочыв
ӱдым подылаш тӱҥалеш. Кандаш тылзаш Ольош эргы
жым Медведево школ-интернатыш поген налыт. А шке
же, шуко шоныде, шочмо ялже гыч Саратов областьыш 
пашам ышташ лектын кая. Лач икмыняр ий эртымеке гына 
тудо шочмо атышкыже унала толын лектеш. Йолташ ӱдыр
жӧ дене коктын йоча годым пырля кушмыштым, мӱйым 
шолышт кондымыштым воштыл шарналтат. «Эх, ужшаш 
ыле Л укшаным, кузерак илыштеш, ӱмыржым кӧ дене 
шуя?» —- Чачук ойганен пелешта.

Чинушан отпускшат мучашке лишеме. Чачук, самы
рык годсо йӧратыме таҥжым ужде, мӧҥгеш Саратов об- 
ластьышкыже кудале. Вашке ӱмыр лугыч лиеш. Тидын 
нерген тушеч шочмо ялышкыже телеграмме дене уверта
рат.

Ольош интернатыште кушкеш, уш-акылым пога. Моло 
йоча деч утларак чулым, ушан улмыж дене ойыртемал
теш. Тыге улмыжлан школ директор ден ватыже тудым 
эргылыкеш налыт. Тыге Ольош у ешыште илаш тӱҥалеш. 
Мутым колыштшо, пашам ышташ йӧратыше, поро ку
мылан, шотан айдеме лийын кушкеш.

Ик кастене, паша деч вара, ача лийшыже Ольошлан 
ойла:

— Эргым, ӱдыр налашат шуынат, тыгай ушан айдеме 
лийын кушкынат. Но могай ача-аван тый йочаже улат? 
Аза нуным кычал ончена?
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Ончыч Карай почтыш серышым возен колтат. Тушеч 
аважын колымыж нерген гына увертарат. Вашке ачажын 
кушто илымыже нергенат пален налыт. Костенеч ден пӧле
кым налын, нуно Ольошын ачаж деке палыме лияш ку
далыт.

...Яклар суас ялыште ик йолан кугыза нуным вашлие. 
Тиде Ольошын ачаже. Гангренлан кӧра тудын ик йолжым 
пӱчкыныт. Лукиянын тетла йочаже лийын огыл. Эргыжым 
ужмекыже, шинчавӱдшӧ ташлен лекте. Ольош йодде ыш 
чыте:

— Молан авамжым марлан налын отыл?
— Мый тидлан тӱжем гана ӧкыненам. Самырык годым 

чылажымат кертмыда чучын. Ӱмырем мучко илышемлан 
ӧпкелен иленам. Илышемже шыгыр чодыра гочда эртыме 
гай эртен. Кертат гын, эргым, титакем кудалте.

МОЛАН ТЫГЕ ЛИЕ?
О й л ы м а  ш

Шыже йӱд кеҥежын деч юалгырак. Изишак шокшын
рак чийыман. Уке гын каче дене шогымо жапыште кыл
машат лиеш. Я ик капка воктене, я весын воктене ӱдыр 
ден каче-влак шинчат. Теве пошкудын капка ончылныжо 
ӱдыр ден каче, Саша ден Аля, шогат. Нуно тылзе ончыч 
палыме лийыныт. Рвезе ден ӱдырым Алян йолташыже 
палымым ыштен. Коктынат иктаҥашак улыт.

Канде шинчан, мотор шӱргывылышан кӱкшырак ка
пан рвезе кажне ӱдырын шӱмжым йӱлалтарен. Саша Аля 
деке веле огыл, а вес ӱдыр декат куржталын шукта. Йӱд 
еда ик ял гыч весыш машина дене кудалыштын. Тудым 
Опталам ачаже налын пуэн. Ешыште ик эрге гына лий
ын, сандене икшывын йодмыжым шукташак тыршеныт.

Шуко жап эртыде. Аля мӱшкыран улмыжым пален 
нале. Ачаж ден аважлан каласыде, ончыч Сашалан ойла. 
Тудыжо тыгай ойым колаш шонен огыл. Тиде увер тудлан 
вучыдымо лийын. Рвезе, нимом вашештыде, тарванен кая. 
Ӓти шинчавӱд йӧре сӧрваленат онча, но чыла арам. Саша
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шӱкалын гына колта. Ӱдыр шкетынак шоген кодеш. Ту
дын ушышкыжо тӱрлӧ шонымаш пура. Мом ышташат огеш 
пале. Пушеҥге воктен эҥертен шогалешат, йӱкынак шор
тын колта. Шинчавӱдшӧ урын йога. Воктеныже йӧратыме 
айдемыже лиеш гын, ласканрак шӱлалта ьше, но уке. Шкет 
йӱксӧ семын шоген кодмыжлан кӧра нигуш пурен кая
шат ӧрын. Шойышт коштын, мӱшкырым от шылте. Шке 
жапыштыже садак пале лиеш. Манеш-манешлан шуко жап 
огеш кӱл. Еҥ гоч ала-момат пален налат. Калык манмыла, 
кызыт пырдыжат колыштеш. Манеш-манеш гочак ачаж 
ден аважат чыла пален налыт. Вашке сӱан нергенат мут 
лектеш. Но Сашан самырык илыш дене чеверласаш ку
мылжо уке. Тудо ача лияш ямдылалтын огыл. Вет еш илы
шыш куснымо дене клубым, ӱдыр-шамычым мондаш 
верештеш. Но ачаж ден аважлан ваштарешышт каен кер
тын огыл, сӱанлан келшашыже логалеш.

Ик шуматкечын сӱан пайрем чӱчкен-мурен. Нимогай 
кумыл деч посна каче, шем костюмым чиен, ӱдыр деке 
каен.

Аля Сашан койышыжым пален, но жап эртыме дене 
тудо вашталтеш, шонен. Ӱдырлан тачысе кече пеш кугу 
куан лийын. Вет тудо йӧратыме рвезыжлан марлан лек
теш. Шкенжым эн пиаланлан шотлен.

Ӱдырым кондымо годым машина орава пудеште. «Тиде 
сайлан огыл», — маныныт. Кӱдырчан йӱрат йӱрын каен. 
Южо еҥже тидым ӱдыр ден качын пиалышт дене кылда. 
Ӱдырын ош фатажат пеш сӧрал. Вет тудым качын ачаж 
ден аваже налын пуэныт. Рвезын тукымжо ӱдырын яндар 
чонан, поро кумылан улмыжым пален. Алят ешыште ик 
йоча гына лийын. Ачаж ден аваже тудлан жапым шагал 
ойыреныт. Когыньыштынат ончыл верыште паша гына 
лийын. Аля жапым шкетынак эртарен. Садланак эн ли
шыл йолташыже книга улмаш. Йӱд марте тӱрлӧ книгам, 
журналым лудын шинчылтын.

Еҥ суртышто кажнылан ончыч йӧндымын чучеш. Са
шан аважым Атя «авай» манаш вожылын огыл. Тидлан кӧ 
ок куане! Икымше кечынак шешке пашалан пижын. Но 
ала-молан йӧратыме марийже гына кутырыде коштын.
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Иктаж-мом йодмылан торжан гына вашештен. «Молан 
мый денем тыге коеш? Мо дене тудлан ом йӧрӧ?» —- Аля 
семынже шонен. Ачаж ден аважат ӧрыныт. Шешке ойган 
улмыжым ончыктен огыл. Сайын гына койын. Паша деч 
вара марийжымат порын вашлийын. Кажне пайрем го
дым Саша ватыжым мӧҥгетак коден, пеленже наҥгаен 
огыл. Ала вожылын, ала самырык каче улмыжла чучын.

Каныш кече вашеш ава ден шешке когыльым кӱэш
тыныт. Лач Саша гына уке. Касат шуын, паша гыч шукер
так толшаш ыле. Аля, шуко шоныде, курткыжым чиен, 
лектын кая. Уремыште кок могырышкыла ончалешат, 
памаш деке ошкыл колта. Йӱштӧ вӱд дене шӱргыжым 
шӱлалтымыж годым тудлан эн пиалдыме улмыжла чучын 
колта. Вӱд йогымо волак деке эҥертен шинчешат, икте- 
весым шонкален, шӱргыж мучко шинчавӱд йоген волы- 
мымат ок шиж. Шке ойгыжым чоныштыжак кучен. Вет 
еҥлан тиде куан гына. Шке ава дене кутыраш шоныманат 
огыл. Ик ганат шке ӱдыржым умылаш ыш тӧчӧ. Кынел 
шогалын, Ӓти мӧҥгыжӧ велыш тарвана. Вуйым сакен 
ошкылмыж годым пылышыжлан машина йӱк; шокта. Он
чыч куаненат колта. Но молан тудо мӧҥгӧ велыш огыл, а 
эҥер сер могырышкыла кудалеш? Аля ӧрын колта, «Тыге 
огыл, машина почеш кайыман». Да тыгак ышта. Миен шу
мекыже, .Аля шинчажланат ок ӱшане. Машина воктене 
палыдыме ӱдыр ден пелашыже шогат. Саша изишак йӱшӧ. 
«Теве тудо молан мӧҥгӧ толын огыл», — шоналта Аля. 
Вожылшо, лӱдшӧ койышан улмыжлан кӧра воктекышт 
мияш лӱдын. Шортынат, нимом от нал. Уло шыдыжым 
погалтен, Аля машина деке тарвана. Саша ден палыдыме 
ӱдыр тудым огыт тогдае, ӧндалалтыт, шупшалалтыт. Ке
нета Саша ӧрдыжкыла ончал колта. А тушто пелашыже 
шога. Тудым ужын, мыскылен гына ойла. Почешыже кы
чал мийымыжлан моткочак сыра. Атям тушанак мушкын
ден пуа да кычкырал колта:

— Мый тыйым ом йӧрате! Ик ганат йӧратен омыл! 
Тый мылам от кӱл! Мыйын тый дечет мотор уло! Мый 
Верам гына йӧратем! Иктыланат йӧрен отыл! Мӱшкыран 
лийме амал дене мыланем марлан лектыч!
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Аля нимом ойлыде кынел шогалеш да, ӱмбачше пу
ракым почкалтыде, мӧҥгӧ тарвана. Лӱдмыж дене шкежат 
чытыра веле. Ошкылаш вийжат кодын огыл. Икмыняр 
ошкылым ыштен, уэш камвозеш да, какаргыше шӱргы
жым кучен шоргаш тӱҥалеш.

А Саша тугак ӱдыр дене веселитлен шога. Ватыж нер
ген шоналташат жапше уже. Уло куатшым поген, Аля 
кынел шогалеш да мӧҥгышкыжӧ кая. Ача-ава малаш во
зын огытыл, эрге ден шешкым вучен ойгырашат тӱҥа
лыныт. Капка йӱкым колын, ава окнашке ончалеш.

— Шешке шкетын гына, — аваже марийжылан ма
неш. — А кушто вара эргына? Ала иктаж-мо лийын гын 
веле? Кай, томаша веле.

Шешкышт, шинчажым кидше дене петырен, пӧр
тышкӧ пурен шогалеш. Омса дене аваже вашлиеш. Пуал
ше, йошкарген пытыше шинчажым, какаргыше шӱргы
жым ужешат, лӱдынат колта. Аля адакат шорташ тӱна
леш, нимом ойлен огеш керт. Вара гына чыла умылтарен 
пуа. Ачаже эргыжын тыгай койышланже чот сырен ку
далта. Мӱшкыран ватыж дене эрге тыге кояш тӱналеш 
манын, иктат шонен огыл.

Изиш лиймеке, Саша толын пура. Омса воктеч ава
жым шӱкалын, ватыж деке кая. Алям, кидше гыч кучен, 
кровать гыч кӱварыш шӱдырал шуа. Ваштарешыже аваж 
ден ачаже шогалыт, кырашыже эрыкым огыт пу. Тиде 
жапыште Аш пӧрт гыч лектын куржеш. Пакча гоч курж
мыж годым шӱртем камвозеш. Шортын-шортын, шкен
жым вурсаш пижеш. Марлан лекмыжланат ӧкына. Кынер
вуй тышак, но пурлаш огеш лий шол. Арам огыл калык 
ойла: «Мотор сынан огыл, а пиалан шоч». «Мыйже тыгай 
йытыра омыл мо? — семынже шона. — Молан гын Юмы
жо ни моторлыкым, ни пиалым пуэн огыл». Алян поче
шак ача ден ава куржын лектыт. Йӱкым пуыде, Ӓти, кы
нелын, лӱдынак, нунын могырыш кая. Ава, кидше гыч 
кучен, шешкыжым пӧртыш пурта. Саша. чот йӱшӧ лий
ынат, мален колтен.

Чыр омым ыштыде, Атя эрдене эрак, вургемжым по
галтен, шке мӧҥгышкыжӧ лектын кая. Ӱдырыштын шин-
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чавӱдан, пуалше, какарген пытыше чуриян толмыжлан 
ачаж ден аваже ӧрыныт. Аваже изишак чаманышын кое
шат, ӱдыржым вурсаш гына пижеш:

— Шкаланет шке келшышым муынат, ынде иленат 
мошто.

Чонлан йӧсӧ годым ава дечын тыгай ойым кӧ вучен? 
Аля утыр гына шорташ тӱҥалеш. Шкендын ойгет уке гын, 
еҥыным от шиж. Вургемжым кроватьше пелен шынден, 
одеял йымаке пурен возеш. Шинчавӱдым ӱнггынак, изи 
йочала мален колта.

Кечывал велеш Санюмытын ешыштыже кугу тума тар
вана. Сашан вуйжо пеш коршта. Теҥгечысым, кузе мӧҥгӧ 
темыжым огешат шарне. Аваже ойла, ойжылан эргыже 
огеш ӱшане. Саша, тарванен, Аля деке мӧҥгышкыжӧ кая. 
Корно мучко теҥгечысым шарналташ тырша. Миен пу
рашат ӧреш. Веҥе марийым иктат ок вашлий. Ача ден ава 
пашаш каеныт. Капкам шке почын пура. Чонжылан кӱчы
мын чучеш. Йӱкым пуэн, пӧртыш пурен шогалеш. Вашта
решыже иктат уке. Кок могырышкыла ончыштын, кыча
лын, кроватьыште мален кийыше ватыжым верештеш. 
Тудын пуал пытыше чурийжым ужешат, шке шинчажлан 
ок ӱшане. Тыгайым ужаш шонен огыл. Йол йӱкеш Аля  
помыжалт кая. Пелашыжым ужын, чытыраш гына тӱҥа
леш. Шинчавӱдшӧ, шижде, шӱргыж мушко йоген вола. 
Ватыжым чаманен, Саша воктекше шинчын ӧндалеш. Аля 
марийжым шӱкал колта:

— Мыйым ик ганат йӧратен отыл гын, лий тый пиа
лан мотор ӱдырет дене. Мый йоҥылыш ала-молан тыйым 
йӧратенам, тый денет ушненам. Эре койышет вашталтеш 
шоненам, но уке, осал койышетым ончыктенак шогенат. 
А мый, ораде, эре сай лияш тӧченам, но садикте тылат 
йӧрен омыл. Кай тышеч, тетла ужмемат огеш шу.

