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Мэмнан илымэ п/1ландз.

I

Мып тэндан дэнэ мэмнан илымэ мландэ нэргэн ойлынэм. 
Мландэ нэргэн нэш шуко оҥайым ') ойлаш лийэш, колышт вэлэ.

Тыглай (пара) ончалмаштэ мландэ кукшо вэр. Мландэ ӱм- 
балнэ тӱрлӧ-тӱрлӧ йалла, олала улыт, чодра кушкэш, тӱрло 
пасу уло, пасушто вольык коштэш. Мландэ ӱмбалнак адак вӱд 
уло: йэр дэнэ тэҥгызлаштэ, адак эҥэрла, кугу вӱд лийы- 
нат йога. Кукшо^вэрла дэнэ вӱд дэч носна мландэ ӱмбалнэ 
адак йу/К уло. Йулсшым ужаш ок лий; тугэ гынат йуж йырым- 
-пыр уло; йу}к кура:мо годым могырэш, шӱргэш нэрна, адак 
мардэж лийын пуал-иуал колта, тунам ижэ мэ йужын улужым 
шнжына.

Кукшо вэр, вӱд, йуж дэч 
посна мэ илэн огына кэрт. (Ку- 
зэ тугэ, шоналтэн шкэ кала- 
сыза!)

Мландэ ӱмбалнэ шуко тӱр- 
лӧ панлык, вольык уло, шуко 
шудо, пушэҥгэ кушкэш. Ик
тӱрлӧ йанлык, вольыкшо тӱрлӧ 
шудым, саскам кочкыт, молышт 
вэсын-вэсын (иктэ-вэсын) шы- 
лыштым кочкын нлат.

Адэмэ тӱрло шудо, саскам, вольык дэнэ йанлык шылымат 
кочкэш.

Тӱрлӧ-тӱрлӧ вургэм ургаш, нӧртым, оралтым, сурт кӧргӧ 
ӱзгарым тӱрлӧ кушкыл, вольык йанлык улмо дэн вэлэ
ышташ лийэш. Мут гыч каласэна: тӱрлӧ вургэм ышташ шӱр- 
тӧ, коваштэ, мэж, молат кучалтэш; сурт, оралтэ ышташ—пыр- 
ньа, ломаш, рэгэнчэ, олымат кӱлэш; кӱнчык дэнэ тӱшакым 
иундэ, мамыкдэ ышташ огэш лий.

Бӱд чыла илышылан, «чонан» манмэ-влаклан кӱлэш. Чы-
ла илышэ кушкын шогат, вӱд дэч посна помыт, иытат ильэ.
Шуко кушкыл дэнэ «чонан» шотанжэ курум мучко вӱдыштӧ 
илат. (Могайэ-влак илат?)

Пэр гыч эҥэр Гюга.

Интересный.
1*



Йуж дэч поснат нимогай чонан шотат, нимогай кушкылат 
илэн огыт кэрт. ■

Кукшо вэр дэнэ вӱд чылтак ик гаиэ огыт ул: кукшо млан- 
дэ ӱмбалнэ коштын кэртына, вӱдышто—иурэн кайэна, вӱд йы- 
макэ волэна. Вӱд ӱмбал—мучко тӧр, кукшакан ӱмбалжэ тӧр 
огыл. Йулго вэрлаштэ кукшака иэш кӱкшо, тугайэ кӱкшӧ вэрым 
«курук» манына. Мландэ ӱмбалнэ вэрын-вэрын иэш кӱкшо 
курукла улыт; тугайэ куруклашкэ кӱзаш иэш йӧсӧ, кӱзымо 
годым колашат лийэш.

Кукшакаштэ тыштэ-тушто эҥэр, иксала чыргыктат, лои- 
кан-кумдан йогЬшо кугу вӱдат йатыр уло. Тыгыдэ лакылаштэ

Чыла вӱд ӱмбал тӧр, кукшакаштэ изи курук (курук то- 
ралма), курукла, лап вэрла улыт. Лапла вэрыштэ 
изи курукла коклаштэ вӱд йога, йэр погына. Вӱдышто 
мэ коштын агына кэрт, моштышыжо ийын коштын вэлэ 

кэртына, туштат капна вӱдыш волэн шога.

вӱд иогынэн шинчэшат изи йэрла липыт, иэш кугу лоилаш- 
тыжэ—йэр, тэҥгыз, кугу тэҥгызла лийын улыт.

Изи лакысэ (корэмысэ) вӱдым тӧрштэн вончашат лийэш, 
кугуракшым вончак, кӱвар дэч, иуш дэч иосна вончэн от кэрт, 
эн кугу йэр дэнэ тэҥгызлажым тулиуш дэнэ кайэн вончаш 
иэш шуко кэчэ кӱлэш.

Чыла мландэ мучко тӱрлӧ калык ила, тӱрло иашам ышта. 
Иктышт мландым куралыт, чодрам руат; вэсышт мастар иӧрт- 
лаштэ )̂, иаврик-завотлаштэ илышлан кӱлэш тӱрлӧ ӱзгарым 
ыштат, кумушышт — куруклаштэ кӱртньым иургэдыт, ший- 
ым-шӧртньым кычалыт, тэҥгыз дэнэ йэрлаштэ, кугу вӱдлаш-

1) Мастерские.
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тэ колым кучат, мӧҥгэш-оньыш тулпуш дэнэ коштыт, ик млан- 
дэ гыч вэсышкэ тӱрлӧ сатум коштыктат.

Мландэ ӱмбалнэ тыштэ-тушто кугу ола-влак ыштымэ, ола- 
лаштэ шуко калык ила. Олалаштэ калык кутко-шуэсэ кут- 
кыла мӧгггэш-оньыш выж-выа^ коштыт, тӱрло пашам ыштат. 
Айста шкэнан йырым-ггыр улшым ончэн тунэмаш тӱггалына: 
мландэ ӱмбалсым, кӧргысым, вольык-йанлык кушкыллам, тӱрло 
йэҥын илымыжым, тӱрдо-тӱрлым ыштылмыжым,—чылажымат 
туыэмын, чылам шинчэн (палэн) налына.

Йодышла, тунзммэ, эскэрымэ ^  паша-влак.
Тэндан лишнэ кугу вӱд уло? йэр? эггэрла?
Курук торалма (урвалдэ) дэнэ куруклам ужмыда уло, укэ? 
Могай вольыгг, йанлыклам, могай кушкыллам шинчэда? 
Сӱрэтыштэ тэҥгызым ужын улыда мо?
Тэҥгыз сэр ончыктымо сӱрэтым ыштыза альэ чодра коч 

йогышо эҥэрым, кэрэк молымат ыштэн ончыктыза.

„Карт‘‘ мо манмэ лийэш?
Тэвэ сӱрэт, сӱрэтыштэ курукан тэҥгыз сэр ыштымэ. Сӱ- 

рэтыштэ ончылно кӱкшӧ кӱйнэрка ыштымэ. Кӱйнэрка шэҥ- 
гэлнэ (шольно), изиш иэтыралтынрак шога, кэлгэ икса ончьпг- 
тымо. Тэнтыз толкын-влак )̂ кӱйнэрка шэҥгэлнэ мландым муш- 
кын шындэныт, адакат оньыш мушкын шогат, иксам эрэ ку- 
гэмдат. Иксан вэсь могырыштыжо адак кӱйнэрка уло. Кок кӱгт- 
нэрка коклаштэ иксаштэ кок изи лаика отро (ото) уло. Ну- 
нын коч толкын-влак пӧртын-иӧртын лэктынак кайат.

Сӱрэтыштэ эн шэҥгэлнэ изи курукла .койыт. Курукла кок- 
лаштэ шэлшэ (ущелье) улыла койэш; тудо изи лоп, тудын 
ӱмбач йогын-вӱд тэҥгызышкэ йогэн пура.

Ты„ сӱрэтым ыштышэ йэҥ курук вуйышто шогэн ул- 
маш. Улнырак шога гын, вӱд лишнырак лийэш ильэ гын, 
туиарэ шукужым ок уж ильэ: вэсь курукла дэнэ мландын чум- 
рашыжэ з) тудын мӱндурч ужмыжым авырат ильэ. Адак кӱш- 
кырак кӱзаш гын, йуяшшко нӧлталалташ гын, адак утларак, 
сайрак улсаш лийэш, ала йогын вӱд улшшымат ончэн налаш 
лийэш. Тугэ кӱшӱчын ончэн ӱлно коймым «кайык чоҥэшты- 
ма гь1ч ончымаш» маныт.

Иуж тэмымэ шар альэ аэроплан дэнэ адак кӱшкырак чо- 
ҥэштэн кӱзэн тудо вэрымак ончалына гын, тудо малана чылт 
вэсь сэмын койэш ильэ. Тугэ кӱшыч ончышыла карындашым

1) Наблюдение.
2) Волны, вал.
ӓ) Шаровидность.



—  6 —

налын ужмынам кагазэш ыщтэна гын, сэрлан, кӱпнэрка, отро- 
лан да монь толшо кагыр-кугыр корэшла вэлэ лийэш илоэ.

Тэнтызын курукан сэржым онч штымо с^фэт.

ш ш

Йузкан шар гыч кӱшӱчын г>нчымо 
мландын кончымызко.

Сӱрэтыштэ кой- 
эш: ончыктымо кун- 
дэмын И К вэрн{э вэсэ 
дэч кӱкшырак, кугу- 
рак да монъ. йузк 
шар дэнэ кӱшкак 
кӱзэн ончэна гын, 
ончымынан кӱкшӱт- 
шым, лаикажым па- 
лэн огына кэрт илье. 
Малана нунын ора 
шотышт, шинчымэ 
вэрышт^ гына кой- 
шаш. Иогышо вӱд 
малана Йылгыжшэ 
корэшла вэлэ кой- 
шаш, корно - влак 
ошал - С5'Р аҥысыр 
лэмдала а).

Л : ня Полоска.
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Садлан чылажымат сӱрэтэшна тугак ыштэна ильэ. Адак- 
шэ чылажымат кугутшым коймыж дэч изиракын ыштэна ильэ, 
укэ гын коймо кугыт- 
шо дэнэ сӱрэтыш ок 
пуро ильэ, кагаз ситы- 
дымэ лийэш ильэ. Тугэ 
кӱшуч койшо кончы- 
шым кагазэш ончык- 
тьшым «карт» маныт.
Картыштэ мландэ ӱм- 
бал лаика шот дэнэ 
гына ончыкталтэш; ку- 
РУК, вӱд, ола, — чы- 
лажат вэржым туш- 
калтэн гына манмыла 
ышталтэш.

Лыитык кагазэш 
тӱрлӧ ӱзгар ыштымэ.
Шинчалан койын шогымо ойыпыштым кагазэш ыштэн ончык- 
тэыа гын, тудо «сӱрэт» липэш. Адак нунын шинчымэ олмы-

Кӱшнӧ ӱзгар-влак ончыктымо, ӱлнӧ- 
нын шинчымэ вэрын планжэ.

-пу-

Класын сӱрэтшэ.

штым гына коркалэн, шинчымэ вэрыштым гына ончыкташат 
лийэш. Тугэ ончыктымым «план» маныт. Тугай планым изэм- 
дэн ышташат лийэш. аТугэ изэмдымэ годым изэмдышэ виса- 
жымат ончыктат; ту висажым «масштаб» маныт.



Ончалза ты кок тӱрлӧ ончыктымым: класын сӱрэтшэ дэнэ 
класын планжэ. Сӱрэтыштэ тӱрлӧ ӱзгарым оражгэ, чыла сын-

п
ч
I >1

Класыи иланжэ.

жым койыктэн ончыктымо. Планыштэ ӱзгарын шинчымэ-шо- 
гымо олмыжо (в.эрлгэ) Бэлэ лапка шот дэнэ ончыктымо.

Школын сӱрэт дэнэ планжым таҥастарыза: кузэ-кузэ ыш- 
тымэ тӱрлыжат сӱрэтыштэ, планыштэ. Каласэн пуза: молан

Школын планжэ. Школын сӱрэтшэ.

планыштэ пушэҥгэ-влак изи томкала гына ончыктымо; вондо' 
пушэнтэ дэч изирак гынат, иланыштэ тудын дэч кугуракып 
ончыктымо. Палэн налза, планыштэ 1 сантимэтр 2 важыкъш 
ончыкта гын, школ дэнэ кудывэчын вэржэ мыньар лийэш?
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Картым кузэ ыштыман, кузэ кучултман.
о

Иужан шар дэнэ кӱшко кӱзэн картым чылт рашымак ыш- 
таш ок лий. Чын шот дэнэ ончыктышо картым ыштышаш вэрч, 
ик тӱрло виса кӱлэш (важык, аршын, сантимэтр.) Вара кар- 
тэш ончыктышаш вэрым мучко висэн налаш кӱлэш; чылажы- 
мат вискалэн налман; отром (отым), иксам, вӱдын кужутшым, 
тэҥгыз сэрым, адак вӱдын кадыргыл йогымыжым, курук-вла- 
кынат кужутшым, кӱкшытшым, корнын тӱрлын кадыргыл кай- 
мыжым,—чылангымат шинчэн налаш кӱлэш.

Картым—ончыктымо куидэмын, мландын кугутшо ганьым 
ышташ огэш лий. Кузэ ыштыман?—Тэвэ тыгэ. Кагазэш ик изи 
висам удралатат, мут гыч ик сантимэтр манмым, тудым шӱдӧ 
важыклан шотлэт. Тугэжэ икса сэрын кужутшо вичшӱдо важык 
гын, кагазэш вич сантимэтрым ончыктэт. Тыгэ вич сантимэтр 
дэнэ ончыктымо— сэрын вичшӱдо важыкшылан толшо лийэш. 
Чыла моло коклалшмат тудо шот дэнак ыштыман.

Карт йэҥлан иэш кӱлэш ӱзгар. Карт мландэ ӱмбалын 
тӱрло вэржым ончыкта. Картыш ончалын чылажымат палэт: 
мландын тӱрло вэрлаштыжэ могай курукла, вӱдла, тэҥызла 
улыт, нунын коклааш могай, кушто могай ола-влак, молымат. 
Картыш ончалын моло тӱрлымат каласаш лийэш: могай кун- 
дэмыштэ могай ийгэчэ лийман, могай иаша дэнэ калык ила. 
Мэ шинчэна: тэҥгыз лишнэ ийгэчэ ночко лийман, тэҥгыз дэч 
мӱндӱрыштӧ—кукшо, куруклаштэ лопысо дэч адак йӱштырак 
лийман. Куӱку корныш, йалла-олала укэ вэрыш альэ тэҥгыэ 
дэнэ каймэ годымат картым налыт. Карт дэнэ ончалын палаш 
лийэш: могай корно дэнэ кайман, кузэжэ сайрак лийэш, шу- 
шаш вэрыш шуко кодын мо, чылажымат палат.

Йодышла, эскэркалмаш, пашала.
Шкэндан иӱлэмыҥ (классын) планжым ыштэн ончыза. 

Ыштымэ дэч ончыч кэчым ончэн палыза, могай могырыш ок- 
нажэ ыштымэ. Кагазэш йӱд-пымалым, кэчэ лэкмашым, кэчэ 
шичмашым палэмдыза, вара вискалаш тӱҥалза. Мут гыч, пӱлэмын 
йӱд-йымал могырлхо 6 аршын. Ик сантимэтрым ик аршынлан 
шотлыза. Садлан кагазэш 6 сантим. кужыт корэшым ыштыза. 
Баражым моло иырдьккын кужутшым висыза, адак тугак планэш 
ончыктыза. Могай вэрыштырак иусак дэч омса ыштымэ, окна- 
влак? Нуным палэн пырдыжэш толмо вэрэшышт палым ыштыза. 
Варажым ӱстэл, пӱкэн, тэҥгыл, олымбал шогымо вэрлам висэн 
ончыктыза. Конга олмымат уло гын висэн палэмдыза.

Тугак шкэндан кудывэчын, иӧртдан, иакчан, пасунат план- 
жым кагазэш ыштэн ончыза.

Иктаж тӱрло планым, картым налзат, сайракыи ончэн ку- 
зэ ышталтмыштым, мом ончыктымыштым ыҥлаш тӧчыза.
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Мландын сынжэ дэнэ ладшэ.
Мый изэм годым шкэнан йал школышто тунэмым. Ик ка- 

на учитыл классышкэ кандын чийалтымэ чумраш гайым кон- 
дыш. Тудо иэл-йола шога, пӧрдэш. Тудо малана иэш оҥай 
койо; мэ чыланат «мо тугайэ?» манын колтышна.

Учитыл каласыш: «тидэ мландым ончыктымо чумраш (шар)» 
маньэ. «Тэвэ тыштэ Россий мландэ, мэмнан илымэ, мэмнан 
оламат ончыктышо,» манъэ тудо адак.

Мэ вара ӧрын колтышна.— «Кузэ? Мландэ чумраш гайэ 
мо? Мый млардым мэлна гайэ тыртыш шонэм ильэ,» маньэ ик 
рвэзэ.

— Тый шкэ шотэт дэнэ кэрэ улат. Тошто годым кугун 
тунэмшыжат мландым тыртышлан шотлэныт.

— Кузэ вара мландын чумраш улмыжым иалэн налыныт? 
маньэ адак вэсь рвэзэ.

Мландэ ӱмбал.
Тудым йэҥ-влак иэш вашкэак иалэн огытыл,—маньэ учи- 

тыл. Тудым ояшо кужу корным коштшо-влак палэн налыныт. 
Нуно мландэ мучашыш шумыла кайэн-кайэн, тарванэн каймаш- 
кыштак толын лэктыт улмаш. Каймэ дэнэ толмылшш ойырты- 
шыжо тыгэ вэлэ: эрэ ончыкылыла ик могырыш кайат, шэҥгэ- 
чынышт толын лэктыт улмаш.

— Тугэ гынат, кузэ вара лачак чумраш улмыжым иалэн- 
ыт? маньэ адак ик рвэзэ.

—Кузэжым тыгэрак ыҥлаш лийэш. Раш умлыктарэн пуаш 
иктаж иэш кӱкшо оралтым альэ курукым налын ончэна. Мӱн- 
дурчын толмо годым тугайэ кӱкшыным ожно (ончыч) мучашы- 
жым ужат, лышкырак толатат кыдалжымат ужат, чылт толын 
шумэҥгэ, ораньэк шинча ончылно лийэш. Мӧҥгэш мӱндурко 
каймэ годымат тугак: лышныжэ ораньэк койэш, умбакырак 
кайэтат иундашыжэ койдымо лийаш тӱҥалэш, кайэн-кайэн му- 
чашыягат койдымо лийэш. Адак кэчэ шичмым шарнэн ойлэна.

Шаровидность.



1

Тпдэ сӱрэтыштэ оычыктымо: Курык рудо. Тулшӱлышап курык 
тайыл. Лои млапдэ. Кӱкш ака млапдэ. Иогын вӱд. Памаш. Тэп- 
гыз. Тэнгызын тура сэр. Тэпгызып лоп соржэ. Тэнгыз лук. Отро. 
Сэр пэр... (Адак мом ужыда, каласэн пуза).
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Кэчэ шичмэҥгэ мландэ ӱмбалнэ пнчкэмшак лийэш, кӱкшо пӧр- 
тын окнаштыжэ кэчэ еолгыдо йылгыжын шога. Кэчэ йӧршын 
шнчмэҥгат кӱкшо чэркэ вуйын рэсыжэ кэчэ-йол дэнэ ик жап- 
лан йылгьш шога. Кузэ тугэ? Мландэ чумраш улмыжлан, кэчэ 
мландэ ӱмбалнэ шогышылан ок кой, чэркэ вуй кӱкшылан лнй- 
ын кэчэ-йол тушко войзын шога. Тугак мландын чумраш ул- 
мыжланак вӱд ӱмбалнэ мӱндӱрчын прокотым, карапымат ужаш 
ок лнй. Ик оҥайжэ садьшэ: тӱньыкшын альэ чоркотшын му- 
чашыжэ, прокот-карап кэрэк кудо могырым толыт гынат, эрэ

КаЁэн шогышо карап.

ик гайак мӱндур шотышто шинчалан койаш тӱҥалыт. Тугэ 
лнймэҥгэ мландэ ӱмбалын кадыржэ чыла могырымат ик гайэ,. 
мландэ тугэжэ чылт чумраш шотан лиймаш.

—Чумраш гын, чумраш ындэ мландэ. Кузэ вара тудо ик 
вэрыштэ, кузэ ок камбоч? Тудын йоллш укэ вэт! маньым мый.

— Тугэ-тугэ, мландын йолжат ӱкэ, тудо нигушанат пижьтк- 
тымат огыл. Тудо тӱньа мучко, тӱньа тЪҥгытышто топ гайэ 
коштэш,» маньэ учитыл.—Кузэ вара мэжэ тудын ӱмбачогына 
камбоч?

— Тидэ йодышлан ожно Ныотон лӱман кугун тунэмшэ ка- 
ласэн кодэн. Умбалныжэ мо уло, тудым мландэ чыла шкэ дэ- 
кыжэ шуишын шога. Садлан кэрэк мом кӱш шуэт гынат, млан- 
дышкак войзэш.

—Иӧра, тугэ лийжэ. Тэвэ мый шовычым кӱш шуэм, шовыч 
ӱлко возэш; мландэ шупшэш. Мэ тыштэ улына, мландын вэсь 
могырыштыжат калык уло дыр вэт. Нуно кузэ ӱлкыла огыт 
камбоч? маньым адак мый.
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— Ӱлко манмыжэ мо лийэш вара? маньэ учитыл. Ӱлко, кӱш- 
ко манын мландым ончэн ойлэна огыл мо? Мландылан чак, 
лышыл лиймаш «ӱлко» лийэш; ӧрдышко гын, «кӱшко» лийэш. 
Мландын Бэсь могырыштыжо илышэ-влак мэмнан дэкэ йолла 
(ӱнчӱлык) улыт. Тугэ гынат, нунын ӱлкӧ манмышт мэмнан 
«кӱшкӧ» манмылан толэш. Нунат мэмнан сэмынак мэмнан кам- 
бочмыдымылан ӧрыт.

Тыгэ ойлышыла учитыл чумрашыжым рӱдыж воктэн ала 
мыньар кана иӧрдыктыл колтыш. Вара мэ молан иӧрдманжым 
йодышташ тӱҥална. Учитыл каласыш: Пӧрдмыжо лач мландэ 
иӧрдмӧ сэмын ончыкталтэш. Мландат шкэ шӱдыржӧ йыр иӧр- 
дэш вэт.

Тидыжлан мэ чылтак ӧрна. «Тидыжлан иньанашат ок лий 
ала мо,» манна мэ.

«Тугэ шол,» маньэ учитыл: «ожно кугун тунэмшыжат 
мландым шыпак (тарваныдэ) шога» манын шонэныт. Ындэ шу- 
кэртак палымэ: мландэ шыи ок нюго, шкэ шӱдӱржӧ йыр иӧр- 
дэш, кэчыжэ шыи шога. Мландын кэчэ могырыш савырнымэ 
ӱмбалныжв волгыдо лийэш, вэсь могырыштыяю—йӱд. Тэвэ мый 
чумрашым иӧрдыктэм, шӱдыржӧ ик вэрышток тарвандэ шога. 
Кэрнакшэ мландын тугай шӱдӱржо укэ, тудо шонымо вэлэ, 
ыҥлымыла тугэ ойлалтэш. Тугай шонымо шӱдӱрын мучаш- 
лажэ—иктыжэ йӱд-йымалныла, вэсыжэ кэчывал-йымалныла. 
Иктыжым «йӱд-йымал мучаш,» вэсыжым «кэчывал-йымал му- 
чаш» манаш лийэш. Мландэ ончыктымо чумрашым «глобус» 
маныт. Глобусым ончымаштэ шола могырыштыжо «кэчэ-шич- 
маш могыр» лийэш, иурлаштыжэ «кэчэ-лэкмаш могыр». Гло- 
бусышто йӱд йымал кӱшкӧ лийман, кэчывал йымал-ӱлнӧ. Млан- 
дэ кэчэ-шичмаш могыр гыч кэчэ-лэкмаш могырышкыла иӧр- 
дэш; садлан малана кэчэ «кэчэ-лэкмаш»могырыштыла лӧлтмы- 
ла койэш. Кэрнакшэ кэчэ ок лэк, ок кошт, шыпак шога: млан- 
дэ кэчэ могырышкыла савырна.

Йодышла, эскэркалмаш, пашала.

Вӱд-воткэмыштэ вӱд кузэла иӧрдэш, каласэн пуза. Кӱмӱ- 
жэш вӱдым опталын шкэат иарньа альэ чыра дэнэ пӧрдыктэн 
ончыза.

Олмам альэ чумраш иарэҥгым налын ӱмбакылю изи та- 
раканым колтызат эскэрыза: олман, иарэҥгын коштмыжо тӱр- 
лӧ вэр гыч ончымаштэ кузэрак койэш?

Олмаш альэ парэҥгэш вичкыж кӱртньӧ воштырым кэрын 
йӱлышо лампэ ваштарэш кучыза. Вара воштыр йыр пӧрдык- 
тымэ годым ончыза: ламиэ волгыдо кузэрак войзэш олмашкэ 
(парэҥгышкэ)?
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Мландэ ӱмбалын тӱрло оынан улмыжо, тудым палы- 
мыла ыштымэ лӱмлажэ.

Мландэ ӱмбалын ик гайэ огылжым ындэ шкэат шинчэда, 
Мландэ ӱмбалнэ тӱрлыжат уло: кукшо вэржат, вӱдан:кат, тӧр- 
жат, куруклажат.

Глобусыштат мучко ончалат гын ужат вэлэ: мландэ ӱмба- 
лын тӱрло-тӱрло улмыжо чыла ончыктымо.
Мландэ ӱмбалнэ вӱдан вэржэ кукшыж дэч шукырак. Адакшэ 
• шэкланыза: кукшыжо ик^ вэрыштэ огыл, тӱрло вэрэ: кугун 
койшыжат, изижат уло. Кукшыжо вич вэрэрак ойырлэн кийат. 
Садлан кунылан вич лӱм ыштымэ: Евроиа, Азия, Африка, 
Америка, Австралия.

Вӱдшо ончымаштэ чыла^вэрэат ушнылшогат;"нуным тыгай 
вич тӱрло лӱм дэнэ каласат: Уӱд-йымал тэитэныз,^) Атлант, 
Индий тэитэҥыз, Кугу тэптэҥыз, Кэчывал-йымал могырсо. 
Тэптэҥызын ужашыжым тэҥгыз маныт. Тэҥгызын кукшо млан- 
дыш иурэи шогымыла койшо уя:ашыжым икса^) маныт. Кок 
тэҥгыз ушышо аҥысыр вӱд-ушыкым йогын®) манаш лийэш.

Мландэ ӱмбалнэ тӱрло тыгыдэ ужашлажым айалэн ойлы- 
мым сӱрэтыштэ ончалза.

Мландэ ӱмбалым палымыла висналаш ыштымэ шоктэ  
ш о т ') .

Глобусым сайракын ончалза: глобус ӱмбалнэ торэш— 
кутынь корэшла ыштымэ. Ту корэшла ваш иӱчкылтмыла лий- 
ын шогат; садлан глобус ӱмбал шоктэла вэлэ койэш, нунын 
лӱмышт тыгайэ:
Иуд-йымал дэнэ кэчывал йымал мучашлашкэ мучашын ышты- 
мэ корэшым „лоикыт корэш“  манага лийэш. Нунын дэнэ 
мландэ ӱмбалын лоикытшым висат. „Иӱд-йымал лоикыт“ , кэ- 
чывал-йымакыла висымым „кэчывал-йымал лопкыт“  маныт.

Каласымэ корэш-влаклан торэш ваш ушнышо оҥгыла 
корэшлам „кутыш корэш‘‘ манаш лийэш.Иунын дэнэ мландэ ӱмба- 
лын кутушыжым висат. Кэчэ-лэкмаш могырыш висэн каймэ 
годым „кэчэ лэкмаш могырла кутыш“ ; кэчэ шичмашкэ гын,. 
«кэчэ шичмэ могырла» манаш липэш.

1) Океан.
Залив-лук.

3) Пролив.
0 Сетка.
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Кок тӱрло корэшымат 360 ужаш 
йэда „градус“  манын лӱмдат. Мландэ 
тыгэ кычал муыт: кок тӱрло -ко- 
рэшла пӱчкултмым ончалын садэ 
градус шотым каласат.

Мландэ ӱмбалым кок тӱрлын 
висэн палмыла. Мландэ орамат 
шонымаштэ кок сэмын пайлы- 
мыла ойлат. Ик сэмынжэ лопкыт 
висап тӱн’ корэшыж дэнэ пайлат. 
Тугай корэшлан Ферро лӱмап 
отро коч ыштымэ корэшым чот- 
лат. Ту корэш мландым кок ты- 
гай пэлашлан пайлымым ончыкта, 
пурла дэнэ шолалан: пурлажэ— 
кэчэ-лэкмаш могырсо пэлэ, шо- 
лажэ—кэчэ-шичмаш могырсо.

Вэсь сэмынжэ кутыш висан 
тӱҥ корэшыас дэнэ пайлат. Тугай 
корэшлан мландым чылт кыдач- 
шак ӱштал шогышо овггым чотлат. 
Тудо корэшыжэ мландым кок 
тыгай пэлаптлан пайлымым оп- 
чыкта, кӱшӱлсо дэнэ ӱлӱлсым: 
кӱшӱлсыжо — пуд йымал могыр

ыштэн паилат; ужаш 
ӱмбалнэ иктаж вэрым

Глобус ӱмбалнэ мландэ виска- 
лымэ шоктэ щот.

пэлаш, ӱлӱлсыжо — кэчывал-иыыал могырсо.
ся

30

Глобусышто мландэ 
ӱмбал вискалаш  
ыштымэ шоктэ шот. 
Ончыктыза: лопкыт 
корэшлам, кутыш 
корэшлам, лоикыт' 

корэш мучашлам.
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Мландэ ӱмбал вэрлам мумыла, коклаштымат вискалэн он- 
мыктымыла ыштымэ сӱрэтым чыла ончэн лукса. Вара шкэат 
моштымыда сэмын кагазэш, клас-оҥаш тугай сӱрэтлам ыш- 
тылза. Адак мландэ орам шун дэнэ ыштэн ӱмбаланжэ тӱрло 
вискалымэ корэшлам ыштыза.

Мландын ӱмбалжэ.
Тэ кушто илэда? Тэндан йырым-йыр мландэ могайэ: тӧр 

альэ курукан?
Тэндан йырым-йыр чыла мландэ тӧр, курукдымо, кӱкшо 

чоркотлажэ укэ гын, тэ тӧр вэрыштэ илэда лийэш.

Тӧр вэр.

Тӧр вэр чылтак тӧр лййэш, нигушкат тайнышыжэ огэш 
лий гын, йӱр-вӱд нигушкат йогэн ок кайэ ильэ, тӧр вэрэтым 
йӱр-вӱд йӧршын пэтрэн шында ильэ. Кэрнакшым тугэ лиймаш 
укэ вэт.

Кугу-вӱд мэмнан вэрын могайжым каласэн огэш кэрт
гын?

Мэ сэрыш лэкна, вӱдым ончэна. Вӱд эҥэрыштэ тугайэ 
тымык, палашат огэш лий: ик вэрыштак шога вӱд, альэ йога? 
Тӱво тушко ончалза. Вӱдышто воштырым ужыда? Ончыза, 
воштыр йога. Тэвэ тудо мэмнан дэкэ лишэмэш. Тэвэ тудо 
лачак мэмнан тура кайа, тэвэ ындэ йомат, огэшат кой. Тугэ 
лиймӧҥго, вӱд эҥэрыштэ йога, воштырым нумал наҥгайа. 
Тугэжэ мэмнан тӧр вэрна вӱд йогымо вэлышкыла тайыл 
лийшаш.
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Ала тэ лоп^) вэрыштэ, курукла дэнэ изи-курукла кок- 
лаштэ илэда? Лоп вэр кужу, аҥысыр, кужу вол гайэ. Лопын

Курук кокласэ лоп.

ик мучаштыжэ курук гыч йогышо эҥэр йогэн пура. Эҥэр 
курук мучаштэ талын пога. К-урук мучаш лопым сайын ончал

Кавказ курук кокласэ йал.

кайэда гын, вашкэ палэн налыда: лопэт эҥэр йогымо вэлыш 
кыла тайыл лийшаш. Лопын ӧрдылслаштыжэ турарак тайыл,

1) Лап-долина.

Прошл. и настоящ. земли.
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тидэ тайылла дэнэ Э1гэрыш талын йогышо йогын-влак кайэн 
шогат.

Ала тэ курык лоҥгаштэ лоп дэч моткоч кӱкшӧ вэрыштэ 
илэда? Ала тэндан илэм чара курук нэр^) дэнэ эртак тура 
сэрла^) дэнэ йыр авыралт шога?

Ала тэндан пӧрт йыр тӧр вэржэ пакча-саска шындашат 
пыкшэрак сита? Тугэжэ тэндан вэрын тайылясым каласаш

Вӱд куруклаштэ эркын ок його: ӱмбал- 
ла-йымбалла кийшэ кӱй  гыч кӱйыш 
камбозып, шоҥэштын, тӧрштылын йога.

иосат огыл: таиылжэ пэшак тура улмаш; курук гыч йӧрлын 
пӧрдын волымэт ок шу гын, пэшак шэкланэи кошташ кӱлэш. 
Тэндан йалыштэ кошташат шучко (лӱдыш), пӧрдын волэн 
кайэы колашат лийэш.

Курук лоҥгасэ (кокласэ) эҥэрлаштэ вӱд лопысо гайэ эр- 
кын ок його. Тудо талын лӱшкэн курук нэр гыч курук нэрыш 
тӧштылэш, чаҥгала коклаштэ кугургылэш (кагыргылэш), 
шонжым шыжыктылэш, арык вӱдла камбозын йога.

1) Утео. 
Обрыв.
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Йодышла, эскэрмаш, пашала.
Кушто илэда тэ: тӧр вэрыштэ, лопышто, альэ курук- 

лаштэ?
Каласэн пуза, могайэ вэр тэндан пӧрт йыр? Сӱрэтэш 

ыштэн ончыктыза.
Лоп дэнэ тӧр вэрын ойыртышыжо уло, альэ укэ?
Кушто вӱд эркынрак йога: тӧр вэрыштэ альэ курук лоҥ- 

гаштэ?
Тошкалтышла кпйшэ кӱй лончылам ужмыда уло, укэ? 

