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Отряд.
Якшар цӹреӓнвлӓ, 
йолт цӓрӓ вуянвлӓ, 
кӱвлӓ нинӹ эртӓт, 
ӧлцӓ мычкы кеӓт?

Ш окштым тыгыранвлӓ, 
мытык ялашанвлӓ, 
шалахай покаэш 
баклажкым’ сӓкенӹт.

Кӓпшӹ изи веле.
Тӹдӹ чӹнь ашкедеш. 
Вӓш лимӹ трамвайлан 
тӹдӹ ит ке манеш.

Цилӓ корным 
йӓшнӓ,
слонла ялжым

ташка.
Тӹве колыда, 
тӹдӹн лӹмжӹ маняры?

Тидӹ Коля, Саша,
Оля дӓ Наташа,
Игор дӓ Микитӓ,
Глеб дӓ Маргарита, 
Фридрих дӓ Алиса,
Тит дӓ Василиса. 
Иӓлжӹ тенге попат —  
Отряд тидӹ маныт.

Рекӓ вес сирӹштӹ 
тидӹ кӱ киӓлтӓ, 
кечӹ мыч ошмашты 
кӓпшӹм кечӹ йылата?

 ̂ Баклажка 
ылеш.
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ляпцака аты, корнышты кандышташ пиш яжо

3



Калялт шӹцшӹ пулышшы 
камака гӹц шокшы. 
Тупшы дӓ шӱдӹнгжӹ 
чугун гӹцӓт шимӹ.

Кышты тидӹн тыгыржы? 
Кышты тидӹн ялашшы? 
Кышты тидӹн баклажка 
шалахай велӓн сӓкьшжӹ?

Тидӹн чимӹ выргемжӹ — 
якшаргышы кавашты. 
Тидӹ веле вӹлнӹжӹ —  
нимат уке молыжы.

Ужат —
ныр вес велнӹ
мӹнер кӓрӹм хала.
Мардеж вӹсен толеш  —  
хала цӹтӹрӓлтеш.
Пандеш ялштым пӧртвлӓжӹ 
шундон тышкымы агылеп. 
Парус ганьы кӱшкӹ, 
нӹнӹ вӹсен кенештӹ.

Ӧлцӓвлӓжӹ
какляка,
ӹлӹшӹвлӓжӹ —  
цӓрӓ яла.
йӓлж ӹ  тенге попат — 
лагерьышты отряд.

Тидӹ пӓшӓш шагалеш —  
шӱдӹ киддон кычылтеш. 
Ш укы уштыш мӹндӹркӹ 
пӓшӓ гокшы мӱгрӓлтеш.

Кӓвӓн кӹшкӓш тидӹ 
алыкышкы кеӓ.
Кӹдӓл дӓнгӹнь пишолым, 
васильокым, ромашкым, 
кошкыш кукшы шудым, 
авартым шудъш ыдыра, 
кӓвӓнӹш ружге цымыра. 
Иӓлжӹ тенге попат —  
пӓшӓм ӹштӓ Отряд.

Махань флот тиштӓкен, 
рекӓ мычкы йогалта.
Кашар нерӓн пышвлӓштӹ —  
цилӓн цӓрӓн матросвлӓ. 
Команда паштек кӓндӓкш 
кид
вешлӓвлӓм кычат цилӓн
трӱк,
вӹдӹм
ыдыралыт,
ходым
приваялыт.
Рулевойжы ит омешт, 
Анзыкетлӓ пыт анжы! 
Йӹлметшӹдон ит равед —  
ошмаш пыртен ит шӹндӹ!

Ма тӹштӓкен шукы вуй, 
рекӓ вӹлнӹ ин каштыт? 
Ц ӓрӓ кидвлӓ тӹштӹ кӱн 
пиш мӹндӹрнӹ раведӹт? 
Ма тӹштӓкен тымаша, 
ваштылыт, талашат?
Йӓлжӹ тенге попат — 
нӱштӹлеш Отряд.

С. М аршак.



Ядмашвлӓ.
1. Малын автор лыдышыжым «Отряд» манын, «Пионервлӓ» 

манын лӹмдӹде.
2. Кӓнгӹжӹм отряд махань ылеш (вӹлец анжен дӓ вӹргем- 

дон)? Лыдышыштыш шамаквлӓдонок келесӹдӓ.
3. Лыдышышты лагерьым кыце лӹмдӹмӹ, пионервлӓн палат- 

кывлӓ гишӓн мам келесӹмӹ.
4. Лагерьышты отряд кыце веремӓжӹм эртӓрен?
5. Тӓмдӓн отрядтӓ кӓнгӹжӹм кышты ылын? Кыце ӹлен? Тӹдӹ 

гишӓн шайышт пуда, вара сирӹдӓ.

Гӹргештӹмӓш.
Ик кораэль свет йӹр сӓрнен шон дӓ мӹнгеш сӓрнӓлӹн. 

Кечӹ тыр ылынат, цилӓ народ палубыштьй ылын. Народ 
лошты кого обезьян сӓрнӹлтӹн дӓ цилӓм ваштылтен. Тӹ 
обезьян кайышланылын, тӹргештӹлӹн, лицӓжӹм потикӓлӓ 
ӹштӹлӹн, эдемвлӓм мыскылылын, каеш уш —  тидӹндон 
потикӓлӓнӹмӓшӹм тидӹ пӓлен, дӓ седӹндонок тидӹ эчеӓт 
когон кайышланылын.

Тидӹ корабль капитанын луаткок иӓш ӹрвезӹ вӹкӹ 
тӹргештен вазын, тӹдӹн вуйжы гӹц шляпӓм кыдаш нӓлӹн 
дӓ ӹшкӹмжӹн вуешӹжӹ чиэн шӹнден, вара мачты® вуйыш 
йӹлерӓк кузен кен. Цилӓн ваштыл колтенӹт, ӹрвезӹ шляпӓ- 
деок киэн кодынат, тӓ ваштылмыла тӓ мӓгӹрӹмлӓ — ӹшкежӓт 
пӓлӹде. Обезьян мачтын пӹтӓриш тореш кӓштӓэш шӹнзӹн, 
шляпӓжӹм кыдашын дӓ тидӹм пӱвлӓжӹдон дӓ лапавлӓжӹ- 
дон кышкедӓш тӹнгӓлӹн. Тидӹ ӹрвезӹ вӹкӹ мыскылымла 
анжен дӓ ӹшкьшжӹн лицӓжӹм ӹрвезӹ вӹкӹлӓ потикӓлӓ 
анжыктылын. Б1рвезӹ тидӹлӓн крозен дӓ тидӹн вӹкӹ сӹгӹ- 
рӓл колтен, обезьянжы эчеӓт кого шӹдӹдон шляпӓм кыш- 
кедӹн.

М атросвлӓ когоракынок ваштылаш тӹнгӓлӹнӹт, ӹрвезӹ 
якшарген кен, тидӹ курткыжым кыдаш шуэн дӓ обезьян

 ̂ Пӓлуба — корабльын кӱшӹл частяжӹ.
 ̂ .Мӓчта — корабльыштыш кӱкшӹ штолмы, тидӹн вӹлӓн пару- 

сым кӓрӓт.
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докы кузаш  тӹнгӓлӹн. Керем мычкы ик минут нӓрӹшток 
мачтын пӹтӓриш тореш кӓштӓ якте тидӹ кузен шон, шля- 
нӓм роалтен нӓлӓш цацымжы годым, обезьян эчеӓт кӱш- 
кӹлӓ пиш ловкан дӓ чӹнь кузен кен.

— Тӹнь мӹиь гӹцем соикток шӹлӹн ат керд! —  ӹрве- 
зӹ сӹгӹрӓл колтен дӓ эчеӓт кӱшкӹлӓ кузен, ӹрвезӹ когон 
шӹдешкен шонат, обезьян гӹц пачеш кодте. Тенге обезьян 
дон ӹрвезӹ ик минут нӓрӹштӹ мачта вуйышкок кузен 
шоныт. Сек кӱшкок кузен шомыкыжы, обезьян кужын 
цызлалт кеен, шайыл ялжыдон керемеш кечӓлтӹн дӓ сек 
кӱшнӹш тореш кӓштӓ вуеш шляпӓм сӓкӓлтен, ӹшкежӹ 
мачты мычашкок кузен шӹнзӹн дӓ тӹштӹ кайышла- 
нылын, пӱвлӓжӹм анжыктылын, сусу лин. Тореш кӓштӓ 
вуйышты кечӹшӹ шляпӓ мачты гӹц кок аршын нӓрӹ вӓ- 
рӹштӹ ылын, керем дон мачтым кид гӹц колтыде, шляпӓ 
якте шоаш акли ылын.

Ӹрвезӹ эчеӓт когон шӹдешкен. Тӹдӹ мачты гӹц кид- 
шӹм колтен дӓ кӓштӓшкӹ ташкалын. Палубышты ылшывлӓ 
обезьян дӓ капитанын эргӹ вӹкӹ анженӹт дӓ ваштылы- 
ныт; ӹрвезӹ керемжӹм колталтен дӓ кидвлӓжӹм раведӹл 
тореш кӓштӓшкӹ ванжымым ужмыкышты, палубышты ылшы- 
влӓ цилӓн пиш когон лӱдмӓшеш тӹнгӹн шӹцшӹ гань лин 
колтенӹт.

Яклешт кен ылгецӹ — тидӹ палубыш кенвазешӓт, шӹр- 
пӹн шӓлӓнӓ ылын. Яклештеок тореш кӓштӓ вуйышкы шои 
дӓ шляпӓжӹм нӓлӹн ылгецӓт, тӹдӹлӓн сӓрнӓлӓш дӓ мӹн- 
гешок мачты якте шоаш ясы ылын. Цилӓн юк лыктеок шал- 
генӹт дӓ ма лиэш тӹдӹм выченӹт.

Народ лошты тӓгӱ ӓнят, лӱдӹн колтенӓт, ох манын трӱк 
сӹгӹрӓл колтен. Тӹ юк гӹц ӹрвезӹ лӱдӹн колтен, ӱлӹ- 
кӹлӓ анжалын дӓ ӓйӹнӓл кен.

Тӹ жепӹн карабльын капитан, ӹрвезӹн ӓтяжӹ, каюта 
г:';щ лӓктӹн. Чайкывлӓм лӱӓш манын, тӹдӹ кидешӹжӹ пичӓ- 
лӹм намалын. Тӹдӹ мачта вуйышты эргӹжӹм ужын кол- 
тен дӓ тӹнӓмок эргӹжӹ вӹкӹ целен шӹнден, сӹгӹрӓл 
колтен: «Вӹдӹшкӹ! Вӹдӹшкӹ тӹргештӹ! Лӱэн шуэм!» Ь1р- 
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везӹ цилӓ векӹлӓ лывшалтын дӓ нимат ынгылыде. «^'ӹр- 
гештӹ, агыт гӹнь, лӱэн шуэм!.. Раз, два!.. три», —  манын 
сӹгӹрӓл колтымыкыжы тӧрӧкок, вуйжым ӱлӹкӹлӓ кыче- 
нӓт, ӹрвезӹ тӹргештен.

Пушкан снӓряд ганьы, ӹрвезӹ тангыжышкы вален вазын 
дӓ тӹдӹм коэвлӓ мӱден поспейӹмешкӓт эче, корабль гӹц 
тангыжыш коклы матрос-млодец тӹргештенӹт. Иктӓ нӹллӹ 
секунд нӓрӹ эртӹмӹкӹ, ӹрвезӹн кӓпшӹ тангыж вӹкӹ кузен 
кен. Тӹдӹм кыченӹт дӓ корабльышкы кузыктенӹт. Ик мазар 
минут эртӹмӹкӹ ӹрвезӹн ышмажы дон нержӹ гӹц вӹд 
лӓктӓш тӹнгӓлӹн дӓ тӹдӹ шӱлӓш тӹнгӓлӹн.

Тидӹм капитан ужмыкыжы, тӹдӹм тӓгӱ пӱктӓш цаца 
машанет, трӱк сӹгӹрӓл колтен дӓ, мӓгӹрӹмжӹм иктӓт ӹн- 
жӹштӹ ужеп манын, ӹшкӹмжӹн каютышкыжы кыргыжын.

Л. Н. Толсгпой.
Ядмашвлӓ.

1. Обезьян пароходышты мам ӹштӹлӹн?
2. Ӹрвезӹ ӹшкӹмжӹм кыце кычен?
3. Ӹрвезӹн ӹлӹмӓшӹжӹлӓн кыштакен лӱдӹш ылын?
4. Ӹшкӹмжӹн эргӹжӹм капитан кыце спасаен?
5. Капитан статян эдемвлӓм кыце маныт?
6. Ӓтяжӹ гӹц пасна, ӹрвезӹм эче кӱвлӓ спасаенӹт дӓ кыце 

спасаенӹт?

Жава-путешественница.
1. Купышты попымаш.

Свет вӹлнӹ квакуш ка-жава ӹлен ылын. Тидӹ купышты 
шӹнзен, кужнервлӓм Дӓ шӹнгӓвлӓм кычен, шошым шомы- 
кы тӓнгвлӓжӹдон иквӓреш квак-квак манын саслен. Тидӹм 
аист ак кач ылгецӹ, тидӹ курым мычкыжок яжон ӹлӓ ылын. 
Тидӹндон ик происшестви лиӓлтӹн.

Тидӹ икӓнӓ вӹд лӹвӓцӹн лӓктӹн шӹцшӹ кадри укшеш 
шӹнзӹн ылын дӓ шокшы тыгыды юрышты йонгешт шӹн- 
зен.

«Ах, тагачы махань яжо начкы кечӹ!»-— тидӹ шанен.^— 
«Техень годым свет вӹлнӹ ӹлӓш пиш яжо!»



Тидӹн ала тьолгыжалтшы тупшым изи юр нӧртен; 
юр патькалтышвлӓ мӹшкӹр лӹвӓкӹжӹ дӓ яллапа пындаш- 
кыжы йоген валенӹт, тидӹ йонгата, ииш яжо ылынат, жава 
изиш веле вӓк квак-квак манын сӹгӹрӓл колтыде. Ж ава 
теве мам ӓштен колтен: кӹзӹт шӹжӹ, ^пӹжӹм жававлӓ 
квак-квак манын.ак саслеп, шӹжӹм квак-квак манын саслы- 
мыкы, жаван достоинствыжым ямден шуаш лиэш. Седӹн- 
дон тидӹ юкымат лыкте, йонгештӹн веле.

Трӱк вӹцкӹж, шишкышы юк воздухышты шактен кол- 
тен. Техень породы лыдывлӓ улы: чонгештӹмӹштӹ годым 
шылдырвлӓштӹ воздухым нӹчкедӓт дӓ тенге шишкат: фӱ- 
фӱ-фӱ-фӱ. Ти гӓнӓ лыдывлӓ воздухышты кого пел кругым 
ӹштенӹт дӓ жава ӹлӹм вӓрӹшкок шӹнзӹнӹт.

—  Крӓ-крӓ! —  ик лыды сӹгӓрӓл колтен,—  чонгештӓшнӓ 
эче мӹндӹр, качкылдалаш келеш.

Ж ава тӹнӓмок шӹлӹн шӹнзӹн. Тидӹм, кого дӓ кӹжгӹ 
жавам, лыдывлӓ соикток ак качеп ылын. Ж ава тидӹм 
пӓлен гӹнят, иктӓ-ма лин колтымаш гӹц, кадри ара лӹвӓкӹ 
пырен шӹнзӹн. Ш аналталын дӓ ӹшкӹмжӹн кого сӹнзӓӓн 
вуйжым вӹд вӹкӹ лыкташ решен: лыдывлӓ кышкы чонгеш- 
тӓт, тӹдӹм тидӹ пӓлӹнежӹ ылын.

—  Крӓ, крӓ! —  вес лыды сӹгӹрӓл колтен,—-ӱштӹ лиӓш 
тӹнгӓлӹнӓт уш. Йӹлерӓк югышкы! Йӹлерӓк югышкы!

Ти лыдын келесӹмӓшӹжӹм вес лыдывлӓжӓт яралеш 
шотленӹт дӓ цилӓн саслаш тӹнгӓлӹнӹт.

—  Господа лыдывлӓ,—  жава лӱдтеок манын,— тӓ югыш- 
кы чонгештедӓ, ма техень юг ылеш? Мӹнь тӓмдӓм тыр- 
гыжландарышым, идӓ шӹдешкӹ веле.

Ж авам лыдывлӓ ӓрен нӓлӹнӹт. Пӹтӓри нинӹ жавам 
качкын колташ шаненӹт ылын. Вара, жава кого ылеш, ыш- 
машкы ак пыры, манын цилӓн саслаш тӹнгӓлӹнӹт:

—  Югышты яжо! Ь1аде тӹ ш тӹ  шокшы! Тӹштӹ яжо, 
шокшы купвлӓ улы. Йӹлвлӓжӹ тӹштӹ маханьвлӓ! Югыш- 
ты яжо!

Нинӹ когон сасленӹт, жаван пӹлӹш тӱэшӓт уке. Ж ава 
нинӹм чуч-чуч цӓрен дӓ ик лыды гӹц юг гишӓн ынгылда-
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рен пуаш ядын, тидӹлӓн тӹ лыдыжы йӓл гӹц тазаракла 
дӓ ышанракла кайын. Юг гишӓн лыды попым годым, жава 
пишок сусу лин колтен дӓ ядын:

—  Югышты шӹнгӓвлӓ дӓ кужнервлӓ шукы улы?
—  О, пиш шукы улы! —  лыды отвечаен.
—  К вак!— жава сӹгӹрӓл колтен дӓ йӹр анжал сӓрнен,. 

тӹштӹ тӓнгвлӓжӹ уке ли, тӹдӹм анжалын. Тидьг юк лык-

таш лӱдӹн, саслым юкым жававлӓ колыт гӹнь, шӹжӹм 
саслымашеш йӓтлен кердӹт ылын. Тьшге гӹнят, хыть ик 
гӓнӓ квак манте тидӹ тырхен кердте.

—• Мӹньӹм сагада нӓнгедӓ?
•— Тидӹ мӹлӓм удивительны! — лыды сӹгӹрӓл колтен.— 

Кыце мӓ тӹньӹм нӓнгенӓ? Тӹньӹн шылдырвлӓэт уке.
—  Кынам тӓ чонгештедӓ? —  жава ядын.
—• Скоры, скоры! —  цилӓ лыды сӹгӹрӓл колтенӹт.—
—  Крӓ, крӓ, крӓ, крӓ! Тиштӹ ӱштӹ.

Югышкы! Югышкы!
—  Мӹлӓм иктӓ вӹц минутым шаналталаш пудай,— жава 

манын,—  мӹнь цецаш толам. Мӹнь иктӓ-мам яжом^ шанен 
лыктам векӓт.



И. Лыдывлӓдон путешествуйымаш.

Ж ава пӹтӓри шӹцмӹ укшышкыжок шӹнзӹн ылын. Тидӹ 
укш  гӹц вӹдӹш тӹргештен, дӓ тумаяшыжы иктӓт ӹнжӹштӹ 
ӓптӹртеп манын, вӹд парсын лошкы пырен кен. Вӹц минут 
нӓрӹ эртӹмӹкӹ, лыдывлӓ чонгештен кеӓш тӓрвӓненӹт ганьок 
ылын, тӹ нӱжвец жава перви шӹнзӹмӹ укш туреок вӹд 
вӹкӹ жава вуй лӓктӹн кен. Тидӹ ӹнде жававлӓ кыце сусу 

лин кердӹт, тӹхень сусу ылын.
—  Мӹнь шанен лыктынам, мӹнь монам,—  тидӹ келе- 

сен,—  коктын ти уа", ваштырым нырыл шӹндӹдӓ, мӹнь 
ваштыр покшалан кечӓлтӓм. Тӓ чонгештедӓ, мӹнят сагада 
ваштыр тервен кечӓлт кеем. Тӓ идӓ саслы, мӹнят юкым ам 
лык, тӹнӓм цилӓ яжо лиэш.

Кым тӹжем уштышым ’ юк лыктеок чонгештӓш дӓ жавам 
нӓнгеӓш лелӹ ылын гӹнят, лыдывлӓм жава яжон ын- 
гылдарен мыштенӓт, нинӹ цилӓн тидӹм сагашты нӓнгеӓш 
решенӹт. Яжо, цаткыды уа ваштырым моныт, тидӹм кок 
лыды пырыл шӹнденӹт, жава ваштырым покшец пырыл 
шӹнден дӓ лыдывлӓ цилӓн воздухыш чонгештен кузенӹт. 
Ж авам лыдывлӓ пиш кӱшкӹ лӱлтенӹт дӓ тидӹ лӱдӹн; 
тӹдӹ гӹц пасна, лыдывлӓ тӧр чонгештӹделыт дӓ вашты- 
рым мыльгыктылыныт. Пумаган паяц^ ганьы, жава возду- 
хышты лывшалтын, земляшкӹ кенвазаш ӹнжӹ ли манын, 
тидӹ цилӓ силажыдон ваштырым пырыл шӹнден. Вашты- 
реш кечӓлт кеӓш тидӹ йӹле тымень шон дӓ йӹрвӓш ан- 
жылташ тӹнгӓлӹн. Тидӹ лӹвӓлнӹ нырвлӓ, алыквлӓ, рекӓ- 
влӓ дӓ кырыквлӓ ылыныт. Ж ава ваштыр тервен кечен ке- 
мӓштӹжӹ шайыкыла дӓ изиш кӱшкӹлӓ анженӓт, седьшдонат 
тидӹлӓн ӱлӹкӹлӓ анжаш трудна ылын, тенге гӹнят, изиш 
ужын дӓ тидӹ сусуэмӹн, чываньланен.

«Вот кыце мӹнь яжон шанен лыктынам»,— ӹшке гишӓн- 
жӹ тидӹ шаналтен.

' Уштыш — километр гӹц изиш кужырак.
' П аяц— циркыштыш клоун выргемӓн, калпакан, кид дон 

ялжым шывшедӹлшӹ мадыш-поханя.
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Мол лыдывлӓжӹ жавам нӓнгешӹ кок лыды паштек 
чонгештенӹт, нинӹ сасленӹт дӓ ж авам хваленӹт.

—  Мӓмнӓн жавана пиш ышан вуян ылеш, лыдывлӓ 
лоштат вӓк техеньжӹ чӹдӹ,—  нӹнӹ маныныт.

Тидӹ лыдывлӓлӓн таум келесӓш ышмажым пачын колты- 
мыкы пиш лӱдӹшлӓ кӱкшьщ гӹц кенвацмыла манын ӓшӹн- 
дӓрен колтенӓт, тидӹ цилӓ силажыдон ваштырым пырыл 
шӹнден дӓ терпӓш решен. Тидӹ кечӹ мычкы тенге лыв- 
шалт кечен. Тидӹм нӓнгешӹ лыдывлӓ чонгештӹмӓшток 
пиш ловкан ваштырым вес кок лыдылан пырылтаренӹт. 
Тидӹ пиш лӱдӹшлӓ ылын: жава пиш, когон лӱдӹн колте- 
нӓт, чуч веле квак манын сӹгӹрӓл колтыде. Вады лимӹкӹ 
цилӓ компани тамахань купеш вазалыныт. Ир жерӓ годы- 
мок лыдывлӓ жавадон иквӓреш эче пакыла чонгештенӹт. 
Нинӹ тред нӓлмӹ нырвлӓ вӹлец, сарем кешӹ шӹргӹвлӓ 
вӹлеп дӓ шукы киндӹ капнаан солавлӓ вӹлец чонгеште- 
нӹт. Солавлӓ гьщ эдемвлӓн юкышты дӓ сепанды юквлӓ 
шактенӹт. 9демвлӓ лыдыволкы вӹкьГанженӹт, тӹштӹ тамам 
потикӓм ужынытат, лыдыволкы вӹкӹ киддон анжыктылы- 
ныт. Ж ава эдемвлӓ докыла валынежӹ, ӹшкӹмжӹм анжык- 
тынежӹ дӓ тӹдӹ гишӓн мам попат, тӹдӹм колыштнежӹ 
ылын.

III. Путешестви пӹтӹмӓш.

Кокшы гӓнӓ кӓнӹмӹштӹ годым тидӹ келесен:
—  Улӹцрӓк чонгештен ана керд вӓл: мӹлӓм иктӓ-ма 

худа лин колта гӹнь, мӹнь кенвазаш лӱдӓм.
Лыдывлӓ ӱльщ рӓк чонгештӓш сӧренӹт. Вес кечеш нинӹ 

пиш ӱльщ чонгештенӹт, попым юквлӓӓт вӓк шактат ылын.
—  Анжалда, анжалда,—  ик солашты ӹрвезӹвлӓ сасле- 

нӹт,—  лыдывлӓ жавам нӓнгеӓт!
Ж ава тидӹм колын колтен дӓ тидӹн шӱмжӓт тӹргӓш 

тӹнгӓлӹн.
—  Анжалда, анжалда, —̂ вес солашты коговлӓ сасле- 

нӹт,— вот потикӓэт!
«Тидӹм мӹнь шанен лыктынам, лыдывлӓ агыл. Тидӹм 

нинӹ пӓлӓт вӓл»,— жава шаналтен.
11



—  Анжалда, анжалда,—  кымшы солашты сасленӹт,— ох, 
махань потикӓ! Тидӹм кӱ шанен лыктын?

Тиштӓкен жава тырхен кердте, цилӓ лӱдӹшӹм монден 
шуэн, дӓ улы силажыдон сӹгӹрӓл колтен:

— Тидӹм мӹньӹ, мӹньӹ!
Тидӹ сӹгӹрӓл колтымыжы годым, ваштыржы гӹц сӹ- 

сӹрген кен дӓ земля вӹкӹ вуйын-пачын вален. Лыдывлӓ 
когон сӹгӹрӓл колтенӹт; ик лыды чонгештӹмӓштӹжок жа- 
вам кычаш цацен дӓ поспейӹде. Ж ава, цилӓ нӹл лапажым 
шӓрен шӹнден, земля вӹкӹлӓ чӹнь вален; лыдывлӓ чӹнь 
чонгештенӹтӓт, сӹгӹрӓл колтым туре ылшы пингӹдӹ зем- 
ляшкӹ тидӹ кенвацте, сола вуйыштыш лявӹрӓн пӱӓшкӹ 
шыралтын, тидӹ жавалан кого цӓш лин.

Тидӹ вӹд лӹвӓц йӹлерӓк лӓктӹн кен дӓ тӧрӧк сусу 
пардон эчеӓт цилӓ силажыдон сӹгӹрӓл келтен:

—  Тидӹм мӹньӹ! Тидӹм мӹньӹ шанен лыктынам!
Тидӹн йӹржӹ иктӓт уке ылын. Вӹд шӓпнӓлт кемӹ

юк гӹц лӱдӹн колтышы жававлӓ вӹд лӹвӓкӹ шӹлӹн 
шӹнзӹнӹт. Вӹд лӹвӓц лӓкмӹкӹштӹ, у жава вӹкӹ нинӹ 
Цӱдеен анженӹт.

Кыце тидӹ лыдывлӓдон путешествуйымаш у, нигнам 
ылтымы йӧн гишӓн ӹлӹмӓштӹжӹ шанен каштын дӓ кыце 
тидӹм ӹштен шоктён, кыце тидӹн ӹшкӹмжӹн лыдывлӓжӹ 
линӹт дӓ тидӹм, нӹнӹ, кышкы шанен тӹшкӹ кандыштыныт; 
кыце’ тидӹ пиш яжо, шокшы купан дӓ шукы шӹнгӓ дӓ 
вес качшашлык насекомыйвлӓ улан югышкы каштын то- 
лын, тидӹвлӓ гишӓн нинӹлӓн потикӓлӓ историм шайышт 
пуэн.

—  Тӓмдӓн ӹлӹмӓштӓм анжалаш мӹнь тӓ докыда то- 
лынам,—  тидӹ келесен,—  мӹнь тӓ доныда шошым якте, 
лыдывлӓэм толмешкӹ ӹлем.

Лыдывлӓжӹ мӹнгеш нигнамат толтелыт. Ж ава земляш 
кенвацмыкыжы колен манын нӹнӹ шаненӹт дӓ тидӹм 
пйш жӓлӓенӹт.

В. М. Гаршип.
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Ядмашвлӓ.
1. Пиш яж ою г вӓреш жава-путешественница кышкы вӓрештӹн?
2. Малын жаван путешествуйымашыжы яжон пӹтӹде?
3. Жава ӹшке гишӓнжӹ соок мам попен? -Жаван шамаквлӓ- 

жӹдон келесен пуда.
4. Ӹшкӹмжӹн путешествижы гишӓн жава мам шанен лыктын?
5. Жава махань эдемвлӓ статян ылеш.
6. Частявлӓн цилӓ заголовкывлӓм сирен нӓлдӓ дӓ план семӹнь 

жава-путешественница гишӓн попен пуда.

Коллоэц дон кол гишӓн ямак.
Симсӹ тангыж тӹрӹштӹ,
Тоштем шӹцшӹ землянкӓштӹ,
Коллоэц дон папажы 
Кымлы кым и ӹленӹт.
Тьотя колым лоэн,
Папа мушым шӹдӹрен.
Ик гӓнӓ тьотя келдем шуа,
Келдем лыктеш, нальы веле.
Вес гӓнӓ тьотя келдем шуа,
Келдем лыктеш, шуды веле.
Кым гӓнӓ тьотя келдем шуа,
Келдем лыкты, ик кол лӓктӹ,
Проста агыл, шӧртнин колжы.
Ш ӧртни колжы едемлӓ попа,
Тӹдӹ тенге сарвала:
«Тьоти, мӹньӹм тангыжыш колты. 
Мӹньӹ тӓржӹм шергӹм пуэм;
Тӹнь мам кӹчет, цилӓ пуэм».
Тьотя ӧрӹн лӱдӹн колтен: \
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Кымлы кым и колым лоэн, 
Попыш колым тӹдӹ ужте. 
Колым вӹдӹш колталта, 
Коллан ласкон пелештӓ: 
«Цевер кеок, шӧртни кол! 
Тӹньӹн тӓрет акат кел; 
Кеок тангыж вӹдӹшкок, 
Кашок ӹшкӹмьш воляшток»

II.

Тьотя толеш нана докы 
Ннгнам ужтььмым шайыштеш: 
«Тагачы колым кыченӓм ыльы, 
Простам агыл, шӧртнннӹм,
Эдем ганьы нопышым.
Тангыжыш колташ кол сарвалыш, 
Мӹнь мам кӹчем нуаш сӧрӹш.
Кол гӹц тӓрӹм мӹньӹ шӹм нӓл; 
Тангыжыш тӹдӹм колтышым».
Папа тьотям вырсен шуа:
«Эх, ороды, йӱдӹшӹ,
Ннмат нӓлӹн мыштыде.
Тӓгӓнӓнӓ теве шелӹн,
Хыть тӓгӓнӓм кӹчем ылын».
Тангыж тӹрӹш тьотя миӓ.
(Тангыж нзнш коэштӓлтеш).
Ш ӧртнн колым сӹгӹрӓш тӹнгӓлеш. 
Колжы толеш, тьотям ядеш:
«Тӹлӓт тьотн, ма келеш?»
Тьотя кымалеш, тенге манеш: 
«Мӹньӹм шонгым, ӹжӓлӓйӹ! 
Мӹньӹм вырса панаэм,
Ирӹк уке мӹлӓнем;
У тӓгӓнӓ келеш,—  манеш; 
Ӹшкӹмнӓжӹн шелшӹ ылеш». 
Ш ӧртнн колжы келесӓ:



«Ит ойхыры, цевер кеок, 
У тӓгӓнӓ тӓмдӓн лиэш».

III.

Тьотя толеш папа докы,
У тӓгӓнӓ папан улы.
Папа пуше тьотям вырса: 
«Ороды,—  манеш,—  ярдымаш! 
Кӹчен нӓлӹн тӓгӓнӓм,
М ахань пользым мон, ыжат. 
Ке, ороды, колет докы,
Кымал вац дӓ пӧртӹм яд». 
Тангыж тӹрӹш тьотя кеӓ 
(Симсӹ тангыж пыдыранен), 
Ш ӧртни колым сӹгӹрӓлеш. 
Колжы толеш, тенге ядеш: 
«Тӹлӓт тьоти, ма келеш?» 
Тьотя кымалеш, тенге манешг 
«Мӹньӹм, шонгым, ӹжӓлӓйӹ! 
Пуше вырса папаэм,
Ирӹк, уке мӹлӓнем;
Пӧртӹм кӹчӓ шонгыэм». 
Ш ӧртни колжы келесӓ:
«Ит ойхыры, цевер кеок, 
Б1лӓш пӧрттӓ тӓмдӓн лиэш?»

IV.

Землянкӓ докы тьотя кеӓ, 
Землянкӓжӹн вӓржӓт кодте: 
Анзылныжы у пӧрт шӹнзӓ, 
Кӱшӹл пӧртӓн ош труван, 
Капкавлӓжӹ тум ханган.
Папа шӹнзӓ окня сага,
Тьотям шамте когон вырса: 
«Ородак-силтӓк, йӱдӹшӹ! 
Пӧртӹм кӹчен нӓлӹн вет!
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Колет докы ке, келесӹ: 
Хресӓнь пӓшӓм ӹнем ӹштӹ, 
Дворян марья мӹнь линем». 
Тангыж тӹрӹш тьотя кеӓ 
(Симсӹ тангыж тырэк агыл), 
Ш ӧртни колым сӹгӹрӓлеш. 
Колжы толеш, тенге ядеш: 
«Тӹлӓт, тьоти, ма келе^и?» 
Тьотя кымалеш, тенге манеш; 
«Мӹньӹм, шонгым, ӹжӓлӓйӹ! 
Пуше йӱдӓ папаэм,
Ирӹк уке мӹлӓнем.
Хресӓнь пӓшӓм ӹнежӹ ӹштӹ, 
Дворян марья линежӹ». 
Ш ӧртни колжы келесӓ:
«Ит ойхыры, цевер кеок».

V.

Тьотя толеш папа докы,
Анжа кӱкшӹ теремӱ 
Пӧртанзылны папажы,
Соболь каваштын ыжгажы,
Парсын калпак вуйышты,
Ш ергӓш кӱвлӓ шӱштӹжӹ,
Ш ӧртни шӓргӓш парняшты,
Якшар пашмак ялышты. 
Слугавлӓжӹ йӹржӹ шалгат,
Папа нӹнӹм шиэш, ӱп гӹц кӹреш. 
Папам ужын тьотя попа:
«Пуры лижӹ, дворян марья?
Вара йӓнгет ӹнде кӓнӹш?»
Папа тьотям вырсен шуа, 
конюшньыш служаш тӹдӹм колта.

Ч е р е м  — тоштын паян эдемӹн то- 
мам тенге маныныт.
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Ӓрня эртӓ, весӹ эртӓ,
Папа пуше веле йӱдӓ; 
Колжы докы тьотям покта: 
«Колетлӓн кымал, ке, 
Дворян марья ӹнем ли, 
Царица ӹнде линем».

I

Тьотя лӱдӹн колтен:
«Вара ма тӹнь, ышет кете? 
Ашкед, попен ат'мыш тыш , 
Кугижӓншӹм ваштылтет». 
Папа пуше шӹдешкӓ, 
Тьотям савен тӹ колта.
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«Проста мары, тӹнь ма вара, 
Дворянкадон спорынет?
Тӹлӓт честьдон мӹнь попем, 
Кеок тангыж тӹрӹшкет,
Тӹте виден нӓнгектем». 
Тангыж тӹрӹш тьотя кеӓ 
(Симсӹ тангыж шимем кен), 
Ш ӧртни колым сӹгӹрӓлеш, 
Колжы толеш, тенге ядеш: 
«Тӹлӓт, тьоти, ма келеш?» 
Тьотя кымалеш, тенге манеш: 
«Мӹньӹм, шонгым, ӹжӓлӓйӹ: 
Шӹдӓн ылеш папаэм.
Дворян марья ӹнежӹ ли, 
Царица ӹнде линежӹ». 
Ш ӧртни колжы келесӓ:
«Ит ойхыры, цевер кеок, 
Лиэш папат царица».

VI.

Тьотя толеш папа докы 
Анзылныжы кугижӓн палата^, 
Папа шӹнзӓ стӧл лошты, 
Боярвлӓжӹ, дворянвлӓжӹ, 
Нӹнӹ служат папалан, 
Вескидӹштӹш ӓрӓкӓм 
Оптен пуат тӹдӹлӓн.
Папа ӓрӓкӓм подылеш, 
Пӹрӓникӹм пырылеш.
Папа йӹр салтаквлӓ шалгат, 
Тавар кидӓ оролат.
Тьотя ужат, лӱдӹн колта, 
Кымал вазеш папалан.
«Пуры лижӹ, царица!

’ Палата — кого кӹдеж, парадный зал.
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Вара ӹнде йӓнгет кӓнӹш?» 
М анеш тьотя ядеш.
Папа акат тӓрвӓнӓл,
Тӹрӹнят вӓк ак анжал.
Тӱгӹ шин лыкташ шӱдӓ. 
Боярвлӓжӹ, дворянвлӓжӹ 
Тьотям шырал нӓлевӹ, 
Тынг-тунг видсн лыктевӹ. 
Амаса доныш оролывлӓжӹ 
Изиш роэн ӹш шуэп.
«Тидӹ тӹлӓт такеш агыл, 
Б1шке тирет агыл гӹнь,
Йӓлӹн тиреш шӹцшӓш агыл!»- 
Манын народ ваштылеш.
Арня эртӓ, весӹ эртӓ,
Папа пуше веле йӱдӓ.
Тьотям моаш, кандаш шӱдӓ. 
Тьотям кӹчӓл кандат.
Папа тенге манеш, попа; 
«Колетлӓн кымал, ке,
Царица ӹнде ӹнем ли,
Вӹд ӓвӓ лиӓш шанем, 
Тангыжышты ӹлӹнем,
Ш ӧртни колжы мӹлӓнем,
Лижӹ ӹнде слугаэм». 
Ваштареш тьотя ак попы,
Юк лыкташат ак шаны. 
Тангыж тӹрӹш тьотя кеӓ, 
Тангыж вӹлнӹ штурма шалга, 
Тангыж шужга, мӱгӹрӓлтеш, 
Шӹдӓн коэ коэштӓлтеш. 
Ш ӧртни колым сӹгӹрӓлеш, 
Колжы толеш, тенге ядеш: 
«Тӹлӓт, тьоти, ма келеш?» 
Тьотя кымалеш, тенге манеш: 
«Мӹньӹм, шонгым, ӹжӓлӓйӹ!
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Папа сепнен, мам ӹштьшлӓ? 
Б1нде ӹнежӹ ли царица, 
Тӹдӹ вӹд ӓвӓ линежӹ, 
Тангыжышты ӹлӹнежӹ, 
Тӹньӹм слугам ӹштӹнежӹ». 
Кол нимат келесӹде,
Пачдон веле чымалтен, 
Тангыжышкы пырен кен. 
Тангыж вӹкӹ анжен,
Тьотя шукы вычен шалген.

Колым вычен шоктыде,
Папа докы мӹнгеш кен.
Анжа —  тошты землянкӓштӹ,
Порогышты шӹнзӓлтӓ папажы,
Анзылныжы —  шелшӹ тӓгӓнӓштӹ.

А. С. Пушкин.

Ядмашвлӓ.
1. Шӧртни кол г ’4ц мычан-мычан папа мавлӓм кӹчен миэн?
2. Папа хресӓнь ӹдрӓмӓш ылмыЖы годым, дворянка марья дӓ 

остаткаэш кугижӓ марья лимӹкӹжӹ, кыце ӹшкӹмжӹм виден? 
Тьотяжым дӓ мол эдемвлӓм кыце шотеш пиштен?

3. Папан тергӹмӓшӹм тьотя кыце анжен?
4. Папан остатка ядмашешӹжӹ шӧртни колжы малын отка-

зен?
5. Малын ти произведеним ямак манын лӹмдьшӹ?
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Упражненивлӓ.  ; [ !

1. Ямакын пасна частявлӓм лыдта дӓ каждый частяэш лӹмӹм 
сирен пуда.

2. Ямакым рольвлӓдон лыдта. , ,
3. Тьотя шӧртни кол докы мимӹ йӹде, тангыж кыце ваш- 

талтын?

Салтан кугижӓ гишӓн, тӹдӹн славный, 
могучий богатырь эргӹжӹ князь Гвидон 
Салтанович гишӓн, дӓ цевер царевна 

йӱксӹ гишӓн ямак.

Окня доны кым ӹдӹр 
Вадеш шӹнзӓт шӹдӹрен. 
«Мӹнь царица ылгецемжӹ, 
Крестым мирлӓн цилӓлӓн ■ 
М ӹнь йӱмӓшӹм ӹштӹнем», 
Ик ӹдӹржӹ попалталеш. 
«Мӹнь царица ылгецемжӹ, 
Цилӓ мирлӓн лач ӹшкетем, 
Мӹнь мӹнерӹм коэн пунем», 
Тӹдӹн шыжар попалталеш. 
«Мӹнь царица ылгецемжӹ, 
Батюшкалан кугижӓлӓн 
Богатырьым мӹнь ӹштӹнем», 
Кымшы шыжар пелештӓлеш. 
Тенге веле попен шокта, 
Амасажы йочыр шакта,
Ц арь светлицыш толын пыра, 
Тӹштӹ ылшы государь.
Ти шаявлӓм попым годым 
Пичӹ доны колыш т шалген; 
Пач ӹдӹрӹн келесӹмжӹм 
М ол гӹц утла пиш яратен.
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«Пуры лижӹ, цевер ӹдӹр, 
Тӹнь кугижӓн вӓтӹ лиок, 
Мӹлӓм шӹжӹ тӹнгӓлмӓшеш 
Богатырьым тӹньӹ ӹшток. 
Тӓжӹ, нуры ӓкӓвлӓжӹ 
Ӓлдок, лӓкток светлица гӹц 
Дӓ ашкедтӓ паштекем,
Тӓ ашкедтӓ мӓ паштекнӓ; 
Иктӹдӓжӹ ли ткачиха,
Весӹжӹ ли повариха»,
Тӹдӹ лӓктӹ сеньӹкӹшкӹ. 
Нинӹ кевӹ дворецышкы. 
Ц арьжы шукы ӹш вычыкты: 
Вады шомык венчаялты. 
Йӱмӓш годым царь Салтан 
Рвезӹ вӓтӹ сага шӹнзӹ. 
Шӹдӓн ылеш повариха, 
Мӓгрен шӹнзӓ ткачиха. 
Государьын вӓтӹм анжен, 
Нӹнӹн пиш вет йӓнгет йыла.

.1

II.

Война ылын тӹ веремӓн.
Вӓтӹ донжы царь Салтан 
Простя, шӹнзеш имни вӹкӹ,
Д ӓ кугижӓм ярата гӹнь, 
Перегӓлӓш ӹшкӹмжӹм шӱдӓ. 
Тӹдӹ лошты пиш мӹндӹрнӹ, 
Пиш костанын кредӓлмӹ годым, 
Ш ачаш жепет шон шагалеш, 
Аршын кыташ эргӹ шачеш,
Азӓ сага Салтан вӓтӹ 
Игӹ анжыш орел ганьы,
Ӓтя сусу лижӹ манын,
Тидӹ колта ик гонецым. 
Повариха дӓ ткачиха.
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Родня папа Бабариха 
Ӓзӓн ӓвӓм пушташ сӧрӓт,
А гонецшым кычаш шӱдӓт;
Вес сирмӓшӹм тенге сирӓт: 
«Вӓтет йыдым ӓзӓм ӹштен,
Тӓ эргӓшӹм, тӓ ӹдӹрӹм,
Каля агыл, жава агыл,
Нигнам ужтым зверьӓт агыл». 
Тидӹм колтат вес гонецдон, 
Атя царьжы колеш веле, 
Шӹдӹн поиа, тыргыжлана,
Ти гонецым сӓкӓш шана:
Дӓ ти гӓнӓ пышкыдемеш, 
Гонецлӓнжӹ тенге шӱдӓ:
«Закон семӹнь решӓш манын, 
Царьын толмым вычаш келеш». 
Грамотадон гонец кеӓ, 
Остаткаэш толын шоэш. 
Повариха дӓ ткачиха,
Родня папа Бабариха 
Ш ывшын нӓлӓш тӹдӹм шӱдӓт, 
Йӱкшӹ якте тидӹм йӱктӓт; 
Тӹдӹн охыр сумкашкыжы,
Вес пумагам пиштен пуат. 
Йӱкшӹ лишӹ тӹ гонецшы 
Приказдон толеш тӹ кечок. 
Боярвлӓлӓн шӱдӓ царь 
Жепӹм такеш эртӓрдеок, 
Вӓтӹжӹм дӓ эргӹжӹм 
Йывырт шуаш вӹд пындаш. 
Нимам ӹштӓш: боярвлӓэт 
Кугижӓ гишӓн ойхыралыт — 
Кугижӓн вӓтӹ гишӓнӓт.
Тӹдӹ докы спальньыш миӓт, 
Кугижӓн шӱдӹмӹм келесӓт: 
Худа уверӹм попен пуат.
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. 1

Лыдыт юкын тӹ указым,
Лач тӹ цӓшӹн царьын вӓтӹм, 
Д ӓ эргӹжӹм пецкӓш шӹндӓт, 
Пецкӓм смолят дӓ кыргыжтат, 
Океаныш шуэн колтат —
Тенге шӱден вет Салтан.

III.

Кӱшнӹ шӹдӹр цолге йыла, 
Кловой тангыж коэ шужга; 
Пӹлгомышты пӹлжӹ кеӓ, 
Тангыжышты пецкӓ йога.
Ойхан тылык вӓтӹ ганьы, 
Царьын вӓтӹ мӓгӹрӓлтӓ;
Когон тӹштӹ ӓзӓ кушкеш 
Кечӹнь агыл, цӓшӹн, цӓшӹн. 
Кечӹ эртӓ тӹдӹ мӓгрӓ...
Тетя коэм талаштара:
«Тӹньӹ, коэ, мӹньӹн коэ! 
Ш ужген кешӹ ирӹкӓн коэ, 
Кышкы шанет, тӹшкӹ нӓнгет, 
Тангыж кӱвлӓм тӹнь шӓлӓтет, 
Землян сирӹм тӹньӹ мӱдет, 
Карапльывлӓм намальпптат —  
Мӓмнӓн йӓнгнӓм тӹнь ит ямды: 
Мӓмнӓм сирӹш лывшен лыкок!>: 
Коэ тӹдӹм колыштальы.
Коэ нинӹм сирӹш лывшыш, 
Пецкӓм олен шӹкӓл лыкты, 
Олен цӓкнӓл карангальы.
Эргӹ, ӓвӓ ытаралтыт;
Землям цакла вет ӓвӓжӹ.
Эргӹ ял вӹк шагал колта, 
Пындаш лыкташ вуйдон шӹкӓ, 
Тидӹ изиш цӹркӹнӓлеш:
«Тӱгӹ лӓктӓш манын окням
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Ь1штӓш келеш?» тидӹ манеш. 
Пецкӓ пындаш лӓктӹн вазы, 
Тидӹ тӱтӹ йонгыш лӓктӹ.

IV.

Ӓвӓ, эргӹ ылыт тӱнӹ.
Ужыт: кырык ныр покшалны, 
Кловой тангыж йӹрӹм-йӹр, 
Кырык вӹлнӹ пиш ыжар тум. 
Качкаш келеш —  эргӹ шана —  
Иктӓ-мам дӓ моаш келеш.
Тум гӹц кӹрӹ тидӹ укшым, 
Тӹдӹм ӹштӹш пикш янгежӹм. 
Крестын парсын кӓндӹрӓжӹм 
Пикш янгежеш ялштен шӹндӹш, 
Вӹцкӹж пандым кӹрӹн нӓльӹ, 
Тӹдӹм пикшлӓ кашартальы, 
Лапаташкы, тангыж докы, 
Кеквлӓм кычаш чӹнь ашкедӹ. 
Тангыж докы веле шоэш,
Саслым юкым тидӹ колеш...
Тама тангыж тырок агыл;
Анжа — дела яжо агыл:
Коэ вӹлнӹ йӱксӹ сӓрнӓ,
Тӹдӹн вӹлнӹ курмыж вӹсӓ; 
Йӱксӹ кекшӹ вӹдӹм лывша, 
Пыдырата, йӹржӹ шӓвӓ...
Курмыж кӹчвлӓм шӓрен шӹнден, 
Вӹрӓн нержӹм виктен шӹнден... 
Тӹ веремӓн пикш чонгештӹш, 
Курмыж шӱэш тӧрӧк тӹкнӹш —  
Курмыж шӱ гӹц вӹржӹ йога,
Дӓ царевич лукым  ̂ валта;
Анжа: курмыж вӹдӹш вала

 ̂ Лук — пикш янгеж.
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Дӓ кек юкдон агыл сасла, 
Лишнӹ йӱксӹ иэш, каштеш, 
Курмыж-кекӹм чокке чӹнгӓ, 
Тӹдӹм пушташ пиш талаша, 
Ш ылдырдонжы вӹдӹш темдӓ — 
Вара тӹдӹ царевичлан 
Руш  йӹлмӹдон тенге попа: 
«Тӹнь царевич, ытарышем, 
Мӹньӹн силан перегӹшем,
Ит ойхыры мӹнь гишӓнем.
Тӹнь кым кечӹ ат кач гӹнят, 
Пикшет тангыжеш ямын гӹнят, 
Ти ойхыжы — ойхы агыл.
Тӹлӓт пурым ӹштен пуэм,
Тӹлӓт вара служен пуэм:
Тӹнь вет йӱксӹ кекӹм агыл —  
Тӹнь ӹдӹрӹм ытаренӓт;
Тӹнь вет курмыж кекӹм агыл — 
Чародейым* тӹнь лӱэнӓт. 
Тӹньӹм курым мӹнь ам монды: 
Мӹньӹм моат цилӓ вӓре, 
Мӹнгеш тӹньӹ ӹнде кеок,
Ит ойхыры, кӓнӓш вацок».
Кеш чонгештен йӱксӹ кекшӹ, 
Царица дӓ тӹдӹн эргӹ,
Кечӹ мычкы качте каштын, 
Иргод якте кӓнӓш вазыт. 
Кугижӓн эргӹ сӹнзӓм пачеш;
Ом гӹц тидӹ понгыжалтеш 
Дӓ цӱдейӓ, тидӹ ужеш: 
Анзылныжы кого хала,
Ш ӹре цӱӓн стенявлӓжӹ,
Ош стёнявлӓ шайылныжы 
Святой церкын, монастирьвлӓн
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Вуйвлӓ цолгат кечӹ сотеш. 
Тидӹ, вырт, царицам кӹньӹлтӓ; 
Тӹдӹ пиш цӱдеен колта!.. 
«Ужам мӹньӹ», эргӹ попа, 
«Мӹньӹн йӱксем тидӹм ӹштӓ». 
Хала докы коктын кеӓт,
Хала кӧргӹш веле пырат,
Цилӓ вецӹн юк шакта,
Пиш мӹндӹркӹ мӱгӹрӓлтеш: 
Ш ӧртнин колымагавлӓдон' 
ДворжьЦ нинӹм вӓш лиэш. 
Нинӹм пиш цилӓн хвалят,
Дӓ царевичым венчаят,
Князь калпакым нӹнӹ чиктӓт, 
Главныешӹштӹ ӹштӓт.
Ь1шке столицыжын халашты 
Царицажы шӱдӹмӹдон,
Тӹ кечӹнок князеш лиэш 
Дӓ лӹмдӓлтеш; князь Гвидон.

V.

Тангыж вӹлнӹ мардеж каштеш 
Д ӓ карапльым шӹкен толеш: 
Карапльы толеш коэ лодон, 
Ыфӹлен шӹндӹм парусвлӓдон, 
Корабельщиквлӓ цӱдейӓт, 
Сирӹш анжат цилӓнок,
Пӓлӹм остров вӹлнӹок 
Цӱдӓм ужыт кӹрӓток:
Ш ӧрни вуян хала шӹнзӓ, 
Пристин цаткыды заставан. 
Пристин дорцын пушкам лӱӓт.

* Колымӓга — тошты годшы аравз; колы- 
магышты боярвлӓ дӓ духовенство кыдалыш- 
тыныт.
' Двор — придворныйвлӓ, кугижӓ докы ӓль 
князь докы лишӹл, лӹмлӹ эдемвлӓ.

27



Карапльылан толаш шӱдӓт.
Пристин докы хынавлӓ толыт:
Князь Гвидон хыналаш ӱжеш. 
Нинӹм тидӹ пукша-йӱкта 
Д ӓ ответым кычаш шӱдӓ:
«Хынавлӓ мам тӓ торгеедӓ?
Дӓ кышкыла кӹзӹт кедӓ?» 
Корабельщиквлӓ келесӓт:
«1Мӓ сӓрненнӓ цилӓ светым, 
Торгееннӓ собольвлӓдон, 
Ш им-лудалгы ӹрвӹжвлӓдон;
Ӹнде лӓктӹн мӓмнӓн срокна,
Восток докы тӧрӧк кенӓ,
Остров лишӹц Буян дорц,
Ц арь Салтанын кугижӓншӹш...» 
Князь тӹшӓкен пелештӓлеш: 
«Тангыж мычкы Окияндон 
Славный царь Салтанда докы 
Пуры лижӹ тӓмдӓн корны;
Мӹнь гӹцӹнем тӹдӹлӓн шӓлӓ». 
Хынавлӓжӹ корныш лӓктӹт,
Князь Гвидонжы ойхан кодеш, 
Нӹнӹм ыжатен анжен шалга;
Ужеш —  йогыш вӹд вӹлецӹн 
Иэн толеш ош йӱксӹжӹ.
«Пуры лижӹ цевер князем!
М а тыр ылат пӹц йыд ганьы?
Мам пиш тенге тӹнь ойхырет?» 
Князь гӹц йӱксӹ тенге ядеш.
Князь сылыкын отвечая: 
«Сылык-ойхы мӹньӹм качкеш, 
Мӹньӹм, молодцам орӹктӓрӓ;
Вет ӓтямӹм ужмем шоэш».
Йӱксӹ князьлан; «Вот ма ойхет! 
Колышт йӓ тӹнь; карапльы паштек 
Тӹнь тангыжыш чонгештӹнет?
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Тенге гӹньӹ ли тӹнь кужнер». 
Шылдыржыдон лывшал колта, 
Вӹдӹм шужге шӓвӹктӓрӓ, 
Князьым ньоцок нӧртен шӹндӓ. 
Князь тӹшӓкен изиэмӹ, 
Кужнерӹшкӹ сӓрнӓлт тӹ кеш, 
Мӹнгӓлтӓльӹ, дӓ чонгештӹш, 
Тангыж вӹлӓн суднамат шо, 
Карапльышкы олен валыш, 
Ш елӹк ыражыш пырен шӹнзӹ.

VI.