Аля Сашам поктен колтынеже. Саша проститлаш йо
деш, но сӧрвален огеш сеҥе да лектын кая.

Аля шке мӧҥгыштыжак илаш тӱҥалеш. Кажне кечын 
вучымо йочаж дене йӧратен мутлана. Индеш тылзат шуэш. 
Но адакат кугу ойго логалеш: тудо колышо азам ышта. 
Тыге Аля шкетынак киен кодеш.
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МОНДАЛТДЫМЕ
О й л ы м а ш

Кеҥеж кече тений пеш ояр шога. Кече пелта, кажным 
пӱжвӱд лекмешке шукта. Садланак ерыш але эҥерыш 
йӱштылаш миен толде ок лий. Мыят, телефонем налын, 
вашкерак йолташ ӱдырем деке йыҥгыртышым. Тудыжо 
пырля Юл эҥерыш йӱштылаш каяш келшыш. Пеленже 
кок изи эргыжым налын. Ме изи ӱдыретат дене коктын 
улына. Йоча-влак йӱштылмӧ мутым колын йывыртышт. 
Икте-весым ончалын, нуно пел мут гычак умылышыла 
койыт, «Таче вӱд гыч огына лек» манын, ончык чымык
тыш!.

Йолташем дене кажне кечын гаяк икте-весынам ужы
на гынат, мутланышаш шомакна огеш пыте, иктым да 
весым кутыркален ошкылына. Юл серыште кажне кечын 
калык шукемеш. Яра верым муашат йӧсӧ. Уала воктенсе 
ӱмылыштӧ шинчаш ласкарак лие.

Йоча-влак дене пырля шкежат вӱдыш пурышна. Ик 
жап ияш туныктымеке, серыш лекна. Мечым кучыктен, 
кумыньыштым модаш колтышна. Нунын веселан юарлен 
модмыштым ончен, шкежат куанет. Кугурак еҥлан юж
гунамже изи йоча лийын колтымо шуэш. Мый шкежат 
эре шонем ыле: «Уэш изи йоча лиям ыле гын, илышемат 
вес семын тӱҥалам, лӱдшӧ, вожылшо койышымат ваш
талтем ыле». Тыгай шонымаш чӱчкыдынак ушышкем пу
рен. Но мом ыштет, кузе пӱралтын, тугак лиеш. Шонен 
кийымем йолташем кӱрльӧ:

— Канде пеледышан купальникым чийыше ӱдырама
шым ончал. Тыйым пален гын веле?

— Кӧ улмыжым гора гыч шым пале.
— Очыни, мемнан Марий Элыште гына тыгай чапле, 

мотор, калыкым куандарыше пӱртӱс. Кушто лийынам, 
мемнан гай мотор вер-шӧрым ужын омыл, — манам.

— Чынак, мемнан дене пӱртӱс эн сылне, сӧрал, чап
ланыше шуко эҥер, ер улыт. Шокшо велыш миен толде, 
тыштат пеш сайын каналташ лиеш. Лач воктенет ӱшанле 
йолташет гына лийже.
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Саде ӱдырамашет ончен шинчыш да, кынелын, мем
нан могырыш тарваныш. Толын шумекше гына палышым. 
Ондак пырля пашам ыштенна. Тудо пеш вашталтын, ке
неташте эсогыл паленат омыл. Кызыт шкеже вес вере ыш
тем. Шуко жап икте-весым ужын огынал. Толын шуат, 
саламлалте:

— Ончышым, ончышым... Аха тый улат, ала весе? 
Вигак толашат ӧрым.

— Мыйжат ончыч кенеташте игым пале. Лишеммет го
дым гына.

—■ Мыйже шоҥгемам ынде теве, а тый але пеледат 
гына.

Йолташ ӱдырем дене палымым ыштышым.
Мый тудым Оля акай манам ыле. Пеш весела койы

шан ӱдырамаш. Ойгыжо лийын гынат, шке семынже мон
даш тыршен, но чылажак огыл. Очыни, тидлан пеш пеҥ
гыде айдеме лияш кӱлеш. Шукыж годым самырык-влак
лан туныктен ойлен. Чӱчкыдынак рвезе годсо илышыжым 
ушештара ыле. Пеш поро чонан айдеме. Ик гана унала 
миен толынам. Пайрем ыле. Лач тунам шӱжаржым ужым. 
Шӱжарже Оля акай гай огыл, мутланаш огеш йӧрате. 
Йодмеке гына, пелешта. А уке гын, ик мутым ончыдеат 
шинчен, аваже нимо денат полшен ок керт. Шӱжаржым 
йодде шым чыте.

— Нуно, — манеш, — Казаньыште илат. Кодшо арнян 
гына толын кайышт.

— А молан мутланаш йӧратыше огыл?
— Тудын дене лийше историйым але марте иктыланат 

каласкален омыл ыле. Мый шкеже марлан лектынам ыле, 
ик эрге йочана лийын, —■ тӱҥале тудо. — Илен улына 
авам дене. Аля шӱжарем институтышто пытартыш ий ту
немын . Пеш весела, йорга койышан ӱдыр. Кужу ош ӱпан, 
чурийыштыже мыйын семын нимогай чӱнча уке. Мотор, 
йывыжа. Урем дене ошкыл колтымыжым йӧратен ончен 
шогет. Мардеж дене ош кужу ӱпшӧ флагла лойгалтеш. 
Капкылжым тура куча. Вожыл шогымыжо уке. Кажне кова- 
коча, илалше еҥ-влак дене пелештыде ок эрте. Почешы
же шуко каче куржталын, илышыжым пырля шуяш шо-
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ней. Но Аля  воктечышт воштыл гына эрта. Вашке пошку
до ялысе рвезе дене палыме лиеш. Саша — кӱкшӧ капан 
мотор рвезе. Ик ончалтыш гычак йӧратен шынден. Теве 
ынде нуно эре пырля улыт, чылан кӧранен ончат. Сашан 
аваже шешке лийшашлык ӱдыр дене палыме лияш шона. 
Саша «Ате жап шуын огыл» манын вашешта.

Алян пиалан кечыже шагал улмаш. Вашке ойган уве
рым колеш. Чон йӧсыж дене кӱвар ӱмбак ушым йомдарен 
камвозеш...

Саша эрдене пашаш кайымыж годым аварийыш лога
лын. Автобусышто изиш нералтен колтен улмаш. Тиде 
жапыште грузовой машина керылтын. Автобусышто лий
ше кокла гыч Саша веле колен.

Пытартыш корныш ужатыме годым веле Аля Сашан 
аваж дене палыме лиеш. Чыланат самырык рвезым чама
нен шортыт.

Шӱгарлаште Сашан аваже Ачалан шӧртньӧ шинчы
рым кучыкта.

— Мемнан шешке лийшаш ыльыч. Тиде шинчыржы- 
мат тулаче лийшемлан ямдыленам ьше, садлан ынде ты
ланет кучыктем, — Азям ӧндалын пелештен.

Кажне кечын Алян чурийжым шинчавӱд нӧрта. 
Мӧҥгыштӧ шкет шинчен, ӱстембач шинчажым ок ко
раҥде. Тушан Сашан фотографийжым вераҥден. Кок ий 
коклаште нимынярат вашталтын огыл. Эре Сашам гына 
шонен. Йолташ ӱдыржӧ-влак денат мутланаш ыш тырше. 
Клубым ат монден. Кугу ойгыш логалше ӱдыржылан ава
же нимо денат полшен ок керт. Нимом ышташ ӧрмыж 
дене Волгоград областьыш изаж дек миен толаш кӱшта. 
Аш аважын ойжо дене келша. Сумкам погалтен, вес ке
чынак лектын кая.

Ольош изаже ятыр ий тушто ила. Ватыж почеш каен. 
Паша верыштыже палыме лийын, изи ньоганымак на
лын. Чыланат поро чонан улыт. Озавате Алян толмыжлан 
пеш куана.

«Мемнан кок рвезе йочана улыт, ӱдырым Юмо пуэн 
огыл», — манеш.

Озаватат кугу эргыжлан марлан налаш шонен пышта,
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тӱрлӧ амалым муэш. Но Аля  ок келше. Саша уш гычше 
огеш кай. Ойгырымыжым ужын, пошкудо кугыза деке 
мужедыкташ наҥгайынеже. Тудыжо шкетынак ила, шин
чаже огеш уж. Иктаж шовычым але ӱмбал тувыретым на
ҥгает гын, кучен онченак, чыла ойлен пуа. Адакшым 
чыным гына каласа.

— Мый тыгайлан ом ӱшане, — Аля кидшым гына 
рӱзалта.

Теве тылзат эртен кайыш. Ӓти мӧҥгыжӧ тарвана. Оза
вате ӱдырым ужатенак колта. Поездышке шичме жапыш
те мутым луктеш:

— Ой, Аля, чылт ойлаш монденам, вет мый, кофте- 
тым налын, мужедше кугыза декет мийышым. «Андрей 
лӱман пелашет, кок йочат лийыт» мане.

Тиде жапыште поезд тарваныш.
Вашке Аля мӧҥгышкыжӧ толын шуо. Алян пӧртыл

мыжым пален налмекше, йолташ ӱдыржӧ тудо кастенак 
суртышкышт куржын мийыш. Очыни, «Ойгыжо мондал
тын» шонен. Но йӧратыме айдемыжым Атя ӱмыр мучкы
лан ушешыже коден, тудым веле уло шӱм-чонжо дене 
йӧратен.

Атям тиде кастене йолташ ӱдыржӧ клубыш ӱжеш. То
решлана. Тидлан аваже изишак вурсенат налеш:

— Вет Саша ӱмыр лугыч лийын. Тыге пӱралтын улмаш. 
А тый самырык, мотор ӱдырем улат. Ончык илышым 
шоныман.

Аля, аваж дене келшен, клубыш тарвана. Туштак Ан
дрей лӱман рвезе дене палыме лиеш, вашке сӱаным ой
лат. Аля марлан лектеш. Кок эрге йочам ышта. Икымше 
эргыжлан йӧратыме качымарийжын лӱмжым пуа, а ко
кымшо эргыжым пелашыже лӱмда.

Теве тыге Оля ака шке шӱжарже нерген ойжым ко
шарта.

— Мемнан деке унала толыт гынат, Алян куаныше 
чурийжым ик ганат ужын омыл, — мане.

Мужедше кугызан ойжо чыла чыныш лектын.
Кызытат йӧратыме Сашажымак шона. Очыни, йӧра

тымаш — сеҥалтдыме вий.
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ИЛЫ Ш Ы Н к о ч ы ж о
О й л ы м а ш

Ольган таче икымше паша кечыже. Мотор марий ӱдыр, 
тоштырак ару вургемым чиен, шовычшым шеҥгекыла 
пидын, раздевалке гыч лекте да цех кӧргым йытыраяш 
тӱҥале. Ончыч тудлан паша изиш нелыракын чучо. Во
жылшо койышан улмыжлан кӧра еҥын шинчашкыжат 
ончалаш аптырана.

Цехыште тӱҥ шотышто рвезе-влак пашам ыштат. Изи
рак капкылан мотор ӱдыр вигак нунын шинчашкышт пер
ныш. Да тыгай суксым ончалде эртен каяшыжат огеш лий. 
Кажныже ӱмбакыже йӧратен ончалеш.

Чонжылан келшыше паша укелан кӧра гына Ольга 
тышке толын. Тудлан кече еда ил гыч олашке автобус дене 
кудалышташыже логалеш. Эрдене эрак кынелын, мӧҥ
гыштыжат сурт кокласе сомылкам ыштен шуктыман, а 
ялыште тудыжо лектынак шога.

Ольга шке жапыштыже штукатур-малярлан пашам 
ыштен. Специальностьым налмекыже, кӱтӱ оксан пашам 
кычалын, вигак Москва олаш лектын кая. Увертарымаш- 
лан ӱшанен, тушанак пашам ышташ кодеш. Чоҥышо кугу 
фирмыште шке профессийже дене ышташ тӱҥалеш. 
Тӱшкагудышто тудым изирак пӧлемыште самырык кок 
ӱдырамаш дене пырля вераҥдат. Нунышт коктынат ийго
тышт дене Ольга деч кугурак да икшыван улыт. Тудын 
семынак кугу олаш оксан пашам кычал толыныт, а пела
шышт мӧҥгыштышт йоча дене кодыныт. Тыште нуно, 
вашке кок ий лиеш, пашам ыштен илат. Паша неле гы
нат, тудлан ынде тунем шуыныт. Тӱҥжӧ — пашадарым 
жапыштыже тӱлат. Тудым налмекышт, вигак пазарыште 
икшывыштлан вургемым, тамле кочкышым налыт да 
мӧҥгышкышт кудалыт. Шканышт оксам лач илашышт 
ситышым гына кодат.

Ӱдырмаш-влак Ольгам сайын вашлийыч. Койкымат, 
тушан шартышымат конден пуышт. Ончыч нуно тудым 
ӧрын ончышт. Вет ялысе ӱдыр рушлажат пеш сайынжак 
мутланен ок мошто, акцент дене ойла, а тожо мутшым
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огешат пале. Чийыме вургемжат чоным огеш савыре: 
ӱмбалныже — тошто куртко, а тудын йымалныже — куш
кедлыше кофто, кеҥежымсе шем брюко, йолыштыжо — 
тоштырак туфльо. Ольган уто вургемже лийын огыл. Уп
шыжымат тудлан пошкудыжо-влак але оласе родыжо- 
шамыч пуэныт. Нуныштат ачаж ден аважын аракам чар
ныде подылмыштлан кӧра Ольгамыт деке мийымым чар
неныт. Изажын шкенжын ешыже уло. Йӱшӧ ачаж ден ава
жым ончен шерже теммеке, ӱдыр, шочмо суртшым ко
ден, теве рӱдолаш пиалым кычал толын.

Тыге Ольга Москваште пашам ышташ тӱҥалеш. Неле 
гынат, чылажымат чыташ тырша. Икымше пашадарже 
дене шканже чияшыже нале. Йол гыч тӱҥалын, вуй мар
те у вургемым чиен шогалеш. У йолташыже-влак дене 
пырля Москвам ончал савырна.

Икмыняр жап гыч Ольга ик рвезе дене палыме лиеш. 
Тудын нерген чылажымат пален налмекышт, ӱдырамаш- 
шамыч Ольгам шылталаш тӱҥальыч. Вет качымарий пеш 
його, койышан да подылаш йӧратыше.

—- Тый тудын дене сай илышым от уж, — Ольгалан 
шижтарен каласат.