Камбочмыла йогышо вӱдан вэрым? Иӱр дэч вара альэ лум 
шулымо годым лийшэ йогынлаштэ нуным кычал муын ончык- 
тыза.

Могайэ могырышкыла йога тэндан кундэмыштэ улшо‘ вӱд?
Сӱрэтэш ыштэн альэ шун дэнэ тушкэн ыштэн ончыктыза: 

тӧр вэрым, курукан вэрым, курук лоптасэ лопым.
Тӱрло вэрым сӱрэтэш ончыктымым погыза: впш ппсмам*), 

Ич'урналэш ыштымэ -сӱрэтым, погэн шкэндан ош кагаз кна- 
гашда ппжыктылза. Пэш оҥай кнагада (альбом) лпйэш.

Идалык кӧргысӧ тӱрло жап.
„Ш ий шуарвондым шуэп колтышым“  манэш марпй. Мо 

лпйэш тудо? Шинчышыжэ шпнча, шпнчыдымыжлан каласа: 
„кэчэ-йол“ манэш.

Чодраштэ кэҥэнжым.

Тыгэ эрдэнэ эрак кэчэ кужу-йолжым шуйалтэн тэндам 
киньэлта. Тудо йылдырий кайык тӱшкалам ондакак кпньэлтэн, 
олык дэнэ пасум, чодрамат волгалтаран.

Ч Открытки.

2*
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Кэчэ млана кэчывал волгыдым пуа. Кэчэ шинчэш, йӱдат 
лийэш. Тунамжэ мэ вэсь эр мартэ канэна. Кэчэ чыла тӱньа- 
дан илышым пуа. Тудо мландым ырыкта, тудо шот дэнэ чы- 
лажат мландэ ӱмбалнэ кушкэш.

Ындэ кэчым ойлымаштэ жап‘) эртымым каласэна. Чыла 
кэчат ик гайэ тӧр огыл. И к кэчэ лэвэрак, вэсэ йӱштырак. 
Иктэ кужурак, вэсэ кӱчукрак.

1 : »

Шыжэ. Лышташ оралгэн, йогэн. 
Пушэнтэ чараж шога.

Кэҥэжым каваштэ^) кэчэ пэш кӱш кӱзымыла койэш, мэ 
садлан кэчым тэлымсэ дэч кужашрак ужына. Кэчэ кӱшко 
'мыньарэ шуко кӱза, тунар утларак мландым ырыкта. Садлан 
лийын кэҥэлгым тэлымсэ дэч шокшырак, шокшырак гына 
огыл, пэшак шокшо.

Кэҥэжым кэчэ кужу лийман, йужыштат шокшын чучэш. 
Мэмнан дэнэ кэҥэжым йужгунам пэшак шокшо лийэш. Пэш

1) Время.
2) Пылпомышто.
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шокшылан вольык ӱмылыш шылын шогалэш, кайык-влак муру- 
мыштым чарнат, нкшывынат модмышт ок шу.

Тыгэ лийын иктаж арньа эрта, шокшат изэмэш. Кэчэ 
кавашкэ тунарак кӱшко ок кӱзо. Шурно ӱдышо калык кин- 
дыжым иога. Саска-пакчаштэ олмам иогат, йӱчлык шотлан 
ногэн оптат. Шижэ Лгап тӱҥалэш. Лышташ оралгэн (нарын- 
чаҥын)^пушэҥгэ гыч вэлэш. Лышташ мландыштэ оран-оран 
кийа. Иуж йуалгырак лийаш тӱҥалэш. Шӱргым куандармыла 
ыштэн йуалдара. Иӱдлаштьнкэ чылтак йӱшто лийэш. Иӱр 
чӱчкудынак (шырэн) йӱрэш, иунйӱр, йӱшто йӱр. Тӱно лавран.

Тэлэ. Йырым-йыр лум. Пушэнтэ пӧршантш, 
йуж гыч шичшэ вӱд-пуш кылмэн.

Мэмнан кэчывал налымэ тойанан ӱмӱлжо кэчэ гыч кэчынг 
кужэмаш тӱҥалэш.

Тэвэ тэлат толын. Чыла пушэҥгэ чараҥ шога. Чалыжат 
малэн колтымыла лийын. Пасушто лум, эҥэрлаштэ ий; йэҥ- 
влак коҥгаш чот олтат, шокшо ужгам чийат. Кэчэ эр йэда 
вара лэктэш мландымат шагал волгалтара. Касат вашкэ лийэш.

Тэлэ иочэш шошо толэш. Кэчэ кэчываллан каваштэ адак 
кӱшкырак ^сӱзаш тӱҥалэш. Чыла илышыланат шокшын чучаш 
тӱҥалэш. Ианлык-влак ныжашышт гыч лэктыт. Пушэҥгэ дэнэ 
вондыла лышташым иэчкат, пушан нэлэдышлам чумуртат. 
Кайык-влак толыт, вычымалтымышт, мурумышт йужышто йыҥ- 
йыҥ вэлэ шокта. Кӱй дэнэ рэгэнчэ коклаштэ кийшэ тӱрло 
копшаҥгат лэктыныт.

Идалык йэда тыгэ вашталт шогышо жап нилыт лийэш: 
тэлэ, шошо, кэҥэж, шижэ. И к тэлэ гыч вэсь тэлыш шумэшкэ 
идалык лийэш.
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Идалыкын кэрэк могай жапшат малана тӱҥалмыж годым 
сылнын чучэш. Малана чыла кэчын ик гайэ огылжо оҥай‘)

№

Шошо. Шокшын чучо, лум шулыш. Эи'эр-в5^д шарлэн 
йога. Пушэҥгылаштэ лышташ вашкэ нэчка.

чучэш; иӱштылаш кошташ, кыргылг дэнэ мунчалташ, чэвэр 
пэлэдыш ончаш, тамлэ (тутло) олмам, моло саскамат кочкаш 
мэ йӧратэна.

Йодышла, тунэммаш, пашала.

Каласыза, кузэ тэ шошо толмым палэда?
Шижэ толмым кужэч налэда?
Лум кунам лумэш?
Могайэ жапыштэ кэчэ эн кужу лийэш?
Идалык кӧргышто эн кужу йӱд кунам лийэш?
Кэчэ шнчмэкэ молан йуалгэ лийэш?
Могай жапыштэ тэндан шонымаштэ мландэ эн чэвэр 

шотан лийэш?
Идалыкын могайэ жаншэ тэыдан дэнэ эн кужу, могайыжэ 

эн кӱчук?
Ончыктыза, кудо могырышто кэчэ лэктэш?
Кудо могырышто кэчывалым лийэш? Кувэлнэ кэчэ шин- 

чэш? Куштырак кэчэ ныгунамат ок лий? Ала шинчэда, кузэ 
маныт чыла ту могырлам?

Иятересно.
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Могай окнашкыда тэндаы дэкэ кэчэ пура? Тыгай окнада 
уло: кэҥэжым кэчэ пура, тэлым укэ. Огыда шинчэ гын ушэиь 
да пыштэн налза, вара 
ты йодышлан толшо 
кончышым шэкланыза.

Палэмдыза, могай 
шагатыштэ эрла кэчэ 
лэктэш  могайыштэ 
пшнчэш, могай могы- 
рышто?

Иӱд-йымакэ ончы- 
мыла лийын шогалыда 
гын, шэҥгэлныда мо 
лийэш? Пурла могы- 
рышто? Шолаштэ?

Ӧ1гам налза, оҥаш 
шун дэнэ, воштыр, 
мамык дэнэ йалыштэ 
кэҥэж дэнэ тэлэ лий- 
мым ыштыза.

Кэчэ-лэкмап(. Кэчэ-пшчмаш.
Кэчывалпм ПЭ1Г кэчылан ваштарэш 
шога. Тудын опчылныжо кэчывал: 
лпйэш, шола могырышто кэчэ-лэк- 
маш, пурлаштыжэ кэчэ-шичмаш, 

шэҥгэлныжэ йӱд-йымал.

Чийам налын шошо дэнэ шыжым ыштэн ончыктыза.

Мо манмэ ЛИЙ9Ш „ийгэчэ^^?^
Иктаж кундэмыштэ йӱр пэш чӱчкӱдын лийэда гын, тушто 

ийгэчэ^) „ночко, нӧрык, лавыртышан“  маныт.
Иктаж вэрэ идалык кӧргышто кэчэ шукужым ойар, кэчэ 

ончышан лийэгп, йӱр шуэн йӱрэш гын, тугайым „кукшо ийгэ- 
чан вэр“  маныт.

,,Эскимос“  манмэ калык илымаштэ ийгэчэ чатлама йӱш- 
тан, „негр“ лӱман калык кундэмыштэ чыждыр шокшӧ лийын 
шога.

Мландэ ӱмбалнэ чыла вэрэат ийгэчыжэ шкэ шотан, 
иктӧр огыл.

Мэмнан илымаштэ тэлым лум лумэш, кэҥэлшм йӱр йӱрэш. 
Моло вэрэ ТЭЛЫМ Йӱр ВЭЛЭ Йӱрэш, КЭҤЭЛгШЭ кужу, кукшо 
лийэш.

Ийгэчын шотшо вэрым ончыма гыч: курукан вэр, лапка 
тӧр вэр, тэҥгыз воктэн альэ тэҥгыз дэч мӱндӱрно, мардэл: 
чӱчкудын пуа ма, лишнэ чодра уло, кӱй, ала кукшо чара 
пасу,—моло шуко тӱрлымат ончэн лийэш.

Шокшо кундэмлаштэ идалык мучко манмэ гайэ шокшо 
лийман. Тушто кэчэ идалык мучко каваштэ тура кӱза, кэчы-

') Климат.
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валым кэчыйолнш мландыш тура возэш. Йӱшто кундэмлаштэ- 
кэчэ кавашкэ нигунамат нэш кӱшко ок кӱзо, кэчэйоллшм 
эрэок йоштэк колтэн шога, мэмнан дэнэ эр-кас колтымыла. 
Садлан тушто кэҥэжымат нэш шокшо ок лий.

Тэндан илымэ кундэм курукан гын, курукышто кӱзымо 
сэмын йӱштырак лийман. Курук вуй гыч эрэок йуалгэ нуал 
шога. Садлан курукан вэрыштэ кэҥэяшм тӧр вэр дэнэ ^а- 
ҥаштармаштэ йуалгырак шога.

Адак тыгайэ вэрымат улхаш лийэш: курук йымалнэ „наль- 
ма“  лӱман шокшо вэрысэ нушэҥгэ кушкэш, вуйыштьнко ку- 
румаш лум кийа.

Кукшо мландым кэчэ вашкэрак ырыкта. Тэҥгыз вӱд кэчэ 
дэнэ мландэ дэч эркынрак ыра. Садлан тэҥгыз ӱмбач нуалшэ 
мардэл: кэҥэжым йуалгэ лпйэш.

Кэҥэл;ым вэсь сэмын: кукшо мландэ вӱд дэч вашкэрак 
йӱкша; садлан тэлым тэптыз гыч шокшо мардэж нуа.

Ындэ рашак налэда: тэнтыз лишпэ кэҥэлшм йуалгырак, 
мӱндӱркыракшэ шокшырак лийэш.

Кэҥэлгым кукшо мландыштэ нуышо мардэж лэвэ лийэш. 
Шокшо вэрыштэ, вэрлгэ нэш лонка гын, мардэл  ̂ чытыдымэ 
шокшо лийэш, корно ӱмбаланжэ вэрэштшэ шудым чыла 
коштэн, когартэн нытара.

Тэҥгыз воктэнсэ вэрлаштэ эрэок йӱр лийэш.
Тэҥгыз дэч икталх вэр курук дэн-э авыралт шога гын, 

тэҥгыз гыч мардэж тушко мийэн ок шу; садлан тугай вэрыш- 
тэ кэҥэж йуалгыл{ат, чӱчкудо йӱрат, лэвэ тэлат огэш лий.

Тӧр вэрым ончымаштэ курукан кундэмыштэ йӱр шукырак 
лийэш. Моланжэ тэвэ: йӱшто курук-Вуйлаштэ йулс чот (нэш) 
йӱкша, лэвэ йуж сэмын ногынышо вӱднушым кучэн шогыктэв 
ӧк кэрт. Садлан вӱднуш нугыдэмэш, ныл-тӱшкаш савырна, 
вара йӱрла йӱрын мландыш йога.

Мландэ ӱмбалнэ адак тыгайэ вэрат уло: идалык мучко 
йӱрдэ эрта. Тугайэ вэрым ,,ирчара“ *} манаш лийэш. Ирча- 
раштэ кушкыл^) нэш шагал, кушшыжат шкэ шотан улыт. 
Нуно нэш шуко лшн вӱд дэч носна илэн кэртыт.

Ночко шокшо вэрлаштэ йужгунам нэш чӱчкудо чодра 
кушкэш. Тугайэ чодраштэ вошт корным рудэ, шӱдыдэ кайашат 
ок лий. Нрчараштэ ошма дэнэ кӱй дэч носна молым нимомат 
от уж, манаш лийэш.

Тӱрло вэрыштэ ийгэчэ 'тӱрло гын, кушкылжат, илышы- 
жат, ^чонан шотанжат тӱрлӧ лийман.

Иэҥ чыла мландэ мучко манлш гайырак ила. Тугэл^ат 
мландыштэ йэҥ илэн кэртдымэ вэрат уло, илашылш ийгэчэ ок

Пустыня.
Растения,
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кэлшэ: тугай вэрыштэ альэ пэш кукшо, альэ моткоч ночко,. 
альэ пэш^йӱшто.

Йӱшто кундэм-Блак. Кэҥэжымат тэҥгы- 
зыштэ ий коштэш. Шудо, рэгэнчэ вон- 
дэр—моло кушкыл укэ. Ту кушкыллам 
пӱчо дэнэ моло илышан-влак кочкыт.

Ик-мардарак йӱшто ийгэчан кундэмла. 
^Иман ,чодра, олыкла. Илышан шотанжэ 
'тыштэ шукырак: пирэ, маска, рывыж, 
мэраҥ, луй, ур, моло тӱрлат. Йэҥ тыштэ 
уржам, шӱлым, шожым ӱда, пакча-еас- 

кам шында.^ ^

Ик-мардарак|шокшо ийгэчан кундэмла. 
Лышташан чодра, шындэн куштымо 
пушэҥгэ саскала улыт, шыдаҥ пасу, 
кэчывал вэлышкыракшэ рисым, куку - 
рузым ӱдат. Калык тыштэ иэш чӱчкӱ- 
дын ила. Садлан ир илышанлан, йан- 

лык-кайыклан илаш вэр укэ.

Шоко кундэмла. КушкыллаИ чылт вэсь. 
тӱрлӧ: пальма, смоква, банан, киндыпу, 
сакыр-вонд;о, моло шуко тӱрлӧ кушкы- 
лат уло. Йэҥ пэш шуко ыштыдэат коч- 
каш-йӱашыжэ тӱрлым муыи кэртэих. 
Тӱрлӧ-тӱрлӧ илышат тыштэ пэга шуко: 
кушкыл кочкын илышэ йанлык кайыкат, 
илышэ капкыл кочкын илышат шкан- 
ышт чылакӱлэшым вашкэак муын кэртыт.

й Растения.



26 —

Йэҥын ыштэн илымэ пашая^ат ийгэчын шотшо гыч лий- 
ын шога. Кэрэк куш кайэт гынат, чыла вэрэ, ийгэчыжэ кэл- 
шымэ дэиэ, ЙЭ1Г иктаж кушкылым шында, вӱда, иктаж моло 
иашамат ышта, тӱрлыи шканжэ илаш йӧным ышта.

Шокшырак вэрыштэ йэҥ 
рисым, кукурузым, аиельсиным 
кушта. Мэмнан йуалгэ ийгэ- 
чаи кундэмыштэ тугай кушкыл 
лийын ок шу; садлан мэмнан дэнэ 
урл;ам, шыдаҥым, олмам, иакча- 
саскам куштат.

Иӱштырак ийгэчаи кундэ- 
мыштэ тудо каласымымат кушташ 
ок лий. Тушто шолшм, шӱ.тьым 
ӱдат, иакча-саскам йучкулшм гына 
шындат.

Чатлама ийгэчан кунд;)мыш 
тэ мландэ дэч йэҥ . нимомат на- 
лын огэш кэрт. Тушто нымол;ат 
кушкыи ок шу. Тушто иӱчым 
ашнат, колым кучат, моло сона- 

Агава. Шокшо кундэмын кук- кычалыт.
шырак вэрыштыжэ койа лыш-
ташан шудо кушкэш. Агава Ш уко чодран вэрыштэ ЙЭ1Г
вожшым пэш кэлгыш колта; чодрам руа, пулан иӱчкэш, иу-
садлан шокшо дэч ок лӱд, шэҥгэ дэнэ сурт коклаштэ ку-
вудыммландэиымачшуншэш. ^  ӱзганым ышта аты-Иужо тӱрлӱжын вӱдшӧ пэш  ̂ турло узхарым ышга, аты
шуко, тамлэ, тудым йэҥ-влак шорым, модышлам.

йӱыт. Ш уко олыкан кундэмлаштэ,
курук тайыллаштэ, шудо шуко

пэш сай кушмаштэ йэҥ тӱрло вольыкым ашна: ушкал, имньэ,
шорык, казам да монь ончэн ила.

Йодышла, эскэркалмаш, пашала.

Кэчывалым кушто йуалгырак: курукышто альэ корэмыштэ? 
Шьшым йӱшто кушто вашкэрак тӱҥалэш: тӧр вэрыштэ альэ 
курукышто?
Кузэ шоиэда, кушто тэлым лэвэрак: тэҥыз лишиэ, альэ ӧр- 
дыштырак? Молан?

Каласэн пуза: могай ийгэчэ тэндан дэнэ? Мом ӱдат тэндан 
дэнэ?

Вӱд, иӱйа, йэр-влак тэндан дэнэ кылмат альэ укэ? Иӱшто 
годым мо дэнэ шокшым ыштат? Тэндан кочмо коклаштэ молш 
тэндан дэнэ шочын, можо шокшо вэр гыч кондымо?
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Курукыш кӱзэн мом палэн нална.
Мэ тӧр вэр дэнэ корныш лэктын кайышна. Мландэ йырым 

йыр тӧр, кугу-вӱд тудын мучко эркын йога. Сэр воктэнла 
насу, пакча-в.(1ак, йал койэш.

Мэ вӱд йогэн лэкмэ могырышкыла кайышна. Тушто курук 
в.так койыт. Еурук дэкэ лпшэммэ сэмын изи куруклажэ чӱч-

м ш

Изи курукан курук ончыл.

кудынрак вэрэшташ тӱҥалыч. Тудо курук урвалдэ воктэн изи 
курукла улыт.

Тушто иасужо укэ, пакча-влак вэлэ вэрэштыт. Тугэжат 
пзиш вэлэ кайышна, изи курукла кӱйан, тура кийшан лийаш 
тӱ1гальыч.

Курукым кӱзымэ годым малана йӱштын чучаш тӱҥальэ. 
Малана вэсь мландыш вэрэштмыла чучо: тушто мэмнан лопы- 
сым ончымаштат чылажат вэсь сэмын ильэ. Лопышто шошо 
пэлэдыш пэлэд чарнэн, курукышто шошо пэлэдыш альэ шуко 
удо, тулэч посна мэмнан чылт уждымо пэлэдышат вэрэштэ. 
Йӱдшат, кэчыжат курукышто йуалгып чучо. Тушто шошымла 
вэлэ койо. Кэрнакшымак тушто шошо нльэ: курукышто тэлэ 
кужашрак лийэш, садлан шошо лонысо (курык пундаш вэр) 
дэч варарак тӱҥалэш.

1) Река.
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Малана курук пушэҥгэ дэнэ моло кушкыллажэ пэш оҥай койо .̂

Кӱкшӧ курук ышто кӱтӧ коштэш.

Тушто пӱнчо дэпэ кож-влак 
шо ӱпш тамлын вэлэ ӱпша.

кушкыт. Нупын дэч лэктын шоч-

Мэ мландэ^йымал пургэдмэ 
тура гычат эртэн кайышна. 
Тушто йэҥ-влак шӧртньым кы- 
чалын мландэ кӧргым пургэдыт.

Варалчым мэ волгыдо йэр 
дэкэ мийэн лэкна. Йэр сэрыштэ 
кӱйнэркала койыт, ӱмбалпышт 
чодра кушкэш йэрыштэ вӱдшо 
пэш йандарлан вошт ончымо 
гайэ вэлэ, сэрыштэ улшо чыла- 
лсат койэш вӱдушто.

Мэ чарныдэ кӱш кӱзэнак- 
кӱзышна гынат, курук вуйыш 
шуаш мӱндур. Изин-изин кӱзы- 
мыла, пушэҥгэ-влак лапкарак 
лийаш туҥалыч, йырым-йыр вон- 
дэр дэнэ олыкла. Вашкэ вондэр- 
лажат пытыш, шудо вэлэ кодо. 
Мэмнан йыр ындэ ул^ар шар- 
шудо; кӱйсэр лэктын шогымаш- 

Курукышто вӱд пургэдмэ шлэтэм. тэ, изи олыклаштэ кӱтӱ вольык.

') Улыкшырак.
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'коштыт. Ушкал дэнэ~каза влак садэ тайыллаштэ коштыт, 
кочкаш у шудым кычалыт.

Варажым мэ аҥысыр гына лон дэнэ кайышна. Тудо лон 
курук шэлтэмла вэлэ койо. Шэлтэм тайыллажэ тура каткалымэ 
кӱй нэркала лийын шогат.

Шэлтэм нундаштэ кок тура сэр коклаштэ изи эҥэр шоҥэшт 
йога. Ик вэрэ сылнын коймо камбозын вӱд йогымо лийын. Эҥэр 
•лэктын шогышо кӱй лончо гыч талын лӱшкэн тӧштылын йога.

Шокшо кундэмлаштэ мэ курукыш кӱзаш тӱҥалына гнн, 
ожно „пальма“ лӱман чодрам ужына ильэ. Варажым 
лимон дэнэ апэльсин пушэҥгэ вэрэштэш ильэ. Умба- 
кыжэ иман пушэҥгэ кайа.Варажым чодра эрэ тыгыдэмэш, 
вондэрла вэлэ кодэш. Вондэр почэш олыкла вэрэштыт, 
адак кӱшкыракшэ рэгэнчэ, чара кӱйнэрка, курук 

вуйышто—курумаш лум.

Курук лончыла.

Тидэ курук ШЭ.11ТЭМЫМ 
ышташ йогэн-йоган вӱд нэш 
шуко толашэн; ындэ шоны- 
мынх сэмын шоргыкта вэлэ. 
Мэмнан ужмо вӱд камбозын 
йогымо тураштэ, кӱй-нэр 
нэшак нэҥгыдэ улмаш; сад- 
лан вӱд тудым пэш эркын 
мушкын, ындыжэ садэ кӱй- 
нэр гыч тӧштылэш.

^  Курук шӧрыштӧ.
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Кӱшкырак кӱзымэкэ шудыжат пытыш; шудо олмэш чара 
кӱГшэрка, нунышт вэрын-вэрын гына рэгэнчэ дэнэ ,дишай“  
шудо кушман улыт. Йулг тушто йуалгырак, изи эҥэр сэрлаштэ 
ныкшэрак койын шудо кушкэш.

Тушто лийат гын, кэҥэлс тылзэ манмылан отат иньанэ '): 
лакылаштэ йужо вэрэ лум кийа. Кэчан кэчыштак лумым ужаа- 
гын, кузэ от ӧр? Тугэ гын, могайэ йӱшто, к у ж у . лийшаш 
тушто тэлыжат!

Тыгэ тӱрлыжымат ужын илгэ мэ курук-вуйыш шуна. 
Курук-вуйышто йӱшто, йырым-йыр ир вэр. Тушто нимат куш- 
кын пк кэрт.

Улкыла ончална гын, мэмнан йымалнэ нзи эҥэрла, кугу 
вӱд, чодра, пасу, ола, изп курукла, лопла койыт. Олалаштэ

Вӱд ойыртыш. Курук кэргэла ик ку гу  вӱдым 
эҥэрлажгэ вэсэ дэч ойырэн шогымыжо рашак 

койэш.

урэмышт коиыт, пӧртшым палашат ок дий; эҥэр дэнэ йэрла 
кӱшычын тасмала вэлэ койыт, чодражэ шэм шондашла койэш. 
Изи курукланшм раш палэн шукташ ок лий, кугуракшэ дэнэ 
,,курук“  манаш йӧршьнко кӱшычын ончымаштэ лапкан вэлэ 
койыт.

Тэвэ мэ курукын эн кӱкшакаштынш, чоҥгаштыжэ шогэна. 
Ындэ кэрэк куш кайнэна гынат, курук гыч волымыла кайаш 
вэрэштэш.

Мэ рашак уж,ына: курук тайылыштэ лум вӱд гыч лийшэ 
эҥэр-влак йогат. Нуно иктышт вэсышт воктэнракак кӱшычын 
йогаш тӱтгалыт, варажым тӱрло тайыл-влак дэнэ тӱрло могы- 
рыш ^10гэн волат.

Иӱр-вӱдат тышкэ вэрэштэш гын, тӱрло могырыш*[йогэн 
кайа, шкэ пашажым ышта. Мэмнан шогымо вэрым „вӱд 
ойыртыш“  манаш лийэш: тыштэ йӱр-вӱд ойырла, ик тайыл дэн;> 
ок його, тӱрло могырыш кайа.

О Шанэ. 
Водораздел.
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Йодышла, эокэркалмаш, пашала.

Куруклам ужаш миймыда уло? Каласэн пуза, мом ужында 
тушто?

Кужэчын шкэ дэчэт умбакырак уж*аш лийэш: тӧр вэр 
гыч альэ кӱкшака гыч? Пӧрт лэвэдыш ӱмбач альэ чаҥ сакыма 
гыч?

Курук дэнэ изи курук-влакын ойыртышышт могайэ?
Камбозын йогышо вӱдын могайэ пайдажэ лийын кэртэш?
Тэндан пӧрт лишнэ вӱд ойыртышым муза.
Молан курукын тӱрло кӱкшытыштыжо тӱрло кушкылла 

кушкыт?
Куштырак тэндан илымыда хнуэш: тӧр вэрыштэ, лопышто 

альэ куруклаштэ? Молан?
Ошма альэ шун дэнэ курукым, лопым (курук воктэнсэ 

вэрым) ыштыза. Курук тайылыштэ йогын вӱд рӱдо лийжэ, 
лоныштыжат тугак. Йогын вӱдын курукышто шэлтэм ышты- 
мыжэ лийжэ, вӱдын камбозын йогымо вэржат лийжэ, лоны- 
штыясо эҥэрда йэрыш йогэн пурэн шогыжо.

Рок (ӱмбал-рок).
Пӱр шукэртсэк лийын огыл, мландэ кошкэн, пуракан 

лнйын. Мардэж лэктэш, пуракым тӱргыкта, шикш орала, иӧршо 
сэмын корно мучко, пасу мучко наҥгайа.

Иӱр йӱрын кайа гын, пурак лавраш савырна. Лавра йолэш- 
на ПИЛ1ЭШ, кӱвар оҥаш йол кышам ышта. Лавра кидым, вур- 
гэмым, молымат амырта.

Иӱр тутыш йӱрын шога гын, лавра йэҥым йыгыжтарэнат 
пытара. Шоналтыза, мо лийэш ильэ, йӱр ок лий гын? ыӱр 
дэч иосна ужар пасуэт, олыкэт, чэвэр сынан, тамлэ ӱпшан 
пэлэдышэт, моло кушкылат огэш лий ильэ.

Лавра тӱрло вэрэ мландэ ӱмбалнэ ик гайэ огыл: ик вэрэ 
вичкыжрак; сынжат тӱрло лийэш: шэмэ, кӱрэн, суралгэ, моло 
сынанат. Кузэ маныт тудо ӱмбал лаврам, ала гнинчэда? Рок 
маямым, ӱмбал рок манмымат колмыда уло?
„Тӱрло кушкыллан шк.эланжэ йӧршо тӱрло-тӱрло сайрок кӱлэш‘‘ 
маныт.

Мийза, пакча гыч альэ кудывэчэ гыч ик-кок ур рок мок- 
лакам кондыза. Рокым кидэшда туржын шалатыза. Рок иурак 
гайэ тыгыдэ, пушкыдо лийэш. Иурак коклаштэ тыштэ-тушто 
иэшкыдэ иарчакла, шудо-вурго пырчыла, пэлэ шӱйшо лышташ- 
.та да монь койыт.

V :
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Ындэ рокым вӱдан вэдраш пыштэн чот пудратэна. Вӱд 
румбукан лийэ. Бэдраш кидым чыкыза. Пундаштэ кидлан 
лавра гайэ нугудын чучэш.

Лавран вӱдым вэдра гыч шэкланэн вэсь атыш йокта- 
рыза. Вэдраш адак вӱдым пыштыза, адак пудратыза. Лавран 
вӱдшым адак йоктарэн налза.

Тыгэ икмыиьарак ыштымэкэ вэдраш угыч иыштымэ йан- 
дар вӱд, кэрэк мыиьарэ иудратэт гыыат, огэш румбукаҥ.

Ындэ вэдра пундаштэ, вичкыж лончыла лийын, ошма 
кийа. Тудын сынжэ эҥэр сэрысэ ошман гайэ.

Ындэ лавран вӱд йоктарэн иалмэ вэдраш оичалыиа. 
Мэмнаи ошмам ончымо коклаштэ вэдра икмагал шыиак шин- 
чышат, вӱдшо турлэл, пэш лавран ок кой. Тыгыдэ лавра иар- 
чакла оидакшэ вӱдышто коштыт ильэ. Ыидэ иуно иундашкэ 
волэныт. Вэдра иуидашсэ лавра кидлан пушкудын, тазлан 
чучэш. Тушто пэшкыдэ ошма иырчэ укэ, тудо—шуи.

Ончалза адак сайынрак, тидэ тазыштэ шичшэ шуи дэч 
посиа адак иктаж мо укэ гыи? Вӱд ӱмбалнэ лышташ пырчэ, 
тудо вургыла коштыт. Нуио чылт шӱйшӧ улыт вургыла шу- 
лэныт пудургылыт, кидыш иалаш тӧчэтат шаланылыт вэлэ.

Тыгэ мэ шинчэн нална: рокышто ошма уло, шун, адак 
кушкылын шӱйшо улшшлажэ; тудулшш „тургьпк, тургыж 
м^^ан^ат^ маныт.

Йулго вэрэ ӱмбал-рокышто ошма шуко, пгун шагал. Моло 
вэрлаштэ шунжо шукырак, ошма шагал. Вэрыи-вэрын адак 
иэш шуко, чока тургылшн рокан уло.

Йодышла, тунэмшашлык, пашала.

Могай^роктэндан илымаштэ? Лавыртыш годым тудо йомэш 
альэ укэ? Йӱр почэш мыньарырак иочкын шога? Ала вӱдшо 
вашкэ рок йымакэ кайэн колта?

Могайэ рокым каҥга, шурно шочаш йӧрдымо маныт? 
]\1огайл:ым койа рок, чаилэ (сай) млаидэ маиыт?

Могайэ рок, нӧртэт гыи, июкшан лийэш?
Ошма дэиэ шуныш вӱдым шавалтыза )̂. Шэклаиыза, куды- 

лш вӱдым вашкэрак шупшылэш: шунжо альэ ошмалгэ?
Тэндан сатыштэ рок шэмэ альэ сур? Корнышто, парэҥгэ- 

пакчаштэ могайэ? ПГынымыла 2) кычал ончыза: могай рокышто 
ошма альэ шун шукырак? Могайыштэ тургыж шукырак? Ночко 
шун моклакам налын иктаж ӱзгарым ыштэи ончыза. Адак 
тугак ошмам налын иктаж мом штэн ончыза.

■̂) Шаваш-кышкаш, опташ. 
2) Таҥаштарэн налаш.
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Шэкланыза, мо лийэш ыштымэ ӱзгарда шунжо, отттмажэ 
кошкымэкэ?

Ошма дэнэ мом ыштат, шипчэда?
Ш ун дэнэ мом ыштат, молаи кучултыт?

Кужэчы н ӱмбал-рок лийын?
];Тндэ ӱмбал-рокым куткэч лийымыжым кычал ончэна.
Иогымо вӱдын тура сэржэ (сиржэ) дэкэ кайэна. Сэр тӱры- 

што вӱд чот мушмылан нимогай шудат кушкыи огыл; сад- 
лан сэрын лончан улмыж,о рашак иалдырнэн шога. 9н кӱшнӧ 
вичкыж, шэм лоичо кийа; тудын мучко товатгалт пытышэ 
шудо вожла койыт. Тудо лачак 
ӱмба.т-рок лийэш.

Иу;ко шудыи волтлажэ вэсь лои- 
чыитко шуын; ту лончыжо волгыды- 
рак, иэшкыдырак; тудыл;о ӱмбал-рок 
гайэ огыл, кидэш турлшнат ок ша- 
ланэ. кольмо дэнэ тудым иыкшэрак 
кӱнчалтэт. Тудылш „йымал-рок“  
лийэш.

Кумышо лончыжым ончалатгын, 
пэшак иэшкыдэ лийтиаш, катман 
(торэш товар) дэнэ руалынат тарва- 
тэн от кэрт. Ты лончышто шукулшм] 
кӱйат лийэш.

Корным шӱтымо годым, изи 
куруклам пургэд каймаштэ, садэ 
кумышо лончышто катман дэнэ кат-
манлаш иэшак йӧсо. Вара тугайышкэ кул;у кӱртньӧ иучлам 
кондат; кӱртньӧ иуч дэнэ ироу сэмын ролшм шӱтат; ролчышко 
пчал-тарым шӱшкын тулым иьнкыктэн пудэштарат. Рол; йыр 

.мландэ дэнэ кӱй-ора моклака лийын пудыргыл кайат; тугэ 
ижэ пэшкыдэ (иэҥгыдэ) моклакам кольмо дэнэ ӧрдышко куал 
налыт.

Тэвэ изи кӱй моклака; тудым тока вэлэ мландыштэ кэл- 
гыштэ кийшэ кӱй лончо гыч катэн налыныт. Могайэ ту- 
до йытыра, йандар! Тӱрлалгэ тудын пӱсо, кидымат иӱчкып 
кэртыт. Тугайэ пэшкыдэ гынат, тудат эркын-эркын иурка 
рокыш савырнэн кэртэш. Тыгай шот чылт иньаныдымыла 
чучэш. Тугэ гынат, тидэ чын, тидым йэҥ-влак шинчэы налыныт.

