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Английский—Рахит манмы цэр 
гишӓн.

Малан мӓнмӓн ӓзӓвлӓ, ӹрвэзӹвлӓ когон- 
шукӹн колат.

Мӓнмӓн сӓндӓлӹкӹштӹ пэрвиӓт, кӹзӹтӓт ӓзӓ 
влӓ, ӹрвэзӹ влӓ когон колат, утларакок нэзэр влӓ 
лоштӹ колат; луатвӹцишкӹ пӹрӹмашэш пэлӹжӹ 
вэлэ кодэш, молӹжӹ цэрлӓнэн-колэн нӹтӓт. Вэсӹ 
сӓндӓлӹк влӓштӹ тэҥэлӓ агӹл. Шамак толшӹ, 
Швэци халӹк лошть! ӓзӓ-ӹрвэзӹ влӓ чӹдӹн колат: 
мӓнмӓн дорцӹн кӹмӹт тӓ пэлӹ нӓрӹк чӹдӹн колат.

Малан вара мӓ доннажь! ӓзӓ влӓ, ӹрвэзӹ влӓ 
утларакок когон колат?

Тэвэ малан колат: мӓ донна (айртэмӹнок марьт
влӓ лоштӹ) ӓзӓ анчӹмӹ гишӓн ак шанэн, ӓзӓ ан- 
чӹм пӓшӓм чотэш ак пиштэп Ӓзӓм ӓнчӹмӹ, пук- 
шӹмӹ-йӱктӹмӹ гишӓн нимамат ак пӓлэп; ӓзӓ ма- 
хань цэр доно йасланэн кэрдэшь— тӹдӹ гишӓнӓт 
нимамат ак шӹнцэп. Сирӹмӓш пӓлӹшӹ ӓвӓ влӓн 
шачшӹжӹ чӹдӹ кола, тӹмэньшӹ халӹк лоштӹ 
ӓзӓ-ӹрвэзӹ влӓ чӹдӹн колат,— когон тӹмэньшӹ 
влӓ тэҥэла манӹн, попат.

Тэҥэлӓ гӹньӹ, мӓлӓнӓӓт пӹцкэмӹш гӹц сотӹш- 
кӹ лӓктӓш кэлэш, тӹмэньдӹмӹ гӹц тӹмэньшӹ 
лишӓш.
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Ти столмӹ влӓ анчӹктат: махань сӓндӓлӹкӹ- 
штӹ маньар ӓзӓ ик-и шомэшкӹ кола. Кужӹ стол- 
мӹжӹ мӓнмӓн сӓндӓлӹкӹштӹ ӓзӓ колӹмӹм анчӹк- 
та. Столмӹ-влӓ вуйэш сӓндӓлӹк (кугижӓншӹ) влӓн 
лӹмӹштӹм сирӹмӹ. Маньар гӓнӓк мӹтӹк столмӹ-. 
жӹ, тӹнӓрӹ гӓнӓк ӓзӓ-влӓ чӹдӹн колат.

Ӓзӓм анчаш—мыштэн анчымаш.

Цилӓнок мӓ пӓлэнӓ: нӹрӹшкӹ намозӹм ат лӹк 
гӹнь, пэркэ укэ лиэш; киндӹ шачмӹм ат уж; 
шокшӹ и-кэчӹ годӹм капштавичэш вӹдӹм ат 
кӹшкӹ гӹнь, нимат ак куш, цилӓ лӹвӹжгэн, 
кошкэнок пӹтӓ. Ӓзӓ анчӹмаштат тэхэньок: ӓзӓм йа- 
жон, ирэн ат анчӹ гӹнь, самӹнь пукшэт гӹнь.
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ӓзӓэт кошкаш тӹҥӓлэш, льӓзӹрӓн куш кэш. Льӓ- 
зӹрӓ ӓзӓлӓн шукӹ ак кэл, иктӓ махань цэр пижэ- 
шӓт, йӹлэрӓк тидӹм пӹтӹрӓл пиштӓ. Мӓ донна, 
айртэмӹнок марӹ-вӓтӹ влӓ лоштӹ, ӓзӓм анчэн ак 
мӹштэт, пэлэк-турэк вэлэ анчат; сэдӹн донӹ мӓ 
лоштӹна ӓзӓ влӓ шукӹн цэрлӓнӓт, колат, льӓзӹрӓ 
влӓ кушкӹт, йужӹжӹ курӹмэш шушӹр дон кодӹт

Малан изи ӓзӓ-влӓ шӹрэи (цӹциӹдӹи) цэр- 
лӓиӓт.

Ир покшӹм вазэшӓт, изи охрэц тӹшкӓ лӹвӹж- 
гэн кэӓ, олма пэлэдӹш вилӹн кэӓ. Изи ӓзӓӓт ол- 
ма пэлэдӹш ганьок ӹлэш. Ӓвӓжӹ кӧргӹштӹ ӹл- 
мӹжӹ годӹм нимахань покшӹмӹмат акуж , шачэшӓт, 
шукӹ покшӹм тӹдӹлӓн тӹкнӓ: мардэжӓт, ӱштӓт, 
шокшат, льӓврӓӓт тӹкнӓ; нинӹ влӓ дон ӓзӓлӓн крэ- 
дӓлӓш йасӹ—лэлӹ; кӹжгӹ  кӓпшӹ донӹ эчэ крэдӓ- 
лӓш тӹдӹ тӹмэнь шотэ; когорак эдэмлӓн гӹнь ньи- 
мат укэ, ӓзӓлӓнжӹ лэлӹ; когорак эдэм тӹрха, изи 
ӓзӓ тӹрхэн ак кэрт. Сэдӹ гишӓн изи влӓ йӹлэрӓк 
цэрлӓнӓт, хӹть махань цэрӓт нинӹлӓн йӹлэрӓк 
пижэш. Ӓзӓ, изи ӹрвэзӹ-влӓлӓн айӹртэмӹн цэр влӓ— 
„ӓзӓ (изи) влӓн цэр влӓ“ манмӹ улӹ.

Рахит—„Аиглийсиий" маимы изи ӹрвэзӹ 
влӓи цэр.

Ь1ндэ ти цэр гишӓн кӹтӹрал колтэнӓ.
Ти цэр донӹ шукӹ изи влӓ цэрлӓнӓт. Ти 

цэрӹм нэзэр-Блӓн цэр манаш лиэш. Айртэмӹнок 
ти цэр марӹ-влӓн икшӹвӹ (тьэтьӓ) лоштӹ каштэш. 
Тӹмэньшӹ влӓ ти цэрӹм „Английский цэр“  ма- 
нӹт. Ти цэр донӹ Английский ӹрвэзӹ влӓ когон 
цэрлӓнӓт манӹн идӓ шанӹ; тидӹ гишӓн ти цэр- 
лӓн тэхэнь лӹмӹм путэлӹт; тэвэ малан лӹмдэнӹт:



пӹтӓрлиок ти цэрӹм Англиштӹшӹ когон тӹмэнь- 
шӹ Лэ-Бут лӹмӓн доктӹр цаклэн, вара ти цэр 
гӹцӹн молӹ влӓ гӹц анцӹц тӧрлӓш тӹҥӓлӹн. 
Сэдӹн донӹ ,,Английский“  цэр манаш тӹҥӓлӹнӹт.
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Рахитӓн ӓзӓ влӓ.
Рис. № 2.

Кыцэ Рахит дон ӹрвэзӹ влӓ цэрлӓнӓт.

Йужнам шачшӹ ӓзӓм анчэтӓт, пӹт здоровалаок 
чучэш, кушмӹжӹ сэмӹньжӹ пӓлдӹрнӓ: вуй лужӹ
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йачан пиҥӹдэмэш, пӱ влӓжӹ йӹлэ ак кушэп, ӱпшӹ 
вилэш, йӹлэ кашташ ак тӹҥӓл, йачан куш кэш, йа- 
сланаш, пӱжӓлтӓш тӹҥӓлэш моло, топлот шӱмжӹ 
каршта; кӹнамжӹ пӹшкэдэш, иужнамжӹ шарӹн 
ак кэрт. Сэдӹндонӹ мӹшкӹржӹ когоэмэш, шӓрлӓ. 
Изиш лимӹкӹ, ӓзӓ кушкӹдалмӹкӹ, йал влӓжӹ 
какльака-влӓ лит, кашмӹжӹ годӹм лӹвшалт каш- 
тэш.

Кок иӓш рахит дон цэрлӓнӹшӹ мӹ- 
гӹр ӓзӓ: кого вуйан, мӹгӹр тупан, 

какльака йалан.
Рис. 3.

Рахит цэр дон цэрлӓнӹшӹ ӹрвэзӹн вуйжӹ кого, 
тӧр йӹргэшкӹ вуй агӹл, кӹдӹжӹн ишкӹ ганьӹ



кужӹ вуй, йужӹжӹн вуйӹштӹжӹ маклака влӓ 
ӹлӹт, мӹшкӹржӹ кого, йал влӓжӹ вӹцкӹж дӓ 
какльака влӓ ӹлӹт.

Рахит цэрӓн влӓ пӹльэ кӓпӓн дӓ мӹгӹр влӓ 
лит.