Но ӱдыр нунын поро шомакыштым огеш колышт да, 
вургемжым погалтен, саде рвезе деке илаш лектын кая. 
Кумытын ик пӧлеман пачерыште илаш тӱҥалыт. Тыге 
икмыняр жап пырля илат. Самырык марийжын аважат 
подылаш йӧрата. Ольга нунын йӱмышглан сыраш тӱҥа
леш. Самырык ӱдырамаш илыме семын пелашыжын кой
ышыжо сай могырышкыла вашталтеш, йӱмыжым кудал
та манын ӱшанен ила. Тудыжат ватыжын ончылныжо 
ш кенжым шот дене кучаш тырша. Ик жап пашашкат пырля 
коштыт. Но икмыняр жап гыч уда койышыжо тӱжваке 
лектеш: ватыже ӱмбак кидшым нӧлталаш тӱҥалеш, па
чер гычат поктен луктын колта.

— Тиде тыйын пачерет огыл. Тый лач квартирант се
мын гына тыште илет, — ватыжым шуко гана шортарен.

Тыгай годым Ольга йолташыже-шамыч деке лектын 
кудалеш. Нунышт тудым адакат шылтален налыт да поро 
каҥашым пуат. Ольга мутышт дене келша.
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— Тудын деке тетла мӧҥгеш ом пӧртыл, — манеш.
Но ик эрдене нуно омсам тӱкалыме йӱкеш помыжал

тыт. Ольган марийже тудым кычал толын. Ватыжым сӧрва
лаш, тудын деч проститлаш йодеш. Ольга мутшылан ӱшана. 
Паша деч вара адакат тудын дене пырля кая. Йолташыже - 
шамьтч тыгай койышыжлан чот сырат.

— Самырык улат, ушет эше нигунар уке. Тугеже кеч 
мемнан мутнам колышт, —- маныт.

Марийже Ольгам адакат шонымыжо семын кучылтеш. 
Ватыже тудын дене пырля тамакымат шупшаш, аракамат 
подылаш тӱҥалеш.

Вашке Ольга мӱшкыраҥмыже нерген пален налеш. А 
еш илыш туг ак шургымаште эрга. Сандене тудлан адакат 
йолташ ӱдыржӧ-шамыч деке тӱшкагудышко куржталашы
же логалеш. Икана тыге шылын кайымекыже, тушко по
чешыже марийже кычал мия да пӧлемысе окна яндам 
кырен шалата, а вара ватыжым кыраш тӱҥалеш. Туды
жым йолташыже-влак гына арален налыт. Пудыртымо 
яндам налаш да тудым шындыкташ Ольгаланак логалеш. 
Марийже «Мыйын оксам уке» гына манеш.

Тыге лийме деч вара йолташыже-влак Ольгалан вигак 
сырен каласат:

— Тетла тыйым пӧлемышкына огына пурто.
Тудыжо нимом ышташ ӧрмыж дене, уло-уке вургем

жым погалтен, шочмо ялышкыже лектын кудалеш. А туш
тыжо йӱшӧ ачаж ден аваже тудым торжа шомак дене гына 
вашлийыт. Тиде ок сите, Ольгам мӱшкыран улмыжо тур
гыжландара, кузе лияшат ок пале. Шуко шонкалыде, аваж 
деч оксажым налеш да райцентрысе больницыш кудалеш. 
Туштыжо УЗИ дене тергыме деч вара каласышт:

— Тендан черле йоча шочшаш, сандене тудын деч тен
дам операций полшымо дене утараш логалеш.

...Больнице деч вара тӧрланен шумекыже, Ольга ви
гак пашам кычалаш пижеш. Тудым пазарыште муо. Уре
мыште вургемым ужален шогыман. Но пашадар изилан 
кӧра тушко ыш кай, вес пашам кычалаш тӱҥале. Тыге 
тудо ик заводыш уборщицылан пурыш. Тиде жапыштак 
Ольган аваже ӱмыр лугыч лие. Йӱштӧ игечыште йӱшывуя
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уремыште шуко киен да кок йолжымат йӱштӧ налын. Сан
дене йолжым когынек больницыште пӱчкыныт. Мӧнтыжӧ 
толмеке, тыгай кӱтӱ ойгым чытен кертде, аваже шкен
жым шке пытарен.

У верыште пашам ышташ тӱҥалше Ольгалан аважым 
пытартыш корныш ужаташ кечым йодашыже логалеш.

Аважым тойымыж деч вара тудо вигак пашаш лектеш. 
Но тыштат Ольга шукак ыштен ок шукто. Вашке тудын 
ыштыме цехысе раздевалке гыч ик пашазын сото теле
фонжо йомо. Тидлан у пашаеҥым титаклышт. Тыгай мыс
кылтышым чытен кертде, Ольгалан тышеч шке кумы
лын каяшыже верештын. Икмыняр жап гыч цехыште те
лефон верымат пален нальыч. Тидыже сото телефонын 
озаже дене пырля ыштыше рвезак улмаш.

Т ьше ч вара Ольгам тошто пашашкыжак ӱжыч, но тудо 
тореш лие. Тыге Ольга уэш паша деч посна кодо.

— Ынде умбакыже кузе илаш? — тудо, кумыл волен, 
семынже шоналтыш.

ОЛЬГА ДЕН ОЛЕГ
О й л ы м а III

Таче ояр игече лийшаш. Канде ер гай нимучашдыме 
каваште ик лапчык пылат огеш кой. Кечат, мландым вол
галтарен, эркын кӱшкӧ нӧлталтеш. Теве тудо шке йол
жым окна вошт Олегын шинчашкыже виктарыш, тудын 
тамле ешыжлан мучашым ыштыш.

Олег ик жап вакшыштыже каныш! кийыш да квшеле. 
Ончыч шӱргыжым шӱалташ ванныйыш пурен лекте. Ту
шеч вигак кухньыш ошкыльо. Самырык пелашыже тудын 
кынелмашешыже ӱстелымат поген, эсогыл марийжын 
йӧратБше бутербродшымат ямдылаш монден огыл. Вет 
Олег тамлым кочкаш моткочак йӧрата, но ватыжын па
шажым аклен огеш мошто. Теве тачат тудо эше мален 
гына кынелын, а Ольга уже икшывыштым садикышкет 
наҥгаен толын, эр кочкышымат шолтен шуктен. А ынде 
тудын дене пырля шканжат пашаш вашкыман.
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Нуно коктынат ик заводышто тыршат. Олег цехым 
вуйлата, а пелашыже кладовщииылан ышта.

Ольга шочынжо ял гыч. Тудо оласе рвезылан марлан 
лектын. Шке жапыштыже нуно коктынат пеш мотор да 
весела ӱдыр-каче лийыныт. Но жап эртыме семын Олег 
ватыжым шотлымым чарна. Кунамже паша гыч йӱшӧ, 
сырыше кумылан пӧртылеш, да чыла осал койышыжым 
тӱжваке луктеш. Тыгай годым Ольга уто шомакым пелеш
таш лӱдеш, йоча ончылно тумам ынеж тарвате. Пашам 
пырля ыштат гынат, Олег ватыжым шке машинаж дене 
шупшыктымым чарнен. Ольга заводын автобусшо дене 
гына коштеш. Паша деч вара автобус гыч вола да вигак 
садикыш куржеш. Тиде жаплан икшывыштым чиктемат 
шогалтат. Вет туштыжо тудын паша гыч кунам толын шу
мыжым ынде палат. Вара ӱдыржӧ дене коктын кевытыш 
продуктылан миен толыт. Вет кас кочкышым ямдылаш 
кӱлеш.

Пытартыш жапыште Олегым паша деч вара шуко гана 
кафелаште самырык ӱдыр-влак коклаште ужыныт. Оль
ган чонжылан моткоч йӧсӧ гынат, чытенак ила. Йоча дене 
кушко лектын кает? Вет тудын олаште шкенжын пачер
же уке. Ялыште шочмо-кушмо суртшо уло, но туштыжо 
кок шольыжо ден шӱжарже паша деч посна орланен илат. 
Ольга ялыш пӧртылаш лӱдеш. Тушко каен, кузе илаш 
тӱҥалеш. Тидлан кӧрак тыгай марийжым чыташыже ло
галеш.

Олег мӧҥгыштыжӧ веле огыл, а пашаштыжат уда кой
ышыжым шылташ ок тӧчӧ. Пашаеҥже-влакым, кабине
тышкыже ӱжыктен, шинчавӱдыштым лукмешке вурса, 
вара шкеж деч поктен луктеш. Санден тудым ик еҥат сай 
айдеме манын ок ойло.

Теве кызытат вуйлатыше деке кабинетшым йытыра
яш техничке Маша пурыш. Но Олег тудымат нимогай амал 
деч посна шудал пытарыш. Илалше ӱдырамаш, ик мутым 
пелештыде, вӱдан ведра ден швабрыжым налын, каби
нетше гыч лектын кайыш.

Икана йолташ ӱдыржӧ Олегым самырык ӱдыр дене 
кафешке пурен кайымыжым ужо. Тидын нерген вигак
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Ольгалан телефон дене шижтарыш. Тудыжо, йочажым 
пошкудыж деран коден, тушко тарваныш. Кафешке пу
рен шогалмекыже, марийже вигак шинчажлан перныш. 
Олег палыдыме ӱдыр дене шыргыжалын гына шинчыл
теш. Ольга нунын деке лишеме. Пӧръеҥлан тидыже ыш 
келше. Ватыжым, кидше гыч кучен, уремыш шӱдырен 
лукто да машинашкыже шӱкал шындыш. Ольга корно 
мучко, шинчавӱдым йоктарен, Олегым вурсыш. Тудыжо 
чот сырен гынат, ваштарешыже ик мутымат ыш нелеште. 
Пачерышкышт пурен шогалмеке гына шыдыжым чараш 
лукто: ватыжым чурийже какаргымек! мушкындыльо. А 
лектын кайымыж деч ончыч тудлан кӱштен каласыш:

— Вургеметым пого да тышеч кай. Мыйын весе уло.
Ольга шкетын шортын шинчен кодо. Чон йӧсыж дене 

йолташ ӱдыржылан йыҥгыртыш. Тудыжо шуко ыш ву
чыкто. Вашке толынат шуо. Ольга йолташыжлан, шор
тын-шортын, чылажымат радамын каласкален пуыш. Ту
дыжо Ольгалан шкеж деке илаш куснаш темлыш.

Тыге Ольга изи ӱдыржӧ дене коктын ик жаплан йол
ташыжын пачерышкыже илаш куснышт.

Эрлашын тудо пашаш ыш лек. Какаргыше чуриян ул
мыжым еҥ ончылно ончыкташ намысын чучо.

Паша деч вара йолташ ӱдыржӧ вес пачер шотышто 
мутым лукто. Тудын ик палымыже пачерым сдатла. Ольга 
тудым вигак сравоч деке поктен колтыш, да тиде кечы
нак ӱдыржӧ дене коктын у пачерыш илаш куснышт.

Эрлашын эрдене ӱдыржым садикыш наҥгаен кодыш 
да вигак пашаш куржо. А туштыжо Ольгам уже йоктаре
ныт. Но тудыжо шкеж нерген нимом ыш ойло, лач «От
ылышто лийынам» гына мане.

Олег, тиде кечын паша коклаште ватыжым ужо гы
нат, ик мут пелештыде, эртен ошкыльо. Тудыжын эсогыл 
шинчавӱдшат лекте. Шортмыжым ончыкташ огыл манын, 
вуйжым ӱлыкыла ыштен, шке пашаж дене кайыш.

Кече почеш кече эрга. Ольга ынде ӱдыржӧ дене кок
тынак илат. А Олег тиде жапыште ик самырык ӱдыр дене 
илен ончыш, но шот ыш лек. Иктынат тудын койышы
жым ончен шинчымыже ок шу.
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Еш илышыште лекше нелылыкым Олег арака пол
шымо дене мондаш тӧчен ончыш. Пашашкыжат лавыран 
вургем дене кошташ тӱҥале. Йӱмыжлан кӧра тудым ваш
ке наша гычат луктын колтышт. Тунам гына Олег ватыж 
ден ӱдыржым шарналтыш.

Икана тудо садик воктен Ольгам вашлие да простит
лаш йодо, уэш пырля илаш тӱҥалаш шонымыжо нерген 
ойлыш, но тудыжо марийжым колышташат ыш тӱҥал, 
савырнен гына ошкыльо.

Тыге Олег телефон меҥгыла шкет шоген кодо.

ПИАЛ ДЕК КАЙЫМЕ КОРНО
О й л ы м а ш

Эр мардеж юалгын пуалеш. Могырлан йӱштын чучеш. 
Оксиням аваже, эрдене эрак кынелтен, шке олмешыже 
фермыш ушкал лӱшташ поктен колтен.

Ныл шагат эр. Самырык ӱдырын эше малымыже шуэш. 
«Пырля тунемше йолташ ӱдырем-шамыч эше тамле омо 
дене малат. А мый кажне кечын гаяк фермыш пашам 
ышташ коштам. Молан мыйже тыгай пиалдыме шочынам 
гын? Чаманен налше ачамат уке. Авамат умылен мошты
дымо. Эше шӱжарем-влак улыт. Эн кугурак улам, да каж
не пашалан авам мыйым кычкыра», — ӱдыр семынже 
мутланен ошкылеш. Теве фермыш толын шумыжымат ыш 
шиж. Тудым моло доярке-шамыч вашлийыч.

— Ой, Оксиням аваже адакат олмешыже колтен, — 
нунын кокла гыч иктыже мане. — Тыгай самырык ӱды
рын тазалыкшым авже кызытак шолдырга. Тылат але ту
немман да тунемман. Пашам ышташ эше шуат.

— Мыйже вет тунемам, — ӱдыр вашештыш. — Вашке 
пашам пытарем да школыш каем.

Мутланымашке Майрук кока ушныш:
— Тунемашыже тунемат, ӱдырем, но вет силосым ну

малаш пеш неле. Кыдалетым ондакак пытарет. Вара кӧлан 
кӱлат? Теве пошкудо Кычыриетымак ончал. Самырык 
ӱдырак ферме пашаш кошто. Мален темде, эрдене эрак
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толеш ьше. Чумыр пашам ыштен шуктен. Пуд нелытан 
кугу ведрат, ужат, кушко шуктыш? Ынде тудым кӧ онча? 
Самырыкак кыдал дене черланен возо. Тыгай годым ик
тат чаманен огеш над. Вӱдым конден пуышат, вакшы
шым вашталтен пуышат уке улыт. Таза улмет годым веле 
чылалан кӱлат.

«Авам поктен колта гын, мыйже мом ыштем? — Ок
синя семынже шоналтыш. — Майрук кока чыным ойла. 
Черланен возам гын, еҥлан огыл, шке авамланат ом кӱл». 
Вара, ведрам налын, ушкал лӱшташ шинче. Изи кидше 
дене кугыеҥ семынак лӱшта. Ынде чыла пашам ышташ 
тунем шуын. Киндым кӱэшташ, кочкаш шолташ, сурт 
кокласе моло сомылым шукташ Оксинялан нелын чучын 
огыл. Паша деч лӱдын шоген огыл. Школышто пырля ту
немше йолташыже-влак южгунам Оксинялан тоштырак 
вургемым чийымыжлан койдаренрак ойленыт. Ӱдырын 
тунам шинчавӱдшӧ толын гынат, тудым шылташ тыршен.