М ардеж сусун ӹфӹлӓлеш,
Пиш веселӓн судна кеӓ,
Буян остров лишӹцок;
Ц арь Салтанын кугижӓншӹ, 
Тидӹн шаным сӓндӓлӹкшӹ,
Теве каяш тӹнгӓльӹ.
Хынавлӓ лӓктӹт сир тӹрӹшкӹ; 
Нинӹм Салтан хыналаш ӱжеш —  
Нинӹн паштек дворец кӧргӹш 
Мӓмнӓн кужнер тожы пырыш. 
Ужеш: цилӓ шӧртни веле, 
Палатышты престол вӹлнӹ,
Венец вуян ойхан С алтан—
Каеш когон шанен шӹнзӓ. 
Повариха дӓ ткачиха,
Родня папа Бабариха 
Кугижӓ сага шӹнзӓлтӓт,
Тӹдӹн сӹнзӓшкӹжӹ анжат.
Царь Салтанжы хынавлӓм шӹндӓ 
Стӧлжӹ йӹр, дӓ тенге ядеш:
«Ой тӓ, хына-господавлӓ,
Ш укы каштында? кышкыла? 
Тангыж палны пуры, худа?
Тӹштӹ улы махань цӱдӓ?»
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Корабельщиквлӓ келесӓт:
«Мӓ сӓрненнӓ цилӓ светым; 
Тӹштӹ ӹлӓш худа агыл,
Свет вӹлнӹжӹ улы цӱдӓ; 
Тангыж вӹлнӹ улы остров, 
Миӓш литӹм тура сирӓн,
Тидӹ ыльы ӹлӹдӹмӹ,
Тидӹ киэн охыр тӧр вӓр,
Ик тум веле тӹштӹ кушкын; 
Кӹзӹт шалга тӹдӹн вӹлнӹ, 
Д ворец улан у хала,
Ш ӧртни вуян церкӹвлӓӓн, 
Теремвлӓӓн, садывлӓӓн,
Тӹштӹ шӹнзӓ князь Гвидон. 
Тӹдӹн дорцын тӹлӓт поклон». 
Ц арь Салтан цудейӓ веле,
Тӹдӹ попа; «Б1лем гӹнь мӹнь, 
Цӱдӓ пӓлӓш кеен анжем,
Гвидон доны мӹнь хыналем». 
Повариха дӓ ткачиха,
Родня папа Бабариха 
Цӱдӓ островым анжалаш 
Тӹдӹм колташ акат сӧреп.
«Йӓ, лачокшы ма цӱдӓ!»
Йӓлӹм анжал кымалталын, 
Сусун попа повариха:
«Тангыж тӹрӹштӹ хала шӹнзӓ! 
Тидӹ такеш шая агыл: 
Ш ӹргӹштӹ кож, кож сага ур, 
Уржы мырым мырен шӹнзӓ, 
Тӹдӹ пӱкшӹм со пырыштеш, 
Тӹ пӱкшвлӓжӹ проста агыл, 
Пӱкшӹн сӱкшӹ шӧртний ылеш, 
Тонгжы —  ире изумруд';

Изумруд — шергӓкӓн кӱ.
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Вот цӱдӓжӹм ма маныт».
Цӱдӓм Салтан пиш цӱдейӓ, 
Кужнернӓжӹ пиш шӹдешкӓ-— 
Тидӹ тӧрӧк куакажын 
Вургымла сӹнзӓм пышкыл колта. 
Повариха ошем кеӓ,
Ӧ рт гӹц кеӓ, кривой лиэш. 
Слуга, папа дӓ ӓкӓжӹ 
Кужнерӹм кычаш цацат.
«Тӹнь келтӹмӓш ӹвӹрӓ!
Тӹньӹм мӓ!..» Тӹдӹ окняшкы, 
Владенишкыжы цеверок 
Тангыж гачок чонгештӹш.

VII.

Тангыж тӹрдон каштеш князьшы, 
Тидӹ анжа тангыж вӹкӹ;
Ужеш —  йогыш вӹд вӹлецӹн 
Иэн толеш ош йӱксӹжӹ.
«Пуры лижӹ цевер князем!
Ма тыр ылат пӹц йыд ганьы? 
Мам пиш тенге тӹнь ойхырет?» 
Князь гӹц йӱксӹ тенге ядеш. 
Князь Гвидонжы отвечая: 
«Сылык-ойхы мӹньӹм качкеш; 
Мӹлӓм пӱдӓм войымы шоэш.
Улы маныт техень пӱдӓ: 
Ш ӹргӹштӹ кож, кож сага ур, 
Тидӹ такеш шая агыл —
Уржы мырым мырен шӹнзӓ,
Тӹдӹ пӱкшӹм со пырыштеш,
Тӹ пӱкшвлӓжӹ проста агы л, 
Пӱкшӹн сӱкшӹ шӧртнин ылеш, 
Тонгжы —  ире изумруд.
Тидӹм ӓнят алталат»?
Князьлан йӱксӹ огвечая:
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«Свет ур гишӓн тӧрӹм попа; 
Ти цӱдӓжӹм мӹньӹ пӓлем. 
Ситӓ, князем, мӹньӹн йӓнгем, 
Ит ойхыры; служен пуэм, 
Тӓнгем статян палшен пуэм». 
Пуры шамак колмыкыжы 
Князьшы кеӓ токыжыла. 
Кымда дворыш пыра веле —

Ма? Пиш кӱкшӹ кож лӹвӓлнӹ, 
Ур шӹнзӓлтӓ: шӧртни пӱкшӹм 
Иӓл анзылнок пырышт шӹнзӓ, 
Изумрудым лыктын миӓ,
Пӱкш сӱквлӓжӹм йӹржӹ пога, 
Аравлӓшкӹ тӧрӹн опта.
Цилӓ народ анзылнок вет 
Во саду ли  в огородем 
Ш ишкалталеш дӓ мыралта.
Пиш цӱдейӓ князь Гвидон.
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«Ну ӹне, тау лижӹ», маньы,
«Ай дӓ йӱксӹ —  тенге лижӹш, 
Мӹлӓм тидӹ сусу веле».
Урлан вара князь Гвидон 
Хрустальныйым пӧртӹм ӹштен, 
Караулым тӹш шагалтен, 
Пӱкшӹн шотым, прибыль шотым 
Д ь я к л ан ' видӓш тидӹ шӱден. 
Князьлан ползы, урлан честь.

VIII.

Тангыж вӹлнӹ мардеж каштеш, 
Д ӓ карапльым шӹкен толеш: 
Карапльы толеш коэ лодон, 
Лӱлтен шӹндӹм парусвлӓдон 
Тура остров дорцынок,
Кого хала дорцынок;
Пристин дорцын пушкам лӱӓт, 
Карапльылан толаш шӱдӓт. 
Пристин докы хынавлӓ толыт; 
Князь Гвидон хыналаш ӱжеш, 
Тидӹ нинӹм пукша-йӱктӓ 
Д ӓ ответым кычаш шӱдӓ: 
«Хынавлӓ, мам тӓ торгеедӓ 
Д ӓ кышкыла кӹзӹт кедӓ?» 
Корабельщиквлӓ келесӓт:
«Мӓ сӓрненнӓ цилӓ стветым, 
Торгееннӓ имнивлӓдон 
Цилӓ Донской ожывлӓдон,
Ӹнде лӓктӹн мӓмнӓн срокна. 
Кеӓш кужы мӓмнӓн корны: 
О стров лишӹц, Буян дорц,
Царь Салтанын кугижӓншӹш...» 
Князь тӹшӓкен пелештӓлеш:

о-ка а
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«Тангыж мычкы Окияндон 
Славный царь Салтанда докы 
Пуры лижӹ тӓмдӓн корны,
Мӹнь гӹцӹнем тӹдӹлӓн шӓлӓ». 
Князьлан хынавлӓ кымалалыт, 
Тӱгӹ лӓктӹн, корныш кеӓт. 
Тангыж тӹрӹш князьшы лӓктеш,, 
Коэ вӹлнӹ йӱксӹ каштеш.
Князь попалта: йӓнгем тергӓ...
Так и шывшеш дӓ намалеш...
Вот эче вет йӱксӹ тидӹм 
Ик выртышты нӧртен шӹндӓ; 
Князь лин шӹнзеш арашӹнгӓ, 
Пӹлгом лодон чонгештен кеӓ, 
Тангыж вӹкӹ, карапльышкы 
Ш елӹк лошкы вален шӹнзеш., 
Мардеж сусун ӹфӹлӓлеш,
Пиш веселӓн судна кеӓ,
Буян остров лишӹцок,
Ц арь Салтанын кугижӓншӹш; 
Тидӹн шаным сӓндӓлӹкшӹ 
Теве каяш тӹнгӓлеш.
Сир тӹрӹшкӹ хынавлӓ лӓктӹт,. 
Нинӹм Салтан хыналаш ӱжеш, 
Нинӹн паштек дворец кӧргӹш 
Арашӹнгӓ мӓмнӓн пырыш.
Ужеш: цилӓ шӧртни веле, 
Палатышты престол вӹлнӹ 
Венец вуян, ойхан С алтан—  
Каеш когон шанен шӹнзӓ. 
Бабариха дон ткачиха,
Эче кривой повариха 
Кугижӓ сага шӹнзӓлтӓт,
Туран, шӹдӹн нинӹ анжат.
Царь Салтанжы хынавлӓм шӹндй 
Стӧлжӹ йӹр дӓ тенге ядеш:



«Ой тӓ, хына-господавлӓ, ‘ :
Шукы каштында? кышкыла? ■ 
Тангыж палны пуры, худа?
Тӹштӹ улы махань цӱдӓ?» 
Корабельщиквлӓ келесӓт:
«Мӓ сӓрненнӓ цилӓ светым;
Тӹштӹ ӹлӓш худа агыл,
Свет вӹлнӹжӹ улы цӱдӓ:
Тангыж вӹлнӹ улы остров,
Остров вӹлнӹ хала шӹнзӓ, 
Ш ӧртни вуян церкӹвлӓӓн, 
Теремвлӓӓн, садывлӓӓн;
Д ворец анзылны кож кушкеш, 
Тӹдӹн лӹвӓлнӹ пӧрт хрустальный; 
Тӹштӹ ӹлӓ тымдымы ур 
Дӓ затейница техеньӹ!
Уржы мырым мырен шӹнзӓ,
Тӹдӹ пӱкшӹм со пырыштеш,
Тӹ пӱкшвлӓжӹ проста агыл, 
Пӱкшӹн сӱкшӹ шӧртнин ылеш, 
Тонгжы —  ире изумруд;
Слугавлӓ урым пыт перегӓт, 
Слугавлӓ шукын урлан служат, 
Пӱкш влӓ шотым строгы видӓш 
Д ьяк приказный шагалтымы;
Урлан войска честьым пуа;
Пӱкш сӱкшӹ гӹц оксам ӹштӓт 
Дӓ свет мычкы ходыш колтат; 
Ӹ дӹрвлӓжӹ изумрудым 
Кладовойыш намал йӧрӓт, —  
Тӹштӹ паян ылыт цилӓн,
Пӧртвлӓ уке, палатвлӓ йӹрвӓш; 
Тӹштӹ шӹнзӓ князь Гвидон 
Тӹдӹ дорцын тӹлӓт поклон».
Ц арь Салтан цӱдейӓ веле: 
«Анзыкыжым ӹлем гӹньӹ.
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Цӱдӓ островыш кен анжем, 
Гвидон доны мӹнь хыналем>: 
Повариха дӓ ткачиха,
Родня папа Бабариха

Цӱдӓ островым анжалаш 
Тӹдӹм колташ акат сӧреп. 
Сӹнзӓдонжы изиш йӹрен 
Ткачиха попа кугижӓлӓн: 
«Тиштӹ ма техень цӱдӓжӹ?! 
Ур кӱэрӹм ньымыштылеш,
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Ш ӧртним кӹшкӓ, изумрудым 
Аращ опта дӓ цымыра; 
Мӓмнӓм тидӹ ак цӱдейӹктӹ, 
Лачок попат, ӓль алталат, 
Светна вӹлнӹ улы цӱдӓ: 
Тангыж вӹлӓн шонг шагалеш, 
Ш олаш ружгаш  тӹнгӓлеш, 
Пуста сирӹш лывша шиэш, 
Мӹнгеш ружген цӓкнен кеӓ, 
Дӓ сир вӹлӓн лин шагалыт 
Тылшол ганьы чешуядон  ̂
Богатырьвлӓ кымлы кымыт, 
Цилӓн цевер удалойвлӓ,
Ылыт рвезӹ великанвлӓ, 
Цилӓн икань айырым ганьвлӓ, 
Нӹнӹ сага Черномор.
Ти цӱдӓ вот лачок цӱдӓ, 
Тидӹм тӧрӧк попаш лиэш!?» 
Ышан хынавлӓ акат попеп, 
Тӹдӹдон спораш акат шанеп. 
Цӱдӓм царь Салтан цӱдейӓ,
А Гвидонжы пиш шӹдешкӓ... 
Мӱнген миэн тӧрӧк шӹнзеш 
Куакан шалахай шӹнзӓшкӹ 
Д ӓ ткачиха ошем кеӓ:
«Ай» манеш, дӓ кривой лиэш. 
Цилӓн саслат: «Кычы, кычы, 
Дӓ пӹзӹртен тидӹм пушта!.. 
Тырлай теве! тырхал изиш, 
Вычалал...» А князь окняшкы 
Б1шке владениш цеверок 
Тангыж гачок чонгештӹш.

 ̂ Чешуя — кольчуг; кольчуг — вурсын ӓль кӹртнин тыгыр, 
тоштын воинвлӓ чиӓт ылын.
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IX.

Тангыж тӹрдон каштеш князьшы, 
Тангыж вӹкӹ тидӹ анжа:
Ужеш —  йогыш вӹд вӹлецӹн 
Иэн толеш ош йӱксӹжӹ.
«Пуры лижӹ цевер князем:
Ма тыр ылат пӹц йыд ганьы? 
Мам пиш тенге тӹнь ойхырет?» 
Князь гӹц йӱксӹ тенге ядеш. 
Князь Гвидонжы отвечая: 
«Сылык-ойхы мӹньӹм качкеш, 
Мӹлӓм цӱдӓм войымы шоэш, 
Ӹшке владениш кандынем».
«Ти цӱдӓжӹ махань вара?» 
«Кышты ӓнят шонг тӓрвӓнӓ, 
Окиянжы шужге шужга,
Пуста сирӹш лывшалтеш,
Ружген мӹнгеш шӧрлен кеӓ 
Дӓ сир вӹлӓн тылшол ганьы,' 
Чешуяан богатырьвлӓ 
Кымлы кымыт лин шагалыт. 
Цилӓн цевер удалойвлӓ,
Ылыт рвезӹ великанвлӓ,
Цилӓн икань, айырым ганьвлӓ, 
Нӹнӹ сага Черномор».
Князьлан йӱксӹ отвечая:
«Вот ма тӹньӹм, князь смушая! 
Ит ойхыры мӹньӹн йӓнгем,
Ти цӱдӓжӹм мӹньӹ пӓлем,
Нинӹ тангыж витязь  ̂ ылыт, 
Туан ӹзӓмвлӓ цилӓн ылыт,
Ит ойхыры, кеок тӹнь,
Вычок хыналаш ӹзӓмвлӓм». 
Ойхым монден, князь кен колта.
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Башньы вӹлӓн шӹнзеш, анжа: 
Ужеш —  тангыж вӹлнӹ трӱк 
Коэ лывша йӹрӹм йӹр,
Сирӹм коэ шиэш ружга,
Дӓ сир вӹлӓн шуэн кода 
Кымлы кымыт богатырьым; 
Тылшол ганьы чешуяан 
Толыт витязьвлӓ мыжырын,
Дӓ сӧдӧйвлӓдон йолгыжыт. 
Анзыц тьотя ашкедеш,
Хала докы нӹнӹм канда. 
Кыргыж лӓктеш князь Гвидон; 
Пуры хынавлӓм вӓш лиӓш, 
Народ вӓшкен кыргыжеш; 
Тьотя князьлан келесӓлеш: 
«Токет йӱксӹ мӓмнӓм колтыш 
Дӓ наказым пуэн колтыш 
Тӹньӹн халам перегӓш,
Дӓ дозордон оролаш.
Мӓ тагачы гӹц пакыжым 
Тӹньӹн кӱкшӹ стеня донет 
Со иквӓреш мӓ линӓ,
Тангыж пындаш гӹц лӓктӹнӓ. 
Тенге ӹне, ужын линӓ,
Кӹзӹт мӹнгеш вӹдӹш кенӓ, 
Землян воздух тиштӹ лелӹ> 
Цилӓн токы вара кевӹ.

X.

Тангыж вӹлнӹ мардеж каштеш 
Д ӓ карапльым шӹкен толеш; 
Толеш тӹдӹ коэ лодон,
Лӱлтен шӹндӹм парусвлӓдон 
Тура остров дорцынок,
Кого хала лишӹцок;
Пристин дорцын пушкам лӱӓт.
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. 1;

Толаш шӱдӓт карапльылан.
Пристин докы хынавлӓ толыт; 
Князь Гвидонжы хынавлӓм ӱжеш, 
Нинӹм тидӹ пукша-йӱктӓ 
Дӓ ответым кычаш шӱдӓ:
«Хынавлӓ мам тӓ торгеедӓ 
Дӓ кышкыла кӹзӹт кедӓ?» 
Корабельшиквлӓ келесӓт:
«Мӓ сӓрненнӓ цилӓ светым, 
Торгееннӓ мӓ булатдон ^
Ире шидон дӓ шӧртнидон,
Ӹнде лӓктӹн мӓмнӓн срокна;
Кеӓш кужы мӓмнӓн корны:
О стров лишӹц Буян дорц 
Ц арь Салтанын кугижӓнш ӹш ». 
Князь тӹшӓкен пелештӓлеш: 
«Тангыж мычкы Окияндон, 
Славный царь Салтанда докы 
Пуры лижӹ тӓмдӓн корны,
Мӹнь гӹцӹнем тӹдӹлӓн шӓлӓ». 
Князьлан хынавлӓ кымалалыт,
Тӱгӹ лӓктӹн корныш кеӓт.
Тангыж тӹрӹш князьшы лӓктеш, 
Коэ вӹлнӹ йӱксӹ каш теш .
Князь эчеӓт: йӓнгем тергӓ . . .
Так и шывшеш дӓ намалеш . . .
Дӓ эче вет йӱксӹ тӹдӹм 
Ик выртышты нӧртен шӹндӓ; 
Тишӓк тидӹ изи лиэш,
Князь потемшӹш сӓрнӓлт шӹнзеш, 
Чонгештен кеӓ, мӱнгӓлтӓлеш;
Тидӹ суднам поктен шоэш,
Тидӹ олен кормаш вала
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Ш елӹк лошкы пырен шӹнзеш. 
Мардеж сусун ӹфӹлӓлеш,
Судна кеӓ пиш веселӓн 
Буян остров лишӹцок 
Ц арь Салтанын кугижӓншӹш, 
Тидӹ шаным сӓндӓлӹкшӹ 
Теве каяш тӹнгӓлеш.
Сир тӹрӹшкӹ хынавлӓ лӓктӹт, 
Салтан нинӹм хыналаш ӱжеш. 
Нинӹ паштек дворец кӧргӹш 
Потемшӹнӓ чонгештен пырыш. 
Ужеш: цилӓ шӧртни веле, 
Палатышты ирестол вӹлнӹ 
Венец вуян ойхан С алтан—  
Каеш, когон шанен шӹнзӓ. 
Повариха дӓ ткачиха,
Родня папа Бабариха 
Кугижӓ сага шӹнзӓлтӓт —
Нӹл сӹнзӓдон нинӹ анжат.
Ц арь Салтанжы хынавлӓм шӹндӓ 
Стӧлжӹ йӹр дӓ тенге ядеш;
«Ой тӓ, хына-господавлӓ,
Шукы каштында? кышкыла? 
Тангыж палны пуры, худа? 
Тӹштӹ улы махань цӱдӓ?» 
Корабельщиквлӓ келесӓт:
«Мӓ сӓрненнӓ цилӓ светым, 
Тӹштӹ ӹлӓш худа агыл,
Свет вӹлнӹжӹ улы цӱдӓ:
Тангыж вӹлнӹ улы остров, 
Остров вӹлнӹ хала шӹнзӓ. 
Каждый кечӹнь тӹштӹ цӱдӓ: 
Тангыж вӹлӓн шонг шагалеш, 
Ш олаш ружгаш тӹнгӓлеш,
Пуста сирӹш лывша шиэш, 
М ӹнгеш ружген цӓкнен кеӓ —
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Д ӓ сир вӹлӓн шуэн кода 
Ш ӧртни ганьы чешуяан 
Кымлы кымыт богатырьым. 
Цилӓн цевер ӹрвезӹвлӓ, 
Великанвлӓ, удалойвлӓ,
Цилӓн икань, айырым ганьвлӓ; 
Ш онгы тьотя Черномор 
Нӹнӹ сага вӹд гӹц лӓктеш, 
Д ӓ мыжырын ньшӹм лыктеш, 
Ти островым перегӓш 
Д ӓ дозордон оролаш.
Тӹ страж ганьы ӹнян уке 
Ни патырвлӓ, ни яжовлӓ. 
Тӹштӹ шӹнзӓ князь Гвидон; 
Тӹдӹн дорцын тӹлӓт поклон». 
Ц арь Салтанжы цӱдейӓ веле: 
«Анзыкыжым ӹлем гӹньӹ 
Цӱдӓ островыш кен анжем. 
Гвидон доны мӹнь хыналем». 
Поварихан дӓ ткачихан 
Ик юк уке; Бабариха 
Йӹрӓлтӓлеш дӓ попалта;
«Мам вӓл тиштӹ цӱдейӓш, 
Эдем полкы вӹд гӹц лӓктӹт, 
Дӓ дозордон нинӹ каштыт! 
Лачок попат, ӓль алталат, 
Тиштӹ цӱдӓм мӹньӹ ам уж. 
Техень вара цӱдӓ улы?
Вот лачокла шая ульп 
Тангыж палны царевна ӹлӓ, 
Сӹнзӓ гӹцӹн атат колты: 
Сотыгечӹн пӹц йыд лиэш, 
Йыдым землям сотемдӓрӓ, 
Калявач лӹвӓлнӹ тӹлзӹ, 
Ш ӹдӹр цолга лепкӓштӹжӹ.
А ӹшкежӹ пиш вет яжо.
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Ташкал кеӓ пава ' ганьы:
Тӹдӹ попаш тӹнгӓлмӹкӹ 
Ангӹр йога машаналтеш. 
Лачокшым йӓ попаш лиэш,
Ти цӱдӓ вот лачок цӱдӓ».
Ышан хынавлӓ тырын шӹнзӓт: 
Пана донжы акат спореп. 
Цӱдӓм_  ̂ царь Салтан цӱдейӓ,—  
А царевич хоть шӹдешкӓ,
Дӓ ӹшкӹмжӹн шонгы папан 
Сӹнзӓрӓжшӹм ӹжӓлӓйӓ.
Папа туре мӱнген сӓрнӓ,
Папан нер вӹк тӧрӧк шӹнзеш, 
Тидӹ нерӹм пышкыл колта, 
Нереш лиэш кого мыгыль.
Дӓ тревога пиш тӓрвӓнӓ:
«Иымы верцӹн, палшыдаок! 
Караул! кычы, кычы,
Дӓ пӹзӹртен тидӹм пушта!.. 
Тырлай теве! тырхал изиш, 
Вычалал!» Потемшӹ окняшкы 
Ь1шке владениш цеверок 
Тангыж гач чонештен кеш.

XI.

Князьна каштеш тангыж доны, 
Тангыж дорцын акат каранг;
Ужеш —  йогыш вӹд вӹлецӹн 
Иэн толеш ош йӱксӹжӹ.
«Пуры лижӹ цевер князем!
Ма тыр ылат пӹц йыд ганьы? 
Мам тӹнь тенге пиш ойхырет?» 
Князь гӹц йӱксӹ тенге ядеш. 
Князь Гвидонжы отвечая: 
«Сылык-ойхы мӹньӹм качкеш:

Пава- ■кек, ӓва павлин.
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Иӓлвлӓ ӹдӹрӹм цилӓн нӓлӹт; 
Анжем —  мӹнь вел нӓлте каштам». 
«Кӱвӓл тӹньӹн йӓмдӹлӹметшӹ?»
—  «Дӓ свет вӹлнӹ попат улы, 
Маныт ӹлӓ царевна,
Сӹнзӓ гӹцӹн атат колты. 
Сотыгечӹн пӹц йӹд лиэш,
Йыдым землям сотемдӓрӓ — 
Калявачшы лӹвӓлнӹ тӹлзӹ,
Ш ӹдӹр цолга лепкӓштӹжӹ.
А ӹшкежӹ пиш вет яжо;
Ташкал кеӓ пава ганьы;
Ласкон понаш тӹнгӓлмӹжӹ 
Ӓнгӹр йога тӹнь машанет.
Тидӹм лачок попат вӓл?»
Князь ответым лӱдӹн выча.
Ош йӱксӹжӹ акат попы 
Дӓ шаналтен келесӓлеш:
«Техень ӹдӹр лачок улы.
Но вӓтӹжӹ пижгом агыл:
Ош кид гӹцӹн шуаш акли,
Дӓ кушакеш атат керӹл.
Служен пуэм мӹнь советдон. 
Колышт: тидӹ гишӓн цилӓок 
Тӹнь шаналты яжонок,
Тӹлӓт ойхы вара ӹнжӹ ли». 
Йӱксӹ анзылны цуратла,
Ӹдӹр нӓлӓш лач веремӓ,
Тидӹ гишӓн цилӓмок 
Мӹнь шаненӓм яжонок;
Йӓмдӹ ылам йӓнг тергӹмлӓн,
Ц евер яжо царевналан 
Тӹшкӹ ялын тишец кеӓш,
Хыть кым ӹндекшӹ земля гач. 
Йӱксӹ кужын шӱлӓлтӓлеш,
Попа: «Малын мӹндӹркӹжӹ?
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Пуйырмашет тӹньӹн лишнӹ, 
Вет царевна тидӹ — мӹньӹ», 
Тӹшӓк йӱксӹ шылдыр шӓрен, 
Коэ вӹлнӹ вӹсен кеӓ 
Д ӓ сир вӹкӹ кӱшӹцӹнок 
Тидӹ вала тӹшкӓ лошкы; 
Ь1рзӓлӓлеш, пачкалталеш 
Д ӓ царевна лин шагалеш: 
Калявач лӹвӓлнӹ тӹлзӹ, 
Ш ӹдӹр цолга лепкӓштӹжӹ.
А ӹшкежӹ пиш вет яжо, 
Ташкал кеӓ пава ганьы;
Ласкон попаш тӹнгӓлмӹжӹ 
Ӓнгӹр йога тӹнь машанет. 
Князь царевнам элтӓлӓ дӓ 
Ош онгешӹжӹ пӹзӹрӓ.
Дӓ ӹшкӹмжӹн ӓвӓжӹ докы 
Тӹдӹм виден цӓш нӓнгеӓ.
Князь сарвала, кымал вазеш: 
«Государыня ӓвиэм!
Мӹнь ӹшлӓнем вӓтӹм монам, 
Тӹньӹм колыштшы ӹдӹрӹм. 
Разрешеним мӓ ядына 
Тӹньӹн благословаймым:
Пурын ӹлӓш дӓ яраташ 
Мӓмнӓм тӹньӹ благословайы». 
Князьна шукы ӹш йӓмдӹлӹ, 
Царевнадон венчаялты.
Ӹлӓт, шӱлӓт пиш кытырат, 
Тетям веле ӹнде вычат.

XII.
Тангыж вӹлнӹ мардеж каштеш 
Дӓ карапльым шӹкен толеш; 
Тӹдӹ толеш коэ лодон,
Лӱлтен шӹндӹм парусвлӓдон 
Тура остров дорцынок.
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Кого хала лишӹцок;
Пристин дорцын пушкам лӱӓт, 
Карапльылан толаш шӱдӓт.
Пристин докы хынавлӓ толыт; 
Князь Гвидонжы хынавлӓм ӱжеш, 
Тидӹ нинӹм пукша, йӱктӓ 
Дӓ ответым кычаш шӱдӓ;
«Хынавлӓ мам тӓ торгеедӓ 
Дӓ кышкыла кӹзӹт кедӓ?» 
Корабельщиквлӓ келесӓт;
«Мӓ сӓрненнӓ цилӓ светым,
Такеш агыл торгееннӓ,
Торгеяш литӹм товарвлӓдон.
Кеӓш кужы мӓмнӓн корны:
Ӹшке векӹ, востокышкы,
Остров лишӹц Буян дорц,
Царь Салтанын кугижӓншӹш». 
Князь нӹнӹлӓн тӹнӓм келесӓ: 
«Тангыж мычкы Окияндон, 
Славный царь Салтанда докы 
Пуры лижӹ тӓмдӓн корны.
Дӓ келесӹдӓ тӹдӹлӓн 
Ь1шкӹмдӓн тӓмдӓн государьлан: 
Токем хыналаш толаш сӧрен, 
Кӹзӹт якте эче толте.
Мӹнь тӹдӹлӓн шӓлӓм колтем». 
Хынавлӓ корныш, князь Гвидонжы- 
Коды торан, ти гӓнӓжӹ 
Вӓтӹжӹ гӹц ӹш айырлы.
Мардеж сусун ӹфӹлӓлеш,
Пиш веселӓн судна кеӓ;
Буян остров лишӹцӹнок;
Царь Салтанын кугижӓншӹ 
Нӹнӹн пӓлӹм сӓндӓлӹкшӹ 
Теве каяш тӹнгӓльӹ.
Хынавлӓ лӓктӹт сир тӹрӹшкӹ

46



Ниньш хыналаш Салтан ӱжеш. 
Хынавлӓ ужыт: дворецышты 
Венец вуян, шӹнзӹш царьым. 
Повариха дӓ ткачиха,
Родня папа Бабариха 
Кугижӓ сага шӹнзӓлтӓт,
Нӹл сӹнзӓдон нинӹ анжат.
Царь салтанжы стӧлжӹ йӹр 
Хынавлӓм шӹндӓ, нӹнӹм ядеш: 
«Ой тӓ, хына-господавлӓ,
Ш укы каштында? кышкыла? 
Тангыж палны пуры, худа? 
Тӹштӹ цӱдӓ махань улы». 
Корабельщиквлӓ келесӓт:
«Мӓ сӓрненнӓ цилӓ светым; 
Тӹштӹ ӹлӓш худа агыл.
Свет вӹлнӹжӹ улы цӱдӓ:
Тангыж вӹлнӹ остров улы, 
Остров вӹлнӹ хала шӹнзӓ 
Ш ӧртни вуян церкӹвлӓӓн, 
Теремвлӓӓн, садывлӓӓн;
Дворец анзылны кож кушкеш, 
Лӹвӓлнӹжӹ пӧрт хрустальный, 
Тӹштӹ ӹлӓ ур-—-тымдымы 
Дӓ чудесница техеньӹ!
Уржы мырым мырен шӹнзӓ, 
Тӹдӹ пӱкшӹм со пырыштеш,
Тӹ пӱкшвлӓжӹ проста агыл, 
Пӱкшӹн сӱкшӹ шӧртнин ылеш, 
Тонгжы —  ире изумруд;
Слугавлӓ урым пыт перегӓт.
Эче весӹ цӱдӓ улы:
Тангыж вӹлнӹ шонг шагалеш, 
Ш олаш, ружгаш пиш тӹнгӓлеш, 
Пуста сирӹм лывша пшэш, 
Мӹнгеш цӓкнен ружген кеӓ.
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Дӓ сир вӹлӓн лин шагалыт 
Тылшол ганьы чешуядон 
Богатырьвлӓ кымлы кымыт,
Цилӓн цевер удалойвлӓ,
Ылыт рвезӹ великанвлӓ,
Цилӓн икань айырым ганьвлӓ, 
Нӹнӹ сага Черномор.
Тӹ страж ганьы ӹнян уке 
Ни патырвлӓ, ни яжовлӓ.
Князьын вӓтӹ цевер улы,
Сӹнзӓ гьщӹн атат колты: 
Сотыгечӹн пӹц йыд лиэш,
Йыдым землям сотемдӓрӓ; 
Калявачшы лӹвӓлнӹ тӹлзӹ; 
Шӹдӹр цолга лепкӓштӹжӹ.
Халам князь Гвидон вуйлалта, 
Тӹдӹм пыт цилӓн хывалят;
Тӹдӹ шӓлӓм тӹлӓт колтыш, 
Тӹньӹм тидӹ йӓтлен попыш: 
Токем хыналаш толаш сӧрен, 
Кӹзӹт якте эче толте».
Тиштӹ уш царь тырхен ӹш керд, 
Тидӹ флотым йӓмдӹлӓш шӱдӹш. 
Повариха дӓ ткачиха,
Родня папа Бабариха 
Цӱдӓ островым анжалаш 
Тӹдӹм колташ акат сӧреп.
Нинӹм Салтан акат колышт, 
Нинӹм вырсен веле шуа:
«Ма мӹнь? кугижӓ ӓльӹ тетя?» 
Ш утядеок тидӹ попа.
«Мӹньӹ кеем!» тидӹ маньы,
Чӱчӹ амасам, тӱгӹ лӓктӹ.

XIII.

Окня доны Гвидон шӹнзӓ,
Тангыж вӹкӹ тырын анжа:



Тангыж пиш тыр, сирӹм ак ши, 
Изиш веле тӓрвӓнӹлеш, 
Йолгыжалтшы мӹндӹр вӓр гӹц 
Карапльывлӓн толмы каеш: 
Окиянын тӧр вӓр мычкы 
Ц арь Салтанын флотшы толеш. 
Князь Гвидонна кӹньӹл колта, 
Кого юкдон сӹгӹрӓл шӹндӓ; 
«Мӹньӹн туан тӹнь ӓвиэм! 
Тӹнь ӹрвезӹ княгиняэм! 
Анжалалдай тӹвеш тӹш:
Ӓтям, мӹньӹн толеш тиш!» 
Остров лишкӹ флот уш шоэш. 
Князь Гвидонна пычым виктӓ: 
Палубышты кугижӓ шалга,
Нинӹ вӹкӹ пыч ваш анжа; 
Повариха дӓ ткачиха,
Родня папа Бабариха 
Ужтым вӓрӹм когон анжат,
Пиш цӱдеен нинӹ шалгат.
Трӱк пушкавлӓм рунг лӱэвӹ; 
Цангвлӓм шиӓш тӹнгӓлевӹ; 
Тангыл{ докы Гвидон толеш; 
Тиштӹ кугижӓм вӓшок лиэш, 
Поварихам дӓ ткачихам,
Родня папа Бабарихам;
Ик шамакым ӹшӓт попы,
Хала кӧргӹш нӓнгеш нинӹм. 
Палатышкы цилӓн кеӓт.
Капка доны латвлӓ  ̂ цолгат,
Д ӓ кугижӓ лишнӹ шалгат 
Богатырьвлӓ кымлы кымыт,
Цилӓ цевер ӹрвезӹвлӓ, 
Великанвлӓ удалойвлӓ,

' Латвлӓ — воин вӹлнӹш вурс выргем. Латым онгеш, ту- 
пеш дӓ кидеш чиӓт.
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Цилӓн икань айырым ганьвлӓ, 
Нӹнӹ сага Черномор.
Кугижӓ пыра кымда дворыш; 
Тӹштӹ кӱкшӹ кож лӹвӓлнӹ 
Ур мырывлӓм мырен шӹнзӓ, 
Ш ӧртни нӱкшӹм со пырыштеш, 
Изумрудым тӹдӹ лыктеш 
Дӓ мешӓкӹш тӹдӹм пиштӓ;
Кого дворжы йӹрӹм-йӹр 
Кыш анжалат шӧртнин сӱк. 
Хынавлӓ пакы — вӓшкен кеӓт, 
Анжат —  ма? княжна — цӱдӓ: 
Калявачшы лӹвӓлнӹ тӹлзӹ, 
Шӹдӹр цолга лепкӓштӹжӹ.
А ӹшкежӹ ниш вет яжо,
Ташкал кеӓ нава ганьы,
Ӹшке кувым виден кеӓ.
Кугижӓ анжа — нӓлен колта . . .  
Тидӹн йӓнгжӹ пиш тӓрвӓнӓ! 
«Мам мӹнь ужам? ма техеньӹ?:* 
Тидӹн шӱлӹш пӹтен кеӓ . . .  
Сӹнзӓвӹддон мӓгрӓл колта, 
Царицажым тидӹ элтӓлӓ,
Ь1шке эргӹм дӓ шешкӹжӹм. 
Цилӓн шӹнзӹт стӧл лошкы,
Пиш веселӓ пир тӓрвӓнӓ. 
Повариха дӓ ткачиха,
Родня папа Бабариха 
Огол йӹде кыргыж шӹлӹт; 
Нинӹм тӹштӹ цуцок моныт. 
Нинӹ тиштӹ келесевӹ, 
Вуйнаматын мӓгӹревӹ.
Сусу пардон кугижӓжӹ 
Кымыньыштым токы колтыш. 
Кечӹ эртӹш —  царь Салтаным 
Пеле йӱкшӹм амалтевӹ.
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Мӹньӹ мӱм дӓ сырам йӱнӓм 
Дӓ усиэм цуц нӧртенӓм.

А. С. Пушкин.

Ядмашвлӓ.
Ямакышты махань вӓрвлӓ тӓлӓндӓ паснанок яжо ылыт? Ма- 

хань вӓрвлӓ тӓмдӓм ваштылтат?
2. Ямакыштыш цӱдӓвлӓм иктӹ паштек весӹм шотлен мидӓ. 

Цилӓ тидӹвлӓм Пушкинын шамаквлӓдон келесен пуда.
3. Ямакыштыш геройвлӓлӓн, Гвидон дон царевна-йӱксӹлӓн 

кӱ, дӓ кыце худам ӹштӓш цаца?
4. Гвидон богатырьлан ӹшкӹмжӹн тышманвлӓм сӹнгӓш ма- 

влӓ палшенӹт?
5. Ти ямакышты злой тышманвлӓ ма линӹт?
6. Ямак мадон пӹтӓ?
7. Тошты годшы хӓлам кыце анжыктымы? Ямакышты тошты 

годшы махань орудивлӓм, кугижӓн дӓ воинвлӓн выргемвлӓм кы- 
це лӹмдӹмӹ?

8. Книгӓштӹш картинвлӓ мам анжыктат? Ямакышты тӹ вӓр- 
влӓм мода дӓ лыдта.

Упражненивлӓ.
1. Ямакышты лумшы главам рольдон лыдаш йӓмдӹлӹдӓ, роль- 

влӓм пайылыда: автор, Гвидон, корабельщиквлӓ, царь Салтан, 
Бабариха.

2. Кыце дӓ кыштакен ямакышты тангыж гишӓн сирӹмӹ? Тет- 
радьыш сирен нӓлдӓ.

3. Тошты годшы руш шамаквлӓм сирен нӓлдӓ ( с в е т л и ц а ,  
т е р е м ,  п а л а т а д ӓ  молымат).

Тошты годшы шамаквлӓм лӹвӓц ыдыралда.

Тӹгӹр дон обезьян.
(В а с н я.)

Тӹгӹр вашт мартышка ӹшкӹмжӹм ужы, 
Дӓ мӧскӓм чык чымальы.

«Анжалок, мӹньӹн кумаэм!— манеш,—
Кӱн техень сӹнтӹмӹ цӹрежӹ ылеш? 

Кайышыжы, тӹргӹмжӹ маханьы!
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Мӹнь и з и ш  хыть тидӹ ганьы лимӹкем,
Ойхыренок кечӓлтӓм ыльы векӓт.

Кумаэмвлӓ лошты анжалмыкем,
Вӹц-куд кумаэм тидӹ ганьы улы мӹньӹн,
Парнядонок шотлен кердӓм нӹнӹм».

«Кумавлӓм шотлаш труйымешкӹ 
Ӹшке вӹкет, кума, анжалаш

Лучи агыл вӓл?»— манын мӧскӓ келесӹш.
Тӹнге гӹнят, такеш ямы мӧскӓн советшы.

И. А. Крылов.
Ядмашвлӓ.

1. Ти басньышты кӱвлӓм анжыктымы?
2. Тӹгӹрӹштӹ ужмыжым обезьян кыцела анжыкта? Тӹгӹрӹш- 

тӹжӹ тӹдӹ кӱм ужын?
3. Мӧскӓ махань советым пуа? Басньыштыш шамаквлӓдон 

келесӹдӓ.
4. Мӧскӓн шамаквлӓжӹм махань эдемвлӓлӓн пуаш лиэш?

Пирӹ дон Тырия.
(Б а с н я.)

Пирӹвлӓн шык ылмыштым цилӓн пӓлӓт: 
Пирӹ качмыжы годым,

Лум ак тӹшлӹ нигнамат.
Икӓнӓк иктӹлӓн беда толын:
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Лудон цуц-цуц колыде.
Ни шӱлӓлтен, ни охлен Пирӹ кердте,
-Хыть ялым виӓтен вац ӹнде.

Пирӹн цӓшеш лишнок тырня ылын.
Кыце-шон раведӹл Пирӹ тырням сӹгӹрӓлӹн,

Ойхы гӹц ытараш тӹдӹм сарвален.
Тырня Пирӹн логерӹшкӹ
Ш ӱ яктеок нержӹм цикен, кого ясыдон
Лум шывшын лыктын, пӓшӓ тӓрӹм ядын.

«Тӹнь ма, шутет!» — шӹдӹн Пирӹ келесен.— 
«Пӓшӓ тӓрӹм кӹчет? Ах тӹнь, пуры шаныдымы! 

Тӹнь кужы нередӹм дӓ орэды вуедӹм 
Логер гӹцем целам лыкметшӹ нимат агыл ма?

Карангок тӹнь, тӓнгем, кеок,
Анзыкыжым ит вӓрешт, ӹшкӹмедӹм перегӹ!»

И. А. Нрылов.

Ядмашвлӓ.
1. Пирӹ махань бедаш вӓрештӹн? Малын техень бедажы лин?
2. Тырняжы пирӹлӓн махань палшыкым ӹштен?
3. Пирӹ тырнялан таужым кыце келесен? Басньышты сирӹмӹ 

шамаквлӓдон келесӹдӓ.
4. Пирӹ ганеш махань эдемвлӓм шотлаш лиэш?
5. Техень эдемвлӓм анжыктымашты, пирӹ малын утларак 

яралеш толеш?

Упражненивлӓ.
Басньын техень шамаквлӓ вӓреш тӹдӹ ганьраквлӓм мода: 

охлен, раведЛл, сйгӹрӓлйн, ыт арам, цикен, лыктын.

Слон дӓ Моська.
( Б а с н я . )

Олицӓ мычкы слоным видӓт,
Анжыктен каштыт векӓт.

Пӓлӹмӓн йӓ, мӓ донына слоным шоэн ужмыла — 
Седӹндон слон паштек шукын каштыт анжымла.
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Тагышец ӓнят ваштареш М оська толеш,
Слоным ужын тӹргештӹлӓш тӹнгӓлеш;

Опта, сасла, тӹргӓ;
Ш иэдӓлӓш таки пыра.
«Пашкудем тырхал, намысыш ит пыры»,—  

Ш авка келесӓ. —  «Слоньш тӹлӓт вара сӹнгӹмлӓ? 
Анжы, тӹньӹн юкетӓт ямын,
Слонжы оптымедӹм ак кол, анзыкыла кеӓ».
«Эх, эх!»— Моська пелеш тӓ.—
«Ш иэдӓлтеок сӹнгӹмемжӹ 
М ӹньӹн кид-ялем лӱктӓ.
Пивлӓ пускай попышты:

—  Ай Моська! махань силан,
Слоным опта, —- манышты!»

И. А. Крылов.
Ядмашвлӓ.

1. Моська ӹшкӹмжӹм силанеш кыце анжыктынежӹ ылын?
2. Моська ганеш махань эдемвлӓм шотлаш лиэш?

I

Каштанка.
I. Ӹшкӹмӹм худан видӹмӓш.

Якшаралгы сары мижӓн, вуйжыдон ӹрвӹж ганьы ылшы, 
тома оролы дон такса^ ярышан ӹрвезӹ пи тротуар мычкы 
мӹнгеш-анеш кыдалыштеш, икӓнӓ-ик векӹ тыргыжын ан- 
жылтеш. Шоэн-шоэн шагалалеш, йӹнгӹсӓлеш, кижӹшӹ 
ялвлӓштӹм лӱктедӹлеш, кыце ямын кердмӹжӹм ӓшӹндӓ- 
рӓш цаца.

Кечӹ мыч кышты-шон сӓрнӹлмӹжӹ.м дӓ тишкӹ, пӓлӹ- 
дӹмӹ тротуарышкы попазымыжым, тидӹ цилӓ яжонок 
ӓшӹндӓрӓ.

Тидӹн кечӹжӹ тенге тӹнгӓлӓлтӹ: пин хозажы столяр 
Лука Александрыч калпакшым чиш, якшар савыц лоэш

* Тс^кса — кужы кӓпӓн, лап дӓ, какляка лапаан пи породы.
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вӹдӹлмӹ, тамахань пу маклакам конгыла лӹвӓлӓнжӹ пӹ- 
зӹрӓлят:

—• Каштанка, айда кенӓ! —  манын, сӹгӹрӓльӹ.
Верстак^ лӹвӓлнӹшӹ тарваш ара вӹлнӹ амален кишӹ 

тома оролы дон такса ярышан пи ӹшке лӹмжӹм колын 
колтышат, вӓржӹ гӹц лӓктӹ, тотлын кӓрнӓлтӹш дӓ хо- 
зажы паштек кыдальы. Лука Александрычлан заказым 
пушы хозавлӓ пишок мӹндӹрнӹ ӹленӹт. Нӹнӹ докы 
миэн шомешкӹжӹ столярлан таманяр гӓнӓ трактирвлӓшкӹ 
качкылдалаш пыраш вӓрештӹн. Каштанка корны мычкы 
кемӹжӹ годым ӹшкӹмжӹм утлаок худан виден, тидӹм 
ӓшӹндӓрӓ. Гуляяш нӓнгемӓшеш тидӹ когон сусу линӓт, 
тӹргештӹлеш, имнидон шывшмы вагонвлӓ паштек оптен 
кеӓ, йӓлӹн кудвичӹвлӓшкӹ кыдал пыра, пивлӓм поктылеш. 
Столяр тидӹм седок ямден-ямден шуа, шагалалеш, шӹ- 
дӹн вырса. Икӓнӓ пин ӹрвӹж гань пӹлӹшӹжӹм кычаат 
яжонок ӹрзен шӹндӓ дӓ шоэн келесӓ:

—  А-х... халер..., кол...е...нӓт... ат керд!
Заказ пушывлӓ дорцын лӓктӓт, Лука Александрыч 

ик минутеш шыжаржы докы пыральы, тӹштӹ йӱлдӓльӹ дӓ 
качкылдальы. Ш ыжаржы дорцын тидӹ пӓлӹшӹ переплетчик 
докы кеш, переплетчик дорцын трактирыш, трактир гӹц 
кумажы докы дӓ молы вӓреӓт пырыкалыш. Ик шамакдон 
келесӹмлӓ гӹнь, Каштанка пӓлӹдӹм тротуарышкы попа- 
зымыкы вадат лин колтыш уш.

Каштанка хозажым кишӓ пышдон моаш ӹнянен, тро- 
туарым нышкышташ тӹнгӓльӹ дӓ тидӹн анзыц кӱ ӓнят 
у резиновый галошдон кенӓт, ӹнде тротуарыштыш йонга- 
та пышыжы каучукын цажгата, лелӹ пышыжыдон ярлалт 
шӹнзӹнӓт, нимат разбираяшыжат акли.

Каштанка мӹнгеш-анеш кыдалышты, кыдалышты дӓ 
хозажым таки ӹш мо, анжет гӹнь, йыдат лин колтыш. 
Олицӓ кок велнӹ фонарьвлӓ чӱктӓлтевӹ, пӧртвлӓн окнявлӓ 
гӹцӓт тылвлӓ кайыт. Шалдыра, пышкыды лым лымеш.

Верстак — столярный пӓшӓм ӹштӹмӹ стӧл, станок.
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кӱдон вӓкшмӹ олицӓм, имни тупвлӓм, извозщ иквлӓн кал- 
паквлӓм ошемдӓ, кынары пӹпкемӹшӓлтеш, тӹнӓрӹ ошын 
дӓ ошын предметвлӓ кайыт.

Яжонок пӹцкемӹшӓлт шомыкы, Каштанка нимам ӹш- 
тӓш, лӱдӹн шӹнзӹн — пӹтӹрӓ веле. Тамахань пӧртанзыл 
амаса сага пӹзӹрген шагалят, кердмӹн йӹнгӹсӓш тьш- 
гӓльӹ. Лука Александрыч паштек кечӹ мычкы льырткен 
каштмашет тидӹм когонок янгылдарыш, тидӹн пӹлӹшӹ- 
жӹ, ялжы кижен шӹнзӹнӹт, молы гӹц утла тидӹ эче 
когон шужышы ылын. Кечӹ мычкыжат тидӹлӓн кок гӓнӓ 
веле качкылдалаш вӓрештӹн: переплетчик доны ыржа лашаш 
клейстерым изиш нылалалын дӓ трактирыштыш прилавка 
доны колбаса каваштым качкылдалын. Тидӹ эдем ылеш 
ылгепӹ наверны тенге шаналта ыльы: „Уке, тенге ӹлӓш 
акли! Лӱӓлт колаш келеш !“

II. Пӓлӹдӹм эдем.

Тенге гӹнят, тидӹ нимат ӹш шаны, йӹнгӹсӹш веле. 
Мамык гань пышкыды, выжгата лым тидӹн тупшым, вуй- 
жым пӹп левед шӹндӹмӹкӹ, когон янгылен шӹцшет 
нерӓш тӹнгӓльӹ. Пӧрт анзыл амаса йочырт мырен трӱк 
пачылт кешӓт, тидӹм ӧрдӹж гьщшӹ севӓл шӹндӹш. Каш- 
танка кӹньӹл кеш. Пачылт кешӹ амаса гьщ тамахань 
эдем лӓктӹн шагальы. Каштанка йӹнгӹсӓл колтен тӹдӹн 
ял лӹвӓкӹ попазышат, лӓкшӹ эдемет тидӹн вӹкӹ анжал- 
те ӹш керд. Каштанка докы пӱгӹнен шагалят яды;

—  Пискӓ, тӹнь кышеп тишкӹ попазенӓт? Мӹнь тӹнь- 
ӹм карштарышым? О, пискӓэм, пискӓэм! Ну, ит шӹдешкӹ, 
ит шӹдешкӹ... Виноват ылам.

Каштанка сӹнзӓ пынешӹжӹ пижшӹ лым вашт эдемьш 
анжальы дӓ мытык, кӹжгӹ, нӹжмӹ, кӱппӓлӓнӹшӹ липӓӓн, 
пилиндрым (шляпӓм) чиэм шӹндӹшӹ, ыжгажым йӹрпӓл 
колтышы эдемӹм ужы.

Каштанкын туп гьщ парнявлӓжӹдон лымым пачкыма- 
штыжы тидӹ седок попа: — Мам йӓ йӹнгӹсӹлӓт? Хозаэт- 
56



шӹ кышты? Тӹнь ямын кодынат векӓт? Ах, пискӓэм! Мам 
вара ӹнде мӓ коктын ӹштенӓ, ӓ?

П ӓ л ӹ д ӹ м  э д е м ӹ н  ю к ы ш т ы ж ы  п у р ы н  н о п ы м ы м  цак лы ш ат^  

К а ш т а н к а  т п д ӹ н  к п д ш ӹ м  н ы л а л  к о л т ы ш  д ӓ  э ч е  ӹ ж ӓ л ӹ н -  

р ӓ к  й ӹ н г ӹ с ӓ ш  т ӹ н г ӓ л ь ӹ .

—  Эх, яжоэм, потпкӓэм!— пӓлӹдӹм эдем попа.
—  Лачок ӹрвӹжок ылатыш! Ну, мам ӹштет, ӓлок 

сагаэм кенӓ. Анят тӹнь пктӓ-махань нӓшӓлӓн ярет... Ну, 
фюйть!

Тпдӹ тенге шпшкалтыш дӓ кпдшӹдон шалалтен Каш- 
танкылан пӓлӹкӹм пуш. Тенге шалалтымашыжы „Ӓлок!“ 
манмы веле лпн кердеш. Каштанка тӓрвӓнӹш дӓ кеш.

Иктӓ пел пӓш эртӹш вӓл, Каштанка кого, соты кӹдеж 
покшалны шӹнзӓлтӓ. Вуйжым тӹрӹньрӓк шуэн, стӧл лошты 
качкын шӹнзӹшӹ пӓлӹдӹмӹ эдемжӹм цырге анжен шӹн- 
ден дӓ шӹнзӓ. Пӓлӹдӹм эдем качмыжы годым Каштанкы- 
лан шоэн-шоэн пзп лаштыквлӓм пуа... Пӹтӓрп тпдӹ Каш- 
танкылан сыкырым дӓ спрын кошкыш комым пуш, вара 
пай маклакам, пел пзп кагыльым, цӹвӹ пай лум пуш. 
Каштанка когон шужен шӹнзӹнӓт, тпдӹвлӓм выртышты 
качкын колтыш, тотшымат пӓлен нӓлӹн ӹш шокты. Маняр 
шукы качкеш, мӹшкӹржӹ тӹнӓр шужымла веле чучеш.

Пӓлӹдӹм эдемет Каштанкын шыкланен, талашен кач- 
мыжым, пыртеок моло нелмӹжӹм ужешӓт попа: — Ой-ой- 
ой! Хозавлӓэтшӹ ппшок худан пукшат впднӹ! Ужат, кьще 
худаланен шӹнзӹнӓт! Лач луэт дон каваштет веле коды- 
ныш...

Каштанка шукы качкы дӓ сопкток мӹшкӹржӹ ӹш тем, 
качмашешӹжӹ йӱкшӹ веле лпн колтыш. Качмы паштек 
тпдӹ седӹрӓ покшалан пырен вазы, ялвлӓжӹм йошт вик- 
тӓрен ппштӹш, сырлен кеш дӓ пачыжым веле мадыктылеш. 
У хозажы пышкыды пӧкенеш йӓрнен шӹнзӹн спгарым^ 
шывшмы жепӹн Каштанка пачыжым мадыктыл техень во- 
просым решен: кышты яжо —  пӓлӹдӹмӹ доны, ӓль столяр

* Сигара — шергӓш тавак ӹлӹштӓшвлӓм пандыла вӹдӹл 
шӹндӹмӹ. Сигарым пацирослаок шывшыт.
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доны? Пӓлӹдӹм эдемӹн обстановкыжы незер дӓ худа ыдеш: 
креславлӓ гӹц, диван гӹц, лампывлӓ гӹц дӓ ковервлӓ 
гӹц пасна тидӹн нимажат уке дӓ тидӹн кӹдежшӓт пуста- 
ла чучеш. Столярын квартирышты хӓдӹр пиш шукы; стӧл, 
верстак, пыжарым тарваш, сакой йиш ембӹлвлӓ, толо- 
тавлӓ, ала кекӓн решотка, логан молы улы. Пӓлӹдӹм 
эдемӹн кӹдежӹштӹжӹ нимахань пышат уке. Столярын 
кӹдежӹштӹжӹ гӹнь, топлоток тӹтӹрӓ ганьы шалга, кӹ- 
лен, лакын дӓ пыжарым тарвашын яжо пыш шалга. Тӹн- 
ге гӹнят, пӓлӹдӹм эдем доныжы ик статянжы пиш яжо — 
тидӹ качкаш шукы пуа, седӹндон лачокшым тӧрӧк келе- 
сӓш келеш: Каштанка стӧл доны у хозажым анжен шӹн- 
зьшӹ годым, хозажы тидӹлӓн: ,,Лӓк тишец, треклятый!“ —  
манын сӹгӹрӓл ӹш колты, ялжым ташкал колтен моло 
ӹш лӱдӹктӹ дӓ, пӓренӓт ӹш колты.

У хозажы сигаржым шывшын пӹтӓрӹшӓт тагышкы 
лӓктӹ, минут нӓрӹ эртӹмӹкӹ мӹнгешок иырыш, изи тӱ- 
шӓкӹм намал пыртыш.

— Эй тӹнь, пискӓ, тол тишкӹ! —  диван доран изи 
тӱшӓкшӹм пиштен, тидӹ сӹгӹрӓльӹ. —  Тишӓк вац! Амалы!

Каштанка амалаш тӹнгӓльӹ. Тӹдӹн шамланымаштыжы 
пивлӓ кыдалыштыт; тӹ шотышток тагачы олицӓштӹ тидӹн 
у^жмы шонгы, кого мижӓн, цара нӓлмӹ сӹнзӓӓн, нер вӹл- 
нӹжӹ таваналт шӹцшӹ мижӓн пудель пи кыдал кеш. 
Хӧдӧр —  столярын эргӹжӹ —  толотам нӓлӹнӓт, ти пудель- 
ым покта. Кыдалмыжы семӹньок, трӱк, тӹдӓт миж вӹл- 
вӓлӓн вуйта лин шӹнзӹ, веселӓн, сусун опташ тӹнӓгльӹ 

,дӓ Каштанка дон тӹдӹ икӓнӓ-иктӹштӹн нерӹштӹм ӱвшӹн- 
зӓлевӹ дӓ коктынат ӧлицӓшкӹ кыдалевӹ...