Пакӹлажат рахит цэр дон ӹрвэзӹ йасланаш 
тӹҥӓлэш гӹнь, тӹнӓм кӓп лу мӹчаш влӓшжӹ кӹж- 
гэмӓш, маклакаэмӓш тӹҥӓлӹт, туп лужӹ какльа- 
каэмэш; сэдӹн дон мӹгӹр дӓ пӹльэ кӓпӓн лиэш. 
Кӹнамжӹ ӹрвэзӹн оҥ лужӹ кӧргӹшкӹлӓ пӹра, 
ӧрдӹж лу влӓжӹ вӹлкӹлӓ лӓктӹт. Тэҥэ лин ми- 
мӓшэш, ӹрвэзӹн оҥ мӹгӹргэн лӓктэш. Тэхэнь 
мӹгӹр, ӓй пӹльэ кӓп курӹмэш кодӹн кэрдэш. 
Цилӓнок ти цэр донӹ цэрлӓнӹшӹ влӓ шушӹр 
кӓпӓн, мӹгӹр тупан, пӹльэ кӓпӓн моло ак лиэп. 
Кӹдӹжӹ парэмӹт. Ти цэр донӹ шукӹ йасӹланӹдэ 
гӹнь, цэрӹн важжӹ ирӹкӹн-ирӹкӹн йамэш. Тэҥэ 
гӹньӓт ти цэр гӹц пэрэгӓлтӓш кэлэш. Кӹдӹжӹлан 
курӹмэш шушӹрӹм рахит цэр ӹштэн кодэн кэр- 
дэш. Айртэмӹнок ӹдӹрӓмӓш влӓлӓн ти цэр йасэш 
толӹн кэрдэш.

Рахит доны цэрлӓнӹшӹвлӓ ӓзӓм йасын 
ӹштӓт.

Рахитдон цэрлӓнӹшӹ ӹдӹрӓш влӓн ӓзӓ ӹштӹ- 
мӹ вӓр-лу влӓ, кӹдӓл лу тӧрсӹрлӓнӓт, ӓҥӹсӹрэмӹт. 
Тэхэнь ӹдӹрӓш кушмӹкӹжӹ, марлан кэмӹкӹжӹ, 
вара ӓзӓ ӹштӓшӹжӹ пиш йасӹ лиэш. Кӹдӹл лужӹ 
самӹнь, какльӓкаэмэш, ӓҥӹсӹрэмӹн кушкӹнат, ӓзӓ- 
лӓн шачаш пиш йасӹ лиэш. Сэдӹн-донок шукӹ 
ӓзӓ влӓжӹ „пӹц кэӓт“ — шачмӹштӹ годӹм колат, 
йужӹжӹ шушӹргӹшӹ, цэрлӓнӹшӹ шачэш. Кӹ- 
намжӹ тэхэнь ӹдӹрӓмӓш, влӓ ӹшкэӓт ӓзӓ ӹштӹ- 
мӹлӓштӹ колат; ӓзӓм шачӹктэн шуэн ак кэртэп.
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Кыштӹ рахит цэр когон шӓрлӓ гӹнь, тӹш- 
тӹ изи ӹрвэзӹ влӓн колӹмашат шунӹ.

Рахит цэрӓн ӓзӓн ӓважӹ толэшӓт, тэҥэлӓ вуйжӹм 
шиэш; ӓньӓт малан ӓзӓэм льӓзӹрӓ, цӹрэ-гӹц ва- 
зӹн шӹнцӹн, кошка вэлэ, йужнам пӹшкэдэш, 
йужнам шарӹн кэртӹмӹ лиэш— манэш. Анчэтӓт, 
ужат, ӓзӓжӹн рахит цэр улӹ. Лачокок, ӓзӓжӹн лу 
дон каваштӹжӹ вэлэ кодӹн. Рахит цэрӓн изи 
ӹрвэзӹ топлот йасӹлана, тидӹлӓн кэрэк махань 
цэржӓт йӹлэрӓк пижэш, цэржӹм ' йасӹн эртӓрӓ, 
шукӹжӹ парэмӓт ак кэртэп, пижмӹ цэрӹштӹ дон 
колат. Лач тӧрӧкшок попӹшаш гӹнь, тӹҥэла манаш 
лиэш: кӹштакэн шукӹн изи ӹрвэзӹ влӓ колат гӹнь, 
тӹштӓкэн „Английский“  рахит манмӹ цэр улӹ- 
лишӓшлӹк.

Рахит цэрӹи важ курӹмэш кодэш.

Рахит цэрдон 3—4 и йактэ моло вэлэ ӹрвэзӹ- 
влӓ йасӹланат; ти лоштӹ ак колэп гӹнь, 
варажӹ ирӹкӹн тӧрлӓнӓш тӹҥӓлӹт; тэнгэлӓ гӹ- 
ньӓт, рахит цэрӹн кишӓжӹ курӹмэшок кодэш, лӹ- 
шӓҥӹ кэлэсӹшнӓ: ӹрвэзӹ влӓ мӹгӹр тупан лин 
кэрдӹт, пӹльэ кӓпӓн, какльака йалан влӓ лин кэр- 
дӹт. Ь1дӹрӓш влӓм ти йасӹ кӹшкэвэн шоктэн 
кэрдэш, тӹдӹмӓт кэлэсӹшнӓ. Ти рахит цэр вэс 
сэмӹнь пасна лӱдӹктӹмӓшӹм эчэ пуа. Рахит цэ- 
рӓн ӓзӓлӓн мол йиш цэрвлӓӓт йӹлэрӓк пижӹн кэр- 
дӹт, ти пижмӹ цэр влӓжӓт ӓзӓм льазӹрӓэмдӓт, 
кӓпшӓт, шӱм кӧргӹжӓт пӹдӹрана. Вара кушмӹжӹ 
сэмӹнь, кошка вэлэ, тазаланэн ак кэрт.

Рахит дон цэрлӓнӹшӹ влӓ куш кӹн шот гӹнь- 
ӓт, йужӹжӹ кахыраш тӹҥӓлӹт, кӹдӹжӹн шӱм кӧр- 
гӹ пӹдӹранӹмӹ дон йасӹланаш тӹҥӹлӹт, вэс цэр 
влӓ донат цэрлӓнэн кэрдӹт. Тэхэнь эдэм влӓ мӹ-



— 10 —

тӹк курман лит, мэрцэн-мэрцэн жэп шотэок ко- 
лат. Марӹвлӓ тӹҥэ манӹт: „ш ӹргӹ  йиш олма пу 
гӹц шӹргӹ йиш олма шачэш“ . Мэрцэн ӹлӹшӹ 
эдэм гӹцӹн мэрцӹшӹ—льӓзӹра шачшӹ шачэш.

Рахит цэр вуй лу, кӓп лу, кит лу, йал лу 
каршӹ цэр.

Кэрэк махань цэр лижӹ, тӹдӹ шкэ вӓржӹм 
пӓлӓ. Ӹдӹртӹш моҥӹрӹм ӹдӹрӹкта. Кахӹртӹш 
цэр (чахотка) шодӹм шӱктӓ. Пӱ-карштӹш пӱ кӧр- 
гӹм шӱктӓ. Рэвматизм йэжӹҥӹм, лум, шӹлӹм каш- 
тара, ӓли пуалӹкта. Уштӹ мӹж— эдэмӹн вӹржӹм 
кошта. Ь1ндэ йадӹна: рахит цэржӹ вара ма цэр?- 
Рахит цэр—эдэм лум каршӹ цэр.

Ма лулан пиҥӹдӹм пуа.

Шамак толшӹ: ӹшкал, имньи лум цилӓнок мӓ 
ужӹнна, пӓлэнӓ. Нӹнӹ пиш пиҥӹдӹ ӹлӹт. Ӓйӓш 
ӓли тодаш нӹнӹм акли. Кэрэк тэҥэлӓ гӹньӓт, 
когон тӹмэньшӹ эдэдэм-влӓ пӓлэн шонӹт: лу-влӓ- 
штӹ пиҥӹдӹ хӓдӹр, пӹшкӹдӹ хӓдӹр улӹ. Пиҥӹ- 
дӹ хӓдӹржӹ—тӓ ма машанэдӓ? Извоска ӹлэш. Мазар 
луштӹ шукӹ извоска, тӹнӓр лу пиҥӹдӹ, цаткӹ- 
дӹ ӹлэш.

ПИҤӸДЬ! лу гӹц кӹцэлӓ пӹшкӹдӹ лум 
ӹ штӓш лиэш.

Тӹ постол лумок нӓлӹн, каршӹ „кислоташкӹ“  
пиштэнӓ гӹнь, лун извосткажӹ йамэш; извостка 
шӹлэн кэӓ, кислотаэт тӹдӹм качкӹн колта. Вара 
рэзинӹ ганьӹ лу пӹшкӹдӹ лин шӹнцэш, вара 
кӹцэ шон ӓйӹкӓлӓш, тодӹлаш лиэш.
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Рахит цэр—лум льӓзӹртӓрӹшӹ цэр.

Рахит цэрӓн ӓзӓн льӓзӹрӓ лу ӹлэш, нинӹн 
луштӹштӹ извоскаэт чӹдӹ. Б1ндэ мӓ пӓлэнӓш: ма- 
зар луштӹ чӹдӹ извоска, тӹнӓрӹк нӹнӹ пӹшкӹдӹ 
лит. Шамак толшэш: йал лу влӓ пӹшкӹдэмӹт гӹнь 
тӹнӓм нинӹ какльанаш тӹҥӓлӹт: кӓпэт тэмдӓ. 
Туп ӹрдӹ-лу пӹшкӹдэмӓш тӹҥӓлэш гӹнь, мӹгӹр 
туп лиэш: вуйэт, пулӹш луэт тэмдӓт. Тэвэ малан 
рахит дон дэрлӓнӹшӹ влӓ мӹгӹр тупан, пӹльэ 
кӓпӓн, какльака йалан лит. Кушкашӹжат нинӹ 
влӓ мӹржаҥӹн куш кӹт. Рахитӓн ӹрвэзӹ влӓн луш- 
тӹ пиш пӹшкӹдӹ, кӹзӹ дон вашт пӹчкэдӓш 
лиэш.