Школым пытарымекыже, шкаланже келшыше про
фессийым ойырен налын, Оксиня олаш тунемаш кая. Тудо 
медшӱжар лияш шонен. Ӱдыр «шӧртньӧ» кидан лийын. 
Яра жапше улмо годым тӱрлӧ кидпашам шуктен. Тудым 
ужален, оксам ыштен. Тыге шкаланже келшыше вурге
мым налаш йӧн лектын. Тунемашат ӧрканен огыл. Йолта
шыже-влакат тудым пагаленыт. Вет Оксиня моло семын, 
«Мый кӧ улам9» манын, оҥжым кадыртен коштын огыл. 
Ойгыш логалше йолташыже-шамычлан кертмыж семын 
полшенак шоген. А южгунамже семынже тыгат шонал
тен: « Молан шукыж годым йолташ-шамыч лач тунам гына 
лектыт, кунам тыйын ӱстембал тич ала-моат уло, а по
лыш кӱлмӧ годым пеленет иктат уке?» Икана чон корш
тымыжо годым чумыр секретшым йолташ ӱдыржылан 
почын. А тудыжо йолыш кидым шуялтыме олмеш чыла 
тидым моло ӱдыр-влаклан луктын каласен. Оксинялан 
тидыже шӱмышкыжӧ кӱзым шуралтен шындыме гай лий
ын. Тылеч вара тудын йолташ ӱдыржӧ-влак декат, рвезе- 
влак лекат ӱшанже пытен. Тудо умылен: ойгыш логалме
ке, иктыланат нимом ойлыман огыл, а шып гына кошт
ман. Мом ӱжметым, колышым калыкышке лукман огыл.
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Ешет, кузе илымет нерген пален налыт гын, йолташ- 
шамычет тыйым вес семын ончаш тӱҥалыт. «Молан мы
ланем йорло ешеш шочаш логалын? Мемнан гайжым эре 
мыскыленрак ойлынешт», — Оксиня эреак семынже 
шонен коштын. Шкетын улмыж годым мурым муралтен:

Авай мыйым ыштен да 
Ош шовычеш вӱдылын.
Ош шовычеш вӱдылын да 
Юмо деч пиалым йодаш монден.

Вашке тунемме пагыт эртен кайыш. Экзаменым сай
ын кучен. Оксиня медшӱжар лийын лекте. Направлений 
почеш самырык специалист пошкудо районыш медпун
ктыш пашам ышташ кайыш. Тудым ял калык пеш порын 
вашлие.

Оксиня ик шонто павай дене илаш тӱҥале. Паша вер
жат тораштак огыл.

Икана медпунктыш кайымыже годым чыган-шамы- 
чым вашлиеш. Нунет самырык ӱдыр деке кишла пижын 
шинчыт. «Мужед пуэм да мужед пуэм» гына шокташ тӱҥа
леш. Ончыч Оксиня лӱдынат колта. Вара изишак лыплана. 
Шоҥгырак чыган ватыже, Оксиням кидшым кучен, му
жедаш тӱҥалеш.

— Тый, — манеш, — пиалан ӱдыр улат. Ик эргыч лиеш. 
Пелашетлан сай айдеме верештеш. Тений марлан кает.

Тиде ойлан ӱдыр пешыжак ыш ӱшане. Оксам пуэн, 
пашашкыже ошкылеш. Корно мучко ушыштыжо тидым 
гына шонен кая. «Тений марлан кает» манме шомакше 
эшеат чот ӧрыктарен. Вет тудын эше качымарийжат уке.

Икмыняр жап гыч медпунктыш Овдокий кува толын 
пура. Кидшым пошкудыжын кугу пийже пурлын улмаш. 
Писын гына медшӱжар Овдокий куван кидшым спирт 
дене эрыктен налеш да, сусыр верыш мазьым йыген, 
кидшым марле дене пӱтырен шында.

— Вашке тӧрлана, ида тургыжлане, — пашажым пы
тарымеке, шоҥгыеҥлан мане.

Вараже, мут гыч мутыш куснен, коктын йолташ ӱдыр 
семын кутыркалаш тӱҥальыч. Овдокий кува корштымо
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кидшымат мондыш. Поро чонан медшӱжарет тудлан утыр 
тына келшен шинче. «Тыгай шешке логалеш гын, могай 
сай лиеш ыле», — Овдокий кува семынже шоналтыш. Вет 
тудын вуеш шушо кум эргыже уло. Чыланат кӱкшӧ кап
кылан, мотор шӱргывылышан улыт. Тудо медшӱжарым 
кугу эргыжлан марлан налаш шонен пышта. Оксиня во
жылшырак лийын, садлан нимом вашешташат ӧрын.

Овдокий куван шонымыжо вес семынрак шукталтеш. 
Оксиня кокымшо эргыжлан марлан лектеш. Нуно пошкудо 
ялыште, шке пӧртыштышт, пырля илаш тӱҥалыт. Кызыт 
нунын изи эргышт кушкеш. Оксиня тугак шке паша ве
рыштыже медшӱжарлан ышта. Пелашыже колхозышто 
агрономлан тырша. Шукынжо тиде ешым пагалат. Но оса
лым шонышыжат улыт. Кызыт сайын илаш тӱҥалат гын, 
ӱмбакет йӱштын ончат. Тек осал еҥын осал шонымашы
жым мардеж умбакырак пуал наҥгая, а пиалым кажне 
ешыш конден пӱрга.

ТАЧАТ ВУЧА
О й л ы м а ш

Кече кас велыш кайыш. Мардежат шыпланыш. Эрде
не, каваш ончалмеке, йӱр толшаш гаяк ыле. Каслан мар
деж пыл орам поктен колтыш. Кече шыратен ончале.

Эрдене еҥ-шамыч пашашке шокшынрак чиен каеныт 
гын, кастене уто вургемыштым кидешышт кучен ошкы
лыт.

Иринах таче кечылан пашам пытарыш. Дутыш пурен 
лекте да, ару вургемжым чиен, завод проходной деке 
ошкыльо. Тиде заводышто тудо вич ий тырша. Эре ик па
шамак шуктен шога — станочнидылан ышта.

Проходной дене шуко пашазе погынен. Кажныже 
мӧҥгыжӧ вашка. Завод ончыч илыме вер марте автобус 
пел шагат коклаште намиен шукта.

Автобус гыч лекмекыже, Ирина вигак йочасадыш 
ошкылеш. А туштыжо тудым Юля ӱдыржӧ вуча. Аважын 
толын шумешкыже, ӱдыржӧ воспитатель дене шкетын
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гына кодеш. Моло йоча деке ончычрак налаш толыт. Ку
дыжым коча-коваже, кудыжым ача-аваже наҥгаят. А Ири
на — шкет ӱдырамаш, тудо ӱдыржӧ дене коктынак илат. 
Ик пӧлеман пачер южгунамже когылянышт шыгырынат 
чучеш. А мом ыштет? Весым, кугуракым, налаш окса уке.

Ирина — кӱкшырак капан, кугу канде шинчан мотор 
ӱдырамаш, пӧръеҥ шинчаш перныше. Кафеш ӱжшат улыт. 
Но Ирина шкенжым пеҥгыдын куча, тӱрлӧ амалым муын 
тореш лиеш. Но шӱмым от ондале.

Икмыняр жап гыч тудо вес цехыште ыштыше илал
шырак пӧръеҥ дене вашлиялташ тӱҥалеш. А тудыжо ешан. 
Икшывыже-влакат уже кушкын шуыныт. Ала-могай амал 
дене тудым Ирина йӧратенак шында. Виктор — умылен 
колышт моштышо айдеме. Иринан ӱдыржӧ декат моткоч 
поро. Паша деч вара шуко гана машинаж дене ужатен 
наҥгаен. Илалшырак лийын гынат, Ирина тудын толмы
жым кече еда уло чонжо дене вулен. Мӧҥгыштӧ шкет 
лиймыж годымат, машина йӱкым колын, эре окна дек 
вашкен, йӧратыме Викторжо толеш шонен. Ирина тудым 
тунаре йӧратен, эсогыл Викторын кугурак ийготшат, ешан 
улмыжат лӱдыктен огытыл. Йолташ ӱдыржӧ-влак шылта
леныт, но Ирина нигӧм колыштын огыл. Вет нуно икте- 
весыштым вич ий наре палат. Тиде жапыште нунын кок
лаште «шем пырысат» шагал огыл кудал эртен. Кунамже 
коктын шурген вурседылын^ налыт, но вара адакат пырля 
лийыт.

Шукерте огыл Ирина пӧржмарийжын вес ӱдырамаш 
деке куржталмыжым пален налеш. Шӱмжӧ пуйто азыр дене 
ишалтеш. Йӧратыме айдеме тыге ондала.

— Тый тыге гын, мыйже ом керт мо? — семынже пеҥ
гыдын манеш.

Вес пӧръеҥжат пуйто тидымак вучен. Виктор деке тиде 
увер вашке миен шуэш. Когыньыштын тыгай койышышт 
верчынак икте-весышт коклаште умылыдымаш лектеш. 
Вес пӧръеҥлан кӧра Виктор тудым шке дечше шӱкалеш. 
«Ик жап йӧсланем, а вара эркын мондем», — шона Ири
на. Но Виктор ушыж гыч ок лек. Ирина чотак ойгыраш 
тӱҥалеш, эсогыл пашашкыжат коштмо кумылжо пыта,
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мӧҥгыштыжат нимом ыштымыже шу. Виктор тудлан вий- 
куатым пуышо гай лийын. Вет йӧратыме пӧръеҥ воктене 
гына шкендымат эн мотор, поро, пиалан ӱдырамашлан 
шотлет. Воктенже вес пӧръеҥ лийын гынат, Ирина садак 
Викторым шонен. Теве тыгай йӧратымаш лийын нунын 
коклаштышт. Арам огыл ик ушан еҥ тыге ойлен: «Чын 
йӧратымаш «шинчалаш кончымо» гай, но нигӧ тудым 
ужын огыл, а чылан тудын нерген ойлат». А Ирина тачат 
шке йӧратымашыжым вучен ила.

ВОКЗАЛЫШТЕ ВАШЛИЙМАШ
О й л ы м аш

Таче ялыш каяш ямдылалтым. Сумкам погалтен, ав
товокзалыш кудальым. Кечан верыште шогаш огыл ма
нын, ӱмылан олымбалан шинчым. Йырым-йыр калык. 
Мыйын семынак шукышт шочмо ялышкышт каят.

Сумкам пеленем шынден, автобусым вучаш тӱҥаль
ым. Теве воктекем кок марий ӱдырамаш толын шогале. 
Сумкаштым мыйын сумка пелен эҥертыктен шындышт, 
да коктын умбакыже мутланаш тӱҥальыч. Коеш, икте- 
весыштым ятыр жап ужын огытыл. Ой гыч ой лектеш. 
Иктым да весым кутыркалат: кузе илымышт, йоча-вла
кын кузе кушмышт нерген...

Коктынат ик ялыште модын-куржтал кушкыныт. Пыр
ля ик школыш коштыныт. Кушкын шумекышт, кокты
нат ӧрдыж верлашке марлан лектыныт. Сандене икте-ве
сыштым шукертсек ужын огытыл. Теве иктыже, ала-мом 
шоналтен, оҥай историйым каласкалаш тӱҥале.

— Тый мыйын кочам шарнет? — тудо весыж деч йодо.
— Шарнем, — йолташыже вашештыш.
— Вот тунам мый латкум але латныл ияш лийынам, 

очыни. Шке ялыштак илыше кочам деке миенам. Тунам 
авам пашаште лийын. Молан мийымемжьтм кызыт омат 
шарне. Коштам кочамын кудывечыштыже, тиде жапыш
те вучыдымын капка йӱк шоктыш. Ончал колтышым — 
тушто чыган вате шога. Ваштарешем толын, кидшым
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шуялтен, тудо мый дечем ала-мом йодо: ала иктаж-мом 
кочкаш, ала оксам. Ынде омат шарне. А мыет, самырык 
ӱдырет, тудлан «Уке» манын вашештышым. Чыган вате 
тиде ойлан туге чот шыдешкыш. Кугу йӱкшӧ дене вурсе
дылын, капкам чот гына петырен лектын кайыш. Кайы
мыж деч ончыч тыге руал пуыш:

— Тыйын ават кызыт черле, вашке больницыш лога
леш. Шкежат эре шинчавӱд дене илаш тӱҥалат, пиалды
ме ӱдыр улат.

Чыган ватын ойжым эре шарналтем, вет тудо чыным 
ойлен. Тунам, чынак, мыйын авам черланыш да больни
цыш логале. Чыган ватын ойлен кодымо чер денак пыш
тышт. Мыйынат илышыштем, очыни, нимогай пиал уке...

Теве автобус толын шогале. Мый, сумкам налын, ваш
керак автобусыш пурен шинчым, а ӱдырамаш-влак кок
тын тугак мутланен шоген кодыч.

ЙОМДАРЫМЕ ПИАЛ
О й л ы м а ш

Шыже. Пушеҥге гыч лышташат йоген пытен. Ноябрь 
тӱҥалтыш гынат, игече пешыжак йӱштӧ огыл. Мландат 
эше кылмен огыл. Йӱр гына йӱреш. Тыгай игечыште уре- 
мышкыжат лекме ок шу.

Теве тачат сӱрет тугаяк. Йӱдвошт йӱр оптыш. Эр мар
тенат тудо ыш чарне. Тыгай кечыштак ӱдыр-рвезе-влак 
Андрейым армийыш ужатен колтат. Военкомат воктене 
тудын родо-тукымжо, йолташыже-шамыч погыненыт. 
Ашна таҥжат пеленжак шога.

— Служитлен пӧртылметым вучаш тӱҥалам, — тудо 
качымарийжылан ӱшандарен каласыш.

— Мый вашке пӧртылам. Чыланат вучен гына шукты
за, — Андрей пытартышлан мане да моло призывник- 
влак дене пырля автобусыш шинче...

.Андрейын армийыш кайымыж деч вара Ашна таҥ
жылан ик жап серышым возен шогыш, а вара чарныш. 
Тидлан амалжат лекте: йолташ ӱдыржын сӱаныштыже тудо
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вес рвезе дене палыме лие. Пел ий келшымек, Андрейым 
вучен шуктыде, тиде рвезылан марлан лекте.

Тиде уверым ончычсо таҥжат вашке пален нале. Али- 
налан туге чот шыдешкыше, эсогыл, служитлен ситары- 
мекыже, мӧнтыжӧ пӧртылмӧ олмеш контракт почеш 
Чечняш шке кумылын кайыш. Туштыжо, идалык наре 
служитлыме ке, ик бой годым боевик-шамычын миномёт 
гыч лӱйкалымышт годым пудештше ик минин осколкы- 
жо тудым нелын сусырта.