III. Угӹц яжо тосвлӓм войымаш.

Каштанка амален кӹньӹлмӓшеш сотемӹ дӓ олицӓ гӹц 
ружгым юк шакташ тӹнгӓльӹ: техень юк сотыгечӹн веле 
лиэш. Кӹдежӹштӹ ик эдемӓт уке. Каштанка кӓрнӓлтен 
колтыш, омештӹ дӓ шӹдӓн, ойхы вуйа, кӹдеж мыч ашке- 
дӹ. Тидӹ кӹдежӹштӹш оголвлӓм дӓ мебельым ӱвшӹн- 
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зӓльӹ, анзыл кӹдежӹшкӹ анж альы — ӹшлӓнжӹ яралым 
нимат ӹш мо. Анзыл кӹдежӹшкӹ пырымы амаса гӹц пас- 
на эче вес амаса улы. Амаса доны шаналтал шалгалалят, 
амасам кок ялжыдонат ыдыраш тӹнгӓльӹ. Тенге амасам 
пачын колтышат, Каштанка вес кӹдежӹшкӹ пырыш. Кӹ- 
дежӹшкӹ пырымыкыжы, тидӹ тенгечӹ ужмы, пӓлӹдӹм 
эдемжӹм ужын колтыш. Пӓлӹдӹм эдемжӹ байковый одеял 
лӹвӓкӹ пырен вазынат, амален киӓ.

—  ̂ Р р р р ...— Каштанка ырлаш тӹнгӓльӹ дӓ тенгечӹ 
яжон пукшымым ӓшӹндӓрен колтышат, пачшым мадыкты- 
лаш дӓ мам-шон ӱвшӹнзӹлӓш тӹнгӓльӹ.

Тидӹ пӓлӹдӹмӹ эдемӹн выргемжӹм дӓ кемжӹм ӱв- 
шӹнзӓльӹ, выргемжӹ дон кемжӹ имни пышан ылмыла 
чучыт. Амалымы кӹдежӹштӹ эче вес амасаулы, амасажы 
чӱчмӹ ылеш. Каштанка ти амасам кок ялжыдон ыдыраш 
тӹнгӓльӹ, вара онгжыдон шӹкӓл амасам пачын колтышат, 
тӧрӧк тидӹн нерӹшкӹжӹ тидӹм лӱдӹктӓрӹшӹ худа пыш 
пырен кеш. Каштанка, мам гӹнят худам ужмыла лиэш ма- 
нын, анзыцок шанен дӓ ырлыкалыл, икӓнӓ-ик векӹ анжыл- 
тыл, ляврӓн пумагадон сӹрӹмӹ изи кӹдежӹшкӹ пырыш 
дӓ лӱдӹн колтен, шайыкыла цӓкнен колтыш. Тидӹ ниг- 
нам вычыдымым дӓ лӱдӹшӹм ужын колтен. Улӹкӹ шӱ- 
жӹм дӓ вуйжым ӓйен шӹнден, шылдыржым шӓрен дӓ 
шӹжген, тӧрӧкок Каштанка вр>1кӹ луды комбы толеш. Ком- 
бы гӹц изиш ӧрдӹштӹрӓк, изи тӱш ӓк вӹлнӹ, ош коти 
киӓ. Каштанкым ужын колтышат, кӹньӹл кеш, кӓпшӹм 
пӱгӹлӓ ӓйӓлтен шагальы, пачыжым лӱктӓл шӹндӹш, миж- 
шӹм авартен шӹндӹш дӓ шӹдешкен мырлаш тӹнгӓльӹ. 
Пи лӱдӹн колтен, тӹнге гӹнят, лӱдмӹжӹм ӹнжӹ пӓлеп 
манын, тидӹ опталтен колтышат, коти докы кыдал миш... 
Коти тупшым эче когоракын пӱгӹртен шӹндӹш, костанын 
сӹгӹрӓл колтыш дӓ Каштанкым вуйжы гӹц лапажыдон 
савен колтыш. Каштанка ӧрдӹшкӹ тӹргештен вазы дӓ 
шӹнзӹ, вара коти докыла шӱжӹм виктен шӹндӹшӓт, ку- 
ЖЕ.Ш, йӹнгӹсӹмлӓ опташ тӹнгӓльӹ. Каштанка оптен шӹн- 
зӹмӹ годьш, тидӹ шайыкы луды комбет мишӓт, пингӹдӹ
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нержӹдон пим тупшы гӹц чӹнгӓл шӹндӹш. Каштанка 
гӹргештен вазы дӓ комбы вӹкӹ...

—  Тидӹ ма эче? —  манын костанын сӹгӹрӓлмӹ кого 
юк шактен колтыш. Каштанкын пӓлӹдӹмӹ эдемжӹ хала- 
тым шынгалын, ышмаэшӹжӹ сигарым пырылынат, кӹде- 
жӹшкӹ пырен шагальы.

—  Мам сӓрнедӓ? Вацта вӓрӹшкӹдӓ!— Саслымыжы се- 
мӹньок коти докы ашкед мишӓт, котим тупшы гӹц чивал 
колтыш.

—  Тӹнь Федор Тимофеич, мам талашет? Ш иэдӓлӓш 
тӹнгӓлӹндӓ? Ш онгы каналья! Вац!

Вара комбы докы сӓрнӓл шагальы дӓ сӹгӹрӓл колтыш:
■— Иван Иваныч, вац вӓрӹшкет!
Шамакым колыштшы коти тӱшӓкӹшкӹжӹ пырен вазат, 

сӹнзӓжӹм кымен шӹндӹш. Тидӹн тӹрвӹжӹм дӓ усижым 
анженжӹ гӹнь, шиэдӓлӓш тӓрвӓтӹмжӹлӓн ӹшкежӓт до- 
вольный агыл машанет. Каштанкыжы орланышыла, ӹжӓл 
юкдон йӹнгӹсӓш тӹнгӓльӹ. Комбыжы кужы шӱжӹм 
виктен шӹндӹшӓт, тама гишӓн ӓнят чоте вӓшкен раскы- 
дын попаш тӹнгӓльӹ. Попымжым веле нимат ынгылаш 
акли.

—  Яра, яра, —̂^хозажы омешт колтен попа.— Дружнан 
дӓ тырын ӹлӓш келеш. —  Тидӹ Каштанкым ниӓлтӹш дӓ 
эчеӓт шайышташ тӹнгӓльӹ: —  А, тӹнь якшар пискӓ ит 
лӱд... Нинӹ худам ак ӹштеп, ак овижаеп. Тырлай, кыце 
вӓл тидӹм лӹмденӓ. Лӹмте акли вет...

Пӓлӹдӹм эдем шаналталын келесӹш:
—  Вот ма... Тӹнь — Тьотка лиӓт!... Ынгылет? Тьотка!
Таманяр пачаш „Тьотка" шамакым келесӹшӓт, лӓктӹн

кеш.
Каштанка шӹнзӓт, йӹржӹ ма улым анжылташ тӹнгӓ- 

льӹ. Коти тӱшӓкшӹ вӹлнӹ тӓрвӓнӹдеок шӹнзӓ —  амалым- 
ла каеш. Комбыжы шӱжӹм виктӓлтен, ик туреок пыш- 
льопке ташкен шалга, тама гишӓн ӓнят чоте вӓшкен попа. 
Тидӹ пишок ышан комбыла каеш: кужын попа-попа дӓ, 
цӱдейен колтышыла шайыкыла цӓкнӓш тӹнгӓлеш, ӹшкӹм- 
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жӹн попен мыштымыжылан, сусу лимӹлӓ чучеш... Каштанка 
тӹдӹм ^колышталят тӹдӹлӓн „р р р “ манят, оголвлӓм ӱв- 
шӹнзӓш тӹнгӓльӹ. Ик лыкышты изи тӓгӓнӓ шӹнзӓ, тиш- 
кӹ пырсам лӧчӹктӓш оптымы дӓ шим сыкыр комвлӓм пиш- 
тӹмӹ. Тидӹ пырсам тотешт анжыш —  тотлок агыл, сыкыр 
комвлӓм тотештӓт —  качкаш тӹнгӓльӹ. Йӓмдӹлен шӹндӹ- 
мӹ качкышым пӓлӹдӹм пи качмашеш комбы изишӓт ӹш 
шӹдешкӹ, тидӹ эче пытрак веле попаш тӹнгӓльӹ. Вара- 
жы ӹшкӹмжӹн кымылжым яжонрак анжыктышашланен, 
Каштанка качкын шалгымы тӓгӓнӓ докы мишӓт, таманяр 
пырсам чӹнгӓл нӓльӹ.

IV. „Шактештӹш цӱдӓвлӓ".

Изиш лимӹкӹ пӓлӹдӹм эдем эче нинӹн кӹдежӹшкӹ 
пырыш, кидешӹжӹ П буква ганьым, капка постолым, 
тамахань потикӓлӓ хӓдӹрӹм пыртыш. Худан пыдалымы П 
тореш пашкарешӹжӹ изи йӹнгӹлӹм дӓ пистолетым сӓ- 
кӓлтӹмӹ. Йӹнгӹл йӹлмеш дӓ пистолетын курокеш 
керемвлӓ ялштымы ылыт. Пӓлӹдӹм эдемет П ганьжым 
кӹдеж покшалан шагалтыш, тамам ялштыл-шӱтӹл пӱлӓ 
шӹнзӹш. Вара комбыжы докыла анжалят:

—  Иван Иваныч тол тишкӹ! —  маньы.
Комбы тидӹ докы мишӓт, тамам вычымла шалга.
Пӓлӹдӹм эдемжьг.—  Ну,—  манеш,—  анзыцок тӹнгӓлӹнӓ. 

Пӹтӓри цилӓ векӹ кымал! Йӹле!
Иван Иваныч шӱжӹм цилӓ векӹ кымалмыла виктӹшӓт, 

ялжыдон кыдырт ӹштен колтыш.
—  Мылоец ылат!.. Ну, ӹнде колен вац!
Комбы ялвлӓжӹм шагалтен комдык Пырен вазы. Эче 

таманяр, керӓл агыл фокусвлӓм ӹштӹкӓлӹмӹкӹ, пӓлӹдӹм 
эдемет лицӓжӹм трӱк лӱдӹн колтышыла ӹштен шӹндӹш, 
вуйжым кок кидшӹдонат кычал колтыш дӓ:

—  Караул! Пожар! Йыленӓ! —  манын, сӹгӹрӓл колтыш.
Иван Иваныч П докы кыргыж миэн, йӹпгӹл йӹлмеш

ялштым керемӹм чӹнгӓл нӓлят, звоняш тӹнгӓльӹ.
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Пӓлӹдӹм эдем пиш сусу ли. Комбым шӱжӹ гӹц ниӓл- 
тӓльӹ дӓ попа:

—  Мылоец, Иван Иваныч! Ь1нде мӓлӓннӓ шӧртни дон 
ши хӓдӹрвлӓм ӹштӹшӹ мастар ылмедӹм дӓ шӧртним, 
брильянтым^ торгейӹмедӹм анжыкты. Тӹнь магазиныш- 
кет мимет годым магазиныштет шолывлӓ ылыт лижӹ. Те- 
хень случайышты тӹнь мам ӹштет?

Комбы вес керем мычашым чӹнгӓл нӓлят, шывшыл 
колтыш. Ш ывшыл колтымашеш пӹлӹш шелӓш лӱмӹ юк 
шактен колтыш. Каштанкылан комбын звоньымжы пиш 
яжола чучы, лӱэн колтымыкыжы гӹнь, тидӹ тырхен ӹш 
керд, П йӹр кыдалышт сӓрнӹш дӓ опталтенӓт колтыш.

—  Тьотка, вӓрӹшкет! Тырын шӹнзӹ, ит саслы! —  ма- 
нын, тидӹлӓн пӓлӹдӹм эдем сӹгӹрӓл колтыш.

Иван Иванычын пӓшӓжӹ лӱэн колтымаш ешок ӹш пӹ- 
тӹ. Пӓлӹдӹм эдемет Иван Иванычым керем мычкы круг 
йӹр кыргыжташ тӹнгӓльӹ, ӹшкежӹ саладон лочкен шал- 
га. Комбыжы кыргыжмыжы лошток пылдыр гач тӹргӹшӓш- 
лык, кӹшӹл вашт тӹргештен лӓкшӓшлык, пачшы вӹлӓн 
шӹнзӹн кок лапажыдон шалалтышашлык ылеш. Каштанка 
Иван Иваныч вӹлец сӹнзӓжӹмӓт ак колты, тӹдӹн мам- 
шон ӹштӹмжӹм анжен сусу лин шӹнзӹн, вӓржӹ гӹц тӓр- 
вӓнӹл-тӓрвӓнӹл таманяр гӓнӓ комбы паштек кыдалышт 
оптен сӓрнӹш.

Тымден ситӹш тамаат, пӓлӹдӹм эдемет пӱжӓлт шӹц- 
шӹ лепкӓштӹш пӱжвӹдшӹм ӹштӹлят, кӹдеж гӹц лӓктӹ. 
Федор Тимофеичшы йӹрнӹмлӓ пӹрхӓлтен колтышат, изи 
тӱшӓкӹшкӹжӹ пырен вазы, сӹнзӓжӹмӓт кымен шӹндӹш. 
Иван Иванычшы тӓгӓнӓ докы ашкедӹ.

Кечӹ мычкы сакой у мадышвлӓм анжен шӹнзӹмӓ- 
шеш, Каштанкын кечӹжӹ цаклыдеок эртӹш. Вады лимӹкӹ 
тидӹм у хозажы ляврӓн пумага сӹрӹмӓн кӹдежӹшкӹ изи 
тӱшӓкшӹге, молге пыртен кодышат, тидӹ Федор Тимофеич 
дон комбы сагаок йыдым эртӓрӹш.

 ̂ Брильянт — шергӓкӓн кӱ; определенный формышкы якла- 
каэмдӹм ал.маз.
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V. Талант! Талант!
Тӹлзӹ эртӹш.
Каштанка ӹнде вады йӹде тотлы качкышым пукшыма- 

шешӹштӹ дӓ Тьотка манын лӹмдӹмӓшешӹштӹ тымень 
шо. Пӓлӹдӹм эдем докат, иквӓреш ӹлӹшӹвлӓжӹ докат 
привикнен. Б1лӹмӓш ӱ  мычкы йогымлаок кеӓ.

Цилӓ кечок ик статян тӹнгӓлӓлтӹт. Кечӹньок, иктӹн 
гӹцӓт анзыц, Иван Иваныч кӹньӹлеш. Кӹньӹлмӹжӹ се- 
мӹньок Тьотка докы ӓль коти докы миӓӓт, шӱжӹм виктен 
шӹндӓ, тама гишӓн ӓнят пиш шӹрен, ӹняндӓрӹмлӓ попаш 
тӹнгӓлеш, попымашыжым веле, первишӹ ганьок, ынгылаш 
акли. Комбы кужын попаат, пӹтӓри андак Каштанка ком- 
бым пиш ышанеш шотла ыльы, шукы веремӓӓт ӹш эртӹ, 
тидӹ комбы гӹц ӱкшӓш тӹнгӓльӹ. Комбет тидӹн докы 
миэн шагалын кужын тамам попымыжы годым, Каштанка 
пачыжым ӹнде ак пыйымактыл, авыре нӓлшӹ льоргозы шо- 
теш комбым жеплӓш тӹнгӓльӹ. Тытыштеок льоргышы 
комбы иктӹлӓнӓт амалаш ирӹкӹм ак пу, седӹндон тидӹ 
комбы миэн шагалмыкы, нима шеклӓнӹдеок „ррр“... манын 
ырлалтал колта.

Федор Тимофеичшы гӹнь, совсемок вес йиш господин 
ылеш. Тидӹ шижмӹкӹжӹ ик юкымат ак лык, акат тӓр- 
вӓнӹ дӓ сӹнзӓжӹмӓт ак пач. Б1лӹмӓшӹм ак яратыракат, 
тидӹ воксеок ӹнежӓт шиж векӓт, тенге каеш. Йӹржӹ ма 
лиӓлтеш моло, тидӹ цилӓ мыльын, йӹрен веле анжа, ик- 
тӹмӓт ӹнежӹ уж, шӹдешкӓ, тотлы качкышым качмыжы 
годымат вӓк йӹрнен пӹрхен качкеш.

Тыменьмӓшеш дӓ качмашеш кечӹвлӓ пиш яжон, весе- 
лӓн эртӓт, вадывлӓжӹ гӹнь скушнаракын эртӓрӓлтӹт. 
Вады йӹде, комбы дон котижӹм нӓлешӓт, хоза тагыш- 
кы ӓнят кеӓ, Тьотка ӹшкетшэк кодмыкыжы, изи 
тӱшӓкӹшкӹжӹ пырен вазешӓт, сылыкланаш тӹнгӓлеш . 
Сылыкшы тидӹ докы нимат пӓлдӹртӹдеок йывырт толеш 
дӓ кӹдежӹм изин-олен пӹцкемӹштӹмлӓок тидӹм ойхышкы 
пырта. Сылыкланымаш тишец тӹнгӓлӓлтеш: тидӹн оптымы- 
жы, качмыжы, кӹдежӹштӹ кышкы-шон сӓрнӹлтмӹжӹ дӓ ан-

63



жылтмыжат вӓк ак шо лиэш. Вара тидӹн сӹнзӓэшӹжӹ та- 
мавлӓ тӓ пивлӓ, тӓ эдемвлӓ яратымы лицӓӓнвлӓ дӓ раскы- 
дын пӓлӹдӹмвлӓ каяш тӹнгӓлӹт. Тьоткын сӹнзӓэш кайын 
колтымыкышты, тидӹ пачыжым пыйымактылаш тӹнгӓлеш, 
тидӹлӓн кайшывлӓжӹ тагынам ӓнят ужмыла, яратымла 
кайыт... Амален кемӹжӹ андак, кайшывлӓжӹ со тидӹлӓн 
кӹле пышанла, ембӹллӹм тарваш нышанла, лакы пышаи- 
ла чучыт.

У ӹлӹмӓшеш тымень шомыкыжы, лу дон каваштыжы 
веле ылшы тоша пи гьщ таза, йӧнен шӹпшӹ пи лимӹкӹ- 
жӹ, икӓнӓ Каштанкым хозажы тымдаш тӹнгӓлмӹжӹ ан- 
зып ниӓлтӹшӓт, тенге келесӹш:

—  Тьотка, ӹнде пӓшӓнӓм тӹнгӓлӓш веремӓ шон вет. 
Такеш ӹлӓш ситӓ! Мӹнь тӹнььш артисткым ӹштӓш сӧ- 
рем... Артистка лимет шоэш?

Тӹмӹкӹ тидӹ Каштанкылан сакой наукым тымдаш тӹн- 
гӓльӹг. Пӹтӓриш урокын тидӹ кок яла шагалаш дӓ шайыл 
ялвлӓдон кашташ тыменьь!; тидӹм Каштанка нишок яра- 
тыш.

Кокшы урокыштыжы тидӹ кок яла шагалын, хозажы 
кычен шагалмы сакыр маклака докы тӹргешть1шӓшлык 
ыльы. Вара вес уроквлӓштӹжӹ тидӹ кушташ, керем мыч- 
кы круг йӹр кыдалышташ, музык шактым семӹнь йӹнгӹ- 
сӓш, звоняш, лӱӓш моло тыменяш тӹнгӓльӹ. Ик тӹлзӹ 
нӓрьг тыменьмӹкӹжӹ, тидӹ Федор Тимофеич ганьок яжон 
ӹштен кердшӹ лин шӹнзӹ. Каштанка пишок охотан ты- 
меньӹ дӓ мыштыман1ыжылан пиш сусу ылеш. Йӹлмӹм лык- 
тын шӹнден керем мычкы кыдалыштмаш, кӹшӹл вашт 
тӹргӹмӓш дӓ шонгы Федор Тимофеич вӹлнӹ мыктен кы- 
далыштмашыжы гӹнь, тидӹм пишок когон сусуэмдӓ ыльы. 
Керек мамат яжон, куштылгын ӹштен кердеш гӹнь, ти- 
дӹ сусун опталтен колта. Тидӹ ӹштен мимӹжӹм тымды- 
шыжат пӱдейӓ, сусу лиэш дӓ кидшӹм веле кормештен- 
кормештен колта.

—  Талант! Талант... —  манеш. —  Лачокок талант! Тӹнь 
яжо успехым имейӓш тӹнгӓлӓт!
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Талант“ шамакеш Тьотка пишок привикнен шьшзӹнӓт, 
хозажы ти шамакым келесен веле поспейӓ, тидӹ выртыш- 
ток тӹргештӹлӓш, йӹржӹ анжаш тӹнгӓлеш. Ти шамакшы 
лӹмжок ылеш машана.

/

VI. Сценыш пӹтӓри лӓкмӓшӹжӹ самынь лиӓлтӹ.

Ик цевер вадын ляврӓн пумагадон сӹрӹмӹ кӹдежӹш- 
кӹ хоза пырышат, кндшӹм кормештӹл келесӹш;

—  Н у -с ...
Эче тамам келесӹнежӹ ыльы дӓ, юк лыктеок мӹнгеш 

лӓктӹн кеш. Тьотка тыменьмӹжӹ гач хозажын лнцӓжӹм 
яжон пӓлен шоктенӓт, хозан тыргыжланымым, ойхырымым, 
шӹдешкӹмӹм цаклыш. Изиш лимӹкӹ тидӹ мӹнгешок сӓр- 
нӓл иырышат, тенге келесӹш:

—  Тагачы мӹнь, сагаэм Тьоткым дӓ Федор Тимофен- 
чым нӓнгем. Тӹнь, Тьотка, колышы Иван Иваныч вӓреш 
тагачы лнӓт; Чорт, ӓнят тама лнэш! Репетнцнвлӓм чӹдӹ 
ӹштеинӓ, йӓмдӹлӓлт, тымень шоктымы агыл! Намысышкы 
пыренӓ, сӧрӹмнӓм анжыкден ана шокты!

Тенге келесӹмӹкӹжӹ, тӹдӹ эче лӓктӹн кешӓт, шукат 
ӹш лн, ыжгам дӓ цнлиндржым чиэн, мӹнгешок пырыш. Коти 
докы мишӓт, котим анзыл ялжы гӹц кычен лӱктӓлят, ыж- 
га понгышкыжы таен шӹндӹш, Федор Тимофеичшы гӹнь 
сӹнзӓжӹмӓт ӹш иач, пишок ладнала каеш. Тӹдӹлӓн ке- 
рек-ма лиэш гӹнят соикток ылын тама: киӓш ли ӓль ял 
гӹц лӱлтӓлмӹ лиӓш, тӱшӓкӹштӹжӹ иӓрдӓлӓш ли ӓль хо- 
зажын онгышты, ыжга лӹвӓлнӹ ш ӹ нзӓш ...

—  Тьотка, кенӓ!— хозажы маньы.
Тьотка нимат ынгылыдеок, иачыжым мадыктыл, хозажы 

паштек кеш. Ик минут нӓрӹ эртӹмӹкӹ, тидӹ хозажын 
ял доны тирӹштӹ шӹизӓлтӓӓт уш, дӓ кижӹмӓшеш кып- 
тыргылын, тыргыжланен хозажын попымым:

—  Страмаялтына! Сӧрӹмнӓм анжыктен ана шокты! —  
манмым колыштеш.

Кымыктен пиштӹмӹ иигӓр цӓшкӓ гань ылшы кого тома 
докы шомыкы, тир шагальы. Ти томан стьокладон ӹш-
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тӹмӹ кым амасаан кужы подъездшы луаткок фонарьдон 
сотемдӓрен шӹндӹмӹ. Амасавлӓштӹ йочырге шактен па- 
чылт кеӓт дӓ, подъезд доны шалгышы эдемвлӓм ышмараж- 
лаок нелӹн-нелӹн колтат. Эдемвлӓ шукын ылыт, шӹре- 
нок имнивлӓӓт иодъезд докы кыдал толыт, пивлӓ гӹнь 
иктӓт ак каеп.

Хозажы Тьоткым кидӹшкӹжӹ нӓльӹ, Федор Тимофеич 
ылмы вӓрӹшкок, ыжга лӹвӓкӹ, онгышкыжы цикӓл ииш- 
тӹш. Тишгӹжӹ пӹцкемӹш дӓ цӹцкӓтӓ гӹнят, шокшы. Ик 
выртеш кок шӹжгӓтӓ, ыжар тыл ицвлӓ кайын колтевӹ — 
тидӹ иашкудыжын ӱштӹ дӓ пингӹдӹ лапавлӓ тӹкнӹмӓ- 
шеш тыргыжланен кешӹ коти шӹнзӓжӹм пачын колтен 
ылын. Тьотка тӹдӹн нӹлӹшӹжӹм нылал колтыш дӓ, яжон 
шӹнзӹн шокташ манын, йыштылаш тӹнгӓльӹ, котим ӱштӹ 
лапавлӓжӹдон лӹвӓкӹжӹ темдӓл колтыш, ыжга логӹц вуй- 
жым лыктылдальы дӓ тӹшӓкенок шӹдешкен ырлалтышат, 
ыжга лӹвӓкӹ нырен кеш. Худан сотемдӓрӹмӹ кого кӹдеж 
кайын колтымла тидӹлӓн чучеш, кӹдеж кок велнӹш сте- 
нявлӓ гач дӓ решоткавлӓ вашт тамахань лӱдӹш вуйвлӓ, 
имни вуйвлӓ, шуран кужы пӹлӹшӓн вуйвлӓ кайыт, эче 
тамахань кого, кӹжгӹ вуй каеш, тидӹн нер вӓрӹштӹжӹ 
пач ылеш, тидӹн ышмажы гӹц ньымышт шӹндӹм кок 
кужы лу лӓктӹн шӹнзӹнӹт.

Тьоткын лана лӹвӓлнӹжӹ коти, кӧргӹ юкдон лавыж 
колтыш, ти веремӓнок ыжга иолдышвлӓ колталт кевӓт, 
хоза „гоп“— манын сӹгӹрӓл колтыш. Федор Тимофеич дон 
Тьотка седӹрӓшкӹ тӹргештевӹ. Нинӹ луды ханга стеня- 
ӓн изи кӹдежӹштӹ ылыт; тиштӹ тӹгӹр шагалтыман изи 
стӧл, пӧкен шӹнзӓт дӓ оголвлӓ йӹде шӱкшӹ савыцвлӓ 
кечӓт, молжы нимат уке. Тьотка тырыж шӹндӹмӹ ыж- 
гажым Федор Тимофеич нылалалят, иӧкен лӹвӓлӓн вазы. 
Хозажы, эчеӓт тыргыжланен дӓ кидвлӓжӹм кормештӹл 
выргемжӹм кыдашаш тьш гӓльӹ ...  Тӹдӹ тонышылажок 
выргемжӹм кыдаш шуш,* вӹлӓнжӹ лӹвӓл тыгыр-ялашыжы 
веле коды, байковый одеялдон левед вазаш йӓмдӹлӓлтмӹ- 
лӓок кыдашы, вара тӹгӹрӹшкӹ анжен-анжен тамавлӓм ӹш- 
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тӹлӓш тӹнгӓльӹ. Пӹтӓриок вуешӹжӹ парикым * чиэн 
шӹндӹш, парикшы вуйгорны пачман, ш урла кайшы кок 
векӹлӓ кыйыртен шӹндӹмӹ упӓн ылеш. Вара цилӓ лицӓжӹ 
кымдыкеш тама ошым шӹрен шӹндӹш, ошыжы вӹлӓн сӹнзӓ- 
хал дӓ уси статьяным ӹштӹш дӓ кок шӹргӹжӹмӓт якшар- 
тыш. Тидӹвлӓм ӹштӹмӓшешок тидӹ пӓш ӓжӹмӹш  пӹтӓрӹ. 
Лицӓжӹм, шӱжӹм моло чиӓлтӹл шӹндӹмӹкӹжӹ, тидӹ мол- 
нам читӹмӹ выргемӹм чиӓш тӹнгӓльӹ. Тьотка техень 
Бӹргемӹм тоныжат, олицӓштӓт, нигнамат перви ужте. Ти- 
д ӹ ' ӹнде кого пеледӹшӓн ситцы гӹц ыргымы чоте кымда 
ялашым ужы, техень ситцыдон занавескым ӹштӓт, мебель- 
влӓэш сӹрӓт, ялашвлӓжӹ ик йиш агылеп: иктӹжӹ кӹрӓн 
ситцы гӹц ыргымы, весӹжӹ —  соталгы нарынзы ситцы 
гӹц. Ялаш кӓсньӹкшӹм конгыла лӹвӓл якте шывшыл шӹн- 
дӹш. Ти ялашым чймӹкӹ, вӹлӓнжӹ лызыри кого ворот- 
никӓн ситцы курточкым хозажы чиэн шӹндӹш. Курточка 
тупыштыжы шӧртни звездычка улы. Ялвлӓэшӹжӹ ала цыл- 
кавлӓм дӓ ыжар пашмаквлӓм чиэн шӹндӹш.

Тьоткын сӹнзӓштӹжӓт, йӓнгӹштӹжӓт алан веле чучаш 
тӹнгӓльӹ. Ош цӹреӓн, мешӓк постол эдем гӹц хоза пыш 
нерӹшкӹ пыра, тидӹн юкшат пӓлӹмӹ, хозан юкок ылне- 
жӹ, тенге гӹнят, Тьоткын ӹнянӹдӹмӹ минутвлӓӓт ликӓ- 
лӓт, хозаэм агыл векӓт манын шанаш тӹнгӓлмӹкӹжӹ, ти- 
дӹн ала эдем гӹц шӹлмӹжӹ дӓ опташ тӹнгӓлмӹжӹ шон 
колта. У вӓр, пыш, хозажы весем шӹцмӓш —^цилӓ нинӹ 
Тьоткым эче когон лӱдӹктӓт, тидӹ анзыкы лешӓнгӹ уж- 
мы, нер вӓреш пач ылшан, лӱдӹшлӓ вуйвлӓ толын шагал- 
мыла чучыт. Тидӹ ситӹдӹмӓшеш эче тагышты, стеня вес 
велнӹ шӹдештӓрӹшӹ музык юк мӹндӹрнӹ шакта дӓ кы- 
нам-тинӓм эче урмыжмы юк пӹлӹшӹшкӹ пыра. Федор 
Тимофеичын тыргыжланыдеок шӹнзӹмӹжӹ веле тидӹм 
латнагдара. Федор Тимофеичшы пӧкен лӹвӓкӹ пырен шӹн- 
зӹнӓт, нерен киӓ, пӧкен тӓрвӓнӹмӓшешӓт сӹнзӓжӹм пачын 
ак анжал.

' Парик — йӓлӹн ӱпдон ӹштӹмӹ прическы. Махань-щон ро-; 
льым исполняйымы годым артиствлӓ махань-шон парикым чиӓт.
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, Ош желеткӓӓн дӓ фракан тамахань эдем нӹнӹн изи кӹ- 
дежӹштӹн амасам пачын анжалят, келесӹш:

—  Кӹзӹт ,мисс  ̂ Арабелла лӓктеш, тӹдӹ паштек тӓ 
лӓктӹдӓ.

Хозажы тӹдӹлӓн нимат ӹш келесӹ. Стӧл лӹвӓц чыма- 
даным шывшын лыкты, шӹнзӹ дӓ вычаш тӹнгӓльӹ. Тӹдӹн 
тӹрвӹжӹм, кидшӹм анженок тыргыжланымыжым пӓлӓш 
лиэш. Хозажын шулӹшӹжӹ .цӹтӹрӓлтмӹм Тьотка колеш.

—  Господин Ж орж, лӓкок! — тӓгӱ ӓнят амаса шайыц 
сӹгӹрӓльӹ. Хоза кӹньӹльӹ, пӧкен лӹвӓлнӹ кишӹ котим 
шывшыл лыктат, чымаданышкыжы цикӓл пиштӹш.

—  Тьотка, тол! — манын, олен пелештӹш.
Тьотка нима пӓлӹдеок хозажын кид докы миш; хозажы 

тидӹн вуйжым шывшалят, тидӹм Федор Тимофеич сага 
цикӓл пиштӹш. Пӹцкемӹшӓлтӹ...

Тьотка котим таш кал-таш кал колта, чымадан стеням 
ыдыра, лӱдӹн шӹнзӹнӓт, юкымат лыктын ак керд. Чыма- 
данжы вӹд коэштӹшӹ гань кӓчӓйӓлтеш дӓ цӹ тӹ рӓлтеш ...
, —  Мӹнят тольым! М ӹнят тольым!— манын, хозажы ко- 
г;он сӹгӹрӓл колтыш.

Тенге сӹгӹрӓл колтымы паштек чымадан тама пингӹ- 
деш тӹкнен колтымым дӓ ӹрзӓлтӓш цӓрньшӹм Тьотка 
цаклен колтыш. Когон урмыжмы юк шактен колтыш: кӱлӓн 
ӓият лапам шит, тидӹжӓт кӱ гӹнят,—  нер вӓреш пачым 
куштен шӹндӹшӹ лицӓнет векӓт,—  чымаданын сравачвлӓ 
цӹтӹрӓлтмӹлӓок когон урмыжеш дӓ ваштылеш. Тенге 
саслымы юклан ответеш царгата юкдон хозан ваштыл 
колтымаш шактен колтыш, тидӹ тоныжы техень юкдон 
икӓнӓкӓт ваштылте.

—  Га!—-манын тидӹ, тӹ урмыжмы юкым мӱдӓш ца- 
цен сӹгӹрӓл колтыш,— чотеш пиштӹмӹ халыкем! Мӹнь кӹ- 
зӹт вогзал гӹц толынам веле! Мӹньӹн папам колен дӓ мӹлӓм 
наследствыжым коден! Чымаданышты ма ӓнят пиш лелӹ

'М исс — английский буржуазный обществышты ӹдӹрвлӓм 
тенге маныт. *
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улы  доко, шӧртни векӓт... Га-а! Миллион ылгецӹ! Сейчӓ’(: 
мӓ начына дӓ анж алы на...

Чӹмадан сравач юк шактен колтыш. Тьоткын сӹнзӓш- 
кӹжӹ яргата соты керӹлтӹ; тидӹ чымадан гӹц тӹргеш- 
тен лӓктӹн кеш, урмыжмы юкеш шам гӹц кешӹ ганьы-, 
хозажы йӹр кердмӹн кыдалышташ тӹнгӓльӹ дӓ тянгырӓ 
юкшыдон опталтен колта.

■— Га!— хозажы сӹгӹрӓл колтыш.—  Федор Тимофеич 
кугуза! Яратым Тьоткем! Яратым роднявлӓэм!

Тидӹ ошма вӹкӹ мӹшкӹрӹн пырен вазы, котй 
дон Тьоткым кидӹшкӹжӹ нӓльӹ дӓ когыньыштымат элтӓ- 
лӓш тӹнгӓльӹ. Хозажы элтӓлӹмӹ лошток, Тьотка йӹрвӓ- 
шӹжӹ ма каймым, махань ӹлӹмӓшӹшкӹ ноназымыжым 
анжал поспейӹш дӓ минут нӓреш сусу лин, цӱдеен, 
тынгшӹ гань лин колтыш. Вара хоза элтӓлӹмӓш гӹц сӹ- 
сӹрнен кешӓт, сакойым ужмашеш, тӹртӹшлӓ, вӓрӹштӹ- 
ж ок тӹргештӹлӓш, сӓрнӹлӓш тӹнгӓльӹ. У вӓржӹ пиш ко- 
го, пиш соты ылеш. Кышкы ат анжал —  седӹрӓ гӹц пото- 
лык якте — эдем лицӓвлӓ веле кайыт, молы нимат уке.

—  Тьотка, тӹнь шӹц!— манын, хозажы сӹгӹрӓл колтыш.
Тенге келесӹмӹн ма лимӹжӹм ӓшӹндӓрен, Тьотка

пӧкен вӹкӹ тӹргештӹшӓт шӹнзӹ. Хозажы вӹкӹ тидӹ ан- 
жальы. Хозажын сӹнзӓжӹ молнамшы ганьок серьезны дӓ 
ласкон анжа, лицӓжӹ гӹиь паснаок ышмаражшы дӓ пӱ- 
влӓжӹ, утла когон йӹрен шӹндӹмӓшеш пиш худан кайыт. 
Б1шкежӹ тидӹ ваштылеш, тӹргештӹлеш, иулышвлӓйсӹм 
кыце-шон шывшыл-шывшыл колта дӓ погынышы тӹже- 
мӓт утла ылшы халык анзылны, сусу ылмыла кайышдана. 
Тьотка хозажы веселӓ ылмылан ӹнянӹш, тидӹн вӹкӓт 
тӹжем эдем анжымым цаклышат, тидӹ ӹрвӹжӹи гаиь ли- 
цӓжӹм лӱктӓл шӹндӹш дӓ сусун йӹнгӹсӓш тӹнгӓльӹ. '

—  Тӹнь, Тьотка, кӹзӹтеш ш ӹнзӓлӓл,—  манын, хозажы 
келесӹш,—  мӓ кӹзӹт кугуза дон камаринским кушталтӓ- 
лына.

Федор Тимофеич махань-шон келеш-акелӹм ӹштӹктӓш 
тӹнгӓлмӹм вычен шалгымаштыжы икӓнӓ-ик векӹ анжылт
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шалга. ®-Кушташыжы тидӹ мыльын, куштымжы шотеок, 
худан кушта, тӓрвӓнӹмжӹ дӓ пачыжым, усижым мадык- 
тылмыжы, погынышы халыкшымат, соты тылжымат, хо- 
зажымат дӓ ӹшкӹмжӹмӓт ужын кердтӹмӹлӓ чучеш ... 
р ш к е  пайжым кушталтышат, тидӹ омешт колтыш дӓ 
шӹнзӹ.

—  Ну-с, Тьотушка, мӓ коктын пӹтӓри мыралтенӓ, вара 
кушталтенӓ. Я р а?— хозажы Тьоткылан келесӹш.

Хозажы кӹшӓнжӹ гӹц шишкышым лыктат, шакташ
тӹнгӓльӹ. Тьотка музык юкым ак яраты дӓ, пӧкен вӹлнӹ
шӹнзӹмӓштӹжӹ йыштылаш, йӹнгӹсӓш тӹнгӓльӹ. Цилӓ
вецӹн ӱрлӹмӓш дӓ лапа шимӓш юк шакташ тӹнгӓльӹ.
Хозажы цилӓ векӹлӓ кымалят, рӱжгӹмӓш тынгланымыкы,
эче шакташ тӹ нгӓльӹ ... Пиш вӹцкӹж юк шактымы го- « % 
дым, тагышты ӓнят кӱшнӹ, анжен шӹнзӹшӹ халык логӹц,
тӓгӱ ӓнят, когонок сӹгӹрӓл колтыш.

—  Ӓти! Тидӹ Каштанка ылеш вет!— манын, ӹрвезӹн 
вӹцкӹж юкшы шактен колтыш.

—  Каштанка и ылеш!— пӱэргӹн цӹтӹрӓлтшӹ вӹцкӹж 
юкшы келесӹш.—  Каштанка! Федюша, тидӹ, йымы наказы, 
Каштанка ылешӹш! Фӱть!— шишкалтен колтыш.

Кӱшӹл рядӹштӹ шӹнзӹшӹ тӓгӱ ӓнят шишкалтен кол- 
тыш 'дӓ кок юк иктӹжӹ 'ӹрвезӹн, весӹжӹ пӱэргӹн юк 
пим чӹнь сӹгӹрӓл колтевӹ:

—  Каштанка! Каштанка!
Тьотка.цӹ тӹ рӓл колтыш дӓ юк шактымы векӹ анжальы. 

Кок лицӓ: иктӹжӹ йӱкшӹ, йӹрӓлтен анжалеш, пандашан, 
весӹжӹ— таза, якшар шӹргӓн дӓ лӱдӹлдӓлшӹ—Каштанкан 
сӹнзӓшкӹжӹ лешӓнгӹ кого соты керӹлтмӹлӓок, керӹл- 
тевӹ... Тидӹ ӓшӹндӓрен колтыш, пӧкен гӹц ошмашкы кен- 
вазы, вара тӹргештен тӓрвӓнен кешӓт, сусун йӹнгӹсен, 
ужын колтымы кок эдем докыла кыдалаш тӹнгӓльӹ. Когон 
саслым юк, шишкым юк шакта, тидӹ лошток эче ӹрвезӹн 
вӹцкӹж юкшы шакта:

—  Каштанка! Каштанка!— манын сӹгӹрӓ.
Тьотка пылдыр гач, вара тӓгӱн пулыш гач тӹргештӹш
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дӓ ложышкы^ пырен шагальы. Тӹшец вес ярусышкы^ по- 
пазашыжы кӱкшӹ стеня гач тӹргештӓш келеш. Тьотка тӹр- 
гештӹш дӓ тӹрг^штен ӹш  шокты, стеня мычкы мӹнгеш 
йыжнен валыш.

Вара кид гӹц кидӹшкӹ кеӓш тӹнгӓльӹ, тӓгӱн кидвлӓм, 
нылал-нылал колта, кӱшкӹ дӓ кӱшкӹ куза, остаткаэшӹжӹ 
сек кӱшӹл рядӹшкок шо...

Иктӓ пел цӓш нӓрӹ эртӹмӹкӹ, Каштанка олицӓ мыч- 
кы, кӹле, лакы пышан эдемвлӓ паштек кыдалын. Лука 
Александрыч ашкедмӓштӹжӹ лывшалтеш дӓ тоштын кашт- 
машыжым ӓшӹндӓрен, канававлӓ гӹц ӧрдӹж гӹцрӓк кеӓш 
цаца. "

—  Тӹнь Каштанка...—  йӱкшӹ Лукаэт полдымактылеш,—  
тӹньӹм тӓнгӓштӓрӹшӓш гӹнь, плотник дон столяр лошты 
махань айыртем улы, тӹнь донет эдем лоштат тӹхеньок 
айыртем ылеш.

Тидӹ сага эргӹжӹ, Федюшка ӓтяжӹн картузым чиэнӓт, 
ашкедеш. Каштанка когыньыштын тупыштым анжен кеӓ. 
Тидӹ тагынамшенок нӹнӹ паштек кыдалмыла чучеш дӓ 
ӹлӹмӓшӹжӹ изишӓт вес статян лите машанен, сусун 
кыдалеш.

Пумагадон сӹрӹмӹ, ляврген шӹцшӹ кӹдежӹм, комбым, 
Федор Тимофеичым, тотлы качкышым, тыменьмӓшӹжӹм, 
циркым тидӹ ӓшӹндӓрӓ дӓ, цилӓ тидӹ Каштанкылан ӹнде 
кужы, куктынзык омынла веле чучеш...

А. П. Чехов.
Ядмашвлӓ.

1. Каштанка ӹшке хозажым кыце ямден?
2. У хозажы доны Каштанка мам мон?
3. Пӓлӹдӹм эдемӹн дӓ столярын ватервлӓ лошты махань 

айыртем улы? Ти айыртем гишӓн Каштанка кыце шана?
4. Махань техень «шактештӹш цӱдӓвлӓм» у  хозажы доны 

Каштанка ужын.
5. Коти дон комбым автор кыце сирӓ? Шайышт пуда.

’Ложа (театрышты ӓл циркышты)— сценышкы анжышы ик лаш- 
тык эдемлӓн шӹнзӓш ӹштӹмӹ вӓр.

 ̂ Ярус — театрыштыш этаж.
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6. Клоун доны Каштанка махань «наукым» тыменьӹн?
7. Циркышты Каштанкам ма цӱдейӹктен дӓ лӱдӹктен?
8. Циркышты махань анжыктымаш ылын дӓ тидӹ мадон. 

пӹтен?
I

1

Упражненивлӓ.
1. Чехов рассказын частявлӓлӓнжӹ махань заголовкывлӓм п у -  

эн? Ти заголовкывлӓм сирен нӓлдӓ.
2. Животныйвлӓн пурын ӹлӹм гишӓн ӓль эдем дон животный 

дружнан ӹлӹм гишӓн изи рассказым сирӹдӓ.

Ӓвӓ пирӹ.
Эргемлӓн кӓндӓкш и шон колтыш, 
тьотяжы кӹтӧзӹш пуш тидӹм.
Кӹтӧжӹ уш толын,
Мӹнь лӓктӹм ӧлицӓшкӹ,
Вӧдӧтем мьгль вычен шӹнзӓлтем.
Тӹштӓкен народшы пиш дпукы!
М ӹнь колышт шалгальым дӓ народ 
Ло полкыш пырышым.
Анжальым — ошемшӹ Вӧдӧтем 
Силантий пӹлӹш гӹц хыватен.
—  Тӹнь малын кыченӓт?
«Тьоралташ изиш мӓ шаненӓ:
Эргетшӹ йӓ шарыкым шаиен 
Вет пирӹлӓн пукшаш!»
Вӧдӧтем роалтен мӹнь нӓльӹм,
Силантийым старостым самынь 
Рок вӹкӹ кенвазышым.
Нигнам вет ужтымла лиӓлтӹн:
Кӹтӧзӹ кен колтен; Вӧдӧтем 
Ӹшкетшӹ вел кодын.
«Шӹнзӓлтем неркӓштӹ,—  эргемжӹ 
М ӹлӓнем келесӹш,— кышецӹн 
Анят вет кӹтӧшкӹ
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Пиш кого пирӓвӓ тиш тольы,
Дӓ Марйин шарыкшым роалтыш! 
Паштекшӹ кыргыжым,
Саладон лывшедем дӓ саслем, 
Валеткым шишкалтем, кычыктем.. 
Кыргыжшы мӹнь кердӓм.
Ти пирӹ игӹдӹм ылгецӹ,
Кыце окаянныйым шоат:

Цӹзӹжӹ шӹдӹрнӓ,
Вӹр кишӓ паштекшӹ кыргыжым!
Ш ык пирӹжӹ олен кыдалаш 
Тӹнгӓльӹ, мӹнгешлӓ анжалеш.
Чӹпьрӓк мӹнь кыргыжым!
Вет ш ӹ нзӹ ... Саладон лывшальым: 
«Проклятый, тӹнь, пу шарыкемӹм!» 
Ш ӹнзӓлтӓ дӓ ак п у .. .
Мӹнь шӹм лӱд: «Хыть колем дӓ шывшын
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Мӹнь нӓлӓм!» кбчӓлтӹм вӹлкӹжӹ,
Д ӓ шывшын мӹнь нӓльӹ м ...
Нимат уке —  ӹш тӹкӓл пирӹ!
Ь1шкекӹ вет тырге цӹтӹрӓ,
Ц уц ӹлӓ, пӱвлӓжӹм лочыга 
Д ӓ  лелӹн шӱлӓлтӓ.
Лӹвӓлнӹжӹ вӹржӹ рекӓлӓ...
Вет шудеш пӹчкӹлтӹн цӹзӹжӹ,* 
Вӹлкок ӧрдӹж лужы 
Пӓлдӹрнӓ. Дӓ вуйжым лӱлтӓлӹн 
Сӹнзӓшкем анжальы. Тӹшӓкен 
Урмыжаш тӹнгӓльӹ!
Мӓгрӓлтен колтымла урмыжеш. 
Кычальым мӹнь шарыкым, анжем:
Уш колышы ылеш...
Пирӓвӓ ӹжӓлӹн анжылын,
Пиш тошнан урмыжеш... Ӓвиэм!
Мӹнь шушым тӹдӹлӓн шарыкем...» 
Ырвезӹдон теве 
Тӹштӓкен ма ылын. Ородет 
Солашты цилӓ вет келесен;
Тӹ гишӓн лывшашет шаненӹт 
Д ӓ яра мӹнь тӹшкӹ поспейш ӹм... 
Силантий шӹдешкен,
Дӓ сасла: «Тӹнь мам йӓ шӹкедет? 
Тӹнь розыкдон шиктӹнет виднӹ?» 
Марйижӹ тӧтӧтлӓ,
Ь1шкӹмжӹнӹм попа;
«Ороды ӹрвезӹм тымдыштыш!»
Вӧдӧтӹм кидвлӓжӹ гӹц шывшеш. 
Вӧдӧтем ӹлӹштӓшлӓ цӹтӹрӓ.
Охотничий пычвлӓ тӱтӱтлӓт,
Охотышкы кашшы 
помещикна толеш. Мӹнь тӹшкӹ: 
«Ытары! — мӹнь маньым,—  тӹнь ит пу!:* 
«Махань дела тиштӹ?» —
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Помещикшы яды старостым.
Д ӓ делам выртышты и решӹш:
«Ти изи кӹтӧзӹм 
ӹрвезӓт, ороды дӓ простяш, 
ӓвӓжӹм примерно наказаш!»
«Ай, барин!» —  тӹргештен мӹнь вазым:
«Вӧдӧтем ытарыш!
Тӹнь токына кеок, Вӧдӧтем!»
—  Ти шӱдӹмӹм ӹштем!— тенгелӓн 
мирянвлӓлӓн староста маньы.
—  Тырхал йӓ тӹнь кушташ!—
Пашкудыштыш вӓтӹ келесӹш:
—  Кымалма тӹнь старостын ялыш.
«Вӧдӧтем, тӹнь кеок!»
Б1рвезем ниӓлтӹшӹм: «Кеок, 
смотри, тӹнь мӹнгешлӓ анжет гӹнь,
Шӹдешкем... Тӹнь кеок!»
Мыры гӹц шамакым лыкмыкы, 
мырыжы вет вашток пыжлалтеш,
Мӹнь вазым...

Н. А. Иекрасов.
Ядмашвлӓ.

1. Кӹтӧзӹ-ӹрвезӹм староста малын шинежӹ ылын?
2. Пирӹдон ма лиӓлтмӹм Вӧдӧт шайыштмылаок шайышт пуда.
3. Кӹтӧзӹ-ӹрвезӹ ӹшке пӓшӓжӹм кыце ӹштен?
4. Малын ӓвӓжӹм розгыдон лывшенӹт?
5. Тенге розгыдон лывшымаш махань веремӓн лин кердеш ылын?
6. Шайыштмаштыш эдемвлӓм кӱвлӓм картинышты анжыкты- 

мы дӓ шайыштмашын махань вӓрвлӓ гӹц нинӹм анжыктымы?

Холопский тетявлӓ дӓ баринын 
пнеигӹвлӓ.

(И ӓ м ш ӹ к ӹ н р а с с к а 3.)

Теве мӓмнӓн баринна Панкратов гӹнь, цӱдейӹмӹлӓ 
дела: животныйвлӓм яратен, эдемвлӓм мучыйен.

Пи урдым вӓрӹм господавлӓн пӧрт ганьымок строен
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шӹнден. Тидӹн пивлӓжӓт сек яратымжы лу ӓвӓ пи ылын. 
Нинӹ, шамак толшеш, игӹвлӓм игӹлӓтӓт, тидӹ тӹнӓмок 
крепостной ӹдрӓмӓшвлӓ йӹде шӓлӓтен шуа. Кыды ӹдрӓ- 
мӓшӹжӹ ӓзӓм ӹштен дӓ цӹзӹ шӹшержӹ улы гӹнь, тӹ- 
нӓм тӹдӹлӓн пнеигӹвлӓм пи анжышывлӓ канден кодат, 
анжен кушташ шуэн кодат . . .

Теве ти баринын Лексе лӹмӓн, оброкы ш ты ' ӹлӹшӹ 
ыльы. Вот уш ышан, толкан, цевер эдем ыльы, просты 
баринын цилӓ вотчиныштыжат пӹтӓриш вӓрӹштӹ ыльы. 
Лексен сӓмӹрӹк вӓтӹжӹ ылын. Ӹшкежӹ яжо дӓ вӓтӹжӹ 
гӹнь, тидӹ гӹцӓт яжо,— керек хоть цилӓ свет вӹлнӹ те- 
хеньвлӓм кӹчӓл, кӹчӓлжӓт ат мо. Коктынат яжо семья гӹц 
лӓкшӹвлӓ, уланвлӓ ылыт. Ну, ти Лексе изиш когоэшнӓш 
яратен. Теве икӓнӓ Лекселан мӹндӹр, кужы корнышкы 
извозщикеш кеӓш вӓрештӹн, вӓтӹжӹ мӹшкӹрӓн, ӓзӓм ӹш- 
тӹшӓш мычкок торанжы к о д ^ .  Мам ӹштет, нимат ӹш- 
тӓш акли. Теве ӹнде, Лексе корнышты ылеш, возывлӓ са- 
га ашкедеш, возывлӓ степь мычкы кеӓт. Йыд, со ашкедӹт, 
возывлӓ йочырталтылыт, обозыштьт, пӓлет, сакой эдем 
улы, цилӓ вец погыненӹт, полкын-полкын ашкедӹт, лош- 
тышты мам-шон шайыштыт. Пӓлӹмӓн, мӓӓт тевеш кор- 
нышты кӹзӹт ылына, корнышты махань шая уке: кышты 
махань народ ӹлӓ, кышты кыце хозяйствам видӓт, ну, 
эче мам-шон нопат. Тидӹ Лексеэт, возывлӓ сага ашкедеш, 
ик юкымат ак^ лык, йӹлмӹдӹмӹ машанет. Теве тӹдӹ гӹц 
ядышташ тӹнгӓлӹт: «Ма вара, тӹнь мылоец, иквӓреш кенӓ, 
тӓнгвлӓ ылына, дӓ тӓнгвлӓдон ик юкьшат ат лык? Ӓль ӹш- 
кӹмедӹм когоэш ужат, мӓ гӹцнӓ йӹрнет, мӓдонна ӹнетӓт по- 
пы ?».. .— «Уке, яжо шӱмбелкӓвлӓэм, мӹнь ӹшкӹмемӹмнимат 
когоэш  ам пиштӹ, тӓдондаат попаш ам йӹрнӹ ылнежӹ. Весе- 
лӓэм уке. Торанна вӓтем коденӓм, помешикнажы гӹнь 
мӓмнӓн пиш худа ылеш. Когон шит, йӓнгӹм веле ак лы-

* Крестьянин оброкышты — помещиклан оброкым — оксадон 
ӓль продуктвлӓдон тӱлӹшӹ крепостной эдем; крестьянин б а р- 
щ и н ы ш т ы  —  помещик земляштӹ ӓль барский усадьбышты ро- 
вотайышы крепостной эдем.

77



кеп. Тидӹжӓт эче мӹлӓм тӹхеньок агыл дӓ, мӓмнӓн поме- 
щикнажы гӹнь, тамам ӹштӹнежӹ, ӹшкеӓт ак пӓлӹ, пи 
игӹвлӓжӹм ӓзӓӓн ӹдрӓмӓшвлӓлӓн пукшыкта, седӹжӹ мӹ- 
ньӹм пишок тыргыжтара». Степь мычкы кешӹвлӓэт, попаш 
тӹнгӓлӹт. Пӓлӹмӓн вет, степьышкы лӓкмӹкӹ, тонышты 
крепостной ылыт гӹнят, цилӓнок воляштышы гань лит. 
Нинӹ лошты эче служышы, отставной салтаквлӓӓт ылыт. 
Теве ӹнде нинӹ Лекселан попат: «Тӓмдӓн солаштыдажы 
ородывлӓ ӹлӓт виднӹ. Б1дрӓмӓшӹн цӹзӹм пи игӹлӓн шыв- 
шыкташ сӓндӓлӹк ӹлянӹм годшенӓт, нимахань законат уке 
ылын»,—  маныт.

Лексен ӓшӹшкӹжӹ ти шая яжон вазы. Возывлӓ паш- 
тек ашкедеш, корныжат ял лӹвӓлнӹжӹ пиш шокшын чу- 
чеш, ӹшке седок тумая: техень закон укеок ач, уке! Яра. 
Токыжы толеш, йыд, вӓтӹжӹ акат встречайы, тылымат 
ак чӱктӹ, пӧртӹштӹ мыгилӓщтӹш ганьок пӹцкемӹш. Лек- 
се пӧртӹшкӹ пырен кеӓ, колеш, ӓзӓ шипкӓштӹ мӓгӹрен 
киӓ, лыкышты пнеигӹвлӓ йӹнгӹсен киӓт. «Ма тидӹ те- 
хеньӹ?»— «Тевеш,— манеш вӓтӹжӹ,— йымы эргӹм пуэн».—  
«Льншщ-ты-жы •ма- шакта?» —  «Лыкышты, ӹшкеок пӓле- 
тӹш, пнеигӹ влӓ»... —  «Тӹнь ӹшкежӹ пӓлет вара! Мӹнь ти- 
дӹм тырхенӓт ам керд! Пнеигӹвлӓм кад тишкӹ!»— Ик пне- 
игӹм ик кидӹшкӹ, весӹжӹм вес кидӹшкӹ кычаат, керд- 
мӹн кормештен колтен, вӓрӹшкӹштӹ пиштӓ. «Ну, ӹнде 
ӓзӓэдӹм кычы. Ужат шипкӓштӹ сасла!»— манын, вӓтӹжӹ- 
лӓн келесӹш.