Мӓнмӓн нӓпнӓ качкӹ ш  гӹц лнэш.

Кӹдӹжӹ эчэ ӧрӹтӓт, манӹт: „кӹцэ вара лушкӹ 
извоскажӹ поназа,,? Когон тӹмэньшӹ влӓ тишӓкэн 
тэҥэ попат. Эдэмӹн ма улӹжӹ: ӱпшӹ, кӹч влӓжӹ, 
пӱ влӓжӹ, лу влӓжӹ, шӹлжӹ, каваштӹжӹ, шэлжӹ, 
вимжӹ цилӓ качмашна гӹцӹн лин миэнӹт. Качмаш- 
тӹнажӹ гӹнь ти хӓдӹр влӓ тэхэнь влӓ агӹлэп. 
Шамак толшӹ, лулан кэрӓл извосткам нӓлшӓш. 
Иӱмӹ-качмӹштӹ извоска карэмӹштӹш ганьӹ агӹл. 
Цилӓ кармӹна хӓдӹр влӓжок мӹшкӹрӹшкӹ дӓ 
кишкӓ-влӓшкӹ попазат. Тӹштӓкэн нӹнӹ „шолӹт“ , 
кӓплӓн кэрӓл-лӹк лиӓлтӹт. Кӓплӓн кэрӓл лӹкшӹ 
кишкӓ влӓ гӹц вӹрӹшкӹ „витӓ“ , йӹр сӓрнӓ; сэ- 
дӹн дон кишкӓ влӓ гӹцма-шонжӹ, вӹр сага витӹ- 
шӹжӹ, кӓп мӹчкӹ шӓрлӓ. Шамак толшӹ: вӹрӹш- 
кӹ извоска попазэн гӹнь, извоскаэт лушкӹ ви- 
тӓ дӓ, тӹшӓкэн кодэш.

Тидӹ гишӓн шаналтэтӓт, ик сэмӹньжӹ поти- 
кӓлӓ вэлэ чучэш. Тӹҥэлӓ гӹньӓт, тӹмэньтӹмӹ
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эдэм-влаӓт пӓлӓт: мӓнмӓн кӓпнӓ кармӹна качкӹш 
гӹц лишӹ кӓп ӹлэш. Ӹшкал шудӹм качкэшӓт, 
шӹшэрӹм пуа, Шӹшэржӹ вара кӹшэц лиэш? 
Кармӹжӹ шудӹ гӹцок лиэш. Саснам киндӹ донат, 
тури донат, мӹшкӹлтӹш донат пукшат ӹлиэжӹ 
дӓ, ти качкӹш гӹц сасна шэлӹм нӓлэш. Шэлжӹ 
гӹнь сасна качмӹ тури ӓли киндӹ ганьӹ агӹл. 
Ӹшкал дон саснажӹм нимадонат пукшӹшаш агыл 
гӹнь, нӹнӹ тошаланаш вэлэ тӹҥӓлӹт, шэл донӹ 
шӹшэрӹм пуаш агӹл, ӹшкэжӓт нӹнӹ шужэн колэн 
кэрдӹт. Тидӹм лӹдӹн йажон шаналтэтӓт, ат ӓптӹр- 
гӹ, лачокок лум пиҥӹдэмдӹмӹ извоскаэт йӱмӓш- 
качкӹш гӹц лиэш, манат.

1|»р гӹц пэрэгӓлтӓш вэлэ куш тӹ лгӹ , тӧр- 
лӓнӓшӹжӹ гӹнь пиш йасӹ.

Йндэ мӓ пӓлэнӓ; рахит цэр дон шукӹжок ӹр- 
вэзӹ влӓ лоштӹжӹ йасланат, айӹртэмӹнок марӹ 
ӹрвэзӹ влӓ лоштӹ цэрлӓнат. Когон тӹмэныпӹ влӓ 
тэҥэ манӹт: сӓндӓлӹк вӹлнӹшӹ пэлӹ халӹкшок 
изиштӹ годӹм рахит цэрдон йасланэнӹт. Ти цэр 
пурӹшкӹ ак шоктӹ,-тидӹ гишӓн мӓ лэшӓҥӹ 
кэлэсӹшнӓ. Ӓзӓн ӓвӓжӹ: ӓзӓэм шу (здорова) лин 
кушӹ, манӹн цаца. Тэҥэлӓ гӹньӓт, ш укӹжок тидӹ 
лачокӹм ак шӹнцэп, йужьшӹ мондат. Лачок 
манмӹжӹ тэвэ маханьӹ: ,,цэр гӹц пэрэгӓш куш- 
тӹлгӹ, цэр пижмӹкӹ тӧрлӓш йасӹ“ . Рахит цэрдон 
ӓзӓ ӹнжӹ йасыланӹ манӹн, мам вара йӓ ӹштӹмӹ- 
лӓ? Ӓзӓн ӓтьӓ-ӓвӓ ӹшкэ ӹлӹмӓшӹштӹм прамой 
ак анчэп гӹнь, ӓзӓлӓн ма йара, ма ак йарӹжӹм 
пӓлэн ак шоэп гӹнь, нимахань мольэвӹн донат, ни- 
махань мужан „шайа“  донат, нимахань лэкӓрцӹ 
влӓ донат нимат ӹштӓш акли.
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Топлот ӓрӓкӓ йӱӓ йашратӹӹш влӓн икшӹ - 
вӹтшӹ рахит цэрлӹк ӹлӹт.

Когон тьшэньшӹ влӓ цаклэнӹт: ӓтьӓжӹ ӓли ӓвӓжӹ 
топлот ӓрӓкӓм йӱт гӹньӹ, нӹнӹн вара икшӹвӹ 
влӓштӹ шукӹжок рахит цэр донӹ шачӹт; хӹль- 
ӓнӹмӹштӹ годӹмок нинӹлӓн рахит цэрӹн кӓньӹ- 
сӹржӹ тӹкнӓ. Лачокшӹмок кэлэсӓш гӹнь, ӓрӓкӓ 
йӱшӹ гӹц пурӹ вӹрлӹк шачӹн ак кэрт: льӓзӹрӓ 
вӹрлӹк шачэш, утларакшок рахит-цэрӓн влӓ ша- 
чӹт. Ӓрӓкӓ, сӹра, ӹшкэ шолтӹмӹ ӓрӓкӓ моло 
„яд“  ӹлӹт. Ти яд кӓпнӓм льӓзӹрӓэмдӓ, кӓпнӓ йӹр 
витӓ дӓ, ӓзӓ ӹштӹшӓшлӹк вӹрлӹкӹшкат тӹкнэн 
кэрдэш. Сэдӹн дон кэрэк махань ӓрӓкӓм, изиш 
гӹньӓт, празнӹк годӹм гӹньӓт, йӱӓш шэклӓнӓш 
кэлэш: ӓрӓкӓн кӓньӹсӹржӹ икшӹвэт влӓлӓн тӹк- 
нэн кэрдэш,

Йарӹдӹмӹ нӱшмӹ гӹц йажо вӹрлӹкӹм ит 
вӹчӹ.

Мӹшкӹрӓн вӓтӹлӓн мӹшкӹрӹштӹшӹ ӓзӓжӹ 
гишӓн анцӹцӹнок шаналташ кэлэш. Мӹшкӹрӹш- 
тӹш ӓзӓ ӓвӓжӹн кӓп хуатшӹдон ӹлӓ. Сэдӹн донӹ 
мӹшкӹрӓн вӓтӹ, йарӹдӹмӹ йӱмӹ-качкӹшӹм кач- 
кэш гӹнь, тидӹ ӓзӓлӓн попаза; вашталтӹш цэр 
доно цэрлӓнӓ гӹнь, ӓзӓжӓт тэхэнь цэр дон цэрлӓ- 
нӹшӹ лиэш; цэрлӓнэн ӹлӹшӹ ӹдӹрӓмӓш гӹц шу 
ӓзӓ лин ак кэрт. Тоштӹ марӹ шукэрдок кэлэсэн: 
„махань олмавужӹ, тӹхэнь олмажӹ“ ; мӓ манӹна: 
„махань ӓвӓжӹ, тӹхэнь шачӹшӹжӹ“ . Йужнам ӓзӓ- 
лӓн ӓтьӓжӹн цэржӓт пижӹн кэрдэш.

Ш ачмэшкӹжӓт ӓзӓм пэрэгӹ.

Тэҥэ эчэ лин кэрдэш: исӹр ӹдӹрамӓшлӓн 
ниматукэ, мӹшкӹрӓнлӓн йарӹдӹмэш толэш, ӓзӓжӹ-
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мӓт локтӹл кэрдэш. Шамак толшӹ; лэлӹ пӓша, 
мӹшкӹр вӓр гӹц шимӹ, цаклӹдэ кэн-вацмӹ моло, 
цилӓ нинӹ мӹшкӹрӓн вӓтӹлӓн логӹц ӓзӓм кол- 
тӹктат. Жэп шомэшкӹ шачшӹ ӓзӓлӓн рахит 
цэр йӹлэрӓк пижэш, мол цэр влӓӓт тэхэнь ӓзӓм 
утларак йаратат.

Мӹшкӹрӹштӹш ӓзӓлӓнӓт ирэ шӱлӹш (воз- 
дух) нэлзш.

Мӹшкӹрӹштӹ ӹлӹмжӹ годӹмок ӓзӓ кушкаш 
тӹҥӓлэш, йажон кушкашӹжӹ тӹдӹлӓн ирэ шӱлӹш, 
йажо качкӹш кэлэш. Мӹшкӹрӓн вӓтӹ локтЫлалт- 
шӹ шӱлӹш дон шӱлӓ гӹнь, тидӹн вара ӓзӓжӹ 
йачан куш кэш , шачашӹжат льӓзӹрӓ шачэш.