Ты кӱй моклакам иалын пурак гайэ штэн пудуртэна. 
Пуракшым кӧршэкыш иыштэна. Ту кӧршэкэш икмыньарак 
Бӧшмӧ иырчым шындэна. Адак икмыньарак нӧшмо иырчым
Прошл. и наетоящ. земли. 3

Кушкыл вожла рокым 
мучко пошэн налыныт.
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Кэлгэ лакым^кӱнчэна гын/^рашак 
ужына: мландэ пырдыжлаштыжэ 
лончан лийын кийа. Кӱшно рок 
манмэ, тудын йымалнэ йымал-рок, 
йымакыракшэ иктаж тӱрлӧ нэшкы- 

дэ лончо „ава-мландэ“ .

чаплэ рок тэмымэ вэсь кӧршэкэш шындэна. Кок кӧршэкыш- 
кат ик сэмынак вӱдым шаваш тӱҥадына.

Икталс кэчэ гыч кок кӧршэкыштат нӧшмо нэрэштэш 
(шыта). Нэрэштмэ кэчылаштэ кок кӧршэкыштат нэрэштышла 
ик гайак лийыт. Варажым кӱй пуракан кӧршэкыштэ нэрэш-

тышла кушмым чылт чар- 
нымэ гайэ лийыт; нуно лы- 
выжгэ шотан оралгышэ гайэ- 
лийыт. Вэсь сай рокан кӧр- 
шэкыштэ нэрэштшыла пэш 
сай кушкыт. Нуно чарныдэ 
кугэмыт, пэҥгыдэмыт. Ну- 
нын лышташлашт йылгьпк- 
шэ, улсаргэ у.аыт. Кӱй пу- 
ракэш лэкшэ кушкылла 
шул^эн колмыла кошкэп 
пытат.

Тугэжэ „рок“  манмына 
кӱй пурак дэнэ иктак огыл 
ул:ат?

Пӱртӱсын рокым кӱй 
дэнэ ыштымьккэ мэмнан сэмынпуракла шалатымэ вэлэ огыл.

Пэш шукэртэ мландэ ӱмбалнэ эртак чара кӱй-нэрка орала 
улыт улмаш, нунын ӱмбалнэ нимогай рокат укэ улмаш. Кузэ 
шонэда: тунам мэ мландэ 
ӱмбалнэ лийна гын, илэн 
кэртына ильэ, альэ укэ?
Молан огына кэрт ильэ?

Пэш шуко 7кап садэ 
чара оралам, кэчэ шокшэм- 
дэн шогэн. Иӱдым, кэчэ укэ 
годым, чара орала йӱкшат 
улмаш. Чара оран тыгыдэ 
ул:ашлал:э кэчэ шокшо дэнэ 
шарлэн, лӧчымыла лийын, 
иктэ вэсыштым шыгыр 
лиймылан пызырэн шогэ- 
ныт. т1ӱшто лиймэ годым 
садэ ул:ашла туртыт улмаш, 
коклаштышт иви шэлшыла 
лийэдэныт. Эркын - эркын
садэ шэлшыла лопкаҥыныт (кумдаҥыныт), кугэмыныт, чара 
оралаштэ тыгэ чотрак палдыроылшэ шэлшыла лийыныт.

Иӱшто стаканыш шокшо вӱдым пыштэтат стакан пудэш- 
тэш; тудым тэ ала мыньар канат ӱжында дыр. Тугак чара мландэ- 
катыкат, алмаштэн шокшэмэш, йӱкша гын, нудэштылэш.

Шола могырышто кӱй нуракан кӧр- 
шэкэш лэкшэ кушкыл. Пурла могы- 
рышто—сай рокэш лэкшэ. Коктынат 
нурла могырышко шуйнылыт; кэчэ 
волгыдо нурлаштэ: садлан_тугэ лийыт.



Йӱшто шокшо, вӱдат чара ка- 
'тыкым шалатылыныт; тугэ 
тудо тыгыдэ катыкла лийын 

шаланэн.
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Чара катыклашкэ йӱр йӱрын. Йӱр чӱчалтышла (пать- 
калтышла) изин-изин катыклам мушкыныт, пургэдыныт. Чӱчал- 
тышла шэлшылаш вэрэштыныт.
Иӱштыштӧ кылмэн нуно шэл- 
шым кугэмдэн торка^хэныт, ка- 
тыкым шалатэныт. Йанда-атыш 
вӱдым тичак тэмэн шындыза, 
чымэк (иробка) дэнэ чотрак 
иэтырэн тӱго йӱштышко лукса.
Атыштэ вӱд кылмэн ий лиймэкэ, 
атым ий пудэштара; ийлан вэр 
вӱд дэч шукырак кӱлэш, вэр 
ситыдымылан атым шалата. Тугак 
мландэ катык шэлшыш вэрэштшэ 
вӱдат эркын-эркын тудым шалата.

Вара сэмын йӱштын, шок- 
шын каласымэ койышышт кӱн-
нэрка катыкла тыгыдэ моклака лийын шаланаш тӱҥалыныт. 
Тидэ моклакам йӱшто дэнэ вӱд ошмаш, шуныш савырэн.

Тыгэ йӱр  ̂нӧртымо шун дэнэ ошмаш кушкыл-влак лэкташ 
тӱҥалыныт. Кушкылын тунам могайэ улмыжым, кузэрак шоч- 
мыштым иктат ок шинчэ. Ту кушкылла кугэмыныт, вожышг 
дэнэ ошмам, шуным шалатылыныт, пуркаҥдэныт. Вара ту

кушкылла кушмо жапышт 
эртымэ дэнэ йӧрлэдэныт, 
шӱйыныт, нунын тэрысышт 
ошма дэнэ шунлан вийан- 
дыш лийын. Нунын иочэш 
лэкшэ кушкыллан илашызкэ 
тушто куштулгырак лийын: 
тудлаи кушкаш тошто куш- 
кыл шӱймӧ дэнэ пэш сай 
рок лийын. У кушкылла 
лэктын кугэмын шукэмьш- 
ыт, адак нунат йӧрлэдэныт, 
шӱймышт дэнэ угыч млапдэ 
вийаҥдыш лийыныт. Тыгэ 
эркын-эркын ошма, шун, 
шӱйшо кушкылла дэнэ, 
тургыж дэнэ „ӱмбал-рок“  
лийын.

Мландэ умбалнэ кушкылла лэкмэкэ, чонан шотанланат 
(йанлык дэн вольыклан) илаш йӧн лийын. Чонанзкэ илэныт, коч- 
кыныт, шкэ каи кӧргышт гыч кочмо кочышын кодшызкым, 
кӱлдымыжым кышкэдэныт," вара курумышт шуын колэныт, пы- 
тэныт. Тыгэ чонан-влак тэрысышт, шуйшо вильашт дэнэ рок-

Ы

Пушэҥгэ вожла ава-мландэ шэлшы- 
лаш шэҥын пурэн, чара катыкыи 

шалатэныт.

3*



36

лан вийаҥдыш лийыныт. Тыгэ ӱмбал-рок эркын-эркын кӱжгэ- 
мын, угыч лэкшэ-кушшылан чаплэ мландэ лийын.

Каласымэ сэмынак тӱрлӧ вольык, йанлык дэнэ кушкылла
альэ март.ат пӱртӱслап ӱмбал- 
рокым йамдылаш полшэн илат.

Тулэч иосна, шуко чонанла 
адак моло сэмынат пӱртӱслан 
полшат. Мут гыч мландэ-шукш 
вэлшэ лышташым, шудо пудур- 
гым мландышкэ кэлгышкэ наҥ- 
гайа. И к ужашыжым тудо коч- 
кэш, молькко мландэш шӱйэш, 
вийаҥдыш лийэш. Иктаж кана 
мландыштэ изи рожым ужында 
дыр, рож гыч лэкмыла лийын 
чоркок лышгаш шога; тудо мландэ 
кӧргыш лышташым шукш шуп- 
шын кайэнат, ала молан, ала 
шуншын пуртэн кэртын огыл, 
ала наҥгайаш шуын огыл. 

Мландэ шукш-влак, рокышто пургэдшыла, шкэланышт 
корным ыштылыт, тугэ мландым пуркаҥдат. Пэшкыдэ млан-

Вӱд, дэнэ йӱштӧ, шокшо ава- 
мландым шалатылыныт, ошма 
дэнэ шуныш савырылыныт. 
Эҥэрла дэнэ вӱд йогын шу- 
ным, ошмам ӱлкыла йокта- 
рэныт, курук тайыллам пур- 

гэдыныт.

Тошто годым мландэ ӱмбалнэ кушшо чодра. 
Тудын сынжэ кызытсэ чодралан чылтак 

ок тол.

дыштэ шукш могыржо дэнэ мландым торкалэн ок кэрт; тугайыштэ 
шукш мландым нэлэшат, каншэ коч колта, шэҥгэкьпкэ пурка 
рокым ыштэн луктэш; тудо ньэмыр гайэ чаплэ рок лийын 
лэктэш.
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Икмьшьарак жап гыч йӱр дэч вара пакча корныш лэктыда 
гын, мландэ ӱмбалнэ шукш изи рок-оралам ужыда. Тудо шукш-»- 
Блак мландэ кӧрго гыч ньэ- 
мырэмдымэ рокым луктын 
кышкэныт.

Мландэ кӧргыштӧ кор- 
нылам шкэланышт арлан, 
сокыр кольа, моло чонан- 
л:ат, копшаҥгэ тукымат 
пургэдыт. Тугэ нуно рокым 
туркаҥдат, вишлашкэ йу- 
жым пуртат, йуж уланыштэ 
кушкыл вургыла, колшын 
вильажат вашкэрак шӱйыт, 
сайрак тыгыдэмыт; нунын 
воктэн кӱй, ошма, шунат 
вашкэрак молэмыт, вэсэ- 
мыт.

Шуко тургыжан, шуко кушкыл дэнэ шӱйшо вильан рокым 
„шэм-мландэ“  маныт.

Мландэ-шукш (йыл). Шола могы- 
рышто рок ора-влак койыт, тудым 
шукш луктын. Тыгайэ оралам 

ужмыда уло?

Сокыр-кольан пыжашыж дэнэ корны- 
лажэ мландэ кӧргыштӧ.

Мландыштэ ошма шуко гын, „ошман-рок“ , „ошман-мландэ“ 
маныт.

Мландыштэ шун шуко гын, тудым „шунан-рок, „шунан- 
мландэ“  маныт.
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Шун, ошма, кӱй лончыла ӱмбал-рок йымалнэ кийат; ну- 
■ным „курук тукым,“  „курук мландэ“  манаш лийэш.

Ындэ мэ пӱртӱсын курук тукым гыч ӱмбал-рокым йам- 
дылмыжым шинчэна.

Йодышла, эскэрымаш, пашала.

Рок йымалнэ кӱй лончым унсмыда уло? Тавэ кӱнчымым 
ужын улда, укэ? Кӱнчаш тӱҥалмаштэ куштулго, нэлэ? Варажым?

Иктаж кана тыгайэ пушкудо кӱй моклакам мумыда лийын: 
йур, йуж, шокшо, кушкылла чот шуалдарымэ дэнэ ту кӱйым 
кид дэнат пудурташ лийман.

Курук мландэ гыч катымэ кӱй моклакам налза, чогыт (мо- 
лоток) дэнэ пудуртэн ончыза. Кузэрак пудурга?

Эҥэрын альэ корэмын тура сэрышкыжэ мийэн ончалза. 
Тушто кушкыл Божлажын рокыш пургэд пурмыштым у;кыда. 
Тушто ӱмбал рок йымалнэ кийшэ курык мландын лончыла- 
жым ала ужыда? Ту лончыламо ончэн налза.

Йӱр почэш йаклака корныш мийэн шэкланыза. Тушто 
йыл-влакын луктын шумо изи рок оралам ончэн, могай улмыш- 
1 ЫМ палыза.

Ала тэндан илымаштэ ӱмбал-рок йымалнэ мо киймыжым 
шинчэда?

Мыньар кэлгын кайат мландыштэ кушкыл вожла тэндан 
кундэмыштэ?

Кыласыза, мландэ кӧргышто илышэ йанлыкым, чонаным 
могайым шинчэда? Кузэ нуно ӱмбал-рокым сайэмдаш полышым 
ыштат?

Ончалза, вӱд мом ышта тӱр волак гыч, лэвэдыш гыч йогы- 
маштэ ӱлно кийшэ кӱй, кэрмыч моклака дэнэ?

А ва-рок') нэргэн.
Умбал-рок ава-рок гыч лийэш. Тудым мэ ындэ шинчэна 

ындэ ава-рокын могайыжым кычал ончэна.
Пэшкыдэ ава-рокым чыла вэрэат муаш лийэш. Курукан 

вэрыштэ тудо ӱмбал-рок йымач койын шога. Тэҥгыз сэрыштэ 
кугу вӱдынат тура сэрыштыжэ вӱд вэрын-вэрын ӱмбал-рокым 
мушкэш, пэшкыдэ ава-рокым чарашак кода, садлан тудым рашак 
ужын палаш лийэш.

Тӧр вэрлаштэ ава - рок кэлгыштэ лийэш, ӱмбал-рок 
йымалнэ, ошма дэнэ шун лончо йымалнэ.

0 Горные породы.
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Мо лийэш кӱйлукмаш? Шинчэда? Тудо сурт, оралтэ ыш- 
таш пудуртымо, кӱй лукмо вэр. Мландэ^ ӱмбалнэ кӱй шуко 
кийа гын лывырга, шуалгышан лийэш. Иуж дэнэ вӱд нуиым 
шуалдараш тӱҥалыныт. Таза, йандар кӱйым мушаш вэрч 
лӱмын кӱй пудуртымо вэрым штат.

Тугайэ вэрым штымэ годым ожно (пэрвой) ӱмбал-рокым 
ӧрдыжыш налыт, тудын йымаднэ кийшэ шун дэнэ ошмамат 
куэн кышкат, варажым пчалтар (порох) дэнэ пудэштарэн ава- 
рокым шалатат. Сэдэ кӱлэш кӱйыш шумэшкэ тугэ пудэштарэн 
шалатылыт. Варажым кӱйым шэкланэн пӱдуртылыт, кӱлэш 
кугулшм штыл луктыт. Кӱйым пудуртэн йамдылымэкэ, 
пашазэ влак тудым кӱлэш еэмын локшынчыт.

Сурт штымашкэ тӱрлӧ 
кӱйым налыт. Мэмнан он- 
чымо кӱшко садэ „гранит“  
манмэ лийэш. Шукуракшэ 
тӱрлым штылмашкэ туду- 
мак кучултыт. Гранитым 
урэмлаш вакшыт^), пӧрт- 
влак воктэнат тудым пыш- 
тат, тошкалтышлам, пӧрт- 
нэгызымат (пундашымат) 
тудын дэнак штат.

Тэвэ гранит моклака.
Тудо викок кӱй иудурчык
налмэ гыч гранит моклака йошкар дэнэ шэм пырчыла улмы- 
лан ола-вула койэш. Могай тугай пырчыла, ончалына.

Тэвэ иктыя^э чылт волгыдо иырчэ, тудо йанда пудурго 
гайрак. Тудо пэшак пэшкыдэ, тудым вурысан кӱзӧ дэнат удралаш 
ок лий. Тудо „кварц“  манмэ.

Мэмнан гранит моклакаштэ шэм парчаклажат уло. Тудым 
воштак ончал налат гын, вашкэ палэт; тудо вичкыж пэнтыдэ 
лыптыкла лийын шэлышталтэш. Тудым „с.11юда“  маныт.

Гранитыштэ адак ик тӱрлӧ кӱйтукым уло. Тудо волгыдо 
сынан гынат, кварц гайэ йандар огыл. Тудын йырым-йыр тӱрлӧ 
йылгыжгэ. Ту кӱйтукым „иасусо шпат“  маныт.

Чӧгытым налзат гранит моклакам кырыза; тыгыдэ пурак 
гайэ штымэшкэ тӱйыза. Вара садэ слюда пурак дэнэ лып- 
тыклажым мушкын колтыза. Кодшыжо йандар ошма лийэш, 
тудо лачак тэҥгыз сэрыштэ лийшэ ошма гайэ.

Пӱртӱсат кӱйнэрлам пуракыш савыра. Тугэжат тудлан 
гранитым ошмаш савыраш пэш шуко жап кӱлэш. (Кузэ тудо 
ту пашам шта?)

Гранит курук.

Ч шарат
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Тэҥгыз сэрысэ ошма шукужым кварц манмэ пырчыла лийэш. 
Кварц пэш пэшкыдэ куйтукым. Пасу шпат гранитыштэ 
шуалга гын кварц пырчат шалана, ошма лийын шинчэш.

Слюда манмыжат пасусо шпат дэч чотрак (пэҥгыдырак). 
Тудым кэҥэжым эҥэрлаштэ муаш лийэш. Вӱд йандар годым 
рашак койэш: слюдан волгыдо изи лыптыклажэ йогымо почэш 
вӱд пундаш воктэн кайэн шога. Тудо лыптыклалгэ шӧртньй 
гайэ йылгылшт. Слюдагранит кӱйыштӧ шэмэ альэ ошо лийэш.

Слюда льштык дэнэ прокотышто вӱд туралан толшо окна- 
яшм штат. Иандам вӱд пызыралын пудурта, слюда чыта, ок пу- 
дурго. Адак слюда дэнэ коҥга кӧргыш ончымо окнам альэ

Лончан кӱй. Ошман лончылалт шичмыжэ 
койынак шога.

омсажымат штат. Йанда шокшэш лэва, слюда кугу шокшы- 
мат чыта. Тугайым штылаш лыптыкшымат кугум налыт.

Пасусо шпат шуалгэн вара сэмын шуныш савырна.
Ошма ора шуко кийа гын, пырчылангэ ваш пилгэш, кӱйэ- 

малтэш, кӱй лийын шинчэш. Тудым ошмакӱй маныт. Тудым 
сурт штылмаштэ кучултыт.

Мэмнан ончышаш адак ик ава-рок уло. Тудо татыр- 
кӱй (извэска). Тудо тэҥгызыштэ тыгыдэ гына капкылан илы- 
шын пылсаш чотшо (ракывотшо, ракпотшо.) Тудым тыгэ палат: 
ӱмбакыжэ иктаж шопыкым^) (уксусым монь) чӱчалтэт гын, 
тудо шоҥэшташ тӱҥалэш. Оҥаш возымо ошпорат (поргӱйат) 
татыркӱй. Ошпорым изончыктышо йанда дэнэ ончалат гын, 
кугырак ракывотшат рашак палдырна.

1) кислота
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Татыркӱйым лӱмын штымэ конташ йӱлатат, вара йӱла- 
тымэ почэш татыр лийэш.

Мрамор манмэ кӱй татыркӱй шотышкак пура. Мрамор 
дэнэ изи гына оралтэ шотым, памятникым сурт нэгызлам, 
тошкалтышымат штат.

Йодышла, эскэркалмаш, пашала.
Молан йэҥлан кӱй кӱлэш? Могайжэ?
Молан йэҥ-влак сурт шташ кӱйым мландэ йымач луктыт? 
Ушэштарыза, кузэ пэшкыдэ гыч ӱмбал-рок лийэш?
Иктаж ава-рок лончым ужмыда уло? Кушто уледа?
Татрым мо дэнэ штат? Каласэн кэртыда? Молан тудо 

йэҥлан кӱлэш? Гранит кӱйын могай ужашыж гыч шун лийэш? 
Каласыза, шуным молан кучултыт?

Каласэн пуза, кэрмычым кузэ штат?
Кэрмычым шун дэнэ, ошма дэнэ штызат шуарыза.
Шун дэнэ атым кузэ штат, ала шинчэда?
Кузэ кӧршэкым шуарат (йӱлатат)? Молан нуным шуарат? 

Ш ун кӧршэкым шкэ штэн шуарэн ончыза.
Каласыза, кэрмыч дэнэ альэ кӱй дэнэ пӧртым кузэ штат? 

Огыда шинчэ гын, иктаж суртым мийэн ончалза. Кварц 
манмэ кӱйым кузэ палыман?
Ш уко тӱрлӧ кӱйым погыза, сайын нуным ончыза, ваш-ваш 
таҥастарыза. Кӱйым пудуртэн ончызат таҥастарыза: тудын 
кӧргыжо тӱнгвалжэ гайэ альэ укэ?

Тэндан илымэ кундэм кӱйан огыл гын, кӱйым корэм пун- 
даштэ муаш лийэш, эҥэр сэрлаштэ, турарак вэрлаштат. Тугай 
вэрлаштат укэ гын, вакш воктэн, моча воктэн да монь муаш 
лийэш.

Куш то вэрэштыт йылгэмчыкым^).
Могай й ы л гэ м ч ы кы м  ужмыда уло? Тэ ужын улыда: 

кӱртньым, вулным, вӱргэньым, шӧртньым, шийым. Могай ӱз- 
гарым нунын дэнэ штат?

Мландыштэ адак вэс йылгэмчыкат улыт. Кузэ шонэда: 
кужэчын нуно лэктыт?
Курукыш мийэн викак йамдэ кӱртньым, вулным альэ шийым 
муаш ок лий. Чыла йылгэмчыкымак манмэ гайэ мумо гына 
огыл, нуным ушнэн, варнэн шогымо кӱй гыч ойраш кӱлэш. 
Тугай йылгэмкӱй *) гыч^ йандар йылгэмчыкым лукшаш вэрч 
паша:кэ шуко лэктэш. Йы.тгэмкӱйжымат моштэн кычалаш кӱ-

1) Металл
2) Руда
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лэш. Шинчыдымэ йэҥ иктаж йылгэмкӱйымак ужэш гынат, 
тужэчын „кӱртньым, вӱргэньым, вулным монь налаш лийэш“ 
манын ок шоналтэ.

Шӧртньӧ вэлэ ошмаштэ альэ кӱй лоҥгаштэ изи парчакла 
(пырчыла) вэрэштэш. Тудат пэш изи гына иырчыла лийэш. 
Садлан шӧртньӧ кычалшаш вэрч, кушто-кушто, кузэрак тудым 
муын лукташ пэш шинчаш кӱлэш. Адакшэ лӱмын штымэ 
машина дэч посна тыгылай шӧртньым ошмаштэ муаш ок лий.

Йылгэмвэрыштэ ыштымэ паша. Сайракын он- 
чалза, могайэ йэҥ мом ышта йылгэмвэрыштэ.

Иылгэмчыкым м.1андэ гыч луктыт. Умбал рок лишнэ тудо пэш 
шагал лийэш, коклан вэлэ вэрэштэш йылгэмчыкым утларакшэ 
пэшкыдэ ава-рок гыч луктыт, шукужым куруклаштэ.

л:л.ылгэмчык ава-курукышсо ‘.вичкыж, кужу лончо лийын 
кийа. ^угай лончо йуяҥодым мландэ йымакэ иэш кэлгыш 
кайа. Йылгэм кӱй кӱнчышӧ йужгунам шӱдӧ важык нарэ кэлгыш 
нура, ава-курук лончо почэш тугэ кайа. Мландэ йымакэ кэчэ 
волгыдо ок нуро, садлан тушто лампэ дэнэ коштыи нашам 
штап^ вэрэштэш.

Йылгэм кычалаш мландэ йымалнэ лӱмын аҥысыр корно- 
влак шталтэш; йужо вэрыштэ тугайэ корным ик мэгггэ (уш- 
туш) нарышкат пургэдыт.

1) РУДНИК
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Иылгэмкӱй кычалмэ выньэмыштэ пэш шокшо, н^чко, пич.
Пырдыж дэнэ потолыкшо гыч вӱд эрэ чӱча. йылгэмкӱй 

чсычалшэ кошар васькэ^) дэнэ ик кӱй почэш вэсым пургэдэш, 
каткала. Иужо вэрыштэ йылгэм кӱй лончо пэш вичкыж, тугай- 
жым каткалышэ комдык возын кугургылын руэн толаша: 
шинчынат, шогалынат ок кэрт.

Вэсь йолташыжэ тудын дэнэ изи йара оравам конда.

Ш

Йылгэмкӱй йӱлатымэ конга.

'Тушко йылгэмкӱй моклакалам опта, варажым тудым йужгунам 
нушкын да монь тӱжвакэ лэкмэ рож дэкэ шупшын кайа. Туш- 
тыжо йылгэмкӱйым лӱмын ыштымэ сатанэш®) оптэн, мландэ 
ӱмбакэ луктыт. Тугайэ пашам шуко годым изиланак ыштык- 
тат. Мландэ выньэмлажэ кугу, лопка гын, каткалымэ кӱйым 
имньэ дэнэ альэ изи пушорава дэнэ шупшуктат.

Кирка
2) Корзинка.
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Мландэ йымалнэ пургэд кийшылан пэш йӧсӧ: тудо кэчы- 
гут ночко, пич йужышто шӱлэн кийа; тулэчат йӧсыжо тыгайэ:. 
тудо арньа мучко да монь кэчым, кэчэ-волгыдымат огэш уж; 
мландэ йымакэ тудо эрак, кэчэ лэкмэ дэч ончычак пурэн кайа, 
вара кэчэ шичмэ дэч вара лэктэш.

Тӱрло у тс и т , ойго пэрнэн кэртэш йылгэмкӱй кӱнчышы- 
лан. Виньэм тувыраш волэн кайэн пызырнэн кэртэш; кӱй 
рушыла кэнэта памаш вӱдлан тура толэш гын, вӱд чыла 
виньэмым тэмэн вӱд-шӱгарым ышта; моло тӱрло шонэн шук- 
тыдымо йӧсылыкат лийэш.

Тугэ йӧсын тӧчылын йылгэмкӱйым мландэ ӱмбакэ луктыт. 
Кӱртньӧ йӧршан кӱй гын, тудым тугайэ лӱмын штымэ за- 
водыш колтат. Тушто кугу коҥгашкэ моткоч талэ ■ шокшэш 
кӱйым шӱй йӧрэ йӱлатэн лэвыктат. Кӱртньӧ кӱй гыч шыра- 
нэн лэктэшат нэлылан лийын ӱлкӧ йога; коҥга гыч тудым 
чойын сэмын йоктарэн на.шт. Чойын—шӱй йӧршан кӱртньӧ. 
Иандар кӱртньыжым варажым адак посна чойын гыч ойырэн лук- 
тыт.

Шӧртньым пэшкыдэ ава-рокышто альэ шӧртньӧ йӧршан 
ошмаштэ кычалыт. Шӧртньан кӱйым ожно посна машина дэнэ 
ошма гайэ ыштэн тыгыдэмдат. Варажым лӱмын ыштымэ ма- 
шинаш тудым вӱд коч колтат. Ошмажым вӱд йоктарэн наҥ- 
гайа, шӧртньыжо нэлылан лийын пундашэш кодэш.

Йодышла, эскэркалмаш, пашала.
Могай йылгэмчыкым ужын улыда? Могай ӱзгар ыштымэ- 

ильэ?
Тэндан шинчымэ йылгэмчык коклаштэ кудыл^о шэргэ?
Могай йылгэмчык йэҥлан эн кӱлэш?
Молан йылгэм вэрыштэ паша шташ пэш йосӧ?
Молан кэлгэ йылгэм-вэрыштэ шокшо, ночко, пич?
Чай пӱтӱрмо (вӱдӱлмӧ) кагазым шукырак погэн иктаяс 

кӱртньӧ атэш лэвыктыза. Вара тудым ошмаш альэ шунэш 
штымэ лакэ вӱдыш опталза.

Курукын тошто илышыжэ.
Мэмнан ончылно кӱкшӱ курук. Тудын вуйжо лум дэн 

лэвэдмэ, садлан коӓын шолга. Тудын ӧрдыжлажэ тура, кӱй- 
нэран, нунын воктэн кӱзаш пэш йӧсӧ. Кужэчын лийын тидэ 
курук? Ожнат тудо кызытсэ гайак улмаш альэ укэ?

Курук-влак кэрнак молэмыт (вашталтыт), вэсэмыт: иктышт 
кушкыт, кугэмыт, вэсышт—изэмыт, пытат. Тэвэ тыштэ, ки- 
зыт курук шогымо вэрыштэ ожно, пэш шукэртэ, ала тӧр вэр 
улмаш. Тугэжат курыкын тыштэ шогымыжланат ындэ пэш шуко
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ИГЭЧ9 лийэш. Ала тудо лийаш тӱҥалмаштыжэ изи курук ул- 
маш?

Еурукын кушмыжым палэн, ужын шукташ ок лий, тудын 
молэммыжэ пэш эркын лийын шога. Курукын вэсэммыжым 
палынэт гын тудым иктаж тӱасэм ий гыч ожнысыжым шарнэн 
таҥастарэн ончалаш кӱлэш.

Кузэ вара тудым штыман? Ыҥлаш тӧчэн ончэна. Куру- 
кын тошто илышыжым палэн налат гын, тудо оҥайрак койаш 
тӱҥалэш.

Парэҥгым альэ олмам шокшо коҥгаш кэрмыч ӱмбаланак 
лыштэтат, шӱмӱшт кузэ куптургыл , кӱйэш, улшнда? Илэ

Мландэ чытыралтмэ дэнэ шаланышэ ола.

ч)лман шӱмжӧ йаклака лийэш. Кӱймо годым олман ик ужаш 
вӱдшӧ пуча, олма изэмэш, туртэш, шӱмжӧ изэмын огэш кэр- 
тат кунтургыл шинчэш.

Тунэмшэ-влак тыгэ шонат: пэш шукэртэ ожно мландэ 
оражгэ вишкыдэ улмаш. Вара мландэ эркын-эркын йӱкшаш 
тӱҥалын, ӱмбалныжэ ком лийын. Комжо йымалнэ вишкыдэ 
кӧргыжо шолынак шинчэн. Эркын-эркын йӱкшымаштэ мландэ 
туртын, изэмын. Пэшкыдэмшэ комжо туртын кэртын огыл, 
кӱйыктымӧ олма шӱмла пӧрэмалтын туртын. Млаидэ комын 
садэ кунтуртышышт-влак шкэ курукак улыт.

Кугу лаштык кагазым налза. Тудым шарэн ныштэда гын, 
тӧр вэрла вэлэ койэш. Кок ваштарэш нусаклажым^) тарватыза,

1) Угол
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шӱкалза, вара кагаз мучко толкынла^) тарваныл кайа: ик вэрэ* 
нӧлталалтэш, вэсь вэрэ пурэн каймыла лийэш. Мландэ ко- 
мат тэвэ тугэ лийэш.

Мландэ чытыралтмэ нэргэн тэ чыланат колында^). Тунам 
мландэ ӱмбал тарванылэш, куптургымыла лийэш, тунам чот’ 
шогышо оралтат, суртат сӱмӱрла. Мландэ ком куптургыл шин- 
чымаштэ, курукан вэрлаштэ мландэ чытыралтмаш чӱчкыдынак 
лийын шога. Лужгунам курук-влак кэнэтаз) кӱкшӱ лийын 
кайат. Тугайэ годым пэш чот чытыралтмаш лийэш. Амэрикын 
кэчэ-шичмаш вэлыштыжэ тыгайэ вэр уло: тушто ик кана

Тӧр вэрыштэ мландэ чытыралтмэ годым шэлшэ лийын, тӧр 
вэрын ик ужашыжэ шэлшэ тура волэн шинчын, к у гу  тош-

калтышла лийын.

мландэ чытыралтмэ годым ик вэржэ шым важык кӱшкыла 
нӧлталалтын.

Мландэ чытыралтмэ годым комжо тарванылмэ дэнэ гына 
пашажэ ок пытэ. Тугайэ вэрлаштэ курук вуй почылтэш, кугу 
ройг лийэш, рож гычшэ жапын-ашиын шикш, шӱч, шокшо кӱй 
моклака-влак, почэшышт шокшо вишкыдэ мландэ лапаш йогэн 
лэктэш. Тугайэ курукым „тул-шӱлӱшан курук“  (вулкан) ма- 
наш лийэш. Тугэ тӱрлым кышкымэ годым курук-вуй тура 
кӱишӧ ӱжарала койын шога. Шӱчшӧ лу мэҥгэ (уштыш) кок- 
лашкэ кавам шэм-пылла пэтыра, мландым кӱжгӱ лэвэдышла 
лэвэдэш.

1) Волна
2) Колында-колын улыда
3) Вдруг
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Лапашыжэ лопкан йогышо памашла волэн корнэшыжэ 
вэрэштшым—пӧртым, пушэҥгым, чылажымат когартэн йӱлатэн 
пытара. Тугайыжат лийэдэн: тул-шӱлӱшо курук ола-влакым 
ораньэк пэтырэн шындэн.

Италийштэ Везувий лӱман тулшӱлӱшӧ курук уло. Ала 
мунар шӱдӧ ий лийэш ындэ, ожно тудо курук кок олам 
кэлгышкак пэтырэн шындэн, илэн-илэн йэҥ-влак тушто ола-влак

Везувий лӱман тулшӱлӱшӧ курукын кӧргӧ шокшо 
лапашым кышкымыжэ. Везувий Италий мландыштэ.

улмымат мондэныт. Ола-влак пэтыралтмэкэ ӱмбаллаштым чылтак 
рок налын, шудо кушкын, чодра лийын шинчын. Иэҥ-влак тидэ 
вэрэшак угыч олам, йаллам штэн шындэныт. Варалсым 
вучыдэгызэ тура толмо дэнэ гына, кэлгэ лакым кӱнчымаштэ 
пэтырмэ олам вэрэштыныт. Вара тошто годсо илышым, пӧрт 
штымым, тӱрлӧ ӱзгарыштым палымыла изин-изин пургэдапг 
тӱҥалыныт.

Вара кузэ тул шӱлӱшо курук-влак лийын улыт?
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Тидым ыҥлэн налаш мландын тӱтг годсо жапшым ушэш 
пышташ кӱлэш. Мэ шаьггэ каласышна; мландэ ожно лапаш 
гайэ вишкыдэ, шокшо ора улмаш; варажым ӱмбалжэ эркын 
йӱкшэн, кошкэн, ком лийын; кӧргыжо кизытат шокшо вӱйа 
лийын, шолын, лапаш сэмынак лийын шога. Садэ кӧргӧ ланаш

мландэ комым чот пызырэн 
эрэок тӱжвакэ лэкташ тӧчэн 
шолын шога. Садлан лийын 
мландэ комышто икта;к 
шэлшым альэ вичкьнкрак 
вэрым муэш гын, мландэ 
ӱмбакэ талын лэктын йогаш 
тӱҥалэш.

Мландэ кӧргӧ гыч кыш- 
кымын шӱчшӧ, тӱрлӧ пу- 
шыжо мардэж дэнэ курукшо 
йыр мӱндуркӧ шалана, н.э- 
льнкэ—лавражэ, лапашыжэ, 
кӱй моклака;кэ да монь 
курук воктэнрак орала.тт 
шинчэш, курукым ожнысо 
лэчат кугуракым штэн 
шында.

