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Конешне, южо еҥ каласен кер- 
теш : ойлаш тудо куш тылго? А 
вий-куаты мкуш томуаш ? Чынак, 
кушеч налаш кӧргӧ внй-куатъ^м?^ 
Очыни, пӱртӱс деч. П ӱртӱсын 
поро вийжылан эҤертен, шкап 
ч от  тыршыман. Тыршь^ман к а ж 
не кечын, каж не шӱлалтыме еда 
уш -акылнам пӱсемдаш, чоннам 
пойдараш тырш ыман. ТУнамже, 
очыни, мыйын илышем мь^ланем 
гына пуалтын, сандене мом шо
нем, туды м  ы ш тем, кузе шонем, 
туге  илем мннме деч кӧргӧ намыс, 
кӧргӧ ш от у т а р а т .
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о н ч ы л м у т

Эше нылымше курымыштак илыше мудреч Златоуст пу
тырак чын каласен: йочан шочмыжо — пӱртӱсын вийже, 
тукымын пӱрымашыж дене кылдалтын, но тӱням ужшо 
икшывым ончен кушташ виян уш да кугу тептер кудыт: 
ача икшывыжым христиан да нравственность шӱлышеш ок 
кушто гын, тудо айдемым пуштшо дене иктак; а илышыште 
улшо, вашлиялтше йӧрдымӧ койыш (игылтмаш, шолышт
маш, пуштедымаш...) воспитанийын укежлан кӧра лектын 
шога.

Поро еш, шотан ача-ава, коча-кова чондай лайыкым 
пуэныт, тӧр ошкылаш сугыньленыт. Айдеме чылажымат шот
дене ыштен кертын, но...

Антонина Шакирова кӱкшӧ педагогический образова
ниян, адакшым кум икшыван ава. Сай пала педагогика те-
орийымат, практикымат, илышын кочыжымат, тамжымат.

Книган содержанийже пӱтынек, манаш лиеш, илыш гыч 
налме, илышыште вашлиялтше пуламыр-влак негызеш ик- 
тешл алтын.

Эн ончыч мом палемдыман: автор илыш фактым уш дене
веле огыл пален налеш, а шӱм-чон вошт шижеш. Чылажат 
тудым тургыжландра, возышо семын, айдеме семын азап
лаш, шонкала, чылажымат радамла.

Книгаш пуртымо материал-влак очерк сынан, ситуаци
онно-публицистический вий-куатан улыт. Нуно кеч-могай 
лудшо еҥланат: изи-влакланат, самырык ӱдыр-рвезе, еш, 
ача-ава, коча-кова-влакланат келшен толыт.

Книга «Кӧ титакан?» ойлымаш - очерк дене почылтеш.
Кӧ титакан? Ача-ава? Икшыве? Икте-весым умылымаш, 

келшымаш укелык. Икшывыштым кузе ончен кушташ, ача- 
ава-влак огыт пале, але падыраш ышт верч шӱм-чонышт 
йӧршынак огеш йӱлӧ: ача-ава йочашт ончылно, тукым он
чылно ответственностъым огыт шиж, полдалге, ок-кӱл кой- 
ышым ончыктат. Сын-кун укелык. Тыгай ешыште кушшо



икшыве поро кидыш ок логал гын, ончыкыжым могай ача 
але ава лиеш?

Ош тӱняш йочам шочыктен луктынат гын, пӱртӱс пу
ымо вий-куатым, ава чон моторлыкым да порылыкым он- 
чыктен, ласкалыкым, чон шокшым пӧлеклен, уш-акыл- 
лан туныктен, илыш корнын! лукмаш ошкылыктыман ыле 
да вет...

Кӧ титакан? Арака? Локтылалтше кумыл кыл? Умыле- 
на мо, умылаш тыршена мо йочанам, чон падырашнам?

Чыла тидлан автор вашмутым кычалеш, лудшым шон
калаш тарата. Йочам ончен - куштымаште кызыт мо ок сите? 
Психолог дене мутлана, тудын мутшым лудшо дек шукта.

Жап да шинчымаш. Мыланна пеш шагал педагогичес
кий шинчымашым пуат,— манеш психолог. — Литературат 
шагал.

Автор тӱрлӧ ситуацийым, ава але икшыве койышым 
илыш гыч налын сӱретла. Каласынеже: моштена мо илен 
кӱчык гына ӱмырнам?

Арам огыл ойлат: «Олмаже олмапу деч мӱндыркӧ ок 
воч», «аважым ончен ӱдыржым нал, ачажым ончен, эр- 
гыжлан марлан лек»... Коденыт кугезе кочана-кована-влак 
еш, ача-ава, моло нерген ушан деч ушан ой-влакым. Но 
кунамже нинын нерген огына шоналте, кӱлдымаш кой
ышлан вийнам пуэна.

Книгам умылаш лийме, куштылго йылме дене, Калы
кын поян шомакшылан эҥертен возымо.

Антонина Шакирован тыгай суапле пашаже Умбакыжат 
пойдаралт толжо.

П. АПАКАЕВ, 
педагогика наука доктор, профессор.
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КО ТИТАКАН?

Тиде чынак лийын. Ик- 
шывын кидше логалме дене 
ава колен. Кузе тиде лийын?
Молан? Ала калык манмы
ла, йоча шӱм кӱ пелен?

Молан мый уэш тиде 
жапыш пӧртылам да 
шӱмын ишыктыше йоды- 
шым пачаш-пачаш радам- 
лем? Ала эртыше сӱрет нер
ген ойлашыжат ок кӱл?
Уке! Кӱлеш. Вет тиде осал 
паша айдемын кӧргӧ шӱм-поянлыкше йоммылан кӧра лий
ын. Айдемын лушкыдылыкшо, неле ваштареш Шоген керт- 
дымылыкше илышым кочкын. Айдемын уш-акылжым, 
кӧргӧ вийжым арака кепшылтен. Кочкын авай кӧргӧ вий- 
ым, йӱлатен шочшын шӱм-чоным.

А ынде пӧртьшына ончычсо пагытыш. Тымык йӱд. Ко- 
ремъял калык ласка омо дене мала. Лач ик тӱр пӧртыштӧ 
гына тулым йӧрташ огыт вашке. Тыште кум йоча шке кок- 
лаштышт шыпак мутланат. Ачашт, Семон, кӱварыште ма
лен кия. Тудат таче йочашт пелен шинча ыле дыр, пош- 
кудыжлан вӱта пурам нӧлташ полшенат, тудыжо поро па- 
шалан сайынак «тауштен тӱлен». Семон мӧҥгыжӧ 
пыкше-пыкше толын шуын, омса лондем гопак, семынже 
вудыматен, кӱварыш шуҥгалтыш Йоча-влак вуй йымакше 
кӱпчыкым пыштеныт, леведыныт. Семонлан кызыт омо деч 
шерге нимо уке, тудым нимо ок тургыжландаре. Да айык- 
ше годымат... ешыже нерген шонен мошта мо? Вет тудо, 
суртоза, вуйын шогышаш...

А йоча-влак икте-весышт деке чакрак пызнен возыны- 
тат, аваштым вучет! Тудыжо ынде арня лиеш ял ӱмбалне 
коштеш. Ушыж гыч икшывыжат, суртшат лектын возыыыт. 
Арака дене аҥгыргыше вуйжым кузе-гынат «поремдаш» 
манын, сурт еда коштеш. А йоча-влак вучат. Шонат, тачы- 
же садак толеш. Кеч йӱшӧ, но мӧҥгыштӧ лийже. Тыге чон
дай сайрак, каньылырак. Мӧҥгыштӧ мала гын, «ала ида, 
ала уке» манме тургыжланыме шоныш деч ушет ыле. Кы-
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Н,п шонен кий: кушто тудо? Тата мо? Ала иктаж вере шуҥ
галтыш ала иктаж коремыш пурен каен...

йоча шӱм ойгыра, йӧсын шортеш. Уке, ганат огеш тол, 
витне Генс йӱдат шуэш, а капка почылтмо йӱк ок шокто. 
Молгунам, тыге арня наре коштмем шагат жапыштырак 
але изиш ондакрак толеш ыле. Капкаматэше попым ок шук
то, а тудын мурымо йӱкшӧ пылышлан солна да, тиде йӱкым 
кодын, йоча-влак ласкан шӱлалтеныт: ида, мӧҥгӧ толеш.

— Акай, авай тачат огеш тол ала-мо? — Юра шольышт 
изи мушкындыж дене шинчажым туржеш, ава Толмет 
ойым ӧрдыжкӧ поктен колтынеже.

— Уке, ок тол,— Андрей пентыдемден пелешташ.
— Андрей, Юрий, малыза...— ака шольыжо-влаклан 

кӱштыш, логараҥыш толшо комля мутшым кошарташ ыш 
пу. Тудо келгын шӱлалтышат, кӧргӧ йӱкын кошартыш.— 
Эрла школысо кайыман вет...

Эрдене Андрей чодыртатен йӱлышӧ коҥга могырыш 
кугу ӱшан дене ончале, коҥга ончылно аважым ужаш шо
ныш, но тушто адакат акаже веле шогылтеш. Тудын шин
чаже ала коҥга тулын шокшыжлан кӧра, ала шортмыжлан 
кӧра йошкаргаш Ака Андрейын ончалтышыжым шиже, вуй
ым кумыкрак ыштыш.

— Андрей, кынелза, школыш кайышыла деч ончыч вӱдым 
конден кодына,— йӱкым лукто вара. — А мый эше вольы- 
кымат пукшен омыл. Теве кочкаш шолтемат, школыш кай
ыме деч ончыч коҥгажымат петырен шуктынем. Юра ден 
Андрей верышт гыч писын тӧрштен кынельыч. Нуно шуко 
огыт сӧрвалтарыкте, палат: акан кӱштымым от шукто гын, 
тудлан шкаланже тиде пашам ышташ перна, тыге шко- 
лышкат вараш кодеш. А школышто почеш кодмылан вур
сан

— Ачайже уке мо? — Андрей ведрам кид ыш нале.
— Эрденак пошкудыш лектын кайыш, адак йӱшӧ то

леш дыр?

Андрейлан 14 ий. Тудын капше шуйналтын, сынжат 
сӧрал. Чылт качымарий. Тидым шкежат умыла. Урокышто, 
ӱдыр-влакын шинчаончалтышыштым шке ӱмбалныже 
шижеш.

Латньш ий. Ты пагытыште айдеме шкенжым шке умы-
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л ат  тырша, кӧргӧ йӱкшым колыштеш. Лач ты жапыште 
шӱмын ала-могай у шижмаш тарвата, шӱм вес семын 
кӱлтка, ушыш тӱрлӧ шоныш толеш. «Мый денем мо ыш- 
талтеш, мом толашем?» — Андрей шкаланже шке йодышым 
пуэден, шкенжым умылаш тыршен. Тидлан корак, очыни, 
тудо южгунам моткоч тыматле лийын, шкежат илышлан 
куанен, уло шӱм-чонжо мурен. Южгунамже, мӧҥгешла, 
нимолан огыл шӱлык кумыл авалтен, нимом ыштыме шуын 
огыл, эсогыл шкал а н ӱшанын йомдарымашат лийын. Неле 
пагыт. Йоча илыш деч пуйто ойырленат, а кугыеҥ илышыш 
эше ушнен отыл. Лач ты жапыште рвезылан лишыл айдеме 
ситен огыл. Чоным нигӧлан почаш. Тудлан эн лишыл улшо 
айдеме, ава, ты пагытыште кӱлеш каҥашым пуэн ок сеҥе 
гын, кеч поро ончалтышыж ден шыматыже, вийым пуыжо 
ыле. Уке, тудо йоча-влакын кӧргӧ шонымышт верч огеш 
тургыжлане, шочшо-влакын куан ден ойгыштым умыла- 
шат ок шоно. Тудо нимом ок шиж, огеш умыло, ок уж — 
чылажымат арака алмашташ Йоча-влак кузе тунемыт, мом 
кочкыт, мом шонат — тудлан керек. Тудын мӱшкыр эре темше. 
Таче ик суртышто кочкеш, эрла — весыште.

Подылаш йӧратыше еҥжылан амал веле лекше. Калык 
манмыла, агытаным руалеш гынат, кугу пайремыш савы- 
ра. А Коремъялыште тыгайже ятырак. Семон ватым шагал 
суртышто орленыт, шу кыж годым тудлан суртоза-влак 
шкеак чаркат темалтен пуэныт. Кузе уке гын: вет Семон 
вате нунын дек веле огыл пурен, эше вес суртыш кая. От 
пу гын, пошкудо-влак дене тыйын нергенет удамат кала
сен кертеш. Ик чарка жал мо? Тек йӱэш, зато «чотыр», 
«жмот» шомак-вл ак деч утлет.

Уке. Семон ватым чыланжак тыге порын огыт вашлий. 
Южо еҥже вурсен веле колта: «Шке нергенет от шоналте 
гын, кеч йочат-влак, суртет нерген шоналте». Тунамже Се
мон вате шкенжым пыдалаш тӱҥалеш, шинчавӱдымат ок 
чамане. Оза-влакын кумылыштым савырен кертде уремыш 
лектеш. Эх, тунамже Семон вате шыдешка вет. Тудын йыл
ме пӱсӧ, мом гына ойлен ок пытаре. Тылеч вара тиде сур
тыш йолжымат ок пыште, кон деке пураш лиеш, 'тудо сай
ын пала. А корак корак шинчам чӱҥгаш ок тӱҥал.

Тыге арня, южгунам кок арня наре перныл коштмек, 
Семон вате кӱпнышӧ чуриян, арака пушан мӧнтыжӧ то-
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лып пура. Семон шыдын вашлиеш, мушкындым чумырта, 
а йоча нлаклан куан ден ойгым тӧр пайлаш перна. Нуно 
ажгыныше ачам лыпландараш тыршаш, ава ден ача коклаш 
Мурат, пиалан мушкындыжо шагалрак логалже манын шо
пак Мом ыштет, ава — авак. Ача ден ава вурседылыт, кре
далме а йоча-влакын шӱмышт кожгатыме кайыкын гай 
лӱдын кӱлтка, нунылан кызыт коктынат лишыл улыт. Нуно 
чылажым огыт умыло: молан кредалаш? Вет ава мӧҥгыш 
толын. Ынде тудо нигуш ок кай. Кочкашат шолта, пӧрт 
кӧргымат йытыран.

Чынак. Семон вате шке титаклаш касараш шонышыла, 
икмыняр жап аракам умшашкат ок нал. Тыгодым икшыве- 
влак Уремыште вуйым кӱш нӧлтен коштыт, еҥ шинчаш 
вожылде ончат. Но... Куатын адакат мучаш толеш.. Теве чо
дыра гыч пуым кондаш кӱлеш. Адакат арака деч посна ок 
лий. Пужым пошкудо трактористак Конда, тудо оксам ок 
нал, а аракам ок шӱкал. Поро пашам ыштымыжлан моло 
семын кузе тауштет? Грузитлаш полшышо-влакымат сий- 
лыман. Тугеже адакат аракам шолташ перна.

Ава шуктышым ямдылшаш аташ ямдылаш веле тӱҥа
леш, йоча-влакын шӱмышт йӧсын ишалтеш. Ончыкыжо мо 
лийшашым нуно палат, сандене кертмышт семын чара- 
кым ышташ тыршат. Ончычшо Андрей арака шолтымо ӱзга- 
рым шалатен ыле, но ава пошкудо деч налын толын, шӱк- 
тышымат ястарен ончен, но ава садак йӧным муын. Икана 
аважын уке шеҥгеч шуктышыш шинчал пачкым кудалтен. 
Аваже шуктышем шумым чарнен, шолташ жап шуын ма
нын, арака шолтымо ӱзгарым ямдылаш тӱҥалын. Тудлан 
ачажат полышкален. Ава ден ача, кучам нумалын, мон- 
чашке ошкылыныт. Но икмыняр жап гыч ава орышо гай 
пӧртыш куржын пуренат, ончыч ӱдыржӧ, вара эргыже ӱмбак 
кидым нӧлталыт. Тыге Андрейын кӧргыштыжӧ шыде-ӧпке 
тул эркын ылыжын.

Семон ватылан эргыжат, ӱдыржат икана веле огыл ой- 
леныт: «Авай, йӱметым шке кудалтен от сеҥе гын, эмлал
таш кай». Ты шомаклан ава тулоргажла ылыжын: «Мый кугу 
алкаголик улам шонышда мо?! Шке авадам тыгай кугу на- 
мысыш пуртынеда!»