Ирок пӓшӓ ӹштӓш наряд пушы, пи анжышывлӓ толыт: 
«Анна, пнеигӹвлӓм анжыкты, здорова ылыт вара?» —  
«Ма линӹт ӓнят, коленӹт».— «Кыце, коктынат?»— «Кокты- 
нат тӹвеш, тагыце ӓнят коленӹт».— «Ма вирдон? Ну мӓмнӓн 
дела агыл, баринлан келесенӓ». Ти веремӓн Лексе пӧртӹш- 
кӹ пыра: «Тӓлӓндӓ ма келеш? Малын толында? Кышты 
закон? Азӓ шипкӓштӹ мӓгӹрен киӓ, пнеигӹвлӓ ӹдрӓмӓшӹн 
цӹзӹм шывшыт. Пӧрт гӹц лӓктӓ, пи кӹтӧзӹвлӓ, ниг- 
намат сӹнзӓэшемӓт идӓ кай!»— «Тӹнь, Лексе, когонок ит 
саслы, —  Пи анжышы поиа.—  Мӓ ӹшке толтелна вет, бат 
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ринлан к0 ЛбС0 нӓ». Ну, кбнӹт, господиныштылан шайышт 
пуэнӹт. Мам ӸШТ0 Н машанбт, колышы пнбигӹвлӓм покой- 
никвлӓлӓ ош мӹнбр вӹкӹ пиштӓш шӱдӓ. Нинӹм мӹнор вӹ- 
кӹ ПИШТ0Н, ПОМ0ШИК докы намал кандат, тидӹжӹ кы- 
чылт анжа. «Нинӹм, —  манбш, —  виноваттым изивлӓм 
худа ЭД0 М пуштын». Мӓгӹрӓл тӹ колтыш. Вара пивлӓ- 
лӓн качкыш йӓмдӹлӹшӹвлӓм шӱдбн, пивлӓлӓн шӹ- 
льӹ шӹрӓшӹм ныгыдыракын шолташ шӱдӓ. Соок тснгб 
ылын: пивлӓлӓн пукшаш нӹллӹ всдӹрӓн падбш ӓль эчб 
когоракбшӓт шӹльӹ шӹрӓшӹм шолтбн шӹндӓт, пивлӓм 
пукшаш тӹнгӓлӹт, помбщикшы тӹшток пӧкбнӹштӹ шӹн- 
зӓ, анжа дӓ ӹшкб кидшӹ гӹц пивлӓлӓн пукша ылын. Ти 
гӓнӓӓт пад доран шӹнзӓт, сагажы колыш пнбигӹвлӓм мӹ- 
Н0р вӹлӓн пиштӹш. «Лбксбм шӱдӓй!» Лсксб миш. «Ужат,— 
манбш, —̂ виноваттбок пуштын пиштӹмвлӓм?» —  «Ужам, — 
манбш,—  барин, пнбигӹвлӓлӓн вблс агыл, эдсмлӓнӓт тбхснь 
вир лиӓлтбш В0Т .» — «Тӹнь пуштынат В0т ? » — «Мӹнь нинӹм 
пуштблам, тӹнь ӹшкбжӹ Т0В0, закондон ат ӹштӹ . . .  
ӒзӓЖӸ В6Т, КбрбК ХОЛОПЫН Т0ТЯ ЫЛ0Ш гӹнят, шипкӓштӹ 
кишӓшлык, тӹньжӹ ӓзӓн ӓвӓжӹн цӹзӹвлӓжӹм пнбигӹ- 
влӓдон орландарбт . . .  Пнбигӹвлӓэтшӹ цилӓн колбн пӹтӹш- 
тӹ. Народат эчб ороды: пнбигӹвлӓэтшӹм цилӓгбок пуштын 
пӹтӓрӓш К0 Л0 Ш ӹлнбжӹ!»—  Лбксб тбнгб попбн вбЛ0 пӹ- 
тӓрӹш, Панкратов барин, пӧкбнжӹ гӹц кӹньӹл шагалят, 
ЛбКСбМ ОНГЖЫ ГӸЦ КбрДМӸН МЫШКЫНД0Н КОЛТЫШ. . . ЛбКСб 
тӧрӧк ... вуйын вуйстык падышкы!..

Лбксб юкымат лыктын ӹш ш окты .. .  Пи анжышвлӓжӹ 
кыргыж М И Э В Ӹ , ШЫВШЫН ЛЫКТ0ВӸ. . . цилӓ кӓпшӹ ЙЫЛ0Н 
К0 Н.. .  Пи анжышвлӓ лошты юк тӓрвӓнӹш, кудвичӹ кузбн 
К0 ӓш саслаш тӹнгӓлбвӹ. Пи анжышвлӓ лошты Лбксбн 
шӱмбблжӓт ылын.. .  Тидӹ баринын пӧртӹшкӹ кыргыж пы- 
ра, пичӓлӹм роалта...  Барин холопвлӓштӹ докы, анжбт 
гӹнь, нинӹжӓт барин вӹкӹ пирӹлӓ тӹрӹнь анжат, ынгы- 
Л0 т! Х олопвлӓ' шӱмӹштӹ вашт барин вӹкӹ шӹдбшкбн 
КОЛТ0НӸТ. ^  р  Короленко.

' Холоп — баринвлӓ крепостнойвлӓм тенге маныныт.
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Ядмашвлӓ.
1. Панкратов баринын жестокий ылмашыжы дӓ пиш худан  

крепостнойвлӓ вӹкӹ анжымашыжы ма гӹц каеш?
2. Баринын действиэш Лексе махань шамаквлӓдон протестым 

пуэн?
3. Помещикын зверьлӓнӹмӓшеш крепоствойвлӓ кыцеотвечае- 

нӹт.
4. Крепостнойвлӓ вӹкӹ помещиквлӓн анжымаш гишӓн молы 

произведенивлӓ гӹц мам тӓ пӓледӓ? Махань произведенивлӓ гӹц?

Топтыгин генерал.

'[Н

;з|

Телӹм, вады векӹ,
Ӱштӹ яжон пӓлдӹрнӓ.
Кого корны мычкы 
Ь1рвезӹ йӓмшӹк кыдалеш, 
Мӹнгешлӓ кешӹ ылеш;
Ак талашы, олен льорта; 
Имнивлӓжӹ тапкатавлӓ, 
Корны пишок яжо агыл, 
Лӧнгӓ, шано, тир шанештеш. 
Мӧскӓм дӓ видӹшӹм 
йӓмшӹк поктен шоэш. 
«Шоля, мӓмнӓм шӹндӹ, 
Сусун шона станцишкы».
—  Тӹнь Мишкадон шӹнзӓт

ма?— «Ничево. 
Тидӹ мӹньӹн смирнд вет. 
Пишок лелӹ манат гӹнь, 
Уты шкальник тӹлӓнет».
—  Ш ӹцток ӹне, мам

ӹштет.—
Пандашанжы мӧскӓм шӹндӓ, 
Вара шӹнзеш ӹш кеӓт... 
Хӧдӧр имним покталта. 
Трифын ужеш кавакым;
•80

«Ӓлок,— манеш Хӧдӧрлӓн,—  
Цӓш нӓр мӓмнӓм

вычалат!»—  
келесӓлеш мӧскӓлӓн.
Пырен кеӓт. Мӧскӓ смирнӓ, 
Виднӹ шонгы векӹлӓ. 
Иӹлмӹжӹдон лапам ныла, 
Цепшӹ веле цонгы рга... 
Цӓшӓт эртӓ —  ак лӓкеп, 
Ӹнде яжон йӱт векӓт! 
Привикньӹшӹ имнивлӓжӹ 
Тӓрвӓнӹдеок шалгалтат. 
Вады. Имнивлӓлӓн ӱштӹ, 
Йыдеш эче ӱкшӹктӓ.
Теве ӹнде тирӹштӹ,
Михал Иваныч тӓрвӓнӓ; 
Трӱк имнивлӓ шывшыл

шӹндӓт, 
Кого самынь лиӓлтеш: 
Мӧскӓ урмыжеш кичкӹжеш, 
Тройка лӱдӹн тӓрвӓнӓ. 
Иӹнгӹл юкым Хӧдӧр колеш, 
Тидӹ тӱгӹ кыргыж лӓктеш, 
Поктен ак шо —  такеш веле.



Роквашт кемӓ, ма лиӓлтеш? 
Тройка арен, чӹнь кыдалеш. 
Масак агыл —  лӧнгӓ йӹде: 
М ӧскӓкердмӹн урмын<алеш. 
Ю квлӓ шактат йӹрӹм-йӹр: 
«Корным пуда, карангда! 
Ь1шке Топтыгин генерал, 
Пӹжӓшӹшкӹжӹ кыдалеш». 
,/Шнгӓ йӹде урмыж колта.

Мӧскӓ кавашты ыжганым. 
Талашым пардон акат цаклы 
Тӹрвеш чиктӹм колцажым. 
Талашымашты ак шаналты, 
Кышты каштеш йӓмшӹкшӹ. 
Ужеш — барин кого кӓпӓн, 
«Генерал векӓт»— шаналта. 
Картузыжым кыдаш шуа, 
«Пуры лижӹ!—  манеш —

Вӓш лишӹ пӱэргӹ цӹтӹрӓ, 
Ӹдрӓмӓш ӧрт гӹц кеӓ. 
Имнивлӓлӓн пуше лӱдӹш, 
Кӓнӓлтӓшӓт шагалтелыт, 
Луцкы уштыш нӓрӹкӹм 
Кыце кердмӹн кыдалыныт. 
Чӹнь кыдалшы тройка 
Станциш тӧрӧк чӱктӹлтеш, 
Пассажиржы тирӹштӹ 
Вуйжым веле ӹрзӓлеш.
Нер гӹц колцам лыкнежӹ. 
Теве тройка шагалеш: 
Станциштышы смотритель 
Пӹсӹн лӓктӹн шагалеш. 
У ж еш —-ш арга кемӓнӹм.
^  '3 5 6 9  Кнйга для чтения.

Качкаш-йӱӓш мам пушаш: 
Чӓй, ӓрӓкӓ келеш?»
Тир гӹц валаш  баринлан 
Тьотя цаца палшаш. 
Мӓмнӓн М ишка кыце

кердмӹн 
Урмыжаш веле тӹнгӓлеш. 
Смотритель ӧрдӹш кен

шагалеш: 
«Йым перегок! Ма вара? 
Цилӓ силам пӓшӓш пиштен 
Мӹнь нӹллӹ и служенӓм; 
Корныгешӹ генералвлӓм 
Костанвлӓмӓт ужынам. 
Ӧрдӹж луэм иктӹ кӹрӹн,
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Пӱвлӓэмӓт ак ситеп, 
Техеньжӹмок ужтелам. 
Господи Исусе,
Векӓт тидӹ у статян!» 
Йӓмшӹк цуца кыргыж

толыт. 
Нӹнӓт когон цӱдейӓт, 
Ужыт —  дела хударак,
Тама тиштӹ ак ярырак. 
Халык иогынен шагалеш, 
Цилӓ сола ял вӹлнӹ. 
Ыражыштыш мӧскӓ гань 
Урмыжал колта генерал. 
Лӱдшӹвлӓжӹ карангыт, 
Лӱдтӹмрӓкшӹ лишкӹрӓк, 
Тир сагаок пӹзӹргӓт. 
Смотрительнажы шайыл-

ны,

Ядмашвлӓ.

Лӱдӹн колтен, мӹндӹрц
сасла:

«Пӧртӹш моло ат пыры?» 
Мишка эче урмыжеш, 
Смотрительжы кыргыжеш. 
Смотритель лӱдӹн колтенӓт, 
Свита  ̂ хӓлӓ ш ӹ левӹ ...
Кок цӓш нӓрӹ тирӹштӹ 
Киэн костан генерал.
Ти веремӓм йӓмшӹкшӓт, 
Мӧскӓ видӹш эдемжӓт 
Кыргыж толыт коктынат. 
Пандашан Трифын ынгыл-

дара,
Топтыгинжым рицӓкдон 
Тир гӹц поктен валта. 
Смотрительжы йӓмшӹкӹм 
«Вольык»— манын вырса.

Н. А. Некрасов.

1. Михайло Иванович Топтыгин кыце станцишкы папазен?
2. Смотритель пассажирым кыце вӓш лин?
3. Мӧскӓм генералеш смотритель кыце шотлен кердӹн? Смот- 

ритель махань генералвлӓм курымыштыжы ужын? Смотрительын 
малын ӧрдӹж лужы иктӹ кӹрӹн, пӱжӹ ышмашты ак ситӹ?

I

Тел вады.
Мардеж лымым пыргыштылеш, 
Кӱшкӹ пӧртен кузыкта:
Ӓль зверьлӓ урмыжалеш,
Аль ӓзӓлӓ мӓгӹрӓ;
Аль олыман левӓшӹжӹм

 ̂ Свита — перви важный эдемӹм встречайышы ӓль провожа- 
йышы эдемвлӓ.
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Ш ужге лӱктӓш тӹнгӓлеш,
Поздан толшы эдем ганьы,
Мӓмнӓн окням севӓлеш.
Мӓмнӓн шӱкшӹ пӧртӹштӹнӓ 
Пиш вет сылык, пӹцкемӹш,—  
Малын вара йӓ папам ж ы '
Ю к лыктеок шӹнзӓлтет.
Ӓль тӹнь штурман ружгым юкеш 
Мӹньӹн другем янгыленӓт?
Ӓль шӹдӹрӹн сӓрнӹм юкеш 
Тӹнь нерӓлтен колтенӓт?
Тангыж палныш кӹсиӓжӹ 
Кьще ӹлен, мыралтай.
Вӹдлӓн кешӹ ӹдӹр гишӓн,
Тӹнь мыредӹм мыралтай.
Мардеж лымым пӹргыштылеш, 
Кӱшкӹ нӧртен кузыкта;
Ӓль зверьлӓ урмыжалеш,
Ӓль ӓзӓлӓ мӓгӹрӓ.

А. С. П уш т н .

Ядмашвлӓ.
1. Мардеж юкым махань ӹлӹшӹвлӓдон Пушкин тӧрештӓрӓ?
2. Стихын пӹтӓриш кӓндӓкш корныжым сирен нӓлдӓ дӓ мар- 

дежын урмыжмаш гишӓн раскыдыракын анжыктымы шамаквлӓм 
лӹвӓц ыдыралда.

Тел корны.

Тӹлзӹ шыжге веле лӓктеш 
Коэ ганьы пӹлвлӓ вашт,
Пиш сылыкын тидӹ анжалеш 
Сылык ылшы сӓрӓн вӹк.

* Нянькыжы Арина Родионовнам ядеш. Тӹдӹ .поэт сага Ми- 
хайловский солашты ӹлен.
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Тройка руж ге пиш кыдалеш 
Телшӹ скучна корны мыч, 
Икань юкдон шакталалеш 
Йӹнгӹл юкшы тьонге пнш.

Кужын мырыш йӓмшӹкӹнжӹ 
Тама туан мырыжат:
Ӓль пиш сусу тндӹн мыры, 
Ӓль пнш когон ойханат...

Тылвлӓ, пӧртвлӓ нимат у к е .. 
Ӧрдӹж вӓр дӓ вашток лы м .., 
Уштыш внсӓ —  ала мӓнгӹ  ̂
Кемӹ семӹнь кодыт вашт.

А. С. Пушкин.

Ала мӓнгӹ — уштыш мӓнгӹ.
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Ядмаш влӓ. ^

1. Стихын пӹтӓриш нӹл строкашты ма гишӓн анжыктьшы?
2. Стихын кокшы, кымшы дӓ нӹлӹмшӹ нӹл строкан лаштык- 

влӓштӹ ма гишӓн попымы?
3. Пушкин стихыштыжы махань корным анжыктен? Тенге 

ядмашеш стихыштыш махань шамаквлӓдон келесӓш лиэш?

Студеныйышты' тел гач ӹлӹмӓш.
Тьотя, вилшӹ мижӓн пучы каваштыдон ыргымы, вӹ- 

кӹлӓ мижӓн тошты ыжгадон ӹшкӹмжӹм леведӹнӓт, ка- 
мака доныш скамня вӹлнӹ киӓ. Поздан сотемешӓт, тенгеч- 
шӹ вады годшенок лапыштыракок йогышы шӹжӹ пӹл 
нӓлӹн шӹнденӓт, тӓ ирӹ, тӓ вады ылеш, тидӹ ак нӓлӹ 
дӓ пӓленжӓт ак керд. Тьотян кӹньӹлмӹжӹ ак шо, пӧрт- 
шӹ ӱштӹ, ӹшкӹмжӹн таманяр кечӹ ӹнде туншы дӓ ял- 
влӓжӹ карштат. Амалымжат тидӹн ак шо, веремӓ эртӹжӹ 
манын веле тидӹ киэн. Дӓ кышкы вара тидӹлӓн талашым- 
ла? Тидӹм олен амасам ыдырымаш юк кӹньӹлтен кол- 
тыш. Амасажым, ти пӧртӹштӹ ӹнде лу и ӹлӹшӹ изи ала 
вогульский  ̂ пи —  М узгарка ыдырен, нӧртӹш пыраш сар- 
вален.

—  М узгарка, пуэм теве тӹлӓт!—  вуйжы вӹкӹ ыжгам 
леведмӓштӹжок тьотя вырсымыла пелештӹш. —  Тӹнь мӹнь 
донем шукырак ыдыркалыл доко ...

Пи ӹшкӹмжӹн лапажыдон амасам ыдыраш цӓрнӓлӓл 
колтыш, вара ӹжӓлӹн дӓ кужын урмыжаш тӹнгӓльӹ.

■— Ах, пирӹвлӓ тӹньӹм качкын колтышаш ылнежӹ!. .— 
скамня гӹц кӹньӹлмӓштӹжӹ тьотя пижӹм вырсаш тӹн- 
гӓльӹ.

Тидӹ пӹцкемӹштет амаса докы ашкед мнш дӓ амасам 
пачат, малын тупшы карштен, малын пи урмыжын —  цилӓ 
пӓлен колтыш: мам амаса пачмыкы ужаш лимӹжӹм цилӓок 
лым левед шӹнден. Мане, ӹнде, тьотя, выжгата, пышкыды

 ̂ Студьоный — Северный Уралыштыш рекӓ.
 ̂ Вогулвлӓ —  Северный Уралышты ӹлӹшӹ народ.
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лым воздухышты вужге пӹтӹрнӓлтмӹм раскыдынок ужеш. 
Пӧртӹштӹ пӹцкемӹш, тӱнӹжӹ гӹнь, лымыштет цилӓ ка- 
-еш-— рекӓ вес велнӹш стеня гань шалгышы {цӹргӹштӹш 
пушӓнгӹн вуйвлӓ кӹлмен, шимӓлген шӹцшӹ рекӓӓт кӓеш, 
рекӓ докыла йӹргешкӹнок сӓрнӓл лӓктӹн шӹцшӹ кӱӓн 
неркӓмӓт ужаш лиэш.

Ышан пижӹ пачын шумы амаса анзылнок шӹнзӓлтӓ дӓ 
ышан, попышы статян сӹнзӓжӹдон хозажы вӹкӹ анжен 
шӹнден.

—  Ну, ӹндежӹ, конец значит!. .— Тьотя, нин юк лык- 
теок сӹнзӓдон анжен ядмашешӹ^кӹ, отвечайыш.—  Нимат 
ӹштӓш акли, ш ӱмбелкӓ... Ш абаш !..

Пи пачыжым мадыктал колтыш дӓ хозажым ӹшкет- 
шӹм веле вӓш лимӹ годым йӹнгӹсӹмлӓ ласкон йӹнгӹсӓ- 
льӹ.

— Ну, шабаш! Ну, Музгарка, мам вара ӹш тет!.. Ш ок- 
шы, цевер кӓнгӹжнӓ эртен кеш, ӹнде берлогышкы вазы- 
н а ...

Тьотя тенге келесӹмӹ наштек, М узгарка хозажы гӹ- 
цӓт анзыц, порогы гач пӧртӹшкӹ куштылгын тӹргештӹш.

— Телӹм ат яраты, ӓ?— тьотя кӱдон оптымы тошты 
камакам олтымаштыжы пидон попа.— Ак яры, тӹнге вет?

Тьотя камакам олтымы нӱжвец сотемӓт кеш. Кайтымы 
кечӹлӓн пишок ясыландарен сотемдӓш вӓрештмӹлӓ пишок 
олен луды ирок ли. Транзала шелӹштмӹ царкемвлӓдон ӹш- 
тӹмӹ нар ылшан пӧртӹн шайыл стенямӓт цуц-цуц веле 
ужмыла.

Пӧртӹштӹжӹ ик окня веле, тидӹжӹ гӹцӓт эче, пелӹ- 
жӹ якте кол хангдон кӓрен шӹндӹмӹ ылешӓт, соты изиш 
веле каеш. М узгарка норогы доны шӹнзӓ, кынам-тинӓм 
пачыжым мадыктал колтен, тидӹ хозажы вӹкӹ тырхыды- 
мыла анжа. Пин терпӹмӓшлӓнӓт конец лин кердеш, Муз- 
гарка эчеӓт слабкан йӹнгӹсӓльӹ.

—  Цецаш, ит талашы,—  манын, тьотя вӹдӓн изи пад- 
шым тыл сагарак шӹндӹшӓт, пижӹлӓн келесӹш.—  Пос- 
пеет.. .— манеш.
86



М узгарка вазы. Кашар нерӓн вуйжым анзыл ялвлӓжӹ 
вӹлӓн пиштӹшӓт, хозажы вӹлец сӹнзӓжӹмӓт ӹш колты. 
Тьотя ыжга пинжӓкшӹм шынгалмыкы, пи сусун оптал- 
тен колтышат, тӧрӧк амаса докы кыдал кеш.

Пӧрт гӹц лӓкмӹкӹ ашкедмӹжӹ годым тьотя пижӹлӓн 
ынгылдарымла попа:

—  Кӹдӓлем ӹнде кымшы кечӹ каршта. Такеш ак кар- 
шты ылын, лачок игечӹ вашталты. Тӹвеш лымет кыце 
йӧрӓ.

II.

Ик йыд ваштышты йӹрӹм-йӹрвӓш цилӓ вашталт кен: 
шӹргӹ лиш ӹлрӓклӓ чучеш, рекӓ ӓнгӹсӹреммӹлӓ каеш, телшӹ 
пӹлгомышты пӹлвлӓжӹ лач утлаок ӱлӹц кеӓт, кож  дӓ 
пихты вуйвлӓэш  изиш ак тӹкнеп машанет. Лачокшымат, 
цилӓ пиш сылыкын каеш, лым пӹрцӹквлӓжӹ гӹнь, воз- 
духышты седок пӹтӹрнӓлт-пӹтӹрнӓлт валат дӓ, нима юк- 
теок кӹлмӹшӹ рок вӹкӹ вилӹт.

Тьотя шайыкыла, пӧртшӹ вӹкӹ анжал колтыш. Пӧрт- 
шӹ гӹц пакыла ӹрдӓнгшӹ вӹдӓн куп шывшылт вазын, 
купыштыжы кышты-тиштӹ тӹшкӓвлӓ дӓ куп шудывлӓ ка- 
йыкалат. Ти куп вӹцлӹ уштыш нӓрӹшкӹ шывшылтеш, тидӹ 
гач кышты тиштӹ веле вӓрӹшвлӓ эртӓт. Тьотян изи пӧрт- 
шӹ ӹ ш кетш ок веле йыкыракан шӹнзӓлтӓ. Кӹзӹтшӹ гӹнь, 
лым вацмыкет ӧрдӹж гӹц анжымашты, изи пӧртет тьотя- 
лан эче изиэммӹлӓ чучеш, рок лӹвӓкӹлӓ вален шӹнзӹн 
маш анет...

Кӓшкӓ гӹц ӹштӹмӹ изи потник вӹд тӹреш ялштен 
шагалтымы. Потникышкы пӹтӓриок М узгарка тӹргештӹш. 
Тидӹ кок ялжыдон потник тӹреш шагальы, рекӓ мычкы, 
кӱшкӹлӓ, йӹргешкӹн неркӓ пырымы докыла анжальы дӓ 
олен йӹнгӹсӓл колтыш.

— Ма гишӓн утла ир сусу лин шӹнзӹнӓт?— манын 
тьотя пижӹ вӹкӹ сӹгӹрӓл колтыш.—-Тырхал доко, ӓнят 
нимат эче у к е ...

Ма тӹштӹ улыжым пи пӓлен дӓ эчеӓт йӹнгӹсӓл кол- 
тӹш: тидӹ снастьын (кол ломы хӓдӹрӹн) вален кешӹ лап-
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лавлӓштӹм ужын. Потник рекӓ мычкы рекӓ тӹрдонок 
кӱшкӹлӓ кузаш тӹнгӓлӹн. Тьотя ял вӹлнӹ шалген дӓ ра- 
выдон потникым кӱшкӹлӓ шӹкен. Тидӓт пи йӹнгӹсӹмӹ 
дорцок кол попазымашым пӓлен. Снастьшы лачок покшал 
вӓрӹштӹ когон лелӹн вӹд пындашкыла кечӓлт шӹнзӹн 
дӓ, пыш миэн шомыкы, пун лаплавлӓэт эчеӓт пындашкыла 
вален кевӹ.

—  Улы вет, М узгарка...
Снастьшы вьщкӹж шӹртӹн дӓ ӹльӹкдон пынымы пат- 

кыды шӹртӹм ялштыман, рекӓ гач шумы варовой керем 
гӹп ылын. Вӹдӹшкӹ каждый валышы шӹртӹ мычашешок 
пӹсӹ нерӓн крӱкӹм ялштымы. Снастьын ик мычашкыжы 
тьотя мишӓт, тидӹм олен пышышкы погаш тӹнгӓльӹ. Кол 
пӱлӓ попазен: кок кого сига, таманяр судак, нуж дӓ вьщ  
стерляк. Нужшы когоат, тидӹм тьотя йӹлеок лыктын ӹш 
керд. Пӹтӓри тидӹм шӹртӹ мычкы потникшы докы олен 
шывшыл мишӓт, вуйжы гьщ равыдон щелӹн колтыш, ва- 
ра лыкты. М узгарка потник нерӹшкӹ кен шӹнзӓт, хоза- 
жын ровотайымым пишок тусарен анжен шӹнзӹш.

Тьотя кол лыктын мимӹжӹ йӹде М узгаркам мыскыла.
■—■ М узгарка стерлякым яратет?— манын, колым ан- 

жыкталеш .—-Яратет ылнежӹ дӓ, ат м ы ш ты ... Тырлы, та- 
гачы кол лемӹм шолтенӓ. Игечет вашталтшашлык ылешӓт, 
кол яжон крӱкӹшкӹ м и ӓ .. .  Тел гачеш келгӹ вӓрӹштет 
лоаш тӹнгӓлӹнӓ: цилӓ мӓмнӓн лиэш. Ну, айда ӹнде то- 
кы на!. .  Судаквлӓжӹм кошташ сӓкӓлтенӓ, вара купецвлӓ- 
лӓн выжален колтенӓ...

Тьотя шошым толмыкок колым йӓмдӹлӓш тӹнгӓлеш: 
кычен толешӓт, таманярракшым аяреш кошташ сӓкӓлтӓ^ 
таманярракшым пӧртӹштӹ кошта, кодшыжым коловеп га- 
ньы келгӹ йӓмӹшкӹ йӧрӓ- Келгӹ йӓмӹшкӹ йӧрӹмӹжӹ 
М узгаркан качкыш ылеш. Ире колжы тидӹн год мычкок 
улы, санзалташ веле санзал тидӹн ак ситӹ дӓ эче сыкыр- 
жат, кынамжы ак ситӹ ылын. Тидӹлӓн тел гьщ тел якте 
ситӓлык киндӹм веле кодат ылын.

—  Тиунешок обоз толеш,—  манын тьотя пижӹлӓн по-



па.—  Мӓлӓннӓ когылянна киндӹмӓт, санзалымат, порохы- 
мат шывштен кандат... Пӧртнӓ веле теве, когон шӱн шӹн- 
зӹн, М узгарка.

III.

Ш ӹжӹ кечӹ мытык. Тьотя топлот пӧртшӹ йӹр сӓр- 
нӹлтеш, мам-шон седок тӧрлӓ, телӹм питӹргӓлт шӹнзӓш 
шокшым ӹштӓш кредӓлеш. Ик вӓре преня логӹц рехень 
лӓктӹн шӹнзӹн, вес в ӓр е—-преня шӱн кен, кымшы вӓре- 
жӹ пӧрт огол вален шӹнзӹн, сӹмӹрленок кеӓ машанет. 
У пӧртӹм тагынамок шӹндӓш келеш ылнежӓт, ӹшкетӹн 
соикток нимат ӹштӓш акли.

«Кыце-гӹнят, ӓнят, тел гач ӹлен лӓктӓм — маньш, пӧрт 
стеняжӹм тавар тошдон шимӓштӹжӹ юкынок турешӹжӹ 
попа.— Обоз толеш, тӹнӓм в а р а ...»

Лым вазынат, тьотя со обоз толеш манын шанен каш- 
теш. О боз молнамшылаок тир корны лимӹкӹ, рекӓвлӓ 
кӹлмӹмӹкӹ толшашлык. Тидӹ эдемвлӓ.жӹмӓт годышты 
лач икӓнӓ, обоз толмыкы веле ужеш. Седӹндок вет со 
обоз гишӓн шана. М узгарка хозажын цилӓ шамаквлӓжӹм 
пиш яжон пӓлӓ, «обоз» шамакым колят, тӧрӧк ӓнгӹр мыч- 
кы, кӱшкӹлӓ анжаш тӹнгӓльӹ, сусун йӹнгӹсӓл-йӹнгӹсӓл 
колта, вуйта тӹве тӹшец, кырык нер шайыц обоз толеш, 
манын келесӹнежӹ машанет.

Пӧрт сага ситӓлӹкок кымда, лап пура чанген шӹндӹмӹ. 
Тидӹ кӓнгӹжӹм кӹлӓт вӓреш, телӹм йӓмшӹквлӓлӓн ама- 
лашышты казарма ылеш. Обоз толмыкы, имнивлӓштӹ йо- 
жеш ӹнжӹ кижеп манын, тьотя пӧрт сагажы шӹжӹмок 
эче тыгыды, шӹре укшан сӓмӹрӹк пихтывлӓдон ӹшӹк ва- 
рӹм ӹштен йӓмдӹлӓ. Лелӹ корнышты имнивлӓ когон му- 
тялт, пӱжӓлт шӹнзӹт, йӓрӓ вӓреш шагалтымыкы ӱштӹ 
мардеж, осовынжок, кечӹ лӓкмӹ вец когон ӹфӹлӓ. Ах, кы- 
намжы пиш ӱштӹ мардеж толеш вет, пушӓнгӓт ак тырхы, 
укшвлӓжӹм шокшы векӹлӓ, шошым сакой кек толмы ве- 
кӹлӓ сӓрӓл шӹндӓ.

Тьотя пӓшӓжӹм пӹтӓрӹшӓт, окня туре кишӹ тангата-
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эш шӹнзӹ дӓ шаналтен колтыш. Пижӹ тидӹн ялжы до- 
ран шӹнзӓт, ышан вуйжым тьотян пылвуй вӹкӹ пиштӹш. 
Мам вӓл тьотя тумая? Пӹтӓриш лым, топлоток тидӹм су- 
суэмдӓ дӓ эче тоштым, эртӹшӹм, тӹвеш тӹ кырыквлӓ 
шайылныш, Студенный рекӓ йоген лӓкмӹ кырык вес ве- 
лӓн кодшымат тӹнгеок ӓшӹндӓрӹктӓ, сылыкышкы пырта. 
Тӹштӹ тидӹн ӹшке пӧртшӹ, туан семьяжы, роднявлӓжӹ 
ылыныт, кӹзӹтшӹ гӹнь, иктӓт кодтелыт. Тидӹ ӹнде ӹш- 
кетшок кодын дӓ теве ӹнде тьотялан кышты курымжым 
пӹтӓрен шокташ вӓрештӹн: колымыкыжы —  сӹнзӓжӹмӓт 
пӹзӹрӓл пушы иктӓт уке. Тидӹн ик сусужы —  яратым пи- 
жӹ веле кодын. Тьотя тидӹм когон ярата, эдем м ӓ икӓнӓ- 
иктӹштӹм яратым гӹцӓт когон ярата ӹшкӓлӓ. Лачокшы- 
мат вет, тидӹн пижӹ цилӓ тидӹлӓн ылеш дӓ, пижӹ ӹш- 
кеӓт хозажым когон ярата. М узгарка охоташкы кашмашты 
таманяр гӓнӓ хозажы вӓреш сек лӱдӹш вӓрвлӓшкӹ пырен, 
мӧскӓӓт тидӹм, нима гӹцӓт лӱдтӹмӹ ылмыжы гишӓн кок 
гӓнӓ шывшеден.

— М узгарка шонгемӓт вет, ӓ! — манын, тьотя пижӹм 
тупшы гӹц ниӓлтӹлеш. —  Ужат, тупет моло пирӹн ганьы 
виӓнен шӹнзӹн, пӱэтӓт нь1шке*мӹн, сӹнзӓэтӓт шӹжӓлген 
кен... Эх, тьоти, тьоти, телӹм тӹньӹм пирӹвлӓ соикток 
качкын колтат! Когыляннаат колашна веремӓ шон виднӹ...

Пи колашат согласая тама. Тидӹ хозажы сага цилӓ 
кӓпшӹдон цатрак дӓ цатрак пӹзӹрнӓ, сӹнзӓжӹм ӹжӓлӹн 
пыть-пыть ӹштӓлеш. Тьотя шӹнзӹнӓт шимем кешӹ рекӓ 
вӹкӹ, шим шӹргӹшкӹлӓ седок ан ж а—-шӹргӹжӹ гӹнь, 
ӱштӹ тангыж докыла таманяр шӱдӹ уштыш нӓрӹш шыв- 
шылтеш,— Студеный рекӓ вуй донышы, пӹцкемӹшӹн кай- 
шы кырыквлӓ докыла тӓрвӓнӹдеок анжен шӹнзӓ. Ш онгы 
векӹлӓ погынен шошы сакой шанымашвлӓжӹм тӹдӹ шана.

Тьотя теве ма гишӓн тумая ылын.
Колва рекӓ тӹрӹштӹ, шӹргӹ лошты шӹнзӹшӹ Чалпан 

солаэш тидӹ шачын, кушкын. Тӹштӹш вӓржӹ, шӹргӓн, 
цытката вӓр ылеш, киндӹ яжон ак шач. Седӹндонок тӹш- 
тӹшӹ эдемвлӓ кыдыжы охотаадон вуйыштым пукшат ылын, 
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кыдыжы шӹргӹ пӓшӓштӹ ровотаенӹт лесым йоктаренӹт, 
кыдыжы кол кычен ӹленӹт. Чалпан сола, Чердынский 
крайыштышы мол солавлӓ ганьок, незер сола ылын дӓ 
шукыжок Вишера рекӓ мычкы шал йоктарымашкы кашты- 
ныт; тӹштӹ лесопромышленниквлӓ кого баржывлӓм стро- 
енӹт, Усольешты —  санзал лыкмашкы, Кама рекӓ тӹр мыч- 
кы ылшы —  кӹртни шӹрӓтӹшӹ заводвлӓшкӹ. Тьотя тӹнӓм 
сӓмӹрӹкок ылын, тӹнӓм солаштышты тидӹм Ш ишмар 
Елеска маныныт, нинӹн семьяштым Ш ишмарвлӓ манын 
лӹмденӹт ылын. Тидӹн ӓтяжӹ охотник ылын, Елескаат 
ӓтяжӹ сага, ӹрвезӹжӹ годымок эче Колва мычкы сӓрнен 
шон. Нинӹ коктын кашмышты годым, мызымат, урымат, 
лыйӹмат, пучымат, мӧскӓмӓт, ма попазен, цилӓ кыченӹт. 
Торцынышты кок ӓрняэш, кымытеш моло, зверь паштек 
лӓктӹн кен каштыныт. Вара Елеска кого лин, ӹдӹрӹм нӓ- 
лӹн дӓ Чалпанеш ӹшке томажым шӹнден. В1шкежӹ гӹнь, 
первишӹлӓок охоташты каштын. Елескан ӹшке семьяжы 
изин-ольен кушкаш тӹнгӓлӹн: кок эргӹ, ик ӹдӹр, яжо 
тетявлӓ ӓтяштӹлӓн шонгеммӓшеш яжо помощниквлӓ ли- 
шӓшлык ылыныт. Халер цер когон шӓрлӹмӹ годым, Елес- 
кан цилӓ семьяжы ‘'колен... Елеска мол охотниквлӓ сага 
кырык вӹкӹ пучывлӓм кычаш кемӹкӹ, мӹндӹрнӹ ылмы- 
жы годым ти кого ойхы лин. Елеска кемӹжӹ годым семь- 
ян эдем ылын дӓ толмыкыжы ӹшкетшок, ик вуя веле 
киэн кодын. Тӹнӓм Чаплан солашты пел халыкшок колен 
пӹтен: халер цержӹ тишкӹ Колвашкы, Кама рекӓ гӹц 
пижӹн толын. Тӹшкӹ пӱэргӹвлӓ шал йоктараш кашты- 
ныт ылынат, сагашты кандым церет халыкым шудылаок 
сален шуэн.

Семьяжы колымыкы Елеска пиш шукы ойхырен, тӹнге 
гӹнят, эче вес пачаш вӓтӹм нӓлте, семьям войыде. Тидӹ 
ӹшкет вуя кодынат, первишӹ гӹцӓт пытырак охоташ каш- 
таш тӹнгӓлӹн. Ш ӹргӹштӹ веселӓ, техень ӹлӹмӓшеш 
Елеска пишок яжон привикнен шон. Охоташ ты кашмаш-

 ̂Чердынь — Уральский областьыштыш хала.
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тыжы Елескан эче вес кого бедӓ лин колтен. Мӧскӓ паш- 
тек кемӹжӹ годым, мӧскӓм пӹжӓшешӹжӹ ӓрен, мӧскӓн!! 
каваштыжым Чердыньышкы нӓнген, вьщ тӓнгӓэш выжалащ' 
сӧрӓ ылын. Елеска техень зверьым пӹтӓри веле иоктыде 
ылнежӹ, ти гӓнӓэшӹжӹ гӹнь, кого самыньышкы пырен.; 
Мӧскӓ пӹжӓш доны ылмыжы годым, ялжы яклешт кенӓт, 
мӧскӓ Елескам пӹзӹртен пиштен. Арышы гань лин колтышы]! 
зверет, охотникым колышаш яктеок шоктен, мышкынден! 
колтенӓт тидӹн лицӓжӓт пылештӓлт кен. Вара Елеска цуц- ]{ 
цуц токыжы авалянен миэн шон. Тидӹм, когон шушыргы- ] 
шедӹм, солаштышы мужан пел и нӓрӹ лицен: Елеска колы- * 
маш гӹц ытлен, дӓ шушыржы веле когон тидӹм локтылын. 
Первишӹлӓ, шарды поктымыжы годшыла, кужы ечӹдон 
шӹмлу уштышаш вӓрӹшкӹ кашмыжы годшыла, мӹндӹркӹ, 
шӹргӹшкӹ каштын кердтӹмӹ лин. Мол охотниквлӓдон 
иквӓреш кашташ ярдымы лин. Ик шамакдон келесӹмлӓ 
гӹнь, Елескалан ытлен кердтӹмӹ бедӓ толын.

Елеска ӹшке солаштыжы нимат ӹштен кердте, сола- 
йӓл пукшымы качкышым качкын ӹлӹмӹжӹ шотеӓт, Чер- 
дынь халашкы, перви сакой йиш зверь кавашты нӓлшӹ 
пӓлӹмӹжӹ купецвлӓ докы кен. Нинӹ ӓнят иктӓ-махань 
куштылгы пӓшӓм мон пуат манын, Елескан шанымашыжы 
ылын. Мон пуэнӹт.

—  Печорышкы йогышы Колва мыч перви шал йокта- 
рен каштынат? —  манын, Елеска гӹц купецвлӓ ядыштыт. 
—  Тӹштӹ Студеный рекӓ тӹрӹштӹ пӧрт улы. Вот тӹ пӧр- 
тӹштӹ тӹлӓт оролы лиӓш келеш... М а-улы пӓшӓжӹ телӹм 
веле: обозвлӓм встречаяш дӓ нӹнӹм ыжатен колташ, ва- 
ражы год мычкы гуляйӹ веле. Качкышым, выргемӹм, охо- 
ташкы кашташет керӓлӹм моло пуэнӓ. Пӧрт шӹнзӹмӹ вӓр 
лишнӹ кекӹм, зверьым моло цилӓ кычен кердӓт. Тӹштӹ 
тӹлӓт худа ӹлӹмӓш агыл, ӱӓрня ӹлӹмӓш лиэш,— маныт.

—  Ваше степенство, мӹндӹррӓк ы лнеж ӹ...'— манын, 
Елеска шеклӓнен попа.—  Тӹ пӧрт дорцын хыть кыды ве- 
кӹлӓӓт, шӱдӹ уштыш якте ик ӹлӹшӓт уке вет, кӓнгӹ- 
жӹмжӹ гӹнь тӹшкӹ миэн шоашат акли...
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—  Керек, анжок, ӹшке пӓлет: солашты шужен шӹн- 
зӓш, ӓль пӧрт оролымашты темӹн ӹлӓш яжо —  ӹшкеок 
айырок...

Елеска шаналталят, купецвлӓ пумы пӓшӓшкӹ кеӓш ли. 
Елескалан керӓл ярвӓрӹмӓт, выргемӹмӓт купедвлӓ ик год 
веле колтевӹ. Вара Елеска ма керӓлӹм цилӓок, охота гӹц, 
кол ломаш гӹц вурчымы оксажыдон нӓлшӓшлык ылын. 
Теве тенгелӓ тидӹ шӹргӹштӹ ӹлен. Год паштек год эртен.

IV.

Обоз толмешкӹ, рекӓвлӓ эче кӹлмен шомешкӹштӹ, 
тьотя таманяр гӓнӓ охоташкы каштын поспеен.

Тене охота толкан ылеш, тьотя обоз толмешкӓт эче 
кымлы мыжыр нӓрӹ мызым кычен йӓмдӹлен, кӹлмӹктен 
шӹнден, тидӹн ӹнде ик лӱдмӓшӹжӹ веле улы —  шокшы 
толмыкы шылаташ тӹнгӓлеш лиэш. Студоный рекӓ лишнӹ, 
кӹлмӹктӹмӹкӹ мӹнгеш ливӹктӓш тӹнгӓлмӓш шоэн веле 
ликӓлӓ дӓ, тӹнге гӹнят, шокшемденӓт кердеш.

— Мӓ ӹнде коктын анзыкылашлыкым йӓмдӹленнӓ —  
манын, пижӹлӓн тьотя попа. Тидӹ пижӹдон соок эдемдон 
попымыла попа.

—  Обоз Печора якте киндӹм нӓнгемӹжӹ лошты, мӓ, 
коктын, ярвӓрлыкымат йӓмдӹленӓ... Пытшок —  санзалым 
шукыракым моаш, йӓмдӹлӓш келеш. Санзална ситӓлык 
ылгецӹ, Чердынь яктеӓт мӓ гӹцнӓ паянжы уке лиэш ыльы.

Санзал гишӓн тьотя топлот попа: «Ах, санзал ылгецӹ, 
ӹлӹмӓшӓт агыл, райок линежӹ». Андак тидӹ колжым 
ӹшлӓн керӓлӹм веле лоа, утыжым кошта. Кукшы колжы- 
лан махань ценӓм пуат вара? Санзал ылгецӹ, тьотя кы- 
чымы колжым Печорыштыш коллоэцвлӓлӓ цилӓ санзалта 
ыльы, санзалан коллан ценӓжӹмӓт кукшы кол гӹц кок 
пай шукы пуат ыльы. Тӹнге ылнежӹ дӓ, санзалжы шергӹ 
ӹшкӓлӓ, год мычкеш ситӓлык лижӹ манын, коклы пуд 
нӓр санзалым нӓлӓш келеш, тинӓрӹм нӓлӓш керӓл окса- 
жым кышты вара момыла, тидӹн ма-улы оксажы выргем
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нӓлӓш дӓ ярвӓр нӓлӓш веле цуц-цуц ситӓ. Тьотян, пасна-| 
ок кого ойхыжы кӓнгӹжьш, пучы пушмыкы лиэш: свезӓ 
пает шокшы годым йӹле локтылалтеш; кок кечӹ свезӓ 
пайым качкылдалеш, варажы хыть шуэн колты: пучын 
коштымы пайжы пу ганьы пингӹдӹ лиэш.

Студеныят шӹнзӹ. Кырык вӹлец йогышы ӱштӹ вӹд 
йӹле ак кӹлмӹ, варажы вӹд вӹлнӹшӹ и нолташ тӹнгӓ- 
леш. Рок  лӹвӓц шолшы вӹд лӓктешӓт рекӓ вӹлнӹ нол- 
влӓ лиӓш тӹнгӓлӹт.

Ь1нде тьотя ире колымат йӓмдӹлӓш тӹнгӓльӹ, кӹзӹт 
тидӹм мызывлӓлӓок кӹлмӹктӓш лиэш. Веремӓ чӹдӓт, тьо- 
тя ойхыра. Ынде обозы толмым выченок-вычымыла, шукы 
йӓмдӹлен шокташ акли.

—  М узгарка шукеш агыл, мӓ докына ярвӓр толеш...
Тьотян киндӹжӹ кӹлмӹктӓш тӹнгӓлмешкок иӹтенӓт, 

кодшы лашашыжы лошкы тидӹ пыдыртен шӹндӹмӹ ко- 
лым яраш тӹнгӓлӹн. Ирсӓ пайым ӓль колым качкат гӹнь, 
ик кым кечӹшток йӹрпӹц колтымыла дӓ вара ышмашке- 
тӓт ат нӓл лиэш. I

'"• I
Обоз вычыдеок толын шагалын, йыдым тир юквлӓ 

шактым годым, тьотя амала ылын дӓ пӹлӹшӹшкӹжӹ тама 
юк пырен кен:

—  Эй, тьотя, ӹлет вара?... Хынавлӓм встречаяш лӓ-. 
кок... Ш укершен ужтелна. I

Вычымы хынавлӓ толмым, М узгарка шижтӹмӹ гишӓн 
, тьотя когонок цӱдейӓ. Молнамжы гӹнь, тидӹ обоз тол-! 
мым иктӓ кок уштышаш вӓр гӹцок шижеш ылын, кӹзӹт-! 
шӹ гӹнь, нимат колте. Обоз толмыкы, имнивлӓ вӹкӹ оп- 
талташ, тӱгӓт ӹш лӓк, намысланен колтенӓт, хозажын ол-  ̂
манга лӹвӓкӹ йӹмен шӹнзӹн, юкымат ак лык. ^

—  М узгарка, тӹнь ма, ородышкы моло кетелат вара?— 
манын тьотя цӱдейӓ. — Обоз толмымат колтелат, ай-ай, I 
тенге яжо агыл!..

Пи олманга лӹвӓц кыдал лӓктӹ, хозажын кидшӹм иы
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лал колтыш дӓ мӹнгешок олманга лӹвӓкӹ пырен кеш: 
самынь ӹштӹмӹжӹм ӹшкеок шижеш.

—  Эх-ма, шонгемӹнӓт: нерет ак шиж ӹшкӓлӓ,—  манын 
тьотя ойхырен попалтыш .—-Ш алахай пӹлӹшӹжӹ худан 
колеш.

Обозышты цилӓжӹ иктӓ вӹцлӹ возы ылеш. Чердынь- 
ский купецвлӓ корны лимӹкӹ тӧрӧк Печорышкы лашашым„ 
санзалым, сакой ярвӓрӹм, кол лоаш керӓл хӓдӹрвлӓм 
колтенӹт, тӹшецшӹ ирэ колым нӓнгеӓт.

Студеный рекӓ тӹрӹштӹшӹ изи пӧрт докы шомыкы„ 
обоз имнивлӓштӹм кӓндӓрӓ: мол вӓре имнивлӓштӹм обоз 
кок цӓш пукшен кӓндӓрӓ, тиштӹжӹ гӹнь, нӹл цӓш кӓн- 
дӓрӓ. Пӧрт сагашы казармажым тьотя анзыцок олтен йӓм- 
дӹлен; йӓмшӹквлӓ имнивлӓштӹм туарен шуевӓт, нӹнӹлӓн 
качкышым пуэвӹ. Вара казармашкы пырен, нарыш пырен 
вазевӹ, колышылаок амален кевӹ.

Ик сӓмӹрӹк прикащик веле пӹтӓри веле Печорышкы 
кеӓ дӓ ак амалы. Тидӹ тьотя доны пӧртӹштӹ кытырен 
шӹнзӓ.

—  Тьотя, шӹргӹштӹ ӹлӓш лӱдӹш агыл вара? —  ма- 
нын ядеш.

—  М а гӹц лӱдмӹлӓ?.. Мӓ техень ӹлӹмӓштӹ ӹлӓш 
тыменьӹннӓ вет. Ш ӹргеш кушкынна.

—  Кыце вара лудмӹлӓ агыл, ӹшкететок шӹргӹштӹ 
ӹлетӹш...

—■ Мӹньӹн гшэм улы... Пиэм дон коктын веремӓм эр- 
тӓренӓ. Тел йӹде теве пирӹвлӓ ӧрӹктӓрӓт, нӹнӹ кынам 
хыналаш толмыштым —  анзыцок тидӹ келесӓ. Ш ижеш... 
Ышан ылеш: ӹшкеок тидӹ пирӹвлӓм аздарен толеш. Аз- 
дарен кандымы пирӹвлӓштӹ тидӹм кычынештӓт, паштек- 
шӹ покташ тӹнгӓлӹт, мӹнь лӓктӓмӓт, нинӹм пичӓлдон... 
Мыштышы пи: толькы эдемлӓок веле тидӹ ак попы. Мӹнь 
пиэмдон соок попем, тӹте, пожалуй, попашыжат мондет...

—  Кышты вара техень пижӹм монат, тьотя?
—  Тидӹм мӹнь тагынамок монам, иктӓ лу и шоэш 

сӓй... Икӓнӓ телӹм кырыквлӓ воктен пучывлӓ паштек ке-
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нӓм ыльы... Колва рекӓ дорц кандымы пиэмӓт сагаэм 
ыльы. Ну, тӹ пиэмӓт яжо ыльы; зверь иаштекӓт, кек паш- 
текӓт, ур паштекӓт яжон каштеш ыльы, нима гьщӓт ак код. 
1'ӹ пиэмдон коктын шӹргӹ мычкы кенӓ ыльы, трӱк, цак- 
ленӓт шӹм поспейӹ, ти пиэм, М узгаркаэм шӹргӹ логьщ 
тӧрӧк вӹкемлӓ кыдал лӓктӹ. Лӱдӹктен колтыш вӓк... Мӓм- 
нӓн охотник пивлӓнӓ пӓлӹдӹмӹ эдем сага нигнамат ак 
пижеп, тидӹжӹ гӹнь, тӧрӧк мӹнь докем, хозажы докы 
кыдал мимӹ ганьок, кыдал миш. Ужам, тама дела яжоок 
агылла чучеш. Тидӹ мӹнь вӹкем ышан сӹнзӓжӹдон анжен, 
мӹньӹм седок пакыла дӓ пакыла нӓнгеӓ. Тӹнь ма машанет, 
керӓл вӓр яктеок ажед кеш вет! Анжем, лапата вӓрӹштӹ 
кож укш влӓ гьщ ӹштӹмӹ амаш шӹнзӓлтӓ, амаш гьщ пар 
лӓктӹкӓлӓ... Мишӹм. Амашышты вогул ясыланен киӓ, ӹшке 
артельвлӓжӹ гьщ киэн кодын... Тӧрӧкок попымла гӹнь, 
эдем кола веле. Охоташты тидӹ ясыланен колтен, артель- 
влӓжӹ гӹнь вычыделӹт. Мӹньӹм ужмыкыжы сусу 
лин колтыш, ӹшкежӹ гӹнь, йӹлмӹжӹм сӓрӹкӓлӹлӓт ак 
керд ганьок. Ш укыжок кидшӹдон равед ынгылдарыш... 
Мӹнь анзыланемок колыш, пирӹвлӓ ӹнжӹ качеп манын, 
мӹнь тидӹм лымеш мӱден шӹндӹшӹм, вӹлӓнжӹ сӓвӹм дӓ 
пӹреням пиштен кодышым. М узгаркажы тевеш, мӹлӓм 
коды... Тидӹм мӹнь, вогул колымы доныш рекӓ лӹмдон 
лӹмдӹшӹм: М узгарка рекӓ лӹм ылеш, ну, мӹнь пимӓт 
тенгеок лӹмдӹшӹм. Ышан пи... Шӹргӹдон кемӹкӹжӹ 
тӹдӹн паштек хоть ваштырдон ӹштӹл —  нимат ат мо. 
Кӹзӹт теве тидӹ гишӓн попымым ак ынгылы машанет 
сӓй?.. Цилӓок ынгыла...

—- Малын ӹне тидӹ олманга лӹвӓлнӹ киӓ?
—  Обоз толмым оролен шоктыдеӓт намысланен колтен. 

Шонгемӹн... Кок гӓнӓ мӹньӹм мӧскӓ гӹц ытарыш: мӧскӓ 
мӹнь вӹкем кечӓлтнежӹ гӹнь, тидӹ тӹ 'м ӧ ск ӓм  пӓрӓ. 
Перви мӹнь мӧскӓ лоаш важын пандывлӓдон каштынам, 
тӹнӓм силаэмжӓт ыльы. Ик мӧскӓ мӹньӹм тодын шӹнде- 
нӓт ӹнде мӹнь пичӓлдон тӹдӹм йӧрен пиштӓш кредӓлӓм. 
Тӹдӹм тожы мыштен сӹнгӓш келеш: ышан зверь.
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  Ну, телӹмжӹ вет, пӧртӹштӹ шӹнзӓш скушна?
—  Привитньӹмӹ дела...
Ти сӓмӹрӹк приказщик яжо эдем, цилӓ пӓлӹнежӹ. 

Елеска, яжо эдемдон попаат сусу ылеш, шӹргӹ лошты 
ӹшкетшок ӹлӹмӹжӹ гишӓн тидӹ цилӓ шайыштеш.

—  Мӹньӹн шошӹм йӹде, милыйэм, шокшы тангыж 
гӹц кек толмы годым праздник лиэш. Эх, манярын чон- 
гештӓт вет: пӹлок машанет... Лыды, комбы, вӹтельӹ, кол- 
шыре, гагар пишок шукы... Ж ерӓ годым тӱгӹ лӓктӓт, 
Студеный рекӓ вӹлнӹ шылдыр юк веле вужге мыра... 
Вӓр гӹц вӓрӹш чонгештӹл кашшы кеквлӓ гӹц яжожы 
нимат уке. Тидӹ чонгештӓ-чонгештӓ дӓ, янгыла, худаланен 
шӹнзеш, кӓнӓлтӓш иктӓ вӓр улы гӹнь, сусу лиэш. Чон- 
гештен толмыкы, кечӹ, кокты кӓнӓлтӓ дӓ ӹшлӓнжӹ пӹжӓ- 
шӹм опташ тӹнгӓлеш...