Мӹшнӹрӹштӹш ӓзӓӓт ш уж а.

Ӓзӓ мӹшкӹрӹштӹ ӹлмӹ годӹм, ӓвӓжӹн тор- 
тлӹ вильӹжӹ дон тэмӹн ӹлӓ. Ти тортлӹ вильӹ- 
жӹ ӓвӓжӹн кармӹ качкӹш гӹц лин миӓ; вара 
ӓзӓжӹ тидӹн дон тэмӹн изин-изин кушкаш тӹҥӓ- 
лэш. Ӓвӓжӹн ти тортлӹ вильӹжӹ чӹдӹ ӓли 
ӓзӓлӓн йардӹмӹ гӹнь, ӓзӓжӹ кӧргӹштӹжӹ шужэн 
ӹлӓ, качкӹшэт ак ситӹ. Мӓ ӹшкэок йажон пӓлэнӓ: 
кӱ  йажон качкӹн-ӹлӓ, тӹдӹ тазаланаш тӹҥӓлэш. 
Кӱ пэлэк-турэк вэлэ качкӹн ӹлӓ, тӹдӹ пӹтӓш 
кошкаш тӹҥӓлэш. Ӓзӓн ӹлӹмӓшӹжӓт тэхэньок: 
ӓвӓжӹн мӹшкӹржӹ шужэн, пэлэк-турэк йӱн кач- 
кӹн ӹлӓ гӹнь, шачашӹжат льӓзӹрӓ изи шачэш. 
Сэдӹн донӹ мӹшкӹрӓн вӓтӹлӓн, тэмӹн йӱн-кач- 
кӹн ӹлӓш кэлэш, йажо-пӹшкӹдӹ качкӹшӹм 
качкаш кэлэш. Мӹшкӹрӓн годӹм ӹдӹрӓмӓшлӓн 
ӹшкӹмжӹн шӱм кӧргӹ пӹдӹрнӹмаш гӹц, пӹшкэ- 
дӹш гӹц моло пӹтӹракок пэрэгӓш кэлэш.
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Нӱ мӹшкӹрӓн вӓтӹлӓн пурӹ 
пуэн кэрдэш.

каҥашым

БГндэ цилӓ вӓрэок; ала влӓштӹ, сола влӓ йӹдэ- 
ӓт йори ӹштӹмӹ ,,Консультаци“ манмӹ влӓ 
ӹлӹт. Консультаци, марлажӹ—кӓҥӓшь пумӹ вӓр 
лиэш. Консультациштӹ тӹхӓлок мӹшкӹрӓн вӓтӹ 
влӓлӓн, моль1 ӹдӹрӓмӓш вӹлӓлӓнӓт, кӓҥӓшӹмӓшӹм 
пуат. Тӹштӹ йори шагалтӹмӹ доктӹр-вла ӹлӹт. 
Консультациштӹ цилӓ гишӓнок ӹҥӹлдарат: мӹш- 
кӹрӓн годӹм мам ӱйӓш-качкаш йара, махань пӓ- 
шӓм ӹштӓш лиэш, мам-ӹштӓш ак йарӹ; кӹцэ 
ӹшкӹмӹм пэрэгӓш кэлэш; кӹцэ йажо „мӹндӹра“  
гань ӓзӓм ӹштӓш лиэш. Консультаци лишнӹ укэ 
гӹнь, вольнйцӹшкӹ миэн, доктӹр-акушэркӹ влӓ 
гӹц йадӹштӹкалаш лиэш. Ь1дӹрӓмӓш лӹдӹн мӹш- 
тӹшӹ гӹнь, ти книгӓ влӓ ганьӹм лӹтшаш.

Книгӓ влӓштӓт доктӹр кэлэсӹмӹ сэмӹньок 
йажон ӹҥӹлдарэн сирӹмӹ.

Махань качкы ш  лушкӹ  кэӓ.

Ӓзӓжӹ шу (здорова) шачшӹ манӹн, махань кач- 
кӹшӹм мӹшкӹрӓн ӹдӹрамӓшлӓн качкаш кэлмӹ 
гишӓн эчэ попалтӹшаш. Мам вара, шукэр- 
дӓт агӹл, когон тӹмэньшӹ влӓ пӓлэн шонӹт: 
качкӹшӹшкӹ кӹдӹ-тидӹ йиш качкӹшӹм йарӹмӹ- 
кӹ ӓзӓ лушкӹ извоска йажон витӓ дӓ, лу влӓжӓт 
йажон куш кӹт, пиҥӹдэмӹт.

Лӹм донжок: лу пиҥӹдэмдӓш утларакшок шӹ- 
рӓтӹдӹмӹ шкал ӱм качкаш шӱдат, эчэжӹ йӹтӹн- 
ӱмӓт, шӹшэрӹмӓт; айӹртэмӹнок: нӹрӹштӹ, алӹк- 
кӹштӹ качкӹн кашӹ ӹшкалӹн ӱжӹ, шӹшэржӹ, 
пиш йаралэш толэш. Тилэц пасна мӹшкӹрӓн 
ӹдӹрӓмӓшлӓн качкаш кэлэш: свэзӓ кавшта лэмӹм.
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рэвым, морком, иакшар ушманым, изи охрэцым 
„помидорь1м“ , „рэдискӹм“  моло да махань шон 
йиш кӹцкӹм, олмам, вишньопкам, эчэ молӹ влӓ- 
мӓт. Пиш эчэ пэркэлӹ— кол шэлӹм, кэчэш ик 2—3 
савалам йӱаш кэлэш, колӹн шэлжӹ лу кушкаш 
пиш когон палша. Азӓ ти шэл дон пиҥӹдӹн куш- 
кэш, кол шэлӹм аптьэк влӓштӹ вӹжалат, ӓкшӹ 
шэргок агыл.

Кӹцэлӓ тӹмэньшӹ влӓ пӹшкӹдӹ луан во- 
льӹк влӓм пукшэн парэмдэкӹт.

Лачокок вӓл ти шӱдӹмнӓ качкӹш влӓ лум 
пиҥӹдэмдӓт? Тидӹм пӓлэн нӓлӓш, когон тӹмэньшӹ 
влӓ тэҥэ ӹштӹкӓлэнӹт. Нинӹ вольӹкӹм пӹтӓрли 
вэс качкӹш дон пукшэнӹт. Нинӹлӓн качкаш 
токо попӹмна качкӹшӹм шӹшэрӹм, ӱм, йӹтӹнӱм, 
кавштапичӹ хӓдӹр вӹлӓм изишӓт путэлӹт. Тӓ ма 
машанэда? Изиш лимӹкӹ, тэхэнь вольӹк йасӹла- 
наш тӹҥӓлӹн; цэржӹӓзӓ влӓн рахит цэр постол- 
ок лин. Вольӹк кошкаш тӹҥӓлӹн, кушкаш пӹра- 
хэн, лу влӓжӹ пӹшкӹдэмӓш тӹҥӓлӹнӹт. Тэхэнь 
цэрӓн вольӹк влӓн прэзӹ влӓштӓт йасӹ, цэрӓн влӓ 
шачӹнӹт. Тӹ вольӹк влӓмок вара, анцӹлнӹ 
попӹмӹна сэмӹнь лу кушташ палшӹш качкӹш- 
доно пукшаш тӹҥӓлнӹтӓт, вольӹк влӓ парэмӹ- 
нӹт, кушкаш, тазаланаш тӹҥӓлӹнӹт, лу-влӓштӓт 
пӹҥӹдэмӹнӹт.

Малан льӓзӹрӓ ӓзӓ влӓ тэл пӹтӹмӹ гӹ т- 
лӓн шачӹт.

Эдэм-влӓнӓт, вольӹк влӓнлӓок лин миӓ. Ик- 
когон тӹмэньшӹ тэл пӹтӹмӓш гӹтлан льӓзӹрӓ 
ӓзӓ влӓ шукӹракӹн шачмашӹм цаклэн. Малӹи 
вара тэҥэлӓ лиэш? Тэвэ малан: тэлӹм ӓвӓ влӓ
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мӓнмӓн сӓндӓлӹкӹштӹнӓ свэзӓ кавшта вичӹ йӓр- 
вӓрӹм чӹдӹ качкӹт (укэӓт); щӹшэрӓт, ӱӓт тӹнӓм 
чыдӹ; йужӹжӹ (оксалан шӹкат) ӱм, шӹшэрӹм 
качкаш ак цацӹ,-вӹжалаш талаша. Мол ак ситэш,- 
ородӹ айӹмӹ (пост) влӓм эчэ шанэн лӹктӹнӹт. 
Анчэт гӹнь, ӓвӓжӹ ӹшкэ ӓзӓжӹлӓн пиш кого кӓньӹ- 
сӹрӹм ӹштэн пуа.

Токо попӹмна вӹлэц тэхэнь шайалӓктэш: ӹш- 
кэ ӓзӓжӹм ӓвӓ шум (здоровам) ӹштӹнэжӹ гӹнь, 
тӹнӓм кэрэк ма дӓ лу кушташ палшӹш качкӹшӹм 
шукӹрак картэ ак кэрт. Тӹҥэ гӹньӓт, утла пиш 
когон, шукӹ качкаш ак йарӹ, шот-дон вэло кач- 
каш йара: кэрэк махань качкӹшӹмат шот дон вэ- 
лэ качкӹн шотэш вазэш. Лачокок йӓ, цилӓ кач- 
кӹшӹжок мӓнмӓн укэ. Мӓнмӓн ӹдӹрӓмӓш влӓ 
ш укӹжок улӹжӹмат пэрэгэн ӹлӓт; ма улӹ, тӹдӹ- 
жӹм каршаш. Шамак толшӹ: олмам, шӹшэрӹм, 
ӱм, морком; нинӓт когон палшэн кэрдӹт.