— А мыланна намыс огыл мо? — чон йӧсын Андрей 
кычкырем, но ава тиде йӱкым кодын огыл.
ю



* * *
Андрейлан пырля тунемше ик ӱдыр, Света, пеш чот 

келшен. Тудо шке шижмашыжым нигӧлан каласен огыл, а 
Света дене гын мутланашат вожыл ый. Света пеш моторжак 
огыл, классыште тудын деч моторракат улыт, но Андрей
лан Света келша и чыла. Такше Светам классыште чылан 
пагалат. Тудын ончылно эн чот лӱшкаш йӧратыше рвезы- 
жат шкенжым тыматлын кучаш тыршен. «Света аваж гаяк 
поро, ныжылге,— Андрей семынже шонен. — Эх, мыйын 
авамат тудын аваж гай лийже ыле. Светан аваже нигунам 
йоча ӱмбак ок кычкырле, арака йӱмыжымат нигунам ужын 
омыл. А мыйын...» Андрейын кӧргыштыжӧ кӧранымаш, 
чаманымаш, ӧпкелымаш да эше палаш лийдыме кумыл 
шочын.

Ял — алак. Тыште нимом нигӧ деч от шыл те. Кӧ могай 
улмьш чылан налат. Уремыште иктаж-кӧн йочаже шала кой
ыш дене ойыртемалтеш гын, ял калык тунамак акым пуа: 
«Олмапу деч олмаже ӧрдыжкӧ ок воч шол. Ачаже але аваже 
могай икшывыжат тугай». А Андрейын ачаже веле огыл, 
аважат йӱшӧ. Санденак, очыни, Андрей Света деч аптыра- 
нен. Шонен, Света тудлан тиде калыкмутым кунам гынат 
тушкалтен пуа. Эше койдаренат кертеш. Вет Семон вате 
йӱшывуя нунын декат пурыде эртен огыл, а йӱшын уш 
кӱчык. Кӧ пала, ава тушто мом куктышташ. Уке, Андрей 
Света дене нигунам мутланаш ок тӱҥал. Сай ӱдыр, Анд- 
рейлык огыл. Андрей. Кӧ тудо тугай? Ал катод ик-влакын 
эргышт -  вот кӧ!

Андрей йӱшӧ ача-ава деч вожыл ыҥ Вожылын йолташ 
рвезе-влак ончылно, вожылын ӱдыр-влак деч. «Молан, 
молан авамже йӱэш?— чон йӧсыж дене шонен рвезе.— Ок 
лий мо еҥ семын илаш?» Тӱрлӧ нерген шонкален рвезе. Еҥ 
семын ача-ава дене пырля клубыш ошкыл колтымыжо, але 
ача-ава пелен сомылым ыштен колтымыжо шуын, но ты
геже, мо шарна, эше нигунам лийын огыл. Такше лийын 
сай пагыт. Ш ар т  икмыняр ий ончычсо пагытым. Тунам ава 
эше ок йӱ ыле. Южгунам, пайрем годым гына, пыртак по- 
дылын. А вара чӱчкыцынрак да чӱчкыдынрак подылаш тӱҥа
лын. Пытартыш жапыште гын, шотшымат йомдарем. Сай 
ыле икмыняр ий ончыч. Ачажат нунын дене пырля модын,
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аважат нуным ончен, куанен шыргыжаш. «Молан йӱэш? 
Кузе йӱашыже тӱҥалын?» Тидым Андрей нигузе рашемден 
ок керт да амалжымат шонен ок му.

Андрей кастене^ моло дене пырля модмашкат кайыне- 
же, но аптырана. Йолташ-влак дене кузе мутланаш тӱҥа
лаш, ӧреш. Иктаж-кудыжо койдарен пелеште гын, кеч ко
ля рож ыш пурен кай. Тыгайжат лиеш вет. Тыгодым ала ача 
семын мушкындо дене керылташ? Андрей кузе шкем ку
чаш, ок пале. Ешыште мом тудо ужеш? Кредалмашым, 
игылтмашым. Вот и шоно: мом ышташ, кузе лияш.? Анд
рей книгам лудаш йӧрата. Тушто чылажат раш, сай, но 
шке илышыште лектын шогышо йодышлан вашмутым от 
му. Ш колы штат тиде йодышлан вашмутым от нал. Теве 
ава йӱшӧ. Мом ышташ? Кеч уремыш лектын кычкыре, 
пий семын урмыж, чонлан ласкалык уке. Йӧсӧ Андрей- 
лан, моткоч йӧсӧ.

Тиде кечынат Андрейым пӧртыштӧ йӱшӧ ава вашлий
ын. «Тый кӧ улат?» маншыла, шинчажым пыч-пыч ыштен, 
эргыже ӱмбак тӱткын ончен да эргыжым пален, лӱҥген- 
лӱҥген, ваштарешыже миен:

— О-ой, мыйын эргым толыныс. Мыйын эргым эрге 
мо? Золото тудо! Э-э, мый йӱшӧ улам, мый шотдымо ай
деме улам! Йӱшӧ ыштенам гынат, сай эргым ыштенам. Туге 
вет, эргым? Ужат, кидетат, йолетат верыште, шинчатат 
пӱсӧ.

— Авай, малаш воч,— Андрей аважым лыпландараш тыр
шен.

— Э-э, мый — малаш?! Мыйым тый малтен пуштнет, 
да!— ава пӱйжым шотыр-р пурлын.

Андрейлан йӱштын-шокшын чучын, туге гынат тымат
лын мутланаш тыршен.

— Авай, чарне. Изиш каналте.
— Мый! Чарнаш! Кӧлан тый ойлет, шке аватлан? Кӧ 

тыйым ончен, кон чызым шупшынат, шапшак,— ава эр
гыжым мушкынден колта.

— Авай, тый, тый онченат. Изиш каналте, пыртак 
шӧрлет,— Андрей аважым кровать дек шӱдырен намийыше 
тулла йӱлышӧ шургыж мучко кочо шинчавӱд йоген В о 
лынь Но йӱын орышо ава эрган чон шортмыжым ок уж,
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огеш умыло. Тудо верже гыч кынелят, уэш омса могырыш 
тарваныш.

— Тый кушко?— эрге омсам авырен шогале.
—- Коран', нолнер,— ава эргыжым чумалнеже ыле, но 

шкежак веле кӱвар ыш шуҥгалте. Кӱвар ӱмбалне шукак ыш 
кий. Ончыч Вуйжо, вара эркын-эркын капшат нӧлталте, 
лӱҥген-лӱҥгем кынел шогале:

— Уке, мый ом Мале. Мый теве Якуш вате дек миен 
толам.

— Ом колто,— эрге пеҥгыдын пелештыше
— Тыйын колтыметым вучен шол. Кӧ тый улат! — ава 

омса шылым руалтыш, но омсам почын ыш шукто, Андрей 
аважым шеҥгекыла шупшыльо.

— Ой-ой, пуште-еш! — ава уло пӧрт кӧргым шергылта- 
рен кычкырале.

— Тый эше тыге! — Андрейын кӧргыштыжӧ тынар шыде, 
тунар ойго, ӧпке погыныш, каласашат Оклий. Мом ышташ 
маншыла, кок могырыш ончале, шкеже кылмыше еҥ гай 
йытыра, вынер гай ошемын. Шыл ыжым кучен кертде, 
кӱварйымал омсам почат, аважым пӧртйымак шӱкан кол
тыш.

— Ох-х!— нелын кечкыжалме йӱк Андрейын шӱмыш- 
кыжӧ пӱсӧ кӱзыла керылте да пуйто Андрейын шӱмжат 
шогале да тунамак чымалте. Тудо писын кӱвар йымак 
тӧршташ, но... Чот шӱкал колтымылан кӧра, аваже вуй- 
лепше дене тошкалтышыш пернен...

Теве тыге лийын нимыняр ий ончыч. Андрей нигунам 
ок мондо тиде кечым. Ӱмырешлан ок проститле шкенжым, 
ӱмыр мучко шкенжым шке каргаш да титаклаш тӱҥалеш. 
Умыр мучко кӧргӧ намыс деч ок утло. Молан тыге лийын? 
Мо верч?

Титакан Андрей, нимом от каласе. Сайракым шоналташ
гын, лач Андрей веле титакан мо?..
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ачай , аваиым ит кыне

Осал ден поро иквереш кош
тыт, манеш калык. Пӱртӱсыштӧ 
поро вий озалана — илышнат 
поро, тыматле, улан, осал вий 
вийым налеш — илыш озыркан 
мардеж гай. А кызыт айдемын 
порылыкшым, кӧргӧ намыс- 
лыкшым пуйто ала-могай шем 
вий сеҥенак сеҥа да айдемыжат 
тудын ваштареш шогалаш вий
ым ок му. Тыге чучеш, пуйто ай
деме шкеак лӱкыш пура да тыге 
ыштыме дене ала-кӧлан ӱйым 

шукта. Ӱйым ышта илышлан — нелыже логалеш шкал ай, 
оп кем куча пӱрымашлан — ойгым Конда лишыл еҥ-влак- 
лан.

Чынак, кызыт илыш куштылгыжак огыл. Кунамже ту
гай пӧрдемыш логалат, илыш тыйым тыге терга, туге луп- 
ша — кузе лияшат от пале. Чыла тидым ужаш, шижаш да 
колаш огыл манын, южо еҥже келге агурыш шуҥгалтеш. 
Уке, мый чынугур нерген огыл ойлем, мутем кочывӱдан 
агур нерген... Йӱлышӧ шӱмым лыпландараш манын, кудо- 
иктыже арака кленчам кидыш налешат, аракам стаканыш 
темалтен, шолт! йӱын колта, Аҥгыргыше Вуйжо то й ы 
мым чарна, но чон куаным ок шиж. Сандене тудо уэш- 
пачаш илышым, пӱрымашым шӱрдылеш, титакла, лишыл 
еҥым койдара. Тудо нигӧм ок чамане, Уке, йоҥылыш лиям. 
Чамана. Чамана шкенжым. Сан,денак шке лушкыдылык- 
шым еҥ ӱмбак кусара да илышым, пӱрымашым титака- 
ныш луктеш. Нужналык, пашадымылык тыгайыш шуктен 
манеш.

Нужналык, пашадымылык шӱет гыч ишат гын, мӧҥгеш
ла, виян лийман огыл мо? Илен лекташ манын, илыш 
пӧрдемыште ур семын пӧрдман, тыршыман огыл мо? Ала 
чонна нужнаҥаш? Уш-акылна шонымым чарнет!? Шке 
кӧргӧ лушкыдылыкнам шижына гынат, нӧлталташ, пеҥ
гыдемаш манын, нимом огына ыште да мӧҥгешла, лӱкыш
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гына волена. Вет тазыла корно дене мунчалтен волаш пеш 
куштылго: нимогай тыршымаш, кӧргӧ вий-куат огыт кӱл.

Теве ик районысо кугу ялыште ужмо сӱрет кызытат шин- 
чаончылнем. Урем дене мӱшкыран ӱдырамаш йӱын орышо 
марийже деч куржын утлаш тӧча, туштак кок ньогаже ма- 
гырен-магырен куржыт. Но неле мӱшкыр дене пеш писы- 
нак от курж шол, пӧръеҥ ӱдырамашым вашке поктен шу о, 
мландыш шӱдырал кудалтышат, йолжо дене чумаш тӱҥале. 
Ӱдырамаш мӱшкырым кидше дене авырен кученат, тарва
наш тойыде кия, а йоча-влакше тӧрштыл-тӧрштыл кыч
кырат: «Ачай, авайым ит кыре, ачай, авайым ит пушт!» Но 
ача ни йоча магырымым, ни еҥын ойлымыжым ок кол. 
Йӧра, кеч пошкудо-влак жапыштыже куржын тольыч. Оры
шо еҥым ӱдырамаш деч кораҥдышт, кандыра дене пидын 
пыштышт. Ӱдырамашат кынеле, вуйым кумык ыштен, не
лын ошкылъо.

Молан тиде сӱретым ушештарышым? Ончыч ойлымо му- 
темым пеҥгыдемдаш манын. Тиде пӧръеҥым шотан манаш 
лиеш мо? Айыкше годым, можыч, тудо моткоч уста па
шаеҥ, ушан ойымат каласен кертеш, но... Тыгайым ушан- 
шотан пӧръеҥ манаш нигузе йылме ок савырне.

Да, айдеме илаш шочеш. Но илыш тӧр асфальт корно 
гай огыл. Тудо шуко йыжыҥан. Да илышат кажнылан ик 
гана пуалтеш. Нигӧат кок ӱмырым ок иле. Тугеже илышым 
пеш чот аклымаш перегымаш Перегыман шкендын илы
шым веле огыл, весынымат.

Конешне, южо еҥ каласен кертеш: ойлаш тудо куштыл
го? А вий-куатым кушто муаш? Чынак, кушеч налаш кӧргӧ 
вий-куатым? Очыни, пӱртӱс деч. Пӱртӱсын поро вийжы- 
лан эҥертен, шкан чот тыршыман. Тыршыман кажне ке
чын, кажне шӱлалтыме еда уш-акылнам пӱсемдаш, чон- 
нам пойдараш тыршыман. Тунамже, очыни, мыйын илы
шем мыланем гына пуалташ, сандене мом шонем, тудым 
ыштем, кузе шонем, туге илем манме деч кӧргӧ намыс, 
кӧргӧ шот утарат.

Чын, ме тӱняште шкетын огынал. Улыт мемнам йӧра
тыше-влак. Ме нунылан кӱлына. Кӱлына икшывыланна,
кӱл ый а шӱм пелашланна. А ешыште коктынат лушкыдо 
кумылан лийыт гын? Тунамже илыш пытыме дене иктак.
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Тыйын веле огыл, шочшетынат. Мутем уэш кочылемыш 
савырем.

Ешыште ачажат, аважат аракалан вуйым пуат гын, йо
чан кӧргӧ вий-куатше ешаралт кертеш мо? Уке, очыни. 
Такше изи падырашлан шуко ок кӱл, йӱшӧ-влакат кунам- 
гынат а Й мат да шочшыштым кидышкышт налыт, оҥ пелен 
шыман ӧндалыт, веселан шыргыжыт, ласкан мутланен кол
тат. Лач Тидыже кӧргӧ шӱм-чонлан вийым ешарыше эм гай. 
Тылеч вара ава шке шочшаш икмыняр жап ок вӱчкалте 
гынат, йоча авай шокшо кидш ат шке могырыштыжо ши- 
жеш, авай поро йӱкшӧ, ныжыл ончалтышыже ок мондаш 
А кушмо семын йоча вашталтеш. Илышымат келгынрак 
умыла да шкежат кумда крак шӧнан! тӱҥалеш. Вара семын 
шке илышым весын дене таҥастара. Тыге йоча шӱмыштӧ 
эркын-эркын ӧпке, шыде кумыл шочеш, нӧргӧ айдемын 
кӧргӧ тӱняже нужнаҥеш, пула да пыта манашат лиеш. Туш
то лач шыде ден ӧпкелан веле вер кодеш, а порылык, ӱшан
лык ӧрдыжкӧ кораҥыт. Чон поянлык йомаш, неле вашта
реш шогаш ситыше вий ок код.Теве адакат айдемын луш- 
кыд ылыкше, вийдымьшыкше...

Лушкыдылык, кӧргӧ шӱм-чон поянлык, намыслык 
йоммылан корак огыл мо айдеме, эсогыл, шке шочшо па- 
дырашыжым ужала, монда. Тидлан корак огыл мо кызыт 
уэш йоча приют, йоча приемник-распределитель-влак еша- 
ралтыт. Илыше ача-ава ӱмбачак тулык йоча-влак ешарал- 
тыт. А нунын чоныштышт мо ышталтеш, кӧргыштышт мо
гай вий вожым налеш — икмыняр ий гыч раш лиеш. Поро, 
тыматле, етым умылен моштышо айдеме, ала уло тӱнялан 
шылым кучышо рвезе але ӱдыр илыш йогыныш ушна, ка
ласаш неле. Йоча приютышто кӱэмалтше чоным мыняр- 
гынат лывырташ, поремдаш, но ача-ава деч посна йочалан 
неле. Неле ачан але аван койышыштым умьшаш, неле поро 
винтан ӱшанаш. Тугеже шке илышнам, койышнам ӧрдыж 
гыч ончалына да кӧргысӧ уто-ситынам кораҥдаш вийым 
ала муына?
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ПӰРЫМАШ

Кӱдырчӧ кӱдырта,волгенче-лай
волгалтеш,

Самой мемнан пӧрт вуйпан
гутлаште.