Мландэ кӧргыштӧ пу- 
шыжо, вийл:э адак угыч 
шуко погына гын, курук 
шканжэ рожым муын адак 
лапангам кышкаш тӱҥа- 
лэш. Йужгунам курукымат 
катэн кӱш шуэн колта альэ 
курук дэч ӧрдыжтырак ро- 
жым шта.

Вӱдым ойлымо годым 
мэ каласышна: вӱд шканжэ 
лоп гыч йогымаштат, курук 
тайыллаштат лиймэ сэмын 
тӱрлӧ корным штылэш, 
йогышыла вэлэнжэ тӱрлу- 
жымат наҥгайаш тӧча. 

Кузэ тэ шонэда? Тӱр.тӧ-тӱрлӧ вӱд-йогын курукым оражгэ 
йӧршын мушкын ӱлкыла волтэн шалатэн огыт кэрт?

Копна шудым пырчэ дэн шуко жап кӱрат гын, мо лийэш? 
Пырчэ коддэ копна ок пытэ мо?

Тӱвӧ тугак курукат курумэш курук лийын шогэн огэш 
кэрт. Шошо йэда, лум шулымо годым, вӱд-йогын-влак курук гыч 
ужашлажым йоктарэн наҥгайат, курукым шалатат. Тыгэ ик-

Тӱл-шӱлӱшо курукан вэрыштэ мландэ 
комым пӱчкын ончалаш лийэш гын, 
тыгайым уягман ильэ: мландэ кӧргысо 
вишкыдэ лапаш мландын комжо дэкэ 
шумэшкэ лапаш канау дэнэ ушнэн 
шога. Шола могырышто шукэртэ 
йогэн лэкшэ лапаш канагуан курык, 
лапашыжэ кылмэнат шинчын. Пурла 
могырышто лапаш кышкэн шогышо 
курук. Шола могырысо курукым вӱд, 
йӱштӧ шокшо шуалтарэн шалаташ 
тӱҥалыныт. Пурла могырысыжо альэ 
мландэ кӧрго .чапаш, кӱй, шуч дэнэ 

да монь ышталт шогымо шотышто.
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таж кана курук оражгэат мушкылт кэртэш, одмэшыа;э изирак 
курук КОДЭШ  ГЫН ЕЭЛЭ. Тудын олмэш ӱлнӧ лоиышто вӱд 
кӱжгӱ лончо ошмам, шуным, шурно шочыктышо рокым тӧр- 
лыктэн шында.

Мландэ ком пӧрэмалтын лукла лийын. Курук-влак лийыныт. 
Курук-вуйлам вӱд мушкынат адак тӧр вэр лийын.

Йодышла, эскэркалмаш, пашала.

Мландэ чытырымэ, мландэ кӧрго лапаш кышкалтмэ нэргэн 
нктаж мом колмыда уло?

Кшалым шолтызат ончалза, нод пундаш гыч могайэ иуш 
лэктыы шога. Пуш кшалыштэ йыргэшкэ роя;ым штэн, аҥжым 
ч о р г а т л а  нӧлталын лэкташ тӱҥалэш, лэкшыла кшал иар- 
чаклам кышкылтэш,—чылтак мландэ кӧргысӧ шокшо лапа- 
шым кышкышэ курук гайэ.

Кӱжгӱ кагаз^) лыптыкымз) налза, вичкькк лончо шуным 
ӱмбаланжэ пыштыза, вара йалым штыза. Кагаз кошкымӧнтӧ 
мо лиймыжым ончалза. Тэндан пашаштэ лиймыяшм мландэ 
нчытыралтмэ дэнэ таҥастарыза.

Шун дэнэ курукым штыза, кӧргыжо йара, кӱшнӧ рожшо 
лийжэ. Тудо тулшӱлӱш курук лийэш. Курук аҥыш кучэман 
вар оптымо изи подым пуртэн нэрынчэн шындыза. Под йыма- 
лан сиирт лампым шындыза. Лампым чӱктэда гын, вар шок- 
шэмын нушым луктэш, вара вар порчаклам кӱш кышкаш 
тӱҥалэш, шолаш пурымэкэ оварэн тӱр коч йогаш тӱҥалэш. 
Тул шӱлшо курук гычат мландэ лапаш тугак йога.

Картон
2) Лаштыкым
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Магнит дэнэ ӧрмакышт-влак.
Тошто годым ик курукышто кӱйым муыныт. Тудо ӧрмак 

шотан, кӱртньым шупшын кучышан улмаш. Тудым «магнит» 
манын лӱмдэныт. Варажым тугай кӱйым моло вэрэат муаш 
тӱҥалыныт. Тугай кӱй мэмнан мландыштат шуко, путракшэ* 
Урал курукышто. Ындэ йэгг-влак магнитым шкэат штэн моштат.

Сӱрэтыштэ магнит ончыктымо. Тудо шкэ дэкыжэ кӱртньӧ 
пуда-влакым шупшын шындэн. Пуда-влак чот ишкытат шуп- 
шылдэ ойырашат ок лий. Адак тыгай оҥайжат уло: магнит- 
вэлэн иижшэ иуда - влак шкэштат магнит лийыныт, шкэ

дэкышт шуишултын вэсь пуда-влак- 
ым кучэн шогат. Сӱрэтыштэ иэш раш 
койэш. Магнит ӱмбак пыштымэ йэда 
кӱртньӧӱшкэ дэкыжэ иудам, сраво- 
чым, моло кӱртньӧ ӱзгарымат шуп- 
шылэш. Магнит кӱртньылан шкэ 
вийжым пумыла шта, вара кӱрт- 
ньат магнит лийэш; тугэлгат ик 
жаплан вэлэ. Магнит дэч кӱртньым 
ойыро вэлэ, магнит шотшо садэшок 
иытэн кайа, вэсь кӱртньым шуи- 
шын кэртмыжат пыта.

Чылт вэсь шот пэшкыдэ урыс. 
Урыс вэлэн магнитым йыгэт гын, 
тудо шкэат тугай магнитак лийэш: 
пудам, кӱртньӧ лоягашым, молӧ кӱр- 
тньо ӱзгарымат шкэ дэкыжэ шупшаш 

тӱҥалэш, шупшмо вийлшмат шкэ кӧргыштьшӧ йатырак шогык- 
та. Садлан тэндан кэрэк ик магнитда уло гынат, урыс дэнэ 
кэрэк мыньар у магнитым^ штэн кэртыда, тыдланлш урысэш 
магнитым моштэн йыгаш вэлэ тунэмман.

У магнитым тыгэ штат. Урыс тойам ӱстэмбалан иыштат, 
ик мучашылшм шола кид иарньа дэнэ иызыралыт, пурла ки- 
дыш магнитым налын ик мучашыжым садэ эҥэртымэ парньа 
воктэн урысэш пызыралын тойа мучашыш шумэшкэ шуишу- 
лыт, мучаш гыч адак иарньа воктэн урысэш эҥэртат... Тыгэ 
шуко кана штылыт, урыс тойа магнитан лиймэшкэ; йыгымэ 
годым шэкланаш кӱлэш; магнитын эрэ ик тӱҥалмэ мучашыж 
дэнэ вэлэ йыгымап.

Урыс дэнэ шкэ йамдылымэ магнит штащ лийэщ чык- 
тымо. Тудо имньэ таган гайэ. Тэркэшкэ кӱртньӧ, урыс ло- 
лщшым, кагаз парчаклам, иу-рӱдӧ вондынат рӱдужым пыштат; 
лышкышт магнитым намийэт гын, магнит шкэ дэкыжэ кӱрт- 
ньӧ дэнэ урыс ложашым гына шуишылэш, кагаз дэнэ иу-рӱ-

Компас.
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до парчакла тэркэшак кодыт. Магнит кӱртньӧ альэ урыс дэнэ 
штымэ имымат шупшылэш. Тугэ гыпа огыл. Имым йанда 
ӱмбалан пыштэна гын, йанда йымачын магнитым коштыктэна 
гын, имэ магнит почэш куршталаш тӱҥалэш. Ианда олмэш 
кагазым альэ вичкыя! пу оҥам палына гынат, тугак лийэш. 
Тугэ лиймэҥгэ магнитын вийжэ авыртыш кочат кайэн кэртэш: 
тудым йандат, кагазат, пуат кучэн ок кэрт.

Магнитын вийжэ пэш кугу 
лийып кэртэш. Кугу магнит му- ]  
чашыж^дэнэ тушкалтымэ кӱртньым 
шупшулэш. Кӱртньын сагыльэшыжэ 
путан кпрымат сакаш лпйэш. Тулэч 
нэлыракым шупшын кэртшэ магпи- 
тат лийэш.

Урыс имым альэ кок мучашап 
умдым палып магнит вийаным штэпа 
гын, ик тӱрлӧ пэш кӱлэш ӱзгар, 
тарман лпйэш. Тудын ик мучашыжэ 
шэмэ, вэсыжэ ошалгэ. Варалшм ту- 
дым имэ кошар тоҥгак мучашэш 
йыр пӧрдшан штэн шындыза. Бара 
тудо ошал мучашыж дэнэ кэчывал- 
могырышкыла, шэмыж дэнэ йӱд- ■ 
йымакыла лийэш. Иурлашкэ альэ 
шолашкэ савурэт гынат, тудо адак 
тошто сэмынжак лийын шинчэш.
Тугай магнит умдым «компас» маныт.

Компас лукмо дэч ончыч тэҥ- 
гызыш коштшо-влак сэр дэч пэпх 
мӱндӱркӧ кайаш лӱдыт улмаш. Ком-. 
пас дэч посна пылан кэчыштэ. 
кэчат, шӱдӱрат койдымо годым 
тэҥгызыштэ корным муаш ок лий.
Ындыжэ компас дэнэ кэрэк могай кэчыштат чыла палэт: 
йӱд-йымал, кэчывал-йымал, могай мландэ могай могырышто, 
кушко кайаш кӱлэшыжэ. Компас лукмо дэч вара калык тэҥгыз 
дэнат мӱндӱрко кошташ тӱҥалын, шуко у тэҥгыз-влакым, у 
кундэмлам палэн налын. Компас дэч посна Америкын, 
Австралийынат могайжым 'огыл, улыштымат шпнчаш ок 
лий пльэ: Америкшат, Австралийжат мӱндӱрно, кугу тэҥ- 
гызла вэсь могырышто улыт.

Магнит умдын йӱд-йымакыла лийын шогышо мучашыжым 
«йӱд-йымал-рӱдӧ мучаш» маныт, вэсыжым «кэчывал-йымал рӱ- 
до мучаш.» Тугай мучашла магнит умдышто вэлэ огыл, чыла 
магнитыштат уло. Иктаж куштулгырак магнит тойам нал, ла- 
чак покшэланжэ штэн шӱртым кылдэ, вара шӱртӧ мучашэ-

Магнит-куртньӧ.
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дым кидэшэт кучэн магнит тойам кэчыктымыла штэн шогык- 
то, вара ужат: магнит ик мучашыж дэнэ йӱд-йымакыла лийэш, 
вэсыж дэнэ кэчывал-йымакыла. Тужэчын рашак палэ: магнит- 
ат кок тӱрлӧ мучашан.

Курск губэрнаштэ магнитын тайылнымыжэ

„Компас“ тарманым чыланат шинчат. Тудо тӱжвачын ончы- 
маштэ кӱсэн шагатла койэш. Тудын кӧргыштӧ кок мучашан 
умдъккым кэрэк кузэ савуркалэт гынат, шэм мучашыжэ эрэ 
йӱд-йымакыла лийэш, ошалгыжэ кэчывал-йымакыла. Компасым 
кужу корныш, тэҥгызыш, альэ чылт йал, ола укэ мландыш 
коштмо годым корно палышаш вэрч кучултыт. Тугэ гынат, 
компасым корныш коштшо-влак вэлэ огыл, кугун тунэмшэ 
йэвг-влакат кучултыт.

Йӱд-йымаллан эн чак, эн лишыл лийын шогышо млан- 
дын тӱржым «йӱд-йымал рӱдӧ» маныт. Тудо «рӱдӧ» манмэ вэ- 
рыштэ мучашдымэ шуко магнит-вий уло. Тудо вий-ора кэрэк 
кушто улшо чыла магнитынат ик мучашыжым шупшын шога. 
Оадлан магнитын ик мучашыжэ эрэ йӱд йымакыла ончыкта. 
Магнитын тыгэ^шушпылт шогымылшм йӧнан, шотан кончыш- 
лан 2) чотлат. Йулҥунам магнит-умдо кэнэта вэсь сэмын .тий- 
эш, йоҥылыш з) ончыкта, эрэ ик сэмын лийма гыч йӧйна (тай- 
на). Тугэжэ магнит умдым кӱртньӧ дэкэ альэ магнит-вож дэкэ 
чак намийэт гын вэлэ лийын кэртэш. Адак магнит умдым ку- 
чумылан тура мландыштэ шуко кӱртньӧ-волг кийа гынат, ту- 
гак лийэш.

Кызытсэ Лгапыштырак кугун тунэмшэ-влак тугэ магнит 
умдын йӧйнылмылшм Курск губэрнаштэ эскэрэн палэныт. Й у- 
жо вэрэ тушто магнит умдо мландэ ӱмбаллан чылт тура лий- 
ын шогалэш.

Магнит умдын тугай кийышыжым шинчэн, Курск губэр- 
наштэ мландым пургэд ончэныт. 150 мэтрыш (70 важык) млан- 
дэ кӧргыш пургэдмэкэ кӱртньӧ-волгЫхЛ! муынытат. Тушто кӱрт- 
нььпкӧ 40 % лийын; кэлгыракыштэ кӱртньыжӧ утларак улмаш, 
тудымат палэныт. Кизыт ындэ 360 мэтр кэлгытыш пургэд он- 
чэныт. ^Гыла вэрэлгат кӱртньӧ-вож улмаш, магнитан кӱртньӧ- 
волгшо иошкаргэ. Кӱртньӧ-вож лончо кӱжгӱтшӧ 160—360 мэтр 
улмаш.

Мо шотшо уло Совэт Российлан тидэ кӱртньӧ-вол; мумаштэ?
Мэмнан Российштэ мландэ шӱй шуко. Кӱртньылгӧ шагал. 

Кӱртньӧ-вож мумо дэнэ кӱртньым шуко шташ лийэш, кӱрт-

6 Магнитная аномалия.
0 Явление
3) Сомынь.
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нъыж дэнэ тӱрлӧ ӱзгарым, тарманым, машинам штат. Кӱрт- 
ньӧ ӱзгар, машина шуко лиймэкэ, тӱрлӧ пашамат каньылын, 
куштулгын шташ лийэш, чыла кид-муча иашам машина дэнэ 
штымашкэ савураш лийэш.

Вӱдын кум тӱрлӧ лиймашыжэ.
Чыланат тэ вӱдымат, ийымат, вӱд-пушымат ужында. Вӱд 

кылмымэ дэнэ ий лийэш: вӱдым ырыктэт гын, тудо^пушыш

Шошым шулэн, вӱд-шор лийын вӱд йогаш 
тӱҥалын.

савырна, тудымат шинчэда. Тидым огыда шинчэ гын, «вӱд 
ий, вӱд-пуш ик тӱрлӧ ӱзгарак улыт» манмылан нигунамат 
огыда ӱшанэ ильэ.

Кэҥэлшм тэ вӱдым эҥэрлаштэ, йэраш дэнэ йэрлаштат 
ужыда. Пэш кугу-кугу тэҥгызлаштат вӱд тичак шога. Мландэ 
ӱмбалнэ кукшо вэржэ вӱд дэч 
шагалрак.

Вӱд — вишкыдык, 1) чыла 
йоктараш лиймым «вишкыдык»
(вишкыдыш) манаш лийэш: шӧр, 
красин, нӧшмӱй, — тидэ чыла 
вишкыдык. Кужу чуйака кӧршэ- 
кэш вӱдым налынат, тудым вара 
тазыш опталына. Вӱд таз мучко 
шаланэн йогэн кайа, таз гайэ 
лийын шинчэш, таз кӧргӧ йонтытла койэш. Вӱдым кор- 
каш пыштэт, корка сэмын койэш; нил-иусакан атыш пыштэт,

Вӱд тӱрлӧ атылаштэ атэ 
ладла койэш.

1) Л^идкооть.
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адак тудын гайак лийын шинчэш. Иктэштэн каласымаштэ, вӱд 
жоло тӱрлӧ вишкыдышкат пыштэн шындымэ атын йогггыт сын- 
жыла, ладшыла койэш.

Пэшкыдэ ӱзгар, кӱй, ийат тугэ лийын огыт кэрт. Пэш- 
кыдэ ӱзгарым кэрэк кушко пыштэт гынат, сынжэ, ладшэ ок 
вашталт.

Таз пундаштэ альэ ӧрдыштыжӧ рож лийэш гын, вӱд садэ 
рож гыч йогаш тӱггалэш ильэ.

Пэшкыдэ ӱзгарын нимогай тугай йогымыжо ок лий. Атын

Иӱштӧ кундэмыштэ вӱд кылмэа ий лийэш.

рожшо пэш кугу гын, пыштымэ ӱзгар ораньэк лэктын возэш 
вэлэ. Тугэжат тудо йогэн каймэ ок лий.

Пк вӱд вэлэ пэшкыдэ, вишкыдэ огэш лий. Вӱд вулно пэш- 
кыдэ ӱзгар; тугэ гыпат тудым чот шокшэмдэт гын, лэва, 
впшкыдэ липэш, погаш тӱҥалэш.

Бӱдым шокшэмдэт гын, тудо пушыш савырна. Чайнык нэр 
гыч пушын мупдрала койып лэкмыжым ужыпда; самавар пэтыр- 
тыш рож тура лэктып кӱзымыжым шэклапэпда. Бӱдып шол- 
мыж годым тыгыдэ ужашлажэ пӧлталалтып, тудо лачак вӱд иуш 
лийэш. Бӱдпушла койшо вӱдын тыгыдэ пырчэ ужашлажэ пэ- 
шак изи улыт; садылан шолып шипчышэ под ӱмбалнат лач ойыр- 
лышо ужашлажым ужаш огэш лий.

Ырыктэт.

594728
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Под ГЫЧ пуш Л9КМ 9 годым йӱшто йужышто вӱдын изи 
гына ужашлаж9 изи тӱшкала лийын ушнылыт, тунамжз нуным 
уӱкашат лийэш. Тунам шолшо под тураштэ под дэч кӱшнырак 
'тӱтрала альэ пылла койэш.

Пушышко вӱд В9Л9 огыл савырналт, Моло вишкыдэ, пэш- 
кыдэ ӱзгарымат пушыш савыраш лийэш. Шӧрым чарныдэ шок- 
шэмдэт гын, тудо пучаш, пушыш 
•савырнэн изэмаш тӱҥалэш. Вӱд- 
вулным ырыктэт гын, тудо ончыч 
лэва, вишкыдэ лийэш, вараяшм 
пушыш савырнаш тӱҥалэш (вӱд- 
вулным пушыш савыршаш вэрч 
пэш чот ырыкташ кӱлэш.)

Пэшкыдэ ӱзгарышкат ик вӱ- 
дым вэлэ огыл, молымат савыраш 
лийэш, Тэ ужында, салмаштэ 
лэвыктымэ ӱй салма йӱкщымо 
сэмын йӱкша, пэшкыдэмэш. Иӱш- 
тыштӧ шӧр кылма, пэшкыдэ лийэш, 
тудымат шинчэда. Иылгыжшэ 
«илышэ-вӱд, (ртуть) майдар» манмэ ӱзгарымат ужмыда уло дыр. 
Тудо мэмнан дэнэ лийшэ йӱштыштӧ ок кылмэ. Мландэ ӱмбалнэ 
пэш чот, моткоч пэш йӱштӧ вэр-влакат улыт. Тугай йӱштыштӧ 
илышэ-вӱдат кылма, кӱртньӧ гайэ пэшкыдэ лийэш.

Чайныкыштэ вӱд шокшэммэ 
дэнэ пушыш савырна. Йӱштӧ 
оҥаш пэрнэн пуш йӱкшэн оҥа 
воктэч адак вӱд чӱчалтыш 

лийын йога.

Йодышла, эокэрылмаш, пашала.

Кок талпнкаш 1) вӱдым пыштыза. Иктыжым йуалгэ вэрыш 
шындыза, вэсыжым шокшышко—кэчэш альэ конта дэкэ. Вара 
шэкланыза, кудо талинкаштэ вӱд вашкэрак кошка.

Пэлэрак тэмымэ путылкам йӱштышкӧ лукса. Шэкланыза, 
ийын вэр налмыжэ кунарырак лийэш: вӱдын тэмэн шогымо 
вэржэ дэч изирак альэ кугӱрак?

Ий моклакам вӱдыш колтыза. Ий вӱдышто ийаш тӱҥа- 
лэш альэ вӱдыш пурэн (волэн) кайа? Тугэжэ кудыжо нэлырак: 
ий альэ вӱд?

Ий вӱд дэч нэлырак лийэш гын, тэлым эҥэр мо лийын 
шинчэш ильэ?

Каласыза, могайэ вишкыдэ дэнэ пэшкыдэ ӱзгарым шинчэда?
Пэшкыдэ ӱзгар дэнэ вишкыдын ойыртышышт ‘) могайэ?
Иктаж пэшкыдэ ӱзгарым вишкыдыш, пушыш савырэн 

«нчыза.
Пу вишкыдыш савырнэн кэртэш альэ укэ? Сакыр? Дӱмо?

‘ ) Блюдце.
й Разница, отличие.
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Кужэчын лийэш эҥэр вӱд?
Эҥэр-вӱд йӱдшо-кэчыжэ кӱй ӱмбалла гыч чыргыкта. Ны- 

гунамат тудо огэш нойо, огэшат чарнэ. Кужэч лэктын эҥэрын 
вӱдшӧ, кушко йога?

Тидым шинчымыда шуэш гын, йӱр чӱчалтыш дэч йодса. 
Иӱр чӱчалтышла кава гыч йогат, мландэ мучко изи йогынла 
кайат. Лач тидэ йогынла ушнылын эҥэр лийын йогат.

Кужэчын лэктын вара йӱр чӱчалтыш?
Ойар кэчын йӱр ок йӱр. Тудо пыл ора гыч, кавам капла 

лэвэдшэ пыл тӱшка гыч йога. Кужэчын лийэш пыл тӱшкажэ?
Вӱд йул;ыш кугу вӱд гыч, эҥэр, куп, шолшо чайнык, 

кошкаш сакалымэ тувур-йолаш гыч, чыла вӱдӱлҥо ӱзгар гыч-

Э ҥ э р.

11̂1 м

ат пуш лийын чоҥэшта, кайа. Тулэчат шукужым вӱдпуш ку- 
гу-кугу тэҥгызла гыч нӧлталалтэш. Вӱдпуш пэшак кӱш кӱза.

Изи гына вӱд ул;ашла вӱд гыч йужыш кайат манына. 
Тидэ мутын кэрнакшым кужэч мэ шинчэна?

Тӱйан ночко тувур-йолашым сакалэна, иктаж шагат гыч 
тудо йӧршын кошка, вӱдшӧ йомэш. Иуж дэч посна вӱдшӧ 
ныгушкат кайэн кэртын огыл.

Тувур-йолаш гыч вӱд ужашлан чоҥэштэн каймыштым мэ- 
ужын огына кэрт. Кастэнэ йуалгэ годым вакшэр сэрыштэ^ изи- 
шак шогэн ончалына гын, тидын нэргэн изишак шинчэн на- 
лына^

Иужгунам вӱд ӱмбалнэ вичкыж пыл гайым, тӱтырам ужьш; 
.кэртына. Тугай тӱтрам вӱдын лэвэж годым, йуж йуалгэ годыж 
гына ужаш лийман.
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Тэ шарнэда, вӱдпуш шолын шогышо вӱд ӱмбалнэ тӱтра- 
ла койшо лийэш. Молан тугэ коймылхат палэ. Иул^ шолшо 
вӱдын пуш дэч йӱштырак; садлан пуш кӱш кӱзэн йулшшшо 
вэрэштын йӱкша, пуш сэмынл^э вӱдын тыгыдэ гына койдымо 
ужашлалгЭ пырльа ушпылытат койаш тӱҥалыт.

Пӱйа ӱмбалнэ ыӧлталалтшэ тӱтра пӱйа-вӱдын тыгыдэ улча- 
шлажэ улыт; нунат пӱйа гыч пушла чоҥэштэн пул;эш хйуал- 
гэн ушнылытат тӱтрала койаш тӱҥалыт.

Иӱштӧ йужышто шӱлӱмӧ годымат мэмнан упша гыч, нэр- 
рол; гыч садэ нугыдэмшэ пуш лэкмыла койэш. Кэрнакшэ йӱш- 
тӧ йужышто вэлэ огыл, чыла годымат мэмнан шӱлӱш дэнэ вӱдӱж-

Тэҥгыз ӱмбач вӱд пуш лийын кӱза, пылыш савырна. 
Пылым мардэж паҥгайа, вара йӱрла мландыш йӱрыкта.

гӧ лэктэш. Садьнкэ уло: шокшо альэ лэвэ йужышто шӱлӱмӧ го- 
дым вӱдӱжгын вашкэ гына умшана воктэнак ок нугудэм, садлан 
огына уж; йӱштӧ йужышто вӱдӱжгӧ вашкэ йӱкша, нугудэмэш, 
садлан шпнчалан койшо лпйэш.

Мландэ гыч вӱдпуш кӱш кӱза, кӱшнӧ йӱштӧ, йӱштӱштӧ 
ушнылэш, нугудэмэш, пылла койаш тӱҥалэш.

Вара вӱд-ужашла адак ваш ушнулыт, пэлэ чӱчалтышла 
лпйыт, йуж нуным нӧлтэн кучэн шогыктэн огэш кэртат ӱлкӧ 
чӱчащ тӱҥалыт. Тудым мэ «йӱр йӱрэш» манына.

Иужгунам кэҥэжым йӱр олмэш шолэм лпйэш. Иӱр чӱчал- 
тыш йогышыла йужгунам йӱштӧ йужышто кылмат, пй лпйыт. 
Садлан шолэмым «кылмышэ йӱр» манаш лийэш.

Иужышто мэмнан йыр вӱдпуш эрэок уло. Вӱд-ужашлажэ 
шуко огылат мэ тудым огына уж. Вӱдпуш шуко погына гын, 
кӱшнӧ тудо пылыш савырна, ӱлнырак мландэ воктэнрак тӱтра-
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ла койэш. Иӱдым вӱдпуш йуж гыч мландыш лупш сэмын шип- 
чэш; эрдэнэ лупш вочмо дэпэ шудо чылт почко лийэш.

Ындэ лумым ойлэна. Кузэ тэ шонэда, кузэ лийыт чэвэр 
лум пырчыла? Тудо пыл коклаш кылмышэ вӱдпуш пырчэ
ОГЫЛ М9?

Лум эркын йога, чыла мландым капла ош виньэрла лэвэ- 
,дэш. Могай сылнэ лийэш йырым-йыр! Тӱвӧ ужга шокшышкэт

Лум пырчыла.

шк лум пырчэ возо, вэсэ, адак кумышат. Сайын ончалза-йан 
нуным. Могай нуно мотор, тӧр шот дэнэ штымэ куд пусакан 
томкала улыт! Ончыза, чыланат нуно тӱрлӧ-тӱрлӧ, иктыж дэч 
иктыжэ мотор улыт!

Иӱр йӱрмӧ альэ лум шулымо годым вӱдын ик ужашыжэ 
мландыш шыҥа, молыжо мландэ мучко тыгыдэ йогынла лий- 
ып йога.

Йодышла, эскэрылмаш, пашала.

Идалыкын могайэ жапыштыжэ мэмпан дэнэ йӱр чӱчкӱдын- 
рак йӱрэш?

Каласэн пуза, кужэчын йӱр лийэш?
Йӱр йӱрмым чылтак чарна гын, изи эьгэр-влак кошкат 

ильэ, альэ укэ?
Мон кугыт шолэмым ужында?
Иижда ӱмбакэ вочшо лум пырчылам, могайжым ончэн нал- 

зат, сӱрэтым штэн ончыктыза.
Молан изи эҥэрла воктэн пэш шуко пэлэдыш кушкэш?
Тэндан кундэмыштэ иктаж кугурак эҥэр уло, укэ? Уло 

гын, вуйжо, мучашыжэ куштырак тӱҥалэш? Могайэ вӱдыш 
йогэн пура?

Эҥэр, йогып-вӱд укэ вэрыштэ йэҥ-влак вӱдым кушто на- 
лыт, ала шинчэда?



59 —

Пыл дэнэ пыл-тӱшкала.

Шэм пылла-влак погынат. Нуно каваштэ койын шукэмыт, 
вашкэ капла лэвэдын шындат. Кузэ тэ шонэда, молан пыл- 
влак ^ыгэ пэш талын кайат? Нуным мардэж покта.

Иу;кгунам мардэж мландэ воктэн ик могырышко пуа, 
пыл-тӱшкала кӱпшӧ ӱлӱлсӧ мардэжлан ваштарэшла кайат. 
Моланжэ палэ: кӱшнӧ мардэж ваштарэшла пуа (Омсаш сорта 
чӱктэн тӱрлӧ вэрэ кучэн ончымым шарналтыаа; тӱнат мардэ- 
жын коштмыжо тудо шотанак).

Ныл-тӱшка тӱрлӧ лийэш. Тудым шэкланымыда^ (эскэр- 
мыда) уло? Тэ йӱр-пылым пэш шинчэда ындэ. Иӱр-пыл

у

шэмэ, шӱлукан чотан. Ныл-тӱшка каваштэ пэш ӱлӱчынат 
кайатат нэлыла чучыт.

Шурно ӱдышо йэҥ йӱр-ныллан пэш куана; кошкышо 
пасулан йӱр пэш кӱлэш. Иӱр дэнэ олыкат ужаргынрак кой- 
аш тӱҥалэш. Иӱжгунам йӱр дэч лӱдынат ончат: шурно по- 
гымо годым йӱр пашам лугыч шта, шурным нӧрта, шурно 
шӱйьш кэртэш.

Йужгунам йӱр ала мыньар кэчэ чарныдэ йӱрэш. Тугайэ 
йӱрат шурно дэнэ пакча-саскалан сийаным штэн кэртэш. 
Нуно шӱйаш тӱҥалыт.
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Иулшгодым пыл-тӱшкала пэшак шэмэ лийыт. Мӱндӱрнӧ 
кӱдӱрчӧ кӱдӱрта, волгэнчэ йулт-йолт койын волгалтара. К ӱ - 
дӱрчан пыл-тӱшка эрэ чакэмэш, коклан мардэжат пуал-пуал 
колта. Тэвэ йӱр „ш о р “  шоктэн тӱҥальэ, йӱр кокла гычак 
кӱдӱрчӧ дӱр-дӱр-дӱр кӱдӱрта, тыштэ-тушто волгэнчэ тул-сола 
дэнэ лупшалмыла койэш, шижынат от шукто, солалтэн колта. 
Тыгэ чарныдымашла койын йӱршӧ йӱр ончэт гын шукат огэш 
йӱр, кэнэта чарна. Изиш лийэш, кэчат ончалэш, адак ойара.

Иӱр дэнэ мушкултмыла лийын тунам чыла пӱртӱс куана. 
Адак кайык-влак мураш тӱҥалыт, шудо ул^аргынрак, уэм 
лэкшыла койэш, пэлэдышла тӱрлӧ сынан чэвэрын-кандын 
койыт, йулгыштат тамлын мӱйак-мӱйак вэлэ ӱпшалтэш.

Вӱд гыч, мландэ ӱмбачат вӱдпуш лэктэш; 
вӱдпуш гыч пыл дэнэ пыл-тӱшкала лийыт; 

пыл-тӱшкала гыч йӱр йӱрэш.

Кэҥэж кастэнэ йулшгодым мӱндӱрнӧ волгэнчэ волгалтмэ 
койэш. Кокла гыч мӱндӱр кӱдӱрчат шокта. Тудо пылышлан 
нэлын кайшэ орава гайэ чучэш. Иужгунам адак волгэнчыжэ 
вэлэ койэш, кӱдӱрчылш ок шокто. Тугэ койшо волгэнчым 
марла „шурно-савыш“  маныт.

Кэчэ каваштэ кӱш кӱзымӧ годым йул^ышто пэш шокшо 
лийэшат, кӱшнӧ тыштэ-тушто пзи пыл-влак койаш тӱҥалыт. 
Ожпъкко нупо пыкшэ палдырнат: нуно тэвэ погынэн шинчыт, 
тэвэ шаланат, шулымыла лийыт. Оньыш ончэт, пыл-влак эрэ 
кугэмыт, варалшм кугу пыл-орала лийын шинчыт. Йужгунам 
тугайэ пыл-ора кава тич лийэш.

Тугайэ пыл-орам ончалатат, мӱндӱр курукла дэнэ курук 
торалмала вэлэ койыт. Иыл-влак каваштэ коштын шогат,.
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'Сыныштым ваштадтылыт. Иулшунам нуно ала могай йанлыкла 
койыт. Тугайыжым „ора-пыл“  манаш лийэш.

Адак изи ош пачала койшо пылат лийэш. Тугайыжэ 
йӱрым ок йӱрыкто. Тугай пыл-тӱшкала шалатэн кышкымэ 
мамык копчыкла вэлэ койыт. Каваштэ тугайэ пыл лиймэ го- 
дым кэчэ нунын дэнэ кӱргулэн модмыла койэш; кэчэ тэвэ чот
ончал колта, тэвэ пэтыралт шинчэш.

Иужыгодым каваштэ ӱп-йарым сынанрак тыгыдэ пыл- 
влак коштыт. Тугайжым „пыстылла пыл“  манаш лийэш.

Кас вэлэш кугу вӱдын, альэ кэлгэ корэмын тура сэрыш- 
тыжэ шогымо годым чӱчкӱдынак тыгайым ужаш лийэш: ӱлнӧ 
вӱд ӱмбалнэ альэ корэмыштэ кугу мундрала койын тӱтра 
погына. Нуным кӱшӱчын ончэтат пылла вэлэ койыт.