Госпитальыште шуко жап эмлалтеш. Мӧнтыжӧ инва
лид лийын пӧртылеш. Толмекыже, эше оласе больницыш
те ятыр эмлалте. Но вуйжым ыш саке, тӧрланымыжлан 
ӱшаным ыш йомдаре. «Мый чыла сеҥем да уэш йолым
бак шогалам», — тудо шканже пеҥгыдын мане. Лач икте 
гына Андрейым тургыжландара: Алинам садак монден 
огеш керт. Жапат тидым ыштен ыш керт. Тудлан чот шы
дешкымыже шулен пытен гынат, йӧратымашыже тугак 
кодын.

Эркын-эркын Андрей сайынак тӧрланен шуэш. Ваш
ке инвалидноолнымат кораҥдат. Олаштак ик заводыш 
шофёрлан пура. Тушто диспетчерлан ыштыше самырык 
ӱдыр дене палыме лиеш. Тиде жапыштак уда могырыш
кыла вашталтеш: тамакым шупшаш, паша деч вара по
дылаш, ӱдыр-шамычым чӱчкыдын вашталтылаш тӱҥа
леш. Тыгай койышыжым ужын, аваже шылталенат онча, 
но эргыже тудлан торжан гына вашешта.

Аваже Андрейым шкетын ончен куштен. Эргыжын 
кандаш ияш улмыжо годым марийже, нуным кудалтен 
коден, вес ӱдырамаш деке лектын каен. Аваже больни
цыште бухгалтерлан ыштен. Неле лийын гынат, мотор 
эргым йолымбак шогалтен. Чечняште служитлымыже го
дым, тудын верч ойгырен, ӱпшат чалемын. Тушеч пӧртыл
мекыже, оласе больницыште ойлалтмыже годымат кро
ватьше воктене, ӱмбакыже ончен, шортын шинчашыже 
шужо логалын.

Аважлан торжан вашештымыжлан Андрей йӧршеш ыш 
ӧкынӧ, эсогыл тудым чаманыме кумылжат ыш лек.

Пашаштыже рвезе-влак кокла гыч ӱдырым нӓлдӹмӹ-



же Андрей шкетын гына. Йолташыже-влак тудланат му
жыраҥаш кӱлмӧ нерген ушештаремак шогат. Нунын му
тыштым колыштын, Андрей шкеж деч индеш ийлан са
мырык диспетчер ӱдырым марлан налеш. Тӱҥалтыш жа
пыште коктын келшен илат. Икмыняр жап эртымеке, 
Ольга марийжылан йочам вучымыжо нерген увертара. 
Вашке эрге икшывышт шочеш. Эрге йоча! Самырык вате! 
Эше мо кӱлеш? Куанен гына илаш, но Андрейлан эре 
ала-можо ок сите. Паша деч вара подылшо толаш тӱҥа
леш, а кунамже малашат огеш тол, ватыжын ӱмбак кид
шым нӧлталашат огеш аптыране. Йӱмыжлан кӧрак паша 
гыч луктын колтат. А мӧҥгыштӧ ватыже йоча дене шинча. 
Нуным пукшаш, йӱкташ кӱлеш. .Андрей вес пашам кыча
лаш тӱҥалеш. Вашке ола кӧргыштӧ кудалыштше автобу
сыш шофёрлан пура. Но тыштат пашадаржым ватыжлан 
тӱрыснек огеш пу — пелыжым шканже кода. Подылмы- 
жымаг огеш чарне.

Ик кеҥеж кечын Андрей ола воктенысе ерыш авто
бусшым мушкаш кудале. Тушко миен шумекыже, ончыч 
шкеже йӱштыл лекте. А вара сер воктен покрывалым ша
ралтен пыштыш да кечеш кӱаш возо. Тидын годым шин
чажлан тораштак огыл барсетке перныш. Йыр ончале —- 
ик еҥат огеш кой. Верже гыч кынелын, тушко мийыш, 
барсеткым кидышкыже нале да почын ончале, а тушты
жо тунар шуко окса, эсогыл ончыч шинчажланат ыш 
ӱшане. Йомдарен кодымо барсеткыжым кычалын, оза
жын тышке мӧҥгеш пӧртылмыж деч лӱдын, вургемжым 
вашкерак чийыш да, автобусшым мушде, мӧҥгыжӧ ку
дал колтыш. Мумо оксаж дене мом налме шотышто кор
но мучко шонкалыш. Ончыч тидын нерген ватыжланат 
ынеж ойло ьше, но вара семынже ала-мом шоналтыш да 
барсеткыжым ӱстембак луктын пыштыш. Тудыжо, тынар 
оксам ужын, шинчажымат пашкартыш, а вара мане:

— Айда озажым кычалына.
Но марийже тореш лие.
— Мый тиде окса дене машинам налам, — тудыжо 

вашештыш.
Ватыже Андрейлан тетла ваштарешыже ик мутымат
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ыш пелеште, семынже гына шоналтыш: «Налнет гын, 
нал».

Шуко шонкалыде, Андрей эрлашынак у машинам 
налын шогалтыш. Ынде тудлан ни йочаже, ни ватыже огыт 
кӱл. Нуным машина алмаштен. Каныш кечын жапым эр 
гыч йӱд марте гаражыштыже эртара, а тыглай кечын, паша 
деч вара, йӱдвошт ӱдырамаш-шамыч дене пырля куда
лыштеш, эсогыл мӧҥгышкыжат толмым чарныш. Ватыж 
дене эшеат торжарак лие. Икманаш, тудым йӧршын шот
лымым чарныш да ончычсо танже Ашна деке кудалыш
таш тӱҥале.

Вашке тидын нерген ватыже пален нале, но тудым 
марийже чот гына почкыш да мӧн гӧ гыч лектын кайыш. 
Малашат ыш тол. Марийжым вучен шуктыде, Ольга эр
дене эрак Андрей деке кузежым-можым умылен налаш 
пашашкыже мия. Тудыжо, кыралт пытыше ӱдырамашым 
ужын, лӱдынат колта да семынже шоналта: «Ватемже 
мыйым кузе чыта, вет тудым тынаре кырем, обижатлем?» 
Тидын годым чонжыланат йӧсын чучын колта. Ольгам, 
лыпландарен, ужатен колта.

Тудыжо Андрей деч вес ойым вучыш, но вучен ыш 
шукто. Ольга ондак мотор капкылан весела ӱдыр лийын 
гын, а кызыт йӧршеш весемын. Могыржат кӱжгемын, 
весела койышыжат пытен.

Кас марте Андрей семынже иктым да весым шонка
лен шинчылте. Ешым кузе пукшаш? Оксам кушто муаш?

Кастене, паша деч вара, ватыжлан пеледыш аршашым, 
сумка тич тӱрлӧ фруктым, тамле кочкышым налын, 
мӧҥгыжӧ вашкерак миен шуаш манын, машинашкыже 
шинче да кугу скорость дене кудалаш тӱҥале. Но шукак 
каен ыш шукто — корно савыртышыште вучыдымын то
лын лекше «Камаз» деке миен керылте. Машинаже кӱртньӧ 
ораш савырныш, а шкенжым «Вашкеполыш» дене оласе 
бо л ьн ин ыш наҥгайышт.

Ватыже, тыгай ойган уверым колын, ушдымо гай лие. 
Шкенжым кидыш налмекыже, кече еда больницыш ку
далышташ тӱҥале.

Икмыняр жап гыч Андрейым реанимаций гыч пала-



тыш кусарышт. Ятыр жап эмлалтмеке, тудо эркын-эркын 
тӧрланаш тӱн але. Ватыжлан чылажымат умылтараш тыр
ша, но Ольга больнице гыч эмлалт лекмешкыже гына 
марийже деке коштеш, а вара тудым кудалтен кода. Анд
рей адакат инвалид лийын шинчеш. Ынде тудым тиде гана 
аваже гына ойгырен ончаш тырша. Андрей ватыжымат 
сӧрвален ончыш, но Ольга тудлан тетла огеш ӱшане. Нуно 
эргыж дене коктын у илышым тӱҥалаш шонат.

— Умбакыже ынде кузе илаш? Вет титакемлан кӧра 
пиалем эрелан йомдарышым, — чон йӧсыж дене Андрей 
йӱкынак пелештыш.

КОЙЫШАНЛАН — КОЙЫШАН
О й л ы м а ш

Кас. Шыже велеш ондакырак пычкемышалташ тӱҥа
лын. Уремыште шыже тӱс шижалтешак. Лышташ млан
дымбалне ковёрла койын кия. Ошкедыме годым йол йы
малне кыж-гож гына шокта.

«Теве адакат мемнан деке шыже пагыт толын шуо. Ваш
ке теле шке вийжым ончыкта. Кеҥеж жап паша дене оге
шат шижалт. Шудым солет, овартет, пареҥге пакчаште 
почаҥат. Паша дене ояр кечыжат кучыкта чучеш», — Ан
дрей, семынже шонкален, йолташыжын капка ончыкы
жо толын шуо да, тудым почын, кудывечыш пурен кай
ыш. Алёша йолташыже мончашке гына пурен толын. Ан
дрейын пӧртыш пурен шогалмыж годым лач вуйжым кук
шо солык дене ӱштедыл коштеш ыле. Тудым вигак шке 
пӧлемышкыже наҥгайыш. Почешыштак Алёшан изи 
шӱжарже куржын пурыш. Кутыркалымыштым ынже ко
лышт манын, изаже тудым мӧҥгеш поктен колтыш. Вара 
коктын, шинчын, таче кушко кайыме шотышто мутла
наш тӱҥальыч.

Алёша, ӱпшым коштен, вургемжым чиен шогале. Ваш
ке нуно, машинаш шинчын, пошкудо ялысе клубыш, 
дискотекыш, кудальыч. Когыньыштынат ӱдыр таҥышт уло. 
Но Андрейын ты шотышто шотшат уке. Таче — икте, эрла —
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весе. Кужу капкылан, мотор шӱргывылышан рвезе шуко 
ӱдыр чоным йӱлалта. Кажныжым ӱшандарен, куандарен 
мошта. Но ик ӱдыр дене гына келшыме нерген шонымаш 
ушышкыжо ик ганат пурен огыл, очыни. Ала-молан мо
тор да поян ӱдыр-шамыч деке гына чонжо шупшеш. Йор- 
лыракшым мыскылен веле. Мыняр шуко ӱдыр тудын верч 
шинчавӱдшым йоктарен. Кажныже ӱшанен, вучен. Теве 
Алёнат йӱдшӧ-кечыже тудым гына шонен кошто. Илыш 
дене чеверласашат кумылжо лектын ыле, но йолташ 
ӱдыржӧ жапыштыже чарен шуктыш, неле годымжо туд
лан эҥертыш лие.

Андрей ден Алёна изинекак пырля модын, ик клас
сыште тунемын кушкыныт. Кугурак классыште тунем
мышт годым Алёна рвезым йӧратен шынден. Андрей, ти
дым шижын, тореш лийын огыл. Дискотекыш пырля кур
жталыныт, а вара ужатен каен. Очыни, йӧратен мошты
дымыжлан кӧра Андрей ӱдырым шкеж деч шӱкалеш. Я 
тыште, я тушто мотор ӱдыр-влак шинчажлан пернат. Каж
нышт деке шуаш тыршен. Туге гынат Алёнан шӱмжӧ са
дак мотор рвезе верч йӱлен коштын. Дискотекыште ту
дым вес ӱдыр дене ужмыж еда чонжылан йӧсын чучын 
колта. Шӱмжӧ йолвундашыш волен кайымыла чучеш. «Ала 
воктекем толын шогалеш» манын, Алёна вученак шога. 
Но уке, тудын могырышкыла савырненат ок ончал. Ужеш 
гынат, вуйжым ӧрдыжкыла веле савыралеш. Ик жап он
чен шогымекыже, «Алёна чытен ыш керт, воктекыже шке 
миен шогале. Но Андрей, торжан пелештен, тудым шӱка
лын гына колта. Адена, шинчавӱдым луктын, шкетын 
шоген кодеш. Ӱдыр-рвезе-влак ӱмбакыже ончат. Ӱдырлан 
намысын чучын колта. Клуб гыч лектын, тудо мӧҥгыжӧ 
ошкылеш. Корно мучко иктым да весым шонкален кая. 
Андрейын ӱдыр-рвезе-влак ончылно тудым мыскылен 
ойлымыжо ушыж гыч огешак лек. Шонен, ойгырен кай
ымыж дене мӧҥгышкыжӧ миен шумыжымат огеш шиж. 
Пӧртыш пураш ок вашке. Капка воктенысе олымбак шин
чын, семынже шонкален шинча. Шкенжым тиде жапыш
те нигӧлан кӱлдымӧ гайым ужеш. Иктым-весым шонкала. 
Шкенжым шке лыпландараш тырша. Кавашке ончалеш. А
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туштыжо шӱдыр-влак йолгыжалт. Йӱд кавашке онченак, 
кумылжым нӧлтале. «Тыге ок лий, у илышым тӱҥалаш 
логалеш», — шоналтыш да мӧҥгыжӧ пурен кайыш.

Кече почеш кече эрта. .Алёна пошкудо ялысе рвезылан 
марлан лекте. Андрейын Алёша йолташыжат ешым чумы
рыш. Андрей ынде шкаланже келшыше вес йолташ-ша
мычым муэш. А койышыжо тугаяк кодеш. Вашке шкежат 
ӱдыр налме нерген шонкалаш тӱҥалеш. Дискотекыштак 
оласе мотор руш ӱдыр дене палыме лиеш. Тудым марлан 
налашак шонен пышта. Икмыняр жап гыч сӱанышт лиеш. 
Ватыже пешак мотор, койышан, поян еш гыч. Вет лач 
тыгайым Андрей але марте кычале. Руш вате тудым сӱан 
деч вара вигак олаш илаш наҥгайыш да шонымыж се
мын тудым кучылташ тӱнале. Икманаш, Андрей ваты
жын кид йымакыже пурен кайыш. Вате кузе ойла, туге 
ышта. Шке шонымыжым шеҥгелан кодыш. Ватыжлан 
йӧраш тӧчен, мӧҥгысӧ чыла сомылым шукташ тӱҥале. 
Пачерыштыже паша деч вара ватыжым гына вучен шин
чылтеш. Йолташ-шамычымат мондашыже логале. Сӱан
лан пӧлек семын ӱдырын ачаж ден аваже машинам пӧлек
леныт. Саде машина денат Андрей огыл, а ватыже куда
лыштеш. Андрейлан шке илышыж нерген шуко гана шон
кален шинчашыже верештеш. Пытартыш жапыште тыгай 
ӱдырым налмыжлан ӧкынашат тӱҥале. Но мом ыштет? 
Койышан рвезылан койышан ӱдыр логалын.

МУЖЕДМЕ ПАГЫТ
О й л ы м а  ш

Йӱштӧ теле кече. Кажне пӧрт тӱньык гыч шикш кӱшкӧ 
нӧлталтеш. Тугеже эше йӱштӧ шогаш тӱҥалеш. Лишыл 
кечылаште леве кечым вучыман огыл. Поран тарваныме 
годым веле кече левешта. Шӱдыран кастене лум пырче- 
влакын пӧрдын волымышт эшеат сӧралын коеш. Тыгай 
годым урем гыч пурыметат огеш шу. Ӱдыр-каче-шамыч- 
лан весела гына.