Илыш неле-лай,ял калыкше осал
Самой мемнан илалме-лай

пагытыште.
Мландыжат туҥгела,ай, 

тайыл гын,
Йӱмӧ вӱдна туҥгела,йогалеш.
Ош юмына кузелапуйырен гын,

Мемнан ӱмыр садыге эрталеш.
(Эрвел марий муро).

Айдемын пӱрымашыже саҥгашкыже возалташ, манеш 
калык да ойжым пеҥгыдемдаш манын, тыге ешара: «Пӱры
маш деч от утло», Тиде чын, ала уке, нигӧ раш каласен ок 
керт, да мыят ӱчашаш ом тӱҥал. Оемат вес могырышкыла
савырыше м.

Чон нужналык да кӧргӧ шӱм поянлык, ваш-ваш умы
лымаш да келшыдымаш, порылык да торжалык. Илышым
виктарыше, ваштарешла шогышо кок вий. Кудыжо виян- 
рак? Ӧсалже але порыжо? Айдемын уш-акылже, чонжо мо
гай вийлан эҥерта? Тырша мо айдеме шкем шке умылаш 
да пагалаш, умыла мо вес еҥымат? Теве кушто мемнан
пӱрымашна, пиална.

Умылымаш, пагалымаш, йӧратымаш. Кажне ойышто 
кугу вий, келге шоныш, илыш. Тудо могай лиеш, нине 
вий деч шога. Ваш-ваш умылет, пагалем, йӧратет — илыше- 
тат, калык манмыла, ӱй ден мӱй, уке — аяр под.

Пуйто тыгай полыш логалын Иошкар-Олаште илыше 
ик самырык ӱдырамаш. Амалже? Уке, ом каласе. Кызыт мый 
нигӧм титаклен ом керт да тидым ышташ правамат уке. 
Мый илыш йыжыҥ гыч ик сӱретым гына ончыктынем. Ва
лян (тыге манын а самырык ӱдырамашым) илышыж гыч 
налме сӱретым.

Кок самырык шӱм ваш-ваш йӧратен шындымек, етым 
чумыра. Валя ден Женят шке илышыштым пырля илен эр
тараш товатленыт. Рвезе ӱдырым шке ешыж дене, родо-
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тукымжо дене палдараш шонен пышта да удыржым 
мӧнтыжӧ унала наҥгая. Валят йӧратыме рвезыжын ача-аваж 
дене палыме лияш шонен, лӱдын-вожылын, каче суртыш 
пура. Тыште Же иян гаяк поро, ныжылге шинчаончалты- 
шым вашлияш шоныш, но... Ӱдыр ден рвезе омса лонде- 
мым веле вончышт, ава эрдыжым роп! пералтен, йырым- 
лен колтыш:«Эй, юмыжат, мый тугай эргым куштенам, 
тыгай шешкым Конда манын шонен омыл!» Валян капше 
мучко йӱштӧ вӱд кышкалалте, теве-теве волен шинчеш, 
но Женян пеҥгыде кидпӱанже вийым ешарыш: нуно он
чыко эртышт. Валя чонжо дене вучен, ӱшанен: Женя он
чыкылык пелашыжым нигӧлан игылташ ок пу, тудо Валям 
йӧрала, тугеже ӱдыръеҥын кумылжым умылышаш. Ты ке
чын Женя Валям шыматен, ӧндалын, ныжыл деч ныжыл 
шомакым ойлен, но Валян чонжылан садак каньысырын 
чучын. Шӱмыштӧ ӧпке кумыл нерешташ тӱҥалын, но Женя 
шке койышыж дене тудым вашке шулыктарен.

Икмыняр жап гыч нуно ушненыт. Сӱаныште ял калык 
мурен, чӱчкен, а качын аваже куан шинчавӱд олмеш кочо 
шинчавӱдым йоктарен. Нигӧ деч вожылде, сӱан калыкым 
шотыш палле, родо-тукымжылэн вуйым шийын: «Эх, ты
гай чапле эргымлан тыгай шешкым пурташ шонен омыл 
ыле...»

Йӧратымаш сокыр маныт. Валя денат тыгак лийын. Тудо 
уло чон дене йӧратем шке марийжым, йӧратен да пагалем 
пелашын род о -тукымжым.

Но Женян аваже у шешке дене нигузе келшен кертын 
огыл. Аваже веле мо, эсогыл, шӱжарже-влакат Валям 
йӱштын онченыт. Очыни, санденак самырык ешыште ваш- 
ваш умылыдымаш шочын, кок йӧратыше шӱм икте-весе 
деч кок могырышкыла торлаш тӱҥалын.

Кузе тиде лийын? Молан? Ала тыге илаш юмыжак 
пӱрен? Уке, очыни. Эртыше жапым шарналтен, Валя тыге 
каласкала:

— Ава лийшемлан первый кечыла гычак шым келше. Ти
дым койышыж гычак шижым. Сӱаныштына тудо тыге шо- 
гылто, пуйто колышым тоят. Сӱан деч варат икана веле 
огыл, воктечем эртышыжла, келгын шӱлалтен колта ыле: 
«Эх, еҥга, тудо еҥгак. Муйнак вет «еҥ гай». Мый нимолан 
ӧрын Шоген кодам ыле.



Ну, молан, молан мый келшен омыл? Ала капем изи- 
ракат, тыге ончат. Вет Же ияже мый денем таҥастарымаш
те, чынак, кап-кыл дене мотор. Лопка туп-вачан, кӱкшӧ 
капан, а мый, нунын манмыштла, куньырий. Но меже йӧра- 
тенна икте-весынам. Тугеже мо верч мыйым тынар игыл- 
тыт? Шонымаштем, тидлан нимогай амалым пуэн омыл. 
Сурт сомылкамат ыштенам, тувыр йолашымат мушкынам. 
Тиде тыйын, тиде мыйын манын, ойыркален илымашем 
уке ыле. Такше тудо от йӧрӧ гын, отак йӧрӧ, кеч ӱпет дене 
кӱварым ӱшт.

Ончыч чытенак илышым, шоненам, кугуракым пага
лаш кӱлеш. Вара семын чытышем пытыш да мариемлан вуй
ым шийын каласышым. Но Женя мыйым йыдал налме ол
меш, тыге гына пелештыш: «Тудо мыйын авам. Авам кеч- 
могай лийже, ваштарешыже ойлаш ит тошт. Мый тудым 
йӧратем да пагалем».

Мый семынем шортынам, но тетла мариемлан ик га
нат вуйым шийын омыл, чыла ӧпкем кӧргыштем нума- 
лынам. А Женя утларак да утларак авай мутшым колыш
таш тӱҥале да вараракше мый декемат йӱктыш, коеш. 
Аваже семынак да лач тудын мутшо денак мыйым игыл
таш тӱҥале.

Ну, молан? Вет меже йӧратем ушненна. Кушто ончычсо 
ныжылгылыкше, кушто йӧратымаш? Йӧратымаш. Ынде мый 
шкежат йӧратымашлан ом ӱшане да илыш йыжыҥем шер- 
галын, тыгай шонымашке шуынам: «Ш еш ке - шам ыч пер
вый кечыла гычак марийыштым кидыш налшаш улыт. Ава 
мутым гына колышт илыше эрге дене илен, порышкак от 
шу. Адакше, йӧратем манын, шкендымат куштыран! савы
раш ок кӱл».

Да, илыш йыжыҥан. Вашлиялташ порыжат, осалжат. Ва
лян каласкалымыжым колышт лекмек, шоналтет: кӱлеш 
мо весылан еҥын илышыш шӱшкылташ, еҥ илышым шке 
шонымо семын пӱтыркалаш? Ӧк лий мо икте-весым пага- 
лен да умылен илаш. Лиеш да кӱлеш. Тунам Ильшат ала 
тынар шуко йыжыҥан огеш лий ыле.
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КУШ ТЫЙ Й О М Ы Н А Т ?

Кеч-могай пашалан, койыш
лан айдеме эн ончыч ешыште 
тунемеш. Ончыкылык айдеме 
могай лиеш — кугурак тукымын 

| илышыже, пашаже, койыш- 
шоктышыжо дене чак кылдалташ. 
Тыгак поро кумыл, поро койыш 
шотыштат. А тыгай айдемын 
кушташ, очыни, ача-авалан 
шканыштат поро лийман. Уке 
гын, кузе туныктет? Вет шомак 
ден паша але койыш-шоктыш 
ваш-ваш огыт кылдалт, торлат 

гын, пырдыжыш пурсам кышкыме дене иктак лиеш. Шке 
ончыктымо пример — эн сай туныктышо.

Мыйым автобусышто ужмо сӱрет поснак кожгандарыше 
Тиде ӱдырамашым, авай, сайын пален, ик ял гычак улы- 
на. Мый тудым шылталаш ом шоно, адакше, тыгайже лач 
ик тудо гына огыл, улыт моло вереат.

Ӱдырамаш да тудын куд ияш эргыже ола гыч ялыш уна
ла кудалыт. Корно кӱчыклык огыл, сандене эрге мӱшкыр 
шужымым шыже, витне, аважым чыштыраш тӱҥале:

— Авай, ик печеньым гына пу.
— Мӧҥгыштӧ коч маньым вет,— ава сумкажым пӧчӧ, 

пакетым лукто, эргыжлан шуялтыш. Тунамак воктене, аваже 
ончылно шинчыше ньога кидшым шуялтыш: «Ня-ня». Ава 
тиде нӧргӧ падыраш ӱмбак ончалят, эргыжлан кӱштыш:

— Коч писынрак. Ужат, воктенет шинчыше ньога кид
шым шун. Азан ава тарай гай йошкаргын!, пуйто изи гтады- 
рашыже ала-могай титакын ыштен кудалтен.

— Тудо так. Изи вет, мом ужеш, тудлан кидшым шун,— 
йыдал налаш Вашка.

Мыланемат йӧндымӧ лие. Тыгай нӧргӧ падыраш ӱмба- 
кат шӧрын ончаш лиеш мо? Вет тудо тӱнаш шочшо у айде
ме эше тӱнямжымат умылаш веле тӱҥалын. Тудлан кызыт 
чылажат оҥай, чылажымат кидше дене кучен ончынеже, 
умшаш налын тамлынеже, икманаш, илышым умылаш 
тунемеш. Конешне, адак тидым ат шотыш нал ман: корныш-
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то, Уремыште еҥ кид гыч налаш туныктыман огыл. Но... 
Койыш, кумыл Уремыште але мӧҥгыштӧ улмым ок Ончо, 
тудо эркын-эркын тапталтеш, пеҥгыдемеш. Сандене па- 
лымемлан пелештыде шым чыте. А тудо нимынярат ыш ап-
гыране.

— Нечыве кажнылан пуэдаш. Кызыт чылан оксан улыт, 
налышт. Эргымат тугак туныктем. Тудын деч теве иктаж - 
мом йод, тудо нигунам нимом тыланда огеш пу.

Конешне, тыште утларакше чаҥгалык нерген ойлалтеш. 
Но чаҥгалыкше лач поро койыш йоммылан кӧра огыл мо 
шочеш?

— А йоча-влак дене кузе модеш? Уремыште? Модышы-
мат лукде ок лий вет?

— Модышым уремыш нумалмаш уке. Тек весе луктеш.
Могай йоҥылыш шонымаш. Ава эргылан могай уро-

кым пуа.
Изи нӧргӧ чонышто еҥым умылымо, чаманыме кумы- 

лым шочыктымо олмеш — торжалык. Ончыч вес еҥ деке, 
вара... Илен-толын шочмо ача-ава декат тыгаяк койыш лек
тын кертеш вет.

Але налаш вес сӱретым. Тыгайымат чыла вере ужаш лиеш.
Автобусышко шоҥго кова пурен шогале. Куш шинчаш 

маншыла, кок могырыш ончал е, иктаж лу ия трак рвезе 
шинчыме ваштареш толын шогале. Рвезе, шоҥгыеҥлан ве- 
рым пуаш манын, верже гыч тарваныш, воктене шинчы
ше самырык ава тудым мӧҥгеш шупшыльо. Шочшыжым 
поро койышлан туныктымо олмеш, шоҥгыеҥ ӱмбак шы
дын ончале:

— От уж мо, йоча шинча.
Адакат торжалык, еҥым пагалыдымаш. Йоча умыла, 

ултыш пышта: «Тыге ышташ лиеш. Ава тидлан тудым пыда- 
леш». Ончыкыжым тудо эре тыгакак ышташ тӱҥалеш.

Конешне, кажне ача-авалан шке шочшо шерге. Но т о ҥ 
ге ммекьтна самырык тукым мемнам ок пагале гын, ме ком 
вара титаклышапт улына? Икшыве — мемнан ончыкылык- 
на, ӱшанна. Могай тудо лиеш? Чоныштыжо поро шӱлыш 
шыҥдаралтеш, илана мо? Ала ме шкеак шкаланна ойгым 
куштена?
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КУМ ПӰРЫМАШ

Йӱшӧ нелаш, йӱшӧ ача, йӱшӧ эрге... Тиде — ешлаы эн 
кугу ойго, йоча-влактан намыс. А молан нуно йӱыт? Кузе 
арака кепшылыш логалыныт? Можыч, аракалан шӱманак 
шочыныт? Ала авай, акан, ӱдыр татын титакыштат уло? 
Айста таче аракан кочыжым тидын могырым ончалына да 
каҥашымашке тендамат ушнаш йодына.

Лида К. тиде рвезе дене автобусышто палыме лийын. 
Женя, манына тудым. Моло рвезе-влак дене пырля шеҥ
гел верыште ласкан гына шинчеш Женят, йолташыже-вла- 
кат, шке манмыштла, «изишак пелтеныт», сандене путы
рак весела улыт: кугун мутланат, воштылыт, кычкырлат, 
пуйто автобусыштыжат лач нунак веле улыт. Тиде сӱрет 
Лидалан ыш келше, рвезе-влак могырыш келесырын он
чал ын пелештыше «Лӧкен шынденыт да тӱняштымат мон- 
деныт ынде».

— Кӧ, тиде ме «лӧкенна?!»— иктыже верже гыч тарва
ныш, но воктене шинчыше шем ӱпан рвезе, тудым шуп- 
шылын, мӧҥгеш верышкыже шындыш:

— Чу, чу, тыге ок лий. Ужат, могай мотор ӱдыр, а тый? 
Ок лий, чын вет, мотор ӱдыр? Эх, ӱдыр-кудыр, мӱй пеле
дыш, шичса-ян верышкем.

— Тау, мый шогенат кертам. Теве шоҥго ковам шындеда 
гын, сай ыле,— вашештыш ӱдыр.

— О-о, ковай, шоҥго ковай, Тыят тыштак улат улмаш?— 
рвезе шоҥгыеҥым пуйто кызыт гына ужылалташ,— т о ҥ 
гылан уныкан ончен шинчыман огыл мо? Куш миенат 
гын?— тудым, кидпӱанже гычак кучен, шке верышкыже 
шындыш.

— Ой, тау, уныкам, тау, шоген-шоген, ноеиат пыте
нам ыле,— таушташ Вашка кова.

Лидалан рвезе ала-мо дене келшыш, ӱмбакше порын- 
рак ончале.

Тылеч вара Лида ден Женя чӱчкыдынрак вашлияш тӱҥа
льыч. Рвезе вашлиймашкат икмыняр гана подылшо толын, 
но ӱдыр тудлан нимыняр шыдешкен огыл, арака подылмо 
нерген эсогыл мутымат луктын огыл. Женя подылмыжлан 
амалым эреак муым.

Икмыняр жап гыч нуно ушненыт. Лида ынде гына шке
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йоҥылышыжым умылен. Сӱан деч вара кум кече эртыме- 
как, Женя тунар йӱын шынден, эсогыл мӧҥгышкыжат 
шкевуя толын кертын огыл: йолташыже-влак шӱдырен кон- 
деныт. Вара семын тыгай сӱретше чӱчкыдын рак да чӱчкы-
дынрак лияш тӱҥалын.