Тэвэ тӱтра нугудэмэш, эрэ кӱш кӱза, тэндам йырым-йыр 
авырэн налэш. Иушэнгэ, пӧрт, чыла мӱндӱрнӧ улшат таланда 
вудакан койаш тӱҥалыт. Тӱтра лийын шогышо тыгыдэ вӱд 
ужашла нуным тэндан дэч авырат. Тэндан йыр ночкын, йӱш- 
тын чучэш, ончалыда гын, вургэмдат вӱдӱ;кгэн шинчын. Тудо 
йуж гыч ӱмбакыда вӱдыжго (вӱдпуш) шинчын, могырышкыдат 
тэвэ вита, садлан йӱштын чучаш тӱҥалэш.

Кӱш  кӱзышӧ йэҥ-влак ӱлычын кӱшнӧ иыл ужмым ойлат. 
Кӱшкӧ курук-вуйыш кӱзышыла нуно пыл лоҥгашкак шууныт. 
Иыл-лонташтэ лиймаштэ нунылан йырым-йыр эрэ ужмо 
тӱтрала чучын. Адак кӱшкырак тӱтрам эртэн каймэкэ, нуно 
кӱшныяш кэчым ужыныт, ӱлнӧ йолышт йымалнэ пылла, тӱт- 
рала койын, мландым пэтырэн шогышым ужыныт, садэ пылак 
тугэ койын.

Ыпдэ йэҥ-влак шинчат, пыл тӱтра дэнэ иктак, ойырты- 
шыжр тыгэ вэлэ: тӱтра ӱлнӧ, мландэ воктэн, пыл кӱшнӧ.

Йӱр лийдымэ вэрыштэ тӱтран пайдажэ пэш кугу. Тӱтра
кушкыллам уэмдымыла 
когаргымэ дэч арала.

шта, вудышта, кэчэ шокшо дэнэ

Йодышла, эскэрымаш, пашала.

тачсэ сынжым чииа дэнэ сӱрэтэш он-Иыл-иомышын 
чыктыза.

Кӱдӱрчан, волгэнчан ншпым сӱрэтэш ончыктыза.
Кӱдӱрчын иктажылан шучкыжо уло? Волгэнчыы?
Шэкланыза, кудо могырым мэмнан дэнэ йӱран пыл то- 

лэда? Могай мардэн! ойар кэчым конда?
Шокшо кэчыштэ альэ шокшо пӧлэмыштэ стаканэш 

йӱштӧ вӱдым пыштэн шындызат ончалза, мо лийэш стакан 
пырдыж воктэн тӱжвалнэ? Молан? Мо тугайэ лупш? Кунам 
лийэш тудо?
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Кэҥэжым кастэнэ шудо ӱмбалан кӧршэкым кумуктыза. 
Эрлашыжым эрдэнэ ончалза, йырым-йыр лунш возын гын^ 
кӧршэк йымалнэ шудо ночко альэ кукшо.

Пӧршаҥшэ пушэҥгым ужмыда уло, укэ? Мо тугайэ пӧрш, 
кушто лийэш тудо?

Кунам лийэш тӱтра шукужым: эрдэнэ, кастэнэ альа 
кэчьтвалым?

Тӱтрам мо поктэн колта? Кузэ покта?
Пыл-тӱшкам ончэн, палымэ шотым штыза: йӱр лийшаш 

альэ укэ?

Памаш -влак.
Иужгунам ала мыньар тнагат чарныдэ йӱр шоргыкта вэлэ. 

Куш^сайа вара тунар шуко вӱд?
Иӱр-вӱдын ик ужашыжэ тайыл дэнэ ӱлкыла корэмлашкэ, 

эҥэрышкэ йогэн кайа, молыжо мландыш шытга.

Вӱд мландэ Еӧргыш, пэшкыдэ лончыш шу- 
мэтп пурэн.

Иӱр чарнымэкэ лакылаштэ (корэмлаштэ) вӱд лийэш. 
Изиш лийэшат вӱд йомэш вэлэ. Куш  кайа, шонэда, ту вӱд?

Тэ ындэ пэш сай шинчэда, тэитызла гыч, моло вэр гы- 
чат вӱд пуш лийын эрэок кӱзэн шога, пуча, кошка.

Тугэ гынат йэрашла гыч вӱд чылажак йужыш ок кайэ. 
Ик ужашыжэ изин-изин мландыш шыҥа.

Вӱд пушкудо рок вошт кайа, умбатшжэ пэшкыдэ лончыш 
шуэшат чарна, тудыжо вӱдым вошт ок колто. Тугэ гынат 
пэшкыдэ лончышто вӱд шэлышым муэш гын, кайаш лиймэш- 
кыжэ кайа. Вошт чылтак кайэн ок кэрт гын, пэшкыдэ лончо 
ӱмбач йогын вӱдла йогаш тӱҥалэш. Тугэ йогышо тӱрлӧ йогын 
пктэшат ушнат, вара мландэ йымалнэ изи эҥэр шот лийэш. 
Тугайэ эҥэр тайыл почэш йога, йогышыла шкэланжэ корны- 
мат шта, лиймэ сэмын йогымо корныжым изиш пургэдэш.
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Тугайэ эҥэр адак мландэ ӱмбакэ лэктын кэртэш мо? Тэвэ 
ужына.

Мландын ӱмбалжэ тӧр огыл, мэ тудым шинчэна. Мландэ 
ӱмбалнэ курукла, курук торалма, лакыла уло. Тӧр мландыжат 
шуко годым тӱрлӧ корэмла дэнэ кӱнчалтмэ лийэш. Мландэ 
кӧргыштӧ йогышо йужо эҥэржэ йогышыла курук тайылыш 
шуыт, кок курук коклашкэ альэ корэм сэрышкэ. Тыгэ мландэ 
кӧргысӧ йогын каймаштэ пэшкыдэ лончо тӱжвакыла лэктэш 
гын, йогын *вӱдат ӱмбачшэ йогэн тӱжвакэ кайа. |,Тӱвӧ тугэ 
мландэ кӧргӧ гыч иамаш вӱд лэктэш.

Мландэ гыч лэкшэ иамашыштэ вӱд эрэ, йандар; тулэч 
ожныжо мландыш йогэн иурумылх годым лавран, улмаш; чыла

Памаш мландэ ӱмбакэ йогэн лэктын.

лавражым тудо тӱжвакэ лэкташ корным кычал коштшыла 
мландэ кӧргэш кодэн. Памаш-вӱд эн мотор, эн'йандар вӱд.

Ч о р г а т ы м  налза, эрэ мамыкым пыштыза, ӱмбакшэ чор- 
гатыш лавран вӱдым йоктарыза.

Вӱд мамык вошт кайшыла чыла лавражым мамыкэш 
кода. Кӱжгӱ ошма лончо вошт кайа гынат, вӱд тугак^Гэрна.

Мландэ кӧргысӧ памашын шукыжо тӱнгвакэ лэктапПкор^ 
ным огыт му. Садлан нуно эрэ кӧргышко, мландэ йымакэ 
кайат. Тугэ кайэн-кайэн нуно мландын шокшо лончылашкыжэ 
шуыт. Мыньарэ нуно кӧргыш кайат, мландыжат йыр тунарак 
шокшырак. Иужо вэрыштэ мландэ пэш чот шокшо дэнэ кэл- 
гыш йогэн пурышо вӱд пушыш савырна; тудо вӱдпуш туш 
кӱшӱч йогэн волышо вӱдшым ӱмбакыла кӧргышко огэш колто, 
вӱдым мӧнтэш мландэ ӱмбал могырышкыла шӱка; тыгэ мландэ

1) в̂ ^̂ д-шинча.
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кӧргыштӧ вӱдпуш эрэ лийын шога, йогэн мийшэ вӱдымат 
ырыкта, шокшэмда; садлан мӧҥгэш мландэ ӱмбакэ вӱд кӧрго 
гыч шокшэмын лэктэш. Тыгэ шокшо вӱдан памаш лийэш. 
Тугай шокшо памаш вӱдэш мунымат, парэҥгымат шолташ 
лийэш.

Шокшо иамаш вӱдым шуко годым эм шотлан кучултыт. Ту- 
дым чэрлэ-влак йӱыт альэ тугай вӱдэш йӱштылыт.

Мо шот дэнэ вара тугайэ вӱд чэрлылан полша? Тугай 
вӱдын эм шотшо шокшылыкышто вэлэ огыл. Вӱд мландэ 
кӧргыш нурушыла тӱрлӧ лончылам вонча; кӱртньан, шӧнча- 
лан, татыран лончо да монь вэрэштыт. Вӱд тӱрлӧ тугай ӱзга-

Исландийштэ корныш коштшо - влак 
шокшо памаш вӱдэш кочкаш шолтат. 
Исландий пэш ку ку  отро мландэ. Тушто 
ийгэчэ пэш йӱшто: тэлын кужытшо 

9 тылзэ^^кэҥэжымат шокшак ок лий.

рым шулыктарэн вэлэшкэ наҥгайа. Вӱд мыньарэ шокшо, 
тӱрлӧ ӱзгарымат тудо тунарак чот шулыктара. Тэ шкэат шин- 
чэда, шокшо вӱдыштӧ сакыр вашкэрак шула, йӱштӧ вӱдӱштӧ 
шулыктараш пэш шуко пудраташ кӱлэш.

Тэвэ мландэ ӱмбакэ шокшо памаш лэктын, вэлэнлш мландэ 
кӧргыштӧ кийшэ ӱзгарым луктын.

Эм шотан памаш эртак шокпю вӱдан огыл, йӱштӧ вӱда- 
нат лийэш.

Иктаж вэрыштэ вӱд укэ гын, альэ эҥэр-вӱд йӱаш ок 
йӧро гын, тавым кӱнчат. Тавыштат вӱд мландэ кӧргысӧ пэш- 
кыдэ лончо ӱмбач йогэн толшо. Тавэ-вӱдат эрнэн толшо 
йандар вӱд лийэш.
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Йодышла, элкэрылмаш, пашала.
Йандау атыш чоргатым') шындызӓ. Чоргатыш мамыкым 

пыштыза, вара лавран вӱдым йоктарыза. Могай вӱд пура аты- 
.111 кэ? Мамыкэш мо кодэш?

Иктаж кана памашым ужмыда уло, укэ? Улшо памашдам, 
вэржымат сӱрэтэш штэн ончыктыза.

„Вӱд пэшкыдэ“ , маныт. Мо манмэ лийэш тудо? Самавар кӧр- 
гым шуко жап огыт эрыктэ гын, мо погына, мо „шинчэш“  маныт?

Пэшкыдэ вӱдым кузэ пушкыдо шотан штат, ала шинчэда?
Эмлышэ шотан памаш вӱдым ужмыда уло? Кушто-кушто 

тугай памаш уло? Каласыза, молан йужо памашыштэ вӱд 
лэвэ, йул1ышто шотсшат лийэш?

Улсмо тавыдам шун дэнэ альэ изи шырпакла, кӱлсгӱ кагаз 
дэнэ да монь штэн ончыктыза.

Вӱдын йэҥлан тӱрлым штылмыжэ.
Шарныза мардэжын йэҥлан тӱрлым штылмыжым. Иэҥ 

вӱдланат шкашкэ тӱрлым штыкташ тунэмын. Мут гыч, вакш 
.кучушым мапына. Тудо нӱйам пӱйа, пӱйаш вӱд-оравам шында.

Йул-вӱд. Иул дэнэ нрокот, баркэ коштыт, тӱрлӧ сатум, 
калыкым коштыктат. Сэрыштэ прокотыш да монь 
капьылын шичшаш вэрч, тавар опташ, мӧҥгэш лэкташ, 

тӱрлым лукташ приотын манмэ ыштымэ.

Вӱд оравашкэ йогышыла тудым пӧрдыкта: орава почэш 
тпӱдуржӧ пӧрдэш, шӱдурлсӧ адак вэсь кок орава коч кӱйым

’ ) воронка.

^Приии. и настоящ. зе.мли. 5



00 —

пӧрдыкта, кӱй пӧрдын шурно пырчым туржэш, ложашыш еа- 
выра, йоҥышта,

Тугак вӱдлан пуым пӱчкыктат, павриклаштэ тӱрлӧ ора- 
вам пӧрдыктат, молымат штыктат.
I Вӱдын вигпкым кучылташ йэҥ тулэчат сайрак йӧпым 
луктын, Машина воктэп штылшэ подыш вӱдым пышта, пуш

лиймэшкы/кэ ырыкта. Вӱд- 
пушын тыгыдэ-тыгыдэ пырчы- 
лал;э иктыжэ вэсыжым уло 
кэртмы/к дэнэ шӱкат; садлап 
чылажланат пэш шуко вэр 
кӱлэш. Чыла тыгыдэ пуш пыр- 
чыла чыланат шӱкат, пырльа 
лийын пэш кугу вийым штат. 
Садлан чайнык пэтыртышат 
шолшо чайныкыштэ пуш погы- 
нымо сэмын пуш шӱкымӧ дэнэ 
тӧшталта. Тӧшталтымыж почэш 
адак волэн кайа да, пуш 
погынмэкэ адак нӧлталалтэш; 

адак шыҥэн кэртдымэ пушыжо лэктын кайа.
Вӱдпушым пэш чот пэтырэн лэкташы/кэ эркым от пу 

гын, тудо лэкташ тӧчымыла под пырдыжым пэш чот пызыраш 
тӱҥалэш; вийжэ пэш кугу лиймэ дэнэ подымат пудэштарэн 
кэртэш. Пушын тугайэ кугу вийжылан йэҥ тӱрлӧ пашам тыгэ»

Вӱд-вакшын ораважэ. Вӱд ора- 
вамӱмбакыжэ йогэн пӧрдыкта.

Чуйака пучышто пуш пӱтрэчым Ч Чуйака пучышто 
нӧлталын. пуш  пӱтрэчы м

волтэн.

штыкта: пушым под гыч пучым колтат, пуч покшэлнэ пӱт- 
рэч шындымэ; пушым (пар) пучын ик мучашкылсэ колтат, 
пӱтрэч пучын вэсь мучашкыжэ шӱкалт кайа, тудо мучашкыжэ 
пушым колтат, пӱтрэч адак тошто мучашкыла мӧҥгэш толэш; 
пӱтрэч вэлэн кучэм шотым пыжыктату кучэмжэ иктагк маши-

Поршень.
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нан ораваж дэнэ ушымо; пӱтрэч коштмо почэш, кучэмжат 
тарванылэш, тудыжо машинан ораважым пӧрдыкта.

Тыгэ вӱд пушыш савырнэн мапшнам тарвата, мэмнан 
олмэш штыкта. Пуш кӱртньӧ корно тӱшка вагоным (кӱртпьӧ

Пуш-машинын подэшыжэ пуш пэшак 
вийан, машинын орава почэш пыжык- 
тымэ шуко нэлэ вагонлам талын шуп- 

шын паҥгайа.

оравам) наытайа, паврик дэиэ завотлаштэ машина оравам 
пӧрдыкта, пхуко моло тӱрлӧ пашамат йэҥ олмэш шта.

Йодышла, тунэммаш, пашала.

Нил кӱчӱк чырам локшычса, кольмо сэмын лийжэ, пэш 
кӱчӱк пӱсӧ вургап. Вара машин шӱртӧ паҥган покшэланжэ 
коклалагкым ик гайырак штэн нил шэлшым штыза. Садэ 
шэлшылашкэ кольмыдам вургышт дэнэ кэрза, сӱрэтыштэ он- 
чыктымо сэмын лийлсэ. Паьггам вичкыж воштырэш альэ пидмэ 
имэш кэрза. Вара оравам йогын вӱд ваштарэш кучыза. Орава 
пӧрдаш тӱьгалэш.

И к мучашыжэ пэтырман, пундашан йанда нучым налза. 
Тушко изишак вӱдым иыштыза, вара виш мучашьпкьш луш- 
кыдынрак иктаж ч ы л г э к ! )  дэнэ пэтырза. Пучым шэкланзнрак 
тулэш ырыктыза, тул могырыш тӱрлӧ могырымат (вӱдан му- 
чашым гына) савыркалыза. Тыгэ вӱд шолаш пурмэшкэ ырык- 
таш лийэш. Пуч гыч ырыктымэ годым чымэк лэктын возэш. 
Кузэ?„

Иэҥын вӱдлап штыктымэ иктаж пашам ул;мыда уло?
Иӱйам кузэ штат?
Иуйам мо дэнэ шташ лийэш манын шонэда?

1) пробка.
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Вӱдын мландэ ӱмбалсэ паш ажэ.
Ончалза ындэ йырым-йыр, шэкланаш тӧчыза, могай па- 

шам шта вӱд адак.
Тэвэ йӱр вӱд шӱргышкэт чӱчалтэщ, „шӱвалэш“  маныт, 

тый куштулгын пэрымым шижат вэлэ. Йӱр вӱд лэвэдыш гы- 
чат ӱлкӧ чӱча-чӱча, ошмаштэ, кӱйлаштат пӧрт воктэн изи 
канаум шта. И к чӱчалтыш пыкшэ палын пэралта, млион 
чӱчалтышыжэ йэҥлан шинчаш койшо пашамак ш т э н  
шуктат.

Ш уко ^йӱр чӱчалтыш пырльа ушнэн мландэ во^гтэн 
йогынла кайат гын, нуно шуко пашам штэн шуктат. Йуж- 
гунам тидэ изи чӱчалтыш-пашазэ-влак йэҥлан шуко ойгы- 
мат ончыктат. Чӱча.тгышла шкэ корнышт гыч изин-изин .тав-

Йогын дэнэ йӱр тӧп вэрыштак ку гу  
корэмым кӱичэныт. Иӱ^р йэда, лум шу- 
лымо годымат вӱд корэм сэрлам мушкэш, 

кӱнча, корэмым лопкаҥда, кэлгэмда.

рам, шуным, ошмам, йужыгодым сай мландымат мушкын корэн 
кайат, альэ олыкыш шуным, ошмам тӱрлӧ шӱкшакым йокта- 
рэн тэмат.

Иогыи ^вӱд йога, мландэ ӱмбалнэ шканжэ изи корным 
шта, пырчын-пырчын ошмам наҥгайэн корныжым кӱнча, 
лопкаҥда, кэлгэмда. Тыгэ изи йогын-влакак кугу канаум, 
корэмымат кӱнчат.

Корнышто йӱр-вӱд дэнэ кӱнчалтмэ кугу лакылам ужмыда 
уло? Тудо лакыла корным коштшылан пэш мутайат. Имньэ 
тугай корнышто пэшак орлана, путракшэ воз дэнэ каймэ 
годьщ нэлэ лийэш.

Иуяшгодым шуко йэҥ ала мыньар кэчышкэп йӱр дэнэ 
пужлышо корным тӧрлатэн толашат.

Кугу йӱр почэш альэ шошым вӱдшор годым йогышо 
кугу вӱдым ончалына. Тудын вӱдшӧ нарынчэ, лавран. Мон-
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нарэ тудын вӱдшӧ ташлэн, сэржэ гычат лэктын мучко 
шарлэн,

Кушто погэн вара вӱд чыла тидэ лавражым?
Изи тыгыдэ йогын вӱд мучко йога тӱжэм дэнэ. Нуио ик 

кугу йогыныш ушнылыт, кугу йогын корэм рӱдӧ дэнэ кугу 
вӱд дэнэ йогэн мийа. Корэм вӱдын вийжэ шукырак, тудо рум- 
бук дэкэ ошмам вэлэ огыл, кугурак кӱй моклакамат наҥгайа, 
нуным пэрныктылын шкэ иундашыжым, сэржымат мушкэш.

Кугу вӱдыштӧ вӱд шыпрак, эркынрак йога. Кугу вӱд 
изи йогынла кондымо чыла лаврам, ошмам ок наҥгайэ, иуно 
вӱд пундашэш шинчыт.

Тыгат лийын кэртэш; йогынла кондымо чыла лавра вӱд- 
лан кугу-вӱд рӱдышто вэр ситыдымэ лийэш, тунам вӱд утэн

ӓ ' «•^4.

Кугу-вӱд ЕЭҤЭЖЫМ. -

ташла. Кӱкш ӱ сэр кокла гыч йогымо годым вӱд сэр гымлэк- 
тын ок кэрт, шуко сийанымат штэн ок кэрт. Тьҥэ утэн 
ташлышэ вӱд тӧр вэрыштэ йога гын, лапка сэр коклаштэ 
лийэш гын, тугайыштэ вӱд сэр кокла гыч лэктынат кэртэш; 
вара пасуэт, олыкэт, йалэт, олат, корнэш вэрэштшым чыла- 
жымат лэвэдэш, пэтыра, йымакыжэ пуртэп колта.

Кугу йӱр дэч вара, шошымат, лум шулымо годым, лапка 
вэрыштэ илышэ калык вӱд дэч лӱдэш. Вӱд нунын пӧртышт, 
клатышт, йамдылымэ шудым, вольыкыштым йымакыжэ иуртэн 
колтэн кэртэш. Тӱтанла иэш чот шарлэн йогымо годым йэҥат' 
шуко йомэш, вӱдыш пурэн кайа. т
^ ^^Вӱд шарла гын, эркынрак йога. Эркын йогышо вӱдлан сэрла 

гыч изи йогын дэнэ толшо лаврам, ошмам наҥгайашыжэ- 
йӧсырак.
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Кугу вӱд пучымэкэ, йогышо вӱд кок сэр коклашкыжэ 
пура. Кугу вӱд шогымо вэрлам ончалат гын, мучко лаврам 
ужат: лавра пасу мучко, олык кумдыкэш, вӱдыштӧ шогэн 
лэкшэ пушэнгэ, вондылаштат лийэш. Вӱд кондымо лаврам 
„ ш у п к а “  мапыт. Шупка олык дэнэ пасун рокшым вийан 
шурным, шудым шочыктышан шта. Тыгэ лиймыжэ йэҥлан 
пэш сай. Адак тыгат лийын кэртэш: кугу вӱд рок вийаҥ- 
даршэ шупка олмэш кӱлдымаш ошмам, кӱйым /гурлыктэн кода. 
Тугэжэ вара мландэ пэш чот пужла.

Кугу-вӱд кӱкшӧ сэр коклаштэ. Йӱр вӱд сэржэ 
гыч каткалэн кӱй  парчаклам вӱдыш волта. Вӱд 
нуным наҥгайа, туржын ошма дэнэ шуныш са- 
выра, вара корнэш эркын йогымо вэрэш турлык- 
тэн кода. Тыгэ вӱд куруклам шалата, лонлам тэма.

Кэҥэж Ойар кэчыштэ кайэна кугу вӱд опчаш. Ындэ 
тушто вӱд йандар-йандар вэлэ лийын. Бӱдшӧ шыпак-шыпак 
шурчына. Изи кол-влак тыштэ-тушто шинчаш солнылыт.

Шинча пыштэнрак ончалза, шуко вӱдын пундаштыжэ 
шуко тыгыдэ сылнэ кӱйым ужыда. Пуно чумраш, шыма улыт, 
лӱмын шымартэн кодымыла вэлэ койыт.

Шукэртэ ожпо тидэ тыгыдэ кӱй-влак курукла гыч катлыл 
вочшо моклака улыт улмаш, ала изи эҥэр-влак тӱҥалмаштэ, 
йогэн лэкмаштак. Кугу  йогын дэнэ йӱр-вӱд курук тӱрым 
мушкын, кӱй катышлам штэн изи йогыныш йӧрыктылыныт.

Шошо толын, кӱй катыш-влак пурэн каймэ изи йогыныш 
вӱд тэмын, оварэн, йогын тулэн каймыла йогаш тӱҥалын.
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Т.ыгэ чыла йогынат шо1гэштын, лӱшкэн ӱлкыла пэш кайат. 
Йогын кӱй гыч кӱйыш тӧштылэш, сэржым мушкэш, пургэ- 
дэш, кӱй^парчакым нумалэш, кок парчакым ваш пэралтэн, 
шкэ кӱйан пундашэшыжат козыртатэн йыгалтэн кӱй парчакын 
пусаклажым тӧрлатылэш, шымарта.

Курук йогын-влак кӱй моклаклам шуко кэчышкэн пӧр- 
Т1ЛКТЫЛ нантайэныт. Тыгэ шошо эртэн, кэ1гэжат толын, йогын- 
лаштэ вӱд шагалэмын; ту шагал вӱдшат шошымсыла талын 
йогымым чарнэн, кӱй парчаклажат йогын пундашкэ волэн- 
волэн шинчыныт. Тугэ гынат вӱд нуным адакат шкэ шотышт 
дэнэ кийаш кодэн огыл: нунын ӱмбач шурчэн йогышыла ну- 
ным ошма дэнэ йыгкалэн, тугэ адакат утларак шымартылын.

К угу  вӱд аиыпггыжэ (логарыштэ) пэш шуко ош- 
мам, шуным, шупкам тэмэнат отро-влак лийыныт. 
Вӱд нупын коклаштэ шуко йогынла койын йога.

Шошым альэ йӱр почэш йогын вӱд кӱй парчаклам адак 
пумалэшат, адак умбакырак нантайа.

Кӱй парчак-влакып кугу-вӱд дэкэ шумэшкышт шукӧ 
ийгэчэ эртэн. Тудо коклаштэ нуно пэш чот молэмыныт, ваш- 
талтыныт. Нунын пусаклашт пытэн, чумрашэмын, кӱЙ пар- 
чакла шыма, мотор лийыныт, шукырак погэп нунын дэнэ 
модмэт вэлэ шуэш.
(ӱ [,-Тидэ кэҥэжым кӱй парчакла вӱд пундашкэ тэндан ужмо 
вэрышкэ вэрэштыныт. Вэсь шошымлан вӱд нуным нӧлталэшат 
румбукэшыжэ пӧрдалтарэн адак умбакырак, ӱлкырак наҥгайа.

Тазэш иктаж кӱй парчаклам пыштызат, тазым шукырак 
рӱчкалэн ончыза. Таз пундаштэ тыгыдэ ошма погынэн шин- 
чын; тудо кӱй парчак-влакын пусакышт, ӧрдыжлашт гыч



ойырлышо ужашышт. Вӱдат тӱвӧ кӱй моклакам пӧрдыктыл, 
паҥгайшыла пусаклшкым тугак каткала, пудуртылэш.

Кузэ вара кэьгэж эҥэр-вӱд тыгэ эрэ, йандар лийын? Ы н- 
дыжэ шошымсо румбукан, лавран йогын-влак йогымаш укэс. 
Садлан эҥэрыштэ румбукшат шагалэмын. Адакшэ эҥэрыпЕ 
вэрэштшэ румбук ындэ вашкэ турла, волэн шинчэш. Кузэжэ 
адакат пэшак палэ: ындыжэ эҥэр-вӱд шошымсо гайэ талын 
ок його, эркын йога, чыла румбукым вэлэнжэ нантайаш впй- 
жэ ок шуто (ситэ).

Кугу-вӱд йоктарэн наҥгаймыжым ик канаштэ шуэн ок 
кодо. Наҥгаймын ик ул^ашыжым, ошма дэнэ лавражым йогэн 
пурумо йэрыш. альэ тэҥгызышкак шукта. Тудо лавра дэнэ

Вӱд куруклам шалата.

ошма йэрын, тэнтызын пундашыжым куакшэмда, вара сэмын 
отромат (отымат) шуко шында. Ш уко годым йэрыш, тэҥ- 
гызыш вӱд йогэн пурмашэш шуко отро кушкэш, вӱд 
отрола кокла гыч йогынла койын йога.

Тыгэ кугу-вӱд шкэ пашажым чарныдэ шта. Тудо тыгыдэ 
кӱйым, шуным, ошмам вэр гыч вэрыш наҥгайа. Кугу-вӱд изи 
куруклам мушкэш, шалата, шэлшылапгкылсэ тӱрлӧ турлыкым 
шында.

Кугу-вӱд тӧр пасулаштэ кэлгэ корэмлам кӱнча; йэр дэна 
тэҥгыз сэр воктэн куаш вэрлам, отро-влакым штылэш. 
Ш упка дэнэ кугу-вӱд пасум, олыкым вийаҥда, кугу вӱд (раз- 
лив) годым ӱмбал рокым чот гына вӱдыштэн кода; садлан 
тугай вэрлаштэ кукшо кэҥэжым лӱдшаш ок лий,—шурнат, 
шудат сай шочыт.

*) угол. 
наносы
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Ындэ мэ ужна, мыньарэ пашам штэн кэртэш вӱд ик 
таулыштак. Шоналтыза, мыньарышкэ шуэш вӱдын тӱрлым 
штылмыжэ шӱдӧ ийштэ, тӱжэм ийштэ? Вӱд куруклаштэ пэш 
КЭ.ТГЭ шэлшылам кӱнчэн, нуным уя^ашыжат ныкшэрак лийэш.

Кугу-вӱд воктэн кэлгэ корэм-влак кӱнчал- 
тынытат, тӧр вэрак ындэ куруканла койэш.

Вӱд мэмнан улмо курук-влак дэчат кӱкшым мушкын шала- 
тылын, олмэшышт изи куруклам вэлэ кодэн. Бӱд тӧр вэрыш- 
так кэлгэ корэмлам чӱчкӱдын штэн кӱнчэнат, ындэ тудо в.эр 
куруканла вэлэ койэш.

Йодышла, эскэрылмаш, пашала.

Кугу йӱр ночэш йужышко лэксат ончалза, вӱдын тӱрлым 
штыл шындымыяшм ужыда. Пӧртда йыр савырнэн кайзат, 
чылажымат сайын ончалза: вӱдын вктаж тӱрлым штэн кай- 
мыжым огыда уж гын?

Корэм тайылыштэ йӱр чӱчалтышын нашаяшм ончалза, 
вара шинчашда нэрнымым каласэн нуза.

Кушто рок вашкэрак мушкултэш: олыкышто альэ курал- 
мэ пасушто? Вӱд-йогынын нашая;э кушто талырак: тӧр вэрыш- 
тэ альэ тура тӱран изи курукла дэнэ корэмлаштэ?

Тура сэрым катэн налэшат мом шта вӱд тудо катыш 
дэнэ?

Кугу  вӱд нундаштэ, сэрлаштыясат ошма куячэчын лийын?
Кэҥэжым тӱрлӧ ошмам, шуным ногызат ваш таҥашта- 

рыза. Шаланышэ тӱрлӧ кӱй гыч лиймыштлан нуно тӱрлын 
койшаш.

Кошкышо эҥэрын рӱдӱячым иктаж кана ужмыда уло, укэ? 
Иогын вӱд улмыячым кузэ налэнда?
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Кугу-вӱдӱштӧ ошма-орлсам ужмыда уло, укэ? Молан тушко 
■ошмам вӱд кондэн оптэн, ала каласэда?

Кугу-вӱдын могай вэрыштыжэ ор;кажэ лийэш: тура сэр 
йогымо коклашт , альэ вӱдын тӧр вэрыштэ шарлэн йогымаш- 
тыжэ?

Идалыкын могай жапыштыжэ кугу-вӱдын тӱрлым штыл- 
мы;кэ шуко лийэш?

Ш уп дэнэ тушкулын штыза: кугу-вӱд йогымо кундэ- 
мым, мушкын пургэдмэ тура сэржым, вӱдын шындымэ оржа- 
жым. Вӱдым кандэ чийа дэнэ чийалтэн ончыкташ лийэш, 
альэ чай пӱтӱрмӧ вӱдвулно кагазым аҥысыр пӱчкышлам 
штэп. Вӱд сэр воктэнла чрдра лийын кэртэш, альэ шошым 
вӱд налмэ ужар олык. Чодрам рэгэнчэ дэнэ, олыкшым тыгы- 
дын пӱчкэдымэ мэзк дэнэ штэн ончыкташ лийэш.

Тэптэҥы зд)
Тэвэ курукла гыч вӱд йога; тудо лӱшкэн, шотгэштын 

тгурук чаҥга гыч чаҥгашкэ тӧштылэш, лопыш шумэш тугэ 
йога. Лопышто вӱд кумдан шарлэн кайэн, эркынрак йога;

тугэ гынат толкынлажым эрэ ончыкак нантайа. Тэвэ вӱд тэп- 
тэҥызышкат (пэш кугу тэҥызышкэ) шуо, тудын вӱдыш шкэ 
волгыдо вӱдшым ушыш.

Тэвэ адак вэсь кугу-вӱд; тудужо тӧр вэрыштэ куп гыч 
•лэктэш, йогэн кайшыла корнышто шкэ дэкыжэ шуко волгыдо,

Океап.



шыпак йогышо, изн эҥэр-влакым пога; шкэжэ лопка, тымык, 
вӱдшым тӧр вэр дэнэ кугу тэптэҥызыш мийэн ушпэн йоммэш- 
кыжэ кайа.

Адак тӱвӧ кумушо кугу-в5'Д йога, йэр гыч лэктэш. Адак 
нилымшэ, визымшэ, тӱжэм тугайэ кугу вӱд-влак чыла могы- 
рым йогат, чыланат садэ кугу тэптэҥызышкак мийэн пурат. 
Кугу тэптэҥыз утэн тэмын вӱдшӧ сэр гыч лэктын мландэ муч- 
ко шарлэн каймашла вэлэ чучэш. Чучэш гынат, тугэжэ огэш 
лий. Молап? Сайын шоналтыза.

Мэ огына шинчэ мо, вӱдын ужашлажэ тэптэҥыз гыч 
чарныдэ нӧлталалт шогат, пылыш савырнылыт. Тэптэҥыз гыч 
пэш шуко вӱд пушыш савырпа, кугу-вӱдэт изи вӱдэт, чылаш-

Ш Ш Р Ш

Сэрыш Й 0ГЭ 1Г мийшэ тэптэҥыз толкыпла *).

тынат кӱшкӧ нӧлталалтэш. Садлан лииын тэптэҥыз шкэ кэд- 
гыж дэч утьпкым кэлгэммаш укэ.

Пуш тэптэҥыз гыч кӱза, пыллам, пыл-тӱшкалам гата. 
Мардэж нуным нумалэш, мӱндуркӧ нагггайа. Вӱд пыл гыч адак 
тӧр вэрыш, куруклаш йӱр сэмын йога, эҥэрлашкэ, йогынлаш- 
кэ кайа, кугу-вӱд дэнэ адак тэптэҥызыш мийэн пура.

Вӱд ТЭПТЭ1ГЫЗЫ1П нигунамат ок мийэ гын, тудо тазэш йок- 
тарэн шыыдымэ вӱд сэмынак вара сэмын кошка ильэ.

Вӱд кэнэта пуш лийын шогымыжым чарна гын, пыл дэн 
иыл-тӱшкала лиймыштат пыта гын, чыла вӱд мландэ ӱмбач 
тэптэҥызыш погына ильэ, кукшо мландэ ирыш савырпа ильэ, 
вара нымогай вольык, нымогай моло чонан шотан, нымогай 
кушкыла мландэ ӱмбалнэ илэп ок кэрт ильэ, чыланат ко- 
.1эн пытат ильэ.