Теве Овдокий ватын капка ончылныжо кычкырлыме
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йӱк-йӱан шокта. Капкам гына почын шындыме. Вет таче 
Крешене арня, мужедме пагыт, тӱҥалеш. Тиде жапыште 
ӱдыр-каче-влак тӱшкан погынен мужедыт. Могай ончы
кылык нуным вуча? Кӧ марлан кая, кӧ ӱдырым налеш? 
Могай марий але вате логалеш?

— Ой, Оксиня лекте, лекте! Вуеш ведрам чиен, капка 
гыч нигуш тӱкныде лектын кайыш. Тений тудо марлан 
кая, —- кычкырат тӱшка гыч.

Молышт я пӧртӧнчык, я сарайыш, я капка меҥгыш 
миен керылтыт. Метрий ведрам кучен шога. Ӱдыр-рвезе- 
влаклан черет дене вуешышт ведрам чиктен шында, вара 
пӧрдыктен шӱкал колта. Теве Олюкланат черет толын шуо. 
Метрий тудымат пӧрдыктен шӱкал колта. Олюк сарай 
могырышкыла гына ошкеда.

Колюш, писын куржын миен, сарай омсам почеш да 
Олюклан кычкыра:

— Тол-тол, чечасыже капка гыч лектын кает! Ынде 
шуко кодын огыл!

Олюк, йӱк шоктымо велкыла ошкылымак, омсам вон
чен, сарайыш пурен шогалеш. Чылан рӱж воштыл колтат.

— Айста ынде капка гоч портышкемым кышкылтына. 
Мемнан ял ӱдыр-влакын кушкыла марлан кайымыштым 
пален налына, — манеш Метрий.

Икте кудалта, весе...
— Ай, тыйже, пыльдырийже, Морко посёлкысо Оль

ош таҥетланак лектат ала-мо! — Колюш Олюклан кыч
кыра. — Тыйже, очыни, Куртко-Памашыш, тыйже — 
Кораксолаш... А тыйжым омат пале, мыйын пӧрт о к ни
мак онча ала-мо, — Идейлан ойла.

Адакат чыланат воштыл колтат.
Тыге мужед ситарымеке, ӱдыр-рвезе-влак суртоза деч 

чывым йодыч. Тудыжо тореш ыш лий. Овдокий ватын 
чылаже латкуд чывыже да кок агытанже уло. Шкетын ила 
гынат, тудо чыла суртвольыкдат ашна.

— Чывым кучынеда гын, тидлан ончылгоч ямдылал
таш кӱлеш.

— Мыйын оксам уло.
— А мый мӱй шыштым налынам, — шокта тӱшка гыч.
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А молыжым Овдокий вате шкеак лукто. Атеш вӱдым, 
конга гыч шӱчым, сӱан шарпаным, изи воштончышым 
ямдылен шындыш.

—- А ынде, иктын-иктын вӱташ пурен, кӧлан мо лога
леш, кучен лукса, — манеш суртоза.

Метрий, шӱкедылынак, эн ончыч пурен кая. Изи ош 
чывым кумен луктеш. Тудын почеш чыланат черет дене 
пурен луктедат. Кӧлан могай чыве логалмым пӧртӧнчыл 
волгыдышто ончалыт. А Оксинялан агытан верештын. Туд
лан моткоч йӧндымын чучеш. Кидыштыже агытанет «ку- 
ка-ре-ку-у» гына муралта.

— Ой, эше могай койышан, — манеш Овдокий вате.
— А теве Оксинан марийже милиционер але военный 

лиеш, — кычкыра Олюк.
Суртоза тидын годым семынже шоналта: «Агытан ни

могай военныйым але милиционерым огыл, а вате деч 
ойырлышо марийым гына ончыкта. Но тидын нерген 
еҥлан кузе ойлет, вет самырык-влак кызыт чыланат пеш 
вашке нелеш налыт. Чечасыже нерыштым кадыртен шо
галыт». Вара, воштылалын, пелешта:

— Ынде сурткайыкдам кӱварыш колтыза.
Чыланат йодмыжым шуктат. Ончыч чылаштынат чы

вышт ӧрынрак шогат. Вара гына эркын тарванылаш тӱҥа
лыт. Метрийын ош изи чывыже воштончышым чӱҥгаш 
пижеш. Тудын йырже гына пӧрдеш.

— Ой, могай койышан лиеш ватетше. Воштончышым 
гына оролаш тӱҥалеш. Тугеже воштончышет ок йом, — 
Колюш воштыл пелештыш.

— Изиш шыпрак лийза! — Овдокий вате каласыш. —- 
Ато чывылам лӱдыктеда.

Метрий, шкенжын чывыжым ончышат, Колюшыным 
шекланаш тӱнале. А Колюшын чывыже мӱй шыште деч 
огеш кораҥ, тудым чӱҥга, киндым чӱҥгалеш. «Кыт-кыт» 
кычкыралеш да оҥжым кадыртен шогалеш. Тиде жапыш
так вонггончышымат чӱҥгал толеш.

— Теве, ужат, тыйын чынетше мом чӱҥгале? Товатат, 
тыйынат воштончышет мӧҥгет гыч огеш йом, — Метрий 
Колюшлан мане.
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А Олюкын гай чывым але марте ик ганат ужаш лога
лын огыл ыле. Тудо пӧртӧнчыл мучко «Кыт-кыт да кыт- 
кыт» кыдетлен коштеш. Вӱдым подылеш, киндым чӱҥга
леш, олымбак, ӱстембак чоҥештен кӱза. Чыланат Олю
кын чывыжым ӧрын ончат. Ӱстембачын волен, адакат 
вӱдым подылеш.

— Ой, чыташат огеш лий! Тылатше могай орышо чыве 
логалын? — Овдокий вате манеш.

Оксинян агытанже муралта гына. Воштончышым 
чӱҥгал кая, оксам чӱҥга, сӱан шарпаным чӱҥгалеш. «Чы
нак тений Оксиня марлан кая гын веле, — суртоза се
мынже шоналта. — Пиалан гына лийышт ӱдыр-каче-влак. 
Илена гын, ужына».

Йӱд лишан веле ӱдыр-рвезе-влак мӧҥган-мӧҥгыш
кышт каен пытышт.

Овдокий ватат, сурт-печыжым петыркален, малаш 
пурен возо.

ТЫЙЫМ ГЫНА ЙӦРАТЕМ
О й л ы м а ш

Теҥгече Стопан мӧҥгыжӧ малаш толын огыл. Ваты
же, эрдене эрак кынелынат, вольыкым пукшаш лектын. 
Сырымыжым вольыклан луктеш. Вӱташ пуренат, казажым 
иеш вурса. Нунышт лӱдмышт дене вӱта йыр кудалыштыт. 
Стопан вате тунаре сырен, эсогыл шаньыкымат кышкыл
теш. Йол йӱкым колят, шып лие. Лумышто йол йӱкет 
кычыр-кочыр шокта. Пелашыже шонен, шаньыкым на
лын, ваштарешыже капкам почо. Онча, пелашыже огыл —- 
пошкудо Каврий коштеш. Стопан ватын сырыме чурий
жым ужын. Каврийын шӱмжылан чот лӱдыкшын чучын 
колтыш. Вет тудыжо адакшым яра кидан огыл, а шаньы
кеш. Ик гана веле шуралта гынат, иканаште ныл рожым 
ышта. Ате илыме шуэш. Кызытак мланде йымаке пурен 
возаш кумыл уке.

— Ала, — манеш, — Стопан вате шешке, шаньыке- 
тым умбакырак шогалтет. Шаньыкетымда сырыше нури-



етым ужамат, шӱмемланат шучкын веле чучеш. Ада кене
таште кырымыжымат чарна. Вара ватемланже мом ойлет 
гын?

Стопан вате сыренак шога.
— Мом ойлет? Мом ойлет? — манеш. — «Илыш дене 

чеверласен» манам, да йӧра. Кум кече гыч пайрем.
Каврий ӧрын шогалеш. Тыгай ойым ыш вучо. Шогыш- 

шогышат , пелештыш:
— Стопан вате шешке, ала ик шӱдӧ граммым йӱктет 

ыле? Мокмыр дене чурием да, ужатыс, пашамат ыштен 
ом керт.

— Пуэм мый тылат чечасыже шӱдӧ граммым пы
лыштӱҥ гычет. Кушто шочметым мондет. Стопан дене 
коктын икгай улыда. Тенгече эрдене, шылтен шынды
мем муынат, лектын каен да тачат уке. Икманаш, увер 
деч посна йомын.

Каврий помыжалтме гай лие:
— Ой, Стопан вате шешке, ик пеллитрым пу-ян. Мый 

чечасыже ойлем, тудо — кушто.
— А тыйже ужынат мо?
— Ужынам да ойлем. Еҥгавате дене лийын.
Стопан вате умшам карен шогале:
— Еҥгавате дене? Кай, кай, тыйже мом ойлыштат? 

Ойло-ян, кӧ тугай? Чечасыже мый когыляныштат шок
шо мончам ончыктем. «Ойло, ойло» манам. Шуко ит 
сӧрвалтарыкте.

Каврий манеш:
— Мылам ончыч кленчам темалте. Вара чыла ойлем.
Стопан ваге вашке гына пӧргйымачын ик кленчам

темен лукто. Каврий, тудым кидышкыже налын, шеҥге- 
чынак каяш тарваныш.

— Эй, тый кушко вашкет? — Стопан вате чарыш. — 
Ынде ойло, кушто, кӧ дене?

— Палет вет шкет илыше Ондри ватым. Тудын дек кае. 
Адак мыйжым гына ит ойло. Ужынат, колынат отыл, йӧра?

Стопан вате, кузе тидым кольо, туге Ондри вате деке 
тарваныш. Миен шуын ончале, капкаштыже кӧгӧн кеча.

Сырен, мӧҥгышкыжӧ пӧртылеш. Каврийын ватыже,



капка ончыкыжо лектын шогалынат, марийжым пеш 
ончыштеш. Пошкудыжым тогдайышат, йодеш:

— Каврийым ужын отыл? Теҥгече кастене йӱшӧ лек
тын каенат, тачат уке. Ала тыгай йӱштӧ кечын иктаж вере 
йӱшӧ кийылтеш. Чыла вере ончышт савырнышым, ни
гуштат шым му.

Стопан вате, нимом ойлаш ӧрын, шып гына лие. «Ада 
ойлаш, ала уке», — семынже шоналтышат, шке марий
жым вурсаш пиже:

— Мыйын Стопанемже теҥгече эрдене лектын каен 
да эшеат толын огыл. Адакшым пеленже ик кленча ара
кам шолышт наҥгаен.

— Тудыжо вет теҥгече Учимсолаште коштеш ыле. Ата- 
кӧлан чодырашке пулан кудальыч.

Тыгодым ончал колтат да Стопаным тогдаят. Тудым 
кок вечла кучен кондат. Стопан мурым гына муралта:

— «Ветер с моря лӱл...»
— Ой, кернак, мардежет плотина веч пуалеш аман.
Стопанын шӱргыжӧ шӱчаҥ пытыше. Вургемжат ше

мемын. Ватыже нимом ойлашат ӧрын:
— Тиде шем ияже кушеч лектын?
— Пошкудо ял рвезе кочегарлан ышта, — манеш. — 

Теҥгече мемнан пошкудылан пуым кондаш чодырашке 
миеныт, а тудыжо моткоч йӱшӧ лийын. Кочегаркыш пу
рен гына шуо, тунамак йӧрлын кайыш. Таче адакат мок
мыр шӧраш муыныт.

Ватыже Стопаным кидше гыч кучыш да, «Ой, Стопа- 
нем-чукаем» манын, коктын мӧҥгышкышт каяш тарва
нышт. Тидын годым Стопан вате Каврий ватылан ойла:

— Тый шкет илыше Ондрий ваге деке каен ончал. Кав
рийым ала тушанак кучет.

Каврий вате вашке гына пӧртышкыжӧ пурен кайыш. 
Ӱмбакыже арурак фуфайкыжым лупшалын, уремыш тар
ваныш. Лач тиде жапыште ваштарешыже Каврий лӱҥген 
пура. Ватыже тушанак вурседылаш пиже:

— А-а, тыйынат таче ветер дует да-а? Ну-ка мыланем 
чыла ойлен ончыкто-ян! Кушто ыльыч? Ондри вате дене 
лийынат да?



— Тыйже, тыйже мом ойлыштат? Кӧ тылат ойлен? 
Тушто лийын омыл.

— Вара кушто маленат?
— Пётр Васильевич дене маленам, тунар чот йӱшӧ 

лийынам.
— Шойыштат! Ойло чыла! Тендан коклаште мо лий

ын?
— Кай, мом тыгайым ойлыштат? Кузе тыгайым ой

лен кертат?
— Тый мылам чыным от ойло да? Ала, Юмо вашта

реш шогалын, оҥетым ыреслет?
Каврий лӱдын колтыш:

— Ыреслем, ыреслем. Вара мом налат тыге ыреслыме 
дечынже?

— Ах, тый миенат да Ондри вате деке?
— Уке.
Каврий, юмылук ваштареш шогалешат, оҥжым ырес

л ат  тӱҥалеш да семынже ойла: «Товатат, миенам вет Он
дри вате деке».

Ватыже, ыреслымыжым ужешат, йодеш:
— Каврием-чукаем, чынак миен отыл мо?
— Оҥемат ыреслышым. «Миен омыл» маньым. Тый де

чет молым иктымат ом йӧрате. Тыйым гына йӧратем. Ши
жат, кузе шӱмем кыра, «Теве лектын возеш веле» шонет.

КУШТО САЙ ИЛЫШЫЖЕ?
М ы с к а р а

Юалге шыже кас. «Мый гына куатан улам» маншыла, 
мардеж шӱкшӧ пӧртын калайжым лупша. Лоч да лоч гына 
шокта. Шкет улмо годым лӱдынат колтет. Руш манмыла, 
инфаркт лиеш. Валидолым гына налын ямдыле. Тыгай 
йӱкеш йӱдым помыжалт кает гын, чытырен гына кияш 
логалеш. «Ынде мом пытара тиде мардеж?» — семынет 
шоналтет.

Васлий вате Оксиня изи тошто пӧртыштыжӧ шкетын 
гына ила. Ынде тудлан тунемын. Марийже ныл ий ончыч
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ош тӱня дене чеверласен. Йочаштат уке. Мардеж йӱкым 
колыштын, йӱд омыжат йомын. Иктым-весым шонен кия. 
Окна декат каен ончалеш. А уремыште нимо огеш кой. 
Пычкемыш. Лач пий гына коклан урмыжалта. «Пий ур
мыжмо тиде сайлан огыл. Товатат, ойгылан», — шоналта 
Оксиня. Онжым кум гана ыреслен, мӧҥгеш шокшо вак- 
шышышкыже пурен возеш. Возын гына шукта — ала-кӧ 
окнам пералта. «Ой, кӧ тушто тыгай йӱдым йомын кош
теш? Кӧлан мо кӱлеш лийын?» — шоналта, вара йӱкын 
йодеш:

— Кӧ тушто?
— Мый, мый, Оксиня!
— Кӧ?
— Микита улам!
— Тыланетше мо кӱлеш?
— Ала шӱдӧ граммет темет ыле? Кутырышашем уло. 