«Окмак ыльым,— манеш кызыт Лида,— Ме, ӱдыр го
дым, йӱшӧ рвезе дене вашлияш молан вашкена, ала? Па
лена вет, ужына — толмыжлан садак йывыртена, вашлий- 
машке огеш тол гын, ой тыре на. А вара шкежак ӧрына: М а 

рийка молан йӱшӧ? А тидым огына шоналте: тудо качыж 
годымак тыгай лийын. А меже нуным чараш манын, ни
момат огына ыште. Ойлат, чын йӧратымаш чыла нелылы- 
кым сеҥа, а мый ом пале, тудо мыйым йӧрата мо? Йӧратен 
мо? Такшым шкен шке от Натале гын, весыж деч мом ву
чаш. Шке титакан улам».

***
Володя А. качыж годым аракам чылтшак йӱын огыл 

манаш ок лий, южгунам йолташ-влак дене пырля поды- 
лын. А Наташам вашлиймекыже, аракам умшашкат на
лын огыл.

Володя рвезе-влак дене пырля футбол дене модаш, ху
дожественный самодеятельностьышто участвоватлаш йӧра
тен. Наташа дене ушнымекат, тыгак лиеш шонен, но шо- 
нымашыже вашке тӱтырала шӱтен йомын. Наташа марий- 
жым умылаш тыршен огыл, первый кечыла гычак ешыште 
«Оза» улмыжым ончыкташ тӱҥалын. Володя изиш тореш
ланаш тыршен гын, «мӧҥгышкем лектам да каем» манын 
лӱдыктен, клубыш каяш але унала лекташ пелашыжым 
ӱжын гын, Наташа кумылдымын пелештен: «Пеш кайы
нет гын, кай, а мый денем: пашатат уке». «Кузе уке? — 
Володя семынже шонен,— Марий ден вате ик ой дене илы
шаш огытыл мо?» Наташа дене тидын нерген кутыраш 
шонен, но тудыжо адакат колыштын огыл, шкенжыны- 
мак тӱен: «Кас еда клубышко кошташ ынде качымарий 
отыл». Наташа ынже сыре манын, Володя кас еда мӧҥгыш- 
тыжак лияш тыршен. Сурт сомылым тӧрлымек, книгам 
але журналым кучен шинчын. Ната шалан тидат келшен 
огыл.

— Ужат, ученый лектын! — койдаренрак шыргыжын.
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Володя Наташам йӧратем. А Наташа? Кӧ пала, молан 
Володям ойырен налын. Можыч, тудлан качын пушкыдо 
кумылжо келшен. Вет тудо тугай ӱҥышӧ, шыма. Адакше 
моло рвезе семын йӱшӧ вуян перныл коштмыжымат ужмо 
огыл, тамакымат ок шупш. Да, Володя Наташам йӧратем, 
сандене тудо пелашыжым кид пуа шыште нумалаш ямде лий
ын. Икана самырык марий мӧҥгышкыжӧ йолташыж дене 
пырля толын.

— Коштыт, пашашт укват. Аракамат лукман чай? — ты
гай шомак дене вашлийын нуным Наташа.

Володян шӱргыжван тулын-йӱштын чучын, йолташы- 
же ончылно моткоч намыс лийын. Йолташыжат тидым ши
жын, вуйым кумыкырак ыштен, Володян шинчаш ончал
де пелештен:

— Йӧра, Володя, эрла пашаште ончалына,— вара писын 
гына пӧрт гыч лектын каен.

— Мо пеш писын чошыш! — Наташа марийже ӱмбак 
керылташ.

— Эх, Наташа! — келгын шӱлалтен Володя.— Тыгежак 
ок лий вет. Меже паша нерген веле мутланена ыле вет.

— Паша нерген пашаште кутыраш,— вик руалын Наташа.
Володя вашке йӧршеш вашталте. Ынде тудо эртак ала-

мом шонкала, веселан шыргыжмашыжат мондалташ тӱҥа
ле. «Тынаржак мом орланет, теве мемнан дене пырля ара
кам подыл, чыла шӱм ойгет .тӱшка»,— пашаште йолташы- 
же-влак тудлан темленыт. Володят нунын дене пырля 
веселаҥын, кумылжо нӧлтыш Ынде тудо шкаланже йолта- 
шым муын.

«Мый Володям шкеак тыгайыш шуктышым,— чаманен 
шарналта Наташа.— Торжа койышем дене марием кидыште 
пентыдынрак кучем шонышым. Мӧҥгыштӧ авай эре ик- 
тым тӱя ыле: «Мариетым кидыштет пеҥгыдын кучо!» А кузе 
пеҥгыдын кучаш? Манаш веле, пеҥгыдын кучо. Тидланже 
ава туныктен огыл. Окмак, шке ушем дене илен ом мош
то, Володямат шкеак йомдарышым».

* * *

Сергей шуко мутланаш ок йӧрате Пошкудо-влакше дене 
вашлиймекат, «салам» мут деч молыжым туддеч от кол. Сан
дене ялыште иктыже тудым «сӱмсыр» манын вурсен, ве-
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еыже пылал налын, кумшыжо мокталтен пелештен: «Му
тым арам ок кышкылт, шотан айдеме».

Чынак, Сергей изинек пашалан шӱман кушкыш, кеч- 
момат лийжак манын ышташ тыршен. Ава тудын дене ку
гешнен, пошкудо-влак кӧраненыт. Эрге кушмо семын ава 
тудлан сомылым ешарен, сомылым ешарыме дене пырля 
эргыжлан эркын-эркын аракам Темей пуаш тӱҥалын. Эрге 
пуым шелышт пура, але паша гыч толеш — ава ӱстембаке 
кленчам конденат шында. Ончыч Сергей торешланен, но 
ава: «Ик чарка моак, кылмыметым, вӱр малыметым гына 
луктеш»,— манынам, эргыжлан чаркам шуялтен. Тыге ик 
гана, вара вес гана. Ы нде Сергей аракалан туге тунем шуын, 
пуым шелышташ огыл, калык манмыла, шанчаш падыра- 
шымат арака деч посна ок нӧлтал.

***
Кум историй, кум айдеме пӱрымаш... Мо нуным уша, 

мо ойыра? Лудшо йолташ-влак, те кузе шонеда?

ЭХ, УШЫЖАТ...

Йыван вате молгунамсылак та- 
чат эр кынеле. тӱргыжаш  йӱштӧ 
вӱд дене шӱалтышат, шокшо вур
гемым чиен, тӱгӧ лекте, ик ӧндал
тыш пуым нумал пурташ. Вара «ала 
руашем овараш тӱҥалын» манят, 
руаш вочкаш ончале, петырыш да 
тапташ тулым ылыжтыш. Тыгодым 
марийже, Йыван, шокшо верже 
гыч тарваныш, йӱштӧ кӱварыш во
лен шогале, могыржо сӱсанен чы- 
тырналте да ватыже ӱмбак келы- 
сынрак ончале:

— Эррак кынелаш ок лий ьше мо?
— Руашым уӧштылынамат, овараш тӱҥалмыжым вучы

шым шол,— Йыван вате титаканла пеле илы ш.— Теҥгече
кастене олтымо гынат, пӧрт йӱкшенат шуын. Пӧрт ыры
маш, ала киялтет.
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- Йӧра, таче пашашкак ом кай, киялтем,— Йыван уэш 
шокшо верышкыже пурен возо.

Йыван вате пареҥге кӧршӧкым кошташ шындышат, ку
ль! веч ыш леҥге, вӱта могырыш писын ошкыльо. Вӱтамбак 
кӱзен, тудым волтыш, вольыклан пуэдыш, уэш пӧртыш 
пурыш, коҥга деке лишеме, кидшым пыртак ырыктышат, 
пареҥгым эрыкташ тӱҥале.

А Йыван тугак пушкыдо тӧшакыште кия. Ватыжлан пол
шаш шонымаш ушыштат уке. Адакше Йыван вате шкежат 
марийжым «чамана», шона, тудлан иашаштыжат нояш сита. 
Йыван — колхозын тӱҥ бухгалтерже. А бухгалтер паша —- 
вуй паша. Кечыгут шонен ончо-ян, ой-ой, вуй кузе коя! 
Сандене Йыван вате марийжым моткоч «перега», тидлан 
корак чыла сурт сомылым шке ӱмбакше налын, эсогыл 
товарымат пӧръеҥ деч удан огыл кучаш тунем шуын. Теве 
пуым шелыштмыж годым ончалза-ян. Йыван вате виян, 
Йыван вате чытамсыр ӱдырамаш. Тудо чыла вере шуэш, 
чыла кертеш. Сандене марийжын тыге мындырланен кий- 
мыжлан нимынярат ок шыдешке, тыгак лийшаш, манын 
шона. Эсогыл теве торжанрак пелештымыжланат ыш ӧпке
ле, шкенжымак веле титаканыш лукто.

Йыван вате марийже ӱмбак нигунам ок кычкырле, тудо 
туманленжат ок мошто. Сурт сомылкамат йӱк лукде ыш
таш туне мый/Тиде койыш, манмыла, вӱрыш огыл, вемыш- 
как шыҥен: Йыван ватын йоча жапше лач тыгай ешыште 
эртен. Тудын ачаже авалан сурт сомылкам ышташ нигунам 
полшен огыл. Йыван вате (тунам изи Танюша лийын) нӧргӧ 
падырашыж годым аважым чаманен, йочаж годым авалан 
сомыл шагалрак верештше манын, кертмыж семын пол- 
шашак тыршен. Изи ушыж дене ачажым титаклен: «От уж 
мо, авай ной. Тыйын семынетак пашашкат коштеш, пол
шаш ок лий мо?» А аваже нигунам вуйым шийын огыл, 
лач южгунам гына ӱдыржьш пушкыдо упшым шыман ни- 
ялтен, келгын шӱлалтен: «Ӱдырамашым пӱрымашыжак ту
гай». Вара, кушмо семын, ӱдырат аваже семын шонаш тӱҥа
лын.

Йыван вате марий дене илаш тӱҥалмаш первый ийжым 
коклан чаманен шарналта, уэш тыгай пагытыш чонжо дене 
пӧртылнеже да ала-можо чаракла. тар л а , кузе первый тыл-
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зылаште марийже сурт сомылым кумылын ыштен. Тунам 
кеч-момат пырля ышташ тыршыме. А кызыт... Кызытше 
молан тыге? Вет йоча шочмеке, ӱдьтрамашын сомылжо 
эшеат ешаралтеш? Тугеже марийын полышыжо утларак 
кӱлеш. Кузе вара Йыван вашталтык?. Йыван вате шарнаш 
тырша. Ончыч, йоча шочмеке, мый ынде мӧҥгыштӧ веле 
шиҥчаш тӱҥалам манят, марийжылан, паша гыч толшыж- 
ла, кочкыш продуктым налаш чарыш, вара сурт сомыл де- 
чат эркын-эркын торыш. Шонен, мӧҥгыштӧ шинча гын, 
марийлан сомылым ыштыкташ — сулык. Шонен, жап шуко, 
чылажымат шкежак ыштен шукта. Чынак, Йыван вате чыла 
сомылым шуктен, кеч южгунамже пийла ноен гынат, пи
дын нерген мутым нигунам луктын огыл. А тудыжо ваты- 
жын ончыч каласыме шомакшым сайын шарна да ласка 
илыш деке тунемынат шуын.

Изи падыраш кушмо семын вашталтеш. Ынде тудым 
пуыдыман да йӱктыман веле огыл, тудын дене мутлана- 
шат кӱлеш. Вет тудат ынде изиш умылаш тӱҥалын, изи 
айдеме улам, мыйымат ӧрдыжеш ида кодо, мый денемат 
модса, во т  гыл за, маншыла, авай шинчаш семален онча. 
Йыван ватынат кызыт сомылжо лыҥак ешаралтын: изи 
Ванюшыжо вашке талукат пелымат тема. Кынелмекше, 
ачаже тудым кидыш налеш, оҥ пеленже чот ӧндалеш. Йы
ван эргыжым йӧрата. Тудын ончыкылыкшо нерген кызы
так шона.

Тудо сай специалист гына огыл, тугак поро шӱман,
пашам йӧратыше айдеме лийже манын, ала Йыван ден
ватыжлан икте-весе кокласе кылымат вес семын пидман: 
вет ончыкыжымат Йыван вате чыла сомылым шке ышташ 
тӱҥалеш гын, тыгай сӱретым ужын, вес гана эргыжат лач 
ачаж гаяк лийын кертеш. Сандене айста кажныже шкенам 
Йыван ден ватыжын олмыш шындена да ӧрдыж гыч он- 
чалын, уто-сите койышна, шонымашна деч ойырлаш тыр- 
шена.
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НИГӦЛАН ИДА ОЙЛО

Ик школ ышта вашлиймаш эрта. Мый шке 
пашам нерген каласкалем да шинчам дене 
йоча-влакын койыш - шоктышышты м, чурий- 
ыштым, ончалтышыштым эскерем.

Шеҥгел партыште шып шинчыше рвезе 
ӱмбак шинчам виктарышым да тудлан порын 
шыргыжальым. Тудат шыргыжалме чурийым 
ыштыш да вуйым кумык сакыш. Ончалтышыш- 
тыже шке вийлан ӱшан йоммьтм, аптранымым 
шижын шуктышым. Каласкалем, шкеже рвезе 
ӱмбач шинчам ом кораҥде да семынем шо
нем: «Молан тетла тудо шинчашкем ок Ончо. 
Мо тудым тургыжландара, молан вес йоча се
мын туп-вачыжым туран ок кучо?..»

Вашлиймаш деч вара тиде рвезе дене сайынрак палыме 
лияш шонен пыштышым. Классыште коктын веле кодна. 
Ончыч рвезе мый денем мутланаш тореш лие, но вара се
мын кумылжо лывыргын!. Но чон почын мутланымашке 
эше шуын огынал. Мом тудо шона, мо чонжым тургыж
ландара? Моткоч палынем да умыл ынем. Рвезылан лишны
рак лияш манын, йоча годсо жапем гыч шуко сӱретым ка
ласкалаш логале, школышто тунемме пагытышкат пӧрты
лаш вереште. Рвезе мыйым колыштеш, кунамже нелын 
шӱлалта. Теве илышыште лийше ик пример дене палдары- 
шым. Тидыже — ача-ава логалтыме нерген. Кырыме нерген 
мут лекмеке, рвезе чытырналт колтыш, пуйто нине шома- 
кем дене тудын илышыж нерген каласкалем. Мый ойлем, 
а рвезе утыр да утыр чеверга, шинчайыржат вӱд погынаш 
тӱҥале. Шижам, рвезым лач тиде тургыжландара. Мутем 
кошарген шуктымек, вик йодым:

— Саша, тыланетат логалеш мо?
Тудо пеш чот лӱдын пелештыш: «Те тольык нигӧлан ида 

ойло, йӧра?»
Мый мутым пуышым. Тунам Саша шке ойгыж дене пал

дараш тӱҥале:
— Мый школыш кайымеш кыралташ омыл ыле. Икым

ше ютассыш кугу кумыл дене кайышым, но ала-молан ту-
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ныктышылан шым келше. Икымше кечынак мыйым 
йӱштын ончаш тӱҥале, мом ом пале гын, уда отметкым 
шында, лӱмдылеш ыле А мый школыш тыгай чот йывыр- 
тен толынам... Санденак, очыни, вараже тунеммат шуын 
огыл. А 'тудо пуйто тидым веле вучен, мыйым тӱрлӧ семын 
игылташ тӱҥале: «Тыйын Берет школышто огыл, тыгай ок- 
макым туныктымат ок шу» да тулеч моло уда ой чонешем 
логалын. Семынем эре шоненам, молан мыйым тынар ок 
йӧрате. Ала авам ден ачам тыглай пашазе улмылан, ала авам 
ден ачам южгунам аракам подылмыштлан кӧра... Чынак, 
ачам, южгунам авамат, аракам подылыт, но мыйже тита
кан улам мо?! Конешне, вожыл ме м дене урокышто вашеш- 
тен кертын омыл. Кызытат вашмутым пуаш шогалам гын, 
уло могырем ыра, йолемат чытыраш тӱҥалеш. Но ындыже 
йӧра, кугурак классыште тунемам да туныктышо-влакат 
ӱмбакем вес семын ончат, порынрак. Руш йылмым да ли- 
тературым туныктышемлан тау. Тудо мыйым иканат лӱмды- 
лын огыл да мыйым умыла. Тудлан верчынак веле шко- 
лышкыжат коштмо шуэш. А изирак классыште тунеммем 
годым ачам деч чотак логалын: «кокытаным» налмем еда 
туныктышо ачамлан вуйым шийын, а тудыжо мыйым ко- 
лышташат шонен огыл да «туныктышо эре чын» манын, 
мыланемак веле логалтен... Йӧра, кызыт тунарак ок логал. 
Икана мый тудлан так каласышым гын, шого, ачай, ма
ньым, кушкыш шуамат кӱсынжым пуртем. Ачам тунам эсо
гыл ошем кайыш, тунар чот шыдешкен ыле, но авам кид
ше гыч кӱзанӱштым шун шып нале. Ынде пешыжак ок ло
гал. Саша эше ик гана тиде шомакымак пелештышат, кугун 
шӱлалтыш.