„Ӓвӓ улан икшӹвӹн вуйжат йанлана“ .

Тэвэ ӹндэ ӓзӓ шачӹн. Шачмэшкӹжӹ ӓвӓжӹ 
ӹшкӹмжӹм вэлэ пэрэгӹлӹн. ӹндэжӹ ӓзӓжӹм пэ- 
рэгӹдэ ак кэрт. Кӹцэлӓ ӓтьӓ-ӓвӓжӹ ӓзӓм анчаш 
тӹҥӓлӹт, мам пукшаш-йӱктӓш тӹҥӓлӹт, тӹҥэлӓ 
ӓзӓӓт кушкаш тӹҥӓлэш. Иажон, мӹштэн анчат 
гӹнь, шу (здорова) ӓзӓ кушкэш, пэлэк-турэк ан- 
чаш тӹҥӓлӹт, льӓзӹрӓ, цэрӓн ӓзӓ лиэш. Ӓтьӓ ӓвӓлӓн 
тэвэ мам мондаш ак кэл: икшӹвэт изижӹ годӹм 
маханьӹ, кого лимӹкӹжӓт тэхэньок кодэш. Азӓлӓн 
рахит цэр кӹм и шомэшкӹ пижӹн кэрдэш. Сз- 
дӹндон тидӹ лоштӹ ӓзӓм пӹт пэрэгэн анчӹмӹла 
йажон, пэрэгӹл анчэн ӹшкэ ӓвӓжӹ вэлэ кэрдэш. 
Молӹлан ӹньӓнӓш ак ли.
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Авӓн шӹшэрӹм, ӓвӓ шӱмӹм (йаратӹмашӹм) 
нимат ак шо.

Доктор влӓ цаклэнӹт: ӓвӓ цӹзӹ шӹшэр гӹц пас- 
на урдӹмӹ ӓзӓ влӓ, ӓвӓ шӹшэр дон мӹштӹдэ, 
ӓй пӹрӹн пукшӹмӹ ӓзӓ влӓ рахит дон, мол гӹц 
йӹлэ, цэрлӓнӓт дӓ колашӹжат мол гӹц 7— 8-ш кӓ- 
нӓк утларак колат. (6-шӹ картинӹштӹ анчалда). 
Ӓвӓ цӹзӹ шӹшэрӹм нимат шошӹ укэ. Ӓзӓлӓн ма 
кэлэш, цилӓжок цӹзӹ шӹшэрӹштӹ улӹ. Ӹшкал шӹ- 
шэр кэрэк махань йажо лижӹ, ӹдӹрӓмӓш шӹшэ- 
рӹм нигнамат шон ак кэрт. Мондаш ак кэл: ин- 
цӹк дон здорова ӓзӓм пукшэн кушташ утла йасӹ. 
И к когон тӹмэньшӹ тэҥэлӓ манэш; „ко го  эдэм 
влӓ вӹрсӹштӹ пушка гӹц тӹнӓрӹ ак колэп, кӹ- 
нарӹ ӓзӓ влӓ инцӹк гӹц колат“ ; шайажӹ лачокок: 
инцӹкэт, пушка гӹцӓт худа. Ӓзам пукшэн мӹш- 
тӹдӹмаш гӹц, мам шон пукшӹмаш гӹц ӓзӓ влӓ 
махань шон цэр донӹ цэрлӓнӓт. Молӹ гӹц утла 
рахит дон цэрлӓнӓт.

Рис. № 4.

Анчӹкташ манӹн, тиштӹ кок коропӹм ӹштэ- 
нӹт. Кого коропшӹ анчӹкта: мазар ӓзӓ тӓлӹкӹшкӹ 
пӹрӹмэшкӹ ӓзӓ цӹзӹ шӹшэр гӹц пасна ӹлӹшӹ 
кола. Изи коропшӹ анчӹкта: мазар ӓзӓ ики шомэш- 
кӹ ӓвӓ цӹзӹ шӹшэр дон пукшӹмӹ кола. Изи 
коропшӹ, кого коропшӹ гӹц шӹм-кӓнӓк изи Ӹ Л Э Ш '
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Вэс шамакшӹ дон ӓвӓ цӹзӹ шӹшэр дон пукшӹм 
ӓзӓ шӹм кӓнӓк чӹдӹн кола.

Инцӹктон „пӹрмӹм** ӓзӓ влӓлӓн идӓ пу.

Нигӹнамат цӹзӹ каршӹ ӓзӓлӓн охӹр инцӹкӹм 
дӓ „пӹрмӹм“  идӓ пукшӹ! Тэҥэ ӹштӹмӹ дон ра- 
хит цэр агӹл, сӓндӓлӹк вӹлнӹ цилӓ мазар улӹ 
цэр влӓжӹ ӓзӓлӓн пижӹн кэрдӹт.

Азӓн ӓвӓ ӹшнэон шӹшэржӹм „анчӹ жӹ “.

Ӓвӓн цӹзӹ влӓштӹжӹ шукӹ, йажо шӹшэр ли- 
мӓшӹжӹм ӓвӓ ӹшкэок анчӹжӹ, тӹдӹ ӹшкэ вэлэ 
йажо, нӹгӹдӹ шӹшэрӹм ӹштэн кэрдэш. Мӓ пӓлэ- 
нӓш; ӹшкалӹм йажон анчэтӓт, шӹшэржӹмӓт шу- 
кӹм дӓ, йажом, нӹгӹдӹм пуа. Качкӹш гӹцӓт ӹш- 
калӹн шӹшэржӹ вашталт кэрдэш. Шамак толшӹ, 
ӹшкал кӹтӧ кашмӹ вӓрӹштӹ, алӹкӹштӹ нӹрӹш- 
тӹ, качӹ шодӹ шудӹм качкӹн шӹндӓ гӹнь, ӹш- 
кал шӹшэр качэмэш. Ӓзӓн ӓвӓнӓт тӹҥэок; тӹнӓм 
ижӹ шӹшэржӹ йажо пэркэӓн лиэш, кӹнам пӓлэн 
шоэш; мам ӓзӓ пукшӹмӹ годӹм ӹштӓш кэлэш, 
мам картмӹла, ма йарал, ма ак йарӹ дӓ ма ӓзӓм 
локтӹл кэрдэш. Тӹлэц пасна йажонок пӓлӓш кэ- 
лэш; кӹцэлӓ, маньар гӓнӓк суткаштӹ ӓзӓлӓн цӹзӹ 
шӹшэрӹм пукшаш лиэш. Цилӓжок тидӹ гишӓн 
„консультациштӹ“ кэлэсэн пуат, доктӹр гӹц, ӓй 
акушэркӹ гӹц йадшаш, тидӹ гишӓн сирӹмӹ йори 
книгӓм эчэ лӹтшаш. (Лӹдмӹ пӧртӹштӹ моаш 
лиэш).

Эчэӓт лу кушкаш палшӹш качкӹш гишӓн кэ- 
лэсӹшӓш. Ти качкӹшӹм ӓзӓ мӹшкӹрӹштӹ ӹлмӹ 
годӹм вэлэ агӹл, ӓзӓлӓн цӹзӹм пукшӹмӹ годӹмат 
ти качкӹшӹм ӓвӓлӓн качкаш кэлэш. Тӹнӓм шӹ- 
шэржӹ ӓзӓлӓн кушкашӹжӹ йаралэш толэш.
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Махань-шон качнӹш дон ӓзӓм идӓ пукшӹ.

Кӹнам ӓвӓжӹ малан гьшьӓт ӓзӓжӹм ӹшкэ шӹ- 
шэр донжӹ пукшэн ак кэрт гӹнь (йасьр ӓй шӹшэ- 
ржӹ чӹдӹ), тӹнӓм кэрэк мадӓдоктӹр гӹц, ӓй аку- 
шэркӹ гӹц йадшаш: мам ӹштӓш кэлэш, кӹцэ ӓзӓм 
пукшэн лӹкташ лиэш. Нинӹ гӹц йадтэ, кармӹ- 
жӹ шомӹ йӹдэ, ӓзӓлӓн мам шон пукшаш ак кэл. 
Тэҥэлӓ ӹштэн ӓзӓм локтӹлаш лиэш. Мондӹшаш 
агӹл: ик кармӹ шомӹ донӹ вэлэ ӓзӓ ак мӓгӹрӹ, 
эчэ мажӹ гӹньат ак йарӹ.

Кӹцэ цӹзӹ гӹц ӓзӓм пӹрахӹктӹмӹла.

Ӓзӓ когорак лимӹкӹ, ӓвӓжӹн шӹшэр ак ситӹ 
лиӓш тӹҥӓлмӹкӹ, махань-шон качкӹш дон ӓзӓм 
пукшаш тӹҥӓлмэшкӹ, консультацишкӹ, акушэркӹ 
доно ай доктӹр дон качкӹш гишӓн кӓҥӓшӓш кэ- 
лэш. Мондӹшаш агӹл: 6—8 тӹлзӹ йактэ цӹзӹм 
„пӹрахӹкташ“ дӓ вэс йиш качкӹш дон пукшаш ак 
йарӹ. Ти жэп шомӹкӹжы ижӹ изин-ольэн мол 
йиш качкӹш дон ӓзӓм пукшаш тӹҥӓлӓш лиэш.