Ь1шке лоштышты эче кыце попат... Колыштат, колыш- 
тат, кынамжы гӹнь, сӹнзӓвӹдетӓт лӓктеш. Лачокшымат 
нинӹ, вӓр гӹц вӓрӹшкӹ чонгештӹлшӹвлӓ, яратымы кек 
ылыт. Мӹнь нинӹм ам тӹкӓл.

Пӹжӓшӹштӹм вет эче кыце оптат... Лишнемок, ку- 
пышты йӱксӹвлӓ пӹжӓшӹм оптат. Вара ӓвӓвлӓштӹ игӹш- 
тым Студеныйышкы лыктыт... Анжалашат яжо, сусу веле 
лимӹлӓ!.. Ин каштыт, нӱштӹлӹт, саслат... Ш ӹжӹ векӹлӓ 
кеквлӓ полкын-полкын погынаш тӹнгӓлӹт: шокшы вӓрӹш- 
кӹ мӹнгеш кеӓш веремӓ шоэш. Погынашыжы вет, эдем- 
влӓлӓок погынат ӹшкӓлӓш... Ышке статянышты саслат, 
йыштылыт, игӹвлӓштӹм тымдат, вара теве анжет, кӹньӹ- 
лӓт кенӹт... Вӓрӹштӹ гӹц ир жерӓнок тӓрвӓнен кеӓт.

Эх, шӱмбелкӓ, мол цилӓ улы ылнежӹ дӓ, иктӹ ак си- 
тӹ: кынамшен ӹнде йӓмшӹквлӓлӓн ӓптӓнӹм кандаш шӱдем 
ылнежӹ... Телӹм йыд пиш кужы, лач пӹтӹмлӓӓт ак чуч, 
ӓптӓн ылгецӹ, маняр цӓш шомым келесӹнежӹ ылнежӹ.

—  Вес гӓнӓ толмем годым, тьоти, мӹнь тӹлӓнет сек 
кого юкан ӓптӓнӹм канден пуэм. Яжон мыраш тӹнгӓлеш.

— Ах, тьотялан пишок кого пурым ӹштӹнет ылнежӹ... 
Кымытын лимӹкӹнӓ, эчеӓт яжон ӹлӓш тӹнгӓлненӓ ылнежӹ!
7 — 3 5 6 9  К нита для чтен н г . 9 7

;  I



Тел лимӹкӹ, тиштӹ пишок скушна лиэш, йӹрӹм-йӹрвӓш 
цилӓок колен нӹтенӹт машанет, ӓйтӓн ылгецӹ сусуэмден) 
кертнежӹ. Ӓптӓн молы гань агыл вет, вес кек техеньӹ, 
цӓш нӓлӹктӹшӹ уке.

Приказщик шонгы Елескалан лашашым, санзалым, у 
тыгырым, норохым нуэн кодыш. Печора дорц мӹнгеш тол- 
мыжы годым, тидӹ тьотялан нодаркам канден кодыш.

—■ Тьоти, мӹнь тӹлӓнет цӓшӹм кандышым, —  манын, 
тьотялан мешӓкӹшкӹ ништӹмӹ ӓнтӓнӹм кычыктыш.

— Ах, шӱмбелкӓ, ах родной. М ахань таум келесем вӓл...
Обоз ӹшке корныжыдон мӹнгеш кен колтыш, тьотя

ӓнтӓнжӹдон коды. Ӓнтӓн улы, сусужы маняры... Ала ӓп- 
тӓн, кекрекшӹ якшаргы, нӧрт кӧргӹштӹ сӓрнӹлтеш— нын- 
жы иктӹдӓнгӹньок тӓрвӓнӓ. Йыдымжы гӹнь, сӹгӹрӓл 
колта... Сусужы дӓ утешӓйӹмӓшӹжӹ маханьы! Ь1нде Елес- 
ка ӓнтӓнжӹдон ирок йӹде нона, М узгаркыжы нинӹн но- 
нымыштым колыштеш.

—  Ма, шонгы, йӓнгет йыла гыце!—-манын Елеска ни- 
жӹм мыскыла. —  Тӹньӹн нӓшӓэтшӓт онташ веле... Тӹнь 
теве ӓнтӓнлӓ мыралты!..

1' !

VI.

Музгарка тама скушналанаш тӹнгӓлмӹм тьотя цаклыш. 
Худаланен шӹцшӹ, когон янгылышыла каштеш... Ма ӓнят 
сылыклана.

—  М узгарка, ма вара линӓт? М аэт каршта вара? 
М узгарка олманга лӹвӓкӹ нырен вазынат, кок ял лош-

кыжы вуйжым ништен, сӹнзӓжӹм веле нытька, киӓлтӓ.
Тьотя тыргыжланен колтыш: мам вара, вычыдымы 

эксӹк толын шагалын. М узгаркажы седок киӓ, акат кач, 
акат йӱ, окат онталты.

—  Музгаркем, ми-лый!
М узгарка начыжым мадыктал колтыш, хозажы докы 

авалянен миш, хозажын кидшӹм нылальы дӓ олен йӹнгӹ- 
сӓл колтыш... Ох дела худа!..

Студеный рекӓ мычкы мардеж каштеш, вочык кӱкшӹц
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лым пуалтемвлӓм арала, шужыш пирӹвлӓ шӹргӹштӹ ур- 
мыжал колтат, Елескан пӧртшӹ гӹнь, лач лым лошкок 
вален кен. Труважы веле каймыла чучеш, дӓ тишец кло- 
вой шӹкш выжге лӓкмӹ каеш...

Кок ӓрня нӓрӹ цӓрнӹдеок поран шалга, кок ӓрня нӓрӹ 
тьотя пӧрт гӹц нигышкат ак лӓк, ясыланыш пижӹ сага 
шӹнзӓ. М узгаркажы киӓ веле, прамой акат шӱлӹ: Муз- 
гаркалан колаш жеп шон.

—  Музгаркем, качкыш мошем...—  тьотя мӓгӹрен-мӓгӹ- 
рен попа, яратым пижӹм шывшалеш.— Яратым Музгаркем,.. 
Ну, кышты каршта йӓ?

М узгарка первишӹлӓ нима юкымат ак лык. Тидӹ ко- 
лаш веремӓ шомыжым тагынамок пӓлен дӓ юкым ак лык... 
Тьотя мӓгӹрӓ, М узгаркалан палшен ак керд, палшашыжы 
нимат уке. Эх, махань кого ойхы толын шагалын вет!.. 
Музгарка колымашеш тьотян остатка ӹнянӹмӓшӹжӹ пӹ- 
тӹш, ӹнде тьотялан колымаш гӹц пасна нимат ӹш код. 
Кӱ вара ӹнде урым кӹчӓлеш, кӱ вара сузым кӹньӹлтен 
поктыл лыктеш, кӱ вара пучым кӹчӓл моэш. —̂ М узгарка 
гӹц пасна кодмыкы, тьотялан шужен колаш вӓрештеш. 
Ма-улы киндӹжӹ кок ӓрняэшӓт тӓ ситӓ, тӓ агеш вара- 
жы —  колымла...

Тӱнӹ йож шалга, тьотян ӓшӹштӹжӹ Музгаркадон 
ӹлӹмӹжӹ, охоташты кашмыжы дӓ добычым момыжы ӓшӹн- 
дӓрӓлтӹт... Ӹнде пи гӹц пасна кышкы кеӓ вара?

Молы гӹц пасна пирӹвлӓ эче толыныт... Пи юкет укеӓт, 
пӧрт докы толын шагалын, урмыж колтат. Иыд вашт йӓнг 
шелмӹлӓок урмыжевӹ. Нӹнӹм лӱдӹктӹшӓт, оптышат, лӱӓш 
манын нӹнӹм аздарен толшат ӹнде иктӓт уке... Тьотя 
перви икӓнӓ шатун-мӧскӓ лӹвӓлӓн лиӓш цацымыжым ӓшӹн- 
дӓрен колтыш. Ш ӹжӹ веремӓнок пӹжӓшӹшкӹ вацтым 
мӧскӓм шатун маныт. Техень шатун пиш лӱдӹш зверь 
ылеш... Тидӹ тьотян пӧрт докы йыд йӹде кашташ тӹнгӓ- 
лӹн: тьотян мам-шон йӓмдӹлӹмӹжӹм шижӹн. Иыд лиэш 
веле, тидӹ тӧрӧк толеш. Кок гӓнӓ пӧрт левӓш вӹкӹ ку- 
зен дӓ лапажыдон лымым капаен. Вара казарма амасам
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царген пыренӓт, тьотя йӓмдӹлӹмӹ ик кого ара колым I  

намал кен. Мӧскӓ Елескам йӓнг вашток витӓрен шоктен. 
Тьотя мӧскӓ вӹкӹ когон шӹдешкен, пичӓлжӹм пулькадон 
рӓенӓт, М узгарка дон коктын мӧскӓ ваштареш лӓктӹнӹт... 
Мӧскӓ нимат лӱдте, тьотя лӱэн шоктымешкок тӹдӹ тьо- 
тьам лаксыртен пиштӓ ылын ганьок дӓ М узгарка ытарен. 
М узгарка мӧскӓ шайылан кечӓлтӹнӓт, мӧскӓм шӹнден вет.

Ш

Елескажын пульыжы нигнамат цель гӹц ӧрдӹшкӹ кете. 
Чӹдӹ ли техень случайвлӓ линӹт: пи тьотям шукы гӓнӓ 
ытарен.

М узгарка Новый год анзыц, шӹргӹштӹ цудыге пыдеш- 
тшӹ ӱштӹ годым самой колен. Делажы йыдым ылын. 
Елеска ӹшке олмангажы вӹлнӹ нерӹкӓлен киӓ ылын. Трӱк 
тидӹм тама шырал колтьшла чучын. Тидӹ выр-вор кӹ- 
ньӹл кеӓ, лӧценӓм чӱктӓ, пижӹ докы миӓ. А нж а— М узгарка 
коленӓт вазын. Елеска сӱслӓнен колта; пижӹн колымаш 
тидӹлӓнӓт колымаш ылын.

—  М узгаркем, Музгаркем... — манын, тьотя колен вац-
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шы другшым ш ывш алеш .— Мам ӹнде тӹнь гӹцет пасна 
ӹштем?

Елеска колышы М узгаркажым пирӹвлӓ ӹнжӹштӹ ка- 
чеп манын, казармаэш таен. Тьотя кым кечӹ кӹлмӹ ро- 
кым капаен, изи мыгилӓм ӹштен дӓ тӹ мыгилӓшкӹ сӹн- 
зӓвӹд йоктаренок ӹшкӹмжӹн ӹнян другшым мӱден коден.

VII.

Ик ӓптӓн веле кодын, тидӹ тьэтям первишӹлӓок мыры 
юкшыдон йыдым шижтӓрӓ, Елеска шижеш дӓ тӹшӓкок 
Музгаркажым ӓшӹндӓрен колта. Тидӹлӓн ясын, сылыкын 
чучын колта. Попалташ иктӓт уке... Ӓптӓнжӹ улы ӹлне- 
жӹ, тидӹ яжо, лӹмлӹ кек ылнежӹ дӓ кек кекок, нимат 
ак ынгылы.

—  Эх, М узгаркем!— манын Елеска сӹгӹрӓлеш, кечӹ 
мычкы таманяр гӓнӓ ӓшӹндӓрӓ, нимахань нӓшӓжӓт прамой 
ак ӹштӓлт.

Киндӹ запасыжы пиш чӹдӹ кодын, дӓ Елескалан ӹш- 
ке вуйжы гишӓнӓт шаналташ веремӓ шон. Ӹшке пӧртӹш- 
тӹжӹ шӹнзӓш тидӹлӓн тошнан, йыкырикӓн чучаш тӹнгӓ- 
лӹн.

—  Эх, цилӓ отказен кодемӓт, токына, Колва рекӓ тӹ- 
рӹшкӹ кем, ӓль Чердыньышкы кыце гӹнят кен шоам! — 
манын тьотя кеӓш решен.

Сӓмӹрӹкшӹ годым нучывлӓ паштек кашмы ечӹвлӓ- 
жӹм тӧрлӓлтен, котомкам ӹштен, вӹц кечӓш качкышым 
тӹш пиштен, М узгаркан мыгилӓдон прэстен дӓ корныш- 
кы лӓктӹн. Ӓптӓнӹмӓт ӹшкетшӹм кодаш ӹжӓлӓен дӓ Елес- 
ка тидӹм котомкашкыжы ништен, намалаш тӹнгӓлӹн. Кӱ- 
ӓн кырык нер якте шомыкыжы, тьотя пӧртшӹм анжалын 
дӓ мӓгӹрӓл колтен: шукершен ӹлӹмӹ шокшы пӧртшӹ 
ӹжӓл ылын.

—  Цевер, Музгаркем...
Тьотян ӹлӹмӹ вӓржӹ гӹц Колва докыла кеӓш пиш 

ясы, лелӹ корны ылеш. Пӹтӓри тьотялан Студенный мыч- 
кы ечӹдон кеӓш вӓрештӹн. Ти корныжы куштылгы ылын,
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вара кырыквлӓ тӹнгӓлӓлтӹнӹтӓт, тьотя янгылен колтен. 
Первижӹ тидӹ, пучы ганьы, кырыкат кырык агыл кеӓ ылыы, 
кӹзӹтшӹ трӱк сила гӹц кен колтен. Вацат, колы хыть... 
/1ымеш келгӹ йӓмӹм капаен шӹндӓ, йӓм пындашеш кож 
укшвлӓм шӓрӓ, тылым олта, котомкашты ма ылмыжым 
качкылдалеш дӓ кӓнӓлтӓш вазеш. Ӓптӓнжӹмӓт котомкажы- 
дон левед пиштӓ... Янгыленӓт, выртышток амален кеӓ. Тӓ 
шукы, тӓ чӹдӹ амален, нимат ак пӓлӹ, ӓптӓн саслымы 
юкеш веле шижӹн колта.

«Пирӹвлӓ векӓт...» —  манмы шам вуйышкыжы пырен
кеӓ.

Тьотя кӹньӹлнежӹ ылнежӹ, ак керд, тӓгӱ керемдон 
пидӹн ииштӹмӹ гань ылеш. Сӹнзӓжӹмӓт пачын анжал ак 
керд... Ӓптӓн эче ик гӓнӓ сӹгӹрӓл колтенӓт, юкшы ямын; 
тидӹм йӓм гӹц котомкаге молге пирӹ намал кен. Тьотя 
пыток кӹньӹлӓш цаца ылнежӹ дӓ трӱк, пӓлӹмӹ пин оп- 
тымы юкым колын колта: М узгарка тагышты оптен шал- 
гымла чучеш. Мане, тидӹ М узгарка ылеш...*Ю кшы ли- 
шемеш дӓ лишемеш, тидӹ хозажын кишӓ паштек толеш. 
Теве, совсемок лишкӹ толын, йӓм яктеок шон...

Елеска сӹнзӓжӹм пачын колта, ужеш: лачок М узгар- 
ка, М узгарка сага тидӹн пӹтӓриш хозажы, вогул. Тидӹм 
Елеска лым лоэш таен коден ыльы.

—  Тьоти, тиштӹ ылат гыце? —  манын, вогул Елеска 
гӹц ядеш, ӹшкежӹ ваштылеш.

Ӱштӹ мардеж ӹфӹлӓл колтен, кӱкшӹ кож вуйвлӓш- 
тӹш лым аравлӓ, колышы Елеска вӹкӹ вилӓш тӹнгӓлӹ- 
нӹт. Ирокеш Елеска кимӹ йӓмӹн тӹшӹжӓт кодте.

Д. Н, М амин-Сибпряк

Ядмашвлӓ.
1. Студеный рекӓ тӹреш малын изи пӧртӹм шӹнденӹт ылын? 

Тӹ пӧртӹштӹ ӹлӹшӹ оролыжы мам ӹштӹшӓшлык ылын?
2. Студеный рекӓ донышы изи пӧртӹшкӹ тьотя кыце попазен?
3. Купецвлӓ ӹшке сӧрӹмӹштьш ӹштен шоктенӹт вара?
4. Обоз мимӹ йӹде тьотя мам обоз гӹц плучаен? Ӹшкежӹ 

мам ӹшлӓнжӹ йӓмдӹлен?
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5. Эдем дон пи лошты малын техень яжо ӹлӹмӓш ылын?
6. Тьотян колымашыжым ма йӹлеэмден?

Упражненивлӓ.
1. Рассказын пасна лаштыквлӓжӹлӓн заглавим келесен пуда.
2. Шӹргӹштӹ махань зверьвлӓм, кеквлӓм дӓ колвлӓм тьотя 

кычен ӹлен, цилӓ келесен пуда.
3. Музгаркан историжым попен пуда; вара тӹдӹм сирӹдӓ.
4. Ӓптӓнӹн историжым шайыт пуда.

Кавказский пленник.
I.

Кавказышты ик барин офицерышты служен. Тидьш 
лӹмжӹ Ж илин ылын.

Икӓнӓ тидӹн докы торцынжы сирмӓш толын. Тидӹлӓн 
шонгы авӓжӹ сирӓ: «Мӹнь ӹнде шонгы ылам, колымеш- 
кем яратымы эргем ужмем шоэш ылнежӹ. Мӹньдонем иро- 
стяш тол; таен коды, варажы цеверӹнок эчеӓт служаш 
кен кердӓт. Мӹнь тӹлӓнет вӓтӹлыкым кӹчӓл монам: 
ышан, яжо, именьяжат улы. Яратен колтетӓт, ӓнят, нӓлӓ- 
тӓт эче, ӓнят, воксеокат торанна кодат».

Ж илин шаныкалаш тӹнгӓльӹ: «Лачокшок йӓ: шонгы 
ӓвӓм ӹнде ясыланаш тӹнгӓлӹн, ӓнят, ужашат акли лиэш. 
Кеӓш келеш; вӓтӹлыкем яжо гӹнь— нӓлӓмӓт лиэш».

Полковник докы кеш, отпускым нӓльӹ, тӓнгвлӓжӹдон 
простьыш дӓ кеӓш тӓрвӓнӹш.

Тӹнӓм Кавказышты война ылын. Сотыгечӹнӓт, йыды- 
мат корнывлӓштӹ тырын эртӓш акли ылын. Крепость гӹц 
ӧрдӹшкӹ изиш пакырак карангшы руш эдемӹм цаклымы- 
кышты, тадарвлӓ тӹшӓкок тӹдӹм пуштын шуат, ӓль 
кырык вӹкӹ нӓнгеӓт ылын. Седӹ гишӓнок, крепостьышкы 
кашшывлӓм, ӓрняштӹ кок гӓнӓ салтаквлӓ ыжатен кашты- 
ныт. Анзыцын дӓ шайыцын салтаквлӓ ашкедӹт, покшалны 
народ кеӓ.

Дела кӓнгӹжӹм ылын. Ж ерӓ годымок обозвлӓ крепость 
шайылан погынен шагалынытат, ыжатен нӓнгешӹ салтаквлӓ
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лӓктӹнӹт дӓ кеӓш тӓрвӓненӹт. Ж илин мыкте вӹлнӹ ылеш, 
тидӹн хӓдӹр оптымы араважы обоздон кеӓ.

Кечӹ кечӹвӓлӹмӓт эртен, обозжы гӹнь, пел корныш- 
кы веле эче шон. Пырак, шокшы, кечӹ пишок когон па- 
нежеш, кечӹ аяр гӹц шӹлӓш нимахань вӓрӓт уке. Цӓрӓ 
степь, корны мычкы ни пушӓнгӹ, ни тӹшкӓ уке...

Ж илин обоз гӹц анзыкы кен колтен, обоз шомым вы- 
чен шалга. Колеш, шайылны тӱтӱтӹм шактат —  эчеӓт шал-

гымла. «Салтаквлӓ гӹц 
паснаок ӹшкетемок ке- 
шӓш агыл вӓл? Имниэм 
цаткыды, самыньышкы 
ак пырты, тадарвлӓм 
вӓш лиӓм гӹнь, кыдал 
шӹлӹн кердӓм. Ӓль ке- 
шӓш агыл»?.. манын.

Ш агалын дӓ ӹшке- 
дурешӹжӹ шана. Теве 
тидӹ докы мыктенок 
вес офицер, Костылин 
миӓ, пичӓлжӹ улы. Ти- 
дӹ Ж илинлан попа;'

—  Айда, Ж илин, ӹшкетнӓок кыдалына. Янгылен шӹн- 
зӹнӓм, качмы шоэш, дӓ когон шокшы. Анжемӓ, тыгырем 
пынзалаш лиэш. —  Костылинжы, кӹжгӹ, кого эдем ылеш. 
Якшар цӹреӓн, шӹргӹ мычкыжы пӱжвӹд когон йога. Ж и- 
лин шаналтышат, попа:

—  Пичӓлетшӹ рӓйӹмӹ?
—  Рӓйӹмӹ.
— Тӹнге гӹнь, кенӓ. Толькы икӓнӓ-иктӹ гӹц айырлым- 

ла ьшжӹ ли.
Тӓрвӓневӹ дӓ корны мычкы обоз гӹц анзыц коктын 

кеӓт. Степь мычкы кеӓт, коктын мам-шон шайыштыт, кыш- 
кыла-шон анжылтыт. Йӹрвӓшок мӹндӹркӹ каеш.

Степь пӹтӹш, корны кок кырык лошкыла пырен кеш. 
Ж илин Костылинлан попа;
1 0 4
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—  Кырык вӹкӹ кузен анжалаш келеш, ато кырык 
шайыц кыдал лӓктӹт, атат уж.

Костылинжы попа:
—  Мам вара анжымла? Айда пакыла кенӓ.— Ж илип 

Костылиным ӹш колышт.
—  Тенге ак яры, тӹнь ӱлнӹ вычалал, мӹнь анжалам 

веле, выртышты валем ,— манеш.
Кырык вӹкӹ кузен веле шагальы, анжа, анзылныжок,. 

иктӓ кудлу вочыкаш вӓрӹштӹ тадарвлӓ мыктен шалгат,—

иктӓ кымлын ылыт. Ужын колтымыкыжы, тидӹ мӹнгеш 
сӓрнӓлӓш тӹнгӓльӹ; тадарвлӓӓт тидӹм ужын колтевӹ дӓ 
тидӹ докыла кердмӹн кыдалаш тӹнгӓлевӹ, кыдалмышты 
лошток, ладаквлӓштӹ гӹц пичӓлвлӓштӹм лыктыт. Ж илин 
кырык ӱлӹкӹлӓ кыце кердмӹн имним покта, кыдалмашты- 
жок Костылинлан сасла:

—  Пичӓледӹм лык! — ӹшкежӹ имнижӹлӓн ӹнянӹмлӓ 
шана: «Пытырак кычы, ит шӹртнялт, шӹртнялт вазат гӹнь, 
—  яшток ямдет. Пичӓл докы шомыкем, —  нинылӓн мӹнь. 
анжыктем».

Костылинжы Ж илиным вычышаш годым, тадарвлӓм 
ужын колтышат, имнижӹм сӓрӓл, крепость докыла, пырак
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веле шагал коды, кыдальы. Имнижӹм веле кок пока гӹ- 
цӓт лывшал-лывшал колта. Пырак шагалмы лошты имнин 
пачым пӹтӹркӓлӹлмӹжӹ веле каеш.

Ж илин ужеш— дела худа. Пичӓл Костылин сага, сапльы- 
дон нимат ӹштӓш акли. Имнижӹм салтаквлӓ докыла сӓ- 
рӓл колтыш, кыдалеш, шӹлӓш шана. Ужеш, тидӹн кор- 
ныжым пӹчмӹлӓ куд мыктешкӹ кердмӹн кыдалыт.];Жили- 
нын имнижӹ яжо, тадарвлӓжӹн тишецӓт яжораквлӓ ылыт, 
мол ситӹдӹмӓшеш эче нинӹ корны пӹчмӹлӓ кыдалыт.

Ж илин аймылтынежӹ ыльы, шайыкыла сӓрнӓл кен вес 
векӹлӓ кыдалаш шанен шӹнден, риснен шӹцшӹ имним 
трӱк сӓрӓл кслтен кердӓт вара, кердмӹн кыдалеш, тӧрӧк 
нӹнӹ вӹкӹ пыра. Ужеш —  тидӹ докы тӧрӧк якшар панда- 
шан тадар кок имнидон лишемеш.

«Пӓлем тӓмдӓм, —  шана Ж илин,—  ӹлӹшӹм нӓлмӹкӹдӓ, 
йӓмӹшкӹ пыртен шӹндедӓ, нагатькадсн лывшаш тӹнгӓ- 
лӹдӓ! Ӹлӹшӹ вуя мӹньӹм соикток ада нӓл...»

Ж илин ӹшкежӹ кӓпшӹдон кого агыл дӓ силан, ловкый 
ылеш. Сапльыжым ладакшы гӹц лыктын нӓлят, имнижӹм 
тӧрӧк якшар тадар докыла колталтыш. Кыдалмаштыжок 
турешӹжӹ шана: «Льывы имниэм лӹвӓкӹ ӹштем, льывы 
саплемдон роэн шуэм».

Ж илинын имнижӹ керӓл вӓрӹшкӹ кыдал миэн ӹш 
шо, тидӹн паштек лӱэн колтевӹ дӓ имнижӹ шушыргыш. 
Имни чӹнь кыдалмыжы лошток кердмӹн шыралты, — Ж и- 
лин ялым пӹзӹртен тӹ пиштӹш.

Ик тадар мишӓт, имни гӹц ӧртнерӹм кедӓрӓш тӹн- 
гӓльӹ. Имни седок чымедӓлеш. Тадар кинжалым шывшыл 
лыктат, имнин логерӹм пӹчкӹн колтыш. Логер шойге 
шакташ тӹнгӓльӹ, имни цӹтӹрӓл колтыш, дӓ колыш.

Тадарвлӓ имни вӹлец ӧртнерӹм, сбруйым кедӓрен 
нӓлевӹ. Якшар пандашан тадар имним кышкыж шӹнзӹ, 
молызлӓштӹ Ж илиным кычевӓт, тӹдӹн докы лӱктӓл шӹн- 
девӹ; ӹнжӹ кенвац манын, пӹрӓжӓдон тадар сага ялштен 
шӹндевӓт, кырык вӹкӹ нӓнгевӹ.

Нинӹ кырык гӹц кырыкышкы, тамахань рекӓ гач моло,
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шукы веремӓ кевӹ. Вара корнышкы лӓктевӓт, кок кырык 
ло лапаташтыш корныдон кыдалевӹ.

Ж илин кемӹштӹ семӹнь корным тусарынежӹ ылнежӹ, 
кышкы нӓнгемӹштӹм пӓлӹнежӹ дӓ, ак керд. Сӹнзӓэш вӹр 
кошкен шӹнзӹн, сӓрнӓлӓшӹжӹ акли.

Пӹцкемӹшӓлтӓш тӹнгӓльӹ. Эче ик рекӓ гач ванжевӹ; 
кӱӓн кырык вӹкӹлӓ кузат, шӹкш пыш иыраш тӹнгӓльӹ, 
пивлӓ оптат.

АулышкьС шоэвӹ. Мыкте вӹлнӹ шӹнзӹшӹ тадарвлӓ 
валевӹ, тадар ӹрвезӹвлӓ погынен шагалевӹ, Ж илин йӹр 
шалгат, саслат, сусу линӹт, остаткаэшӹжӹ Ж илин вӹкӹ 
кӱ маклакавлӓм кӹшкӹлтӓш тӹнгӓлевӹ.

Ь1рвезӹвлӓм тадар иоктен колтыш, Ж илиным имни 
вӹлец валтыш дӓ работникшым сӹгӹрӓльӹ. Кымда шӹргӹ 
луан иогаец' толы, тыгырвелӓ ылеш. Тыгыржы кышке- 
дӓлт шӹнзӹн, онгжат цӓрӓ ылеш. Тадар тидӹлӓн тамам 
ӓнят ӹштӓш шӱдӹш.

Работникшы колодкам: тум тангатавлӓм коктым намал 
тольы. Ти тангатавлӓэш кӹртни колцам пижӹктеи шӹн- 
дӹмӹ, иктӹштӹжӹ сравач дӓ сравач чиктӓш йори ыраж 
улы.

Ж илинын кидшӹм . шӱтен колтевӹ, колодкам чиктен 
шӹндевӹ дӓ сарайышкы нӓнгевӹ; сарайышкы шӹкӓл кол- 
тевӓт, амасажым срален кодевӹ. Ж илин намозы вӹкӹ 
шыралт вазы. Изиш киӓлӓлмӹкӹжӹ, пӹцкемӹшӹштӹ пыш- 
кыды вӓрӹм моат, тӹшӓк пырен вазы.

И.

Ж илйн ти йыдым воксеок ганьок ӹш амалы. Йыдвлӓ 
мытык ылыт. Ш елӹк вашт ужеш —  сотемӓлтӓш тӹнгӓлӹн.

Ти шелӹк вашток кырык ӱлӹкӹлӓ валышы корны ка- 
еш. Корны гӹц вургымла велнӹ татарский сакля® шӹнзӓ.

" Аул — тадар сола.
 ̂ Ногаецвлӓ — кавказышты ӹлӹшӹ ик народ.

® Сакля — кавказецвлӓн кӱдон ӹштӹмӹ ӹлӹшӹштӹ.
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сакля сага кок пушӓнгӹ шалгат. Сакля порогыштыжы 
шим пи киӓ, изиш ӧрдӹштӹрӓк кесӹ патявлӓжӹдон па- 
чыжым лывшедӹл каштеш. Кырык лап гӹц сӓмӹрӹк тадар 
марья куза, ала тыгырым чиэн, ӹштӹм ӹштӓлӹн, ялаш 
вӹлӓн шаргагемӹм чиэн. Вуйжы мӹжӓрдон леведмӹ, ву- 
ешӹжӹ зосты гьщ ӹштӹмӹ, вӹдӓн кувшиным шӹнден. 
Куза, кузымыжы семӹнь, пулышыжым мадыктылеш, кӓпшӹ 
ӓйӹнӹлеш, ик кидшӹдон тадар ӹрвезӹм видӓ. Тадар ӹр- 
везӹжӹ нӹжмӹ вуян, ик тыгырдон ылеш. Тадар марья 
вӹд намалтышыжыдон сакльышкы пырен кеш, тӹшец 
тенгечшӹ якшар пандашан тадар лӓктӹ, парсын бешметым^ 
чиэн, прӓжӓ мычан шин кинжалым сӓкӓлтен, цӓрӓ ялеш 
пашмакым чиэн. Вуйыштыжы шарык кавашты гӹц ыргы- 
мы кӱкшӹ шим калпак, шайыкыла тодылмы. Лӓктӹн 
шагальы дӓ кӓрнен шалга, пандашыжым ниӓлтӹлеш. 
Изиш шалгалальы, работникшылан тамам шӱдӹш дӓ та- 
гышкы ашкедӹ.

Ж илинын йӱмӹжӹ шоэш, логержӹ кошкен шӹнзӹн; 
иктӓжӹ хыть анжалаш толам ылнежӹ,— манын шана. Ко- 
леш^—-сарай амасам пачыт. Якшар тадар дӓ сагажы весӹ 
изирӓк кӓпӓн шимӹрӓк тадар толыныт. Изирӓк кӓпӓн та- 
даржы шим сӹнзӓӓн, якшар цӹреӓн, тӹредмӹ изи ианда- 
шан; лицӓжӹ веселӓ, топлот ваштылеш. Ш имӹрӓк тадаржы 
эче яжонрак чиэн: бешметшы парсынын, кловой лендӓм 
ыргымы. Прӓжӓэш сӓкӓлтӹмӹ кинжалжы кого, шин; иаш- 
маквлӓжӹ якшаргывлӓ, сафьян гӹц ыргымы ылыт, тишӓкен- 
жӹ косирвлӓм ыргымы. Вӹцкӹж иашмак вӹлӓнжӹ весӹм, 
кӹжгӹрӓк пашмакым чиэн. Вуйыштыжы ош шарык кава- 
шты гӹц ыргымы яжо калпак.

Якшар тадаржы пырышат, шыдешкӹшӹлӓ тамам попал- 
тальы дӓ шалгальы; кидшӹм амаса арлуэш кӹнертӹшӓт, 
кинжалжым ӹрзен шалга. Ж илин вӹкӹлӓ, пирӹ гань, 
тӹрӹнь анжа. Ш имӹжӹ гӹнь — пӹсӹ, тагышкат пырен 
кеӓ, пружинӓ вӹлнӹ каштеш машанет. Тӧрӧкок Жилин

 ̂ Бешмет — горецвлӓн тоны чимӹ выргемӹштӹ.
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докы ашкед миш, каклянен шӹнзӹ, йӹрен шӹнден, Ж или- 
ным тупшы гӹц ӹрзӓльӹ дӓ тамам ӓнят ӹшке статянжы 
шӹрен попаш тӹнгӓльӹ, сӹнзӓжӹм кымалтен колта дӓ — 
«Корош урус! Корош урус!»— манылдалеш.

Ж илин тидӹн попымыжым нимат ӹш ынгылы: «Вӹдӹм, 
вӹдӹм йӱӓш пудай!»— манын вӹдӹм кӹчӓш тӹнгӓльӹ.

Шим тадаржы ваштылеш. «Корош урус!»— манын, се- 
док ӹшке статянжы попа.

Ж илин тӹрвӹжӹдон, кидшӹдон моло йӱмӹ шомыжым 
пӓлӹктӹнежӹ, кыце-шон анжыктылеш.

Шимӹжӹ ынгылыш, ваштыл колтыш, амаса тӱгӹ ан- 
жалят, тӓгӱм сӹгӹрӓл колтыш: «Д ина!»— манеш.

Вӹцкӹж, кукшынди, луаткым иӓш кытла, ӹдӹр кыргыж 
тольы, тидӹн лицӓжӹ шим тадарын гань. — Мол агыл, 
тидӹн ӹдӹржӹ лимӹлӓ. Сӹнзӓжӹ шимӹ ылеш, соты, цӹ- 
режӓт цевер. Вӹлнӹжӹ кловой, кымда шокшан кужы тыгыр, 
кӹдӓл ӹштӹжӹ уке. Тыгыр пачыжы йӹр, мелӹштӹжӹ, 
шокшыштыжы моло якшар шӹртӹдон тӹрлен шӹндӹмӹ. 
Ялыштыжы ялаш дӓ вӹцкӹж пашмак, пашмак вӹлӓнжӹ кӱк- 
шӹ кавалан вес пашмакым чиэн. Ш ӱэш ӹжӹ полтинникӓн 
руш оксавлӓ гӹц ӹштӹмӹ оксаншӱӓшӹм чиэн. Вуйжы 
цӓрӓ, шим калявачан, калявачешӹжӹ лендӓм ялштымы, 
лендӓштӹжӹ тамахань капцакавлӓ дӓ целковыян ши тӓнгӓ 
сӓкӹмӹ.

Ӹдӹрлӓн ӓтяжӹ тамам шӱдӹш. Сарай гӹц, тидӹ кыр- 
гыж лӓктӹн кешӓт, зосты кувшиным намал кандыш. Вӹд- 
шӹм пушат ӹшкежӹ когонок каклянен шӹнзӹ. Ш ӹнзӓ, 
сӹнзӓм кӓрен шуен, Ж илинын йӱмӹм анжа, тамахань 
зверь вӹкӹ анжа машанет.

Ж илин кувшинжым мӹнгеш кычыктыш. Ь1дӹр кувши- 
ным кычалят, дикий кесӹлӓок ӧрдӹшкӹ тӹргештӹш. Ӓтя- 
жӓт ваштыл колтыш. Ӹдӹржӹм эче тамалан ӓнят кеӓш 
шӱдӹш. Тидӹ кувшиным роалтышат, кыргыжы, шукат ӹш 
ли, йӹргешкӹ ушаэш шергиндӹм намал тольы. Ӹшкӹжӹ 
эче каклянен шӹнзӹ, Ж илиным анжа, сӹнзӓжӹ гӹцӓт ак 
колты.
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Тадарвлӓ сарай гӹц лӓктӹн кевӹ, сарайым эчеӓт сы- 
рален кодевӹ.

Изиш лимӹкӹ Ж илин докӹ ногаец мишӓт, попа:
—  Айда! хозяин, айда!^— манеш.
Тидӓт руш ла попен ак мышты. Ж илин тидӹн та- 

гышкы кеӓш шӱдӹмӹжӹм веле ынгылыш.
Ж илин колодка ялаок ашкедеш, акш акла, ялым пра- 

мой ташкалаш акли, колодкэт седок ӧрдӹшкӹлӓ шывшеш. 
Ж илии кӹньӹльӹ дӓ ногаец паштек лӓктӹ. Ужеш — тадар 
сола, иктӓ лу тома нӓрӹ каеш. Башня вуян церкӹ улы.

Ик тома доны ортнеллен шӹндӹмӹ кым имни шалгат. 
Нинӹм ӹрвезӹвлӓ лавшемӹштӹ гӹц кычен шагалыныт. Т и  
тома гӹц шим тадар кыргыж лӓктӹ кидшӹдон токыжыла 
ыдыра, Ж илиным токыжы миӓш шӱдӓ. Бйпкежӹ ваштылеш 
ӹшке статянжы —  тадарла попа. Вара пӧртӹшкӹ пырен 
кеш, Ж илинат тишкӹ миэн, иӧртӹшкӹ пырыш. Горницӓжӹ 
яжо, стеняжӹ вашток шундон шӹрен шӹндӹмӹ. Анзыл 
стеня доранжы мамыкын кого тӱш ӓквлӓм пиштӹмӹ, ӧрдӹж 
стенявлӓэшӹжӹ шергӓш ковервлӓм сӓкӓлтӹмӹ; ковервлӓ 
вӹлнӹжӹ пичӓлвлӓ, пистолетвлӓ, сапльывлӓ кечӓт,. цилӓ 
шидон яжоэмден шӹндӹмӹ ылыт. Ик вел стеняштӹжӹ 
седӹрӓдон тӧреш изи, лап камака шӹнзӓ. Седӹрӓжӹ рокын^ 
ире, лывыргы йӹдӹм ганьы. Анзыл лыкыштыжы кымды- 
кешок манмы гань партышвлӓ шӓрен пиштӹмӹ ылыт. 
Партыш вӹлнӹжӹ ковервлӓ киӓт, ковервлӓ вӹлӓнжӹ 
мамык кӹпцӹквлӓм пиштӹмӹ. Ковервлӓ вӹлнӹ пашмак 
ялан тадарвлӓ: шимӹ, якшаргы дӓ кым хына шӹнзӓт. 
Нинӹ тупышты шайылан цилӓн мамык кӹицӹквлӓм пиш- 
.тенӹт, анзылнышты йӹргешкӹ кого уша, ушаштыжы пшо- 
на меленӓ дӓ ӱӓн плошка шӹнзӓ. Кувшинышты тадар 
сыра, тидӹм тадарвлӓ буза маныт. Савала моло уке, цилӓн 
киддон качкыт, кидӹштӹ ӱ вӹдӹлкӓ веле.

Шим тадар кӹньӹл шагальы, Ж илиным ковер вӹкӹ 
моло агыл, охыр рок седӹрӓэш шӹндӓш шӱдӹш. Ӹшкежӹ 
вӓрӹшкӹжӹ мӹнгешок пырен шӹнзӓт, хынавлӓжӹм анжаш 
тӹнгӓльӹ: меленӓжӹм пукша, сыражым йӱктӓ. Работник- 
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шы Ж илиным анжыктымы вӓрӹшкӹ шӹндӹшӓт, вӹлвӓл 
пашмакшым кыдашы, вес пашмаквлӓ доран шӹнден кодыш 
дӓ ӹшкежӹ хозавлӓжӹ лишкӹрӓк, партыш вӹкӹ шӹнзӹ; 
нӹнӹн качмыштым йӱмӹштӹм анжа, шӹвӹльвӹдшӹм не- 
лӹ н . шӹнзӓ.

Тадарвлӓ меленӓштӹм качкевӹ. Тадар марья тольы, 
тыгыржы моло лешӓнгӹшӹ ӹдӹрӹн ганьок, кловой яла- 
шым чиэн, вуешӹжӹ савыцым ялштен. Уша вӹлнӹшӹ 
ӱм, меленӓм намал кеш, изи логаным дӓ ӓнгӹсӹр логерӓн 
кувшиным кид мышкашышты канден пуш.

Тадарвлӓ кидӹштӹм мышкевӹ, вара кидӹштӹм онгыш- 
кышты пиштевӓт сукалтен шӹнзевӹ, цилӓ векӹлӓ ӹфӹ- 
лӓл колтевӓт, молитваштым лыдылдалевӹ. Ӹшке статяныш- 
ты тамам попалтымыкышты, ик хынажы Ж илин докыла 
сӓрнӓлят, рушла попаш тӹнгӓльӹ:

—  Тӹньӹм,—^манеш, —  Кази-Мугамед нӓлӹн, —  ӹшке- 
жӹ якшар тадар вӹкӹлӓ анжыкта,—  дӓ тӹньӹм Абдул- 
М уратлан пуэн, —  шим тадар вӹкӹ анжыкта. —  Ь1нде тӹнь- 
ӹн хозаэт Абдул-Мурат лиэш. — Ж илин юкымат ак лык.

Абдул-Мурат поПаш тӹнгӓльӹ, попымыжы лошты се- 
док Ж илин докыла анжыктылеш, ваштылеш дӓ: «Солдат 
урус, корошо урус»,—  манын, пачаш-пачаш таманяр гӓнӓ 
келесӓ.

Переводчикшы Ж илинлан попа:
—  Абдул-Мурат тӹньӹлӓт токет сирмӓшӹм сирен кол- 

таш шӱдӓ, тӹньӹм сылаш торцет оксам колтыкташ шӱдӓ. 
Оксам колтымыкышты тӹньӹм тишец колта, —  манеш.

Ж илин шаналтальы дӓ келесӹш:
—  Тидӹлӓн оксажы маняры вара келеш, манярым нӓл- 

нежӹ?
Тадарвлӓ лоштышты нопалталевӓт, переводчик Ж илин- 

лан попа:
—  Кым тӹжем тӓнгӓ.
—  Уке, мӹнь [тӹнӓрӹм тӱлен ам керд,—  манеш, Ж и- 

лин.
Абдул кӹньӹл шагалят, кидшӹдон шалалтылаш тӹн-
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гӓльӹ, тамам ӓнят Ж илинлан попа, — мам гӹнят соикток 
ынгыла машана. Переводчик тидӹн шаяжым Ж илинлан ке- 
лесӹш:

—  Тӹньжӹ ӹне манярым пунет вара?
Жилин шаналтальы дӓ келесӹш:
—  Вӹцшӱдӹ тӓнгӓ.
—  Хозалан вӹцшӱдӹ тӓнгӓ тӹнь тӓрешет чӹдӹ. Кым 

тӹжем тӓнгӓ гӹц чӹдеш тӹньӹм колташ акли. Сирмӓшӹм 
сирен ат колты гӹнь, йӓмӹшкӹ пыртен шӹндӓт, нагать- 
кадон шиӓш тӹнгӓлӹт.

Ж илин тидӹм цилӓ колышт нӓлят, ӹшкедурешӹжӹ 
шана; «Нинӹ гӹц маняры лӱдӓт, тӹнӓрӹ худа лиэш» —- 
манеш. Вара переводчиклан попа:

—  Тӹнь, —  манеш,—  келесӹ тидӹлӓн, мӹньӹм лӱдӹк- 
тӹнежӹ гӹнь, ик копекӹмӓт ам пу, сирмӓшӹмӓт токына 
сирен ам колты.

Переводчик шайышт пушат, цилӓн икӓнӓштӹ попаш 
тӹнгӓлевӹ.

Ш укы попен шӹнзевӹ, шимӹжӹ кӹньӹл шагалят, Ж и- 
лин докы ашкед миш.

—  Урус, —  манеш, —  джигит^ джигит урус!
Джигит шамакшы нинӹ статян «молодец» манмы лиэш. 

Ь1шкежӹ ваштылеш; тамам нереводчиклан келесӹш дӓ 
переводчикшы Ж илинлан попа:

—  Тӹжем тӓнгӓм пу.
Ж илин пӹтӓриш шамакешӹжӹ шагалынат, нигышкы- 

лаат ак цӓкнӹ:
—  Вӹцшӱдӹ тӓнгӓ гӹц шукы пуэн ам керд. Пуштыда 

гӹнь, вӹцшӱдӹ тӓнгӓжӹмӓт ада нӓл, —  манеш.
Тадарвлӓ лоштышты поналтевӓт, работникыштым тагыш- 

кы ӓнят колтевӹ, ӹшкежӹ то Ж илин вӹкӹ, то амасашкы 
анжал-анжал колтат. Работник тольы, паштекшӹ тамахань 
кӹжгӹ, кышкедӓлт шӹцшӹ, колодка ялан эдемӹм кандыш. 
Ж илин Костылиным пӓлен колтыш. Тидӹмӓт кыченӹт.

П Г ;

Джигит — лӱдтеок мыктен кыдалыштшы.
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Когыньыштым йӹгӹре шӹндевӹ. Нинӹ икӓнӓ-иктӹштӹлӓн 
шайышташ тӹнгӓлевӹ, тадарвлӓжӹ юкымат ак лыкеп, ни- 
нӹ вӹкӹ анжат. Ж илин ӹшкежӹ гишӓн шайышт пуш; 
Костылинжы попа —  имнижӹ когон янгыленӓт, шагалын, 
пичӓлжӹ пыдеште, вара, тевеш ти Абдул поктен шонат, 
кычен, тишкӹ канден.

Абдул кӹньӹл шагалят, Костылин вӹкӹлӓ анжыкта, 
тамам попа. Переводчик Абдулын шамаквлӓжӹм келесен 
пуш; нинӹ коктынат ӹнде ик хоза доны ылыт, кӱ пӹтӓри 
оксам пуа, тӹдӹ сек анзыц колтымы лиэш.

—  Вот, —  манеш,—  тӹнь седок шӹдешкет, тӹньӹн тӓн- 
гет ак шӹдешкӹ, смирнӓ. Тидӹ токыжы сирмӓшӹмӓт си- 
рен колтен, вӹц тӹжем тӓнгӓм ӓнят колтат. Тидӹм ӹнде 
пукшашат яжон тӹнгӓлӹт, овижӓйӹшӓт уке лиэш.

Ж илинжы тӹшӓк:
—  Мӹнь тӓнгемӹм ам пӓлӹ, мам ӹштӓ тӹдӹм ӹштӹжӹ: 

тидӹ анят паян ылеш, мӹнь паян ам ыл. М ӹнь,—  манеш — 
мам келесенӓм, тӹдӹ лиэш. Пушмыда шоэш гӹнь пушта, 
пользыжы соикток ак ли. Вӹцшӱдӹ тӓнгӓ гӹц шукьш со- 
икток ам сирӹ.

Ик мӓгӓлеш юквлӓ шӹп лин колтевӹ. Абдул трӱк кӹ- 
ньӹл шагальы, шӱндӹкӹм шывшыл лыкты, пером, пума- 
гам, чернилам нӓлят, Ж илинлан кычыктыш. Жилиным пу- 
лышыжы гӹц севӓльӹ дӓ пумагашкы анжыкта: «сирӹ»—  
манеш. Вӹцшӱдешок ярыктен.

—  Тырхалал эче,—^Жилин переводчиклан попа.— Тӹнь 
тидӹлӓн теве мам келесӹ: мӓмнӓм яжон пукшыжы, чик- 
тӹжӹ, кемӹм пужы, мӓмнӓм когыньнамат иквӓреш урды- 
жы —  мӓлӓннӓ веселӓрӓк лиэш, эче ялна гӹц колодкам ке- 
дӓрӹжӹ,— ^анеш . Ь1шкежӹ хоза вӹкӹ анжа, ваштылеш. 
Хозаат ваштылеш. Жилинын попымым переводчик келе- 
сӹшӓт хоза нинӹлӓн попа:

—  Чиӓштӓ сек яжо выргемӹм пуэм: черкескымат, кемӹ- 
мӓт цуэм— ӹдӹр нӓлӓш кеӓш ярал лиэш. Князьвлӓм пукшымла 
пукшаш тӹнгӓлӓм. Иквӓреш ӹлӓш сӧрӓт гӹнь, ӹлӹштӹ, 
сарай ситӓ. Колодкажым кедӓрӓш акли —  шӹлӹт. Йыдеш
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кыдашаш лиэш .—  Кыргыж мишӓт, пулыш гӹц ӹрзӓ: «Твоя 
хорош, моя хорош!»— манеш,

Ж илин сирмӓшьш сирен шӹндӹш, сирмӓш вӹлӓнжӹ, 
сирмӓш ӹнжӹ шо манынок, самынь сирӹш. Ӹшкежӹ: 
«Мӹнь шӹлӓм» —  манын шана.

Ж илин дон Костылиным сарайышкы нӓнгевӹ, нинӹлӓн 
тӹшкӹ кукурузы олымым, вӹдӹм кувшинеш, сыкырым, 
кок тошты черкескым дӓ кок мыжыр тошты кемӹм нӓлӹн 
миэвӹ. Кемвлӓштӹ пушмы салтаквлӓ гӹц кыдаш нӓлмӹ 
ылыт —  тидӹжӹ каеш.

Иыдеш нинӹн ял гӹцӹштӹ колодкам кедӓревӓт, сараеш 
сырален шӹндевӹ.

III.

Ж илин тӓнгн^ӹдон тенге ик тӹлзӹ ӹлӹш. Хоза со 
ваштылеш: «Твоя Иван хорош, моя Абдул хорош». Пук- 
шашыжы гӹнь, худан пукша, просы лашаш гӹц ӹштӹмӹ 
шергиндӹм веле пуа. Кынамжы гӹнь, тидӹжӓт нӱнжӹк 
гань веле ылеш.

Костылин эче икӓнӓ токыжы сирмӓшӹм сирен кол- 
тыш, со окса колтымым выча, скушнан ӹлӓ. Кечӹ кыт 
сарайышты шӹнзӓ, сирмӓш шоаш керӓл кечӹ шотым шот- 
ла, ӓль амала. Ж илин ти гишӓн ладна, тидӹн сирмӓшӹ- 
жӹ токыжы соикток ак шо, весӹжӹм ак сирӹ.

«Кышты вара шонгы ӓвӓм мӹньӹм сылаш тииӓр оксам 
мон кердеш? Ӓвӓмжӹ вет мӹнь колтымем оксадон веле 
ӹлӓ. Вӹцшӱдӹ тӓнгӓм погаш гӹнь, тидӹлӓн нимадеок ша- 
гал кодаш вӓрештеш».

Ь1шкежӹ седок шӹлӓш шана, анжылтеш, ядыштеш. 
Аул мычкы шишкыкален каштеш, {сынамжы гӹнь, иктӓ 
вӓре пырен шӹнзешӓт, иктӓ-мам ӹштӓ: шун поханявлӓм 
тышка, ваштырдон корзиным плетӓ.

Тидӹ тамамат ӹштен мышта.
Икӓнӓ тидӹ нерӓн, кидӓн, ялан, тадар тыгыран поха- 

ням шундон ӹштен шӹнден дӓ левӓш вӹлӓн шагалтен. 
Тадар марьявлӓ вӹдлӓн ашкедӹт. Хозан ӹдӹржӹ —  Дина, 
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поханям ужын колтен дӓ, вӹдлӓн кешӹ марьявлӓм сӹгӹ- 
рен канден. Нинӹ толынытат кувшинвлӓштӹм рок вӹлӓн 
шӹнденӹт, анжат, ваштылыт. Ж илин поханяжым левӓш 
вӹлец валтыш дӓ нӹнӹлӓн пунежӹ. Нинӹ ваштылыт, 
нӓлӓшӹжӹ шеклӓнӓт. Вара тидӹ поханяжым кодышат, ӹш- 
кежӹ сарайышкы кеш, тӹшеи шелӹк вашт анжа.

Дина кыргыж миш, йӹрвӓш анжальы, поханям роал- 
тыш дӓ кы ргы ж ы ...

Ирок анжа, Дина поханям нӓлӹнӓт, якшар савыцвлӓ- 
дон вӹдӹл шӹнден, пӧрт анзылны мадын шӹнзӓ, рӹвшӹм- 
лӓ моло ӹштӓ. Тӹ веремӓн шонгы папа лӓктӹ, Динам 
вырсен шуш, поханям шывшын нӓльӹ дӓ пыдыртен шуш, 
Динажым тамахань пӓшӓшкӹ поктыл колтыш.

Ж илин эче вес поханям пӹтӓришӹ гӹцӓт яжом ӹш- 
тен шӹндӹшӓт, Диналан пуш. Дина икӓнӓ Ж илин докы 
кувшиным намал тольы, Ж илин анзылан шӹядӹш дӓ ӹш- 
кеӓт шӹнзӹ, Ж илин вӹкӹ анжа, ӹшкежӹ ваштылеш, кув- 
шинышкы анжыкта.

«Малын вӓл сусу лин шӹнзӹн?»— манын Ж илин ша- 
на. Кувшиным нӓлят, й}^ӓш тӹнгӓльӹ. Тидӹ машанен вӹд, 
анжет гӹ н ь—гшӹшер ылын. Ш ӹшерӹм йӱн колтышат: 
«хорошо» манеш. Дина тамаок, пиш сусу лин колтен!

—  Хорошо Иван, хорошо!— манят, кӹньӹл шагальы, 
лапавлӓштӹм севӓл-севӓл колта, кувшинжым Ж илинын кид 
гӹц шывшын нӓлят, кыргыжы.

Тӹнӓмшен Дина Ж илин докы каждый кечӹн шӹшерӹм 
шолышт-шолышт намалеш. Теве эче тадарвлӓ кесӹ шӹ- 
шер гӹц ӹштӹм тывыртышдон таравлӓм ӹштӓт дӓ левӓш 
вӹлӓн коштат, Дина техень таравлӓм Ж илинлан йывырт 
намалыкален. Икӓнӓ хоза тӓгӓм шӹшкӹлӹн ылын дӓ Дина 
Ж илин докы шокшешӹжӹ ик маклака пайым намал канден. 
Кандымыкыжы шуэн колтенӓт, мӹнгеш кыргыжын.

Абдулын, рушвлӓ дорц нӓлӹн кандымы, цӓшӹжӹ пыдыр- 
ген вазын. Жилиным токыжы сӹгӹрӓлят, анжыкта, йӹл- 
мӹжӹдон «ц-ц» ӹштӓлтен колта.

Ж илинжы тӹшӓк:
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—  Кадемӓ, тӧрлен пуэм,—  манеш.
Цӓшӹм нӓльӹ, лык кӹзӹдон пыжен шуш, вара мӹнгеш 

поген шӹндӹш дӓ нуш. Цӓш кашташ тӹнгӓльӹ.
Хоза сусу лин колтен, тошты, шӱкшӹ бешметым кан- 

дыш дӓ Ж илинлан подарыш. Мам вара ӹштет, яра, йы- 
дым леведӓш хыть ярыжы, Ж илин нӓльӹ.

Цӓш тӧрлӹмӹжӹ годшен, Ж илин лӹмлӹ лиӓш тӹнгӓ- 
льӹ, тидӹм мастар манаш тӹнгӓлевӹ. Тидӹ докы мӹндӹр 
солавлӓ гьщӓт мам-шон тӧрлӓш кандаш тӹнгӓлевӹ: кыды- 
жы пичӓл сравачым ӓль пистолетым намал кандат, кыды- 
жы цӓшӹм намал толыт. Хозажы тидӹлӓн тӧрлӹмӓштӹ 
кычылташ керӓл хӓдӹрвлӓм: сакой ципцивлӓм, ӓзӹрӹм, 
пыром, подтпилкӓм моло кӓнден пуш.

Ж илин ӹнде тадарлаат изиш ынгылаш тӹнгӓльӹ. Кы- 
ды тадарвлӓжӓт тидӹн докы привитнен колтенӹт,—  керӓл 
годым со:— Иван, Иван!— манын сӹгӹрӓлӹт.

Кыдыжы гӹнь соикток, зверь вӹкӹ анжымлаок, тӹрӹнь 
анжат.