“) Волны.
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Иктэштэн каласымаштэ вӱд чарныдэ коштэш: мландэ гыч 
кавашкэ, кава гыч мландышкэ. И к чӱчалтышат ик вэрыштэ 
шуко ок илэ, эрэ коштэш, тӱрлӧ вэрышкат шуэш.

Тэптэҥызыштэ вӱд эҥэрысэ гайэ огыл, тудо кочан-шӧн- 
чалан. Тэныз воктэн илышэ йэҥ шынэн налмыж дэнак пэш 
сай шинча: тэ1гыз вӱдым йӱаш ок лий, тамлан шӧнчалан. 
(Ушэштарыза, кузэ шӧнчалан йэр-влак лийыныт?)

Мландэ ӱмбалнэ чыла вэр гыч кум чэрык ужашын нарэ 
вӱдан, вӱд дэнэ лэвэдмэ, нилымшэ ужашыжэ гына кукшо.

Тэптэҥыз дэнэ тэҥыз-влакын пундашышт кукшо вэрла 
дэч шуко тӧр улыт; тугэжат чыла вэрэ^как тӧр огыл; нуныи 
коклаштат пэш кэлгэ вэржат, пэш куашыжат уло. Тыгай вэ- 
рат уло: тэптэҥыз пундаш гыч путрак кӱкшӧ курук кӱ.за, 
вуйжо вӱд ӱмбакэ отрола лэктын шога.

[Йодышла, эскэркалмаш, пашала.^

Тэндан кундэмыштэ кугу-вӱд уло? Тудын вӱдшӧ тэпта- 
ҥызыш вэрэштэш альэ укэ?

Иӱр чӱчалтышын нлышылшм, кузэ-кузэ .лиймыжым ка- 
.жасэн пуза.

Кунам тэптэҥыз гыч вӱд пушыш шукырак кайа: йӱштӧ 
кэчыштэ альэ шокшышто? Кукшо кэчыштэ альэ нӧрыкыштӧ?

Кузэ шонэда: вӱд тэлым пуча альэ укэ? Шарныза, куд- 
вэчыштэ тэлым тувур-йолаш кошка альэ укэ?

Тэҥыз вӱд йӱаш йӧра альэ укэ? Кӧ шонэн луктэш: щ -  
зэ тэҥгыз вӱд гыч шӧнчалым лукман?

Кужэчын луктыт шӧнчалым? Колмыда уло, альэ укэ, тэҥ- 
гыз вӱд дэнэ, шӧнчалан йэр дэч посна кул^эчын луктыт адак 
шӧнчалым? Тэптэҥызын, тэҥгызын, йэрын, пӱйан ваш таҥаста- 
рымаштэ ойыртышышт могайэ?

Тэҥ гы з.
Кугу-вӱдым альэ йэрым кугу вӱд шор ’годым “̂ ужмыда 

уло? Тунам кугу-вӱдын, йэрынат сэрлсэ ала кушто мӱндурно 
пыкшэ гына койэш. Тэҥгызыным, кэрэк мыньарэ ончо, сэржым 
от уж. Тэҥгыз дэнэ прокотэш шинчын ик кэчэ кайэт, вэсь 
кэчэ, кумушо кэчэ,— сэржэ чыла иктэ укэ. Иктаж отро вэрэш- 
тэш гын вэлэ, варалсым адак эртак вӱд.

Кушко гына ончалат, чыла вэрэ вӱд. Кэчэ эрдэнэ вӱд 
гыч лэкмыла чучэш, шичмьпкат тугак вӱдӱштыла чучэш. Про- 
кот гыч вӱдым ончалат, эртак пыл дэнэ каван кандьпкэ вэлэ- 
вошт ончымыштыла койыт. Тэҥгыз вӱд эрэ, йандар гынат,.
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иундашыжэ ок кой. Ш уко вэрэ тэитызын кэлгытшэ ала мынь- 
ар уштуш (мэитэ) лийэш.

Ӓ1ардэж укэ годым тэнтыз кандэ, шыма, вӱдшо эркын гы-

Таул (пуржо) тэҥгызыштэ.

яа 'тарвана, прокотым толкынла эркын лӱшкӱктат. Мардэж 
лэктэга гын, тэҥгыз вӱд пудранаш тӱҥа.тэш, толкынланэн ку-

■»«('<>’ « ' Г

Тыҥыз пундашоэ кушкылла.]

рукла шогалыт, ик толкын вэсын ӱмбакэ мийэн возэш, шоҥ- 
эштыт, мӱграт, ваш иэрнылын шыжалтылын шаланэн кай- 
ат. Прокотым шанчаш^) кышкымэ гайэ кышкылтэш, кӱжгӱ

1) Тарваш.



кӱртньӧ калаи дэнэ кучымо ӧрдыжлажэпудэшт каишашла шок- 
тат, варашт-влак кочыртатат; вӱд дэнэ прокотым йӱштылтыл 
вэлэ шога; прокот толкын кокла гыч шуҥгалтэш-лэктэш, шуҥ- 
галтэш-лэктэш. Прокотышто тунам пэш шучко )̂. Тэҥгызыш 
эрэок коштшо йэьгынат чон;кылан шу-уй вэлэ чучэш.

Тугайэ таул жапыштэ карапшат шуко пыта, йомэш.
Вӱд тэҥгызыштэ кочал-шӧнчалан. Тудым йӱаш ок лий. 

Садлан прокот дэнэ тэптызыш коштшо-влак вэлэнышт шэрэ 
эҥэр вӱдым налыт. Пэш мӱндурко кайат гын, вэлэнышт вӱд.

Тэнтызысэ тӱрло йанлык.

шэрэмдышэ машинам налыт. Тудын дэнэ шӧнчалан вӱдым шӧн- 
чалдымышкэ, шэрышкэ тыгэ савырат: шӧнчалан вӱдым пуш- 
ыш колтат, шӧнчал;кэ атэш кодэш, пушыжо пуч дэнэ вэсь 
атыш кайа, тушто йӱкшэн адак вӱдыш савырна, ындыягэ шэ- 
рэ шӧнчалдымэ лийэш.

Кугу тэҥгызыгатэ пэш шуко тӱрлӧ кол—тыгыдыя;ат, шо.ч- 
дражат ила; тӱрлӧ-тӱрлӧ йанлык —кугуясат, уло изижат шуко.

Куаш тэнгыз пундаштэ чодра сэмын тӱрло вӱд шудо кушкэш.
Иэҥ тэҥгыз воктэн ила, колым куча, шкэ пасужым вий- 

аҥдаш тэҥгыз кушкылым пога, карапым, пушым шта, тэҥ- 
гыз коч моло йэҥым коштыкта. Тэитыз воктэн шуко калык 
мӱшкӱрым тэмэн ила.

Йодышла, эскэркалмаш, пашала.

Тэҥгыз дэнэ коштмым колмыда уло? Тэҥгыз коштшын, 
тэҥгыз воктэи илышын тӱрлӧ утситыш вэрэштмыштым кол- 
мыда уло? Колмыдам каласэн пуза.

1) лӱдыш.
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Тэнтыз сэрыш миймыда уло? Тэгггыз гыч луктын кудал- 
тымэ вольыкым, кушкыллам мумыда лийын огыл?

Тӱрлӧ сынан кагаз дэпэ пӱчкын, пижыктылын штыза; 
ТЭНТЫЗ Сӱрэтым, ТЭ1ГГЫЗЫШТЭ кол кучушыи пушылшм, мӱндӱр- 
нӧ прокот каймым, тӱньыкшӧ гыч шикш лэкмымат ончыктыза.

М ардэж .
Мо тугайэ мардэж? Мардэлшм мэ пуалмылг годым шилш- 

на. Мэ мардэжын корно мучко нурак тарватымылчым улшна,

т

Ты сӱртыштэ мардэжын могай пашажэ 
ончыктымо?

пушэҥгылам лӱшкӱктымылшм, вӱд ӱмбалым толкып тарватьг-- 
мыжымат ужына, мардэлшм шкэьнкым вэлэ улгын огына кэрт.

Йужыгуыам мардэж пэшак чот пуа, йэҥ йол ӱмбалнэ пык- 
шэ шогэн кодэш. Мардэлг вуй гыч шлапам монь пуал налын
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урэм ыучко нантайа. Талэ мардэж пӧрт лэвэдышымат налын 
ш у ӓ ?  пушэҥгым БОЖГЭ луктэда, волҥэ лэкдымыжым кӱшӱчы- 
нат пудуртэн шуа.

Мэмнан йыр эрэок ала-мо уло; тудым мэ ужын огына 
кэрт.^Тудо „ала-мом“  йуж манына.

Иул; тарванымым, мэмнам шӱкэн шогымыжым шижына. 
Тарва,нышэ йул: лачак „мардэж“^лийэш.

Иуж мландын йыржэ уло. Иуж нигунамат ок канэ, курым 
Л1учк(] ышта.

Иуж травана, мардэлс-вакшын шулдырлажым пӧрдыкта. 
Шулдырлажэ шкэ пюкын шогымо пырньажым (шӱдӱржым) 
пӧрдыктат, шӱдырлгӧ вакш кӧргыштӧ ораважым пӧрдыкта, ту-

Мардэж вакш-длак.

дулго вакш-кӱйым, вакш-кӱй пӧрдшыла покшэл рожыш йогы- 
шо шурно-пырчым йымал кӱй вэлэн турлшм, йоҥышта.

Мардэж дэнэ тавэ гыч вӱдым пӧрдыктэн луктыт: тавэ
шулдыр шӱдӱрэш кандра дэнэ вэдрам кылдат; мардэж шул- 
дырлажым пӧрдыкта, кандра шӱдӱрэш пӱтӱрна, тавэ гыч вэд- 
ра тич вӱдым луктэш.

Мардэл; парус дэнэ пушым, карап-влакым тэьггыз мучко 
наҥгайа.

Шӱлалтымэ йэда йуж мэмнан оҥ кӧргышто улшо шодыш- 
ко тэмын шпнчэш, пулслышо вӱрым эрыкта. Мэмнап шодыш 
йуж ^ок пуро гын, мэ колэна ильэ.

Иэҥ шӱлмаштэ йужым пулса: садлан пӧртыштӧ йэҥ шу- 
ко погына 'гын, йул; пэш чот пужла, шӱлаш йӧсӧ лпйэш. 
Тугак олалаштэ, йаллаштэ йэҥ шӱлӱмо дэпэ, шӱкшак, шикш
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дэнэ, моло тӱрлынат йулс пужла. Мардэж тудо пужлышо йу- 
жым наҥгайа, олмэшыжэ пасу гыч, чодра гыч йандар йужым 
конда.

Кэҥэж кэчылаштэ мардэж малана йуалгым шта, канда- 
рышэ йӱран пылым пуэн конда.

Тэлым мардэжаныштэ пэшак йӱштӧ' лийэш. Пэш талын 
пуышо >) мардэжым „пуржо“  маныт. Пуржо мардэж, путрак- 
шэ тэҥгызыштэ йужыгодым пэш шуко^сийаным шта.

Мо шот дэнэ вара мардэж пуа? Иэҥда йэдат йӱлышо 
коҥга воктэн шинчымыда уло дыр. Тулын лӱшкэн тӱньыкыш 
чоҥэштэн кайымыжымат ужында. Адак коҥга опсам пэлэ по-

Таул-мардэж 2). Мардэж тэҥгыз вӱдым сэрыш шӱкэн 
кондэн, карап-влакым луктын шуэн. Кузэ шонэда, 

могайэ осалым ыштэн тидэ мардэж йэҥ-влаклан?

чын тыгыдэ кагазым, пулсар 1пӱкым да монь чыкымэ годым 
шупшылт пурэн каймыштымат улшн улыда вэт? Тул коҥгаш- 
тэ йужым ырыкта. Шокшо йулс йӱштӧ дэч куштулгырак. Сад- 
Лан шокшо йуж коҥгаштэ тӱньыкыш кайаш тӧча; йӱшто йулс 
тудын олмэш пӧрт гыч конташ мийэн пура, шкэат шокшэм- 
эш, тудат куштулго лийэш, кӱш нӧлталалтэш, тӱньыкьшг 
чоҥэшта, олмэшьпкэ адак йогын йулс ӱжаш толын шуэш; ты- 
гэ кок тӱрлӧ йулс чарныдэ коҥга йӱлэн пытымэшкэ вашталт 
шога. Тыгэ йулс коштын шогымо дэнэ тӱньыкышто талэ мар-

*) пуалшэ.- 
Туло мардэж.

■П1)ошл. и настоящ. землн.
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дэж лийэш; тудо пӧрт кӧргӧ гыч тӱгӧ пуэн шогымыла пуа; 
садылан тыгыдэ куштулго узгарым тӱньыкыш йӱын колтымы- 
ла шупшылэш. Тӱньӱкышто йуж чот коштэш гын, мэ „конта 
сай шупшэш“  манына.

Коҥга ончылпо йуж коштмым впгак ужын огыда кэрт. 
Тугат конта ончылан кагаз дэнэ штымэ модыш вакшым ку- 
чэн ончыза; тудо мардэжыштэ пӧртмӧ гайак пӧрташ тӱҥалэш. 
Адак коҥга йӱлымӧ годым опсан коҥган опсажым пырт гына 
почын шогыктэт гын, коҥга-тул йӱлымӧ вуж-яг вэлэ шокта;

самавар тӱньыкат тугак шокта. Мо тугэ- 
шокта шонэда? Иужым кӱш талын шуп- 
шын шогымыжо шокта.

Кэчэ мландэ ӱмбакэ чыла вэрэат пк 
сэмын ок волгалтарэ, ырыкташат тугак ик 
вэрым вэсэ 'дэч чотрак ырыкта. Чотрак 
шокшэммаштэ йунг кӱш иӧлталалтэш, йуж 
нӧлталалтмэ вэрыштэ йара лпйэшат вэсь 
ӧрдыж вэр гыч йӱштӧ тушко вашкэ мийаш 
тӧча. Тыгэ лпймэ годым мэ йуж коштмым 
шпжына, малана тудо мардэж пуалмыла 
чучэш.

Мардэж тӱрлӧ могырым пуэн кэртэш.
Иӱд-йымал мардэж тэгакшэ йӱштӧ лпйэш. Тудын пуалмэ 

годым мэ сӱсанэна, шокшынрак чийэн лэктына. Мэмнан дэнэ 
йӱд-йымал мардэж пылым вашкэ 
шалата; тудын пуалмэ годым 
ойар, йӱштӧ кэчэ лийэш.

Кэчывал-йымалым пуышо 
мардэж шокшо лпйэш. Тэлым 
тудо лавыртышым конда, кэ- 
ҥэжым йӱрым ышта. Кэчывал- 
йымал мардэж шошым чыла пӱр- 
тӱсым тэлэ омо гыч помягалтара.

Кэчэ-шпчмаш вэл мардэж 
Совэт Росспй мландэ кӧргыш-

Тыгай КИП1КЭ кады- 
рым кӱ ж гӱ  кагазэш 
ыштэн корэшлажым 

ончэн пӱчса.

то норык кэчым шта, кэчэ- 
ЛЭКМЭ М ар Д Э Я гШ Э —кукшо кэчым.

Мардэжын пуракым, ошмам, 
тӱрлӧ шӱкшакымат ик вэр 
гыч вэсь вэрыш пуэн кусары- 
мыяшм уяшыда уло, укэ? Млан- 
дэ ӱмбалнэ тыгай вэр-влакат

Кагаз дэнэ ыштымэ мардэж-вакш. 
Кагаз дэнэ ваш-вочшо нил иуса- 
кан лыптыкым ыштыза, пусак 
гыч пусакыш пыштэн кок кана 
иӱгызат иусаклажым кагыртыза,. 
сӱрэтэш ыштымэ орава шот лок- 
тэ. Пок шэкыжэ шудымо имым 
кэрза, чыла пусаклажым вошт' 
лэкшэ. Имыжым чыраш кэрза, 
ораважэ имыштэ иӧрдын кэрт- 
шаш лийжэ, вара куржса. Мар- 
дэж-вакш пӧрдаш тӱҥалэпт.

Молаи?
улыт; мардэж ошмам кугу пыл-
ла налын кусаркала, вэрын-вэрын курук гайэ штэн чуму- 
рэн шында, опшам пӱтынь паеу, чодра, йал ӱмбакэ лум пур- 
гыжла штэн ӱштын шында.
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Йодышла, эскэрылмаш, пашала.

Йужым мэ огына уж. Кужэч шинчэна вара тудын улмы- 
жым?

Почмо зонтым тупэш кумуктымыла штэн куржын он- 
чыза.^Тугэ кайаш каньылэ гын?

Иӱшто пӱлэм гыч шокшышко опсам почсат кӱварэш 
опса воктэнрак сортам шындыза. Опчалза, кушкыла тайна тул- 
ойыпшо? Сортам кӱш нӧлталып опсаштэ вуй тура кучыза. 
Кушкыла тайна туп-ойыпшо? Молап тугэ лпйэш?

Мом штылэш мардэж, могайэ тудып пашажэ? Кукшо, 
вӱддымӧ вэрыштэ йуж чотрак шокшэмын гып, кужэчын кушко 
мардэж пуалшаш; тэҥгыз дэкэ альэ тэҥгыз дэч? Тэҥгыз ӱм- 
балнэ йуж чотрак ырэп гын, мардэж кушко пуалшаш?

Могайэ спйаным шта йужыгодым пуржо (таул-мардэж)?
Вӱд-толкынлам вӱдыштӧ мо шта?
Парусан пушым штыза, вара вӱд пыштымэ волэш кол- 

тэн ончыза.

Вӱд чӱчалтышын илышыжэ.
(Иомак).

*

Атлант лӱман кугу тэҥгыз вӱдӱшто, ойар чэвэр кэчыштэ 
модын-воштыл курумыштым вӱд чӱчалтыш эртарат...

Пунын ко:^лаштэ иктыжэ пэшак йылдырпй. Тудо моло 
чӱчалтыш дэч моткоч чотак тӧрштылэш: кол ӱмбакат кӱза-вола, 
вӱд ӱмбакат тӧрштэп лэктэш, тӱрлын койышлана. Тудыжат 
чӱчалдышлан шагал чучып. Тудын пыл-лоҥгашкэ кӱзэн тэҥгы- 
зым ончалмыжэ, мландым ужмьпко шуын.

Чӱчалтыш кэчэ дэч йодэш, кэчым „кӱш  кӱзыкто“ ! 
манын сӧрбала. Чэвэр кэчылап чӱчалтышып йодмыжо пэш 
оҥай чучын. Кэчэ йолжым шуйалта, чӱчалтышым ырыкта, 
вӱдпушышко савура, варажым кӱшкӧ-кӱшкӧ кавашкэ шупшыл 
колта. „Чӱчалтышлан шкэтланжэ кошташ йокрок пнжэ чуч,“  
манын кэчыйол тудын шужарышт-влакымат шукынак кӱзукта.

Чӱчалтыш-влак тыманмэшкак кӱш кӱзэн кайышт. Кӱшно 
пуным мардэж налэш, мучко-мучко тэҥгыз тура наҥгайа, 
Икмыньарак шагатыштак нуно тӱжэм ӱштышым кайэпат кол- 
тышт. Тыгэ мӱндурко-мӱндурко кайаш пунылан пэш сӧралык 
чучын. Садэ чӱчалтышат кайа-кайа, йымакыжэ ончалэш, тэҥ- 
гыз олмэш ужэш: чодра, пасу, олала, йалла койыт. Пэшак 
ӧрэш чӱчалтыш. Тудлан чылажат у улмаш: тудо чон пытэн 
мландыш онча, куанэп ок шукто.

Уждымо тӱньажым опчэн кайшыла чӱчалтыш шпжыпат 
огыл: кэчат эртэн, касат (водат) лпйын, кэчэ шпнчаш тӱҥалын.
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„Кэчат шинчын, йӱд лийьш. Йӱштын чучаш тӱҥалын. Куш 
пуршаш гала пӱдлан шинча кумалташ?“  манэш чӱчалтыш. 
„Мландыш волэн ончышаш“  манэшат шканлш, пэлэдыш Л 01г- 
гашкэ чӱчалтыш лийын пурэнат кайа.

Тыгэ йӱдым эртара, эрдэн эрак кэчэ дэнэ помжалтэш, 
кэчым ужэш, куанэн кычкыррлэш: чэвэр кэчэ! мыйым адак 
нал шкэдэкэт! манэш. Тыгэ манэш вэлэ, кэчыйол тудым адак 
вӱдпушыш савура, тудо адак кӱш ^кӱзэн^^кайа, адак тӱньа 
мучко чоҥэшта.

Кэчэ пич-пич шокшо улмаш, чыждырэн вэлэ шогэн. 
Мэмнан йылдырийын адак мландыш волмыжо шуын, адак кэчым 
сӧрбала: „колто мыйым, чэвэр кэчэ, мландышкэ, авам дэнэ,

П ы л - т ӱ ш к а .

тэнтызышкэ!“  манэш. Чӱчалтыш тыгэ каласэн вэлэ, воктэнжэ 
тӱжэм дэнэ вичкыж йӱкын кычкырат, тудо чӱчалтышын акашт- 
шужарышт-влак улыт улмаш. Нунат кэчым сӧрбалат, нырльа 
кайашак шонат. Кэчэ икшывыжым чаманэн, икшывыжэ погы- 
нат, чылан пырльа лийытат кугу пылыш савурнат; пыл лийы- 
тат куш пуршашым огыт шинчэ. Изиш лийэ, чак-чак лийын 
нугудэмыч, вӱд чучалтыш лийын шынчыч, ӱлкат йогаш тӱҥа- 
льыч. Чӱчалтышла таҥасэн йогат ӱлкӧ, куанэн иктэ вэсым эрташ 
тӧча, волэн возыт, тӧштылыт, мучашдымэ куанымаш... йэҥжэ 
йӱр йӱрэш! вэлэ маныныт.

Мэмнан ойлымо чӱчалтышкӱй ӱмбакэ волэн возын кӱйш 
пэрнэн гынат, ниможат коштэн огыл. Кӱй ӱмбачын тудо ӱлкы- 
рак тӧшталтэн ака-шужарышт-влак дэнэ ушнэн, йогын вӱд 
лийын, чодра вэлш лӱшкэн куржэш таҥасэн. Чӱчалтыш-влак 
эрэ кайат-кайат. Вӱд дэкэ ӱдрамаш толэш. Вэлэнжэ ик 
мучаш виньэрым коыда. Виньэрым вӱдэш шӱйалта, виньэрэш
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садэ чӱчалтыш пижын кодэш. Удрамаш олыкэш виньэрым 
шаралта. Кэчэ ончалэш, виньэрым ырыкта, чӱчалтыш адак 
пуш лийын чоҥэшта, адак мардэж дэнэ кайа...

Шуко коштын тыгэ чӱчалтыш. Вара кэчын тудым чотак 
лымлатымыжэ шуын колтэн.

Мардэж чӱчалтышым ындэ кэчэ-лэкмашкыла нантайа. 
Чӱчалтыш кайа-кайа, кугу лопка тӧракашкэ мийэн шуэш. 
Тӧракаштэ тэлэ улмаш, йырым йыр лум лэвэдмэ.

Чӱчалтышлан йӱштын чучын, тудо кылмаш тӱҥалын. 
Изиш лийэ, тудо ‘ чылт вэсь тӱрлӧ сынан лийын шинчын; 
тудо чылт ошо, йылгыжшэ, куштулго, мума гына пушкудо 
томка лийып. Тӱжэм дэнэ млион дэнэ тугай нэчкэ, куштулго 
томкала, йужышто пӧрдын-пӧрдын, ирышт-вэсышт ӱмбач тӧрш- 
тылын мландыш йогаш тӱьгальыч. Иэҥжэ каласэныт: „лум лу- 
мэш“  маныныт.

Мэмнан изи корныш-коштшынат кугу чара пасуш вэрэш- 
тын. Пушкудо лэвэдышла возыч ындэ йылгылгшэ изи томка- 
влак пасу мучко, йӱштӧ дэчын ӱдымо шурным аралат. Иӱштӧ 
мардэнс пуальэ, мэмнап чӱчалтышнат кужу тамлэ омо дэнэ 
малэн колтыш. Кэчэ малшэ ӱмбак волгыдым колтэн шогэн, 
тудыжо тугак йылгылшн, тӱрлын койын малэн кийэн.

Иэл ий чӱчалтыш нимом шиждэ кийэн. Вара кэчэ изип-изин 
кӱшкӱрак кӱзаш тӱҥалын каваштэ. Лэвэ шошо мардэжат 
пуаш тӱҥалын.

Омо ньога, киньэлза, корныш кайаш лсап шуэш, манэш 
кэчэ йылгылс кийшэ лум пырчэ-влаклан.

Лум пырчьпкат пожалтыт, шокшо йужым шупшулыт, вӱд 
чӱчалтыш лийалыт. Адак пуно пырльа лийын ушнат, лӱшкат 
чыланат пэш кутырат, куанат, куржыт нуно лакылашкэ, корэм- 
лашкэ, эҥэрлашкэ. Нуныланжэ ваштарэш нунын дэчат чоты- 
рак йӱкын лӱшкат, кычкырат йогынлаштэ йолташлашт:

„Сай кутрэда шужар-влак! Айста вашкэ куржына!“  маныт 
ваш лийшэ-влак.

Лакэ йэда, йэраш йэда нунын дэнэ у чӱчалтыш-влак уш- 
нылыныт, эҥэр эрэ кугэм мийэн.

Тыгэ кайат, пӧрдыт, курясыт изи тӧрштылшо-влак, кайэн- 
кайэн шукэмыт... Кэнэта кугу лопка вӱдыш пурэн кайат. 
Мэмнан ойлымо изи чӱчалтышат чылаж гыч опчыч пурэн 
кайэн. Тыгэ кайат нуно пасу коч,. чодра коч, йал воктэн, ола 
воктэн. Кайат-кайат, мландат пыта, ваштарэшыт ^нунын дэкэ 
тэитыз гыч толыт кугу толкын-влак. Тэҥгыз шочшо ньогашт-вла- 
кым куанэн пуртэн колтэн помышкыжо. Мэмнап ойлымо чӱчал- 
тышна адак шкэ суртышкыжо толын пурыш. Мо чоло шуко 
оҥай увэрым кондэн тудо йэшышкыжэ, ойлэнат от пытарэ!



Эҥэр.
„Эҥэр шурча“  манмым шуко кана колынам; „мо нэргэн шур- 

ча?“ манмым колын омыл. Тэвэ йандар йогын-вӱд, тудо кугу 
кӱй йымач йогэн лэктэш.

Воктэнжэ шинчамат колышт ончэм, мом тудо ойла. Мучаш- 
дымэ шуко тыгыдэ толкын, вэсым эрташ иктэ тӧчэн кур- 
жыт кӱй дэн ошма кокла гыч.

— Шогыза-йан, изи йылдырий толкын-влак, каласыза, 
кушко тыгэ вашкэда, кушэчын тэ кушко куржыда, молан 
иктэ вэсыдам тыгэ шӱкэдылыда?

— Ой, манын чоҥэшташ тӱҥальыч толкын-влак: мэ шу- 
кын-шукын улына, тушто курук вӱйышто чотлэнат отнытарэ. Мэ 
чыланат ош тӱньашкэ лэкнэна, канкажэ аҥысыр; садлан изи 
йочала иктэ вэсынам шӱкэдылына.

— Кушто кийэн улда вара ты мартсэк, (йоктэ) мом 
ыштышда? Курук-вӱйышто курум мучкак шинчэн огыдаулдыр?

— Укэ, укэ-манын иктэ вэсым пашымлэн ойлаш тӱҥальыч 
толкын-влак; иктыжат, вэсыжат шкэ илышыжым ойлынэжэ. 
Мый эҥэрыш лап лийын, ур дэн йӱшто вӱдым коштальым, 
парньам кокла гыч чӱчалтышлэн колтышыла чылаштымат 
колыштым. Пэшак оҥай тоштойым ойлышт нуно мланэм.

— Мэ,—маньыч кок чӱчалтыш,—кодшо тэлым лум иырч 
лийын курук-вуйышто кийышна, шошым лэвэн вӱд лиймэшкэ 
кэчыштэ йылгыж эртарышна.

•— Мэ кок шолэм пырчэ лийын,—маныт вэсь коктытшо 
ӧкынэн,—туто уржа-вуйым шалатышна.

— Мэжэ кок лупс пырчэ .тийын аҥгышэ саранам йӱктыш- 
на,—маньыч адак кок чӱчалтыш.

— Мэ тэҥгызыштэ караным коштыктышна; мэ аҥгышым 
йӱктышна, мэ вакш-кӱйым пӧрдыктышна; мэ саскаштэ ®)тамлэ 
вӱд лийын кийышна, мэ— эм, мэ—айар; мэ—шӧр... манын курук- 
тыльыч йандар чӱчалтыш-влак парньам кокла гыч пӧрдын-нӧр- 
дын кайшыла. И к чӱчалтышыя^э парньашэм пижын кэржалтэ.

— Мый шукэртак шинча-вӱд чӱчалтыш лийынам ильэ,— 
маньэ тудо шыпак.

— Мый пӱжвӱд чӱчалтыш,—маньэ вэсэ тудын почэш 
мландыш вочшыла.

— Мыйжэ тыйын 1нӱмӱштэт,-маньэ кумушо; шокшо вӱр 
чӱчалтышэт ильым; варалсым тый шӱлалтышычат, пуж вӱд 
лийын лэктын пылыш чоҥэштышым.

Перебивая.
2) Жаждущего.
3) Йэмыш.



Рашак палышым: ту тоштойын мучашыжат ок лий улмаш 
падлан кодшо чучалтышлажым почкалтэн колтышым.

— Каласэн пу-йан,—маньым эҥэрлан: могай у увэр уло 
курук-вуйышто? ТТТкэжэ вуйэм дэнэ шонэм: могай у увэр лий- 
шам тушто? „К ӱй  ора тӱньа лиймэ годсэк тушто кийа, йэҥ 
кӱнчэн огэш нал гын,тужакак кодэш,“  шонэм. Колыштым гын, 
■ӧрым вэлэ. Чылтак ӧрыктарыш эҥэрэт.

— Чӱчалтыш йэда,—манын ойлыш эҥэр: йӱр альэ лум, 
лийын кийэн, шолэмла альэ лупсла лийын кийэн, мландыш 
шыҥа, тушто уло кэртмыж дэнэ ыштылэш, тэндан кӱй кӱнчы- 
шыда дэчат мӧҥгӧ огыл: шканжэ пэш тӱрлӧ-тӱрлӧ корнылам, 
вончаклам штылэш. 0/Кно талнэт изэт годым мландэ водыж, 
курук ВОДЫЛч илымэ вэрыштышт тӱрлым штылыт, йылгэм 
дэнэ кӱйлам аралэн, йӱдшо-кэчьпкэ пашам штат, манмым 
колынат гын, шинчэн лий:
ту курук дэнэ мландэ- 
водыж-мэ изи вӱд чӱчал- 
тыш-влак улына. Мэ талнэт 
изин, вийдымын койына.
Тугэ гынат, ужат мыньар 
мэ шукын улына. Колынат 
дыр, вӱд чӱчалтыш чӱчэн- 
чӱчэн кӱйымат шӱта. Чӱ- 
чалтыш йэда кӱй-лончо 
коюга гыч кайшыла шин- 
чатлан койдымо изи кӱй 
парчакым наҥгайа. Пэш 
мӱндӱркак ок наҥгайэ гы- 
нат, катымэ вэрэш огэш
кодо, вэсьвэрыш намийэн шуа. Тугак мэ вэлэнна йошкар 
парчак кӱртньӧ рӱдаҥшым, альэ ужар-кандэ парчак вӱргэньэ- 
вожым наҥгайэна, моло кӱй-влакым чийалтэна. Иужгунам 
вӱд чӱчалтыш-влак мландэ кӧргысӧ кугу, йогггыдо лэвэ- 
дышан впньэмыш мийэн шуына... Эй, ту виньэмжымат мэак 
штэнна-с! Тушто ожно тичак шӧнчал альэ гипс улмаш; 
шукын-шукын вӱд чӱчалтыш шӧнчалж‘ымат, гипсшымат 
шулыктэныт, иктаж вэрыш наҥгайэныт, ала, шкэ шинчымэтла 
тэҥгызыш, тушто вӱд шӧычалан вэт. Ту виньэмыштэ шты- 
лаш малана эркын: мэ потолок гыч чӱчэна, тушан намиймэ 
тӱрло кӱй парчаклам кодэна, чылдрла тудым тӱрлын сыл- 
нэштарэна. Уяшнат дыр, мэ тэльш кэчэш шулэн, лэвэдыш гыч 
чӱчэн-чӱчэн чоргла лийын кэчылтына. Мэмнан мландэ йымал

т

Мландэ йымал йогын дэнэ лэвашан 
виньэм.

') Сосулька. 
Резьба.
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пашана тугайрак; тушто мэ чорглажым ий дэнэ огыл, татыр 
дэнэ штэна, шкэжэ адак умбакэ кайэна. Виньэм кӧргышто 
чӱчалтыш-влак мландэ-кӧрго йогын лийыт, варажым тужэчын 
лэктын кӱй сэр гыч камбочшо вӱд лийын тӧрштылыт.

Корнэш пумоклака вэрэштэш гын, мэ тудын воктэн пэш 
штылына: шинчажэ, шужо йэда чакма-кӱйым альэ татырым 
тэмэна, альэ пудуртэн ӧрдыжыш наҥгайэна. И к ыштымына 
тэндан „пу  кӱйэмалтын“  манмыда лийэш. Тудо ойлымыда чылтак 
йоҥылыш: тушто пушэҥгэ ик пырчат укэ, эртак кӱй, пуын 
сынжэ вэлэ кодын. Пучшо, вочкашыжэ йэда кӱй дэнэ тэмаш 
мо чоло пашажэ лийэш!

Лач ты жаиыштэ у толкын пӧрдын толын шуат малам 
вэсь тоштойым ойлаш тӱҥальэ: тудо Швейцарий мландыштэ 
вӱд чӱчалтышын курук кӱнчумыштым ойлыш; шкэ нэлэ кӱй- 
ышт-влак, кӱй ӱмбалсэ мландыжэ, пушэҥгыжэ лопыш волэн 
кайэн нил йалым йэҥжыгэ, вольыкшыгэ иэтырэн шындымым 
маньэ. Мыйжэ тудын шӱлыкан увэрым ойлымыжым лугыч 
штэн йодым.