Шуко каласкалыш Саша. Пытартышлан нелын шӱлал
теи колтыш: «Эх, школыштыжо чылан сай туныктышо лий- 
ышт ыле».

Мыят шоналтышым: «Чынак, чыла кугыеҥ изиеҥын шо- 
нымыжым, ойгыжым умыла гын, ала илышыштына тынар 
торжалыкшат огеш вашлиялт ыле».
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СУЛЫК ЛИЕШ ГЫНАТ...

— Кеч сулык лийже, кеч мо, 
корнышто коштшыжла, иктаж 
вере вуйжым йомдарыже ыле 
манын гына шонем,— Зоя кока 
чон ойгыж дене оралгыше 
йӱкым лукто.— Ынде нимогай 
чытышем кодын огыл.

Вара, утымат ойлен колты
шым ала-мо маншыла, ӱмбакем 
ончалят, кенета шыпланыш. На- 
черыште тып-тымык лие. Каж- 
ныже семынна шонена. Но шу

кат ыш эрте, шоҥго ӱдырамашым кӧргыштыжӧ адакат ӧпке 
ден чаманыме кумыл вашлийыч, витне. Зоя кокай шин- 
чаштыже шыде тул чӱкталте, капшат чытырналтме гай лие:

— Мо тудлан ок сите, а?! Мо?! — мый дечем полышым 
йодшыла, ӱмбакем туран ончале.— Ӱмырем мучко тупем 
ом виктаре, ӱмырем мучко тудын верч тыршем, а тудо?.. 
Ни таужо, ни можо, Ай, тыге чоным кочкын илышашы- 
жым палем ыле гын, азаж годымак шӱйжӧ гыч тошкал 
кудалтем ыле...— пытартыш шомакшым тынар чот нелын 
каласыш, могыремланат шыр-р чучын кодо. Нимом вашеш- 
ташат ӧрынам.

— Ынде чонышкем огыл, вемышкемак ешарен шук
тен, ала-момат ойлен кышкет,— шке шочшыж нерген тыге 
каласен колтымыжлан ӧкынен пелештыш вара.— Эх, юмы- 
жат, икшывым онченат, кӧ пӱрым ужын гын?! Шинчен 
лектешат, ала изиш ушан пӧртылеш шонышым... Петыры- 
маште улмыж годым кок ий годым тылзе еда гюсылкым 
колтенам. Шоненам, кеч тушто аватын порылыкшым акле, 
аватым пагалаш тунем... Уке-е, теве кодшо тьшзын кум кече 
годым нигуш лектын кертын омыл ыле, йолем тунар кор- 
штен. Шонышым, тудо мыйым чамана, кевыт гыч кочкыш 
продуктым налын толеш. Вучен шинче. Паша деч вара лӧкен 
толешат, вик кроватьыш шуҥгалташ. А мый мом кочкам, 
тазалыкем могай — тудлан керек! Йӧра, кеч мӧҥгыштӧ кук
шо кинде ыле, тудым вӱдеш йортен кочкыш...
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Молан, молан тыгай шӱмдымӧ? Вет изиж годым могай 
сай рвезе ыле. «Авай» да «авай» веле шокта ыле, эре пеле- 
нем шӱраҥышташ тыршен, а мыйже, мыйже тудын вуй- 
жьшат шыман ниялташ жапым муым омыл,— Зоя кока эр
тыше пагытыш пӧртыльӧ. Тиде шарнымаш чоныштыжо лы
вырге, поро кӱмылым ылыжтыш. Шоҥгыеҥын шинчаже 
вӱдыжгыш, тӱрвыжат лыбе-лыбе тарваныш. Векат, тиде поро 
шарнымаш кужун рак шуйныжо манын, тудо адакат шып- 
ланыш.. Кынервуйысо дене ӱстембак эҥертышан, иктураш 
ончаш тӱҥале. Зоя кока ынде Шинчажымат петырыше ку
малтше шинчаште «сулыкдымо» изи Толикышым ужнеже, 
дыр?

— Да~а, изиж годым пеш тыматле ыле. Вараже молан 
вашталте, ала? Можыч, ачаже кудалтен кайымылан кӧра?— 
шканже шке йодышым пуыш ӱдырамаш.— Конешне, лач 
тудлан верч. Яжар, мемнам коден кайыш вет! — ынде уло 
шыдыжым эргын ачаже ӱмбак кусарыше — Мемнам коден 
кайымыж дене пиалан лиям шоныш чай? Пуйто тудын деч 
посна илен огына керт. Теве кызытат илена, эргымланат 
оксам эре ситӓренам. Оксам сайын кучылтынам, чаманен 
омыл. Эргымым айдемын! лукташ тыршенам. Только вот 
айдемыже гына лийын ыш шу,— Зоя кока уэш эргыжым 
шудалаш тӱҥале,— Аваж гаяк аракаголик лийын. Такшым 
ком поктышаш, олмапу деч олмаже садак ӧрдыжкӧ ок воч 
тудо. Ачаже, мо пырля иленна, эре йӱэш ыле,— ынде мы
ланем умылтараш Такшым уда огыл ыле, кид-йолжо 
шӧртньӧ, чыл алан толеш. Лач логаржым гына кучен ыш 
мошто. Вара, шкеж гаяк пелтортам вашлийын, почешыже 
лектын кайыш...

Теве Толикемат ынде ачажым покта, коеш. Поҥга веле 
огыл, ачаж гаяк лийын. Теве кодшо получкыжым кидыш
кем кучыктыш. Мыняре пуыш, тунарак мӧҥгеш йодым нале. 
А кочкаш, чияш налме нерген ок шоналте. Лач лӧкыша- 
шым пала. Кӧ тудым пукша, йӱкта? Мый. Мыйжат ораде 
улам шол, ондак паш ат кайымем годым тудлан эре оксам 
колем ыле. Кечывалым столовыйышто кочшо шоненам. Пеш 
сайын «кочкын». Шкеж гаяк, можыч, кугурак рвезе-влак 
дене пырля тек кевытыш куржталын. Тунам вет изи улмаш 
ончен огытыл, кӧ шонен, тудо аракам налын кертын: чы-
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валан ужаленыт. А мыйже, тыге ыштылмыжым кушеч па- 
ленам. Эре окса верчак веле тыршенам, эре окса ситен огыл: 
кок смена денат, кок вереат пашам ышташ куржталынам. 
Йӱдым гына мӧҥгӧ пӧртылам ыле. А Толикем уже крова- 
тьыште, калач гай кадыртен возын, мала ыле. Малыше эр
гым помыжалташ огыл манын, тулымат ом чӱктӧ, парня- 
вуя кровать деке лишемамат, малаш пурен возам ыле. Эр
дене, тудын кынелмыж деч ончыч, ӱстембак оксам пыштен 
кодемат, паш ат лектын куржам.

— Уке, эргымым уремак локтылын, моло огьш,— Зоя 
кока ынде уремым титаклаш пиже,— Уремыштыжат тӱрлӧ 
еҥ пернылеш вет. А мыйын Толикем пушкыдо кумылан. 
Рвезе-влак тек тудым ондалкаленыт, тек шупшкеденыт. 
Шкеныштын оксашт лийын ӧгылаш, тек эргымым кӱры- 
ныт, санденак, очыни, шке кампанийышкышт ушеныт,— 
Зоя кока шыдынрак пелештыш. Вара, пыртак шонкален 
шинчышат, вес шонымашке толын лекте:

— Можыч, уремат титакан огыл? Ала шкежат титакан 
улам. Кӧ пала, эре оксам ышташ шонымем дене эргымым 
ала шкеак йоҥылыш корнын! шӱкалынам, шкеак тудлан 
шӱгарым кӱнчем. Теве кызытат яра ом шинче,— пӱкеныш- 
те кийыше мундырам ончыкта.— Пижым, носким пидам. 
Изиш гынат, окса. Тудын верчак тыршем вет. Южгунамже 
тыгеат шонем: «Эх, оксажат ынже лий, лучо.эргым Молын 
гай шотан лийже ыле. Ох-хо-хо. Мом ыштем гын, тудым 
тӱрлӧ семын вурсем, ятлем гынат, садак чаманем вет: шке 
вӱр шкендынак. Мый шкеже вурсем гынат, чонемлан неле 
огыл, а вес еҥ деч тудын нерген уда шомакым колам гын, 
шӱмышкем кӱзым кералме дене иктак,— пытартыш шо- 
макшым нелын пелештышат, Зоя кока верже гыч тарва
ныш.
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УМЫЛЕНА МО ЙОЧАНАМ?

Адакат у тунемме ий тӱҥале. Кеҥеж жапыште икшыры
мын кайыше илышна уэш тургыжланымаш, азапланымаш 
дене варналте. Ме кажне кечын йочанам школ гыч толмы- 
жым вургыжшо шӱм дене вучена: чылажымат умылынена, 
палаш тыршена. Икшывыланна полыш кӱлеш гын, йок
те кше лишемына. Илышыште тыгак лийман. Эргына але 
ӱдырна мыланна эн шерге, эн лишыл. Ч окна дене ме ну
ным моткоч пиаланым ыштынена, тазам, мут колыштшым 
ужнена. Южгунамже шке тыршымаш™ дене тӱргочат кол- 
тена, йочан кумылжым уждеак кодына.

Шоналтыза теве, икшывына ончыкыжым пагалыме еҥ 
лийже манын, ме тудым эреак туныктена огыл мо? Ту- 
ныктена тӱрлӧ семын, вурсен, кычкырлен, Перен... Но поро 
кумыл, поро шомак, шинчаончалтыш нерген мондена.

Конешне, икшывым ончен-кушташ куштылго огыл. Шо- 
нымына семын ок лий гын, эшеат чот неле. А ме чылажы
мат шонымына семын ыштынена, йочан кумылжым ито- 
тышкат огына нал. Тыге ыштыме дене тудым шкетан деч 
йӱкшыктарена, йочан чоныштыжо порылык корным пе- 
тырена. Сайынрак шоналташ гын, кажне йоча (йоча веле 
мо, кугыеҥат) шке кӧргӧ тӱняж дене ида. Кушмо семын 
тиде тӱня тарла, кумдаҥеш, пойдаралтеш. А ме, кугыеҥ- 
влак, тиде тӱняже поро да тыматле лийже манын тыршы- 
шаш улына. Сандене шке койышнамат, йочанан кумыл
жым ончен, аклышаш улына.

Торжалык шотышто. Тудыжо ынде еш ӱмбалнат озалана.
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Шуко ача-ава шочшыеҥ ӱмбак эсогыл кидым нӧлталыт. 
Теве ик ешыште ужмо сӱрет дене паддарем.

Ача паша гыч толын пурышат, кидым мушмек, ӱстел 
коклаш верланыш. Пелашыже тудлан шӱрым волтыш, кин
дым шӱльӧ. Ача кинде курикам кид ыш налят, зал ыште улшо 
ӱдыржым кычкырале: «Зина, мый тыланет мыняр гана ой- 
ленам, шем киндым тетла ит нал! Адакат шем кинде! Тый
ын ушет уло, але уке!» «Кевытыште ошыжо уке ыле,» — 
ӱдыржӧ лӱдынрак пелештыш. «Уке гын, весышке кычал кай 
ыле. Вес ганат шем киндым котлет гын, чыла шке кочкат!» 
- ача шке мутшым кошартыш. А мый ӱдырым чаманенрак 
ончальым. Тудыжын тӱсшат ошемын, тынар чот тургыжла- 
на. Шоналтышым: пагала мо тиде ӱдыр шке ачажым? Умыла 
мо ача шке йоҥылышыжым? Тыге кычкырыме дене ала шке- 
нан вийнам ончыктынена? Ала-ала? Икшывына эреак поро, 
ныжылге кумылан лийже манын, мыланнат икшывын кӧргӧ 
тӱняж дене пырля кушман огыл мо? Тунам веле шочшына 
мемнан деке лишыл лиеш, куанже але ойгыж дене ача-ава 
деке толеш. Уке гын, вес гана, шке шочшынам шке вурсаш 
тӱҥалына, а шочшына мемнам.

Теве пырля пашам ыштыше ик ӱдырамашын каласка- 
лымыже:

— Мыйын авам деке нимогай поро кумыл, ныжылгы
лык шижмаш уке. Молан шонет? Изием годым мыйым ни- 
моеш ужын огыл. Школышто тунеммем годым поснак чот 
логалын. Ом пале, авам молан тынар торжа лийын. Кызы
тат шарнем: икана «кумытаным» налынам ыле. Ну чот ло- 
гале вет тунам. Авам ӱпем гыч кученат, вурсен-вурсен 
шупшкедылын. Мый эртак авам деч лӱдынам. Тидлан корак 
школышто сайын тунемаш тыршенам, эсогыл «нылыта- 
ным» налынам гынат, чот ойгьтренам.

Кызытат, йоча пагытем шарналтемат, чонемлан шу-уй 
чучеш. Могай пагалымаш, йӧратымаш нерген ойлаш лиеш. 
Адам мыйым йӧршеш шотлен огыл, чылажымат шонымыж 
семын ыштыктен.

Могай кочо мут, мыняр неле шоныш. Илен-толын шоч
шына мемнан деке йӱштӧ шӱман ынже лий манын, мом 
ыштыман? Шонымаштем, икшывына поро, шыма кумы
лан лийже манын, чылажымат шонен-вискален ышташ 
кӱлеш, ниможымат тӱргоч колташ ок кӱл.
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Теве туныктымо шотытитак. Туныкташ лиеш лач ныжыл
гылык, поро кумыл дене, а кычкырем, вурсен огыл. Но... 
Чыл аж годым мыланна чытымаш™, умылымашна сита мо? 
Туныктена, а шкеже шке йоҥылышнам огына уж, йочам 
гына титаклаш тыршена. Эше ик сӱрет дене палдарем.

Ола Уремыште моторын гына чийыше ӱдырамаш кок- 
кум ияш йочам кидше гыч кученат, корно дене ошкыл еш. 
Изи курчак гай ӱдыр почешыже пеш куржеш. Йӱр эртен 
веле, сандене лакылаште вӱд шинча. Авам поктен шуаш 
манын, куржшо ньогат лакысе вӱдыш кӧ чоп! гына тош
кал шындыш. Тунамак вӱд шыжалте, авай мотор платьы- 
жым лавыртыш. Самырык ӱдырамаш лап лият, ӱдырым пуш
кыдо верже гыч перен-перен колтыш:

— Сӧснаиге, кораш эрташ ок лий мо?
— Икшывым вурсымеш, шкендым титакле,— пелештыде 

шым чыте.— Ужат вет, тый ик ошкылым ыштет гын, ӱды- 
рет кум ошкылым ышта, тугеже лаке гочат тудо вончен ок 
сеҥе, сандене тый тиде лакаш кораш эртышаш ыльыч.

Самырык ава шоналтен, очыни: «Ӱдырем лупшан пуэм 
гын, вес гана вуйын! пышта, ушанрак лиеш...»

Командировкыш кудалшемла, автобусышто воктенем 
шинчыше ӱдырамаш шке азап т е  дене п ал дары ш.

— Мый эргым дене мом ышташат ом пале,— мане тудо.— 
Такше тудо поро кумылан, сурт сомылкам ышташ, шӱжарже 
дене модаш пеш кумылзак. А школ, урок нерген ойлет гын, 
вик вуйым сака. Мыняр гана тӱем: шич урокетым ыште! 
Уке, воктечше кораш веле шуктем, тудо ӱстел кокла гыч 
лектешат, иктаж модыш дене модашат тӱҥалеш.. Мыйын 
уло кӧргем шолаш пура. Такше умылем: тудлан полшаш 
кӱлеш, но ала-молан мӧҥгешла ыштем: воктекше шинчын 
умылтарыме олмеш, вурсем гына. Палем, вурсен-вурсен, 
сайышкак от шу. Адакше тудо вурсымемлан тунем шуын 
ала-мо? Ойлен веле чарнем, садак шкенжынымак ышта. 
Урокым ыштыме олмеш, шӱжаржылан книгам лудеш але 
иктаж-мом ненчен шинчылташ.