Якшар тадар Ж илиным ак яраты. Ужылдалеш веле, 
шӹдешкен колта, вес векӹлӓ сӓрнӓл кеӓ, ӓль вырсен шӹн- 
дУ Эче ик тьотя нинӹн ыльы. Тидӹ аулышты агыл, та- 
гышты, кырык лапышты ӹлӓ. Ж илин тидӹм мечетьышкы 
ыдылаш толмыжы годым веле ужын. Чалмажым' чиэн 
шӹндӓ, пандым нӓлеш ашкедӹкӓлӓ, пирӹ ганьын йӹржӹ ан- 
жылтеш. Жилиным ужылдалеш веле, сӓрнӓлӓт кеӓ, нержӹм 
шывшаш тӹнгӓлеш.

Ж илин хозажы гӹц ядышташ тӹнгӓльӹ: тидӹ махань 
тьӧтя ылеш вара? Хоза Жилинын ядыштмашеш тенге шай- 
ышт пуш:

—  Тидӹ кого эдем! Тидӹ сек яжо джигит ылын, пиш 
шукы рушым шин, паян ылын. Тидӹн кым вӓтӹжӹ дӓ 
кӓндӓкш эргӹжӹ ылын. Цилӓн ик солашты ӹленӹт. Руш- 
влӓ толынытат, ти солам зораен шуэнӹт. Ик эргӹжӹ кодын 
дӓ рушвлӓ векӹ лин. Ти тьотя кенӓт, ӹшкеӓт рушвлӓ векӹ

Чалма — вуеш ялштымы почетный савыц.
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лин. Руш влӓ доны кым тӹлзӹ ӹлен. Ь1шке эргӹжӹм мо- 
нат, ӹшкеок тӹдӹм пуштын дӓ вара шӹлӹн. Тӹ веремӓ 
годшен воюяш прахен, Меккышкы ‘ йымыдылаш кен. Се- 
дӹндон вет чалмам чиӓ. Меккышты кӱ ылын, тӹдӹм хаджн 
маныи лӹмдӓт, тӹдӹ чалмам чиӓ. Тидӹ тӓмдӓм, рушвлӓм 
ак яраты. Тидӹ тӹньӹм пушташ шӱдӓ; мӹлӓм пушташ 
акли: мӹнь тӹнь тӓрешет оксам тӱленӓм. М ӹнь тӹньӹм, 
Иван, пушташ вара, пушташ ышемӓт уке, яратен колте- 
нӓм, шамакым путелам ылгецӹ, торцемжӓт, ӹнемӓт колты 
ылнежӹ.—  Ӹшкежӹ ваштылеш, рушла попаш цаца: «Твоя 
Иван хорош, моя Абдул хорош!»— манеш.

IV.

Ж илин эче ик тӹлзӹм тенге эртӓрен колтыш. Соты- 
гечӹн аул мычкы каштеш ӓль кид иӓшӓм ӹштӓ, йыд лин 
колтымыкы, аулышты тынгланымыкы, сарайыштыжы ыра- 
жым капая. Капаяшыжы гӹнь, кӱӓн рокат, куштылгок агыл, 
кынамжы подтпилкӓдон шымаш вӓрештеш. Тӹнге гӹнят, 
сарай стеня лӹвӓлӓн эдем лӓктӹн кердмӹ ыражым капаен 
шоктыш. «Кышкыла кеӓш келеш — корным веле пӓлӹшӓш 
ылнежӹ. Ик тадарат ак ажетеп. ӹшкӓлӓш»,—  манын, ӹш- 
кедурешӹжӹ тидӹ шана.

Хоза.жы тагышкы кен колтымы:<ы, тидӹ ӹшлӓнжӹ ке- 
рӓлӹм пӓлӓш ли. Кечӹвӓл эртӹмӹкӹ, аул шайыкы, кырык 
вӹкӹ кеш,—  тӹшец кӱкшӹ вӓр гӹц махань вӓр ылмым 
анжаш шанен ылын. Хоза кемӹжӹ годым,, изи ӹрвезӹжӹ- 
лӓн Ж илин паштекок кашташ, тидӹм оролаш шӱден коден 
ылын. Ж илин паштек ӹрвезӹ кыргыжеш дӓ сасла:

—• Ит ке! Ӓтям кеӓш шӱдӹдё. Сейчас народым сӹгӹрӓл 
колтем!— манеш.

Ж илин тидӹм семӓлӓш, ӹшке векӹжӹ сӓрӓш тӹнгӓльӹ.
—  М ӹнь,— манеш,—  мӹндӹркӹ ам ке, тӹве тӹ кырык 

вӹкӹ веле кузем: тӓмдӓн народым лицӓш мӹлӓм шудым 
моаш келеш. Айда сагаэм, мӹнь колодкадон ылам вет, ам

Мекка — Аравиштыш хала.
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шӹл. Мӹнь тӹлӓт иргодым янгежӓн пичӓлӹм дӓ пикшӹм 
ӹштен пуэм.

Ӹрвезӹм семӓлен шоктышат, нинӹ кевӹ. Анженжӹ 
гӹнь, кырык вӹкӹ кузаш мӹндӹрлӓ ак чуч, ашкедӓшӹжӹ 
гӹнь, ялышты колодкавлӓ ылытат, пиш лелӹ; ашкедӹ, аш- 
кедӹ, токорак-токорак кузен шо. Кырык вӹкӹ кузен шо- 
мыкыжы, Ж илин крепостьышты тоныжы ӹлӹмӹ годым, 
кечӹ кышец лӓкмӹм, кышак шӹцмӹм ӓшӹндӓрӓш тьшгӓ- 
льӹ. Ужеш —  тӹве тӹштӹ, тӹ кырык лапышты крепость 
лишӓшлык. Тӹшкӹ, тӹ кок кырык лошкыла шӹлӓш ке- 
леш.

Кечӹ валаш тӹнгӓльӹ. Лым вӹлвӓлӓн ош кырыквлӓ 
якшар валган лиэвӹ. Шимӹн кайшы кырыквлӓ лошты пӹц- 
кемӹшӓлтӹ, кырык лоштыш лапатавлӓ гӹц пар кузаш  тӹп- 
гӓльӹ. Мӓмнӓн крепость ылмы лапыштыжы якшаргын ве- 
ле каеш, шӹцшӹ кечӹн айярет.якш артен шӹнден. Жилин 
туранок анжа, лапышты тама тӓрвӓнӹлмӹлӓ чучеш, тидӹ 
трува гӹц лӓкшӹ шӹкш векӓт. Ж илинлан кайшыжы ла- 
чокат руш крепостьлаок каеш, тидӹ руш крепостьок ма- 
нын шана. ^

Рӹмӓлгӓшӓт тӹнгӓльӹ. М улла ‘ саслым юк шакта, ти- 
дӹ халыкым ыдылаш сӹгӹрӓ. Кӹтӧ толеш, ышкалвлӓ ла- 
выжыт. Сагашы ӹрвезӹжӹ Ж илинымседок ӱжеш: «ӓлӹмӓ», 
Ж илинжын тишец кемӹжӹ ак шо.

Токышты сӓрнен толевӹ. «Ну, ӹнде корным нӓлем, 
шӹлӓш келеш». — Ж илин шана. Тӹ йыдынок шӹлӓш ша- 
нен кӧлтен ыльы. Иыдвлӓ пӹцкемӹш шалгат, тӹлзӹ пӹтӹмӹ 
веремӓ. Мол ситӹдӹмӓшеш, вады лимӹ андак тадарвлӓ 
сӓрнен толевӹ. Молнам толмышты годым, вольыкым пок- 
тыл кандат, сусувлӓ ылыт ыльы. Ти гӓнӓ нимат ӹш кандеп, 
ӧртнер вӹлӓн пиштен, колыш тадарым, якшар тадарын 
шӱмбелжьш веле шывштен толевӹ.

Цилӓн шӹдешкен шӹцшӹвлӓ толевӹ, колышым таяш 
погыневӹ.

* Мулла — тадарвлӓн поп.
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Кым кечӹ вӹлӹ пайым качкевӹ, буза манмы сырам 
й ӱэвӹ —-колышым ӓшӹндӓрӓт. Цилӓ тадарок тонышты ыле- 
вӹ.

Нӹлӹмшӹ кечӹ шомыкы, овед кытлан тадарвлӓ, тагыш- 
кы кеӓш тӓрвӓнӹмӹм Ж илин ужы. Имнивлӓм виден то- 
левӹ, ӧртнервлӓм пижӹктевӹ дӓ лу эдем нӓрӹ тагышкы 
кыдалевӹ, нинӹ сага якшар тадарат кеш. Абдул веле то- 
ранжы коды. Тӹлзӹ шачын веле, когонок ак сотемдӓрӹ, 
йыдвлӓ нӹцкемӹшвлӓ шалгат.

«Ну, тагачы шӹлӓш келеш »— манын, Ж илин шана. 
Костылинлан ӹшке шанымыжым нопа. Костылин лӱдӹн 
колтен.

—  Кыце вара шӹлӓт? Корныжымат ана пӓлӹ вет.
—  Мӹнь корным пӓлем,—  манеш Ж илин.
—  Пӓлет гӹнят, ик йыд ваштышты шон ана керд вет.
—  Ана шо гӹнь, шӹргӹштӹ амаленӓ. Теве мӹнь шергин- 

дӹвлӓм йӓмдӹленӓм. Мам вара тиштӹ шӹнзет? Яра окса- 
этшӹм колтат гӹнь, тинӓрыжӹм эче погенжӓт ак кердеп 
вет. Тадарвлӓ кӹзӹт когон шӹдешкӹшЫвлӓ ылыт, нинӹн 
эдемӹштӹм рушвлӓ пуштыныт. Мӓмнӓм пушташ сӧрӓт,— 
манын попат.

Костылин шаналталят:
— Ну, айда!— манын келесӹш.

V,

Ж илин капаен йӓмдӹлЫмЫ ыражышкыжы пырен кеш, 
Костылин лӓктӹн кердшӹ манын ыражым кымдаэмдӓ. Шӹн- 
зӓт, аулышты тырлымым вычат.

Аулышты халык тырланымыкы, Ж илин стеня лӹвӓл 
нЫш ыражышкы пырен кешӓт, вес векӹ, воляшкы лӓктӹ. 
Костылинлан пӹжген попа: «лӓктЫмӓ»— манеш. Костыли- 
нат ыражыш кы пырыш дӓ ялжыдон кӱ маклакам шырал 
колтыш, кӱ маклака вален вацмашеш рыж-руж шактен 
колтыш. Хозан куды оролышы, Уляшин лӹмӓн ала пижӹ 
улы, пиш костан. Ж илин тидӹм анзыцок пукшен йӓмдӹ- 
лен. Рыж-руж шактен колтышы юкым колят, ни опташ
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тӹнгӓльӹ, тидӹ паштек мол пивлӓӓт тӓрвӓневӹ. Ж илин 
изин шишкалтен, иим токыжы сӹгӹрӓлят, шергиндӹ лаш- 
тыкым пуш. Уляшин иӓлӹш, иачыжым мадыкталят опташ 
цӓрнӹш. Хозаат пижӹн юкым колын, сакльыжы гӹцок 
сӹгӹрӓ: «Гайть! Гайть! Уляшин!»— манеш.

Ж илин Уляшинын пӹлӹш тӹнгӹм ыдыркала, семӓлӹ- 
леш. Пи юкымат ак лык, Жилинын ял йӹр пӹтӹрнӓлтеш, 
пачыжым пыйымакта.

Сарай огол шайылны шӹнзӓлӓлевӹ. Юк тынгланыш. 
Ш арык кахырымы юк дӓ кырык лапышты вӹд йогым юк 
йеле шакта. Пӹпкемӹш. Пӹлгомышты, пиш кӱшнӹ, шӹ- 
дӹрвлӓ кайыт. Кырык вӹлвӓл туре у тӹлзӹ якшарген 
лӓктеш, шуржым кӱшкӹлӓ сӓрӓл шӹнден. Лапатавлӓ мьиь 
кы тӹтӹрӓ нӓлӹн шӹнден дӓ шӹшер гань ошын каеш.

Ж илин кӹньӹлят, тӓнгжӹлӓн попа.
—  Ну, шӱмбелкӓ, айда!
Тӓрвӓневӹ. Изиш веле кен поспеевӹ, колыт —  левӓш 

вӹлнӹ мула халыкым ыдылаш сӹгӹрӓ: «Алла! Бесмилла! 
Ильрахман!»— манеш. Тенге гӹнь, ӹнде халык мечетьыш 
кеӓш тӹнгӓлеш. Стеня сага йӹмен шӹнзевӹ. Ш укы шӹн- 
зевӹ, тадарвлӓ эртен кемӹм вычевӹ. Халык кен колты- 
шат, аулышты тыр ли.

— Ну, айда, йымперегӹжӹ ӹне, тӓрвӓненӓ!—^манын, 
йымым хрестевӓт, тӓрвӓневӹ. Кудвичӹ гач эртевӹ, тура 
вӓрдон рекӓшкӹ валевӹ, рекӓм ванжевӹ дӓ лап мычкы 
ашкедӹт. Тӹтӹрӓ нӓлӹн шӹнден, лапышты нимат ак кай, 
кӱшнӹ шӹдӹрвлӓ кайыкалат. Жилин шӹдӹрвлӓм анженок 
кышкыла кеӓш керӓльш пӓлӓ. Тӹтӹрӓ лошты юалгырак, 
ашкедӓш куштылгы, кемвлӓ веле тӹрӹнь ташкен колтымы 
ылытат, ялым карштарат. Ж илин кемжӹм кыдашат, шу- 
эн колтыш, цӓрӓ яла ашкедеш, кӱ гӹц кӱшкӹ тӹргӓ дӓ 
шӹдӹрвлӓм анжылтеш. Костылин кодаш тӹнгӓльӹ.

_— Оленрӓк кемӓ, — манеш ,—-кеме.м ялым когон ньӹ- 
зӹлтӓр^н шӹнден.

—  Кыдашыма, вара куштылгырак лиэш.
Костылинат кыдашы, ӹнде цӓрӓ яла ашкедеш: мам вара,
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эчеӓт худа ли, кемет укеӓт, пӹсӹ кӱ тӹрвлӓ ялым пӹчкӹн- 
пӹчкӹн колтат, тидӹ эчеӓт крдаш тӹнгӓльӹ. Ж илинжы 
тидӹлӓн попа;

—- Ялым ньӹзӹлтӓрет— тӧрлӓнӓ, поктен шот гӹнь 
пуштыт, —  эче худа лиэш.

Костылин юкымат ак лык, кичкӹжӓл-кичкӹжӓл веле 
колта, ашкедӓш цаца. Нинӹ лап мычкы пӱлӓ веремӓ ашке- 
девӹ. Колыт —  вургымлашты пивлӓ опташ тӹнгӓлевӹ. Ж и- 
лин шагальы, анжылтеш, кырык вӹкӹ кузен анжыш, тамам 
ниӓлтӓльӹ.

—  Эх! —  манеш, —  самыньым ӹштеннӓ, вургымлашкы 
кен колтеннӓ. Тиштӹ йӓлӹн аул ылеш, мӹнь тидӹм кырык 
вӹлец ужынам; мӓлӓннӓ мӹнгеш, шалахай векӹлӓ, кырык 
вӹкӹлӓ кеӓш келеиг. Тӹштӹ шӹргӹ лишӓшлык.

Костылинжы тӹшӓк;
—  Изиш вычалыма йӓ, шӱлӓлтӓш хыт-ь ирӹкӹм пуэмӓ, 

ял лапавлӓэм вӹр веле ылыт.
—  Нимат уке, тӧрлӓнӓт, тӹнь куштылгыракын тӹр- 

гештӹл. Теве тенге!
Ж илин мӹнгешлӓ, шалахай векӹ, кырык вӹкӹлӓ, шӹр- 

гӹшкӹ шоаш манын, кеӓш тӓрвӓнӹш. Костылин седок 
кодеш, охла веле. Ж илин талаштара, ӹнежӹ коды, ӹшке 
седок анзыкыла ашкедеш.

Кырык вӹкӹ кузен шагалевӹ. Лачок, тиштӹ шӹргӹ 
ылеш. Ш ӹргӹшкӹ пырен кевӹ, ӹнде шӹргӹ лодон кеӓт, 
вӹлнӹш выргемӹштӹ нимат ӹш код, лӧчкӓ имеш, кукшы 
укшвлӓэш моло цилӓ кышкедӓлт пӹтӹш. Ш ӹргӹ лодон 
кешӹ корныш шоэвӹ. Ашкедӹт.

Нинӹ иктӓ нӹл уштыш нӓрӹм эртевӹ. Ш ӹргӹштӹ 
тӹтӹрӓ эче кого, анзылны нимат ужаш акли. пӹлгомыш- 
тыш шӹдӹрвлӓ изиш веле кайыт.

Анзылнышты имни ял юкым колын колтевӹ. Имнин 
таганан ялвлӓжӹ кӱэш тӹкнӹмӹ шакта. Ж илин кымык 
пырен вазы, ял юкым рок вӹлнӹ колыштеш.

—  Мам вара ӹштенӓ, мыктешкӹ ваштарешнӓ толеш, — 
маньы, Костылинлан попа.
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Корны гӹц ӧрдӹшкӹ, шӹргӹ лошкы пырен шӹнзевӹ, 
эртен кемӹжӹм вычат. Ж илин корны тӹрӹшкӹ авалянен 
лӓктӹ, анжа —  тадар мыктен ышкалвлӓм поктыл нӓнгеӓ, 
ӹшкежӹ тамам мыгымактылеш. Тадар эртен кеш. Ж илин 
Костылин докы миш.

—  Яра, йымы перегӹ ш ... Кӹньӹл, ашкедӹнӓ.
Костылин кӹньӹлӓш тӹнгӓльӹ дӓ кенвазы.
— Ам керд,—  ейбогат ам керд; нима силаэмӓт уке.
Кого кӓпӓн таза эдем пӱжӓлт шӹнзӹн; шӹнзӹмӓшеш

юалгы тӹтӹрӓэт тидӹм ӱкшӹктен колтен, дӓ эче ял ла- 
павлӓжӓт вӹр веле ылыт, ньӹзӹлт, пӹчкӹлт шӹнзӹнӹт 
дӓ, эдемет воксеок слапкаэм кен. Ж илин тидӹм иеволяок 
кӹньӹлтӓш тӹнгӓльӹ; Костылин кердмӹн сӹгӹрӓл колтыш:

—  Ой, кӓршта!
Ж илин пишок когон лӱдӹн колтыш.
— Мам вара саслет? Тадаржы вет мӹндӹркок кен 

колтыде, юкедӹм колеш, —  ӹшкежӹ: «Лачокшымат когон 
слапкаэм кенӹш. Мам ӹштӹшӓш вӓл? Отказен кодышаш, яжо 
агыл», —  манын шана.

—  Ну, —  манеш, —  айда, кӹньӹл, мӹнь вӹкем шӹц, ат 
кердок гӹнь, намалам.

Костылиным тупешӹжӹ шӹндӹш, ялвлӓжӹ гӹц кидшӹ 
дон кычыш, корнышкы лӓктӓт, ашкедӹ.

—  Кидетдон шӱм веле ит пӱктӹ, —  манеш.— Пулыш 
гӹц кычы.

Жилинлан^ лелӹ, тидӹнӓт ялжы ньӹзӹлт шӹнзӹн, вӹр 
веле дӓ когон янгылен. Какляналеш, Костылиным кӱшкӹрӓн 
лӱктӓлеш, намалаш куштылгы лижӹ манын, тӧрлӓлгӓ, кор- 
ны мычкы намалаш цаца.

Костылий сӹгӹрӓл колтымым тадар колын ылын тама. 
Колеш Ж илин: тӓгӱ ӓнят нинӹ паштек мыктен толеш дӓ 
тамам сӹгӹрӓ, Ж илин корны гӹц ӧрдӹшкӹ, тӹшкӓ лошкы 
пырен кеӓ. Тадар пичӓлжӹм кедӓрӹш, лӱэн колтыш дӓ 
ӹш чуч. \

—- Ну, —  манеш Жилин,^— ӹнде ямна! Тидӹ тадарвлӓм 
погалтаат, паштекнӓ покташ тӹнгӓлеш. Эче иктӓ кым 
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уштышым ана ке гӹ нь,— ямаш вӓрештеш. —  Ӹшкедуре- 
шӹжӹ весӹм шана: «Кӱ чорт шӱдӹш гӹнь веле тидӹм 
сагаэм нӓлӓш. Ӹшкетем ылам ӹлгецӹ, тагынам шӹлӹнӓм 
ыльы», —  манеш.

Костылинжы попа:
—  Кемӓ ӹшкетет, мам вара мӹнь верпем ямат.
—  Уке, ам ке, тӓнгӹм кодаш ак яры.
Костылиным эче пулыш вӹкӹжӹ лӱктӓл шӹндӹшӓт,

намалеш. Тенге ик уштыш нӓрӹм кеш. Со шӹргӹ, пӓрӓ 
вӓрӹшкӹ лӓктӹн шоаш шанашат уке. Тӹтӹрӓ шӧрлӓш 
тӹнгӓльӹ, пӹл нӓлмӹлӓ чучеш, шӹдӹрвлӓ ак каеп. Жилин 
когонок янгылен шӹнзӹн.

Корны тӹрӹштӹ изи вӹдсӹнзӓм ужеш. Вӹдсӹнзӓжӹ 
кӱвлӓдон ӓрен шӹндӹмӹ. Ш агальы, вӹлецӹнжӹ Косты- 
линым валтыш.

—  Тырлай, —  манеш, —  изиш вӹдӹм йӱлдӓлӓм, кӓнӓл- 
тӓлӓм. Ш ергиндӹнӓм качкылдалына, Б1нде мӹндӹрок ли- 
шӓшлык агыл.

Йӱӓш манын кымык веле вазын поспейӹш, колеш —  шай- 
ылны ял юк шакта. Эчеӓт вургымла векӹ, тӹшкӓ лош- 
кы пырен кевӹ, тура кырыкым изиш валевӓт, йӹмен вазевӹ.

Колыт —  тадар юквлӓ; нинӹЖ илинвлӓ шӹргӹшкӹ пырен 
кемӹ вӓреш шагалевӹ. Попалталевӹ дӓ нинӹм кӹчӓлӓш 
пим колтевӹ. Колыт —  тӹшкӓвлӓ лошты цодырге шакташ 
тӹнгӓльӹ. Анжат —  тӹш кӓвлӓ лодон нинӹ вӹкӹ тӧрӧк 
пӓлӹдӹмвлӓн пи вала. Ш агалят, опташ тӹнгӓльӹ.

Пи юкышкы тадарвлӓ валаш  тӹнгӓлевӹ, нинӓт пӓлӹ- 
дӹмвлӓ ылыт. Ж илин дон Костылиным кычевӓт, пидӹн 
шӹндевӹ. Вара имнивлӓ вӹкӹ шӹнден, мӹнгеш аулышкы 
нӓнгевӹ.

Иктӓ кым уштышым кемӹкӹштӹ, нинӹм хозашты, Аб- 
• дул вӓш ли. Сагажы кок тадар ылевӹ. Нинӹ Жилинвлӓм 
кычышы тадарвлӓдон тамам попалтевӹ, ӹшкӹмӹштӹн имни- 
штӹ вӹкӹ шӹндевӹ дӓ ӹшкӹмӹштӹн аулышкы кыдалевӹ.

Абдул нинӹдон ӹнде ак ваштыл, нинӹдон ик шамакы- 
мат ак пелештӹ.
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Сотеммӹ годымрак аулышкы шоэвӹ. Ж илин дон Косты- 
линым олицӓ покшалан шӹндевӹ.

"Нинӹ йӹр тадарвлӓ погынен шагалевӹ, кырык лапы- 
шты ӹлӹшӹ шонгы тадарат тольы. Попаш тӹнгӓлевӹ. 
Ж илин колеш, тадарвлӓ нинӹм мам ӹштӹмлӓ манын, по- 
пат. Ик полкыжы: «Нинӹм эче мӹндӹркӹрӓк, кырыквлӓ 
гач колташ келеш»,—  маныт. Кырык лап гӹц толшы тьо- 
тя ӹшке статьянжы попа; «Пушташ келеш ,»— манеш. Аб- 
дулжы тидӹн ваштарега ылеш: «Мӹнь нинӹм оксала нӓ- 
лӹнӓм, нинӹ гӹц сылым тӓр оксам нӓлӓм», —  манеш. Ш он- 
гы тадар попа: «Нинӹ, — манеш,-— соикток нимахань окса- 
мат ак пуэп, нинӹ гӹц бедӓм веле вычаш лиэш. Рушын- 
влӓм пукшашыжат сулык. Пуштат дӓ пӓшӓжӹ пӹтӹш».

Шӓлӓневӹ. Хозажы Ж илин докы ашкед мишӓт, попаш 
тӹнгӓльӹ:

—  Сылаш оксам ак колтеп гӹнь, кок ӓрня эртӹмӹкӹ 
когыньдамат лывшен пуштам. Эчеӓт шӹлӓш цацет гӹнь, 
мӹнь тӹньӹм пи шотешок пуштын пиштем. Сирӹ сир- 
мӓшӹм, дӓ анжы, яжоракын сирӹ! —  манеш.

Пумагам намал толевӹ, нинӹ коктынат сирмӓшӹм си- 
ревӹ. Ялешӹштӹ колодкавлӓм чиктен шӹндевӹ дӓ мечеть 
шайыкы нӓнгевӹ. Тӹштӹ, иктӓ вӹц аршын келгӹцӓн йӓм 
ылын, нинӹм тӹ йӓмӹшкӹ валтен колтевӹ.

VI.

Нинӹн ӹлӹмӓшӹштӹ когонок худаэм кеш. Колодкам 
ак кедӓреп, воляшкы ак колтеп. Костылин совсемок ясы 
лин колтен, пуал шӹнзӹн, кӓпшӹ кымдыкеш каршта; ти- 
дӹ седок охла ӓль вазешӓт амала. Ж илинат сылык .)1ин 
колты ш -^дела яжо агыл. Кыце тишец лӓкмӹлӓ —  ак пӓлӹ.

Эче сӓрайыштышла капаяш тӹнгӓлӹн ыльы, рокым 
кӹшкӓш вӓр уке; хозажы ужат, пушташ сӧрен крозыш.

Икӓнӓ Ж илин каклянен шӹнзӹн дӓ воля ӹлӹмӓш ги- 
шӓн шаныкален шӹнзӓ ыльы, ӹшлӓнжӹ гӹнь, пиш скушна. 
Трӱк пылвуйышкыжы ик шергиндӹ, весӹ вален вазы, кош- 
тымы вишньопка вилеш. Кӱшкӹлӓ анжал колтыш —-тӹш - 
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тӹ Дина шалгалта. Дина Ж илин вӹкӹ анжальы, ваштыл 
колтыш дӓ кыргыжы. Ж илин шана: «Дина палшен ак пу 
вӓл? —  манеш.

Йӓм пындаштыш кыныжым ирӹктен шуш, лывыргы 
шуным йӓмдӹлӹш, поханявлӓм ӹштӓш тӹнгӓльӹ. Эдемвлӓм, 
имнивӓм, пивлӓм ӹштен шӹндӹшӓт: «Дина толмыкы цилӓ 
пуэн колтем »,— манын шана.

Вес кечеш Дина ӹш тол. Дина толмым вычен шӹнзӹ- 
мӹжӹ годым, Ж илин имни ял юквлӓм колын колтыш, тӓ- 
гӱвлӓ тагышкы кыдалевӹ. Тадарвлӓ мечеть доран погынен 
шагалыныт, спорат, саслат, рушвлӓ гишӓт попат. Шонгы 
тадарын юкшым колеш. Яжонжок ӹш ынгЫлы, нинӹ лиш- 
кӹлӓ рушвлӓн лишемАгӹ гишӓн попымыштым цаклыш. 
Аулышкы рушвлӓ пырымаш гӹц тадарвлӓ лӱдӹт, пленыш- 
тышывлӓдон мам ӹштӹмлӓ —  ак пӓлеп.

Попевӹ, попевӓт, кен колтевӹ. Кӱшнӹ, йӓм тӹтӹрштӹ 
тама кыж-кож шактен колтышӹ юкым Ж илин трӱк ко- 
лын колтыш. Анжа: —  Дина йӓм тӹреш каклянен шӹзӹн, 
пылвуйвлӓжӹ вуй гӹцӓт кӱшнӹ ылыт, вуйжым йӓмӹшкӹлӓ 
виктен шӹнден, оксан шӱӓшӹжӓт йӓмӹшкӹлӓ кечӓлтӹн. 
Сӹнзӓжӹ шӹдӹр гань йолге каеш: шокш кӧргӹжӹ гӹц 
кок тарам лыктылдалят, Ж илинлан шуэн колтыш.

• Ж илин таравлӓм нӓлят, Диналан попа;
—  Ма вара шукершен ат тол? Мӹнь тӹлӓнет мадыш- 

влӓм ӹштен йӓмдӹленӓм. Теве ;нӓ, нӓнге! — маньы дӓ ӹш- 
тӹмӹ мадышвлӓжӹм иктӹн-иктӹн кӱшкӹ кӹшкӓш тӹнгӓльӹ.

Динажы вуйым веле ӹрзӓ, акат анжал.
—  Ак кел, —  манеш. Юк лыктеок шӹнзӓлӓлят, попа; —  

Иван! Тӹньӹм пушташ сӧрӓт,— манеш. Ь1шкежӹ кидшӹ- 
дон шӱжӹм анжыкта.

—  Пушташыжы кӱ сӧрӓ?
—  Атям, ӓтямлӓнжӹ шонгывлӓ шӱдӓт. Мӹньжӹ гӹнь 

тӹньӹм ӹжӓлӓем.
Ж илинжы тӹшӓк:
—  Мӹньӹм ӹжӓлӓет гӹнь, тӹнь мӹлӓнем кужы ра- 

вым канды, — манеш.
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Дина вуйжым веле ӹрзӓ,—  «акли»— манеш. Ж илинжы 
тадарвлӓлӓ кидшӹм онгышкы пиштӹшӓт, Диналан ыдылаш 
тӹнгӓльӹ.

— . Дина, пожалысты! Дина канды! ^
Динажы попа:
—  Акли, тонышнавлӓ ужыт, —  манын келесӹшӓт, кыр- 

гыжы.
Вады. Ж илин йӓм пындашты шӹнзӓ: «ма лиэш вӓл?» —  

манын шана. Кӱшкӹлӓ анжылтеш-. Ш ӹдӹрвлӓ кайыт, тӹл- 
зӹ эче кузен шоте. М улла сӹгӹрӓл колтыш. Цилӓ вӓре 
тыр ли. Ж илин нерӓш тӹнгӓльӹ, ӹшке со тумая: «ак кан- 
ды, лӱдеш ,»— манеш.

Кӱшӹц, тыгыды рок вилмьш трӱк цаклен колтыш; кӱш - 
кӹлӓ анжальы — кужы равы, йӓм вес тӹрӹш тӹкнӹш дӓ 
вара йӓмӹш валаш тӹнгӓльӹ. Ж илин сусу лин колтыш, 
равым хыватьыш, равыжы кого. Тидӹ эче ти равым хозан 
левӓш вӹлӓнок ужын.

Кӱшкӹлӓ анжальы —  пӹлгомышты шӹдӹрвлӓ йолге кай- 
ыт; йӓм тӹрӹштӹ Динан кок сӹнзӓжӹ, коти сӹнзӓвлӓ гань, 
йолге аҥжат. Дина йӓм тӹрӹшкӹ кымык вазын дӓ пӹжген 
попа: «Иван, И ван!»— манеш, ӹшкежӹ седок кидшӹдон 
шалалтылеш, —  «олен, йы вы рт,»— манын пӓлдӹртӓ.

—  Ма вара? —  Ж илинжы *ядеш.
—  Цилӓн кен колтенӹт, торанна коктын веле кодьшыт.
Ж илинжы попа:
—  Ну, —̂ манеш,^— Костылин, айда кенӓ, эче икӓнӓ 

нутаен анженӓ; мӹнь тӹньӹм намалам.
Костылинын ти шаям колмыжат ак шо.
—  Агыл, —  манеш, —  мӹлӓм тишец лӓктӓш акли векӓт. 

Кышкы кен кердӓм машанет вара, сӓрнӓлӓшӓт силаэм уке.
—  Ну, цевер ӹне, худа ыльы манын ит ӓшӹндӓрӹ,—  

Костылиным шывшальы.
Диналаг! равым кычаш шӱдӹшӓт, равы мычкы кузаш  

тӹнгӓльӹ. Кок гӓнӓ тама колталт кеш,—  колодкаэт ӓптӹртӓ. 
Костылин маняры кердмӹжӹм палшалтыш дӓ Жилин кре- 
дӓл-кредӓл кузыш . Тидӹм Дина тыгыржы гӹц кычен 
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шывшаш тӹнгӓльӹ, улы силажыдон шывшеш, ӹшкежӹ ваш- 
тылеш.

Ж илин йӓм гӹц равым лыкты дӓ Диналан попа:
—  Вӓрӹшкӹжӹ намал кеок, ужытат эче тӹньӹм шин 

шӹнден кердӹт.
Дина равым нӓлят, токыжыла ашкедӹ, Ж илинжы кы- 

рык ӱлӹкӹлӓ валыш. Тура, вӓрӹм валён шомыкыжы, кӱ 
маклакам нӓлят, колодка сравачым ныдырташ манын, ши- 
ӓш тӹнгӓльӹ. Сравачым нигьщеӓт пыдырташ акли, дӓ 
шиӓшӹжӓт эче йӧнӓнок агыл. Колеш: кырык вӹлеп тӓг}'' 
ӓнят куш тылгын' тӹргештӹл вала, «Дина векӓт толеш»,'— 
манын щаналта. Лачок тӹдӹ. Дина кыргыж мишӓт, кӱ 
маклакам роалтыш;

—  Кадай мӹнь, — манеш.
Пылвуйтен шӹнзӓт, шиӓш, пӹтӹркӓлӓш тӹнгӓльӹ. Нимат 

ӹштен ак керд. Кидшӹ вьщкӹжӓт силан агыл. Кӱ макла- 
кажым шушат, мӓгӹрӓл колтыш. Ж илин эче ӹшкеок: ши- 
ӓш, пӹтӹркӓлӓш тӹнгӓльӹ, Дина сагажы каклянен шӹн- 
зӹн, тӹдьш нулышыжы гӹп кычен. Ж илин кырык вӹкӹлӓ 
анжал сӓрнӹшӓт, ужеш: кырык шайылны нӹлгом якшар- 
гаш тӹнгӓлӹн, тӹлзӹ куза. «Ну,—  манеш,^— тӹлзӹ кузы- 
мешкӹ ти лапым эртен, шӹргӹш пырен шоаш келеш». 
Ш агальы, кӱ маклакажым шуш. Колодкадон гӹ н ят ,— кеӓш 
келеш.

—  Цевер, Дина. Курымок тӹньӹм ӓшӹндӓрӓш тӹнгӓ- 
лӓм ,— маньы. Динажы тидӹм кычен шӹнден, кидшӹдон 
шергиндӹвлӓм пиштӓш вӓрӹм кӹчӓлеш. Ж илин шергин- 
дӹвлӓм нӓльӹ.

—  Тау, ышан ӹдӹр ылат, —  манеш.—^Мӹнь кемӹкем,. 
кӱ вара тӹлӓт паханявлӓм ӹштӓш тӹнгӓлеш? —  Динан вуй- 
жым ниӓлтӹш.

Дина мӓгӹрӓш тӹнгӓльӹ, изи лапавлӓжӹдон липӓжӹм 
мӱдӓлтӹштӓт, кырык вӹкӹлӓ, кесӹ патялаок, тӹргештӹл- 
тӹргештӹл кыргыжы. Пьщкемӹштӹ тидӹн калявач мыча- 
шеш сӓкӹмӹ лендӓштӹшӹ тӓнгӓвлӓ дӓ оксан шӱӓшӹжӹ веле 
цонгырге мырен коды.
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Ж илин йымым хрестӹш, колодкаштыш сравачшы цон- 
гырге ӹнжӹ шакты манын, кидшӹдон кычыш дӓ корны 
мычкы ашкедӹ. Колодкан ялжым прамой нӓлӹн ак керд, 
шывшеш веле, ӹшкежӹ кемӹжӹ семӹнь пӹл якшаргаш 
тӹнгӓлмӹ векӹлӓ анжалеш — тӹштӹ тӹлзӹ куза. Корным 
тидӹ пӓлен колтыш. Тӧрӧкок кемӹлӓ гӹнь, иктӓ кӓндӓкш 
уштыш веле ылнежӹ. Тӹлзӹ яжонок кузен шомешкӹ ке- 
рек ма дӓ, шӹргӹшкӹ шоаш келеш. Ӓнгӹрӹм ванжыш, 
ужеш', кырык шайылны сотемӓлтӹн.

Лап мычкы ашкедеш, кеӓ, йӹржӹ анжылтеш; тӹлзӹ 
эче ак кай. Ӹжерӓ ошемӓлтӓш тӹнгӓльӹ, тӹлзӹлӓн мелӹн 
ылшы кырык тӹрвлӓӓт тӹлзӹ сотеш ошемӓлтӓш тӹнгӓ- 
левӹ. Кырыквлӓ гӹц вацшы ӹмӹлкӓвлӓ тидӹ докы лишемӹт.

Ж илин со ӹмӹлкӓдон кеӓш цаца. Тидӹ пиш талашен 
ашкедеш ылнежӹ, тӹлзӹжӹ гӹнь, эче чӹньрӓк куза; вур- 
1'ымла велнӓт кырык неркӓвлӓ сотемӓлт кевӹ. Ж илин шӹр- 
|'ӹ докы лишӹлемӓш 'тӹнгӹльӹ, тӹлзӹ кырыквлӓ логӹц 
йонгышкы лӓктӹн кеш, —  сотыгечӹ годшы гань соты лнн 
колтыш. Пушӓнгӹ ӹлӹштӓшвлӓӓт яжон кайыт. Кырыквлӓ 
лошты соты, тыр, ма-улыжы цилӓ колен пӹтенӹт маша- 
налтеш. Улнӹ веле ӓнгӹр вӹд йогым юк шакта.

Ш ӹргӹшкӹ шо, иктӹмӓт вӓш ӹш ли. Ш ӹргӹштӹ пӹц- 
кемӹшрӓк вӓрӹм моат, Ж илин кӓнӓлтӓн! шӹнзӹ.

Кӓнӓлтӹш. Дина пумы шергиндӹм пырыльы. Кӱ макла-' 
кам мсат, эче колотка сравачым шиӓш, пӹтӹркӓлӓш тӹн- 
гӓльӹ. Кидшӹм шушыртыш, сравачшым пыдыртен ӹш керд. 
Тӓрвӓнӹш дз эче ашкедӹ.

Тӹлзӹ ошемӓлтӓш тӹнгӓлӹ, лывш вазы, сотемӓшӓт 
мӹндӹр агыл, Ж илин эче шӹргӹ тӹрӹшкӓт шоте. «Ну,—■ 
манеш, —  ӹшкедурешӹжӹ шана,^— эче иктӓ кымлы ашкы- 
лым кемӓт, шӹргӹшкӹ пырем, кӓнӓш шӹнзӓм». Кымлы 
ашкыл нӓрӹм ашкедӓт, ужеш. шӹргӹ пӹтӓ, йонгын каеш. 
Ш ӹргӹ тӹрӹшкӹ лӓктӹн шагальы —  яжонок сотем кен; 
анзылныжы степь дон крепость яжон кайыт, шалахай вел- 
нӹжӹ, кырык лӹвӓлнӹ, лишнӹрӓкок, тылвлӓ йылат, йӧрӓт, 
шӹкш куза, тылвлӓ йӹржӹ эдемвлӓ' ылыт.
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Туранок анжальы, ужеш: пичӓлвлӓ йолгыжалтыт, казак- 
влӓ, салтаквлӓ кайыт.

Ж илин сусу лин колтыш, остатка силажыдон тӓрвӓ- 
нӹшӓт, кырык ӱлӹкӹлӓ ашкедӓш тӹнгӓльӹ. Ашкедмӓш- 
тӹжок турешӹжӹ шана: «Иымы перегӹжӹ, тиштӹ, йӓрӓ 
нырышты иктӓ тадар мыктешкӹ ужмыкы, лишӹл гӹнят, 
ат шӹл».

Ш аналтал веле поспейӹш, шалахай велнӹш кырык
нерӹштӹ кым тадар мыктешкӹ шалгалтат.

Жилиным ужын колтевӓт — тидӹ докы валаш тӹнгӓ-
левӹ. Тидӹн шӱмжӓт шелӹн кемӹлӓок чучы. Кидшӹм
шалалтылаш дӓ кердмӹн ӹшкӹмӹштӹнӹм сӹгӹрӓш тӹн- 
гӓльӹ:

—  Ш ӱмбелвлӓ, ытарыда! —  манеш.
Саслым юкым казаквлӓ колын колтевӓт, мыктен тӓрвӓ- 

невӹ. Тадарвлӓн корныштым пӹчмӹлӓ, Ж илин докы керд- 
мӹн кыдалыт.

Казаквлӓжӹ мӹндӹрнӹ, тадарвлӓжӹ лишнӹрӓкок ылыт. 
Ж илинжат колодкажым кидшӹдон кычен шӹнден дӓ ма- 
улы силажыдон казаквлӓ ваштареш кыргыжеш. Кыргыж- 
мыжы лошток, ӹшкӹмжӹмӓт ак ӓшӹндӓрӹ векӓт, сасла:

—  Шӱмбелвлӓ! Шӱмбелвлӓ! Ш умбелвлӓ!..
Казаквлӓштӹ иктӓ луатвӹзӹтьш ылыт.

Тадарвлӓ лӱдӹн колтевӹ, Ж илиным шотеок, кыдалаш 
цӓрневӹ.

Ж илин казаквлӓ докы кыргыж миш.
Казаквлӓ тидӹм ӓрен шагалевӓт, ядыштыт: кӱ ылеш, 

махань эдем, кыштышы? Ж илин ьппкӹмжӹмӓт ак ӓшӹн- 
дӓрӹ, мӓгӹрӓ дӓ седок попа:

— Шӱмбелвлӓ! Ш ӱмбелвлӓ!..
Салтаквлӓ кыргыж миэвӹ. Ж илин йӹр погынен шага- 

левӹ —^кыдыжы сыкырым, кыдыжы шӹрӓшӹм, кыдыжы 
ӓрӓкӓм пуат, кыдыжы шинельым чиктӓт, колодка пыдырты- 
шыжы —  колодкам пыдыртат. Ж илиным офицервлӓ пӓлен 
колтевӹ дӓ тидьш крепостьыш шывштен нӓнгевӹ. Сал- 
таквлӓсусу лин колтевӹ. Ж илиндокы тӓнгвлӓжӹ пӧгыневӹ.
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Ж илин, кыце тишкевек шомыжым нинӹлӓн попен пу- 
шат, остаткаэшӹжӹ:

—  Тевеш, токынаат каштын тольым, ӹдӹрӹмӓт нӓльӹм! 
Уке, мӹлӓм пуйырыде видны,—  маньы.

Ж илин Кавказешок служаш коды. Костылинжым тӹлзӹ 
эртӹмӹкӹ веле вӹц тӹжем тӓнгӓэш сылен канденӹт. Ти- 
дӹм пеле колышы ганьым шывштен толыныт.

Л. Н. Толстой.
Ядмашвла.

1. Ти рассказ гьщ Кавказыштыш горецвлӓн ӹлӹмӹштӹ (пӧр- 
тӹштӹ, качкышышты, выргемӹштӹ, обуцавлӓштӹ, пӓшӓвлӓштӹ) 
гишӓн мам пӓленӓ? Тидӹвлӓ гишӓн сирӹмӹ вӓрвлӓм лыдта.

2. Жилин пленышты ӹшкӹмжӹм кыце виден? Костылинжы 
ӹшкӹмжӹм кыце виден?

3. Дина гишӓн Толстой мам шайыштеш?
4. Кугижӓн правителство малын горецвлӓм кидӹшкӹжӹ 

нӓлнежӹ ылын? Тенге кид лӹвӓкӹ нӓлмӓшӹжӹ кӱлӓн келеш ылын?

Упражненивлӓ.
1. Плен гӹц удачны агыл шӹлмӓшӹм (V гл.) шайышт пуда.
2. Дина лӹмӓн ӹдӹр гишӓн шайышт пуда.
3. V  главан планым сирӹдӓ дӓ план семӹнь шайышт пуда.

Кок йымӓвӓ.
Кого хала тӹрӹштӹ, рекӓн кӱкшӹ сирӹштӹ, кого тома 

ошын кайын олмыд шӹнзӓ. Ӱлнӹжӹ рекӓн сир тӹрӹштӹ, 
фабрика шӹкштен шӹнзӓ. Ош томан кымшы этажыштыжы 
кечӹ сотемдӓрӹмӹ кого кӹдежвлӓштӹ фабрика хоза семья- 
жыдон ӹлен. Пеле пӹцкемӹш подвалыштыжы тӹ фабри- 
кын ткач дон ткачиха ӹленӹт.

Фабрика хоза марьян ӹдӹр шачын. Ткачихынат изи 
шачын.

Пиш яжо амалымы кӹдежӹштӹжӹ шӧртни ризӓн йымӓвӓ 
икон кечен. Фабрика хозан марьяжы йымылан ӹнянӹшӹ 
ылын. Иымӓвӓм хангаэш яжон рисуйымы гӹнят, эдемӹн 
оксажы уке гӹнь, тидӹ гӹц нима толкат лин кердтӹмӓ- 
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шӹжьш барыня яжон пӓлен. Ткачихынат ӓнгӹремшӹвадан 
оголыштыжы, шимӓлген шӹцшӹ лицӓн дӓ сӹнзӓн ханга 
кечен. Ткачиха когон ӹнянен тидӹлӓн ыдылын, тидӹ вӹкӹ 
живой йымӓвӓ ӹшкеок анжа машанен.

Фабрика хоза марьян ӓзӓ йӹргец нянькавлӓ, мамкавлӓ, 
горничныйвлӓ ылыныт; незерӹн ӹлӹмӹ вирдон ӹшке 
ӓзӓжӹм солаэш, ыржа сыкыран инзӹкӹм нукшаш шуэн 
кодышы, сола гӹц толшы сӓмӹрӹк ӹдрӓмӓш тӹдӹм пук- 
ша. Ткачихын ӓзӓжӹ кечӹ мычкы мӓгӹрӓ, шужышет начкы 
шапиквлӓ лошты со саслен киӓ; тидӹм анжалшат иктӓт 
уке —  ӓвӓжӹ дон ӓтяжӹ кечӹ мычкы со ружге мырышы 
станок сага фабрикышты шэлгат, изи гишӓн ойхырымашы- 
шты нинӹн ик минутешӓт ак лӹплӓнг.

Фабрика хоза марьян ӹдӹржӹ пеледӹш ганьок лин 
шӹнзӹн, розвый цӹреӓн, кид дон ялжы пиш кӹжгӹвлӓ 
ылыт. Тидӹн вӹкӹ шӧртнидон олмыктарен шӹндӹмӹ, 
рисуен шӹндӹмӹ сӹнзӓ анжа. Ткачихын ӹдӹржӹ —  нарын- 
залген шӹцшӹ цӹреӓн, папа лицӓн, какляка ялан, пӹцке- 
мӹш мӱгрепеш сарем кешӹ шуды ганьы ылеш. Тидӹн 
вӹкӹ шелӹшт шӹцшӹ хангаштыш шимем шӹцшӹ лицӓ 
анжа.

Фабрика хоза марьян ӓзӓжӹ ясы лин колтыш, цилӓ вецӹн 
лӹмлӹ докторвлӓ, профессорвлӓ погыневӹ, нинӹлӓн чоте 
шукы оксам тӱлевӹ дӓ ӹдӹрӹштӹм лицен шоктевӹ. Эчеӓт 
тидӹ розвый цӹреӓн дӓ пӹсӹ лин шӹнзӹ, кек игӹ ганьы 
попалтен колта. Тидӹн вӹкӹ шӧртни ризӹдон сӹрен 
шӹндӹмӹ ханга лаштӹк анжа.

Ткачихын ӹдӹржӹ ясы лин колтыш, кидшӹ, ялжы 
шӱн шывшмы ганьы лиӓш тӹнгӓлевӹ, изи лицӓжӹ кӓкӓрген 
кеш, тӹрвӹжӹ вочык шывшылт шӹнзӹ. Ойхырен колтышы 
ӓвӓжӹ ӹшке ӱпшӹм кӹреш, вуйжым ханга тервен шиэш, 
сукалтен шӹнзӹн йымӓвӓм сарвала-. «Ире гӹцӓт ире ылшы, 
незервлӓм ы тары . . .  ӹдӹрем паремдӹ . . .  Ь1дӹремлӓн шу- 
лыкым п у . . .  Ма гишӓн тидӹ тенге мучыялтеш вара? Ире 
йымӓвӓ ытаремӓ». . .  Ӹшкежӹ кукшы онгжым лу дон ка- 
вашты веле кодшы кидшӹдон ясын пӹзӹрӓ, шимӓлген
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шӹцшӹ хангам анжен, тӹдӹлӓн ӹнянен, сӹнзӓвӹд йоктарен, 
шӱмжӹ вашт пыт, палшымашым вычымыла ыдылеш.

Завод сӹгӹрӓ, ткачиха ӹшке ясы пӹрцӹкшӹм отказен 
кодаат, сӹнзӓвӹдшӹм^ӹштӹл-ӹштӹлок, фабрикахозан семья- 
жылан ровотаяш кыргыжеш. Ткачат, онгышкы кӱилӓнен 
погынен шӹцшӹ ойхыдонжок, иӓшӓшкӹ кеӓ.

Ткачихын изижӹ колыш, вылен кешӹ ӹлӹштӓш ганьы, 
кыптырген вазын. Оголышты шим ханга кечӓ. Тайымы 
годым, поп пиш йӹле служен пуш, талашен, шӹрен попа:

—  Йымын корным иӓлен шоаш а к л и . .. Ти изилӓн зато, 
тӹштӹ яжо ли эш . . .  Вес светы ш ты . . .

—  Эх, хыть ти светышты изиш, хыть ик цӓш, прамой 
ӹлӹшӓш ыльы, —  манын, ӓвӓжӹ ныжиклен иопаш цаца.

Поп тидӹм пелештен шуш:
—  Тӹнь йымым ит шӹдештӓрӹ! Йымы цилӓлӓн хрестӹм 

пуа, ӹшке хрестӹштӹм цилӓн намалшашлык ылыт. Йымы 
пумы хрестӹм ат намал гӹнь, тӹлӓт камакашты йылаш 
вӓрештеш.

Фабрика хоза марьян ӹдӹржӹ иеледӹш ганьок кушкеш, 
пеледеш, ткачихын изи ӹдӹржӹ мыгилӓштӹ шӱн киӓ. 
Парвален ӹлӹшӹ ӹдрӓмӓшӹн ойхыжы нигнамат шӧрлен 
ӹш керд.

Йымӓвӓвлӓ тошты статянок кечевӹ. Иктӹжӹ кӱшнӹ — 
шӧртни ризӓн ханга вӹлӓн рисуен шӹндӹмӹ, весӹжӹ — 
иӹцкемӹш подвалышты, шимемӓлт шӹцшӹ шелӹн кешӹ 
хангашты.

А. С. Серафимовт.
Ядмашвлӓ.

1. Махань ӹлӹмӓшӹштӹ кок ӹдӹр кушкыныт? Нинӹн ӹлӹ- 
мӓшӹштӹ махань айыртем ылын? Ти кок изи ӹдӹрӹм автор 
мадон тӧрештӓрӓ?

2. Рабочий семьян ӹлӹмӓш лоштыш айыртемӹм автор кыце, 
махань шамаквлӓдон анжыкта? (пӧртӹм дӓ ӹлӹмӓш йӧнӹштӹм 
моло).

3. Ткачихан ӹдӹржӹ малын колен? Фабрика хоза марьян 
ӹдӹржӹ малын тӧрлӓнен? Фабрика хоза марьялан ясы лин кол- 
тышы ӹдӹржӹм лицӓш, тӧрлӓш ма палшен: окса ӓль икон?

4. Ткачихан ойхыжым поп кыце шӧрӓш цацен?
5. Ти рассказышты анжыктымаш махань веремӓн лин кердӹн?
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Парма' халаштыш забастовка.
Генуя^ халдшты, вокзал анзылныш изи площадьышты, 

народ ш анг погынен шагалын. Нинӹ лошты шукыжок ра- 
бочийвлӓ ылыт. Ти эдемвлӓ вӹлнӹ рабочий органи- 
зацивлӓн шукы йиш цӹреӓн знамявлӓ выльге кайыт. Знамя- 
влӓштӹжӹ морковлӓжӹ, ялававлӓжӹ, кӓндӹрӓвлӓжӹ моло 
шӧртнин кайын йолгыжыт, знамя равы мычашыштыш йӹвш- 
влӓӓт йолге кайыт, парсын кывыжге мыра. Тамахань кого 
цраздник Г0 ДН1Ы ганьы 'погынен шагалшы народын юкшы, 
пел юкдон мырышы хор юк гань, шакта.

М рамор гӹц ӹштӹмӹ, полукругла шӹнзӹшӹ кого 
вокзал здани шылдыржым шӓрен шӹнден, погынен шагал- 
шы эдемвлӓм элтӓлен нӓлӓш йӓмдӹлӓлтшӹ ганьы шӹнзӓлтӓ. 
Порт гӹц пароходвлӓн лелӹн шӱлӹмӹ юкышты шакта, 
вӹдӹштӹ винт шужгымы юк пӹлӹшӹшкӹ пыра, кӹртни 
цепвлӓ цонгырге шактат, шишкымы, саслымы юк шакта. 
Плошадьышты тыр, пӹцкӓтӓ, кечӹ ӹшке аяржым цилӓ 
вӓре вазыктен шӹнден. Томавлӓн балконвлӓштӹ дӓ окня- 
влӓштӹ пеледӹш кидӓн ӹдрӓмӓшвлӓ дӓ ирен, яжок чиктен 
шӹндӹмӹ тетявлӓ кайыт, нинӹжӹ гӹнь, пеледӹшвлӓлӓок 
чучыт.

Станцишкы локомотив^ кыдал толын сӹгӹрӓл колтыш, 
локомотив юкеш народ тӓрвӓнӹлӓш тӹнгӓльӹ; лач шим 
кеквлӓок тырыжалтшы шляпӓвлӓм кӹшкӹлтӓш тӹнгӓлевӹ. 
М узыкантвлӓ пычвлӓштӹм кидӹшкӹштӹ нӓлӹт, шакташ 
йӓмдӹлӓлтӹт. Тамахань ӹлӓлшӹрӓк эдемвлӓ ӹшкӹмӹштӹн 
выргемӹштӹм тӧрлӓлтӹл народ анзыкы лӓктӹт, народ докыла 
мелӹн шагалытат, кидӹштӹм шалахайышкыла, вургымлаш- 
кыла шалалтыл попат.

Погынен шагалшы народ олен, талашыдеок, олицӓшкӹ 
лӓкмӹ корны гӹц каранг шагальы.

—  Кӱм вара вычат?
—  Парма хала гӹц толшы тетявлӓм вычат. Тӹштӹ,

 ̂ Парма дӓ Генуя — Италиштыш халавлӓ. 
“ Локомотив — паровоз.
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Парма халашты, забастовка. Хозавлӓ рабочийвлӓлӓн ак 
ступеп. Рабочийвлӓлӓн трудна лин дӓ ӹнде рабочийвлӓжӹ 
шужен ӹлӹмӓшеш ясыланаш тӹнгӓлшӹ тетявлӓштӹм 
погенӹтӓт, Генуяштыш тӓнгвлӓштӹ докы колтенӹт.