—  Тугайым ойлымэшкэт иктажым вэсым каласэ,—маньым. 
Курукышто тыньын чӱчалтышэт тунар шуко шултат, шулда- 
рат, тӱрлым штылыт гын, тыйынат вӱдэт пэш йандарак 
огыл дыр очынэш?

— Лийын кэртэш,—мапьэ эҥэр: мый изипашазэм иктыячэ 
коддэ иктаж ӱзгарым наҥгайа.

— Могай ӱзгарым, куш наҥгайат вара тыйын пашазэт-влак? 
манын йодым эҥэр дэч.
'ад Щ— Мэ татырым наьггайэна,—маньыч чӱчалтыш-влак: мэм- 
нам тэҥгызыштэ шукын-шукын вучат тӱрло тыгыдэ йанлык- 
влак; нунылан суртышт ышташ татыр кӱлэш.

— Мэ чакма-кӱй (тулкӱй) рокым наҥайэна,—маныч вэсь 
чӱчалтыш-влак, шинчаш койдымо тыгыдэ шукшла, кушкыллаг 
мэмнам шукэртэ вучат; тэҥгыз воктэнсэ шудат ик ужашыяшм 
йодэш.

— Мэ шинчаш койдымо изи йужым наҥгайэна-манын йыҥ- 
гыртатат вэсь чӱчалтышла; йуж дэч посна вӱдышто колат моло 
чонанжат илэн огыт кэрт.

— Мэ шӱйшопым наҥгайэна; мэ—гипсым; мэ—кӱртньым; 
мэ—шӧнчалым; шӧнчал тӱрлӧ кушкыллан, илшылан кӱлэш, 
тландат, йэҥ-влаклан кӱлэш. Тэак шкэндам эмлыкташ огыда 
тол мо мэмнан дэкэ? Мэмнам тунам тэ моктэда: эмлышэ иамаш,® ) 
шокшо памаш, маныда. Тунам мэмнам тӱрлын ончэда, шӱкнам

1) Известь.
Кремень. 

3) Источник.
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эрыктэда, мэмнам погымо кугу атылам штэда, мэмнан вок- 
тэн чанлэ пӧртлам, унагудым, ') олалам штэда.

— Ой, мэ нимомат огына штэ манын итат шоналтэ, 
манын чӱчалтыш-лак пырльа ойлаш трҥальыч, мэмнан канымаш 
нигунамат укэ, мэ кутко дэчат утла кожмак улына. Пыл лоҥ- 
гаштэ, шудышто шэр тэммэшкэ штымэкэ, кушкыл, вольык, 
айдэмыламат йӱктымэкэ, мэ эҥэрыш вашкэна корно ыҥгай 
дэнэ вӱд-оравам пӧрдыктэна, пушлам йоктарэн наҥгайэна; эҥэр 
гыч кугу-вӱдыш кайэна, кугу-вӱд гыч кумда, мучашдымэ тэҥ- 
гызышкэ. Тунарэ ыштымэкэ малана каналташат, лымланашат 
йора ильэ ала мо; тугэжат-можат кэчыйол мэмнам ырыктэн 
колта, мэ тӱтра лийынат шинчына. Кӱш  кӱзэнат мэ ныл лийы- 
на, вара кава мучко вэр мумэшкэ кайэна; у вэрыштэ мэмнам 
наша адак вучэнак шога. Мэ нойыдэ штэна, йокрак чучмым 
огынашинчэ: мэ кумулан улына; туньа пашам ыштымэ дэнэ, 
кушкыл, вольык, йанлык дэнэ йэргланат полшэн шогымыланна 
куанэн вэлэ илэна.

— Кузэ от ӧр тыгайылан? маньым мый ойан-мутан эҥэр 
дэч кайшыла. Мо чоло кугу пашам шта изи гына вӱд чӱчал- 
тыш! Мо чоло тӱньаштэ илыш, мо чоло иаша!? Мыйат курум- 
эш ты тӱньаштэ нашам штэн эртармэм шуэш ильэ! Укэ 
гын пашазэ изи вӱд чӱчалтыш ӱмбакэ ончалашат малнэм 
вожылмаш лийэш.

Тэҥгызын паш ажэ.
Иктаж кана тэҥгыз сэрышкэ миймыда уло гын, тэ шинчэда 

дыр, тэҥгыз нигунамат чылт шынак лийын ок шого. Тудын 
толкынлажэ курумэш сэрым лупшат, йужгунамжэ нуво пэш 
кӱкшын нӧлталалтын сэр вэлэн нэш талын пэрнат; кукшо 
мландым йӧршьш мушкын пытараш шонымыла чучыт.

Тэрггызын тӱрлӧ нашажэ пэш шуко.
Тэвэ тэндан ончылно и р , кӱйан сэр. Тэптыз ш о р гэ ш т ы н  

ошын вэлэ койэш; толкынын кӱй сэрэш чот 'пэрнылмыж дэнэ 
шоҥ лийэш. Тыштэ тэҥгыз кэчынь-кэчынь, курум-курумэш 
кӱй сэрым шалатэн шога. Тэҥгыз .толкын сэр вэлэн иэрнэн 
изин-изин гынат кукшо мландым каткалэн шога. Толкынла 
■ сэрыштэ мушкын лакым, рожлам штат; нуным тэ тыштэ сӱ- 
рэтыштэ пэш рашак ужыда.

Кӱй сэр пушкудырак гын, толкын пашаӱкым вашкэрак 
шта; тушто сэр вашкэрак шуалга, тэҥгыз сэрышкэ йатырак 
кӱнчалт пура, тушто вара икса (лук) лийэш. Пэшкыдэ кӱй 
сэрым тэҥгыз сэҥэн ок кэрт, нуно тэҥгызыш шуйнэн НурЫШО’

>) Гостиница.
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■оэр-нэр лийын шинчыт. Йунсгунам толкын-влак тугай сэр- 
Бэрым йырым-йыр мушкыт, пушкудырак вэржым муытат

Толкын дэнэ мушкултмо кӱкшӧ тэнтыз сэр.

еэр дэч йӧршын ойырат, вошт йогыным штат, отро лийын 
шиичэш. Сэр воктэн улшо шуко изи отро-влак лачак тугак 
лийыныт.

Ындэ тэнтывын сэрыш йогымыжым ончалына. Кӱй сэр 
йол йымакэ тэҥгызын сэр дэч йогымыж годым мийэна гын,

I

Кӱкшо тэҥгыз сэр пӱчкӱлт пытэн.- Сэр дэч йогын 
дэнэ отро-влак ойрымо.

мом ужына? Сэр мучко тыгыдэ кӱй-влак лийыт. Вӱд-толкын 
пӧрдын толын пэрнэн шаланэн, мӧҥгэш тэҥгызыш йогымыж
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годым мо шокта? Тыгыдэ кӱй-влак ваш пэрнылын, пундашэш 
йыгалтынат шыр-шыр шоктэн пӧрдын кайат.

Тэҥгыз угыч сэрыш йогаш тӱҥалмыж годым, толкында 
садэ тыгыдэ кӱйым вэлэнышт налын, кӱй сэр вэлэн пэрэн-

Тэптэҥыз толкын-влак кӱкшо тура сэрым лупшат.

пэрэп колтат. Толкын тидэ пашам кэчынь-кэчынь штылэш, 
мыньар канажым шотлэнат от пытарэ. Тпдым палэн палмэкэ, 
ӧршаш вэржат огэш код, пэшкыдэ кӱйан сэрыштэ шэлшэ дэнэ

Тэнтыз икса, прокот шогымо вэр, отро-влак. Чылажымат 
йоча-влак шун дэнэ кандып чиалтымэ кӱж гӱ  кагазэш 
штэныт. Пушышто нарысшэ кагаз дэнэ ыштымэ. Прокотшо 

пу дэнэ ыштымэ. Прокот шогымо вэр шанча дэнэ.

лакыла кэчэ гыч кэчыш, ий гыч ийыш шукэмыт; кӱи сэр 
дэч кугу катыш ойрлэп возыт, туржа,ттын ошма дэнэ шуныш 
савырнат.
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Кӱй сэр дэч катымэ кӱн орам толкын-влак сэрэш чылг 
нимом штыдэ огыт кодо; тудын воктэн шкэ пашаштым 
штат, нуным чумрашэмдат, изнн-нзнн шалатылыт. Тыгыдэ 
кӱй парчаклажым толкын-влак нумалын сэр дэч мӱндуркй 
наҥгайат, нуным тэҥгыз пундашкэ намийэн шуат.

Ланка сэрым толкын-влак огыт шалатэ, шалатымэ олмэш 
тӧрлатат, угыч штат. Тугай сэрышкэ толкын-влак тэҥгыз пун- 
даш гыч ошмам, тыгыдэ кӱйым кондат. Тыгэ ошмам сэрым 
оптат, адак мӧҥгэш наҥгайат, нуным ваш йыгат, ошма эрна, 
чумрашэмэш. Икшывэ-влак тугай ошма дэнэ модаш пэш 
йӧрат ,̂т.

Иужгунам толкын-влак сэрыш кӱкшӧ ошма оралам оптэн 
шындат. Ошма кошка. Вара ту ошмалан мардэж пнжэш: мар- 
дэж ошмам сэр дэч ӧрдыжыш наҥгайа, адак шканжэ изи ошма

Л а п к а  сэр.

куруклам штэн шында. Тугайэ курук-влак сэр мучко дийыт, 
кукшо вэрым аралат: нунын коч тэҥгыз толкын кайэн огэш 
кэрт, нимомат огэш колто. Тудын олмэш адак мардэжшэ шканжэ 
пашам луктэш; садэ ошмам курукла гыч пасу дэнэ пакча- 
влакыш тӱргуктыл кышкаш тӱҥалэш.

Тугайэ изи ошма куруклам мардэж шалатыдымашын шу- 
дым ӱдат, вондылам, пушэҥгым шындат. Нуно вожлашт дэнэ 
ошмам шуншын шындат, вара мардэж ошмам шалатэн ок кэрт. 
Пэлэдыш шындымэ кӧршэкыштэ ужында, нэлэдыш вожла ро- 
кым мучко тодмыла, кыркымыла штэн шындат. Ошма ку- 
рукламат кушкыл волжа тугак кыркылэн шындат.

Тэнтыз вӱд суткалан кок кана сэр дэч каймыла койэш. 
Вӱд каймэ вэр чылтак кошкэн шннчэш, йолын кайэнат от 
нӧрӧ. Тугэжат 6 шагат эрта вэлэ, вӱд адак сэр могырышкыла 
йогаш тӱҥалэш, сэрым адак вӱд налэш. Адак тыгэ 6 шагат 
эрта, адак вӱд сэр дэч тэҥгызышкыла мӧҥгэш йогаш тӱҥалэш.

I
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Кэчынь-качынь эрэ тыга лийын шога. Суткалан кок кана вӱд 
сэр дэкэ йога, кок кана сэр дэч тэнтызыш йога. Тыгэ лиймым 
„сэрыш йогымо“  да „сэр дэч йогымо“  манаш лийэш.

П

Тэҥгыз сэрыштэ ошма курукл8|

Тугэ кок могырыш йогэн шогымат тэҥгызлан^ сэржым 
шташ, шалаташ полша. Кузэ, сайынрак шоналтыза!

Йодышла, эскэркалмащ, пашала.

Каласэн пуза, могай пашам штылэш тэнтыз?
Тыгыдэ, шолдра кӱй катышлам ужмыда уло?
Иӱштӧ дэнэ шокшо кузэ толкын-влаклан сэрым шалаташ 

полшат. ала каласэда?
Кӱй сэр дэч каткалалт вочшо тыгыдэ кӱй моклака-влак 

кушко лийыт?
Мом шта тэитыз шкэ сэржым?
Иогышо вӱдын ошмап сэрыштьпкэ изи гына ошма курук- 

лам (оралам) ужмыда уло?
Мом шта мардэж корнышто, чара вэрыштэ улшо ошма 

альэ пурак дэнэ?
Каласыза, кузэ лийыныт тэ1ггызын кӱкшӧ сэржэ воктэн 

изи отро-влак?
Ушэштарыза, адак кузэ лийын кэртыт отро-влак?
(Мут гыч, вӱдын тэҥгызыш йогэн пурумаштыжэ).
Ш ун дэн штэн ончыктыза: кӱкшӱ тэҥгыз сэрым, иксажэ 

сэрнэжрэ, сэр лишнэ отро-влак коклаштышт йогынат лийжэ.
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Т эҥ гы з— мландэ комым штышэ.
Тэҥгызын пашажэ эртак шалатымаштэ огыл, тудын чу- 

муртыл штылмыжат уло. Мландэ ком лиймаштэ тэҥгыз пэш 
шуко,, толаша.

Умбал-рок йымалнэ, йун;о вэрэ тудын олмыштат шун 
лончо, ошма, татыркӱй, моло курук-тукымат лийыт. Иктышт, 
шун дэнэ ошма пурка, шаланышэ улыт; молышт, татыкӱй 
дэнэ ошмакӱй пэшкыдэ, шатаныдымэ улыт. Чыланат нуно 
лончыла кийат. Нуным турлэн шичшэ курук-тукым манаш 
лийэш. Кузэ нуно лийыныт?

Эҥэр дэнэ кугу-вӱд-влак мландэ ӱмбач йогат, рокым ша- 
латылыт, тэҥгызыш тӱрлӧ ужашыжым наҥгайат. Эркын йогы- 
маштэ вӱдын наҥгаймыжэ рӱдӧ пундашэшак шинчэш. Ожно 
(ончыч) шолдралгэ шинчэш, ошмажэ; вара тыгыдыжэ шинчын 
шуным турлыкта. Вӱд аҥыштэ ошма дэнэ шун шуко отром 
шындылыт. Тугай отро Иул вӱдыштӧ пэш шуко.

Тэптыз сэрэш шупка дэнэ ошма йӧрэ тыгыдэ ракывот 
(ракнот) шуко шинчэш. Ш уко кийэн нуно кӱйэмалтыт, ваш 
пижыт, татыркӱй лийыт. Ракывот сэмын татыркӱйштӧ, тэҥ- 
гызысэ моло кугурак йанлык кайыкат вэрэштыт: шоҥкатыш, 
коралл, тэҥгыз шоҥшын имыжэ, кол-лулэгэ, молат. Кузэ вара 
шун, ошма, татыр лончо, моло курук-кукат тэҥгыз пундашэш 
лийын кукшо мландыш вэрэштыныт?

Кызытсэ олык, йал, олала шинчымэ вэр ожно, пэшак 
шукэртэ тэҥгыз пундаш улыт улмаш. Вӱдан мландэ дэнэ кукшо 
мландэ вэрыштым ваш вашталтыл шогат. Ту вашталтылмэ 
нэш эркын лийэш; айдэмэ кӱчӱк курумыштыжо тудым палэн 
ок шукто. Шоналтыза, моннарэ кӱлэш улмаш тошто Финск 
иксан сэрыштыжэ ракывот лончо лийын шуаш? Адак тошто 
пушэҥгэ гыч кӱй-шӱй лийын шуашат мыньарэ кӱлэш улмаш 
шонэда? Кугун тунэмшэ-влак тудым чотлэн луктыныт. Тудлан 
ала мыньар милйон ий, пэш шуко курум кӱлэш лийын.

Тугай шуко жап коклаштэ мландын сынжэ пэш шуко 
кана вашталтын. Кугу лопка тӧракаштэ ожно мучашдымэ кугу 
тэҥгыз улмаш, кызытсэ тэҥгызла олмышто кукшу вэр улмаш. 
Чыла тӱрлӧ кушкылын, илышынат сынлш-тӱсыжо илэн-толын 
вашталтэш, молэмэш.

Йыр кончышлаш шинча пыштэн ончымаштэ тугэ ваш- 
талтмым ӱҥлаш пэш лийэш. Кызытсэ Ленинград олмышто 
(вэрыштэ) ожно изи тэҥгыз улмаш. Шуко ий годсэк Нева вӱд 
тэҥгызыш шупкам, ошмам йоктарэн шога. Изин-изин тугэ 
наҥгайэн отро-влакым турлыктэн шындэн; отро-влак коклатптэ

') Горные породы
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йогынат пытэн, тугэ отро-влак сэр дэнэ ушнэныт. Тыгэ Нева 
вӱд логарыштэ (аҥыштэ) пундашыжэ талькаҥын, вӱд ӱмбакат 
лэктын, кукшыш савурнэн.

Тыгэ ^имо дэч посна манмэ гайэ тэҥгыз кукшо мландыш 
савурна. Иулҥунам тугэ молэммаш вашкэракат лийэш. Эркьш 
гынат тэҥгыз сэр кӱза, тэҥгыз куашэмэш. Ош тэнтыз сэрэш 
шучко пыван кугужа годым шуко у йал шинчын. Кызыт^^нуно 
тэҥгыз сэр дэч вич-уштуш вэрыштэ улыт.

Эртак тэнтызын кукшыш савырнэ% шогымыжо гына ок 
лий; кукшо вэрат тэҥгызыш савырна. Иужыгодым сэр эркын 
вола, садлан тэҥгыз сэрым иэтыраш тӱҥалэш. Тугэ кызыт 
Швэтсийштэ Балтий тэнтызын кэчывал-йымалнылш сэр волэн 
шога.

Российштэ чыла мландэ манмэ гайак тӱрло турлышо ку- 
рук-тукым лончан. Тыгэлш ОЛгНО иэш шукэртэ чыла Россий 
тэҥгыз иундаштэ улмаш. Тидым эскэрэн ончыма гыч палэн 
налыныт: тэҥгыз ныгунамат Российым мучкак лэвэд шогэи 
огыл, тӱрло жапыштэ тӱрло вэрыштэ лийын, адакшэ у вэр 
йэда шуко шогэн огыл. Тэҥгыз сэр нӧлталалтын, вэрыштэ 
шуко жап лийын кэртын огыл.

Чыла каласыма гыч пэш иалэ: тэҥгыз мландын ӱмбаллшм 
тӱрлын-тӱрлын вашталтылэш. Тэнтызын ыштылмыж нарчЭ ни- 
могай моло вий ту пашам шуктэн ыштэн огэш кэрт.

1Л

Мэмнан тэҥгы з-влан.
Россий воктэн шуко тэҥгыз уло. Пунын коклаштэ Балтий 

тэнтызшэ ончылно шотлалтэш. Тудын кум кугу иксажэ (тэҥ-

Т э н г ы з  п р о к о т .

гыз лук) уло; иктыжэ, Фин манмыжэ кэчэ лэкмаш могыржо 
Россий кидыштэ шотлалтэш. Балтий тэҥгызын вӱдшо шэмал-
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ларынчэ , кэлгытшэ 100 важык нарэ. Тушто кугу тауд (туло) 
мардэж, тӱтражат чӱчкудын (шырэн) лийэдат, сэржат пэш 
йӧнан огыл. Кэчывал-йымал сэржэ лапка, ошман. Ш уко вэрэ 
тэҥгыз путрак куаш, кӧргышкырак пурмаштат пулвуйыш вэлэ 
шуэш. Прокот-влак сэр лэч 2—3 уштыш вэрэш тора шога- 
лыт. Сэрэшьшэ курукла эрэ ошма шинчэш. Иӱд-йымал сэр- 
жат сай маншаш огыл. Туштыжо вӱд-пундаш кӱй шуко, таул 
мардэж годым кошташат ок лий.

Балтий ТЭ1ГГЫЗЫН пэш шотшо укэ гынат, Российлан пэш 
шэргын вэрэштын. Пэтр кугужа тудлан вэрчын калык вӱрым 
шӱко йоктарыктэн. Балтий тэнгыз дэнэ тыгай кугужаныш- 
лашкэ кайаш лийэш: Гэрман, Франсий, Англий, Швэтсий, 
Норвэгий, Голландий, Даний, Бэльгийшкат. Тидэ тэҥгыз гыч 
тэптэҥызыкшат кайаш лийэш, тӱньа мучкат шуат.

М а й а к.

Балтий тэҥгыз сэрыштэ шуко кугу, чаплэ олала ыштымэ. 
Яунын воктэн лӱмын прокот, карап шогалмэ вэр-влак (гавань). 
Лэнинград ола тудын сэрыштыжэ шога. Тужэчын шуко про- 
кот моло кугужанышлашкэ коштэш. Кошташ сайрак лиймыла 
чыла вэрэат палыла ыштымэ, понар-влак волгыдым ончыктат, 
пэш шучко вэрлаштыжэ майакла шындымэ.

Сэр воктэн илышэ калык шуко колым куча. Иужо тӱрлӧ 
колжым Российштат, моло мландыштат пэш йӧратат. Килька 
дэнэ шпрот^^манмэ колым пэш шуко йэҥ йӧрата.

Вэсь тэҥгыз „Шэм тэҥгыз‘, лӱман. Тудо Российын кэчы- 
вал^^йымалныжэ. Тудо ' Балтий^дэн таҥастармашэ пэш кэлгэ. 
Вӱдшо ужаргын койэш, тэҥгызлан сылнылыкым ышта. Шэм 
тэҥгыз гыч Константинополь йогын дэнэ „Мрамор тэнтыз“ , 
Дарданэл йогын коч „Мландэ покшэл“  тэнгызыш кайат, ту- 
шэчын вара тӱньа мучко корно кайа. Шэм тэнтыз гыч Кэрчэн 
йогын дэнэ вэсь изи Азов лӱман тэҥгызыш кайат. Шэм тэҥ-
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гызыштат колым шуко кучат. Сэрыштыжэ кугу олала улыт; 
Одесса, Севастополь, Новороссийск, молат.

Кэчэ-лэкмаш могырым Россий Кугу тэитэнгызыш эҥэрта. 
Тудын сэрыштэ шуко изирак тэҥгыз уло. Тушто калык альэ 
шагал ила.о

Иӱд йымалныла Россий мландым. Иӱдйымал тэптэнгыз 
мушкын шога. Сибир могырым тудын коч кайашат ок лий,

К  ӱ  к ш ӱ  с э р.

Евроиысо Россий мландыш Ош тэҥгыз лӱмап изи тэтггызла 
пурэн шога. Тушкыжо ожнысэк коштын илат. Шучко Иыван 
(иван Грозный) кугулса годымак Ош тэнтыз коч моло кугужа- 
нышыш ваш кошташ тӱҥалыныт. Кызытат тудын коч вок- 
тэнсэ мландылашкэ сату ышташ коштыт. Эн кугу ола гыч 
тушто сату виктарышыжэ—Архангельск. Ош тэҥгыз кӧргыш- 
тырак адак Соловецк лӱман отро-влак улыт.

Мом ы ш та йогын вӱд?
Иогын вӱд нойыдэгызэ кӱым шалатыл ила, чӱчалтыш 

йэда йэҥ шинчалан койдэ шкэ нашалшм, ышта. Курук-влак 
эркын-эркын шаланылыт, нытат, тӧр вэрлаштэ лакыла дэнэ 
шуралтышла лийэдат. Садлан шуко ий эртымэнтэ вашталтшэ 
Бэрым налашат ок лий.

Мом ышта вара йогын вӱд? Иалаш йӧным ыштэна.
Шудан тӧр вэрым ойрэна, тушан тайылрак изи ошма ку- 

рукым оитэна. Тудын вуйэш изи лакым ыштэна, кӱшӱчын 
ӱлко иундаш шумэш изи лакым, вол сэмынрак ыштэна. Ку- 
рук ыштымэ дэч ончыч ошмам нэш чот нӧрташ кӱлэш.
Прошл. и настоящ. земли. 7
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Иктаж кок вэдра вӱдым кондэна, вӱд коркам налына: 
Вӱдым тӧр йогынла кӱшан ыштымэ лакыш опташ тӱҥалына; 
вӱд волак дэнэ ӱлкыла йогэн кайа. Корка почэш коркам оптэн 
рашак ужына, мэмнан волакна эркын-эркын лопкаҥэш, кэлгэ- 
мэш: вӱд ошмам наҥгайа, курук пундашэш шаршудэш шында; 
изи канавын сэржэ тура лийаш, кӱкшэмаш тӱҥалэш.

Ындыжэ курук пундаш воктэн тӧр гына ыштэн кок вэр- 
шок кӱжгутрак ошмам шалатэна тидэ лончо шаршудышто 
тура пӱчмыла шогыжо. Курук вуйшкына адак вӱдым оптэна: 
ӱлно ошман тура сэрла лийын шогымаштыжэ тура пырдыжан 
шэлтэм лийын шинчэш.

Тидэ шынаматшэ ‘) пэш оҥай. Садлан вӱдым огына чаманэ, 
шукыракак йоктарэна. Курук мыньарэ кугурак, тайыл могыр- 
жат мыньарэ кужурак, мэмнан йогын пашажат ончаш, шынаш 
тунарак оҥай. Тудын сэрыштыжэ тыштэ-тушто сӱмурлымо, 
сэр кӱрлмо лийэда: вӱд вэрын канавын ӧрдыжшым кэлгын 
кӱнчалта, ошма йогынышто лэвашла лийэш, вара кӱрл возэш; 
ик каласымаштэ, тыштэ изи шот дэнэ кугу вӱд сэрлаштэ 
тӱрлӧ лиймаш койынак шога.

Тэ ошман вэрыштэ илэда гын, тугайэ кончыцыам з) йӱр 
йэда кугурак шот дэнэ лиймымак ужын кэртыда. Иӱр почэш 
корныш лэктын ончалыда гын, шуко лакылам ужыда. Нуно 
тэндан лӱмын ыштымэ канавэш кӱнчалтмэ сэмынак лийыт. 
Йӱд кэчыштэ тугай лакылан корнышто кайашьпкат шучката.

Тугай вӱд мушмо дэнэ лийшэ кугу лакыла, виньэмла 
Российштэ кэчывал-йымал вэлц[штыла пэш шуко. Тугай ла- 
кылам корэм манаш кэлша. Иӱр почэш орава кыша альэ 
корно воктэнсэ изи канавак изиш тайылрак вэлыштэ лийэ 
гын, кэлгэ корэмыш савурнаш тӱҥалыт. И к кана кушкаш 
тӱҥалшэ корэм ок чарнэ, эрэ шарла: аҥам пужа, коштмо кор- 
ныш пурцэд пура, локтылэш, садлан корным ийын вэсь вэрыш 
кусарат. Йужо корэм 100— 150 важык кэлгытышкат шуэш.

Кэрэк могай вӱдат корныштыжо вэрэштшэ мландым, ку- 
рук-авам мушкэш. Тудо кэлгэ кужу лакым кӱнча; тугай лакым 
лоп маныт. Кугу-вӱд йэда, лапка сэр коклаштэ йога гынат, 
тошкалтыш гайэ тошто тура сэрлажэ лийэш. Шошым кугу-вӱд 
садэ тошто, сэрлан дэкэ шумэшкэ шарлэн йога, мучко вӱд 
налэш. Тугэ чыла* кугу вӱдат шкэ ыштымэ канавыж дэнэ, 
рӱдыж дэнэ йога.

Ындэ адак ьтштымэ ошма орана дэкэ кайэна. Тудым ша- 
латэн тӧр ыштэна, тойа дэнэ у волакым ыштэна, пундашкэ 
вэрын-вэрын кӱй моклакам чыкэдэна. Адак лакыш вӱдым

1)  ОПЫТ.
На маленьком примере.

3) Явления.
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йоктараш тӱҥалына; ӱлко йогэн волышыла вӱд тудым вашкэ 
мушкэш, кугу лакым ышта. Кӱй моклака киймаштэ мо лийэш? 
Мэмнан йогын изи вийж,э дэнэ яуным пудуртылын, наҥайэнат 
огэш кэрт; ӱлнуракшэ лакэ кэлгэмэш, кӱй моклака лэктын 
шогышо кӱй лончыла койыт, вӱдшо нунын камбочшо вӱдла 
койаш тӱҥалэш.

Кугу-вӱд лийын йогымаштат тугак. Вӱд корнышто иктаж 
тӱрло иэшкыдэ курук-ава вэрэштэш гын, мут гыч, гнэйс альэ 
татыр, вӱд пундаштэ лэктын шогышо лончо лийэш, тудым 
вӱд пэш изин-изин мушкын шалатыл кэртэш; тугай вэрыштэ

-■-1

Ниагара вӱдын камбозын йогымо вэржэ.

вӱд камбозын чот лӱшкэн шоьгэштын йогаш тӱҥалэш: тугай 
вэрым „камбочшо вӱд“  манаш, лийэш.

Балтий тэптызын Финск лӱман иксажэ уло. Ту иксан 
кэчывал йымалсэ сэржэ воктэн мучко татыран мландэ, тудым 
яглинт" маныт, тудо тэнтызын тошто сэржэ. Ту пэшкыдэ 
мландыш шумэнтэ Эстон мландын чыла эҥэрлажэ камбозын 
йогаш тӱҥалыт, пэш сӧралын койыт. Нунын коклаштэ эн 
кугужо Нарва вӱдышто. Финск икса дэч 12 ӱштуш (мэнтэ) 
вэрыштэ Нарва вӱд изи отро дэнэ коктытэ пӧлалт йога, 
тушто пэшкыдэ лончылаш шумэҥгэ лӱшкэн камбочшо вӱдыш 
савурна. Тудо вӱд вий дэнэ ындэ шуко паврик машинам пӧр- 
дыктат.

1) Известь.
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Фин мландыштэ Вуокса вӱдышто Иматра лӱман камбочшо- 
вӱд пэш кугуэш шотлалдэш.

Олонэс губэрнаштат камбочшо-вӱд влак улыт. Сун вӱ- 
дышто, Петрозавод ола дэч 63 ӱштуш (мэҥтэ) вэрыштэ Кивач 
лӱман камбочшо-вӱд уло; тудо чодра лоҥгаштэ, нэш сылнын 
койын шинчышэ вэрыштэ.

Камбочшо вӱдын шалатылмэ вийжэ пэш кугушко шуэш. 
Мэ ужна, шинчэна, пӧрт лэвэдыш гыч йогышо вӱд кугу кӱй- 
штат изин-изин волакым ышта, пургэдэш. Тугэжат, вӱдын 
вийжым раш ыҥлымыла, адак шкэнан ошма курукнам онча- 
лына. Мэмнан лӱмын ыштымэ йогынын мучаштьккэ, йэр сэмын 
ыштымэ лакэш ошма орам ыштэна. Ту^ын вуйышкыжо вӱдым 
чарныдымэ йогынла колташ тӱҥалына. Иоктарэн шогымо вэдра 
вӱдым кӱкшынрак кучэт гын, чыла ошма ора шалана, вӱд 
наҥгайэн пытара; ситартышыжлан тушан кэлгэ лакэ лийэш. 
Тыгэ йогын вӱдлан пашам мыньарэ шуко ыштыктэна, лакынат 
кэлгытшэ тунарэ кугу лийэш.

Тугайэ лакым тыманмэшкэ ыштэт вэлэ. Шкэ шотшо 
дэнэ йогымаштэ камбочшо вӱд к^урумэш пашажым ыштэн 
шога; садлан пэшкыдэ кӱй лончымат изин-изин пургэдэш, 
шалата, олмэшыжэ (вэрэшыжэ) лакылам ышта. Камбочшо вӱд- 
лан ӱлно кийшэ ошмакӱй моклака-влак адак пэш полшат. 
Кӱкшо вэр гыч тӧштэн вочшыла вӱд шоҥэштэш, тарванылэш; 
вэрын-вэрын нӧрдэш, кӱй моклакам нӧрдыктылэш, нунын дэнэ 
вӱд пундашым проу сэмын шӱткала. Садлан камбочшо вӱдын 
пундаштыжэ пэшкыдэ куйан вэрыштат кэлгэ лакэ лийэда. Ту- 
гай лакылам „патыр )̂ под“ манаш лийэш. Тугайыштэ лакым 
кӱнчымо чумраш кӱйжат туштак кийман.

Тугай патыр под-влак Иматра вӱдышто пэш раш койыт. 
Иуж вэрыштэ нуно тӱшкала лийыт: иктышт тӱҥалмэ шотышто 
лийыт, вэсыштын изи лакыла лийын, кумушышт чотак кэлгэм 
шинчыныт,

Тугак камбочшо вӱд дэнэ лиймэ сэмынак вакш шэҥгалнэ 
эрэок кугу лакыла кӱнчалтэш.
Сылнын, шучкын койын камбозын йогымаш—йогышо вӱдын 
ик жаплан гына лиймашыжэ, кончышыжо. Вӱд камбозмо вэрын 
лэктын шогышо лончыжо чарныдэ эркын вӱд дэнэ шуалга; 
вӱд нуным ончычын шалатэн шога; катлышыжэ ӱлко пундашкэ 
камбозэш, вӱд дэнэ йагылга садэ пундаш под штымэ пӧртшӧ 
кӱй лийэш. Вӱд камбочмо вэр эркын вӱдын кӱшкыракшэ кайа, 
кусна; тудым чактара маныт. Ончалат гын, кызыт вӱд камбочмо 
вэрын, вӱдын эркын йогымашыжэ камбочшо вӱдын тошто 
кышажымат ужаш лийэш; тушто кугырак натыр-иодымак вэрэш- 
таш лийэш. Вӱд камбочмын куснымыжо йужо вэрэ пэшак вашкэ

I

1) Кугу.
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палдырна; тудым илалшэ йэҥ влакак ужын шогат. Тыгэ вӱд 
камбочмо лончыла йэҥ шинчаштак шаланыл шога, Илэн-толын 
нуно чылтак йомыт, вӱд-рӱдэш кӱй нэргэ вэлэ кодыт, нуно 
вэлэ вӱд камбочмо вэрым ик тӱрло каласышэ, ойлышо лийыт. 
Тугайэ погынэн кийшэ кӱй ора, кӱй нэргэла, саварла йужо 
кугу вӱдышто пэшак шуко улыт. Нуно вӱдышто пуш дэнэ, 
прокот дэнэ коштмаштэ пзшак мутайчыкым штат, пэшак 
шучко улыт. Тугай кӱй суварла Днепр лӱман кугу вӱдышто 
пэш шуко, Тудо тошто камбочшо вӱд вэрла гыч лийшэ, 
шаланышэ кӱй лончыла улыт. Нуно вӱд мучко ала мыньар 
уштуш (мэҥгэ) вэрыштэ шаланыл кийат. Нунын кокла гыч

Камбочшо вӱд Нматра.

пушым, баржым, молымат пэрныктыдэ наҥгайаш амалжэ пэшак 
шуко кӱлэш. Садлан тугай вэрыштэ пуш коштыкташ изиньэ- 
как тунэмыт, чыла кӱйын кушто, кузэ киймыжым иктэ кодыдэ 
шинчэн налыт.