Пурто.
— Йӱдым кутырыман огыл. Малыман. Кай лучо 

мӧҥгышкет.
—- Пурто ыле...
— Кеч мыняр сӧрвале, садак ом пурто!
— Эх, тыйым...
Микита тыгеат-тугеат Оксиням сӧрвалыш. Сеҥен ыш 

керт, савырнен, мӧҥгыжӧ ошкедашыже логале.
Оксиня, «Могай кутырымашыже уло» «манын, шонал

тыш. Илыш нерген кутыраш пелашыже уло. Мо кӱлеш 
лийын гын? Ватыже, очыни, граммжым темен огыл. Сад
ланак дыр кутырымо амал дене йодаш толын. «Ну, йӧра, 
пеш кӱлеш, мом вуйым корштарен тидлан кӧра. Оксиня 
кидшым лупшале. Шокшо тӧшакышкыже пурен возо. Ик 
велкыла савырна, вес велкыла, но омо огеш тол. Кыне
лын, теҥгече толшо «Жизнь» газетым ластыклаш тӱҥале. 
«Мом гына возымо огыл? Кай-кай, тидыже мом толаша? 
Тыгеже лийынжат огеш керт дыр? — семынже кутырен 
кия. — Адакат Пугачёва ден Галкин, Киркоров ден Рас
путина, эше Стойкая тушкак ушнен. Тудыжо молан кӱлеш 
лийын гын? Чылт окмак. Газетым лудде, чыла палаш лиеш. 
Кажне гана нунын нерген гына возат. Нигӧ нерген возаш



ӧрыныт гын веле? Окмак-шамыч. Мыйын нерген монь 
возыман. Кузе шкет ӱдырамаш илен. Ялыште вет — ой- 
ой-ой. Тиде тылат Бразилиет огыл. Карнавалыште гуляен 
коштмет гай огыл. Эше туштыжат кофейный плантаций- 
ыште пашам ыштыман. Сай, йолагай илышыже кушто 
гын? Бразилии кинотым ончет, да лӱдмаш веле. Ой, тиде 
илыш огыл, илыш огыл. Шкемын ялемак пеш чапле. А 
мый эше сай илышым мужед шинчылтам. Оксат гына 
лийже — чыла уло. Вот эше кугу ойго: оксажым кушто 
муаш? Пакчам куралаш — окса кӱлеш, иктым-весым 
ыштет — окса. Окса деч посна нимом ыштен от керт. — 
Умбакыже ластыюта. — Увертарымаш-влак. Тидым лудде 
эртыман огыл. Мом гына огыт ужале, мом гына огыт нал. 
«Палыме лийына» лукшо пеш кумда верым айла. Ончал 
лекшаш тидыжым. О-о-о, шкенышт нерген эше кузе во
зат вет. Апа сай улыт, ала уке. «Услуги» луж. «Грузопере
возки». Мыйын нимом кондаш, наҥгаяш огеш кӱл. Ме
шакыш оптем да шкак нумал наҥгаем. Ай-ай-ай, «Гадаю, 
приворожу, верну любимого». Чыташак оклий. Йӧраты
ме еҥем ынде от пӧртылтӧ. Мужед шинчаш нимолан. Юмо 
кузе пӱрен, туте лиеш. Сымыстарашыже, ой, мый шке 
пеш кертам. Шинчам п ыл т пӱялам гын, тунамак мыйын 
лийыт».

Оксиня, газетшым ластыкленак, мален колта. Эше 
нине увертарымаш-влак омешыжат кончышт.

КӰТӰ КӰТЫМАШТЕ
О й л ы м аш

Эр, Кече шке йоллажым чыла вере шарен. Агытан-влак, 
ӱчашен-ӱчашен, «ку-ка-ре-ку-у» мурыштым йоҥгалтарат. 
Олыкышто эр лупс кече дене йылгыжын кия. Урем дене 
комбо ден лудо-влак ерыш йӱштылаш волат. Чыве-ша
мыч, игыштым погалтен, кече лекме почешак пакчашке 
йыраҥым удыраш лектыныт. Вольыкынат кече мучко 
вӱташте шогаш кумылжо уке. Тудат кумда олыкышто ян
дар юж дене шӱлалтынеже, ужар шудым кочнеже. Садла-



нак, капкам почмеке, уремыш куанен лектын кая. «Му- 
у-у» да «Ме-е-е» гына шокта.

Кӱтӱ урем мушко вола. Микита командир семын он
чыч ошкылеш, а Васлий шеҥгеч покта. Ял кугужак огыл, 
садлан шорык ден ушкалым пырля кӱтат. Васлий чӱчӱжым 
полшаш йодын. Шкетын кӱташ огеш лий. Ял изи гынат, а 
вольык пешак шуко. Вет еҥ-шамыч ынде кум-ныл ушкал 
дене ашнат. Ялыште кызыт оксажым вольыкым, пакча
саскам да емыжым ужален гына ыштен налы т.

Ял гыч лекмеке, Васлий монден кодымо сумкажым 
шарналта. Солажым Никиталан пуэн, мӧҥгыжӧ кая. «Ик 
кленчам пеленем налаш гын веле», — семынже шоналта. 
Сумкажым налешат, ватыжын шылтен шындыме арака
жым луктеш. Ик кленчам темен налеш да сумкашкыже 
шында. Пасуш миен шумекыже, Микита чӱчӱжӧ йодеш:

—- Аза пеленет ик кленчам налынат? Ато пешак чот 
йӧсланем: вуем коршта, шӱлашат йӧсӧ.

— Налынам. Ватемын шылтен шындымыжым кычал 
муым, — Васлий кленчам луктын ончыкта. — Кечывал
лан вольыкым малаш пыштена, а вара, аппетит лекше 
манын, кочмо деч ончыч изишак подылына.

Но Микита тыгай ойжымак ыш вучо. Пешак нодыл- 
неже ыле. Ынде тудо вольыкым огыл, а кленчам тына 
кӱташ тӱҥале. Клевер пасушто вольыкет ласкан гына коч
кын коштеш. Васлий, нимом тугайым шижде, изишлан 
пӱнчерлаште поҥгым ончалаш пурен кайыш. А поҥгет 
икте коеш, весе... Кажныжым поген кайымет шуэш. Вас
лий куанен веле. Пакетшым темаш толаша. Поген кайы
мыж дене умбакырак каен колтымыжымат шижын огыл. 
Мӧҥгешла каяш огыл манын, корно дене лектеш. Онча, 
вольык уже маленат кынел шуктен, ерыш вӱд йӱаш вола. 
А кӱтӱчӧ Микита огеш кой. Чыла вере ончышт савырныш. 
Трук пылышыжлан мурымо йӱк солна:

Кожла воктен каем ыле,
«Корным йомдарем» шонем.
Ик чаркажым йӱам гын,
«Ушым йомдарем» шонем.



Муро йӱк почеш кая. Онча, Микита, кидым рӱзен- 
рӱзен, мурым мурен кия. Тудо — пеш тале гармоньчо. Тиде 
жапыште лач гармоньжо гына ситен огыл . Кажне сӱаныш 
тудым гына гармоньчылан кычкыралыт. Содыки кленча
жым кӱтен шуктен. А вольык нергенет монден. Васлий 
сырен, М и китам вурса. А йӱшым мом вурсет. Ик пылыш 
гыч пура, а вес пылыш гыч мардеж чодырашкыла пуал 
наҥгая. Микита ындыжым шкежат вольык тӱшкашке ӱпша. 
Нылйола гына шорык почеш коштеш. Васлий кечывал 
кочкыш деч посна кодын. Барбос лӱман изи шем пийышт 
Васлийлан лач муным гына коден. А молыжым чыла коч
кын пытарен. Соняжымат йомдарен.

Вашке кас шуэш. Вольыкым пурташ жап. Микита эше
ат огеш айыклане. «Ынде кузе кӱтӱм пуртыман?» — Вас
лий семынже шона. Урем мучко Микита мурым гына му
ралтен ошкылеш. Васлий кленча налмыжла нах ӧкынен. 
Тудлан пеш йӧндымын чучеш. Икымше кӱтӱ черетыштак 
тыгай туткарыш логалын. «Вес кечын Микитам кычкыра
лаш але уке?» — Васлий семынже шоналтыш.

МЫНЯР ТОЛАШЕТ, ТУНАР ОТ ЙӦРӦ
О й л ы м а ш

Икана Метрий вате Овокля ӱдыржӧ-влак деке олашке 
унала миен толаш шонен пышта, «Жап эрта да эрта. Тыге 
огыл, миен толшаш, — шоналта. —- Чылан ешан улыт, 
пашам ыштат. Жапым муаш огеш лий».

Ик кечын, эрдене эрак, автобус шогалме верыш тар
вана. Метрий суртеш шкетын кодеш. Мӧҥгысӧ чумыр во
льыкым ынде тудлан пукшен-йӱктен шогалташыже лога
леш. Тиде ок сите, эше пӧрт тич таракан-шамыч поше
ныт. Малашат волям огыт пу. Йӱд пычкемыште потолок 
гыч, шылт да шолт гына шоктен, кӱварыш камвозыт. 
Овокля нимом ышташат ӧрын; «Нине вӱрйӱшӧ-шамы- 
чым кузе пытарыман? Вет ынде нуно пошкудо-влак де
кат илаш кусненыт».

Метрий ватыжын пӧртылмашеш таракан-шамычлан
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мучашым ышташ шонен пышта. Тӱрлӧ ой-каҥаш почеш 
тӱрлӧ аярым ямдыла да чыла вере йыген шында. Эрла
шын, мален кынелхмекыже, ончал колта да ӧрыктарыше 
сӱретым ужеш: вӱрйӱшӧ-влакет чыланат кӱварыште йо
лыштым кӱшкыла шогалтен кият. Суртоза куанымыж дене, 
такмакым муралтен, кушталтенат колта.

— Ну, — манеш, — кувам куана. Тыгай кугызам кузе 
Гиннессын рекорд книгашкыже от пурто. Вет сутка жа
пыште чумыр вӱрйӱшӧ кашакым тӱнчыктарен кертынам. 
Вот тиде да! Кувам куанымыж дене, очыни, мыйым 
йӧршын шупшал пытара. Каен, пошкудем деке миен тол
шаш. Тек тудат тидын нерген пален налеш.

Метрий, тарванен, пошкудо Каврий деке лектын кая. 
Пӧртыш пурен шуде, тудым кычкыраш тӱҥалеш. Каврий
ын пылышыже пешыжак огеш кол. Оккӱл шомакым гын 
тора гычак колеш. Куваже иктаж-могай пашам ышташ 
йодеш гын, «А-а, мо-о?» гына манаш тӱҥалеш. «Ушдымо 
йолагай пырыс!» манеш гын, «Мый тыгай омыл» манме 
гыч веле шокта.

— Каврий, манам, Каврий! Тый колат, уке? Ну ынде 
мыйым кувам ӧндал, шупшал пытара. Вет пӧртыштем 
чумыр вӱрйӱшӧ-шамычым пуштын пытаренам.

— Могай вӱрйӱшым?
— Могай-могай? Таракан-влакым. Ужат, могай пӧлек 

тудлан лиеш. Куана дыр?
—- Мыйынат пӧрт тич улыт. Ала секретет ойлет? Мыят 

тыйын семынак кувамлан пӧлекым ыштем ыле.
— Вескана ойлем. Кызыт жапем уке. Вашке кувам ола 

гыч толын шуэш веле.
Метрий, омсам лоч чӱчын, лектын кая.
Овокля, куанен, мӧҥгыжӧ толын пура. Кок кидыш

тыже кугу сумка. Метрият куважым куанен вашлиеш.
— Ой, мо тыгай? Ала-мо укела чучеш.
— Кузе от шиж? Толмашешет чыла тараканым пыта

рен кертынам.
— Ой, Юмыжат, могай ойго вуча гын? Ой, ой, молан 

тыге ыштылат?
— Кузе молан? Тараканым пытаренам, да ойго вуча



мо? Чечасыже пошкудо Каврий деч конден пуэм. Айда 
ашне. Тылат мыняре толашет, тунаре от йӧрӧ.

Теве тыге вет. Метрий Овокляжлан куан пӧлекым 
ыштен ыш сеҥе.

КУЗЕ ОЙЛАТ, ТУГЕ ЛИЕШ
О й л ы м аш

Юалгырак мардеж пуалеш. Шокшо кеҥеж кечын ты
гай годым шӱлалташат ласкарак. Ужар шудо, сӧрал пеле
дыш тамле пушым чыла вере шарен шынденыт. Олыкысо 
мӧр кече лекмым вученак шога, чевер, мотор поянлык
ше дене кажнын чонжым йӱлалтара. Чылажымат пурлын 
ончымо шуэш. Чон йӱленак йӱла. Тыгай кеҥежым кӧ ок 
йӧрате.

Оксиня куват, кеҥеж кечылан куанен, яндар южыш 
шӱлалташ лектын. Могыржыланат ласкан чучеш. Теле муч
ко пӧртыштӧ киен эртаренат, кызыт тудлан уэш шоч
мыжла чучеш. Тыгай сай кечын иктаж деке уналат миен 
толаш уго огыл.

Оксиня кува унала кошташ иеш йӧрата. Мӧҥгыштыжӧ 
шкетын огеш иле гынат, ала-молан чонжо ӧрдыж вер- 
лашкат шупшеш. Ожнысо семын олаш чӱчкыдын кош
тын огеш керт. Тудын тушто кок ӱдыржӧ ден эргыже 
ешышт дене илат.

Ик чевер кечын Оксиня олаш икшывыже-влак деке 
миен толаш тарвана. Ялысе костенечым погалтен, эр ав
тобусыш лектеш.