Вокзалыштыш колонывлӓ шайыц изи ӹрвезӹвлӓ рядӹ- 
дон строялт вокзал анзыкыла лӓктӹт. Нинӹн вӹргемӹштӹ 
кышкедӓлт пӹтен, кыдыжын гӹнь, пел кӓпшок цӓрӓ ылеш. 
Выргемӹштӹ когонок шӱкшӓт, тамахань таваналт шӹцшӹ 
мижӓн зверь игӹвлӓлӓ веле кайыт. Нинӹ икӓнӓ-иктӹштӹм 
кидӓ-кидӓ кычен вӹц эдем рядӹ, рядӹн ашкедӹт, пиш 
изивлӓ ылыт, пыраканг шӹнзӹнӹт, когон янгылымыла 
кайыт. Нинӹн лицӓштӹ серьезныйын каеш, сӹнзӓштӹ гӹнь 
йонгатан, сотын анжа. Нинӹ лӓкмӹ ваштареш Гарибаль- 
дин  ̂ гимны музыкдон шакташ тӹнгӓлмӹкӹ, нинӹн худа- 
ланышы, шужымашым пӓлдӹртӹшӹ лицӓштӹ мычкы сусун 
йӹрӓлтӹмӓш кайын колта. Погынен шагалшы народ ти изи 
тетявлӓм, анзыкыла эдем лишӓшлыквлӓм, сусу юкдон саслен 
вӓш лиэш, нинӹ лӓкмӹ семӹнь знамявлӓм нинӹ ваштареш 
кычат, музык юк мӱгӹрӓлтеш, музык юкышты пӹлӹш 
нимат ак кол, пычвлӓштӹ йолгыжыт, тетявлӓн сӹнзӓм 
йӹмӹктӓ, —  нинӹ тенге вӓш лимӓшӹм вычыделыт, седӹн- 
дон изиш шеклӓнӹшӹ ганьы ылыт. Лӓкмӹштӹ семӹнь ик 
мӓгӓлеш цӓкнӓлӓл колтевӹ дӓ, тагыце ӓнят трӱк шывшылт 
кевӹ, кушкын кемӹлӓ чучын колтевӹ, икараш цат цымырген 
шагалевӓт, таманяр шӱдӹн ик юкдон сӹгӹрӓл колтевӹ.

—  Ш улыкан лижӹ сӓмӹрӹк Парма! — маныт.
Погынен шагалшы халыкын юкеш ӹрвезӹвлӓ эчеӓт:
—  Ш улыкан лижӹ Гарибальди!— манын саслат, ӹшкеш- 

тӹ народ лошкы ишкӹлӓ пырен кемӹлӓ чучыт.
Отельвлӓн^ окнявлӓштӹ томавлӓ вӹлнӹ моло ош кеквлӓ 

машанет, савыцвлӓ выльгыжалтыт. Тишец ӹрвезӹвлӓ вӹкӹ 
пеледӹшвлӓ юрла виЛӹт, сусун, когон саслымы юк 
шакта.

* Гарибальди — Италиштыш ирӹк верц кредӓлмӓштӹ вуйлал- 
тышы. 1807 игӹц 1882 и якте ӹлен.

 ̂ Отель — гостиница.
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Йӹрьш-йӹр праздниклӓ чучын колта, цилӓ ӹлӹж кен, 
вокзал стеняштӹш луды мраморат пӓтмӓн-пӓтмӓн пелед кен.

Знамявлӓ мыльгалтыт, шляпӓвлӓм вуй мычаш туре 
кӹшкӹлтӹт, пеледӹшвлӓм ӹрвезӹвлӓ докы кӹшкӓт. Кого- 
раквлӓн вуйдон тӧрӹштӹ ӹрвезӹвлӓн изи вуйвлӓ каяш 
тӹнгӓлевӹ, кышты-тиштӹ изи кидвлӓ кайыт, нинӹ докы

Щ Д

шуэн колтымы пеледӹшвлӓм кычаш цацат, когораквлӓн 
юкеш кидӹштӹм сусун шалалтылыт. Воздухыштыжы ты- 
тыштеок когон саслымы юк шакта:

—  Ш улыкан лижӹ социализм!
Парма хала гӹц толшы тетявлӓм, цилӓмок манаш лиэш, 

кидӓн-кидӹшкӹ нӓлӹнӹт. Нинӹ когораквлӓн пулышвлӓ 
вӹлнӹ шӹнзӓт, тамахань костанла кайшы эдемвлӓ нинӹм 
кымда онг сага элтӓлен шӹнденӹт. Саслымы, ваштылмы, 
ружгымы юкышты музык юк прамой акат шакты.

Народ лошты ӹдрӓмӓшвлӓ сӓрнӹлӹт. Нинӹ кодшы 
тетявлӓм токышты нӓнгеӓш нӓлӹт. дӓ икӓнӓ-иктӹштӹ гӹц 
ядыштыт:
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—  Аннита, тӹнь коктым нӓлӓт?
—  Мане. Тӹнят коктым нӓлӓт?
—  Эче ялтымы М аргаритылан иктӹм . . .
Цилӓ вӓре веселӓн каеш, цилӓн праздник годшы ганьы 

ылыт, цилӓн сӹнзӓштӹ вӹдӹжген, пурын анжат, Забастов- 
кышты ылшывлӓн тетявлӓ кыды-тидӹ мам-шон качкытат уш.

—  Мӓ веремӓштӹнӓ тидӹ гишӓн шаныделыт!— манын, 
кекӹн гань нерӓн, шим сигарым пырыл шӹндӹшӹ тьотя 
попа.

—  Лачокат, пишок проста в е т .. .
—  Мане! Тидӹ простан дӓ ышдон ӹштӹмӹ йӓ.
Тьотя ышмажы гьщ сигаржым лыктат, тылан мыча-

шыжым анжальы, шӱлӓлтӹш дӓ сигар мычаштыш ломыжым 
пачкалтен шуш. Вара ӹшке лишнӹжӹ Парма гӹц толшы 
кок ӹрвезӹм ужын колтышат, лицӓжӹм костанла ӹштен 
шӹндӹш, пандашыжым шагалтен колтыш —  нӹнӹжӹ тидӹ 
вӹкӹ серьезны анжат, —  шляпӓжӹм сӹнзӓ вӹкӹжок темдӓл 
шӹндӹш, кидшӹм шӓрӓлтен колтыш. Нинӹжӹ ӹзӓк-шолякла 
чучыт —  икӓнӓ-иктӹштӹ сага пӹзӹрнен шагалевӹ, шеклӓнен 
колтенӹт. Нинӹ гьщ цӓкнӹмӹ семӹньок тьотя каклянен 
шӹнзӹ дӓ когон сӹгӹрӓл колтыш, ӓптӓн мыралтен кол- 
тымлаок чучын колтыш. Ь1рвезӹвлӓ ваштыл колтевӹ, цӓрӓ 
ялыштыдон ял лӹвӓлнӹшӹ кӱм ташкен шалгат. Тьотя 
кӹньӹл шагальы, шляпӓжӹм тӧрлӓлтӹш, ма керӓлжӹм 
пилӓок ӹштен шоктымла чучы тама дӓ сила пӹтӹшӹ шонгы 
ялвлӓжӹ мыльгалтмы семӹнь, ӹрвезӹвлӓ гьщ ӧрдӹшкӹлӓ 
ашкедӹ.

Шим ӱпӓн генуэзка пел ял мычан манмы ганьы кеӓ, 
кидшӹдон пу папшакан, пулыш якте вален шьщшӹ шляпӓ- 
ӓн иктӓ шӹм иӓш ӹрвезӹм видӓ. Ырвезӹжӹ вуйжым ӹрзӓ, 
шляпӓжӹ гӹнь седок лицӓшкӹжӹ вала. Ыдрӓмӓш ӹрвезӹн 
изи вуйжы гьщ шляпӓм кӹдаш нӓлят, кидшӹ мычкы ӹр- 
везӹм кӱшкӹ лӱктӓл шӹндӹш, тамам мыра дӓ ваштылеш. 
Ырвезӹжӹ вуйжым комдык шуэн колтенӓт тӹдӹ вӹкӹ 
анжэ, ӹшкежӹ гӹнь пиш су су —-ваштылеш. Вара ӹдрӓ- 
мӓшӹн кидшӹ гьщ шляпӓжӹм нӓлшӓшлӓнен тӹргештен 
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ашкедӓш тӹнгӓльӹ, шукы веремӓ ӹш эртӹ, тамахань оли* 
цӓшкӹ пырен кевӓт, ямевӹ.

Кавашты гӹц ыргымы анзылвачан кого кӓпӓн, цӓрӓ кого 
кпдӓн пӱэргӹ пулыш вӹкӹжӹ пктӓ куд пӓш пзп ӹдӹрӹм 

'кузыктен шӹнден. Ӹдӹржӹ луды каля пгӹ постол ылеш. 
Ашкедмӓштӹжӹ тпдӹ тыл гань якшар ӹрвезӹм впден кешӹ 
сагашы ӹдрӓмӓшлӓн попа:

—  Ынгылет, тпдӹм ӹлӹмӓшкӹнӓ яжонок пыртен шок- 
тенӓ гӹ н ь.. . мӓмнӓм сӹнгӓш ясы лпэш. Колат?

Сусун, юкын ваштылеш. Пулыш вӹлнӹшӹ изп намал- 
тышыжым кӱшкӹлӓ, воздухышкыла лӱктӓл-лӱктӓл колта, 
ваштылмыжы лошток сӹгӹрӓл колта:

—  Ш улыкан лпжӹ Парма!
Погынышы эдемвлӓ шӓлӓнӓт, сагашты Парма гӹц толшы 

тетявлӓм впдӹшӹжӹ впден кеӓт, намалшыжы намалыт. 
Площадеш тырыжалтшы пеледӹшвлӓ, канфет пумагавлӓ, 
сусу факпно  ̂ полкы кодыт. О лпцӓвлӓжӹ гӹц, лач тамахань 
кого трувавлӓ гӹцок машанет, у ӹлӹмӓшӹм вӓш лишӹ 
эдемвлӓн сусу юкышты ппш веселӓн шакта.

Максим Горький.

Ядмашвлӓ.

1. Пармаштыш тетявлӓ Генуя халашкы малын толыныт?
2. Нинӹ забастовка ӹштӹшӹвлӓн тетявлӓ ылмышты махань 

шамаквлӓ гӹц каеш?
3. Парма хала гӹц толшы тетявлӓм Генуяшты кыце принимаенӹт?
4. Генуяшкы толшы тетявлӓ у вӓрӹштӹ ӹшкӹмӹштӹм кыце 

Чувствуенӹт? Рассказышты тидӹ гишӓн сирӹмӹ вӓрвлӓм лыдын 
пуда.

5. Тетявлӓм встречайымы анзыц, хала олицӓвлӓ, народ моло 
махань ылыныт?

6. Кавашты гӹц ыргымы анзылвачан эдемжӹ кӱ ылеш? 
«Тидйм йлй м ӓш кйн ӓ  яжонок пыртен шоктенӓ гйнь . . .  мӓмнӓм  
сйнгӓш ясы лиэш!^ — манмы шамаквлӓм, кыце ынгылымла?

Факйно — носильщик.
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Мазай кугуза дӓ моренвлӓ.
Ш онгы М азайна сарайышты шаям 
Шукым тӹнгӓлӹн: «Мӓмнӓн вел крайышты, 
Купан лап вӓрӹштӹ сетьдон, силкадон 
Дичьвлӓнӓм ак кычет моло ылгецӹ,
Нинӹвлӓ вӹц гӓнӓ утла линештӹ.
Тевеш моренвлӓ,—  сӹнзӓвӹд толмешкӹ 
Тожы жӓлӓет. Шошым полоеш 
Пиш шукын ямыт. Эчежӹ вет нинӹм 
М арывлӓ пагырдон пуштыт дӓ кычат.
Кышты йӓ нинӹвлӓн совестьшы?.. Мӹньӹ 
Икӓнӓ пулан рекӓшкӹ миэнӓм,
Шошым вӹд шукы нум тишкӹ йоктара.
Кеем дӓ кычем. Полой вӹдшӹ темеш.
Анжем изи островок —  тӹштӓкенжӹ 
Цуцан шӹнзӓлтӓт моренвлӓ. Неркӓжӹ 
Каждый минутын чӹдемеш, моренвлӓм 
Вӹдшӹ потопа; кымдыкшы гӹнь аршын 
Веле вет кодеш, а кытшы гӹнь вочык. 
Тӹшкӹ мӹнь мишӹм; пӹлӹшӹштӹм лывшат, 
Лӱдӹн шӹнзӹнӹт, акат тӓрвӓнӓлеп;
Иктӹм кычышым дӓ пушым командым:
Тӓжӹ тӹргӹдӓ пышышкем! мӹнь маньым. 
Мӹньӹн моренвлӓ тӹргенжӹ мыштевӹ. 
Ш ӓйӹк командем шӹцмӹкӹштӹ тӧрӧк 
Островшы ямы полой вӹд лӹвӓлӓн.
«Тоты, моренвлӓ, идӓ споры,— маньым.—  
Колышта мӹньӹм — Мазайым, кугузам!»
Тенге кытырен тырышты йогенӓ.
Штолмы —  тӓ агыл, пушӓнгӹн тангата,
Морен тӹштӓкен какляныл шӹнзӓлтӓ:
Нӓльӹм нышышкем, пиш лелӹок агыл.
Теве вешлӓдон ыдыраш тӹнгӓльӹм,
Ужам тӹшкӓ, тӹштӓкен морен.
Анжем тӓрвӓнӓ, купчиха гань кӹжгӹ.
Мӹньӹ ородым, мӹжӓрдон леведӹм.
Когон цӹ тӹ рӓ... Ирӓт агыл ылын.
Лишӹцем укшан пӹреня йогалта;
Тӹштӹ ӹшкӹмӹм лу морен спасаят,
Ш алгат дӓ шӹнзӓт, мӹшкӹрӹнӓт киӓт. 
«Нӓлнем ылнежӹ дӓ пышем валтедӓ».
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Ӹжӓл моренвлӓ дӓ ӹжӓл пӹреня — 
Мӹньӹ пӹреням ыдырал шӹндӹшӹм, 
Тӹдӹм пыш паштек шывшедӹл нӓнгешӹм 
Мӹньӹ солашкы пышемдон пырышым. 
Вӓтӹвлӓ, ӹрвезӹвлӓ анжат, цӱдейӓт; 
«Анжыдок мам ӹштӓ шонгы Мазает!»
Яра, цӱдейӹдӓ, дӓ ак кел мешӓйӓш.
Сола вес велнӹ рекӓштӹ мӓ линӓ.

Тиштӹ моренвлӓэм сепнӹшӹ ганьы 
Анжылтыт, ружгат: кок яла шагалыт,
Пышым мыльгыктат, вешлӓдон ыдыраш 
Ирӹкӹм ак пуэп. Ш ӓйӹквлӓ ужыт:
Сирӹм дӓ азымым, тӹшкӓм дӓ рош ам ... 
М ӹньӹ пӹреням сир докы шывшыльым. 
Пышем ялштышым дӓ «цевер» мӹнь маньым... 

Моренемвлӓ 
Кыдалевӹ пишок,
Мӹньжӹ нинӹлӓн 
Сӹгӹрӓльӹм: у-ух!
Йӹле, зверьвлӓ!
Перегӓлтӓ, дӓ тӓ 
Телӹм ӹнде 
Попазалда доко!
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Целен шӹндем —  бух!
Тӧрӧк в азат ... У -ух!..

Мӹньӹн командем выртышты шӓлӓнӹш, 
Ясывлӓ кок мыжыр пышеш кодевӹ —
Когон нӧренӹт, кӹлменӹт; мешӓкӹш 
Пиштӹшӹм нинӹм, дӓ токем нӓнгешӹм. 
Мӹньӹн ясемвлӓ йыдвашет кошкенӹт,
Яжон ӹренӹт дӓ омым пӹтӓренӹт; 
Нинӹвлӓм алыкыш лыктым, мешӓк гӹц 
Иӧрӓл мӹнь колтышым,—  кердмӹн чӱктевӹ. 
Тошты советым мӹнь нинӹлӓн пушым; 
«Телӹм турешем идӓ ли!» маньым. 
Кӓнгӹжӹм, шошым мореным ам лӱ:
Худа кавашты, дӓ мижшӹ ви леш » ...

Я1

КЫ

ша

Ядмашвлӓ.
Н. А. Некрасов.

1. Шошым полой вӹд годым моренвлӓ ӹшкӹмӹштӹм кыце 
ытарат? Стихын кыды корнывлӓштӹ тидӹ гишӓн келесӹмӹ?

2. Мазай к у гу за  моренвлӓм кыце колымаш гӹц ытарен? Ясы- 
ланышыБлӓштӹм кыце лицен?

3. Мазай кугуза ӹрвезӹвлӓлӓн махань потикӓм (цӱдейӹмӓ- 
шӹм) ӹштен?!

4. Мазай кугуза моренвлӓм шошым малын ак лӱ? Стихын 
шамаквлӓдон келесен пуда.

5. Стих лоэш анжыктым рисункыжы стихын кыды вӓржьш  
анжыкта?

Рисункын анжыктым вӓржӹм лыдын пуда.

I

Шошымшы кӹдӹртӹшӓн юр.
Ир шошым андак мӹнь кӹдӹрцӹм, 
Дӓ кловой пӹлгом- воктен тӹдӹн 
Ружгалтен рунген мадын кемӹм, 
Яратен анжем мӹньӹ тӹдӹм. 
Кӹдӹртӹш юкшы пиш мӱгӹрӓ, 
Ш ӹведеш юржы, пырак вӹсӓ, 
Кечӓлтӹ юрын ялававлӓ 
Дӓ тӹдӹм кечӹ тьолгыжтара.
Кырык гӹц юр вӹд шужге йога, 
Ш ӹргӹштӹ кек юк шойге ш акта,—
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Вӹд шужгым юк дӓ шӹргӹн юкшы 
Кӹдӹртӹш семеш сусун шактат. 
Завод туре пӹл шагалеш.
Ужеш —  народ вӹлнӹ флагвлӓ, 
Трувавлӓ гӹц шӹкшӓт ак лӓк, 
Трувавлӓ гӹц юк мӱгӹрӓлтеш.

Ф. И. Тютяев.
Ядмашвлӓ.

1. Тютчевын стлхышты сирен анжыктымашыжы гӹц шошымшы 
кӹдӹртӹшӓн юрышты махань веселӓ, сусу  улы?

2. Шошым кӹдӹртӹшӓн юрын веселӓжӹм дӓ сусужым стихын 
шамаквлӓдон келесӹдӓ.

С О в .

:ыце

Ясы-

ӓмӓ-

гхын

жӹм

Цилӓ вӓре Май.
Майский кечӹн октябрятвлӓ 
Мырым мырен лӓктӹн кевӹ. 
Анжат —  пӹлвлӓ, мызырланен 
Пӹлгом кымдык леведӹнӹт. 
Октябрятвлӓ пӹллӓн попат:
—  Тӹнь тишецӹн йоген кеок, 
Юр лиэш гӹнь, — пелештӓлӹт, • 
Парадышкы акат пыртеп.

Завод туре пӹл шагалеш. 
Ужеш — народ вӹлнӹ флагвлӓ, 
Трувавлӓ гӹц шӹкшӓт ак лӓк, 
Трувавлӓ гӹц юк мӱгрӓлтеш. 
Ик рабочий пӹллӓн попа:
■— Тидӹ эче ма техеньӹ?
Вет мӓлӓннӓ тагачыжы 
Ю ржы ак кел воксеокыш!

Пӹлвлӓ лошты валгалт колтыш. 
Тангыж докы пӹл сӓрнӓл кеш, 
Ш ылдырвлӓжӹм кымдан шӓрен.
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Карапльы дорц ӱлӹцок кеш. 
М атросвлӓжӹ дружнан саслат: 
—  Колышт, юр мӓлӓннӓ ак кел. 
Земля докы тӹнь кен колтай, 
Мӓмнӓн тиштӹ Первый май!

Пӹл шӹдешкен чӹнь ворчалтыш, 
Ш ӹдӹ пардон ӹшӓт цаклы,
Маяк стьоклаш тӹкнен миш,
Степь вӹлецӹн чӹнь кен колтыш. 
Степь вӹлецӹн пӹлӹм поктат;
—  Иргод кечӹн лучи толай, 
Кишлакышты флагвлӓ кечӓт, 
Тагачыжы праздник —  Первый май1

Кырык вӹлнӹш аул докы 
Рунге мырен пӹл сӓрнӓлеш:
Аул хӓлӓ тыргыжланен 
Тӹдӹн юкеш сӹгӹрӓлеш:
—  Тӹнь кӹдӹртӹш ит лӱдӹктӹ! 
Пацынракок тӹнь чонгештӹ, 
У ж ат ,— мӓмнӓн яжо кечӹ, 
Кавказ гачок лучи чӱктӹ!

Пӹл чонгештӓ, пакы кеӓ,
Мир кымдыкеш сӓрнен шоэш, 
Юр пӹрцӹквлӓм поген шӹнден 
Ш анхай вӹлецӹн эртен кеен, 
Австрин ӧлцӓ туре кеен, 
Австралийский степьвлӓ кӱшӹц, 
Кырык вӹлецӹн, шӹргӹ кӱшӹц, 
Кого корпусвлӓ гӹц кӱшӹц . . .  
Цилӓ вӓре пӹллӓн попат;
—  Тидӹ эче ма техеньӹ?
Вет мӓлӓннӓ тагачыжы 
Ю ржы ак кел воксеокыш!
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Кечӹ шӹнзӹн веле шокта,
Пӹл остатка силам пиштен 
Октябрятвлӓ докы толын,
Рвезӹ влӓ гӹц тӹдӹ ядын:
—  М ай ^праздникым эртӓрдӹмӹ,
Вара улы сӓндӓлӹкшӹ?
Рвезӹвлӓжӹ пӹллӓн “попат:
—  Лучи тӹньӹ итӓт кӹчӓл,
Край гӹц крайыш итӓт кашт,
Ц илӓ вӓре П ервый май.

М. Ивенсен.
Ядмашвлӓ.

1. Махань вӓрвлӓ гач дӓ сӓндӓлӹквлӓ гач пӹл каштын?
2. Кувлӓ пӹлӹм поктен колтенӹт, цилӓштӹм келесӹдӓ.
3. Малын пӹлӹм цилӓн поктен колтенӹт?
4. СССР сага капиталистический сӓндӓлӹквлӓштӹ Первый 

май праздникым кӱ празднуя?

Упражненивлӓ.
Ти стихотвореним юквлӓдон лыдаш теменьдӓ; октябрятвлӓлӓ 

(кок гӓнӓ; пытӓри дӓ вара), рабочийвлӓлӓ, матросвлӓлӓ, степыштыш 
кишлакышты ӹлӹшӹвлӓлӓ, кырыкыщтыш аулышты ӹлӹшӹвлӓлӓ, 
цилӓ мир вӹлнӹшӹ рабочийвлӓлӓ.

Первый майын лишӹ утренникышты лыдын пуаш йӓмдӹлӓлтӓ.

Мистер Твистер*.
1.

Улы
Вескидӹштӹ
Кукын
Контора^.

' М истер Твистер — госпо- 
дин Твистер (английский йӹл- 
мӹдон).

 ̂ Кукын к он тор а— путе- 
шествениквлӓлӓн, паян эдем-

Тӹштӹ тӓлӓндӓ 
Пиш скушна 
Лин гӹнь,
Мирым пиш ужмыда 
Тӓмдӓн шон гӹнь,— 
О стров Таитим, 
Парижым, Памирым,-

влӓлан, кого оксаэш транспор- 
тым мон пушы контора.
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' 1:1

II'

Кук тӓлӓндӓ 
Ик выртышты 
Йӹле караплеш 
Каютым моэш,
Ӓль самолетым 
Тӓлӓндӓ пуа,
Тидӹ верблюдым 
Дӓ колташ ш̂ -̂дӓ.
Яжо отелеш 
Кӹдежӹм моэш. 
Ванныйым,
Завтракым 
Вӓрӹшкӹ пуа.
Северым, югым, 
Кырыквлӓм, недравлӓм,’ 
Пальмывлӓм, кедрвлӓм'^ 
Анжыкта Кук.

2.
Мистер
Твистер,
Ылшы министр,
Мистер
Твистер,
Делец дӓ банкир’, 
Заводвлӓн, газетвлӓн, 
Пароходвлӓн хоза, 
Йӓрсӹмӹ годым 
Мир йӹр сӹрнӓш лин. 
Вӓтӹм, ӹдӹржӹм 
Нӓнгеӓш решен.

' Недравлӓ — рок 
ылшы богатствы.

 ̂ Кедрвлӓ 
пушӓнгӹ.

* Банкир —

лошты 

— имӓн породы 

банк хоза.

ыдыржы 
Согласын ылыт.

I

3.
Ирок 
Кук доны 
Цорга аппарат:
—  Каютым нӹлӹтӹм 
Ньйу-Йорк —  Ленинград, 
Лижӹ гостинный 
Фонтанан,
Садан.
Толькы смотри тӹнь, 
Сагана ӹнжӹшт ли 
Негрвлӓ,
Китайцвлӓ 
Дӓ молы 
Сбродвлӓ. - 
Мистер 
Ь1неж уж
Цветной народвлӓм.
Кук
Телефондон
Келесӓ:
—  Есть!
Ыштем мӹнь 
Шӱдӹмӹм,
Ваша честь.

4.

Лу минут анзыц 
Карапльышкы Твистер 
Миӓ кемешкӹ 
Дӓ бортышкы 
Куза.
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Папа —  сагажы, 
Сӹнзӓлыкшы кого.
Ӹдӹр —  сагажы, 
Мартышкам элтӓлен. 
Нинӹн паштек 
Кеӓт нӹлӹт 
Великан,
Туп вӹлнӹштӹ 
Коклы нӹлӹт 
Чемодан.

5.

Ыжар коэ вӹлнӹ 
Пароходшы кеӓ, 
Нью-Йорк гӹцӹн тишкӹ 
Пароходшы толеш. 
Корнын тӧрдон тидӹ 
Востокышкы кеӓ.
КыӒ}да корма шайыц 
Океанжы шужга.
Мистер
Твистер,
Ылшы министр,
Мистер
Твистер,
Банкир дӓ богач, 
Заводвлӓн, газетвлӓн, 
Пароходвлӓн хоза,
Океан вӹлнӹ 
Мадеш мӓчдон пиш.
Уке сагажы 
Цветной народвлӓ—  
Негрвлӓ,
Китайцвлӓ
Дӓ молы сбродвлӓ.
Негрвлӓм,

3 5 6 9  К нига для чтения.

Китайцвлӓм 
Д ӓ молы народвлӓм 
Ш ывштат вет молы 
Вес пароходвлӓ.
Негрлан,
Китайцлан
Ш окшы дӓ начкы,—
Коэ шӓвӹктӓ,
Ш ремеш вуй каршта.

6.
Мистер
Твистер,
М иллионер,
С оветский Союзыш 
Лин тури ст\ 
Ленинградский 
Кого портын
Ружгым юкшы лишемеш. 
Вургымла вел 
Бортшы дорцын 
Хала каяш тӹнгӓлеш. 
Ш укы колонны,
Лудалгы вӹд.
Пӹлгом шимемӹн,—  
Заводвлӓн шӹкш.
Мистер шляпӓм 
Кидешӹжӹ кыча,
Тидӹ пристиныш 
Трап^ мычкы вала, 
Твистер анжалеш, 
Петропавловский

* Т урист— путешественник. 
 ̂ Трап — пароходыштыш  

ташкалтыш.
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Шпильыш^,
Пиш йӹле шӹнзед! 
Автомобильыш.
Оптат вешӓвлӓм 
Д ӓ шӹнзӹт цилӓн. 
Авто шӹдешкен 
Сӹгӹрӓл колта.
Тидӹ асфальт мыч 
Кыдалаш тӓрвӓнӓ, 
Каштшын лицӓшкӹ 
Бензиным шӱлӓлтӓ.

7.
Мистер
Твистер,
Ылшы министр,
Мистер
Твистер,
Мидлионер.
Завӧдвлӓн,
Газетвлӓн,
Пароходвлӓн хоза,
Пыра гостиницыш 
« Англетерыш».
Ш ӧртни сигарым 
Ышмаэш пырылын, 
Ш вейцарлан попа 
Английский йӹлмӹдон:
—  Тӓмдӓн отельышты 
Улы ли номер?
Тид1кӹ тенгечӹ 
Пуэннӓ уверӹм.
—  Улы,—
Келесӓ

Усиӓн привратник,^- 
Номер девятый, 
Номер десятый.

8.
Олен ашкедӹт 
Узоран ковер мыч, 
Эртӓт тӹгӹрӹм 
Д ӓ номерыш кеӓт. 
Пиш кого швейцар 
Галунан^ сюртукан, 
Мистер паштекшӹ — 
Кымдарак панаман, 
Папа паштекшӹ —  
Иӹргешкӹ очкиӓн, 
Б1дӹр паштекшӹ —  
Мартышкам элтӓлен. 
Трук
Иностранецвлӓн
Ышма
Кӓрӓлтеш.
М истерын 
Твистерын 
Пӱжвӹд 
Вӓк лӓктеш.
Номер гӹц,
Сто девяносто гӹц,
Кӱшӹц
Шим эдем,
Пиш кого кӓпӓн 
Ашкедеш.
Кидшӹм

* Шпиль — зданин 
мычашыжы.
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кашар

* Приврӓтник— швейцар, 
амаса доны шалгышы.

 ̂ Галун — костюмыштыш 
тьолгыжшы ӓнгӹсӹр нашивкы.
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Пылдыреш
Тӹкнӹктен ашкедеш; 
Трупкам пырылын 
Дӓ ладнан 
Шывшылеш.
Кайыт тӹгӹрӹштӹ 
Шимӹ эдемвлӓ,
Шимӹ эдемвлӓ 
Ашкедӹт иканьвлӓ. 
Каждый 
Шим кидшӹм 
Тӹкнӹктен пылдыреш, 
Каждый
Трупкажым иырылын 
Дӓ шывшеш.
Мистер 
Шӹдешкӹде 
Тырхен ӹш керд. 
Тӹшкӹ анжалеш, 
Тишкӓт анжалеш.
— Тиштӹ отельышты 
Ь1лӓт негрвлӓ,—
Кодаш мӓлӓннӓ 
Тишӓкен акли!
Кымда панаман 
Ташкалтышым вала, 
Кымдан ташкалеш 
Кыргыжмыла вала. 
Папа паштекшӹ —
о

Иӹргешкӹ очкиӓн, 
Ӹдӹр паштекшӹ — 
Мартишкам элтӓлен. 
Иӹле дӓ юкте 
Автошкы шӹнзӹт» 
Шоферын тупшы гӹц 
Зонтикдон шырат.
10*

Пиш строгий швейцар 
Поклоным^ ӹштӓлтӓ, 
Будкыш кыргыжеш. 
Телефоныш чӹнь сасла:
—  Д ва 
Сорок два 
Сорок восемь, 
«Астория»!
Ш вейцар
Григорийдон понынем, 
Улы?
Колышт, Григорий, 
Наверны, тӹнь докет 
Миӓт автоэш 
Туриствлӓ кымыт, 
Твистер лӹмӹштӹ, 
Отчаянный ылыт,
Пиш скандалиствлӓ, 
Отельна гӹц миӓт. 
Номер, ман, уке,
Тенгелӓ келесӹ.
Пӓлӹ, Григорий!
Дӓ лиок здорова!
—  Двадцать один 
Восемнадцать, 
«Сицилия»!
Ш вейцар
Василийдон попынем, 
Улы?
Колышт, Василий, 
Наверны, тӹнь докет 
Миӓт автоэш 
Туриствлӓ кымыт, 
Твистер лӹмӹштӹ.

I

Поклон ^  кымалмаш
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Отчаянный ЫЛЫТ,

Пиш скандалиствлӓ, 
Отельна гӹц миӓт. 
Номер, ман, уке, 
Тенгелӓ келесӹ. 
Кольыц, Василий?
Дӓ лиок здорова!
—  Пять 
Тридцать пять 
Тридцать девять 
«Италия!»
Ш вейцар
Виталийдон попынем, 
Улы?
Здравствуй, Виталий, 
Ц ецаш .. . дӓ пакыла.

9.
Выжге пыракшы 
Ӧлцӓштӹ вӹсӓлтеш. 
Автомобильжы 
Ӧлцӓштӹ кыдалеш. 
Гогольын ӧлцӓ,
Третий подъезд.

—  Уке, — келесӓт,- 
Отельышты вӓр. 
Площадь Восстания, 
Пятый подъезд.
—  Уке,—  келесӓт —  
Отельышты вӓр. 
Пестельын ӧлцӓ, 
Первый подъезд.
—  Уке, — келесӓт, — 
Отельышты вӓр. 
Ш елӹн автожын 
Вургымла шинижӹ. 
148

Скоры 
Бензинышты 
Пӹтӓ моторлан.

10.
Мистер Твистер, 
Ылшы министр, 
М истер Твистер, 
Миллионер,
Заводвлӓн, газетвлӓн, 
Пароходвлӓн хоза, 
Гостиницыш мӹнгеш 
«Англетерыш» толеш. 
Папа паштекшӹ —  
Йӹргешкӹ очкиӓн, 
Ь1дӹр паштекшӹ — 
М артишкам элтӓлен. 
Сралым амасам 
Толевӓт стучевӹ. 
Цолт
«Англетерышты» 
Подъезд чӱктӓлтӹ, 
Цӓш  луаткоктым 
Кӱшнӹ севӓльӹ. 
Ш вейцар пырысым 
Ш олток шывшыльы.
— Позда,—
Келесӹш
Усиӓн служитель:
—  Уке 
Девятый 
Дӓ уке 
Десятый.
Угнетенный 
Народвлӓн 
Кӹзӹт съезд.

1 .



Тӓлӓндӓжӹ 
Отелеш 
Кодте вӓр.
—  Мам йӓ мӹнь ӹштем? 
М ӹнь пиш янгыленӓм,—  
М истерлан Твистерлан 
Ь1дӹржӹ пелештӓ;
—  Вӓрӹм амалаш 
Ана мо гӹнь тиштӹ, 
Пӧртӹм, ӓнят,
Иктӓжӹм
Тӹнь нӓлӓт?
—  Н ӓлӓт!-- 
Ӓтяжӹ
Ш ӱлӓлтен келесӓ.
— Тӹнь вет 
Чикагошты ат ыл 
Ӹдӹрем.

11.

Ӹдӹр дӓ ӓвӓ 
Шамте лиэвӹ.
Нӹнӹм усйӓн 
Ш вейцар ладнангда. 
Пролетарский вӓрӹш 
Нӹнӹм нӓнгеӓ, 
Ш вейцарвлӓн кӹдежеш 
Нӹнӹм амалта.
А мистер ӹшкежӹ 
Прихожыеш шӹнзеш;
— О, йымы! — пелештӓ, 
Амален дӹ кеӓ.
Мистер
Твистер,
Ылшы министр,
Мистер

Твистер,
М иллионер 
Корнеш шалнен, 
Советский отель 
«Англетерын»
Порогеш амален.

12.
Йӹрен амала 
Дӓ омыным ужеш. 
Омын потикӓ, 
Цӱдейӹмлӓ каеш. 
Вуйта томадымы 
Тидӹ бродяга;
Йыдым 
Пӹцкемӹштӹ 
Каштеш ӧлцӓштӹ.
Трӱк
Самолетын 
Пиш кӱшӹц 
Ю к шакта,
Вуйта
Пӹлгом гӹц земляшкӹ 
Кук вала.
Твистер 
Кук докы
Кыргыжеш, дӓ тӹдӹн 
Пиш энергичный 
Кидшӹм кычалеш. 
Вырт,
Самолетышкы —  
Токыжы шӹнзеш, 
Лучок
Амасам чӱчеш 
Д ӓ кӱшкӹ.
Теве Америка
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Туан сӓндӓлӹк — 
Мраморный пӧрт 
Дӓ сады сагажы. 
Подъездым пачеш 
Шонгы слугажы.
— Уке,—  келесӓ,—■ 
Америкышты вӓр. 
Тумын амасам 
Цаткыдын чӱчеш. 
Мнстер Твистер, 
Ылшы министр, 
Мистер Твистер, 
Миллионер 
Ш ижеш дӓ анжа,
Эче «Англетер». 
Ш ижеш 
Советский 
Отельын норогеш.

13.
Ирок
Ь1рвезӹ
Шоткадоны толеш, 
Кемвлӓм веселӓн 
Чистаяш тӹнгӓлеш -  
Сарым, якшаргым, 
Кымдавлӓм дӓ изим, 
Шведским, 
Советским, 
Немецким, 
Французским.
Ш укы мыжырым 
Срокеш чистая, 
Кемӹм остаткам 
Ягылтен ш окта—■ 
Анжа, тӓгӱ:
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Иностранец кӹньӹлеш. 
Иӹржӹ анжалеш, 
Сигарым нырылеш, 
Ш вейцар контор гӹц 
Дӓктӹн шагалеш. 
М истерлан швейцар 
Тенгелӓ манеш:
—  Улы кӹдежвлӓ 
Иӹгӹре кокты,
Ванна,
Гостиный»
Фонтанан
Дӓ садан.
Кедӓг гӹнь тӓмдӓм 
Нӓнгеем тӹшкӹ.
Толькы тӓлӓндӓ 
Келесем иктӹм:
Ик велдӓ номерым 
Снимая китаец,
Вес велдӓ номеры.м 
Снимая малаец, 
Кӱшнӹштӓ номерым 
Снимая индус,
Ӱлнӹштӓ номерым 
Снимая зулус. 
Ваштылеш 
Миллионер 
Омпышдонжы,
Рвезӹвлӓ ганьы 
Севӓлеш лапажым. 
Сасла
Английский йӹлмӹдон:
—  О-кэй!
Комнатвлӓн 
Ключвлӓдӓм 
Пуда скорей!



Дӓ кидшӹ 
Ь1дӹржӹм, 
Мартышкам 
Кычалеш,
Дӓ комнатыш 
Мистер
Тӹргӓлтен ашкедеш.

Мистер
Твистер,
Ылшы министр, 
М истер 
Твистер, 
Миллионер.

С. М арш ак.

Ядмашвлӓ.
1. Советский гостиницышты Мистер Твистер ма гишӓн когон 

ӧрт гӹц кен?
2. Ӹшке доныжы, капиталистический сӓндӓлӹкӹштӹ (Амери- 

кышты), тидӹ махань порядкаэш тыменььш? Мистер Твистер кор- 
нышты махань условишты кеен, негрвлӓ махань условишты  
кенӹт. Стихотворенин шамаквлӓдонок келесӹдӓ.

3. Советский швейцар Твистерым кыцелӓ тымдем?
4. Мистер Твистерын положенижы лелӹ лимӹкӹ швейцар 

остаткаэшӹжӹ кыце ӹштен?
5. Советский яжо гостиницын комнатвлӓштӹжӹ кӱвлӓ ылы- 

ныт?
6. Малын цилӓ мир вӹлнӹш труйыш представительвлӓн  

съездвлӓ мӓ донына, СССР-шты лит? Малын мол сӓндӓлӹквлӓштӹ 
агыл?

Упражнени.
Мистер Твистер гишӓн историм рольвлӓдон лыдта.

Ильичын изижӹ годшы дӓ школышкы 
кашмы годшы ӹлӹмӓшӹжӹ.

I.

Мӓмнӓн вождьна Владимир Ильич Ульянов (Ленин) 
1870 ин 10 (22) апрельын, Йыл тӹрӹштӹш Симбирск 
халаэш шачын. Кӹзӹт ти халам, тӹдӹн лӹмеш, Ульяновск 
манын лӹмденӹт.

Владимир Ильичын ӓтяжӹ Илья Николаевич тӹнӓм 
Симбирский губернӓштӹш народный училищывлӓн инспек- 
тор ылын. Тидӹ проста семья гӹц лӓкшӹ ылеш, сӓмӹрӹк-
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шӹ годымок эче ӓтяжӹ гӹц тылык кодын, ӹзӓжӹ палшым- 
дон веле труднан образованим плучаен. Симбирскышты 
незервлӓлӓн, хресӓнь тетявлӓлӓн тыменяш школвлӓм строяш 
шукы стараен. Седӹндон тидӹ силажым, трудвлӓжӹм ӹжӓ- 
лӓйӹдеок, керек махань игечӹ шалгымы годымат, губернӓ 
мычкы кыдалыштын.

Владимир Ильичын ӓвӓжӹ Мария Александровна врач 
ӹдӹр ылын. Тидӹ сӓмӹрӹкшӹ годым шукы веремӓжӹмок

солашты эртӓрен. Солашты 
хресӓньвлӓ тидӹм пиш яра- 
тенӹт. Тидӹ музыкым яжон 
шактен мышта ылын, музык- 
шымат яжон пӓлӓ ылын. Ве- 
скид йӹлмӹвлӓм —  француз- 
ским, немецким дӓ англий- 
ским яжон пӓлӓ ылын. Музык- 
шымат, йӹлмӹвлӓжӹмӓт те- 
тявлӓлӓн тымден. Тидӹ кого 
обществым, хынален кашма- 
шьш моло яратыде, пилӓ йӓр- 
сӹмӹ веремӓжӹм ӹрвезӹвлӓ 
лошты эртӓрен. Б1рвезӹвлӓжӹ 
гӹнь тидӹм пишок яратенӹт.

Владимир Ильичын кушмы семьяжы пиш дружнан ӹлӹ- 
шӹ семья ыльы. Тидӹ кымшеш шачшы ылын. Изижӹ 
годым тидӹ шукыжок О льга лӹмӓн шыжаржыдон мадын. 
Ольгажы тидӹ гӹц иӓк-пелӓк изи ылын. Нинӹ коктынат 
пиш пӹсӹ дӓ бойкый ылыныт, ружген, кыргыжталын мадаш 
яратышывлӓ ылыныт. Техень мадышышты когонок Володя 
мадеш ыльы, тидӹ мадаш тӹнгӓлмӹкӹжӹ шыжаржым 
камандывая моло ыльы. Мадаш тӹнгӓлмӹкӹштӹ Ольгажым 
диван лӹвӓкӹ поктыл пыртаат, вара тӹшец: «Шагом марш 
из-под дивана!»— манын, камандываен лыктеш ыльы. Ма- 
дышвлӓдон мадаш яратыде, со пыдыртен. Мӓ когораквлӓ 
пумы мадышвлӓнӓм ӹненӓ пыдыртыкты, пӓренӓ, тидӹ мӓ 
гӹцнӓ кынамжы шӹлеш моло ыльы.
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Вӹц иӓшӹжӹ годымракок эче ӓвӓжӹ гӹц лыдаш 
тыменьӹн. Володяжат, тидӹндон иквӓреш тымень шоктышы 
Ольгажат, лыдмашьш пишок яратен колтевӹ Б1рвезӹлык 
книгӓвлӓ, журналвлӓ моло ӓтям докы утыдонок шукы толытат, 
нинӹ ти журналвлӓм, книгӓвлӓм моло пиш охатан лыдыт ыльы. 
Вара тӹнӓмок русский истори гишӓн сирӹмӹ рассказвлӓм 
лыдаш тӹнгӓлевӹ, стихвлӓм наизусть тыменяш тӹнгӓлевӹ. 
Лыдын ситӹмӹкӹ, шыжаржым сагажы нӓлешӓт, мадаш 
кыргыжеш. Мадашыжы гӹнь, анзылнат келесӹшӹм, руж- 
гымла, кыргыжталмыла мадышым пиш ярата ыльы. Кӓн- 
гӹжӹм нинӹ коктын кудвичӹшкӹ, садышкы кыргыжыт,. 
пушӓнгӹвлӓ вуйышкы ыдыркален кузат, кынамжы мӓ сагана^ 
когораквлӓ сагаок «шим пандыла» мадыт (кӹзӹт ти ма- 
дышым «палочка-застукалочка» маныт векӓт), Володя ти 
мадышым пиш ярата ыльы, вара тидӹ крокет манмы мады- 
шым пиш яратен мадаш тӹнгӓльӹ. Телӹм кудвичеш ӹш- 
тӹмӹ кырыкышты изидирӹн мадаш ярата ыльы. Тӓнг- 
влӓжӹдон лымлаат мадеш ыльы. Вара векӹлӓжӹ изи 
ечӹдон мадаш тӹнгӓльӹ. Симбирскышты ечӹдон ма- 
даш ӹштӹмӹ катокышты мадмыштым ӓшӹндӓрем. Во- 
лодя, Саша ӹзӓжӹ ганьок, кӱкшӹ кырыкышты мадеш 
ыльы. Кырыкшы гӹнь, пишок тура, изидирӹнӓт валаш лӱ- 
дӹш. Кырыкшы тураат, валаш тӹнгӓлмӹштӹ годым, нинӹ 
пӱгӹнен шӹнзӹт, вара валымышты семӹнь виӓнӓт, пасе 
вӓрӹшкӹ шомыкышты, тӧр шагалынок мӹндӹркӹ кеӓт. 
Нинӹм анжен мӹньӹнӓт тӹштӹ мадмем шоэш ыльы дӓ 
нинӹлӓ мадашыжы лӱдӹшӓт, мадтелам, Мадмышты годым 
Володялан мадашыжы, мӹнь шанымаштем гӹнь, Саша гӹц 
яжорак, куштылгырак ыльы; тидӹ кого кӓпӓн агыл, кымда 
ӹнгӹжӓӓн, пингӹдӹ кид-ялан. Изи ечӹжӹдон гӹнь, Володя. 
вара, гимназист лимӹкӹжӹ мадын.

II.

Володя гимназишкы 9 иӓш дӓ пелӹн, первый классыш- 
кы пырен. Куштылгын, охатан тыменьӹн. Тидӹн способ- 
ностьшат яжо ыльы. Ӓтямжӓт тидӹм мол тетяжӹлӓок яжон

153.



•I  I

тыменяш тымда ыльы, школышты пумы уроквлӓм тӧр, 
яжон пӓлен нӓлӓш тыменяш шӱдӓ ыльы. Ӓшӹндӓрем, учи- 
тёльвлӓжӹ шайыштыт ыльы: Володя керек махань уро- 
кыштат ынгылдарен попымым пиш яжон колыштеш маныт 
ыльы. Способностьшы яжоат, пумы урокым тидӹ классы- 
шток эче яжон ӓшӹндӓрен, токына толмыкыжы, мондымаш 
гӹц веле лыдылдалеш ыльы. Вады лиӓш тӹнгӓлмӹкӹ, мӓ 
когораквлӓ ӹшке уроквлӓнӓм столовыйышты ик кого стӧл 
йӹр погынен шӹнзӹн ик лампы тыл сотышты ӹштӓш 
тӹнгӓлӹнӓ: анжет, Володя ӹшке уроквлӓжӹм тьшеньӹнӓт, 
мадашат тӹнгӓлеш, мам-шон шайыштеш, ӹшкежӹ гӹц 
изирӓквлӓм мыскыла, мӓлӓннӓ ӓптӹртӓ. Старший класс- 
влӓштӹ тӹнӓм шукы урокым тоны ӹштӓш пуат ыльы. 
«Володя, тырлемӓ!> — «Ави, Володя урок тыменяш ӓптӹр- 
тӓ», Володялан соикток, тырын шӹнзен нерад лин, тидӹ 
кыргыжталаш, мадаш, ружгаш тӹнгӓлеш. Кынамжы изи- 
влӓм ӓвӓм залышкы поген кеӓӓт, тӹштӹ рояль юк семӹнь 
изи ӹрвезӹлык мырывлӓм мыраш тӹнгӓлӹт. Володя мыраш 
ярата ыльы; тидӹн музык пӓлӹмӓшӹжӓт яжо ыльы. Тӹнге 
гӹнят, тидӹ тиштӓт соикток тырын эртӓрен ак керд. Изи 
шоляжы —  Митя, 3— 5 иӓш ылмыжы годым пиш ӹжӓлӓ- 
йӹшӹ ылеш ыльы. Седӹндон тидӹ «козлик» мырым мӓгӹ- 
рӓл колтыде нигнамат мырен пӹтӓрен ак керд ыльы. 
Тидӹлӓн со ладнан мыраш, мӓгӹрӹдеок мырен пӹтӓрӓш 
семӓлен попенӓ ыльы. Тидӹ попымна паштек, мырын 
ӹжӓллӓ чучмы вӓрвлӓжӹм сӹнзӓвӹд лыктеок мыралтен 
колташ старая ӹлнежӹ, тӹшӓк Володя тидӹ докыла сӓр- 
нӓл шагалешӓт, лицӓжьш лӱдӹшлӓ ӹштӓлтен колта, паснан 
ударенивлӓм ӹштен: «Напали на козлика серые волки»,—  
манын мыраш тӹнгӓлеш. Митя мӓгӹрӓл колтымаш гӹц ма- 
улы силажыдон тырха. Тӹнге гӹнят, зорникет ак цӓрнӹ, 
эче ойхан лицӓдон, тошна юкдон шывшылрак мыраш тӹн- 
гӓлеш: «Оста-а-вили ба-абушке ро-жки да но-жки.» Изиэт 
тырхен ак керд, кердмӹн мӓгӹрӓш тӹнгӓлеш. Ӓшӹндӓрем, 
тидӹ гишӓн Володядон вӹрседӓлӹнӓ, изим мыскылыма- 
шешӹжӹ шӹдешкем ыльы.
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III.

Атям тонына ылмыжы годым, мӓмнӓм со тырышты шӹн- 
зӹктӓш, уроквлӓм ӹштӓш палшаш цаиа ыльы. Тидӹ Воло- 
дям ӹшке кабинетышкыжы нӓнгеӓӓт, Володя гӹц уроквлӓ- 
жӹм ядыштеш. Керек кынам ядышт, Володя урок- 
влӓжӹм цилӓ пӓлӓ. Тӹнӓм ӓтям тетрадеш сирӹмӹ латинский ‘ 
шамаквлӓм ядышташ тӹнгӓлеш. Володя тидӹвлӓмӓт 
цилӓ тӧр келесен пуа. Ӓтямӹн йӓрсӹмӹ веремӓжӹ 
уке гӹнь, Володян уты веремӓжӹм нимадонат,—  шамак 
толшы, шахматдон моло —  йӓшнен ак керд гӹнь, столовы- 
еш тыр шукы веремӓэшок ак ли ыльы.

Ц илӓ пӓшӓжӹмок пиш шотдон керӓллӓ ӹштен мимӓштӹ- 
жӹ, шахматла мадмашымат ӹзӓжӹ ганьок, книгӓвлӓ вӹлец Во- 
лодя тыменяш тӹнгӓльӹ дӓ варажы пиш яжон мадеш ыльы. 
Ти мадыш вара тидӹлӓн солавлӓштӹ, изи халавлӓштӹ 
ӹлӹмӹжӹ годым, пачешӹжӹ ссылкышты, вескидвлӓштӹ 
ӹлӹмӹжӹ годым моло, шукы кужы кечӹвлӓм, йыдвлӓм 
эртӓрӓш палшен. Гимназист ылмыжы годым Сашадон 
шахматла мадаш пиш ярата ыльы. Ш ахматла велеӓт агыл. 
Тидӹ Саша мала мадеш, мам ӹштӓ, цилӓок ярата ыльы. 
Володя ӹзӓжӹм пиш ярата ылят, керек мажымат Саша 
ӹштӹмӹ статян ӹштен миӓ ыльы. Володя гӹц керек-ма 
гишӓн ядат гӹнят, нимамат сразы ак келесӹ, со Саша 
вӹкӹ анжа. Кыце, мала маднежӹ, гуляялаш кенежӹ, кач- 
каш шӹцмӹкӹжӹ шӹрӓшӹм моло кыце, ӱдон ӓль шӹшер- 
дон качнеж ӹ—'Саш а келесӹмешкӹ нимат ак келесӹ. Тӹ- 
дӹжӹ гӹнь йори йӹле ак келесӹ, шоляжы вӹкӹ койырым- 
ларак веле анжалеш. Мӓ Саша дон коктын Володям 
ваштылына. Ваштылмашна Володям ти пӓшӓ гӹц ӱкшӹктен 
ӹш керд. Тидӹ соикток: «Саша кы це—^мӹнят тӹнге» — 
манын, попа ыльы.

Сашажы пиш толкан, ышан, керек махань пӓшӓмӓт пиш 
пютдон ӹштӹшӹ ӹрвезӹ ылят, тидӹн статян ӹштен мимӓш

‘ Латинский йӹлмӹ — первиш римлянвлӓн йӹлмӹ: ти йӹлмӹ- 
дон ӹнде ак попеп, тидӹм махань-шон йӹлмӹштӹ икань научный 
названивлӓштӹ пользываят.
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Володялан пишок кого пользы ли: тидьг пумы пӓшӓм пӹ- 
тӓрӹмешкӹ ӹштӹмӹм, точны дӓ цаклен, когон ӹштен 
мыштымашын примерым соок ӹшке анзылныжы ужын 
шалген.

Пӓшӓ ӹштӹмӓштӹ веле агыл, Саша эдемвлӓдон, йӓл- 
влӓдон попымаштат пиш яжо пример 'мӓлӓннӓ ыльы. Мӓ 
тидӹм ти гишӓн цилӓн пиш яратенӓ'ыльы. Тидӹ мӓмнӓн 
шаянам, ядмашнам моло пиш колыштеш ыльы, ласко, 
хыть мажымат тӧр ӹштӓ дӓ пиш пингӹдӹ характеран ыльы. 
Володя 'изиж ӹ годым вспыльчивый ылеш ыльы, Сашан 
ӹшкӹмжьш, ладнан видӹмӓш, яжон кычылт мыштымаш 
примержы цилӓлӓннӓок, тӹ шотышты Володяланжы гӹнь 
паснанок, кого значенян ыльы. Володя пӹтӓри кого ӹзӓжӹ 
статян ӹштӓ ыльы, варажы тидӹ сознательно ӹшкӹмжӹн 
ситӹдӹмӓшӹжӹ ваштареш кредӓлӓш тӹнгӓльӹ. Кӓпеш шомы- 
кыжы гӹнь, мӓ тидӹн вспыльчивостьшым совсемок —  ӓль 
нимат ганьок —  ана цаклы ыльы. Пӓшӓм ӓшӹндӓрен ӹш- 
тӓш куштылгын ӹштен мышташ тымень мимӓштӹжӓт, 
тидӹн ӹшкежӹдон кредӓлмӓшӹм дӓ ровотайымашым мӓ 
ужына.

IV.

Володя изижӹ годымок эчейӹ рж ӹ  ма ужмыжым, цилӓ 
семӹнь анжен мыштымыжым мӹнь цаклем ыльы. Иӓлӹн 
тамахань потикӓмӓт ужшы, ваштылаш, мыскылаш яраты- 
шы, куштылгы ышанла чучшы, тагышкат пырен кешӹ, 
пӹсӹ ӹрвезӹ делаштыжы тидӹвлӓм веле агыл, молывлӓмӓт 
яжон цакла ыльы. Тидӹ яжомат, керӓлӹмӓт ужеш. 
Яжом ужмыкыжы ӹшке ӹштӹмӹжӹдон тӧрештӓрен анжа, 
керӓлжӹм тидӓт йӓлӹнлӓ ӹштӓш тӹнгӓлеш.

Володян тенге ӹштӹмӓшӹжӹ, мӹнь шанымаштем, пиш 
кого силажы ылын. Мӹньӹн ӓшешем кӹзӹт яктеок те- 
хень кок лиӓлтмӓш кодын. Тидӹвлӓ гишӓн тенге попа 
ыльы: «Мӹнь шаненӓм, тидӹм ӹштӓш мӹньӹн кердмӓшем 
ситӓ вӓл? Пожалы, ак ситӹ».

Тидӹлӓн изижӹ годымок эче, хвальымаш, ӹшкӹмжӹм
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когоэш  ужмаш пиш акеллӓ, ярдымла каеш ыльы. Ти ситӹдӹ- 
мӓшвлӓм тидӹ кого лимӹкӹжӓт ак тырхы ыльы, иыт 
кредӓлеш ыльы. Комсомолын П1-шы съездыштат сӓмӹрӹк- 
влӓлӓн ти гишӓн анзыцок келесен. Хвальымашым ӓтямӓт 
пиш ак яраты ыльы. Тыменьмӓштӹнӓ цилӓнок яжон ты- 
меньӹннӓ, иаснаок Володя яжон тыменеш ыльы гӹнят, 
нигнамат, иктӹнӓмӓт ак хывальы ыльы. Мӓмнӓн яжон 
тыменьмӹлӓн сусу лиэшӓт, яжоракын тыменяш, мӓлӓннӓ 
эчеӓт когон пӓлӓш шӱдӓ ыльы.