Вӱд мучко кийшэ кӱй-влакат курумаш огытыл. Вӱд^^чыла 
лэктын шогышым, чыла тӧрсырым тӧрлата, корнышто вэрэшт- 
шым чылажымат мушкэш, шалата, шканлчэ тайылрак тӧр пун- 
дашан рӱдым шта. Эркын, ласкан йогышо кугу вӱдын шукыжо 
тошто годым вӱд камбочмо вэран, контыльа кӱй пундашан 
улыт улмаш; вӱд кӱй лончыла ӱмбач лӱшкэн, шоҥэштын, 
йырым-йыр шыжыктылын йогэн шогэн.

Куш  лийыт вара вӱд-рӱдым авыртыл кийшэ тошто годсо 
кӱй орала? Вӱд нуным эркын шуалдара, шалата, тыгыдэ, шар- 
кӱйлашкэ, ошмаш, шуныш савура, йогымо почэшылчэ паҥгайа. 
Шолдра шаркӱйжо чот йогышо курук вӱд дэнэ гына йогэн
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кайа, ошма дэнэ шуным чыла вӱдшат наҥгайа. Ошма гыч 
шунын тӱрло тальака вэрла, отрола лийыт; изин-изин нуно ваш 
ушнулыт, ик кугу лопым штат. Ш ун эртак вӱд пундашэш 
вэлэ огэш шич, йэрлашкэ, тэҥгызышкат вӱд дэнэ кайа. Тыгэ 
эркын-эркын тӱрло турлык дэнэ пэтыралт шогэн йэр, тэҥгыз, 
икса-влак лоп гынат кукш.о тӧракашкэ савурнат. Ужыда, кугу 
вӱд-влак мландэ ӱмбалнэ чылажымат шалатэн, катышла дэнэ 
чыла лакым тӧр вэрыш савуркалат.

Йогышо вӱдын пайдажэ.
Иогышо вӱд йэҥлан пэш кугу пайдам шта. Изи эҥэрат 

пайдам шуко шта: йӱаш чаплэ вӱдым пуа, пушэҥгэ пакчалан, 
ковышта пакчаланат вӱд кӱлэш. Эҥэр воктэн вакшым, оҥа 
шэлмэ заводым шындаш лийэш, вӱдым пашалан ушаш лийэш. 
Йогышо вӱд йатыр кэлгэ, пушым нумал кэртэш гын, тудо 
пэш сай корно лийэш; изи вӱд дэнэ кугу вӱдыш йэрышкат 
кайаш лийэш. Изи вӱд дэнэ пушэш шинчын, вӱд воктэнсэ 
пушэнтэ ӱмӱлышто тыглай кошташат пэш сылнэ. Шып шо- 
гышо вӱд лакылаштэ кол шуко лийэш. Кол кучаш йӧратышэ 
тушто кэчыгут шинчэн кэртэш, колэҥэрым кучэн жапым 
чонжо канэн эртара.

Кугу  вӱдын пайдажэ тулэчат шукырак. Пунын ӱмбач лугу 
сылнэ прокот-влак коштыт, нэргэлэн баркэ дэнэ шоло, пуш- 
влак кайат. Тӱрло товарым вӱд корно дэнэ коштыкташ шул- 
дырак кузэжэ палэ: вӱд йамдэ корно. тудым штышаш укэ. 
Калык шканжэ суртым, йаллам, олалам вӱд воктэн шташ йӧ- 
рата. Пуно чыланат вашкэ кугу пристын лийыт, тушко шудӧ, 
тужэм дэн тӱрло нушэт, баркэт, прокотэт мийаш тӱҥалыт. 
Вӱд воктэн илышэ калык колым кучэн шканышт илаш йӧным 
кычалыт, Колым нуно коштат, шӧнчалтат, шикшаҥдат, тӱрлын 
шарнэ^) сатуш савурат.

Курук гыч йогышо вӱдат йэҥлан пайдам шуко шта 
Иогымыжо пэш талэ огыл гын, кӱшнӱракшэ чодрам руатат вӱд 
дэнэ йоктарэн волтат. Пэш талын йога гынат, пайдажэ укэ 
манаш ок лий: тудын сэржэ воктэн кукшо корным сайым 
шташ лийэш. Вӱд шканжэ, корным штымыла курукым ок коро 
(пургэд) гын, воктэнжэ тыглай (йара) корнымат шташ ок 
лий ильэ.

Мэмнан дэнэ вӱд тэлым кылма, вӱд дэнэ тэлым кошташ 
ок лий. Вӱд ӱмбалан лийшэ ий дэнат йэҥ шканжэ пайдам 
шта: кэҥэжлан нӧрэпыш ийым каткалэн опта; ий улмо дэнэ 
тӱрло . кочкыш нӧрэпыштэ пужлыдэ кийа. Кол кучымашат

запас
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тэлым ок эксэ. Тэлым кучымо колым кылмыктат; кылмэ вуйа 
тудым пэш мӱндӱркак наҥгайат.

Шошым вӱд адак почылтэш, сэр кокла гыч ӱмбакэ лэктын 
шарлэн йогаш тӱҥалэш. Пэш шукышко ала мыньар уштыш 
вэрыш шарлымэ дэнэ вӱд шупкам турлыктэн кода. 1Пупка 
шичмэ вэрэш чаплэ олык лийэш, шудо чот кушкэш, Иужы- 
годым вӱд шарлымаш кугу сийанымат шта; йалыш, олаш 
пурэн ӱлнырак улшым чыла нӧрта, мушкэш, йоктарэнат наҥ- 
гайа. Тугэ гынат тугай осалжэ дэч гына йэҥ утла; шканжэ 
тӱрлӧ аралтышым ышта: пӱйам пӱйа, кӱкшо крач корным 
опта. Садлан вӱд воктэн илышэ калык вӱд почылтмылан куана

'П

Иул-вӱд.

вэлэ. Тудо жап гыч сэр воктэнсэ йалла тэлэ малымэ гыч пом- 
жалтмыла лийыт, вӱд ӱмбалнэ тышкат-тушкат тӱрлӧ паша 
дэнэ кошташ тӱҥалыт. Вӱд дэнэ кошташ эн сайжэ ондак шо- 
шым:®тупам вӱдшат шуко, эн кугу прокот дэнэ чыла вэрэат 
эрташ лийэш. Кэҥэж вэлэш вӱд куашэмаш тӱҥалэш. Тыштэ- 
тушто вӱдышто ошма кокша койаш тӱҥалэш; шуко вэрэжэ 
вӱд куашэмэшат, пуш дэнат кайаш ок лий. Прокот-влак 
пристанлаштэ арньа дэн шогат, йӱрым вучат, йӱр почэш 
кэрэк изиш гынат вӱд ташла (тэмэш) шонат. Пэш шэкланэн 
кайшылат прокот кэҥэжым куашэш эрэок пижэш. Бӱд куаш 
йэҥлан шуко мутанчыкым шта. Иэҥ тудым тӱрлын пытараш 
тӧча. Вӱдэш лӱмын куаш вэрым эрыктымэ (пургэдшэ) машинам 
шындылэш, вӱд пундаш куашлаштэ ошма дэнэ шупкажым 
луктын кышка. Адак лиймэ сэмын вӱд-рӱдым аҥысырэмда, 
куаш сэр воктэнла пӱйам штылэш. Аҥысырэмдымэ вэрлаштэ 
вӱдын йогымыжо талырак лийэш, садлан вӱд-рӱдо кэлгэмэш.
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]4ужыгодым шошым уто вӱдыМ посна шарнэ шотлан пӱйэҥ 
авырэц кодаш лийэш, вара тудым кӱлэш сэмын колтэн шогы- 
ман; Иул - вӱдын кӱшӱл мучаштыжэ тугэ штымэ вэр уло. 
Тулэч посна адак прокотым вӱдыш пырт (изиш) вэлэ пурэн 
шичшэ лопка пундашаным штат: тугай пундашан прокот 
ок воло, шуко йэҥым нумалэш, шуко сатум опташ лийэш, 
садлан, куаш вӱдыштак коштын кэртэш. Амыркан-влак 
шкэ Миссисиппи лӱман куаш вӱдыштышт кошташ лачак 
тугай прокотым луктыныт. Тугай прокот ^мэмнан вӱдлаштэ 
кошташат пэш сай улыт улмаш. Ындэ Иул-вӱд дэнат эрэ 
тугай лопка пундашан прокот коштыт. Шижым, йӱран жап 
тӱҥалмэкэ, вӱд эҥэрлаштэ тэмэш. Тугэ гынат тунам тудын 
пайдажэ шукак ок лий: йӱштӧ вашкэ толэш, вӱд кылма, вӱд 
дэнэ коштмат пыта.

Шокшо ийгэчап кундэмлаштэ йогын вӱд-влак тэлэ коч 
огыт кылмэ. Нунын тыгай лиймышт пайдалэ вэлэ. Английштэ 
тэлыжат лэвэ, кэҥэлгымжат йӱр эрэ лийын шога. Тушто йогын 
вӱдат нигунамат огыт кылмэ, кугу прокотак кӱш (мучашкэ) 
шумэш коштыт, йогышо вӱд-влакын пайдажэ шукырак лийшаш 
вэрч, нунып мучашлаштым ваш ушкалат, иктын мучашыж гыч 
вэсынышкэ „каналым“  (канаум) кӱнчат; вара тугэ ик вӱд гыч 
вэсь вӱдышкат кайаш лийэш. Тыгэ Йул-вӱдын Шексна лӱман 
йогынжо коч Ошйэрыш кайат; Ошйэржым изи энгэрла, коч Онеж 
йэр дэнэ ушэныт. Тушэчын Свир вӱд, Ладог йэр, Иева вӱд 
коч Финск иксаш кайаш лийэш. Тыгэ лӱмын кӱнчумо ,,канал“' 
дэнэ Каспий дэнэ Балтий тэҥгызыш кошташ лийшэ корно 
штымэ.

Тунэмшэ калык мландылаштэ вӱд корпышто кошташ 
кӱлэшлан тӱрлӧ каньылэ штымэ. Куаш, шучко вэрлаштэ 
палыла шындымэ, йӱдым панарым чӱктат. Сэр воктэнлаштэ 
телеграф. Корно ачалшылю (тӧрлатышэ) адак шкэ шотышт 
дэнэ тӱрлӧ кӱлэшым штылыт.

Кугу-вӱд влакын пайдашт корнылан йӧрмаштэ вэлэ огыл. 
Нуно моло тӱрлӧ пайдамашт штат. Йогышо вӱдын пайдажэ 
шокшо вэрлаштэ пэш кугу. Тушто йогын вӱд-влак йӱран 
годым жапын-жапын сэр коч лэктын шарлэн йогат. Тугэ йогы- 
шыла мландэ вийаҥдышэ шупкам турлыктэн кодат. Тугайэ 
вӱд воктэн илышэ калык моло дэч вашкэрак мландэ пашам 
штэн илышан лийэш.
Шарлэн йогымо шотышто тошто годсэк Нил лӱман вӱд шот- 
лалтэш. Тудын шарлэн йогымыжо нимогай сийаным, осалым 
ок штэ, эртак пайдам, куанышым вэлэ шта. Тошто илышым 
возышо-влакат Нил нэргэн ала мо тӱрлын йӧратэн ойлат. 
Вӱд шарлымэ йэда йузо мут дэнэ койыктымыла пасу ылыжэш, 
чон пурумыла лийэш, калыкат тудым •ӧрын-ӧрын ончат улмаш. 
Кэрнакшак, Иил мучашым палэн шуктымэгпкэ Нилыч кузэ
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шарлымыжым ыҥлэнат огытыл, улӱл, аҥ лишкыла йогэн волы- 
маштыжэ Нилын нимогай игэ-йогынжат укэ, йогымо вэржат 
эртак ирчара, йӱр моньат нигунам йӱрмаш укэ. Ийунь тӱҥал- 
тыштэ пэш.шокшо лийэш, Нил пэш чот кошка, изи пуш 
гайыжат коштын кэртдымэ лийыт. Рӱдыштыжӧ мучашдымэ 
шуко отро лэктэш, вӱд олмэш шэм лавра вэлэ лийэш. Вок- 
тэнсэ ирчара гыч шокшо кукшо мардэж пуа, ошма пуракым 
кондэн чыла лышташлам кӱжгын лэвэдэш. Ужаргэ мучко 
пыта, мучко шинчам йымыктаршэ ош ошма вэлэ койэш... 
Кэнэта иЙуль тӱҥалмаштэ, аламо чий^) дэнэ Нилыштэ вӱд 
ташлаш (тэмаш) тӱҥалзш, куашлам, отролам пэтыра, авгус-

Йулышто коштшо прокот.

тышто сэр гычат лэктэш, чыла пасула мучко шарла. Тыгэ 
шарлыма коклаштэ кӱшӱч ик чӱчалтыш йӱрат ок лий. Садлан 
тошто годым Нилын шарлымыжым ик тӱрло ӧрмаклан чотлат 
улмаш.

ПТарлымэ чийжэ Нилын мучашыжым шинчэн налмэкэ ижэ 
палэ лийын. Нил шарлымыж ончыл мучаштыжэ чот йӱр йӱ- 
рэш, адак Абиссин куруклаштэ лум шула улмаш.

„Чыла пӱртӱс мучкат тугайэ кугу куанымаш ок лий дыр“  
манэш ик корныш крштшо. Нил шарлымэ годым пэш кугу 
куанымаш лийэш. Йӱдэт-кэчэт нойыдэ Нил толкынлажым 
колтэн шога, кошкышо ошман тӧракам капла вӱдшӧ дэн пэ- 
тыра. Чыла пӱртӱс йывырта. Нӧрйэҥжэ, ӱдрамашыжэ, йочажэ, 
чыла вольыкат куанэн вӱдым кэлын коштыт. Кол-влак кӱтын 
-кӱтын шийла койын йылгыжын толкынлаштэ ийын коштыт, 
кӱшныжо нунын тура пыл-тӱшкала тӱрло кайык чоҥэштылыт. 
Тидэ пӱртӱсын пайрэмжэ. Мэмнан дэнысэ кэчэ дэнэ йӱд тӧр

Ч причина
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годымрак шарлымашын эн кугуш шумыжо лийэш. Варажым 
вӱд изэмаш тӱҥалэш. Мландэ ӱмбалан вийаҥдышэ шунка‘) 
кодэш. Тунам ӱдаш тӱҥалыт. Дэкабрын вуйжо дэнэ Нил сэржэ 
коклаштэ лийэш, вӱдшат эрэ йогымо чотан пэл-кандэ ылчы- 
кан лийэш. Шурнат шуэш. Тӱрло саскам погаш тӱҥалыт. Угыч 
шокшо, йӱлатышэ мардэж тӱҥалмэшкэ шурно погэн пыта. 
Тыгэ Египетсэ идалык кум паша пӧлыкан: нил тылзэ шурно 
ӱдымӧ дэнэ кушмыжо (мэмнан нойабр, дэкабр, йанвар, фэвральлан 
толэш); вара нил тылзэ уржа-сорла (мэмнан март, апрэль, май, 
ийӱнь лийэш), вара нил тылзэ вӱд шарлэн йогымаш.

Пилын шарлымыжэ ий гыч-ийын иэш раш шот дэнэ лийын 
шога. Тошто Египет калык тудым ончэн ий шотым штэн 
илэн. Д1аплэ вӱдэт тошто годсэк воктэнжэ илышылан киндым 
пуа. Йыр шогышо курукын иктышкыжэ кӱзэн ончалза. Ончыл- 
ныда ӧрмакым ужыда: йол мучаштэ пэлэдшэ лэвэдыш лийын 
Нил воктэнсэ лоп кийа, тӱрлӧ ылчыкын ужаргын койэш, вэсь 
могырымжо шинча мучан йоммэшкыжэ колшо гайэ ирчара мландэ 
кийа. Нил вӱдӱштымо Египет аҥсыр гына шурно шочыктышан 
мландэ, кок могырымлгат тудо ирчара вэр дэнэ ӱшталтымыла 
койэш. Вӱдӱштымо колшо ошма илылшш, пэлэдыш кушкылан 
лийэш. Тудым калык шукэртэ палэн налын, мландэ паша дэнэ 
илышэ кугул^анышым штэн. Нилын тудлан пумыжо киндэ гына 
лпйын огыл: тудым калыкым шотлаш, сурт штылаш, вольык 
ашнаш, корно ачалаш, молыланат тунуктэн. Калыкын пашажэ 
лийын: Нилын порылыкшым налын, осалжэ дэч шкэнлшм 
аралаш тунэмаш.. Калык чылажланат тунэмын: Нил шарламам 
кучаш тӱрлӧ вэрэ канаум, лакылам ыштылын, суртым мушкын 
йоктардымашын пӱйам, саварымат, молымат штылын.

Моло йогын-вӱд-влакат шокшо кундэмлаштэ тугайэ шота- 
нак улыт. Тигр дэнэ Евфарат, Инд, Ганс лӱман вӱд-влакат 
шарлэн йогэн мландэ вийаҥдышэ шупкам турлыктат. Ту вӱд- 
влак воктэнсэ мландылаштат садэ шупка вэлтык вэлэ тӱрлӧ 
шурным, саскам шачыктат.

Йэрын тош то илышыжэ
Иӱр почЭш лакылаштэ лийшэ изи йэрашым ты чыланат 

ужында. Модыш пушымат тэ шуко штэнда дыр, нуным садэ 
йэращлашкэ колтымыдат лийын дыр.

Иэрат тугай изи йэрашлан пэш толэш; садылгэ вэлэ уло: 
изи йэраш дэч тудо пэш шуко кугу. Чыла йэрынат тошто 
жлышыжым ойлымо уло, чыла тугай ойлымаш колышташ пэш 
оҥай. Мэ тыштэ йужужым вэлэ ойлэн пуэна.

*) ил
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Тэвэ тӧр вэрыштэ кугу-вӱд йога. Тудлан корнэшыжэ лопка 
-лакэ вэрэштэш, вӱд лакэ мучко шаланыш, йэрым штэн 
шындыш. Тэвэ лакэ тэмынат шинчэ, эн лапка вэрыштыжэ сэр 
гыч лэктын адак умбакэ йогаш тӱҥальэ йэр, шкэ вэрэшыжэ 
шинчэн кодо.

Мландэ йымач лэктын шогышо вӱдан изи йэр влакат уло. 
Адак лум-вӱд гыч, йӱр-вӱд гыч лийшэ йэрат улыт.

Сӱрэтыщтэ ончымо курук йэр вэсь сэмын лийын. Лои 
мучко изи эҥэр йогэн шогэн. Лоп кок могырым тура курук 
сэр. Шулышо лум вӱд дэнэ йӱр-вӱд йогын курук сэрым чар- 
ныдэ мушкын шогэныт. Тэвэ йогын сэрын ик тайылжым чот

Й э р.

мушкын кӱрлын шуыш, лоиым торэш иэтырэн шындыш, 
йогын корно пӧлналтэ, йогын кайэн кэртдымэ лийэ.

Вӱд кӱшӱчын лоиышко йогэнак шогэн: тыгэ лоиыш вӱд 
иэш' вашкэ тэмынат шинчын, йэр лийын йэрыштэ вӱд нӱйа 
ора дэнэ тӧр лийын, варажым иӱйамат эртэн, тур коч тэмын 
курук шэлшыла гыч талын йогаш тӱҥалын.

Икмыньарак ий эртымэкэ, йэр иэш мотор лийын. Иэрын 
сэрлашылш чодра дэн шудо кушкын; нунын кӧргыштӧ шуко 
тӱрлӧ йанлык илаш тӱҥалын.

Ийгыч-ийын кугу вӱдшо, изиаш, йӱр йогынжат малэн 
кийэн огытыл: йэрын пундашкьшэ лаврам, ■ ошмам, тыгыдэ 
кӱйым турлыктэн шындылыныт. Кугу-вӱдшӧ эркын йогымы- 
лан тӱрлым шындылын. Кугу вӱд пурэн шогымо вэрыштэ эрэ 
куашэмын, вара сэмын йэрын тудо ужашыжэ куиыш савырнэн, 
эн вараа\лан кукшо мландат лийын, мотор шудат кушкын 
шинчын.
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Угычыншуко ий эртымэкэ тидэ йэр йӧршын пыта, олмэ- 
шыжэ чаплэ олык лийын шинчэш.

Тӧр вэрыштат куп тугак лийын кэртэш.
Лавра дэнэ ошма лэч посна эҥэр дэнэ кугу-вӱдна йэр- 

лашкэ изиш шончалым, татырым, адак ик тӱрлӧ варышым 
намийат. Тидэ варымылам вӱд йогэн кайшыла мландэ ^ыч на- 
лын мийа. Вӱд нуным шулыктарэн вэлэнжэ налэш. Иэр гыч 
йогэн лэкмэ вэр уло гын, вӱд йэр гыч йогышыла вэлэнжэ 
улшо тӱрло варнышымат налын кайа. Иэр гыч йогымо вэр 
укэ гын, вӱд йэр гыч эркын пуча, кодшыжо чот шӧнчалан 
лийаш тӱҥалэш, альэ татыржэ, моло тӱрло ӱзгарат шукэмшэ 
чотан лийэш. Ындыжэ тудо вӱдым йӱаш ок лий. (  1 1,

Чывыштыш шӧнчалым вӱдан коркаш кудалтыза. Шӧнчал 
вӱдыштӧ шула. Сынжым ончэн вӱдын вашталтмыжым палаш 
ок лий, тудын тамжэ (тутшо) чылтак вэсь тӱрло лийын. Шон- 
чалан вӱдан коркам иктаж кэчылан шокшо вэрыш шындыза.
Вӱд корка гыч чыла пушыш кайа, кошка. Корка пундашэш 
шулыктарымэ шончална кодэш.

Пушыш кайшыла тыгыдэ вӱд ужашла корка гыч шӧнчалым , 
наҥгайэн огыт кэрт; тугак йэр гычат нунӧ шӧнчалым, моло 
варышымат наҥгайэн огыт кэрт.

Чот шӧнчалан йэрыштат вӱдшым пучуктараш, кошташ 
тӧчат; вӱдшо пытымэкэ пундашэш шипчын кодшо шончалжым 
погаш.

Мэмнан дэнэ Российштэ чыла шӧнчалжэ шулэп пытыдымэ 
йэр-влакат улыт. 'Гугайыштэ шӧнчаллгэ вӱд улмаштак пундашкэ 
турлэн шинчын шога. Ындэ йэрла пундаштэ шӧнчал кӱжгу 
лончо лийын погынэн. Пашазэ-влак кэчын чыждыр йӱлатышэ 
шокшыж воштак тугай йэрышкэ пуш дэнэ пурат, вӱдэшак ^
шогалытат катман гайэ тарман дэнэ йэр пундаш гыч шӧнча- 
лым каткалаш тӱҥалыт. Шӧнчалан вӱд нуиын вургэмышт 
йымакэ пура, могырыштым йораҥдэн пытармэш кочкэш. Шон- 
чалым тушто пашазэ-влаклан лукташ пэш йӧсо.

Пэш йосыжо тыгайэ: чот логар кошкымылан чаплэ шэрэ 
йӱшто вӱдымат тушто йӱын огыт кэрт; йырым-йыр кэчэ дэнэ 
ырыктымэ эртак шӧнчалан вӱд.

И о д ы ш л а ,  э с к э р к а л м а ш ,  пашала.

Иэрым иктаж кана ужмыда уло? Тудын кузэ лиймыжым 
ала шинчэда?

Молан кугу-вӱд шкэ вэлэнжэ кондымым йэрэш кӧда? 
Иэр-влак дэч могайэ пайда уло?
Молап йужо йэрлаштэ вӱд шӧнчалан?
Кучэман подыш вӱдым пыштызат тушко изин-изин шӧнча- 

лым шулумыжым чарнымэшкэ колтыза. Тудо шӧнчалан вӱдым
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ырыктыза, вара ужыда тушан адак ик ужаш шӧнчалым шулык- 
тараш лийэш. Вӱдым йӱкшыктьхза; тунамжэ шӧнчалын ик 
ужашыжэ иундашэш шинчэш. Молан тугэ лийэш?

Садэ вӱдым шолтыза, альэ шкэ пучэн кошкэн пытэмэш- 
кыжэ кодыза. Под тундашэш мо погына?

Тул ваштарэш кучэман под дэнэ шӧнчалан вӱдым шын- 
дыза. Вӱдшо шолаш иурумэҥгэ пушыж ӱмбалан йӱшто 
т а л и ҥ г а м  кучыза. Т а л и ҥ г а ш ^ )  вӱд чӱчалтышла шинчыт. 
Пулал ончыза, шӧнчалан улыт, альэ укэ?

Пӱйа дэнэ йэрын ойыртышыжо могайэ?
Куным ужмыда уло? Могайэ шудо? Кузэ лийын?

Куш кы лла гыч лиймэ ава рок-влак.
Йужгунам турлэн лийшэ к у р у  к ы ш т о  пушэҥгэ лыш- 

таш, кушкыл вурго, ракывот, моло тӱрлыжат вэрэштэш. Тугэ 
турлэн шичшэ лончылаштэ нуно шукын-шукын вэрэштыт.

Кӱй-шӱй кӱнчымаш.

Тугэжэ шонашат лийэш; ала турлэн шичшэ лончо дэч посна 
шот дэнат лышташ ора молыжат иогынэн лончым штат? манат. 
Тугэ иогынэн шичшэ лышташым, кушкыл вургым,вольыквильам, 
лужым да монь турлэн шичшылан шотлаш ок лий. Нуным к у  ш-

‘ ) Тарелка.
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кы л  к у р у к  тукым,  альэ к а п к ы л л а  г ы ч  л и й ш э  к у р у к -  
т у к ы м  ма на ш  лийэш.

Ожно кушкыл гыч лийшэ к у р у к  т у к ы м  ойлэна. Ш ы- 
нымыла, тэвык шотлан кӱй шӱй катышым ончалына. Тудым 
чот ончэн налэн налыда гын, тудын сэмын лийшэ моло ку -  
р у к  т у к ы м  тошто илышыжымат ыҥлэда.

Кӱй-шӱйым тӱжвал сынжэ гыч налаш нэшак лийэш. Тудо 
кучултмаштэ шотдэ нудуртылдмо моклакала лийэш гынат, лон- 
чылалт шогымыжо налдырна. Пудуртыл ончэт гын, шкэат 
налэт. Коҥгаш ныштымаштат моклакажым шогалтэн йӱлатэт 
гын, тудо лончыж дэнэ ващкэ шэлэш.

Ындэ лончылажым ончалза. Пуно шун лончо гайэ рашак 
ойырлэн огыт шого, ваш ушнылмыла койыт. Адак лончыла 
коклаштэ ну гыч лийшэ шӱй гайэ нуркажат вэрэштэш.

Кӱй - шӱйым йоршын нытымэшкыжэ йулаташ лийэш 
тидэ шотышто тудо ну дэнэ, турлыж дэнэ иктак. Кэрнакшы- 
мак тудо кушкыл гыч лийшэ ӱзгар улмаш: кушкыл чот ны- 
зырнэн шуко кийэн, ужашлажэ ваш нижын нытэныт, шэмэ- 
мыныт.

Кӱй-шӱй лукмо вэрыш, виньэмлашкыжэ мийэн ончалат 
гынат, тудо шотак: тудо туштат лончан-лончан лийын кийа. 
Адакшэ: кӱй-шӱй лончылан нундашьнк дэнэ ӱмбал лэвэдышыжэ 
чылт вэсь тӱрло шотан ӱзгар улыт.

Ты лончо нэргэлаштэ ваштарэш ончыктымыжым шэкла- 
ныза. Тудо шэм шун, шуко шэм корнан, корныжо вож сэмын 
тӱрло могырыш шарлымыла койыт. Кӱй-шӱй лукмо вэсь виньэм- 
лашкэ койэда гынат, туштат тугак: кӱй-шӱй лачак тугай 
шунан лончо ӱмбалнак кийа. Кузэ вара кӱй-шӱй тугай шунан 
лончо ӱмбалнэ лийман? Тудо чылт йараланак тугэ лийман огыл. 
Молан тугэ лиймыжым шинчэда гын, вара кӱй-шӱйын кушэч, 
кузэ лиймыжымат иалэда.

Ончалза адак ик кана йымалсэ шуным. Тӱрлӧ кушкылып 
вожлажэ рок кӧргыштӧ шарлэн таваҥылмыж гайэ ок кой гын? 
Тидэ шомак ушышкыда толэш гын, шонэн-шонэн тудын чын 
улмыжо ушэшда шинчэш гын, вара шкэат каласэда: „ к  ӱ й-ш ӱ й 
йы малнэ  к и й ш э  ш у н  к э р н а к а к  т о ш т о  годсо ӱмбал-  
р о к “  ш кэ ; к э  к ӱ й - ш ӱ й  ту р о к  ӱмб ала н  к у ш к ы н  йӧ- 
р ы л ш о  к у ш к ы л - о р а  уЛ ма ш “  маныда.

Кузэ лийын кӱй -ш ӱй ').
Ш уко тӱжэм-тӱжэм ий ожно мландэ ӱмбалнэ кугу чодра- 

влак кушкыныт. Нуно мэмнан кызытсэ чодра гайэ огыт ул 
улмаш. Тунамсэ пушэҥгэ гайыжэ ындэ укэ. Мэмнан шинчалан

0 Каменный уголь.
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нуно оҥайсыр вэлэ койшаш лийыныт дыр очыни. Нуно кӱкшӧ 
лышташышт мучаштэ, пыстыл гайэ, кызытсэ кӱртньо-нӧлдыш 
(кӱртньӱлыш) сынанрак улмашышт. Тунам мландэ ӱмбалнэ кы- 
зытсэ дэч шокшырак улмаш: йӱр чӱчкӱдын йӱрын, йужышто 
эрэ вӱдыжго лийын шогэн, мландыштат мучко ночко улмаш.

Чодра куплаштэ кушкын, йырым-йыр вӱд лийын. Пушэҥгэ- 
влак мардэж альэ вӱд мушмо дэнэ йӧрлыт гын, купыш пурэн 
кайэн йомын шогэныт. Вӱд шарлама годым ошма, шун йогэн- 
толын, пурэн кайшэ пушэҥгэ-влак ӱмбалан турлэн шинчын. 
Тэҥгыз сэрыштэ кушшо чодра лпйын гын, туштат чодра йӧр- 
лэдэн, тэҥгыз вӱд кондымо ошма дэнэ лэвэдалтын шогэн. 
Шогышо чодрам ораньэк вӱд налын, ӱмбачшэ шун альэ ошма 
шпчмат лпйэдэн.

Ий гыч-пй кайэн шогэн, курум дэн курум дэн жап эртэн. 
Мландэ йымакэ, вӱд йымакэ вэрэштшэ чодра-влак йӧршын 
шӱйын огыт ул: шун, ошма пызырмэ дэнэ, йуж укэ денэ, 
пушэҥгэ-влак пзпн-пзпн молэмыныт, пэшкыдэ шэм шӱйыш 
савурнэныт.

Молан йӧра ту мландэ шӱй? Мландэ шӱй тӱрлӧ пушэҥгэ, 
шудо гыч да монь лийын. Нуно чылажат йӱлэн кайшэ ӱзгар 
улыт. Тугэжэ кӱй-шӱйат йӱлышаш. Лач кӱй-шӱйым пу олмэш 
йӱлаташак луктыт. Заводлаштэ чойын корныштат ындэ шукэрт- 
сэк кӱй-шӱйым олтэн шокшым ыштэн плат.

Кузэ палыман кӱй-ш ӱйы н кушкыл гыч лиймыжым?
Мо тӱрлӧ кушкыл гыч лппын вара кӱй-шӱй? Тудым па- 

лаш лийэш гын? Кӱй-шӱйын лач шкэ ораштыжэ Гкушкылым 
палаш йӧршыжӧ укэ гынат, кӱй-шӱйын ӱмбалныжэ альэ йы-

Кӱй-шӱйыш савырнышэ кушкыл.

малныжэ кпйшэ лончышко вэрэштшыжым рашак ужаш лпйэш. 
Тыштэ-тушто кушкылла|пктэ-вэсэ ӱмбалнэ кпйат, лаптыргышэ 
улыт гынат, ожнысо сылнылыкышт пытэн огыл. Йужыштын 
сынжым тэвэ сӱрэтэш ончыктэна.
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Чыла кӱй-шӱй пушэҥгэ гыч лийыи огыл. Ш уко вэрэ тудо 
шудо-Блак гычат лийын. Вӱдӱжгӧ вэрлаштэ рокшо кӱйан альэ 
шунан гын, шкэж коч вӱдым. ок колто; тугайыштэ кугу йэр 
лийэш. Иэр сэрэш вашкэ рэгэнчэ кушкэш. Тудо рэгэнчэ эр- 
кын-эркын чыла вӱдым лэвэдэш. Капла лэвэдшэ рэгэнчэ ӱм- 
балан адак вэсь нэргэн рэ!’энчэ кушкэш. Тыгэ кушкын рэгэнчэ 
лончо эрэ шукэмэш, кӱжгэмэш: кӱшылсыжэ кушкэш, ӱлныжэ 
шӱймыла лийэш, кушмыжым чарна. Изин-изин рэгэнчэ лон- 
чыла дэнэ йэр пундашкэ шумэшкэ тэмэш.

Тыгэ йэр рэгэнчэ купыщ савырна, кӱшан кушшо рэгэн- 
чылгЭ йымалсылшм пызыра. Иымалсыжэ, кушмо шот гыч лэк- 
шылгэ пызырнэн мала, тургужыш савырна. Тургыл; лончын 
кӱжгытшӧ иыл важык, вич вал:ыкат лийэш. Тошто тургыж 
вара сэмын кошкэнат кэртэш, ӱмбачшэ иктаж турлык лончо 
дэнат лэвэдалтэш, ӱмбал рокат шинчэш. Сад.лан тошто куп 
олмэш олыкат лийын кэртэш, чодрат кушкэтп, моло кушкылат 
лийэш.

Икталг тӱжэм ий эрта гын, куп-тургыжат кӱй-шӱйыш 
савурна: олшо (ончыч) тудо кӱрэн сынаныш савурна, вара 
шэмэ лийэш, варал{ым „антрацит“  манмыжат лийын кэртэш.

Молан йӧршыжӧ уло кунтургыжын? Кэрэк могай куш- 
кылат йӱла. Куптургыж кушкыл гыч лийшэ ӱзгар. Садлан 
куптургыжат йӱла. Тугэ лиймэкэ тудым пу олмэшат кучылташ 
лийэш ала? Иэш лийэш. Чодра укэ вэрлаштэ тудым лачак пу 
олмэшак кучултыт. Тудым куп гыч касакын-касакын пӱчкын 
луктыт, коштат, варалхым олташ кучултыт.

‘ ) Торф.
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