Остановкышто калык тич погынен. «Тынарынже куш
ко каят? Мыйже кеч йочам деке каем», — семынже шо
налта

Теве автобус толын шогале. Чыланат тарванылаш тӱҥа
льыч, икте-весым шӱкедыл пурат. Оксиня кува —~ пеш 
писе айдеме. Оҥжым ончыко кадыртен, пуренат шога
леш. Автобус тич калык. Оксиня кувалан шоген каяшыже 
верештеш. Котомкажым сидене йымак шӱкалын, йӧнеш
тарыме пучым пеҥгыдын кормыжтал шогалеш. Ик велке,
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вес велке ончалеш. Шинчажлан шинчыше самырык ӱдыр 
перныш. «Кай, тыге огыл. Йодын ончышаш, ала вержым 
пуа», — шоналтыш. Калыкым шӱкедыл-шӱкедыл, ӱдыр 
воктеке толын шогалеш да, лап лийын, тудын деч йо
деш:

—- Ӱдырем, йолем пеш коршта. Ала веретым пуэт ыле?
Ӱдыр, вуйжым кӱшкыла нӧлталын, Оксиня кувам 

шинчашӧржӧ дене ончале:
— Тыгай шоҥго-влаклан кызыт коҥга шеҥгелне кий

ымаш автобус дене перныл коштман огыл.
Тыгайым колмеке, нимом пелашташат ӧрат. Ӱдырын 

мутшо шоҥгыеҥын чонышкыжак логале...
Вашке кеҥежат эртен кайыш. Шӧртньӧ шыже толын 

шуо. Оксиня куван уныкаже ӱдырым налаш тарванен. Теве 
качын суртыш оръеҥымат конден пуртат. Оксиня куван 
шӱмжӧ теве-теве йолвундашкыже шумеш волен кая. Ӱдыр 
ӱмбак ончалын, автобус дене кайымыжым шарналтыш. 
«Але марте ӱдырем ден веҥым коҥга шеҥгелне ашнен 
огытыл гын, ындыжым чынак коҥга шеҥгелне кияш ло
галеш», — семыже шоналтыш шоҥгыеҥ.

ШӦРТНЬӦ КӦРШӦК
О й л ы м а ш

Кеҥеж эр. Майрук кока кухньышто пеш вучыматы- 
леш. Кочкаш шолта. Тудо тошто пӧртыштыжӧ шке тынак 
ила. Телым тушто моткоч йӱштӧ. Кечеш кок-кум гана коҥ
гаш олтет гынат, шокшо огыл. Шеракан путям гына арам 
йӱлалтен пытарет. Садлан тений тудо у пӧртым чоҥаш 
тӱҥалын. Ялыштак кум чоҥышым муын. Шкежат керт
мыж семын полшен шога: кечеш ныл гана нунылан коч
каш шолтен пукша. Лӱмынак ик тагажым шыллан шӱшкы
лын. «Пӧръеҥ-шамычлан, — манеш, — шылан кочкы
шым кочман. Ато кушеч куатшым налыт?»

Майрук кока шижынат ыш шукто, чоҥышо-шамычет 
пуренат шогальыч. Суртоза эр кочкышым тыманмешке 
ӱстембалан поген шындыш.

129



Куатым поген, пӧръеҥ-влак тунамак пашалан пижыч. 
Иктыже траншейым кӱнчаш тӱҥале, а коктынжо кӱым 
нумалаш пижыч. Кенета траншейым кӱнчышӧ пӧръеҥет 
кольмыжым ӧрдыжкыла кудалтыш. Кок могырышкыла 
ончалын, Майрук кокамат ондален поктен колтыш.

— Кай, — манеш, — кевыт гыч пероскым налын тол. 
Ато таче пеленем налаш монденам.

—- Ой, чечасыже, чечасыже кондем, — манын, сур
тоза кевытыш ошкыл колтыш.

— Ончалза, мый мом муынам!
Коктынат, вуйыштым ӱлыкыла ыштен, ончал колтышт 

да верешыштак тӱҥын шогальыч. Кӱнчаш тӱҥалме лакыш
те шӧртньӧ окса дене темше кӧршӧк шинча.

— Айста вашкерак иктаж-кушко шылтен шындена, 
ато Майрук кока толын шуэш. Мый тудым кевытыш пе
роскым налаш гына ондален колтышым.

Тиде жапыште, капкам почын, Майрук кока пурен 
шогалеш да чылаштланат пероско пачке гыч шуялта.

Кенета кумытынат мӱшкыр корштымылан вуйым 
шияш тӱҥалыт. Стопан кӧршӧкым мешакеш шылтен. 
Чыланат мӧҥгышкышт каяш тарваненыт. «Эрла толына» 
манын каласышт да чеверласен лектын кайышт.

Суртоза, нимолан ӧрын, шкетын шоген кодо.

ӰЯК-МӰЯК ИЛЫШ ОКСАШТЕ
О й л ы м а ш

Васлий кува пошкудем йылмылан пеш кертеш. Тый 
«Ошо» манат гын, тудо садак «Шеме» манеш. Ӱмбалан 
чийыме тошто фуфайкыжымаг яклака йылмыж дене ту
намак курткыш савырен шында. А шӱргывылышыже рек
ламыже артисткым гаяк волгыдемеш. Эсогыл «Дав» шо- 
вынегаг огеш кӱл. Шоҥго улмыжым иктыланат ынеж он
чыкто, шкенжым самырык семынак кучаш тырша. Йоча- 
шамыч коклаште йоча койышыжым ок йомдаре, а самы
рык-влак коклаште нунын семынак койышлана.

Ик мотор кечын, самырык-шамыч коклашке лектын,
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шкеж дене лийше оҥай историйым каласкалаш тӱҥале.
— Икана, —■ манеш, — мужедше кува деке миенам, 

ончыкылык илышем пален налаш. А тудыжо тӱрлым ку
тыркала. Тӱткын колышт шинчымеке, коклан шонымаш 
пура. Молан мыйым тыгай илыш вуча? Мо дене Юмылан 
келшен омыл? Товатат, осал пашам ыштенам. Садланак 
тыге йӧсланен илаш логалеш. Калык деч колынам, пуйто 
мужедше куваже пеш оҥай. Шукырак оксам пуэт гын, 
сай илышым мужед пуа. Шагалракым пуэт гын, плокарак 
илышым сӧра. Оксажым от пу гын, пылышетым гына 
петырен шич. А мыйже вет, пенсийым жапыштыже пуэн 
огытыл, да мужедше кува деке окса деч посна миенам. 
Костенечымат налын омыл. Киндым налашат ушышкем 
пурен огыл. Унала кайымем годым кеч-кунамат иктаж- 
могай костенечым налам ыле, а тунам йӧршын монде
нам. Яра сумка денак миен пуренам. Садланак дыр кӧршӧк 
пундаш илыш нерген гына куктышто. «Эре когарген илы
же» маншыла. Илем-илем, ынде шоҥгемынат шуынам. 
Мужедше куван мутшо тугак шуын огыл. Очыни, мӧҥгӧ 
толын шумешкем чодыра корнеш йомын кодын. Вот тыге 
лийын. Сай илышетым пален налнет гын, пеленет шукы
рак оксам нал. Тунам гына ӱяк-мӱяк илаш тӱҥалат. Чын
жымак кызыт илыш оксаште. Оксат уло гын веле, айдеме 
семын илет. Уке гын, кӧршӧк пундаш илышетымак гына 
ужат.

СЕРЫШЛАН ВАШМУТ
М ы с к а р а

Йыван командировко гыч пеш сырыше пӧртылын. Вет 
тудын праважым поген налыныт. Тиде тудлан пеш кӱтӱ 
ойго. Тынар ий машинам виктара, але тыгай туткар лий
ын огыл ыле. А тидыже Латвийыште лийын.

Йываным командировко дене Латвийыш колтеныт. 
Тушто тудо аварийыш логалын. Икмыняр жап эртымеке, 
АТП-шке начальниклан серыш толын. А туштыжо ава
рийыш логалме нерген серен колтеныт. Рушлат огыл, а 
латыш йылме дене. Начальникет шуко ок шоно. Йыван
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дене пырля пашам ыштыше Василий йолташыжым кыч
кыралеш. Тудыжо лӱдынат колта. Молан, манеш, мый
жым ӱжыктат. Ада теҥгече изишак подылшо лийынамат, 
иктаж-кудыжо чоген. Кызыт калык осал. Икте-весылан пий 
ден пырыс гай улыт. Иктымат шотыш огыт нал. Тыге шо
ненак, начальникше деке тарваныш.

Саламлалтыт, а вара пашалан пижыт. Начальникет 
ойлаш тӱҥалеш:

— Мыланем, — манеш, — серышым возаш кӱлеш.
Василий ӧрын кая, «Могай серышым?» —- шоналта.
— Тый вет курыкмарий улат, вот шкендын йылмет 

дене мылам чечас серет. Мо нерген возаш — каласем.
Вот тыге нуно, курыкмарий йылме дене серен, Лат

вийыш серышым колтат.
Шуко жапат ок эрте. Йыванын праваже толынат шуэш. 

Курыкмарий йылмет олыкмарий Йыванетлаи кугу полы
шым пуэн. Латвийыште курыкмарий кусарыше лийын 
огылат, вуйыштым аҥыртылын огытыл. Руш начальни
кат шуко шонен огыл, йодышлан вашмутым серыктен.

Вот тыгай оҥаят илышыште лийын кая улмаш.

МАНЕШ-МАНЕШЫН КОРНЫЖО КУЖУ
О й л ы м а ш

Майрук кува пакчаштыже пешак колорад копшаҥгым 
нога, коклан шӱкшудымат курал шуа. Семынже шешкыж 
ден уныкажым моткоч игылтеш. Нуно ик кугу пӧртыштӧ 
нылытын илат. Шешкыж дене огыт келыштаре. Эргыже 
подылаш йӧрата гынат, тудым изи йочалан чамана. Ку
намже ик шӱдӧ грамм гыч коктынат «рашкалташ.

Майрук каша пакчаште кужун ыш кучалт, пӧртыш пу
рыш. Но туштыжат шукак шинчен ыш керт, уремыш лек
тын кайыш. Ялыште могай ой шарлен — чыла палынеже. 
Шуко шоныде, пошкудо Ондри вате деке ошкыльо. Тыште 
тудын нерген уда мутым огыт ойло, но манеш-манешы
мат коштыкташ йӧратыше огыл. А Майрук, мӧҥгешла, 
манеш-манешлан моткоч куана. Манеш-манешлан кӧра
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тудо ала-кушко шумеш коштеш. Кӱлеш гын, вес ялыш
кат автобус дене кудалеш. Садланак чыла пала. Иктаж- 
мом пален налеш гын, йод веле — чыла ойлен ончыкта. 
Уремыш лектешат, кажне еным мыскылен налеш. Шеш
кыж нерген гын эре удам гына ойлаш тырша. Но шотан 
еҥже шкенжымак вурсен налеш.

Ынде ялыште пошкудо ӱдырын марлан кайышашыж 
нерген мут шокта. Майрук эн ончычак качыжын кушто 
илымыжым пален налын. Качын ялышкыже миен толын. 
Чыла йодыштын. «Качыже, — манеш, — поян еш гыч, а 
ӱдырын пӧртшат шӱкшӧ. Кузе качымарийже налеш? Кай, 
кай, кумалтышыжым кузе опта? Ой, тиде сӱаныш кайы
де огеш лий. Мом опта — кӧ пала. Тыгай ӱдырлан кузе 
тыгай качымарийже логалеш? Ала мӱшкыран? Уке-е, чыла 
тидым пален налаш кӱлеш».

Майрук ынде пошкудо ӱдырым эскера.
Кӱтӱ толмым нулаш лекше ӱдырамаш-влак пырля по

гынен кутыркалат. Майрукат нунын деке ушныш. Пошку
до ӱдыр нерген пешак палынеже. Ондри вате чытен ыш 
керт, вурсаш пиже:

— Мом ойлыштат? Марлан каяш тӱҥалыт гын, чылан 
мӱшкыран улыт мо? Каче ден ӱдыр икте-весыштым йӧра
тен ушнат. Эн ончычак йӧраташ, пагалаш кӱлеш. Каче 
шотан гын, ӱдырын пӧртшым огыл, а шкенжым онча.

Мутланымашке Стопан ватат ушныш:
— Удыр —- пашаче. Яра шинчылтмыжым ик ганат ужал

тын огыл. Эре мом-гынат ышта.
Майрук шып лие. Очыни, шкенжын ӱдыр илышыжым 

шарналтыш.

ПУДЫРГЫШО МАШИНА
М ы с к а р а

Уремыште пӧръеҥ-влак погыненыт да пеш кутырат. 
Чукай Васлий, машинаже улат, умшажым петыраш огеш 
шоно. Иктым кутыра, весым. Йылмылан пеш кертеш, 
«ниялтенат» пуаш мастар. Ялыште тудо эн ончычак «де
вятке» машинам налын. Тӱсшат иеш мотор — ошо. Ма-



пашажым кажне кечын эрыкта. Плотина воктеке кудал 
миен шогалешат, чыла лавырам вӱд дене мушкын колта. 
А южгунамже, ондалкален-ондалкален, изи йоча-влакым 
тарла. Нунышт куанат веле. Икшыве-шамычлан урем дене 
шинчын кӱзашат иеш куг у куан. Теве тачат, Волжск олаш
ке миен толят, кас велеш вӱд воктеке кудал кайыш.

Машинан еҥым мӧҥгыштыжӧ кучаш ок лий. Тӱрлӧ 
сомыл дене кудалыштеш. Яра шинчаш жапше уке.

Васлий, кужуйол шыҥалам пушеҥге укш дене лупш
кедыл шинчышат, тачысе оҥай историйжым шарналтыш.

— Таче, кечывал эртымеке, олашке пеш кудалам. Он
чем, корнышто мыйын гаяк машина шога, а воктеныже 
пеш мотор кок ӱдыр кидыштым рӱзат. Мыят кудал эртен 
шым кай. Ӱдыр-влаклан моткоч келшенам ала-мо. Вашта
решем шыргыжалыт гына.

— Ой, кай, чокым ит кутыркале, тыгае шоҥго могай 
ӱдырлан кӱлат? — ватыже колын шуктыш.

— Но-но, кузе тыге ойлаш тоштат? Пондашем нӱжын 
шуэм гын, самырык ӱдыр-влакет эше кузе ончалыт!

— Айда, тыйже, Васлий, кернак, ит чиялтыл, — ма
неш пӧръеҥ кашакат.

Но Васлий чакнаш ок шоно.
— Те, —- манеш, — ончыч колыштса кузежым-мо

жым. — Шогальым ынде. А ӱдыр-влак машинаштым ача
лен огыт мошто улмаш. Мыят капотым нӧлтал ончаль
ым, а тушеч шокшо пар вужге лектеш. Иктым-весым он- 
чынггым. Машина кудалаш йӧрыш огыл мо... Шкемын ма
шина шеҥгекем нунын машинаштым тросе дене пижык
тен, Волжска,ин шумеш кондаш логале. Теве стадион ту
раште светофор йӱла. Мыят машинам шогалтен гына шук
тышым, а шеҥгечын шупшын кондымо машинат туге 
мыйым тӱкен пуа. Ну сыренам: «Чечас шокшым пуэм. Таум 
каласыме олмеш машинам локтылыт». Мыят, машина гыч 
лектын, шеҥгеке ончальым гын, шинчам каралтышым: 
ончыл сиденьыште нигӧ ок шинче. Кок ӱдыр шеҥгел си
деньыште улыт, сӱретан журналым ончен шинчат. А мы
лам ни воштылаш, ни шорташ.

Тыге ӱдыр-влаклан кӧра машинагымаг локтыл шуэт.
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