Шуко каласкалыш самырык ӱдырамаш. Шижалтеш, тудо 
йоҥылышыжым умыла, но кӧргӧ вий ден уш-акыл нигузе 
ик корныш шогал огыт керт. Сандене тыге вашештышым:

— Эргычым пиаланым ужнет гын, шкендым кидыш на- 
лашак лӧчӧ да поро кумылетым шочшетлан пӧлеклашак
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тырше. Вет тудо — тыйын вӱр падырашет. Тӱҥжӧ — эргы- 
чын чоныштыжо поро тул йӱла. Шке чытамсыр койышет 
дене тиде тулым йортен кертат. А тудо, шочынак тыгай: 
шкетын урокым ыштен ок керт, воктеныже кӧ-гынат лий
шаш. Тугеже, шке шочшына деке молан лишыл рак да по
ры рак лийман огыл?

ПЕҤГЫДЕ, ӰШ АН ЛЕ ДА Л И Ш Ы Л

Ача-ава ден йоча кокласе кыл. Могай тудо лийшаш? Каж- 
нылан раш: пеҥгыде, ӱшанле да лишыл. Ме тыге шонена. 
Шонена веле огыл, лач тыгай лиеш манын ӱшанена. А тиде 
кылже эреак пеҥгыде да ӱшанле мо? Можыч, тудо шӱртӧ 
мучаште гына кеча? Куш кый шушо йоча ден шоҥгемше 
ача-ава коклаште гын, поснак. Вет ынде эр гына але ӱдыр- 
на йолӱмбак пеҥгыдын шогалын, мемнан полыш деч пос- 
нат илен кертеш. Ындыже тудо мемнам огеш умыло гын, 
шӱртӧ мучаште кечыше кылат кӱрлын кертеш.

Молан, мо верч южгунам шочшына мемнан деч йӱкша? 
Уке, тудо мемнан огеш вурсо, ӱмбакынат огеш кычкырле, 
полша. Но ме коваштына, шӱм-Нонна дене шижына: шоч
шына мемнан деч йӱкшен.

Йошкар-Олаште илыше ик палыме ача-авам кызыт лач 
тиде йодыш тургыжландара. Нуно коктын ик ӱдырым он
чен кӱштеныт, тудын ончыкылыкшо верч тыршеныт. Ман
мыла, ынде ӱдыр айдемын! лектын. Люда (тыге лӱмдат ӱды- 
рыштым) кызыт уста пашаеҥ, тудын посна пачерже уло. 
Палымем-влак кугу ийготан улыт. Мутат уке, полыш деч 
посна илаш нунылан неле. Люда нунылан ок полшо манаш 
йылме ок савырне. Но шонто-влакше весым — айдемын 
кӧргӧ порылыкшым — шӱм шокшын шижнешт.

Лач Тидыже нунын коклаште огеш шижалт. Молан тыге? 
Люда гын шкеже тыге умылтара:

— Мый кызытат шке авам дене чон почыш мутланен ом 
керт. Изи улмем годым авам дене йыгыре шинчын, нигу
нам мутланен огынал. Тӱрлӧ йодышемлан авам эре ик се
мын вашештен: «Эше изи улат, кушшан шуатат, шке па
лен налат». Ешыштына мыйын оем нигунам колыштын огы
тыл. Сандене иктаҥаш йолташ ӱдырем-влаклан эре 
кӧраненам. Иктаж-кудыж дек мийымем еда чонем дене ка- 
ненам. Тушто нигунам мыйым «изи улат, тылат палаш оҥай
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огыл. Нер йымалнет ночко ко шкен огыл, чыла палаш тыр- 
шет» манын, игылтыш огытыл. Мыйым колыштыныт, умы- 
леныт, садлан шонымемым лӱдде каласен кертынам. Йо
ҥылыш лийынам гынат, нӧштылын огытыл.

Ӱдыръеҥын кушмыж семын мыняр йодыш лектеш. Ко
нешне, рвезынат тыгак. Но ӱдырын утларак шуко. Кап-кыл 
ойыртем дене гын, поснак... Мо нерген ойлымем, очыни, 
умыл еда. Авам гын талын нерген йӱкымат луктын огыл. 
Аптранен ала кӱлешлан шотлен огыл. Теве кызытат ӱдыръ
еҥын проблемыж нерген йӱкын ойлаш, чынжым гын, шке 
лӱмжӧ дене тура каласаш аптранена...

Авам мыйым сайын туныкташ тыршен. Санденак, очы
ни, начар отметкым налынам гын, чот вурсен. Уке, мый 
авам ом титакде. Тидым ом умыло: тудо молан тынар торжа 
лийын? Ӱмбакем эртак кычкырлен, кид денат шуын.

Теве икана, тудын деч йӧнде, уремыш лектынам ыле. 
Ох, тунам чот ло тале вет... Кызытат, шоналтемат, вуй ыш
тем тудын мушкындыжым шижам. Шоненам, ӱпем вожге 
кӱрышт луктеш... Конешне, кызыт нуно шонтемыныт. Вет 
мыланемат нылле ий эртен. Унарыштат уке, полшыде ок 
лий. Полшем, но ача-авам дек лишыл, шочшо кумыл уке. 
Чон ӱжмӧ почеш огыл, а ача-ава улмыштлан кӧра полшем. 
Кеч-мо гынат, нуно мыйым ош тӱнаш шочыктеныт. Чын
жым каласаш гын, шке долгем шуктем.

Тыге ойла Люда. Шоналтет да ӧрат. Чынак, илыш моткоч 
шуко йыжыҥан. Лач ик могырым гына ончаш ок лий. Кӧ 
мемнам йоҥылыш деч утара, кӧ мыланна чын корным он- 
чыкта? Лач илыш шкежак веле. Илыш гына мемнам илаш 
туныкта. Лач айдеме шкеже гына тидлан кумылан лийже, 
шӱм-чоным пойдарыме, кузе да могай лийшашым вес еҥын 
илышыжым таҥастарен моштыжо, шке илыш гыч сайы- 
жым гына ойыреи кертше. Санденак, очыни, Люда деч йод- 
де шым чыте:

— Ачат-ават ден кызыт чон почын мутланаш гын? Он
чычсо койышышт нергенат ала умылат ыле. Можыч, кызыт 
чылажымат вес шинча дене ончалыт да вес семын аклаш 
тӱҥалыт ыле?

— Ой, пеш чот вараш кодмо,— келгын шӱлалтыш тудо.— 
Мыйын кызыт нимогай ӧпке кумыл уке...

Ӧпке кумыл... Людан шӱмыштыжо тудо чынак уке мо?
Ӱшаныме шуэш.
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АВАЙ МЫЙЫМ ОК ЙӦРАТЕ

Порылык. Кызыт тидым нерген ойлаш пеш неле. Куш 
от ончал, чыла вере торжалык озалана: Уремыште, паша 
верыште, киноэкраныште... Икте-весым шӱктарымаш, па
галыдымаш илыш ы Тикын а шыҥенак пурат. Тидлан ама- 
лым илыш пуйто шкежак луктеш: пашаче калык икмыняр 
тылзе дене пычырик пашадарым налын ок керт, олалаш- 
тс, яллаште пашавер деч посна кодмо лӱдыкшӧ кажнын 
шӱмжым нулта. Тыгай пуламыр жапыште, мутат уке, ай
демын шӱм-чон поянлыкше нерген ойлаш моткоч неле. 
Но кызыт тидын нерген огына ойло гын, ончыкыжо мы
ланна эшеат неле лиеш. Арам огыл ойлат вет: кынервуй 
тыштак да пурлаш Оклий. Мыйын шонымаште, илыш кеч- 
могай неле гынат, айдеме шке тӱсшым йомдарышан! огыл. 
Поро кумыл, икте-весылан кеч-кунамат полшаш кӱлмӧ 
кумыл деч посна айдеме тукым илен да вияҥынжат ок 
керт. А тиде кумылжым эн ончычак ешыште вияҥдаш, 
тапташ кӱлеш.

Кажне ача-ава шке шочшыжым пиаланым ужнеже. Но 
шукынжо, очыни, тыге шонат: теве эргымлан але ӱдырем- 
лан мотор костюмым але йолчиемым налын пуэмат, тудо 
вожыл кошташ ок тӱҥал, пиалан лиеш. А кумылжо могай 
кодеш, шоналтена мо? Уке, мый кызыт лач порылык нер
ген гына мутем шуйьшем. Умыл ынем да мый денем пырля 
тендамат шонаш таратынем: куш йомын порылык? Кӧ ти
такан? Конешне, адакат обществым титаклаш тӱҥалына. 
Южо еҥ деч тыге ойлымым колаш лиеш: «Ме ешыште икте- 
весе дене йӧршеш огына вурседал, туге-гынат эргына (але 
ӱдырна) шкеж нерген веле шона. Тиде чылажат телевизор 
титакан» да тулеч моло амалым кычалыт. А ынде айста кел- 
гынрак шоналтена. Ме шке шочшынам палена мо? Мом 
тудо шона, кӧргыштыжӧ мо ышталтеш, чылаж годым тудо 
мьшанна каласа мо? Огеш каласе гын, ме шкеак титакан 
огынал мо? Шоналтыза теве: эрдене йоча мален веле кы- 
нелеш, ме тудым шыматен вӱчкалтыме олмеш, вигак кыч
кыраш тӱҥалына: «Чий писынрак, пашат вашкем!» Ате 
кухньышто кочкышым шолтена лийже, а ньогана книгам 
кученат, мемнан деке шке йодышыж дене толеш. Ме туд-
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дан эргым але ӱдырем, кызыт ом ярсе, вара пырля ончена, 
кызытеш мылам полто, манме олмеш, тудым шӱрдыл кол- 
тена:«Кораҥ тышеч, мешаен ит кошт...» Южо ава, можыч, 
шке икшывыжым пеле иже шогалта, но садак вашкымыж- 
лан кӧра, шочшыжлан тидым але тудым кузе ышташ кӱлмӧ 
нерген ласкан огеш умылтаре, торжан пелешта: «Ай, тӱҥшӧ 
кид дене ыштен шогыметым ончымеш, шке писын ыштен 
налам» Конешне, икшывына ӧпкелалтеш, чоныштыжо 
пыртак шыде кумылат шочеш, очыни. Адакше шке вийлан 
ӱшаныдыме кумыл лектеш. Вес гана йодат гынат, тудо огеш 
ыште. Уке, ӧрканымылан кӧра огыл. Йоча лӱдеш. Йоҥы
лыш ыштен кудалтен гын, авам адакат вурсаш тӱҥалеш 
шона. Тыге йоча кумыл кодеш, порылык шӱлыш шагале
маш.

Ик палыме ӱдырамаш тыге каласкалыше
— Мыйын кум йочам уло. Очыни, кажне ешыште тыге: 

изи ньога уло гын, кугуракыштым тунарак от шымате, 
поро мутат тудлан шагалрак логалеш. Мый денемат тыгак 
ыле. Мый эре изи ӱдырем веле шыматенам, а кугуракшы- 
лан южгунам торжанат кычкыра)! колтенам. Икана тудо 
школыш каяш ямдылалтын ыле. Мый дечем ала-мом йодо. 
Мыйже ласкан гына вашештыме олмеш, торжан руал шын- 
дышымат, ӱмбакше тура ончал шындышым. Мо шонеда, 
тудын чурийже пӱтынек йошкар тамга дене леведалтын. 
Чонемлан йолт! чучын колтыш. Шоналтышым: Умбакыжат 
тыге тӱҥалам гын, ӱдырем мый дечем йӧршеш йӱкшаш Ве
рем гыч тӧрштен кынельымат, воктекше миен, чот гына 
ӧндал шындышым, туран йодым:

— Ӱдырем, тый кызыт «авай мыйым ок йӧрате» манын 
шонет, вет? Уке, тыге ит шоно, Мый тыйым йӧратем...

Умбакыже ойлен шым шукто, ӱдырем пудешт кайшы- 
ла, нюслен-нюслен шорташ тӱҥале. Мый нимом ышташ 
ӧрынам. Тугак тудым ӧндалынам да шып тотем. А шкеже 
шонем: «Ораде, могай мый ораде улам. Чынак, тудо, авам 
ок йӧрате, ман шонас».

Йӧра, нал ынем шке йоҥылышыжым жапыштыже умы- 
лен. А чылан йоҥылышнам ужына? Вет изи йоча сай ден 
осалжымат пеш писын кӧргышкыжӧ шыҥдара. Кугыеҥ, ача-
ава огьш гын, кӧ тудлан сай ден ©салым ойыраш туныкта?
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Оп чал за теве изи падыращцам. Тудын шинчаштыже мыняр 
порылык, мыняр ӱшан! Йоча мемнан денат порылыкым, 
умылымашым вуча. Тугеже тыгак вашештышаш огынал мо?

Теве автобусышто тыгай мутланымашым кольым. Изи 
рвезе шоҥго коваж деч йодеш:

— Ковай, а тыйын ачат кушто?
Эх, колой, мыйын ачам шукертак колен,— вашеш

тыш шоҥгыеҥ.
— Ача деч посна илаш неле,— рвезе кугыеҥла пелеш- 

тыш,— Йӧра, ковай, тый ит ойгыро. Кушкыш шуамат, мый 
тыйын ачат лиям.

Конешне, тыге ойлымым колмек, шукынжо воштыл 
колтат. Шоналташ гын, нине ойлаште мыняр порылык, 
мыняр шижмаш! Тиде порылыкым торжа койышна дене 
йомдараш гына огыл ыле.

Ты нергенак огыл мо ойла тиде сӱрет. Остановкышто 
рвезе-влак икте-весым сумка дене пеш чот лупшкедат. Ты
годым нунын койышыштым ужат ыле гын! Нуно кажне 
движенийым американ боевикысе семын ышташ точат. Луп- 
шкедылмышт годым, эсогыл, киносо семынак кычкырал 
колтат. Теве ик рвезыжлан чотак Пер кыш, витне. Тудо шор
тын колтыш. Перыше йочат тудын деч йодеш: «Мо, корш
та, моли?»

Да, неле порылык нерген ойлаш, эшеат неле поро айде
мын кушташ. Теве нине йоча-влакат боевикым ончен, шо- 
нат, очыни: айдемым кеч-кузе лупшо, мумо — нимат ок 
лий, ниможат ок коршто. Киношто икте-весыштым кузе 
гына огыт мушкындыл, кузе гына огыт чумедыл — кырал
тше еҥ садак илыше кодеш. Илыше веле мо? Эсогыл эше 
виянрак лиеш... Да, неле порылыкым аралаш. Но шкенан 
ончыкылыкна мемнам ынже тургыжландаре, шоҥгеммек- 
на йӱштӧ шӱман пырдыжыш миен тӱкнаш огыл манын, 
мыланна садак тыршыман. Тыршыман чот, нойыде. Тыр
шыман ешыштат.
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НЕЛЕ ЙОЧА?.. АЛА НЕЛЕ КУГЫЕҤ?..

Неле йоча. Чынжымак тудо 
неле мо? Можыч, мӧҥгешла,неле 
ача-ава, неле кугыеҥ манаш ут 
ларак келшен толеш? Тидым да
икмыняр моло йодышым рашем
даш манын, м е Йошкар-Оласе
шо номеран ясле-садын воспита-
тельницыже Н. И. Халтурина 

дене еашлийын мутланышт.Па
лемдыман, Наталья Ивановна ий йоча-влак
пашам ышта, тынар ш опак ача-ава ден йоча кокласе пы
льт , нунын койышыштым,тыш
ла, эскера...Сандене неле йоча нерген ой лектеш, тудо вик
каласыш:

—  Неле йоча лийшаш огыл. Тиде ме, кугыеҥ-вл ак, ну
ным тыгайыш шуктена. Мемнан торжа, еҥым умылаш ту
нем шудымо койышна, опкынлыкна, икманаш, илышыште 
улшо чыла ситыдымашна нунын шинча ончылнышт эрта, 
шӱмешышт кӱэмалт шинчеш.

— Тугеже, неле кугыей-влак гын, огы
на лий?