Пукшӹмӹ годӹм утӹ качкӹшӹм пушаш агӹл. 
Изин-ольэн пукшӹшаш; пукшашӹжӹ: кӱтӹмӹ шӹ- 
шэр дон (здорова ӹшкал гӹц), роколма донӹ, кав- 
штапичӹ йӓр вӓр донӹ дӓ пай донӹ лиэш. Тӹҥз- 
лӓ дӓ, мондӹшаш агӹл, трӱкӹштӹ пукшӹшаш 
агӹл, изин олэн тӹмдӹшаш. Авӓ шӹшэр гӹц пас- 
на мол качкӹшӹм пукшаш тӹҥӓлмӹкӹ, ӓзӓ здо- 
ровала ак чуч гӹнь, прамой ак куш гӹнь, сӹлӹк 
дӓ льӓзӹрӓ гӹнь, рахит цэрӓнлӓ чучэш гӹнь, тӹ- 
дӹлӓн кэчӹнь 1— 2 изи савала кол шэлӹм пуаш 
кэлэш. Кол шэл гӹнь лу влӓ кушкаш йажон пал- 
ша, ти шэл гӹц лу пиҥӹдэмэш. Рахитӓнлӓ ӓзӓ 
чучэш гӹнь, ӓвӓ шӹшэр гӹц ик и шомэшкӹ пӹ- 
рахӹктӹшаш агӹл.
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Качиӹш дон вэлэ ӓзӓ здорова лин аи иэрт.

И к качкӹш донок вэлэ здорова ӓзӓм анчэн 
кушташ ак ли. Пукшэн мӹштӹдӹмаш гӹц пасна, 
молӹ гӹцӓт ӓзӓлӓн рахит цэр пижӹн кэрдэш, Ти 
„молӹжӹ“ айар дон ирэ воздух ситӹдӹмӓш ӹлӹт. 
Нинӹ ситӹдӹмӓш гӹцӓт „Английский“  манмӹ 
рахит цэр ӹрвэзӹ влӓлӓн попазэн кэрдэш.

Махаиь воздух дои мӓнмӓи ӹрвээӹ влӓиӓ 
шӱлӓт.

Малан ӓньӓт, ирэ воздух дон айар гишӓнь мӓн- 
мӓн акат ӓшӹндӓрэп. Ирэ воздух дон гӹнь айаржӹ 
эдэмлӓн, айӹртэмӹнок ӓзӓлӓн, качкӹш дон йӱмӓш 
ганьок кэрӓл ӹлӹт. Мӓнмӓн ӹрвэзӹ влӓнӓжӹ вара 
кӹцэ кушкӹт? Ала влӓштӹ гӹнь нэзэр тьэтӓ влӓ 
худа, нэлӹ воздухан мӱгрэп постол, пӹцкэмӹш, 
ӹлӹкшӹ пӹшан вӓрӹштӹ нинӹ ӹлӓт. Сола 
влӓштӹжӹ ньигӹнамат воздух ирээмдӹдӹмӹ пӧрт

ддг~г~та
I (ш

Рис.
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влӓштӹ ӹлӓт. Ти пӧрт влӓштӹ ирэ воздух пӹ- 
раш ӹштӹмӹ окньала ӹраж (форточкӹ) укэ, ӓзӓ 
амалӹмӹ, кармӹ дӓ мадмӹ вӓр сага тэлӹм воль- 
ӹкӹм урдат: патьа влӓм, саспа игӹ влӓм, пӹрэ- 
зӹ влӓм моло. Тиштӓкэнок, качкӹшӹм шолтат 
кӱэштӹт, шӹкштӓт, шӹрэмӹм лӹктӹт; мол ак сит- 
эш ,,тӹгӹрӹм“ , ӓзӓ савӹц влӓм мӹп1кӹт, кош- 
тат. Тӹ лоштокпӧртӹштӹ марӹ влӓ тавакӹм шӹв- 
шӹт, шӱлӹшӓшлӹк воздухӹм ньималан йардӹ- 
мӹм ӹштӓт.

Йӹдӹмат йиш-йиш хӓлӓ ик кӹдэжӹштӹ ама- 
лат. Цилӓ тидӹвлӓ гӹц шӱлӹшӓшлӹк воздух 
локтӹлалтэш, сэдӹн донӹ махань-шон цэр влӓ, 
мол гӹц анцӹц рахит дон кахӹрмӹ (чахотка) цэр лит.

Мӓнмӓн ирэ воздух гӹц лӱдӹт,

Мам ӹштэт, мол ситӹдӹмӓшэш ирэ воздух гӹц- 
жӓт лӱдӹт. Йоҥэштӓш моло окньам, амасам изи- 
шӓт ак пачэп, кӹлмэн-кэмӓш гӹц лӱдӹт. Кижӓт 
манӹнок, ӹрвэзӹ влӓм мадаш ак колтэп. Изи ӹр- 
вэзӹм йонгэштӓш манӹн, тӱгӹ лӹкташ, акат ша- 
налтэп. Йужнам ӓзӓ дон тӱгӹ лӓктӓш кэрӓл лиэ- 
шӓт, ӓзӓм пӹрдэн шӹндӓт, нэржӓт, ӹшмажат, ни- 
мажат, ак кай; ӓзӓ мӓгӹрӓш тӹҥӓлэш гӹнь, йук- 
шат прамой ак шактӹ. ,,Пӹтӹрак йаратӹшӹ ӓвӓэт“ 
ӓзӓжӹм, кӹлмӓ манӹн, тэҥэлӓ пӹрдэн шӹндӓ: ни- 
махань шӱлӹш кашмӹ вӓрӓт ак код; сэдӹндон 
ирэ воздух дон ӓзӓэт шӱлэн ак кэрд. Тэхэнь ӓзӓн 
вӓтӹ ирэ воздухӹм тӹшман ганьэш лӹктэш. Идӓ 
мондӹ: ирэ воздух цилӓлӓн, айӹртэмӹн изи влӓ- 
лӓн пурӹ тӓҥ гань ӹлэш, шукӹ цэр гӹц тӧрлӹшӹ, 
пэрэгӹшӹ ӹлэш.
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Локтылалшӹ воздухӹштӹ тӹлат ак йӹлӹ.

Шаналтӹшаш гӹнь, локтӹлалшӹ воздухӹштӹ 
тӹлат ак йӹлӹ. Сартам нӓлӹн анчӹда дӓ, чӱктӹ- 
дӓ, вара стопкам вӹлкӹжӹ кӹмӹктӹда. Ма лиэш 
машанэдӓ? Сарта изиш йӹлалэшӓт, вара локтӹ- 
лалтшӹ воздухэш йӧрэн кэӓ. Ӓзӓӓт сарта ганьок; 
ирэ воздухӹм ак уж  гӹнь. локтӹлалшӹ воздухӹ- 
штӹ изин-изин „йӧрӓш“ —кошкаш тӹҥӓлэш, йӧрэн 
кэнӓт кэрдэш.

Ӹрвэзӹ влӓлӓк ирэ воздух лижӹ макӹк 
мам ӹштӹмӹлӓ.

Ирэ воздух гӹц нигӹнамат идӓ лӱт. Ь1лӹмӹ 
пӧртэдьш йоҥэштӓрӹ дӓ, окньаштӹда фортӹчкӹ 
укэ гӹньӹ, воздух йоҥэшшӹ манӹн, амасам ӓй 
камака трувам изишэш пачӹлдалда; йиш лоштэт 
йасӹ эдэм улӹ_^гӹнь, пӧрт кӧргэдӹм йоҥэштӓрӓш 
нишок кэлэш. Йасӹ ,,пушэ вэлэ кижӓ манӹн“  лӱ- 
дӓш ак кэл. Ирэ воздух гӹц нимахань кӹлмӹмӓт 
лин ак кэрдт. Когон цӹтӹрӹмэшкӹ, кижӹмӹ гӹц 
вэлэ лӱдӓш кэлэш. Ирэ воздух дон шӱлӹшӹ эдэм 
ак локтӹлалт, пӹцкӓтӓштӹ пӱжӓлт ӹлӹшӹ вэлэ 
изиш ӱштӹрӓкӹшток кижэн локтӹлалтэш. Пӱжӓлт 
сӹнцӹшӹ вэлэ пӧрт анцӹкӹ, тӱгӹ лӓктӹлдӓлӹн трӱк 
кижэн колта дӓ, локтӹлалтэш. Йӹдӹм окньам виш 
урдаш кэлэш кӓҥӹж йӹт-кэчӹ годӹм, тэлӹмжӹ 
фортӹчкӹм пачӹн амалаш кэлэш, кижӹмӓш гӹц, 
шокшӹракӹн вэлэ лэвэт вацшаш, вуй шӹргӹ, ӹшма 
нэр вэлэ виш кодӹштӹ. Олицӓштӹ пӹрак укэӓн го-’ 
дӹм, кӓҥӹж вэрэмӓн, окньа-влӓм виш шуаш 
кэлэш. Окньа вашт арашӹҥӓ влӓ дӓ кужӹнэр 
влӓ ӹнчӹштӹ пӹрэн манӹн, окньаэш шоэ „пӹ- 
рцӹн“  мӹньэрӹм кӓрӹшӓш. Ӹрвэзӹ влӓм, кижӓт 
манӹн, тонӹ сӹнцӹктӹшӓш агӹл, тӱгӹ йоҥата
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воздухӹшкӹ мадаш колтӹшаш. Кого влӓлӓнжӓт, 
изи-влӓлӓнжӓт ирэ воздух пиш кэрӓл. Изи влӓлӓ- 
нжӹ гӹн ирэ воздухдэжӹ йамаш лиэш.