Изижӹ годым кол ломашкы кашшы, кек кычышы Во- 
лодя варажы ик пӓшӓшкӹжӓт пыт ӹш пиж. Гимназиштыш 
старший классвлӓштӹ тыменяш тӹнгӓлмӹкӹжӹ, кол кыча- 
шат ак кашт ыльы, кеквлӓ кычашат решоткавлӓм ак шӹндӹ 
ыльы. Саша университет гӹц кӓнгӹж гачеш толмыкы 
моло, Володя тидӹн сага иышдон каште. Саша сагажы 
изи шоляжы —  М итя каштеш ыльы. М итя Саша сага кеӓш 
ииш ярата ыльы. Нинӹ коктын пышеш шӹнзӹтӓт, Свияга 
рекӓ мычкы махань-шон шукшвлӓм, вӹдӹштӹ ӹлӹшӹвлӓм 
кычен каштыт ыльы. Саша гимназишты тыменьмӹжӹ 
годымок естественный наукывлӓм пыт тыменеш ыльы, 
университетышкы иырымыкыжы гӹнь, естественный фа- 
культетышты ‘ тыменяш тӹнгӓлӹн. Кӓнгӹжӹм толмыкы- 
жы мам-шон тӹшлӓ, махань гӹнят животныйвлӓ гишӓн 
сочиненим сирӓш материалым постара ыльы.

Володя естественный наукывлӓм ак яраты ыльы. Гим- 
назишты тыменьмӹжӹ годымок латинский йӹлмӹм, исто- 
рим, географим тыменяш ярата ыльы. Классиквлӓн —  лӹмлӹ 
писательвлӓн—•сирӹмӹштӹм лыдаш ярата ыльы. Сочине- 
нивлӓм сирӓш ярата дӓ сирӹмжӓт пиш яжо лӓктеш ыльы.

V.

1886 ин, Владимир Ильичлан 16 и шошаш годым, 
Ульяноввлӓн цӓшӓн ӹлӹшӹ семьяшты пиш кого ойхы 
лин колтен— 12 январын ӓтяштӹ —  Илья Николаевич

 ̂ Естественный ф ак ул ьтет— университетышты естествен- 
ный наукывлӓм тыменьмӹ отделени.
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трӱкӹштӹ колен кен. Александр Ильич ти веремӓн Петер- 
бургышты ылын. Володя ӹшкё семьяэшӹштӹ кого эргӹ 
вӓреш кодын. Сӓмӹрӹк ылын гӹнят, тидӹ ӓвӓжӹлӓн кого 
ойхым сӹнгӓш, у пӓшӓвлӓ ӹштӓш моло пиш кого пал- 
шыкымок пуэн шалген.

1887 ин Володя гимназин остатка классышты ылмы 
годым, мӓмнӓн семьяэш эче вес кого ойхы лин колтыш. 
Александр III кругижӓм пуштмы пӓшӓштӹ ылмашеш Алек- 
сандр Ильичым Петербургышты арестуеныт. Тӹнӓм тидӹ 
гишӓн Владимир Ильич пӹтӓриок колын дӓ ӓвӓжӹм 
ти кого ойхеш йӓмдӹлӓш вӓрештӹн. Тидӹ теве кыце 
лиӓлтӹн. Александр Ильичым дӓ мӹнььш^— тӹдӹн шыжар- 
жым, ти ӓшӹндӓрӹмӓш сирӹшӹм,—  арестуйымаш гишӓн 
Симбирскыштыш мӓмнӓн знакомыйлан Кашкадамовалан 
мӓмнӓн родняна уверӹм пуэн дӓ ӓвӓмӹм ти ойхеш йӓмдӹ- 
лӓш ядын. «Сирмӓшӹм плучайымыкем, —  Кашкадамова 
попа,—  мӹнь гимназишкы Володям ӱжӓш  колтышым, тол- 
мыкыжы сирмӓшӹм лыдаш пушым. Сӹнзӓхал пынвлӓжӹ 
цаток вӓш лин шӹнзевӹ, сирмӓшӹм анжен шӹндӹшӓт, 
нищ когон тумайымла пӱлӓ веремӓ шалгыш. М ӹнь анзыл- 
нем первишӹ веселӓ, седок мадын кыргыжталшы ӹрвезӹ 
агыл, когорак эдемок ылеш: «Дела серьезный ылеш, тидӹ 
Сашалан худанат пӹтен кердеш »,—-манын, тидӹ келесӹш».

Вара, ӓвӓм Петербургышкы, кого тетявлӓжӹ верц 
хлопочаяш кен колтымыкы, Володя, Кашкадамован ^ша- 
йыштмашыжы мычкок, таманяр гӓнӓ попен: «Тенге гӹнь, 
Саша мол статян ӹштен кердте, тенге гӹнь тенгеок ӹш- 
тӹшӓшлык ылын», —  манын.

Володя ти ойхьш пыт тырхен эртӓрен, школышты 
тыменьмӓшӹжӹ первишӹ ганьок стараен эртӓрӓлтӹн. 
Ь1шкежӹ веле вашталтын, серьезный дӓ чӹдӹ шайыштшы 
лин. Изи шыжарвлӓжӹ дӓ шоляжы докы мимӹкӹ веле, 
нинӹм кыцеӓт веселӓйӓш, сусуэмдӓш цаца ылын, перви- 
шӹлӓок шутям ӹштен, ваштылтен, нинӹлӓн ребусвлӓм

Р ёбус — шукы рисункыдон дӓ фигурдон анжыктым загадка.
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ш арадывлӓм ' пуа ылын. Тидӹм цилӓ, ӓвӓштӹ уке годым, 
ӹшкетӹштӹ ӹлӹшӹ тетявлӓ докы микӓлӹшӹ Кашкадамова 
шайыштеш.

Александр Ильичын делажы лачокымат пиш серьезны 
пӹтӹш: тидӹм кугижӓ пуштмы пӓшӓштӹ сек ик главный 
вуйлалтышеш шотленӹт, казнен пушташ суенӹт дӓ 1887 ин 
8 майын казненӹт.

Симбирскыштыш гимнази начальниквлӓлӓн, техень «кого 
преступникым» яжо аттестат (отзыв) дӓ шӧртни медаль 
пуэн тымден лыкмы гишӓн выговор пумы лин. Тидӹ паш- 
тек, тидӹн шоляжыланат —  Владимир Ильичлан шӧртни 
медальым пуаш акли манын шаненӹт. Тӹнге гӹнят, Вла- 
димир Ильич гимназишты 8 и пиш яжон тыменьӹнӓт, 
выпускной экзамен годым ответвлӓштӹ чотеок яжо ылы- 
нытат, тидӹм шӧртни медаль пумаш гӹц карангдаш, Ольга 
шыжаржын ганьок, нима вирӓт уке ылын. Тидӹ шӧртни 
медальым плучайымыкыжы Казаньыштыш университетын 
юридический факультетышкы пырен. Казаньыштыш уни- 
верситетышты студентвлӓн «беспорядыквлӓ» тӹнгӓлӓлт 
колтенӹт. Владимир Ильичат шӱдӹдӹмӹ погынымашты 
ылын. Седӹндэн йӓл яре тидӹмӓт университет гӹц лыктын 
колтенӹт дӓ Казань гӹц Кокушкино солашкы ӹлӓш кол- 
тенӹт. Ти лыктын колтымашдон Владимир Ильичын 
школышты тыменьмӓшӹжӹ пӹтӹш. Высший школа амаса- 
влӓ тидӹлӓн пӹцок питӹрневӹ. Университетышкы мӹнгеш 
пыраш хлолочайымаш ӹшкӹмжӹнӓт дӓ ӓвӓжӹнӓт такеш 
ли —  отказевӹ. Отказымашыжы гӹнь, лач, лӹмӹнжок мол 
гишӓн агыл, тидӹ Александр Ильичын шоляжы ылмы 
гишӓн лин. Ти статян теве Владимир Ильичын тымень- 
мӓшӹжӹ 17 иӓшӹн пӹтӹш. Тӹнге гӹнят, сознательный 
ылмыжыдон тидӹ ӹшке вуяжок, йӓл иктӓт палшыдеок, 
ӹшлӓнжӹ керӓл якте тымень шоктен мыштыш.

Провинцишты —  пӹтӓри Казаньышты, варажы Сама-

 ̂ Ш арӓда —  загадка; тиштӹ пӓлӹшӓшлык шамакшы частя- 
влӓэш пайылчлт ш, каждый частя пасна шамак ылеш, ти шамак- 
влӓм анзыц пӓлӹмӹкӹ ижӹ загадкам пӓлӓш лиэш.
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III
рышты (кӹзӹт Куйбышевышты) ӹлӹмӹжӹ гач, тидӹ ре- 
волюционер лиӓшӹжӓт тӹнгеок тымень пӹтӓрӹш. Тидӹ 
Марксын дӓ Энгельсын цилӓ сочиненим вашт тымень 
лӓктӹн дӓ рабочий классын кредӓлмӓо идейышты ӹшке 
корныжым мо.

Тидӹ Российыштыш ӹльшӓшӹм пыт ланзылен, М арк- 
сын тымдымашыжым тишкӹ пыртен шокташ кыце лимӹм, 
тыменяш- тӹнгӓльӹ. М арксын тымдымашыжым Российын 
ӹлӹмӓшӹшкӹ нырташ лимӹм яжонок пӓлен нӓлмӹкӹжӹ, 
тидӹ ти корныдон пингӹдӹн кеш. Б1шке организуйымы 
коммунистический парти вуйлалтымдон Российыштыш рабэ- 
чий классым видӹш дӓ сӹнген шоктымангкы кандыш.

А. И. Ульянова.

Ядмашвлӓ.

1. Володя тыменьмӓшӹм кыце анжа ылын.
2. Малын тидӹ Саша ӹзӓжӹм пишок когон ярата ылын?
3. Ызӓжӹм пуштмы гишӓн уверӹм Володя кыце принимаен?
4. Кугижӓн правительствожы Владимир Ильичым универси- 

тет гӹц малын лыктын колтен?
5. Ленинын учительжы кӱ ылын?
6. Ленин организуйымы коммунистический парти вуйлалтен  

шалгымыдон Российыштыш рабочий класс мам ӹштен шоктен?
7. Иктӓ эдемӹн ӹлӹмӓшӹм сирен анжыктымашым кыце 

лӹмдӓт?

Вӹц йӹд дӓ вӹц кечӹ.

Эдемвлӓ гӹц мыгилӓшкӹ 
курым мычкеш тайымешкӹ, 
лач вӹц йыдеш дӓ вӹц кечеш 
тидӹм пиштӓт Колонный залеш. 

Нарынземшӹ цӹрем ужаш, 
онгыштышы орден ужаш, 
якшар знамям анзыц намал, 
тӹшкӹ народ вӹдлӓ йога.
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Эртӓт. Ӱштӹжӹ Москвашты 
пиш вет кого ылеш ыльы.
Вуйта ӱштӹ мӓмнӓн шокшым 
шывшын нӓлӹн, сага нӓнген.

Тидӹ амален кемӹ гншӓн, 
М осква вӹц йыд ӹш амалы. 
Тӹлзӹн почетный караул 
пншок кого ойхан ыльы.

В. Инбер.

Стройка мыры

Ш кол дӓ тоны, 
костер доны 

Тӹньӹ тӓнгем 
стойкнй лн! 

Цнлӓ мнрӹн 
пнонерн 

Тӹньӹ стройкеш 
йӓмдӹ лн!

Тӹньӹ строеш пнш тӧр шагал, 
ӹшкӹмедӹм тӧрлӓлтӓл!
Мӓ ӹштенӓ, мӓ строенӓ, 
лнэш мамнӓм коммуннзм!

II.

Мӓмнӓн нарти пнш снланвлӓм 
мӓмнӓм куштен, 

тымденӓт.
Капнталын сӓндӓлӹквлӓм 

поктен шоаш 
эртӓшӓт!

(1-ш строфан 2-иш частъшым лыдаш.)
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1П.

Мӓ веселӓ шӱмвлӓнӓжӹм 
ышнавлӓдон 

шукемденӓ!
Пятилеткын планым темӓш 

ӓтявлӓлӓн
мӓ палшенӓ!

( 1-1и строфан 2-шы частьшым лыдаш.)

IV.

Кпндӹн ^шӧртни вуйвлӓжӹм 
кӹдӹртӹшӓн юржы 

мышок,
мӓмнӓн рвезӹ колхозвлӓнӓм 

яжон кушток, 
пингӹдемдок!

(1-ш строфан 2-шы частъшым лыдаш)

V.

Мӓмнӓн рвезӹ курымышты 
мыры шӱмнӓм 

ӹвӹртӓрӹ.
У технпкӓн у заводвлӓ 

мӓмнӓн шукы, шукы 
лпштӹ!

Тӹньӹ строеш ппш тӧр шагал, 
ӹшкӹмедӹм тӧрлӓлтӓл!
Мӓ ӹштенӓ, мӓ строенӓ, 
лпэш мӓмнӓн коммунизм!

С. Кирсанов
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Кого план гишӓн шайыштмаш^.
1. Пятилеткын разведчиквлӓ.

У гӹц таманяр шӱдӹ у халам, таманяр тӹжем заводым 
строяш  манын попаш пиш куштылгы. Мадон нинӹм стро- 
йымла вара? Воздухдон ӹштӓш акли вет. Стройым пӓшӓэш 
керӓл кӹрпьщшӹ, цементшы, охоницӓжӹ ситӓ вара? Ма- 
ншнавлӓм ӹштӓш кӹртнинӓжӹ ситӓ вара?

Мӓмнӓн йӓмдӹ материалвлӓнӓ чӹдӹ ылыт, сырьежы 
гӹнь, пиш шукы улы.

Вагон окня гьщ пустырь- 
влӓм, шӹргӹвлӓм дӓ купвлӓм 
веле тӓ ужыда гӹнь, ти уж- 
машта нимат ужтымдон икток 
ылеш,

Пустырьвлӓ — нинӹ шун, 
ошма, кӹрпьщ ылыт.

Ш ӹргӹ— тидӹ сакой кӓш- 
тӓвлӓ, балкывлӓ стройкалык- 
влӓ, шпалвлӓ ылыт.

Торфан купвлӓ —  нинӹ 
электрический ток ылыт.

Ш ун дон ошма гӹц мӓ 
кӹрпьщӹм ӹштенӓ. Ш ун 
дон известь гьщ —  цементым, 
кӹртним.

Сырьем мӓ мона. Сырье кӹчӓлмӓш пӓшӓм тӹнгӓлмӓштӹ 
пӹтӓриш задачыжы —  разведка ылеш. Кредӓлмӓштӹ раз- 
ведка гӹц пасна сӹнгӹмӓш лин ак керд, седӹндон раз- 
ведка керӓл ылеш.

Каждый инок мӓ научный разведкывлӓм (экспедицивлӓм) 
сек мӹндӹрнӹш крайвлӓшкӹ —  Полярный круг вес векӹ.

кӹртни руда гӹц —

' Кого план гишӓн шайыштмаш» 1930 ин сирӹмӹ М. Ильи- 
нын книгӓ гӹц.
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Казахстанын пустыньышкы, Алтай дӓ Памир кырыквлӓшкӹ 
колтенӓ.

Ик отряд Сибирьышты иктӓ-махань купан тундрышты 
мам гӹнят кӹчӓлеш. Нинӹ картыдеок, вӓрӹштӹ ма ылмым 
пыт пӓлӹдеок, анжен кеӓт. Ш акте гань шим увш влӓм чиэн 
шӹндӓт. Ти увш чите, кужнер гӹц, ӹвӹрӓ гӹц ытлаш 
итӓт шаны. Отряд анзыкыла кеӓ, нинӹ наштек <кужнер 
экспедици» кеӓ, ик ашкылешӓт ак код. Тундра коаш торелкӓ 
гань ылеш, ик пӱгӹрикӓ вӓрӹмӓт, ик пушӓнгӹмӓт ат уж.

Ти веремӓнок югышты, мӹндӹр вӓрӹштӹ разведчиквлӓн 
вес отряд кеӓ. Тура, кого кырык тӹр мычкы ялгорныдон 
кеӓт. Ял лӹвӓлнӹ шӱдӹ метр кымдык охыр вӓр. Лӱдӹн 
колтет, кенвазат гьшь, лувлӓмӓт ак моэп. Тӹнге гӹнят, 
разведчик совсемок лӱдшӓшлык агыл. Седӹндонат тама, 
эдемвлӓ кӱ кырык тервен пӹзӹрнен кеӓт: олен, перегеп,
тура тӹрӹштӹшӹ ташкалаш лимӹ вӓрвлӓм ялыштыдон 
ниӓлтӹл кӹчӓлӹт.

Лу и лош ты — 1919 и гӹц'— Академия наук кымшӱдь! 
шӹмлу ик экспедицим колтен.

Тидӹ Академия наук колтымы экспедици веле ылеш.
Эче мӓмнӓн мол научный институтвлӓнӓ кынар раз- 

ведчикым колтенӹт! Кӹртни корны ӹштӓш сӧрӹмӹ вӓр- 
влӓштӹ, каналвлӓ капаяш сӧрӹмӹ вӓрвлӓштӹ, кӱ шӱ лык- 
мы шахтым капаяш сӧрӹмӹ вӓрвлӓштӹ заводвлӓм стро- 
йымаш вӓрвлаштӹ моло пиш шукы эдем ровотаят.

11. Разведчиквлӓ мам попат.

Мам вара нииӹжӹ попат? Нинӹ иктӓ-ма^м мон кердӹнӹт 
вара?

Мӓ эче ӹшке сӓндӓлӹкнӓм совсемок ана пӓлӹ манын 
нинӹ попат. Мӓмнӓн сӓндӓлӹкнӓ эче пӓлен нӓлмӹ агыл 
маныт.

Полярный круг вес велнӹ, Карелишты, тундран вӓ- 
рӹштӹ нинӹ Хибинский кого кырыквлӓм моныт. Тӓ пӓ- 
ледӓ вара, нинӹ мадон паян кырыквлӓ ылыт? Ти кырык- 
влӓштӹ сек шергӓкӓн сырье —  нефелин дӓ апатит улы. 
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Нефелинжы мӓлӓннӓ охоницӓм пуа. Апатит —  тидӹ 
мӓлӓннӓ суперфосфатым мӓмнӓн нырвлӓнӓм пышкыдемдӓш 
удобреним пуа. Ти сырье тӹштӹ таманяр лу, шӱдӹ мил- 
лион тонндон шотлалтеш.

Кара-Кум пустыньышты кӱкшикӓвлӓм моныт. Вуйта 
тамахань великанвлӓ (кого эдемвлӓ) мадмыла ошма гӹц 
кӹрпьщвлӓм ӹштен оптен коденӹт машанет. Ти кӱкшикӓ- 
влӓм капаен, пыргет анженӹтӓт, пӓленӹт: нинӹ ирсӓ ошмаан 
кӱкшикӓвлӓ агылеп, нинӹ ошма дон сирӓ ярлалтшан аравлӓ 
ылыт. Мӓ сирӓм Италия гьщ нӓлӹнӓ, мӹндӹр вӓр 
гьщ шывштенӓ, шукы оксам тӱленӓ. Сирӓжӹ мӓлӓннӓ пу- 
мага ӹштӹмӓштӓт, резина ӹштӹмӓштӓт керӓл ылеш. Эче 
виноградым, дӓ хлопокым сакой локтылшывлӓ гьщ ытараш 
манын сирӓм пӹрхӓт. Анжет гӹнь, сирӓ ӹшке сӓндӓлӹкӹш. 
тӹнӓок утыдон улы.

Сибирьышты разведчиквлӓ, ӹшкедурешӹжок тырлен 
шьщшӓн соды йӓрвлӓм моныт. Содыжы ма ылеш, пӓледӓ 
вара? Тидӹ пиш керӓл материал ылеш, тидӹде шавыньым 
ӹштӓш акли. Ш авыньым велеӓт агыл, эче шукы мол керӓл 
хӓдӹрвлӓмӓт содыде ӹштӓш акли. Содым санзал гьщ ӹштӓт, 
тидӹм ӹштӓш лимӹм кого заводвлӓм строят. Анжет гӹнь, 
ти йӓрвлӓштӹ йӓмдӹ соды киӓ, ми дӓ нӓл.

Якутишты разведчиквлӓ кӱ санзал скалавлӓм (кы- 
рыквлӓм) моныт. Ти скалавлӓжӹ куд этажан томавлӓ гьщӓт 
кӱкшӹ ылыт. Санзалжы гӹнь, вес вӓрвлӓш тӓт шукы улы.

Разведчиквлӓ Якутишток эче лач пӱдейӹмлӓмок — 
охоницӓлӓ вашт кайшы гипс кого кристаллвлӓм моныт. Кымлы 
вьщ сантиметр кытщы, торешӹжӓт тӹнӓрок. Лач окняэш 
шӹндӹшӓшлык охоницӓ ганьок, охоницӓ веле агыл. Окня- 
эш хыть охоницӓ вӓреш ок шӹндӹ.

Казахстаныштыш хондриллажы эче! Хондрилла — тидӹ 
кушкыш ылеш. Хондриллам учоныйвлӓ тьпплен анженӹтӓт, 
вурдыштыжы йогышы тамахань патькалтышвлӓм цакленӹт. 
Тидӹм тӹшлен анженӹтӓт, тидӹ каучук ылмым пӓленӹт. 
Резина ӹштӹшӹ заводвлӓлӓн керӓл каучукым, мӓжӹ, 
вескидвлӓ гьщ шывштенӓ.
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Разведчиквлӓ момым цилӓок келесен шокташыжат акли!
Разведчиквлӓ шӹргӹштӹ, степьвлӓштӹ дӓ пустынь- 

влӓштӹ веле ак ровотаеп. Каждый лабораторишты развед- 
чиквлӓ ровотаят. Нинӹ тенге попат: цилӓлӓн тӹжем кило- 
метрӓш вӓрӹшкӹ кеӓш, юрышты нӧрен дӓ тырхыдымы 
ӱштӹ вӓрвлӓш тӹ кӹлмен кашташ ак кел маныт. Мӓ теве 
тиштӓкенок, ти стӧл вӹлнок, ти охоницӓ пробиркывлӓшток 
заводвлӓлӓн дӓ фабриквлӓлӓн шергӓкӓн сырьем м она,—  
маныт. Заводвлӓм, вуйта ярдымы манмы сакой кодшывлӓ 
гӹп керӓл сырьем моаш тымденӓ, —  маныт.

Тевеш, пумагам дӓ кардоиым амыж гьщ ӹштӹмӹ йӧнӹм 
моныт. Цаштыра, проста миж гьщ, яжо, вьщкӹж сукном 
ӹштӓш лимӹм пӓлен лӓктьшӹт. Сакыр ӹштӹшӹ фабрик- 
влӓштӹш акелвлӓ гьщ сакыр ӹштӹмӹ йӧнӹм момы.

Мӓмнӓн сырьена ситӓ. Ак ситӹ манын шанашат уке.
Торфан купвлӓэш электрический станцивлӓм строенӓ дӓ 

электрический токшым проводвлӓ (ваштырвлӓ) мычкы 
колтенӓ.

Кожерлӓ гьщ мӓ пумагам ӹштенӓ.
Цаштыра шуды дӓ шодышудан степьвлӓм кырал шуенӓ 

дӓ ӱден шӹнденӓ, нинӓт киндӹм пуаш тӹнгӓлӹт.
Земля лӹвӓлнӹнӓжӹ келгӹштӹжӹ кӱ шӱ, кӹртни, 

пинк, вӹргеньӹ улы. Цилӓ теве тидӹвлӓм мӓ моаш веле 
тӹнгӓлӹннӓ вет.

Вӹп и перви мӓ Сибирьышты, Кузнецкий бассейнышты 
250 миллиард тонн кӱ шӱ улы манын шаненӓ ылы. Раз- 
ведчиквлӓ эче 150 миллиард тонн кӱ шӱм тӹштӹ моныт. 
Теве кынарым моныт вет! Тинӓр кӱ шӱ аражы вӹц кило- 
метр кӱкшьщӓш кырык ганьок ылеш вет! Кьще вара техень 
кырыкшым паклыделыт?

Кӱ шӱжӹ аран-аран рок вӹлнок ак киӓт, седӹндон 
паклыделыт. Тидӹ землян келгӹ вӓрӹштӹ ланзын-ланзын 
киӓ. Вӹлеп анжымашты рок лӹвӓлнӹ кӱ шӱ улы, уке — 
ужаш акли вет. Кӱ шӱ ылмы вӓр якте шоаш, рокеш пы- 
родон ыражым ӹштӓш келеш. Пыролашыжы гӹнь куштылгок 
агыл. Пыргата рокым веле куштылгын пыролаш лиэш. 
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Пыролымы вӓр турежӹ кӱ ланзы попазыш гӹнь? Кы- 
намжы теве техень вӓрвлӓм нимахань вурсат ак нӓл, тӹ - 
нӓм алмаз пыродон пыролаш вӓрештеш.

Кузнецкий бассейн гишӓн попымла вара? Кузнецкий 
бассейнышты мӓ шахтывлям строяш веле тӹнгӓлӹннӓ вет. 
Донбасыштыжы ӹнде пел курым (50 и) ровотаенӓ. Тӹнге 
гӹнь, Донбассыжым пӓленӓ вара?

Уке, ана пӓлӹ. Мӓ тӹштӹ кӱ шӱ ылмы вӓрӹм прамой 
пӓлен шотеок шахтывлӓм ӹштенӓ. Рок лӹвӓлнӹ ылшы кӱ 
шӱӓн ланзывлӓжьш  прамой пӓлен шотеок, маняр шукы, 
кӹжгӹ ланзан моло ылмыжым пыток пӓлен нӓлмӹ агыл.

Кӹртнижӹ вара?
Нижний Поволжьешты кӹртни улым перви пӓленнӓ 

вара? Ынде теве мӓ, тӹшӓкен кого заводым —  Хоперский 
металлургический заводым строяш тӹнгӓлӹннӓ. Ти завод 
мӓлӓннӓ и йӹде 650 тӹжем тонн чугуным пуаш тӹнгӓлеш.

Нефтьдонат тӹнгеок. Ш укердӓт агыл Преображенский 
профессор, нигнам кӹчӓлӓш шаныдымы вӓр^Лштӹ, Пермь 
хала гӹц 40 километрӓш вӓрӹштӹ нефть вӓрӹм мон.

Учоныйвлӓ тенге попат: Средний Волга гӹц Урал якте 
вашт нефтян вӓр лишӓшлык, маныт.

Кӹтӹкӹн келесӹмлӓ гӹнь, разведчиквлӓн пыроштым 
нӓлӹн, землян комжым цилӓ вӓре «булавкыдон» •—-развед- 
чиквлӓн пыродон шыркедӹл анжаш келеш манте акли. 
Разведчиквлӓ тытыштеок кӹчӓлӹт. Земля вӹлнӹ шукы 
вӓреоквурс гӹц ӹштӹмӹ, кужы великанвлӓ шалгат. Н инӹ —• 
«копрвлӓ»—■цыролымы пыром шӹндӹмӹ станоквлӓ ылыт. 
Землям цилӓ вӓре вурсын, алмазын пыровлӓ чӱчӓт, кӱ 
ланзым пыролат. Таманяр лу, шӱдӹ метр келгӹцӹштӹ, 
ярдымы «пуста» рок лӹвӓлнӹ кишӹ богатствым кӹчӓлӹт.

III. Школышты тыменьшӹвлӓ цилӓн разведчиквлӓ ли-
шӓшлык ылыт.

Ш колышкы тыменяш кашшывлӓ цилӓнок мӹндӹр сӓн- 
дӓлӹквлӓш кӹ—^Африкышкы, Лмерикышкы, Индишкы ан- 
жаш кеӓш шанат.
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Техень мӹндӹр вӓрӹшкӹжӹ малын вара кемӹлӓ йӓ? 
Ь1шке ӹлӹмдӓ вӓржӹм яжон пӓледӓ вара? Тӓ ӹлӹмдӓ 
вӓрӹштӹ торфан купвлӓ, стройкалык лес, известняк, кӹрпӹц 
ӹштӓш, коршок ӹштӓш ярал шун, стройкаэш керӓл ошма 
дӓ молы улы манын келесен кердӹдӓ вара?

Тӓ тидӹм цилӓок ада пӓлӹ, седӹндон келесенжӓт ада 
керд.

Тӓмдӓн пӹтӓри анжен кашмашта ӹлӹмдӓ хала йьгр, 
ӹлӹмдӓ сола йӹр лишӓшлык.

Экскурсивлӓм ӹштӹдӓ, анжен кашмы вӓрдӓм картышкы 
раскыдын вазыда. Пятилеткеш ма керӓл лин кердеш, тӹ- 
дӹвлӓм цилӓок ти картвлӓэш пӓлдӹртӹдӓ. Ц илӓок ӹшке 
ӹштен ада керд гӹнь, когорак тӓнгвлӓм, учительвлӓм 
палшыкташ лиэш, нинӹ гӹцок сакой минералвлӓм пӓлӓш 
тыменьдӓ. Тӓ вет эче анжен ада мышты. Руда маклака дон 
Ироста кӱ маклакамат айырен пӓлен ада керд лимӹлӓ. 
Тидӹвлӓм разведчик пӓлен мыштышашлык ылеш. Тидӹвлӓм 
цилӓ пӓлен шокташ книгӓ веле палшышы лин ак керд.

Керек мам момыкат ӹшкеок кычылт анжаш, яжон 
тусарен, тӧрештӓрен моло анжаш келеш.

Ӹлӹмнӓ сӓндӓлӹкӹн ма-улыжым цилӓок эче яжон пӓлен 
шотелна, тӓ тидӹм пыт ӓшӹндӓрӹдӓ.

С ӓ н д ӓ л ӹ к н ӓ н  у л ы ж ы м  п ӓ л ӓ ш  к е р ӓ л ӹ м  м о а ш  п ы т к р е -  

Д ӓлдӓ!
М . Ильин.

Ядмашвлӓ.
1. Пятилеткын разведчиквлӓ пустыньвлӓштӹ, шӹргӹвлӓштӹ, 

купвлӓштӹ моло мам кӹчӓлӹт?
2. Разведчиквлӓ ӓнгӓ-йӹрӓн пышкыдемдӓш керӓлвлӓм, сирӓм, 

содым, ГИ П С Ы .М , каучукым кышты дӓ кыце моныт?
3. Кӹртним, кӱ шӱм дӓ нефтьым разведчиквлӓ кыце, кышты 

кӹчӓлӹт?
4. Мӓмнӓн стройка пӓшӓлӓн разведчиквлӓ малын керӓл ылыт?
5. Школышты тыменьшӹ, кыце разведчик лин кердеш?
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Винтовкым ум мӓ нӓлӹна.
Вннтовкым ум мӓ нӓлӹнӓ, 
штык вуеш флаг! 
Стрелковыйыш, 

кружокыш 
мырен кенӓ мӓ.

Раз, два!
Цилӓн!
Анзык,
отряд!

Война,
иктӓжӹ, 

толеш гӹньӹ эчеӓт, 
тӹнӓм вет

лӱэн мышташ келеш 
цилӓлӓн.

Ашкед,
тӧррӓк!
Тӹнь лӱ, 
дӓ чуч!

Родной странаэм 
армим цӹлт тӓрвӓтӹмӹк, 
тӹнӓм мӓ линӓ 

санитарвлӓ 
цилӓнок.

Ш ӹргеш 
ранят,' 
шайык 
лыктам.

Кӱэрвлӓ шайыц, 
тӹшкӓ лодон, 

пиш йывырт, 
разведкыш кемӹк, 

мӓ тышманым 
монаок.

Йыдын, кечӹн 
кеем,
ӹшкӹмнӓнлӓн 
палшем. 

Винтовкынавлӓ тьолгыжыт, 
штык вуеш флаг! 
Стрелковыйыш, 

кружокыш 
мырен кенӓ мӓ.

Раз, два!
Цилӓн!
Анзык,
отряд!

В. М йяковский.

Ӱштӹ кого и.
Ӓтяжӹ кемӹ годым, Ига картыштыш Северный Ледо- 

витый океан якте вуйжыдон веле чуч-чуч шоэш ылын. 
Людажы гӹнь киддон виктенӓт ак шо ылын... Тидӹ Чер- 
ный тангыж якте веле кидшӹдон шон кердӹн. Картышты 
Черный тангыжшы ылте. Тидӹ ӱштӹ тангыжвлӓм анжык- 
тышы карта ылын. Тидӹ ӱлнӹ, амаса донок кечен, дӓ

' Ранят — шушыртат.
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ӓтяжӹ лӓктӹн кеӓш тӹнгӓлмӹжӹ анзыц карта анзылан 
шагалын. Людам ӓтяжӹ кидӹшкӹжӹ кычен. Тидӹм карта 
докы намал миэн дӓ тангыжвлӓм дӓ океанвлӓм парняжыдон 
анжыктен.

—  Теве тенге мӓ кенӓ,—-ӓтяжӹ келесен. Тидӹн нар- 
няжы Ленинград гӹц Балтийский тангыж гач, йӓлӹн сӓн- 
дӓлӹквлӓ лишӹц, Немецкий дон Северный тангыжвлӓ 
мычкы, Северный Ледовитый океан мычкы полюс докыла, 
северный землявлӓ йӹр Тидий океанышкы кен:

—- Теве кынар вӓрӹм кенӓ.—  ӓтяжӹ келесен дӓ Людам 
шывшал колтен. Вара тидӹ Игам цаткыдын элтӓлен нӓлӹн 
дӓ кидӹшкӹжӹ чемоданым кычен. Ӓтяжӹм колташ Люда- 
лан ӹжӓл лин. Тидӹн нержӹ кыптырген кен, тӹрвӹжӹ 
техень лин к о л т е н ;^

—■ Тетявлӓ, анжалда,—-ӓтяжӹ манын,—  чур, мӹнь кемӹ- 
кем тӓ тиштӹ идӓ одраланы, ӓвӓдӓмӓт идӓ шӹдештӓрӹ. 
Мӹнь радиодон цилӓок йӹле колам. Молодецвлӓ лидӓ гӹнь, 
мӹнь тӓлӓндӓ мам-шон кандем...

Людан мӓгӹрӹмжӹ шоаш цӓрнен колтен. Ь1нде тидӹн 
тӹрвӹжӹ техенят лин к о л т ен :^

—  Ати,— тӹдӹ келесен,—-тӹштӹ вет и д ӓи вел е  лиэш,.. 
Ати, пӓлет, мӹлӓнем Северный полюсын изи лаштыкым, 
теве техень и лаштыкым канды.

— Ну, лач нолюсыштыжок мӓ ана ли... Мӓ тӹдӹн 
лишӹцшӹ веле эртен кенӓ. Полярный и лаштыкым тӹлӓт 
керек-ма дӓ кандем.

—  Тӹ лаштыкыштыжы ош мӧскӓн ял кишӓжӹ лиж ӹ ,—- 
Ига келесен пуэн.

—  И лаштыкшы мӧскӓ ял кишӓӓн лижӹ, —  Людажы 
эче келесен.

Атяжӹ кен колтен. Тидӹ цилӓ северный тангыжвлӓштӹ 
дӓ землявлӓштӹ сӓрнӹлтӹн. Тидӹ ледоколвлӓдон каштын, 
цеппелинвлӓдон чонгештӹлӹн, кӹлмен шӹцшӹ островвлӓш- 
тӹ кужы телвлӓм эртӓрен. Тӹштӹ тидӹ нигнамат скучайыде. 
Тидӹ цилӓ мирдон дружбам кычен, пиш яжо радист ылын 
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дӓ цилӓ сӓндӓлӹквлӓдон раднодон нопен. Тн гӓнӓ Люда 
дон Иган ӓтяштӹ нвлӓ лошкы «Челюскнн» льшӓн кого 
нароходеш кеен. Пароходым сек яжо северный капнтан 
Вороннн — внктӓрен кен. Цнлӓ нароходшым Велнкнй север- 
ный тангыж корнын главный начальннк —  учоный, про- 
фессор Отто Ю льевнч Шмндт командываен.

«Челюскнн» карапльы мӹндӹркӹлӓ дӓ мӹндӹркӹлӓ, 
тангыж гӹц тангыжыш кеен. Газетвлӓштӓт каждый номер-

к , %-

ышток Ига дон Людан ӓтяштӹн телеграммвлӓм снренӹт. 
Ига школыш тыменяш кемӹжӹ анзыц, каждый гӓнӓ ӓвӓжӹ 
гӹц ядын; «Кышты ӓтям?» —  «Белый тангыжышты,» —  ӓвӓ- 
жӹ келесен дӓ газетвлӓм юкын лыдын. Кынамжы ӓтяжӹ 
ӹшкеок раднодон Игалан дӓ Людалан шӓлӓм колтен.

Икӓнӓ нрок ӓвӓнатӹ газетым кычен дӓ трӱкӹшток стро- 
гнй лнн колтен дӓ ошем кен. Ма, ӓнят, газетыш —  тук! 
вален вацмы юкым Игает колын. Тндӹ ӓвӓжӹн лелӹ 
сӹнзӓвӹдшӹ газет вӹкӹ патькалт вазын.

—  Пароход вален кен, —  ӓвӓжӹ келесен.— Пароходым 
нвлӓ пӹзӹртен шуэнӹт. «Челюскин» вален кен.

—  Кыце ӹнде, ӓтямжӹ?..
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—  Эдемвлӓ цилӓн и вӹкӹ лӓктӹн шоктенӹт. Ик эдем 
веле вӹдӹшкӹ вален кен, кодшывлӓжӹ —  и вӹлнӹ ылыт.

—  Кыце ӹне, нинӹ тӹштӹ ӹлӓт?
Ига картышкы анжалын. Ӓвӓжӓт. Людажат. Цилӓн 

картыш анженӹт... Тӹштӹ кловой чиӓдон уштӹ Ледовитый 
океаным рисуен шӹндӹмӹ.

— Кыце нинӹ тӹштӹ ӹлӓт?..

Атяштӹ, сусу радистет, изишӓт сылыкланыде. Тидӹ изи 
иоходный палаткышты шӹизен, кӹлмен шӹцшӹ парнявлӓ- 
жӹм шӱлен ӹрӹктен дӓ ӹшкӹмжӹн аппаратшын сравачым 
пӹтӹрӓл кычен. Тидӹн юкшы цилӓ мир мычкы шактен; 
ти-ти-ти, тр-тр-тр... СССР-шты цилӓ эдемвлӓ, изи Людаат, 
дӓ Сталин тӓнг ӹшкеӓт пыт колыштыныт, лыдыныт, и вӹ- 
лец радист мам увертӓрӓ, со тӹдӹм выченӹт.

— Цилӓ яжо, июньын токыда миэм, — сусу радист 
токыжы ӹнянӹн увертӓрен, —  тр-тр-ти, ти-тр-тр,ти-ти-ти... 
Июньын миэм.

Цилӓ Советский сӓндӓлӹк нинӹлӓн палшыкым пуаш 
кӹньӹлмӹ уверӹм тидӹ ӹшкеӓт йӹле колын дӓ Шмидт 
профессорлан дӓ вес тӓнгвлӓжӹлӓн келесен. Палшыкым 
пуаш пароходвлӓ дӓ ледоколвлӓ кенӹт. Самолетвлӓ дӓ 
дирижабльвлӓ чонгештенӹт. Пи нартвлӓ  ̂ дӓ аэросанивлӓ ■ 
чӹнь кыдалыныт.

Б1нде ирок йӹде Ига газетвлӓм лыдаш тӹнгӓлӹн. 
Перви школыш кеӓш тӹнгӓлмӹ гӹц анзыц тидӹ окня 
докы кыргыж кеӓ дӓ градусникым анжалеш ылын:

«Луаткуд градус ӱштӹ, —  тидӹ сӹгӹрӓл колта ы лы н,— 
мӹнь тагачы катокышкы кеем, и яжо!»

Ь1нде тидӹ газетыш анжен дӓ сылыкын попен:
«Нӹллӹ градус ӱштӹ... И эчеӓт шелӹн кен»...
Ӓвӓжӹ худаланен кен. Тидӹ йыдымат амалыде, со тыр-

' Нӓртвлӓ — куштылгы, кужы тирвлӓ. Северышты пивлӓм дӓ 
пучывлӓм ти тирвлӓэш кӹцкӓт.

 ̂ Аэросӓнивлӓ — пропеллеран, 
нинӹ лым вӹлец пиш чӹнь кеӓт.
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гыжланен. Тидӹ картыш анжен дӓ кужын шӱлӓлтен. Игаат 
скушнан кашташ тӹнгӓлӹн. Людаат одраланаш тӹнгӓлӹн. 
Ӓтяжӹ веле, сусу радист, и вӹлнӹ сылыкланыде. Тидӹ 
радиодон спокойный дӓ потикӓлӓ телеграммвлӓм колтен:

«Ига кыце школышты тыменеш-? Люда кечӹ йӹдеок 
пӱжӹм мышкеш вара? Мӹнь тиштӹ каждый кечӹньок 
пӱэм мышкам. Тенгечӹ ош мӧскӓм пуштынна. Полярный 
и лаштыкым соикток кандем».

Авӓштӹ отвечаен: «Здороваэштӓ мӧскӓм качта. Ига — 
премируйымы ударник. «Очень хорошо» ,отметкыдон ты- 
менеш».

Вара пӹтӓриш сусу кечӹ шон шагалын. Б1рвезӹ лет- 
чик /1япидевский самолетдон Шмидтын иӓн лагерьышкы 
чонгештен миэн. Самолетышкыжы летчик челюскинец- 
ӹдрӓмӓшвлӓм дӓ челюскинецвлӓн кок ӹрвезӹм: Аллочкам 
дӓ тангыж вӹлӓн шачшы, нигнамат эче замляштӹ ылтымы 
Каринам шӹнден. Тидӹлӓн гӹнь, земляжӓт пишок керӓл 
агыл ылын. Тидӹ эче каштын тымень шоктыде. Тӹнге 
гӹнят, Советский гшнгӹдӹ земля вӹлнӹ Карина кашташ 
тыменьжӹ манын, пӹсӹ летчик Ляпидевский тидӹм весӹ- 
влӓдон иквӓреш сирӹшкӹ лыктын.

Ти кечӹн ӹрвезӹвлӓ техень стихвлӓм сиренӹт дӓ 
мыренӹт:

Эх, тӹнь ӱштӹ и,
Ит ке океанышкы,
Ит ке океанышкы.
Соикток океанышкат 
Чонгештен толеш самолет.

Тӹ кечӹнок, кудвичӹштӹ челюскинецвлӓм ытарымла 
мадмаш тӹнгӓлӓлтӹн. Ти мадышым Ига дӓ тӹдӹн тӓнгжӹ 
Петя-Петух тӹнгӓлӹнӹт. Тидӹ настоящий летчикын эргӹ- 
жӹ ылын. Тидӹ кудвичӹштӹ цилӓ ӹрвезӹвлӓм вуйлалтен. * 
Кудвичӹ покшалны кого и арадон лым ара вӹлӓн тарваш
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лаштыквлӓ гӹц дӓ пандывлӓ гӹц Шмидтын лагерьым 
ӹштенӹт.

Костан дворник Харитон нинӹ докы миэн, салкодон 
шалалтен колтен дӓ йож гань тӓрвӓнен кен.

—■ Мӹнь тӓмдӓм!— тӹдӹ сӹгӹрӓл колтен. —  Арада 
гӹц кӹзӹток валыда! Тидӹ махань мадыш! Лымым веле 
шӓведӓ.

Харитон кого пандашан ылын гӹнят, тидӹ Шмидт 
профессор статян воксеок агыл ылын... Б1рвезӹвлӓ орланен, 
лым арашты вӹлец валенӹт. Тӹ веремӓн Игавлӓн паш- 
кудышты Федор Егорыч пӓшӓ гӹц толеш ылын. Тидӹ 
Ига дон Люда ӹлӹмӹ квартирышток ӹлен. Федор Егорычым 
ӹрвезӹвлӓ цилӓн яратенӹт дӓ тидӹм полярный делавлӓ 
шотышты кого мастареш шотленӹт. Тидӹ кӓнгӹжӹм ӹмӹ- 
лӹм, йонгатам яратен, и вӹлнӹ урдымы шапым йӱн дӓ 
ӹрвезӹвлӓлӓн мороженыйым пукшен. Федор Егорыч ӹрве- 
зӹвлӓ векӹ шагалын.

—  Малан тӹнь нинӹн мадышыштым пыжгает? Лым 
тӹлӓт ӹжӓл ма?

—  Нимахань порядкаат уке! —  Харитон сӹгӹрӓл колтен.
Федор Егорыч ӹрвезӹвлӓ докы миэн дӓ нӹнӹлӓн

олен келесен;
—  Нимат уке, ӹрвезӹвлӓ. Тидӹ мӓмнӓн йож гань ылеш: 

кыргыж толеш, ӹштӹлеш, сасла дӓ, вара амалаш вазеш... 
Мӹнь, ӹрвезӹвлӓ, «погодым тӹшлӹшӹ бюро Ь> лиӓм. 
Кынам мадаш лиэш, кынам ак л и — тӹдӹм тӓлӓндӓ увертӓ- 
рӓш тӹнгӓлӓм. Тидӹн кашмыжы мӹньӹн окняэм гӹц 
каеш.

Тӹ кечӹ гӹц тенге лиӓш тӹнгӓлӹн: Федор Егорыч
пӧртанзыкы лӓктӹн дӓ келесен:

—  Мӹндӹркӹ ак кай, поранан, цилӓ вӹстӓрӓ. Чонгеш- 
тӓш акли.

Шӹдешкӹшӹ Харитон толмым дӓ тӹшец шӹлӓш керӓ-

' Погодым тӹшлӹшӹ бю ро — научный учреждени, погодым 
тӹшлӓ дӓ маханьы лиэш, анзыцок келесен пуа.
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лӹм ӹрвезӹвлӓ тӧрӧк пӓленӹт, Федор Егорыч шӹренок 
сӹнзӓжӹм пытьке ӹштен келесен:

—  Горизонтышты йолток, чонгештӓш лиэш.

И вот, советский летчиквлӓ ӱштӹ дон йож лошток и 
вӹкӹ чонгештенӹт дӓ, сусу радист «Шмидтын лагерь дон 
Ванкарем лошты воздушный пассажирский сообщени па- 
чылтын»— манын, цилӓ мирлӓн увертӓрен. Летчиквлӓ пин- 
гӹдӹ земля вӹлец карангыныт дӓ йогышы и вӹкӹ Д1ӹн- 
зӹнӹт. Ивлӓ вӹлец лелӹ аппаратым намалаш келеш ылын. 
Летчиквлӓ челюскинецвлӓм сирӹшкӹ самолетвлӓэш лык- 
тыныт. Тӹ кечьш сек пачеш ясы профессорым Шмидтым 
самолетеш нӓнгенӹт. И вӹлӓн 6 эдем кодын. Сусу радис- 
тӓт пач яктеок кодын.

Веремӓ шукы лин колтен дӓ пӹцкемӹш ылын. Летчик- 
влӓ вес кечӹн ирок чонгештен миӓш дӓ цилӓм самолетеш 
нӓнгеӓш сӧренӹт.

Летчиквлӓ чонгештен кенӹт. Лагереш куд эдем дӓ кӓН" 
дӓкш пи кодын. Йыд лин, дӓ Ледовитый океан вӹлнӹ 
Полярный шӹдӹр^ кайын. Тидӹ М осквашкат кайын, дӓ 
М оскваштыш эдемвлӓ, Полярный шӹдӹр вӹкӹ анжен, и 
вӹлнӹш лӱдтӹм куд эдем гишӓн шаненӹт...

Ти йыдын Ига йӹле амален кен ӹш керд. И вӹлн/;] 
йыдым ӹлӓш махань лӱдӹш, —  манын шанен кнэн. И 
лӹвӓлнӹ тангыжын шим пындашыжы ӱкшӓ, йӹрвӓш костан, 
пӹсӹ тӹрӓн ивлӓ каштыт. Ига сӹнзӓжӹм кымалтыдеок 
киэн. Кӹдеж мычкат ивлӓ кашмыла тидӹн сӹнзӓэшӹжӹ 
каяш тӹнгӓлӹн. Тидӹ эртен кешӹ автомобильвлӓн сотыш- 
ты потолыкышты каеш ылын.

Вес кечешӹжӹ кудвичӹштӹш и вӹлнӹ ӹрвезӹвлӓн 
мадмаш нигыцеӓт лин кердте... Ош мӧскӓвлӓ паштек 
охотничайымла мадаш тӹнгӓлӹнӹт дӓ, Петухын ӓвӓжӹ 
лӓктӹн шагалын: плюшевый «мӧскӓм» ляврӓн и вӹкӹ идӓ

* Полярный шӹдӹр — шӹдӹр ылеш, тидӹ пӹлгомышты 
изишӓт тӓрвӓнӹдеок шалга, тидӹндон горизонтын велвлӓм пӓлӓт.
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пиштӹ, — манын келесен. Ш турма лӹмӓн пим кыченӹт 
дӓ тиреш кӹцкӹнештӹ ылын. Ш турма обижаялт кен: «Мӹнь 
поляр-р-ный амыл, то-ма-а оро-лы ылам» —  манын опталтен 
колтен дӓ Петухын парняжым пырыл нӓлӹн. Теве, ӓвӓжӹн 
кӹдежӹштӹш окня пачылт кен, ӓвӓжӹ окняшкы вуйжым 
лыктын шӹнден дӓ сусун, царгата юкдон келесен:

■— Ӹ рвезӹвлӓ, мадыштам пӹтӓрӹмешкок мадын кер- 
дӹдӓ! И пуста кодын! Пачеш кодшы эдемвлӓӓт тӹшец 
чонгештен лӓктӹнӹт. Сек пачеш чонгештӹшӹвлӓжӹ кӱвлӓ 
ылыныт, пӓледӓ? Начальник Бобров, капитан Воронин дӓ 
мӓмнӓн ӓтянӓ, сусу радист.

Авӓжӹ телеграммым' лыдаш тӹнгӓльш: «И вӹлец
сек пачеш лӓктӹнӓ. Б1нде Шмидтын лагерь уке. Остатка 
тыл вацакат йылен пӹтен. Пуста и вӹлӓн вышкы вуеш 
советский якшар флаг веле кодын»...

Июньын, сӧрӹмӹжӹлӓок, сусу радист М осквашкы 
толын. Тидӹ цилӓ челюскинецвлӓдон дӓ Советский союзын 
герой-летчиквлӓдон иквӓреш толын. Геройвлӓм цилӓ М осква 
вӓш лин. Стеклан банкеш радист полярный и лаштыкым 
канден. Тидӹ челюскинецвлӓн кок тӹлзӹ дӓ пелӹ ӹлӹмӹ 
II гӹц нӓлмӹ лаштык ылын. Пуштмы ош мӧскӓн кӹч кишӓ- 
жӹ ти и лаштыкеш кӹлмен шӹнзӹн. И лаштыкшым радист 
пиш переген. Тидӹ самолетеш, нартеш, пароходеш, поез- 
деш тидӹм кандеп. Подарка ӹнжӹ шылен ке манын, тидӹ 
банкыжым и вӹлнӹ шӹнзӹктен. И лаштыкшым тидӹ пасна 
ӱштӹ вагонеш М осква якте целамок канден шоктен.

Атяштӹ токыжы сусу, веселӓ толын. Люда дон Ига 
тидӹн йӹр сусуи тӹргештӹлӹнӹт. Кандаш сӧрӹм и лаш- 
тыкшым ӓтяштӹ канден ӓль уке, тидьш нинӹ. коктынат 
пиш пӓлӹнештӹ ылын. Тенге гӹнят, нинӹ ӓтяштӹ гӹц 
тидӹм ядтелыт, чемоданвлӓ вӹкӹ анжаш цацыделыт дӓ 
ӓтяштӹ келесӹмӹм выченӹт. Трӱк ӓтяжӹ вуйжым кычен 
колтен:

■—■ Тырхалда! —  тидӹ манын.—  Банкы кышты вара?
БанКыжы седрӓштӹ, чемодан сага ылын. Радист тидӹ
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гишӓн совсемок монден шуэн. Июнь тӹлзӓш шокшы кечӹ, 
банкым ӹрӹктен колтен дӓ банкыштыш ляврӓн вӹдӹштӹ 
кого кӹч сӓрнӹлтӹн...

■ —  Вот тӹлӓнет Северный полюсын и лаштык! Шылен 
кен... —  ӓтяжӹ манын.—  Эх, кыце мӹнь тенге!..

—  Ну, нимат уке. — Ига манын,—^кӹчшӹ соикток 
шылен кете.

—  Иктӓ минутым вычалдай, —  пашкуды Федор Нгоры- 
чын юкшы шактен колтен.—  Ну-ка, банкыдам мӹлӓм пу- 
алалдай... Мӹнь сейчас.

Тидӹ, банкым нӓлӹнӓт, ӹшкӹмжӹн кӹдежӹшкӹ пырен кен.
Вара мӹнгешок лӓктӹн дӓ шершӓнг шӹцшӹ банкым 

стӧл вӹкӹ шӹнден. Цилӓн ваштыл колтенӹт: банкышты 
полярный и лаштык кнӓ. И кӧргеш мӧскӓ кӹч кӹлмен 
шӹнзӹн.

—  Колышта, —  радист манын, —  свет вӹлнӹ цӱдӓ ак- 
ли. Кыце тидӹм тӹнь ӹштӹшӹц?

—  Пиш простан, — Федор Егорыч манын.— Мӹнь ӱш- 
тӹ делавлӓлӓн мастар ылам. Мӹнь холодильный заводышты 
ровотаем. Тӹштӓкен искусственный кукшы им ӹштӓт. 
Тӹштӹ 70 градус ӱштӹ. Техень им кӹшӓнӹштӹ кандыш- 
таш лиэш. Тидӹ шыла дӓ ак йогы, тӧрӧк воздухышкы кеӓ. 
И лаштыкым вӹдӹшкӹ шумыкы, вӹд кӹлмен кеӓ...

Ь1нде цилӓн лапам шиӓш тӹнгӓлӹнӹт. Вара ӓтяжӹ Ига 
вӹкӹ трӱк анжал шӹнден.

—  Ну-ка, Игорь, карта доран шагал, —  тидӹ келесен.
Ига ӹнде вуйжыдон Северный полюс яктеок шоаш

тӹнгалын.

12— 3 5 6 9  К иига для чтения.

Л. Кассиль.
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Ядмаш влӓ.
1. «Челюскин» Ледовитый океанышкы малын кен?
2. «Челюскин» пароходдон ма лиӓлтӹн?
3. И вӹлнӹ радист мам ӹштен? Ӹшкӹмжӹн задачшым тидӹ 

кыце ӹштен шоктен?
4 «Челюскинецвлӓн» судьбаштым радистын семьяжы кыце 

тӹшлен? Тидӹн вӓтӹжӹ гишӓн дӓ тетявлӓжӹ гишӓн шайышт 
пуда.

5. Тетявлӓжӹн шӱдӹмӓшӹм ӓтяжӹ! кыце ӹштен шоктен?
6. «Челюскинецвлӓм» спасаяш мӓмнӓн парти дон правитель- 

ство мам ӹштенӹт?
7. «Челюскинецвлӓм» спасайышы отважный летчиквлӓм парти 

дон правительство махань лӹмдон награждаенӹт?

Упраж ненивлӓ.
1. Ти шамаквлӓм дӓ предложенивлӓм ик иностранный шамакдон 

келесӹдӓ; а) Шукын, ниунный пӓшӓм йшшӓш квмӓш. б) [ \ӓ п й  
северышгпыш сӓн дӓлйквлӓ  дӓ тангыж влӓ. в) Радиодон уверт ӓ- 
рӹ м  т елеграмма. г) Сомолет. д) Летчик.

2. Воздушный карапльывлӓм мазар йишӹм пӓледӓ, кесесен 
пуда.

3. Рассказын каждый частяжӹлӓн заглавим пуда.
4. «Челюскинын» поход годым тӓ махань у мадышдон мадаш 

тӹнгӓлӹндӓ, тӹдӹм шайышт пуда. Рассказдам тетрадештӓ сирӹдӓ.
5. «Челюскинецвлӓм» вӓш лимӓштӹ тӓ лотӹцтӓ иктӓжӹ 

ылында? Тидӹ гишӓн шанышт пуда. Шайышт пумыдам сирӹдӓ
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