— Шонымаштем, уке. Неле кугыеҥ, неле ача-ава. Сай- 
ынрак шоналтыза теве. Йоча илышын первый у покшым 
кушто налеш — ешыште. Шочын вочшо нӧргӧ падыраш 
кон йӱкшым эн ончыч колеш? Аваным. Лач авай лыжга 
муро семже тудым ныжылгын вӱчка, веселан шыргыжал 
колтымыжо чоным ырыкга. Поро кумыллан йоча! порын 
вашешта, шенкаште кийымыж годымак веселан юарла, 
икманаш, йоча тунамак порылыклан тунемеш, лач туна
мак изи ч он ыштыже поро кумыл шонет.

— Тугеже, неле тӱткаш лоик — тиде
порылык йоммаш. Тиде кумылжо йӱштӧ 
улмыштлан, йочам умылен мкӧра по
мет, очыни?Тыгай тӱшкашкыжеэн ончычак йӱшӧ
т ам  пуртымо»?

—  Тыгеат манаш лиеш. Эше вес туштат уло вет. Теве 
Альбертым налаш. Группысо йоча-влак тудым огыт йӧрате,
модашат пырля огыт нал. Молан шонеда, тудо моктанаш
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йора га, моткоч чот кугешныше кумылан. Тыште, очыни, 
адакат ача-аван титакышт. Тиде еш йӱшӧ огыл, йочалан 
ч ия шау' модашат, икманаш, мом йодеш — тудым налын 
пуат. Оксалан чӱдын огыт иле. Ешыште ик йоча гына. Кова- 
же уло. Кум кугыеҥ тудым туге моктеныт, туге шымате- 
мыт... Альберт кызытат шкевуя нимогай сомылым ыштен 
огеш сеҥе. Вет тудлан вашке школыш кайымаш Шонымаш
те м, рвезылан школышто моткоч неле лиеш. Ты гая к койы
шан кодеш гын, ончыкыжым тудлан йолташ-влак дене 
и кой ыш шуаш, йолташ ым муаш йӧсӧ лиеш. Сандене, йо
чам туныктымо дене пырля ача-авамат воспитатлаш кӱлеш. 
А ача-ава могай восгштанийым налыт, вара тугайымак шке 
йочаштлан пуат.

— Тугеже, ик йоҥылыш весым шочыкта?
— Путырак чын. Теве Владик уда рвезе огыл. Тудо сӱрет

лаш йӧрата, йоча-влак денат писын ойым муаш. Но тыго
дымак тудо рвезе-влак коклаште шкенжым кучен огеш 
мошто, чӱкыдын вурседалеш. Рвезе ешыште йоҥылыш вос- 
питанийым налын. А тидланже тудым нигӧлан туныкташ. 
Ача-ава шкештат огыт пал е: эргышт чын койыш ым коеш 
але уке. Ачажлан ик гана веле огыл шижтарыме, но тудо 
лач кидым гына лупшалеш: «Мыят тыгай к лийынам».
же гын ача денат шагал воспитатлалтын. Тудо йоча-влак 
ончылнак шкенжын йоҥылыш шонымашыжым пеҥгыдем- 
ден каласен кертеш, йылмыжым огеш эскере. Тиде еш дене 
келгынрак палыме лиймеке, рашеме: Ӱдырамаш 16 ияшыж 
годымак Владикым ыштен. Ава йӱшӧ ешыште кушкыш 
Ачаже — йоча пӧртыштӧ. Тышеч лектеш: коктынат жапыш- 
тыже кӱлеш воспитанийым налын огытыл да кызыт йоча- 
ланат тидым пуэн огыт сеҥе. Эше тидымат каласынем, йо
чам шочын вочмекше але, калык манмыла, олымбаллан 
тореш кийымыж годым от туныкто гын, кутышын кийы- 
мыж годым ушым от пурто.

— Калыкмутымушештарымаш гын, тыгай калыкмутат
уло вет: «Чызе шӧр дене ушым. налын огыл. гын, ынде мом  
ойлаш», Йочам воспитатлымаштетӱҥ верим кӧ ,
ача але ава? Те кузе шонеда?

— Мыйын шонымаштем, сапкандра ачан кидыште лий
шаш. Ача шке койышыжо, примерже гоч йочам туныкты- 
шаш. Йоча-влак ача денак тунемшаш улыт, кузе авам, ӱды-
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рамашым, аклыман. Пӧръеҥын койыш-шоктышыжат ӱды- 
рамашын деч ойыртемалтеш, йоча дечат пеҥгыдынрак йо
дык мошта. Тидыже илышлан моткоч кӱлеш. Ава йочам 
южунам чамана, тидлан корак шке кӱштымыжымак па
рен, шӧрен кертеш.. Мый тидым каласынем, мутлан, йоча 
шкевуя чияш, иктаж-могай сомылым ышташ тӱҥалмыж 
годым нелылыкым шижеш гын, ава шочшыжо олмеш шке 
ышта, а ача ты шотышто пеҥгыдын шога. Тудо тӱҥалме 
пашам мучаш марте шуктыде ок чакне.

—  Ӱ д ы р ъ е Н л а н г ы н ,  ава лишыочыни?
—  Конешне, ава шке шочшыжо-влакым суртсомыллан, 

сылнылыкым умылаш, тӱрлӧ кочкышым ышташ тунык- 
тышаш. Адакше сай ешыште йоча-влак шкеак ужыт: ача ава 
дене кузе мутлана, тудлан кузе полша, да мӧҥгешла, ава 
ача деке кузе относитлалтеш.

—  Йочам ончен куштымаштекызыт мо ок сите?
— Жап да шинчымаш. Мыланна пеш шагал педагогичес

кий шинчымашым пуат. Ни школышто, ни вузышто еш 
дене илаш огыт туныкто. Йӧра, пытартыш жапыште мы
няр-гынат ты шотышто ошкыл уло, школдаште посна пред- 
метым пуртымо. Литературат шагал. Ме шкенам пойдарыме 
нерген шагал тыршена, ӱмбал тӱснам огыл, а кӧргӧ мем
нам пойдарыме нерген ойлем. Суртнам пойдарена, а айде
ме чоным пойдараш огына тырше. Кызыт теве мо шижал- 
теш: айдеме тӱрлӧ арвер дене Пачержым сӧрастара, телеви- 
зорым, коверым, машинам налаш ваҥен куржталеш. 
Конешне чыла тиде ок кӱл ом ман. Кӱлеш. Но вет лач тиде 
поянлыкым кычалмылан кӧра самырык тукымым воспи- 
татлыме нерген монда. Икманаш, илышыштына шуко про
блеме вашлиялташ. Чыла тидым кораҥде на гын, неле йоча 
нергенат ойлаш огына тӱҥал ыле.
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ӰСКЫРТ ЙОЧА

Ола урем дене ава ден эргыже 
ошкылын. Теве ик киоско деке ли- 
шемыч да йоча авай кидшым шуп- 
шыльо: «Авай, мылам шоколадым 
налын пу!» Ава шочшыжо могы
рыш савырныш: «Эргым, кызытеш 
чыталте, окса уке». Ты шомаклан 
ньога и ратле, аважым нумалын 
колтыш. Ӱдырамаш тыш-туш 
ӧрмалген, вожылын ончале. Ши- 

жалтеш, эрге первый гана огыл тыге койышлана. Рвезе ава
жым уэш киоск могырыш туп шыл ьо да тудыжо, йӱк лук
де, почешыже ошкыл ьо.

— Шоколадым от нал гын, верем гынат ом тарване,— 
рвезе пеҥгыдын пелештыш.

Ава келгын шӱлалтыш, но окса калтам лукташ ок ваш
ке

— Нал, манам,— лыштыра полмезе, аважым ӧрдыжтӧ 
гыч тӱкалтен-тӱкалтен колта.

— Ик шоколадымат налын пуэн от керт мо? Ужат, эр
гым кузе сӧрвала,— рвезым «чаманен», илалше ӱдырамаш 
пелештыш.

— Можыч, тудын оксаже уке,— весе самырык авам ара- 
лен нале.

— Икшыве йодеш гын, уло-укем от Ончо,— «чаманы- 
шет» ок чакне.

Ӱдырамаш мом ышташат ок пале, а эрге полышым шиже 
да эшеат каньысырланаш тӱҥале: «Нал манам, нал!»» Авай 
чытыш пытыш, витне. Тудо ньогам нерен-Перен колтыш. 
Икшывылан тидак веле кӱлын. Тунамак асфальтыш пурен 
возо. Уке, ыш шуҥгалт, лач эплын пурен возо да чумеды
лаш, пӧрдалаш тӱҥале: «Шоколадым кочмем шуэш, шо
коладым нал!» Эртен кайыше-влак тудым кораш эртат, а 
южышт ава могырыш келесырын ончалыт:

— Ну и ава-а! Икшывым тыге орландараш кӱлеш вет! 
Ава отыл, кӱ чонан айдеме улат!

Ик кугыеҥат авам ыш чамане, пыдал ыш нал. Йочамат
44



нигӧ шӱрден ыш каласе: «Кынел, тыге койышланаш сай 
огыл!»

Ава тарай гай йошкаргын!, сумкажым писын пӧчӧ, окса 
калта гыч лу теҥгеаш ым лукто да ужалышылан шуялтыш. 
Авай кидыште шоколадым ужмек, рвезе тунамак тӧрштен 
кынеле, чоян шыргыжалын, тудын воктеке лишеме.

Тиде сӱрет мыйым моткоч ӧрыктарыш да семынем шо
налтышым: «Молан тыге? Шкем гына йӧратыме койышын 
амалже кушто?» Ты йодышым рашемдаш манын, психолог 
дене вашлийын мутланышт.

— Эн ончычак, конешне, ача-аван титакышт нерген 
ойлымаш— мане тудо.— Икшывын йодмыжым эреак шук
таш тӧчымыштлан кӧра, йочаштым тӱшкаште, Уремыште 
шкем кузе кучаш кӱлмӧ нерген туныктен огытыл. Санде
не икшывын «лӧдышкыжӧ» логалыныт. Йочам йӧратем ма
нын, мом шона, тудым ышташ пуыман огыл. Уда ден сай- 
ымат ойыраш туныкташ кӱлеш. Сай койыш изинек тапталт- 
шаш. Адакше, изи икшыве ача-авалан нигунам кӱштен 
каласышаш огыл, тудо кугыеҥ деч йолт аш веле.

Кызыт калык тӱрлын ила. Икте пеш поян, весе — нужна. 
Окса калтат кеч-могай кӱжгӧ лийже, йочан йодмыжым 
чыл аж годымак шукташ вашкыман огыл. Тидыжым чыла 
еҥ палышаш. Поянын илыше веле огыл, нужнан илыше- 
влакат южгунамже шке икшывыштын чыла йодмыжым 
шукташ тыршат.

Нуно тыге шонат, очыни: ме нужнан илена гын, кеч 
йочанаже мом шона, тудым налже, мемнан семын йӧсым 
ынже шиж... Тиде моткоч йоҥылыш шонымаш. Кушкыл шу
мек, ача-авам жаплыдыме, шкем гына йӧратыше-влак 
изишт годым «уке», «ок лий» манме шомакым палыдыме 
кокла гыч лектык
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ПӰРЫМ АШ АК МО ВАРА?

Молан дыр, ик еҥ ӱмыржӧ 
мучко ойго почеш ойнаш лога
леш, а весе ава помышыште 
илыме гай ида. Тыгай нергенже 
«тудо тувыран шочын» маныт.

Илышыште тувыран точнгы- 
жо шагалрак вашлиялтеш. Ала  
Юмыжо тыге пӱрен, ала айдеме 
шкежак титакан. Такше калы- 
кыште тыге ой лат: «Юмо шоч
шаш азан саҥгашкыже мо лий

шашым ончылгоч возен кода. Тидыже — пӱрымаш».
Тугеже, илышыште мо ышталтеш, чылажат Юмын ки

дыште? Айдеме шке пӱрымашыжым вашталтен огеш сеҥе 
мо? Ик ӱдырамашым каласкалымыже шарналтеш.

— Мый ончыклык пелашем дене омышто палыме лийы- 
нам,— манеш тудо. — Тудлан марлан лектам манын, шоне- 
нат омыл. Молан манаш гын, мыйын вес рвезем лийын. 
Ме икте-весынам тунар чот йӧратенна, нигунамат огына 
ойырло манын шоненам. Сӱан нергенат мут лектын. Но 
икмыняр жап гыч тудо кенета ала-куш йомо. Ончыч кажне 
арнян олаш кудалыштеш ыле (мый тунам инетитутышто 
тунемынам), а вара кок тылзат эртыш — тудо уке. Нимо
лан ӧрынам. Амалым пален налаш манын, тудын илыме 
ялыш кудалнемат ыле, но вожылшо ӱдыр кумылем чарыш. 
Тыге тудым вучаш веле кодо. Тунемме годым жап писын 
эрта. Шижынат шым шукто, шошо тольо. Госэкзаменым 
сдатлышым, кумылем нӧлталте. Но куан ден ойго пырля 
коштыт манме^ семын, ик кечын вуем гыч пуйто ӱш дене 
нерен илышт. Йолташ ӱдырем ойла:

— Зина, палет, Алексеет ӱдырым налын.
— Кузе тыге? — Ӧрмем дене кроватьыш пуренак шин

чым. Тыге чот келшыме ӱмбач мыйым кудалта манын, ни
гунамат шоналтен омыл. Но... Качемыы ача-аваже эргыш?;- 
лай вес ӱдырым муыныт да йӱкташ миеныт улмаш. Тыге 
тошто марий йӱла почеш шешкым конденыт. А Алексей 
ача-аван мутшым колыштшо рвезе ыле. Тыгай ойго деч вара 
тетла ик рвезе денат келшаш ом тӱҥал, шоненам.
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Икана омем дене йӧршеш палыдыме рвезым ужым. Ше- 
малгырак тӱсан, яшката кап-кылан. Помыжалтмекем, мо
лан тыгай омо кончен манын, ятыр жап шонкален кийы
шым. Жап эртен, мый ты омо нерген монденамат ыле. Но 
ик кечын, ола Уремыште ошкылшемла, ом ыште ужмо сы
нан рвезым вашлийым. Мый пеш чот ӧрмалгышым. Урем 
вес могырыш вончышемла, шеҥгекем уэш савырнен он- 
чальым. Тудат мыйын могырыш вуйжым савырыш. Икмы
няр кече гыч лач тудо веры титак адак ты рвезым вашлийым. 
Тунамат, йӱк лукде, воктечше эртен кайышым. А кумшо 
гана ты рвезе дене вашлиймек, пытен шым керт, воштыл 
колтышым:

— Мо томаша, кумшо гана ик верыште вашлийына, 
Юмыжак пӱрен ала-мо?

Тудат мыскара дене вашештыш. Тыге ме палыме лийна. 
Келшаш тӱҥална. Икмыняр жап гыч сӱаным ыштышна. Мый 
олаштак пашам ышташ кодым. Но еш илышыште мыланем 
ала-можо эре оптен огыл. Чонемлан шыгырын, нелын чу
чын. Икана, чонемлан пеш неле лият, уремыш лектым. 
Ончем: остановкышто Алексей шога. Шӱмем йолвундашке 
волен кайыш. Савырнен, мӧҥгеш ошкылнем ыле, но тудо 
мыйым ужын шуктыш. Ваштарешем писын ошкыл тольо. 
Ме кид кучен саламлалтна, но мо нерген ойлаш — огына 
пале. Такше мом ойлет, Тугакшат раш: ме икте-весынам 
монден огынал. Алексей дене чон пытен мутланыме^ пуйто 
шулдырем кушко. Мӧҥгӧ йывыртыше толын пурышым. 
Мариемат вашталтмем шиже, мый денем пырля тудат ве
сел аҥе.

Шоналташ гын, мылам мо эше кӱлын? Пеленем йӧра
тыше марий, сай паша, чапле пачер. Шуко ӱдырамаш мы
ланем кӧранен кертын. Кертын веле огыл, кӧраненытак. Чон 
ласкалык нерген ойым лукмекем, койдарат веле ыле: «Ты
ланет вуйым шияш язык. Тыйын чылажат уло. Мындырыш 
каенат, колт чыгылташ тӱҥалын да тулеч моло». Тыгай ойым 
колмек, семынем, шоненам: «Чынак, мыланем мо ок сите? 
Юра дене пырля илаш Юмыжак очыни, пӱрен. Тугеже йо
чам ыште да иле». Но шӱмлан от кӱштӧ, маныт.