Изи влӓм тэл дон шӹжӹмӓт йоҥӹшкӹ ирэ 
воздух дон шӱлӓлтӓш лӹкташ кэлэш. Лӹкмӹкӹ- 
жат пӹц кэмэшкӹ пӹрдэн шӹндӓш дӓ даткӹдӹн 
кӹчӹлт кандӹшташ ак кэл. Тӹҥэ кандӹшмаштӹ 
ӓзӓлӓн ирэ воздух укэ дон иктӹ ӹлэш. Тӱнӹ ӱш- 
тӹ гӹнь, ӓзӓм шокшӹракӹн пӹрдӹшӓш, лицӓ- 
жӹм мӱдӹшӓш агӹл. Шӹжӹ, йуран игэчӹ влӓ го- 
дӹмат ӹрвэзӹ влӓм иктӓ лэвӓш лӹвӓкӹ изишэш 
лӹктӹлдалаш кэлэш. Мардэжӓн гыньӓт ӓзӓлӓн ни- 
ма худаат лин ак кэрдт. Тэл мардэжгӹц вэлэ пэ- 
рэгӓлӓш кэлэш.

Кыцэлӓ пӹцкэмӹш вӓрӹштӹ пэлэдӹш, шу- 
дӹ, пӱшӓҥӹ влӓ куш кӹ т.

Пӹцкэмӹш вӓрӹштӹ кушӹ тури (рок олма) 
дон охӹрам цилӓнок ужӹнӹт. Мӱгӹрэпӹштӹ, 
ӓйӧлвӓлнӹ кушӹ нужэр тӹшкӓмӓтцилӓнокужӹнӹт. 
Кужӹ, вӹцкӹж, льӓзӹрӓ ӹлӹт, ошалгӹ сарӹ вур- 
дӹштӹ дон шэлӹк постолӹшкӹ, айар сотӹ ва- 
залмӹ докӹла, виктӓт, анчалатат ужат: ӹлӹштӓш 
тӹржӹ дон сотӹ айарӹшкӹ анчалнэжӹ машанэт. 
Сӓвӹ ара, ӓй хаҥа вла лӹвӓлнӹш кушӹ шудӹ- 
мат ужӹнна: ошӹ, льӓзӹрӓ, вӹцкӹж шудӹ пэлэк- 
турэк куш кэш. Махань пурӹ хоза вара олмаву- 
влӓ лоэш йӹранӹм ӹштӓ? Пушӓҥӹ ӹмӹлэш кавшта 
пичӹ хӓдӹр кушкӹн кэртмӹжӹм цилӓн пӓлӓт. 
Кого шим шӹргӹштӹ, шамак толшӹ, шудат ак 
куш, рокшат тӹштӹ цӓрӓ, йӓктӹ им дон эхэль— 
вла вэлэ киӓт. Тӹштӓкэнӓт пӹцкэмӹш кушкаш 
ирӹкӹм ак пу. Малӹн йӓ тэҥэ? Тидӹ гишӓн тэвэ 
мам кэлэсэнӓ: кэрэк махань пӱшӓҥӹлӓн, шудӹлан, 
молӹ влӓлӓнӓт пӹшкӹдӹ рок, ирэ воздух, вӹд
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гӹц пасна, эчэ кэчӹ сотӹ кушкашӹштӹ кэлэш. 
Кэчӹ сотӹ гӹц пасна нӹнӹ лӹвӹжгӓт, колат.

Пӹциэмӹш витӓшть! урдь1мь1 вольӹклан ма 
лиэш.

Вольӹклан сотӹ кэлэш 'агэшӹм пӓлӓш манӹн, 
когон тӹмэньшӹ влӓ кӹм изи пи-игӹм нӓлӹн 
анчэнӹт. Пи игӹ влӓштӹ ик ганьок, ик ӓвӓ 
пи гӹц шачшӹ ӹлӹнӹт; коктӹжӹм пӹцкэмӹш 
пи витӓштӹ урдэнӹт, кӹмшӹжӹ сотӹ витӓэш куш- 
кӹн. Цилӓштӹмӓт ик сэмӹнь пукшэнӹт-йӱктэ- 
нӹт. Тамазар лимӹкӹ, пӹцкэмӹш витӓштӹ ӹлӹшӹ 
пи игӹвлӓ йасӹланаш тӹҥӓлнӹт, йачан кушкӹнӹт, 
йажон кӹдалш ак кэртэп ӹлӹн, тошаланаш тӹҥӓ- 
лӹнӹт; сотӹ витӓштӹшӹ пи-игӹ тазаланэн вэлэ 
шӹнцӹн.Вара ик йасӹланӹшӹ пи-игӹм сотӹ витӓ- 
шкӹ колтэнӹт Тӹ пи-игӹжӹ тӹшӓкэнок тӧрлӓнӓш 
тӹҥӓлӹн, тазаланӹшӹ ганьок лиӓш тӹҥӓлӹн. Пӹ- 
цкэмӹш витӓэш кодӹмӹ игӹ кашкэн тошаланэн пӹт- 
лэн кэн. Вара колӹшӹ пи игӹм анчэнӹт; игӹн лу 
влӓжӹ пиш пӹшкӹдӹ дӓ лӹвӹргӹ лин сӹнцӹнӹт. 
Пӹцкэмӹш вӓрӹштэт пи-игӹн рахит цэр лин. 
Тӹшэцӹн пӓлӹ: пӱшӓҥӹ, шудӹ вэлэ агӹл, вольӹк 
влӓӓт кэчӹ сотӹ гӹц пасна ӹлэн ак кэртэп.

Кӹшкӹ кэчы шоэк анчалэш, тӹ шкӹ  доктӹр 
шӹрэн каштэш.

Эдэм влӓлӓнӓт сотӹ кэлэш. Сотӹдэ, айардэ 
ӹрвэзӹ влӓӓт льӓзӹраэмӹт, лӹвӹжгӓт: рахит цэр, ка- 
хӹртӹш цэр донат цэрлӓнӓш тӹҥӓлӹт; вара колэн 
колтэнӓт кэрдӹт. Кэрэк ӓзӓ тэмшӹ лижӹ, шокшӹ 
вӹргэмдон кашшӹ, ирэ воздух дон кэчӹ сотӹ укэ 
гӹчь таза йажо ӓзӓ лин ак кэрдт, тӹдӹ пурӹм ак 
уж.
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Портӹшкӹдӓ кэчӹ сотӹм пӹртӹда!

Мӓнмӓн ӹлӹмӓшӹм анчалшаш гӹнь, кэчӹ сотӹ 
гӹц лӱдӹн ӹлэнӓ машаналтэш Пӧртӹм шӹндӹмӹнӓ 
годӹм, кэчӹвӓл вэкӹлӓ шӹндӓш анаат шаналтӹ, 
ӹшӹшкат ак пӹрӹ. Кӹцэ гӹньӓт утларак кэчӹ со- 
тӹжӹ портӹшкӹнӓ попазалтшӹ манӹн, ана цацӹ. 
Окньа влӓжӹмӓт изи влӓм ӹштэнӓ, сотгэчӹн тӹ- 
лӹм чӱктэн шӹнцӹмӓш гӹц вэлэ ӹштэнӹт,-машана- 
лтэш. Пӧртӹм шӹндӹмӹштӹ годӹм ик кэрӓлӹм- 
лачокӹм ӹшӹшкӹ ак нӓлэп: „пӹцкэмӹш пӧрт здо- 
ровалан пурӹм ак пу, здоровам пӹтӓрӹшӹ ӹлэш“ 
когон тӹмэньшӹ влӓ пӓлэн шонӹт: кэчӹн айаржӹ 
цэрӹн тӹҥӓлтӹшӹжӹм (заразӹм) пуштэш, йамдара. 
Мазарӹ эдэм пӹцкэмӹштӹ ӹлӓ, тӹнӓрӹ тӹдӹ йӹ- 
лэ цэрлӓнӓ. Ь1рвэзӹ влӓлӓнжӹ токо, шӹтӹшӹ шудӹ 
пэлэдӹш влӓ сэмӹньок кэчӹ сотӹжӹ пишок кэрӓл 
ӹлэш. Малан вара, машанэда, шошӹм вэкӹлӓ ӹрвэ- 
зӹ влӓ молнамшӹ гӹц когон рахит дон цэрлӓ- 
нӓт? Тэл ӱштӹ годӹм ӹрвэзӹ влӓ портӹшток сӹн- 
цӓт, мадаш тӱгӹ шоэн лӓктӹт, кэчӹн айаржӹм 
шоэн ужӹт, сэдӹн дон нӹнӹ шошӹм вэкӹлӓ шу- 
кӹн рахит донцэрлӓнӓт. Тӧрӧкшок попӹшаш гӹнь, 
чӹдӹ сотан пӧртӹштӹ ӹлӹшӹ ӹрвэзӹ влӓ мо- 
лӹ гӹц утларак рахит донӹ цэрлӓнӓт. Кэрэк кӹна- 
мат, кӹцэ гӹньӓт пӧрт кӧргэш йоҥата, сотӹ лижӹ 
манӹн цацӹда. Мӓнмӓн тупӹньэш вэлэ эчэ ӹштӓт: 
айаран кэчӹ годӹм окньӓ влӓм кӓрӓт. Кэчӹ айар- 
лан сусу лимӹ годӹм, айар-гӹц тама манӹнок лӱ- 
дӹнӓ. Айаржӹ гӹнь палша вэлэ ӹлнэжӹ. Кӹшта- 
кэн пасна амалӹм кӹдэж улӹ гӹнь, тӹ кӹдэж 
сэк худа: тор дӓ пӹцкэмӹш ӹлэш. Мол акситэш, 
ӓзӓ амалтӹмӹ шипкӓм шӹҥӓлӹк постол дон, вэсӹ 
кӹмшӹ дон, кэчӹ сотӹ ӹнжӹ вазалт манӹн, кӓ- 
рӓт. Шӹрэрӓкӹнок ужалтэш: „пӹт ӓзӓжӹм йарат- 
ӹшӹ“  ӓвӓэт, айарӹштӹ ӹрвэзӹжӹ дон кашмӹжӹ
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годӹм, „айар шармаш“  гӹц ӹмӹлӹшкӹ вэлэ 
пӹртэн шӹндӓ.