Юра — сай пӧръеҥ, поро айдеме. Тудо мыйым умылен, 
сандене уто шомак деч посна ойырлышна. Тыгай ошкылым 
ыштымемлан нимынярат ом ӧкынӧ. Кызыт мый моткоч пи-
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алан улам. Алексей дене коктын кум йочам ончен купле
на, ынде нылымшым вучена. А тый манат: пӱрымаш. Пӱры
машым ш кай тапташ кӱлеш. Марием деч ом кай гын, ты
гай пиалан лиям ыле мо? Уке. Юраже кушто, манат? Олаш- 
так. Тудат весым налын. Кызыт ме кок еш келшен илена. 
Алексейын ончычсо Ватыжат пелашым муын.

А теве вес пӱрымаш.
Ты ӱдырамаш, манмыжла, пиалдыме шӱдыр йымалан 

шочын, шке илышыжлан ӧпкела:
— Такше,— манеш тудо,— мыйым изинек подыш пуры

дымо ӧрдыжлуэш ужыныт. Изием годым авам ик ганат шы- 
матен, порын пелештен огыл. Мом ом ыште, тудлан эре ок 
келше ыле. А мыйже кеч ик гана вуем гыч шыман ниялты- 
же манын, мӧҥгыштӧ чылажымат ышташ тыршенам. Кер
тме м семын суртсомылкам тӧрленам, вольыкым ончаш 
полшенам, шольо-шӱжарем-влак дене модынам. Но... Мом 
ыштет, от йӧрӧ гын, от йӧрӧ тудо. Авамын молан тыгай 
улмыжым вара, пырт кушмекем гына, умылаш тӱҥальым. 
Авам йӧратыде марлан лектын улмаш. Тудым йӱкташ то- 
лынытат, ача-аваже ӱдырыштым ӧкымеш гай пуэн колте
ныт. Ӱдырын кумылжым шотыш налын огытыл, сандене 
шочшо кажне йоча авамлан куан олмеш чон орлыкын веле 
конден. А мыйже, первый икшывыже, чурий денат, кой
ыш денат чылт ачам гай лийынам. Ялысе ӱдырамаш-влакат 
тыгак ойлат ыле: «Ну, Света, чылт ачат гай улат. Пиалан 
лият».

Пиалан. Но кушто пиалже? Йочам годым авамлан ӧпкем 
кучен иленам, мӧҥгӧ гыч писынрак ӧрдыж верын! каяш 
тыршенам. Лу класс деч вара пединститутыш тунемаш пу
рышым. Ынде шочмо суртышкем каникул жаплан веле то
ледаш тӱҥальым. Шонышым, ындыже авамын кумылжо 
вашталтеш, но тудо тугаяк йӱштӧ шӱман кодын. Ялыш тол- 
мем еда мый ни поро ончалтышым ужын, ни туныктен 
каласыме ушан шомакым кодын омыл. Ачамак веле мый
ым вучен, куанен шыргыжын, шинчаштыже куан сескем 
чӱкталтын. Воктекем толын, тӱлем гыч шыман вӱчкалтен. 
Тидым ужын, авам туманлен: «Нечке-шамыч, ваш ончен 
шортын шогат. Нюслен шогымешкет, вольыклан пуэн пӱрӧ!» 
Ачамже титакан семын ӱмбакем ончалын да, йӱк лукде, 
кудывечыш лектын. Тыге кажне гана.
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Визымше курсышто тунеммем годым ик рвезе дене па
лыме лийна. Тудо мыланем ныжыл деч ныжыл шомакым 
ойлен, ӱмбакем йӧратен ончен. А мый, изинек поро, ны
жыл шомакым колдымо айдеме, тудын шомакшылан ӱша- 
ненам. Сӱан нерген мутым лукмекше, айдемым сайын па
лен шуктыде, марлан лекташ вик келшышым. Тыге, ин- 
ститутым тунем лекмекем, ялыште илаш тӱҥальым. Талук 
гыч йочана шочо. Но марием ньогам йӧратыме олмеш арака 
кленчам ончаш 'тӱҥале. Тидлан амалжат эреак лектеш: ик- 
тылан пум конден пуа, весылан — весым. А нунышт тауш
тымо олмеш арака кленчам кидыш тушкат. От нал гын, 
пуйто нуным от пагале лиеш. А марием пушкыдырак ку
мылан, тореш пелештен ок мошто.

Тудын ача-аважат кочылемым сайынак подылыт. Нуно 
мемнан ваштарешак илат. Аракам шолтымышт еда эргыш- 
тым унала ӱжын наҥгаят, сийлен колтат. Тыге ыштыме дене 
поро улмыштым ончыктынешт ала-мо? А мемнан ончы- 
кылыкна нерген огыт шоналте. Йӱын толмыжо ок сите, 
мый денем туманла, кунамже ӱмбакем кид денат шуэш. 
Тидыжым чытенак ом керт. Икана мӧҥгӧ ойырлен кайы
шым. Но шочмо суртыштем авам тугай тумам нӧлтале, арня 
гыч, ӱдырем вӱд аллей, уэш марийын Сурты ш толын пуры
шым. А куш кает? Ача-авалан от кӱл, ӧрдыж велыштат тый
ым нигӧ вучен ок шинче. Ни пачерет, ни чиемет... Чыла 
угыч тӱҥалман. Тыште кеч-мо гынат, шке кид кучышет, 
шке суртет. Пӧртылмекем, марием утларак веле ажгыныше 
Очыни, шоналтен: садак нигуш ок курж. Кызыт эре чыты- 
рен илем. Чот тургыжланымем дене нервемат пужлаш тӱҥа
лын ала-мо. Мый веле мо, ӱдыремат черланаш тӱҥалын. 
Ачаже йӱшӧ толеш гын, изи мундыра гай туртын шинче- 
шат, лӱдын-ӧрткен йытыра. Пытартыш жапыште мӱшкыр 
корштымылан вуйым шиеш. Врач-влак нерве пужлен ма
ныт. Теве тыге илаш тӧчем,— ойжым кошартыш Света.

Кок илыш, кок пӱрымаш. Иктыже шыма, тӧр корно дене 
ошкылеш гын, весыже чарак гоч Боттен, ончыко каяш тӧча. 
Нунылан тыгай корно дене ошкылаш (Омак пӱрен але каж- 
ныже шканже шке корным ойырен налын?
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ЛОКТЫЛАЛТШЕ ТУКЫМКЫЛ

«Ават июрым кочкын, ушет пурен огыл гын, каза шӧр 
дене ок пӱрӧ»,— манеш калык. Ме чыланат Ӱдырамашым, 
Авай икшывыже улына. Ава могай, йочажат тугай. По тыге 
гына манам гын, очыни, йоҥылышат лиям. Вет илыш тӱжемле 
савыртышан. Кунамже шотан ешыштат айдеме шӱртня, юж
гунам икмарда еш гынат чылан пагалыме еҥ лектеш. Тыш- 
тыже, очыни, шинчаш койшо тӱжвал поянлык нерген огыл, 
а кӧргыштӧ шылтыме поянлык нерген ойлымаш Ончычсо 
тукым пӱртӱс деч, але Юмо деч м аны т, шӱм-чон поянлы- 
кым, уш-акыл ым налын, тукым гыч тукымыш тудым еша
рен толын, шке икшывыжлан Мланде ӱмбалне пеҥгыдын 
шогаш чоткыдо негызым пыштен. А йол йымалнет тыгай 
пеҥгыдылыкым от шиж гын? Ача-ават чоныштет ӱшан ту
лым чӱктен огытыл гын? Тунамже, конешне, тиде кумда 
тӱняште шке корным ойырен налаш моткоч неле. Сандене, 
очыни, лушкыдырак кумылан шуко еҥже илыш тӧрсырын 
чытен ок керт. Шке илышыже ӱмбак кидым лупшалеш да 
вӱд йогын почеш кайымыла кая. Лач тидын нергенак ме мут- 
ланенна юридический наука кандидат Фарид Вадутович Габ- 
драхманов дене.

Фарид Вадутовичын ӱстембалныже икмыняр кӱжгӧ 
папке кия. Кажне папкыште — айдемын пӱрымашыже. 
«Мый,— манеш Фарид Вадутович,— йоҥылыш корныш 
шогалше кажне еҥым умылаш тыршем. Осал латан тӱҥал- 
тышыже кушто? Шонкалем, иктешлем да тыгай шонымаш- 
ке шуынам: айдеме тӱҥалтыш ошкылым ача-ава суртышто 
ышта. Тӱҥ шотышто лач тидак тудын ончыкылык корны- 
жым рашемда. Мый декем утларакше йоҥылыш корныш 
тошкалше-влак логалыт. Теве ик еш дене палдарем,— ма
нят, Фарид Вадутович ончыкем кӱжгӧ папкым конден 
пыштыш,— Тыште ик ешын пӱрымашыже».

Май тылзе. Шошо пӱртӱс пеледалт юарла, тамле пушыж 
дене чыла илышым сымыстара, куандара. Пӱртӱс муро сем 
дене пырля айдемын кумылжат нӧлтеш, куанен чӱчка. 
Кӧргыштӧ каласаш лийдыме порылык, ныжылгылык оза- 
Лана. Но... Пӱртӱсын сӧраллыкшым, мландыи ласкалыкшым 
чыланжак огыт шиж, огыт уж.

Теве кум йочан чоныштышт кызытат теле. Изи шӱмыш-
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тым ырыктыше ӱшан тул йӧрен. 12 ияш Зина, 8 ияш Валя 
да б ияш Олег (чыла лӱмым вашталтыме — авт.) тетла икте- 
весын шокшо шӱлышыштым огыт шиж, пырля модашат 
огыт тӱҥал: нуным йоча пӧртлашке ужатат. Йошкар-Ола 
горсовет исполком пеленсе ийготыш шудымо -вл акын па- 
шашт шотышто комиссийын йодмыж почеш суд Павлов- 
мытым ача-ава улмо права деч посна коден. Йоча-влак йӱшӧ 
ача-авашт деч порыжым шагал ужыныт гынат, икте-ве- 
сыштым монден огытыл. Кугуракышт изиракым пукшаш 
шонен, кунамже буфет гыч, кунамже кевыт гыч кочкы
шым шолып руалткаленыт. Шол ышт кондымо кочкышым 
мӧҥгыштӧ тӧр пайленыт, пагар теммылан куаненыт. Ку
намже ӱстембалне шогышо кленча пундашеш кодшо ара
кам тамлен онченыт. Изи ушышт дене ача-ава койышым 
кояш тӧченыт. Нӧргӧ каныш алкоголь писын шыҥен, йоча 
кап лыдыр-лодыр лӱҥгалтыш Нуно, икте-весым ончен, уло 
йӱкын воштылыныт. Тыге, юарлен, модын-воштыл нойы- 
мек, кроватьыш але кӱварыш шуҥгалтыныт, мален колте
ныт. Омыштат кумытын пырля лийыныт, икте-весын шӱм 
кырымым колыштын ыт.

Мом ужын Зина ш ке латкок и Й ыштыже? Кредалмашым, 
йӱмашым, вурседылмашым. Ни поро мут, ни шыма ончал
тыш тудым вӱчкен огыл. Мо шарна, аваже тудым ик ганат 
оҥ пеленже ӧндалын, ик ганат йӧратен вӱчкалтен огыл.
Айыкше годым эреак шыде, торжа коштын. Аракам подыл- 
мекше гына, тудын койышыжо вашталтык, кумылжо лы- 
вырген. Сандене, очыни, йоча-влак ушет тыгай шоныш 
шыҥен: арака — койышым вашталтыше эм. Тидлан корак 
огыл мо шкештат тудым тамлен онченыт да шонымыш- 
тым пеҥгыдемденыт. Арака йӱмек, уло кап куштылемеш, 
вуй пӧрдеш да лӱҥгалтыш ыште улметла веле чучеш. Ончыч 
модыш семын лийын гын, вара йӱмаш илышыш пурен.

Кум йоча — ик вӱр, ик пӱрымаш, ик корно. Ты кугор- 
ныш чылаштымат ик ача-ава луктын колтен. Зина, Валя да 
Олег тӱрлӧ интернатлаште иленыт, тунемыныт. Илышым 
пӧлеклыше айдеме олмеш нуным вес еҥ пукшен-йӱктен, 
тазалыкышт, кӧргӧ шӱм-чон поянлыкышт верч азапланен. 
Но ава шӧр дене пырля шыҥдаралтше койыш, ава вӱр, 
йочан капыштыже, чоныштыжо уке-уке да шкеж нерген 
шижтара. Теве Зиналан возымо характеристика. Тудым ин-
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тернат пӧрт пуэн. «Зина йолташыже-влак дене шкенжым 
утыждене торжан куча. Кугешныше кумылан, чоя. Онда
лаш йӧра ш. Изи годым шыҥдаралтше уда койыш деч огеш 
утло. Аватмут дене мутлана, тамакым шупшеш. Йолташы- 
же-влакын вургемыштым шолыштеш, кӱсеныштышт пур- 
гедеш. Интернат гыч ик гана веле огыл куржын, уэш 
пӧртылтеныт. Тунемаш ӧркана».

Йоча пӧртыштӧ ыштыше пашаеҥ-влак ӱдырым пӱры- 
машыж верч коляненыт, тудым профтехучилищы ш туне
маш пуртеныт, илышыште шке корныжым мужо манын 
шоненыт. Но тазьша корно дене ошкылаш тунемше айде- 
мым тура кугорныш лукташ неле.

Ты корныжо куш конден пурта? Лӱкышкӧ.
Зинамат ты пӱрымашак вучен. Кызыт тудлан 32 ий. Са

мырык ӱдырамаш ныл гана судитлалтын, эн сылне пагыт- 
шым петырымаште шинчен эртарен. Пытартыш гана ӱмаште 
судитленыт, ныл ийлан эрык деч посна кодаш палемденыт 
улмаш, но мӱшкыран улмыжлан кӧра утараш логалын. Зи- 
нан кум икшывыже уло. Но шке ача-аваже семынак, туды- 
мат ава улмо права деч посна кодымо. Эргыже кызыт йоча 
пӧртыштӧ, ӱдыржым ик поро еш ашнаш налын. Шукерте 
огыл шочшо нӧргӧ падырашын мо вуча — каласаш неле. 
Но тудынат пӱрымашыже ойган лиеш, очыни. Молан ма
наш гын, Зина дене ужын кутыраш манын, мӧҥгышкыжӧ 
мыняр гана миен коштым, ик ганат авырен ыжым керт. 
Омса вес велне азан чорикын магырымыже чоным ишен. 
Изим падыраш ым кидыш налын, лыпландарыме шуын, 
но омсам почшо лийын огыл. Пошкудо-влакын ойлымышт 
почеш, Зина, очыни, адакат кевыт воктене перныл кош
теш. Йочам ыштен гынат, койышыжо вашталтын огыл. Ту
гак йӱэш, тугак шала койыш дене ида.

Олег шольыжынат илышыже тореш-кутынь куктежалт 
пытен. Тудо вич гана еудитлалтын. Валят уш-акыл дене ок 
ойыртемалт. «Ончыч шкешт йоча пӧртыштӧ кушкыныт гын, 
кызыт нунын Икшӹ вышт тушто штат. Ончыч авашт петыры- 
маште шинчен гын, кызыт шкешт икмыняр гана, почела 
эрык деч посна кодыныт. Ты еш корным шымлен ончетат, 
чонетлан шуй чучеш,— иктешлыме семын каласыш Фарид 
Вадутович.— Ате вара ты еш осал вӱд пӧрдем гыч лектын ок 
керт? Мо вуча Зинан, Валян, Олегын икшывыштым?»
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почешмут
Пагалыме лудшо-влак! Книгашкем пуртымо кажне сӱре

тым илыш гыч налынам да, шӱмем вошт колтен, чон шор
тын возенам. Южо эпизодым возымем годым логараҥыш 
комыля шинчын, кагазыш шинчавӱд чыпкен. Шорты нам 
героем-влак дене пырля. Ужынам нунын ойгырымыштым, 
шижынам шонкалымыштым.

Чын, ойлаш куштылго, а илен мошташ, манаш веле? 
Тиде книгаш пуртымо очерк шотан ойлымаш-влакым во
зымем годым иктым гына шоненам: лудшо-влак кокла гыч 
кеч иктажшын шӱм-чонжо тарвана да илыш нерген утла
рак шонаш тӱҥалеш гын, мый пиалан лиям.

Ангор.
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