Айар гӹц, кэчӹ гӹц идӓ лӱт.
Ш окшӹ айарэш йорижок ӓзӓ вуйӹм йӹлат- 

аш ак кэл, дӓ кэчӹ гӹцжӹ, сотӹ гӹцжӹ лӱдшӓш 
агӹл. Нигӹнамат ӓзӓм кэчӹ ак локтӹл. Кэчӹ, ирэ 
воздух ӹрвэзӹ влӓлӓн тазам вэлэ пуа; кэрэк ма- 
хань лэкӓрцӹ гӹцӓт йажо ӹлэш. Кэчӹвӓл моҥӹр 
сӓндӓлӹкӹштӹ ик и мӹчкӹ йӹдэт кэчэт пӹл гомӹ- 
штӹшӹ кэчӹ сотэмдӓрӓ, воздухшат тӹштӹ ирэ. 
Тӹштӹ ӹрвезӹ влӓ пӹцкэмӹшӹм ак ужэп, топло- 
ток сотӹштӹ, ирэ воздухӹштӹ каштӹт, мадӹт. 
Сэдӹн дон тӹштӹ рахитӓн ӹрвэзӹ влӓм иктӹ- 
мӓт ат уж.

Айар дои дӓ воздух дои лицӹнӓш.
Кӹдӹ вольницӹжӹ лэкӓрцӹ влӓ ^дон агӹл, кэ- 

чӹ дон дӓ воздух дон вэлэ лицӓт. Иасӹ влӓм цӓ- 
рӓн, йоҥата вӓрӹштӹ, айарӹштӹ киктӓт. Тэҥэлӓ 
кӹдӹ йасӹжӹм, шамак толшӹ, рахит дон, кахӹр- 
машӹм (чахоткам) викок тӧрлэн кэрдӹт.

Кӹштӹ расиӹдӹ айар улӹ, тӹштӹ рахит 
уиэ.

Кӹштакэн раскӹдӹ айар, тӹшӓкэн рахитӹм ат 
уж. Йрэ воздух гӹц идӓ лӱт; окньадам виш урдӹ- 
да; занавэскӹдӓм кэдӓрӹдӓ! Кӓҥӹжӹм ӹрвэзӹ 
влӓдӓм кушть1лгӹ вӹргэм дон мадаш колтӹда! 
изи ӓзӓ влӓн вӹргэмӹштӹм кӹдашашат, кэчӹ 
айарӹштӹ нӹньш „нӱштӹлтӹшаш“ . Айарӹштӹ нӹ- 
нӹ ӹлӹштӹ дӓ ирэ воздухӹштӹ йоҥэштӹштӹ. 
Тидӹ гӹнь нинӹлӓн йажӧ вэлэ, айар дон ирэ 
воздухэш нӹнӹ ӹшкӹмӹштӹм пиҥӹдэмдӓт. Тэҥэ- 
лӓ ӹштэн, нӹнӹ гӹц рахит караҥэш.
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Рахит цэр гь1ц йажо льэкарцӹ влӓ.

Ӓвӓн цӹзӹ шӹшэр, йажо качкӹш, ирэ воздух, 
айар, рахит цэр гӹц, вэс цэр влӓ гӹцӓт нинӹ 
пиш йажо льэкарцӹ влӓ ӹлӹт. Нинӹ влӓ донӹ 
вэлэ пиҥӹдӹ кит-йаланӹм, тазан анчэн кушташ 
тьэтьӓ влӓм лиэш.

Рахит—нэээр влӓн цэр.

Нэзэр эдэм влӓн, пайан влӓн ӹлӹмӓшӹштӹм 
мӓ йажон пӓлэнӓ. Нэзэр эдэм влӓ изи пӧртӹштӹ 
ӹлӓт; окньа влӓштӓт изи окньа влӓ; пӧрт кӧргӹ- 
штӓт пӹцкӓтӓ, (йоҥата агӹл), сӱкшӓт, пӹракшат 
шукӹ улӹ; тамахань пӹшат улӹ; тор, сӓрнӓлӓшӓт 
вӓр укэ. Тэхэнь вӓрэш рахит важӹм йажонок 
колта.

Кӹдӹ суасла марӹ влӓ (Цивильский уиэздӹш- 
тӹшӹ), кӹдӹ Цӓрлӓ марвлӓ {Моркинский, Сэр- 
нурский кантонӹштӹ) момоца гань шӹкшӓн пӧрт 
влӓштӹ ӹлӓт. Тӹдӹ гишӓнжӹ гӹнь попашат укэ: 
тэхэнь пӧрт влӓ гӹц рахит лӓктӹн лӓктэок ӹлӓ, 
пиш йарата. Тэвэ малан нэзэр эдэм влӓн тьэтьӓм 
рахит йарата, нинӹ гӹц караҥдэок ӹлӓ! Пайан 
влӓ кого йоҥата пӧрт влӓштӹ ӹлӓт, сэдӹн дон 
пайан влӓн тьэтьӓ влӓштӹ ирэ воздухӹм кэчӹн 
сотӹжӹм-айаржӹм ужӹн ӹлӓт. Нӹнӹн йӱмӓш-кач- 
кӹшӹжат пӹшкӹдӹ, йажо ӹлэш. Ӓзӓ анчаш йори 
тӓрлӹмӹ, тӹмэньшӹ влӓ ӹлӹт; нӹнӹ книга шӱ- 
дӹмӹ мӹчкӹ ӓзӓ влӓштӹм, пукшэн, йӱктэн, ан- 
чэн, куштэнӹт. Доктӹр влӓштӓт нинӹм жэплӓт- 
йаратат ӹлӹн; топлот нинӹн доны каштӹнӹт 
ӹлӹн. Нинӹ влӓ пайан томашкӹ рахитлӓн, 
молӹ цэр влӓлӓнӓт пӹраш ирӹкӹм ак пуэп ӹлӹн.
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Совэт власть халӹкӹн здорсвам пэрэгӓ.

Совэт власть гӹнь пиш халӹк здоровам, пэ- 
рэгӓш цаца. Сэдӹндон равочий дон хрэсьӓн влӓн 
ӹлӹмӓшӹм йажоэмдӹнэжӹ. Хала-влӓштӹ, подвал 
влӓштӹ ӹлӹшӹ равочий влӓн, пайарӹн влӓн 
йажо кого тома влӓштӹм пуэнӹт.

Сола влӓштӹш ӹлӹшӹ помэшӹк тома влӓ- 
штӹ „ӓзӓ анчьшӹ пӧрт влӓм ӓй школ влӓм ӹш- 
тэнӹт. Халӹк здороваэмжӹ маньш, цилӓ вӓрэок 
совэт власть: вольницӹ влӓм „ӓзӓ дон ӓвӓжӹм
анчӹмӹ пӧрт влӓм“ , „ӓзӓ йасльӹ влам“ , „кон - 
сультаци“  влӓм моло пачэш; тӓртэок томан йӹдэ 
йасӹ влӓм доктӹр влӓ анчэн каштӹт; ровочий 
дон хрэсань влӓм курорт влашкӹ, санаторивлӓшкӹ 
махань-шон цэр влӓ гӹц тӧрлӓш котат.

Халӹкӹн здорозажӹ ӹшиэ кмдӹштӹжӹ'.

Тӹдӹ вла ак ситэп: здороважӹм халӹк ӹшкэ- 
ок анчӹдэ ак кэрт. Молгӹц пэрви тьэтьӓ влӓн 
здоровам пэрэгӹшӓш. Мондаш ак кэл: иклэкӓрцӹ 
влӓ дон вэлэ эдэм здорова лин ак кэрдт; эдэм 
йасӹ лин колтӹмӹкӹ ижӹ лэкӓрцӹм пуат. Цэр 
гӹц пэрэгӓлтмӹжӹ лицӓлтмӓш гӹц куштӹлгӹ. 
Сэдӹн донӹ лоштӹна кашшӹ цэр влӓм мӓлӓннӓ 
кэрэк ма дӓ чӹдэмдӓш кэлэш. Б1лӹм вӓрнӓ влӓм 
йажоэмдэнӓ гӹнь вэлэ ти манмӹнажӹ лин кэрдэш, 
лин шоэш.

Мӓнмӓн кӹзӹтшӹ ӹлӹм порт влӓнӓ изи, тор, 
пэлэк турэк ӹштӹмӹ ӹлӹт. Пӧрт влӓнӓжьш 
йоҥата, сотӹ, айар иӹрӹмӹ дӓ ирэ воздухан 

; влӓм ӹштӓш лиэш.
I Тидӹ влӓм ӹштэн шоктӹшна гӹнь, цэр влӓ 

дон кӹрэдӓлмӓшӹн пэл пӓшӓжӹм ӹштэнӓ Тидӹм
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ӹштӓшӹжӹ пиш кого йасӹ агӹл. Ти кни1ӓм 
тусарэн вэлэ лӹдӹлдалшаш дӓ, книга кэлэсӹмӹ 
сэмӹнь вара ӹштӹшӓш.
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