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Мо тугай трипэр, кузэ тудо тӱҥалэш.
Иужгынам аза пукшышо самырык ӱдрамашлан, моло 

самырык ӱдрамашланат ала-мо пужлымыштла тучаш тӱ- 
ҥалэш. Пужлымыжла тучэш, а мо лиймыжым ышкэ са- 
йын палэн ок кэрт. Ш каланжэ йыж ыҥ каймыла, ноймыла 
тучэш. Мо лиймыжлан чылт ӧрэш. Иужыжо, ала илланда- 
рышэ тармангыч шоҥ-гай вӱдыжгӧ лэкмылан тыгэ лийнам, 
шона. Тӱрлын шонэн ойгыраш тӱҥалэш. Могай доктыр дэк 
кайашат ӧрэш. Доктыржат тудын мо лиймыжым пэш сайн, 
лончылэн-лончылэн йодыштын ижэ палэн кэртэш. Тыгэ ижэ 
ӱдрамаш могай чэр пижмыжым палэн налэш.

Доктыр йодыштмагыч тӱрлыжат койаш тӱҥалзш. Туй- 
эшкаш тӱҥалмыжым йужо ӱдрамаш шкэжат шижын огыл. 
Илландарышэ тармангычшэ шоҥ-гай йогымым ойла, йога- 
шыжэ шукэртак тӱҥалын улмаш. Йогымыждэч ончыч -ни- 
можат корштэн огыл. Ик жаплан ш оҥ ж о ш укырак йогзн, 
могырымат кочкэш, илландарышэ тарманжымат амырты- 
лэш улмаш, вара йогымыжо эркын-эркын изэмын. Ш оҥ  
талын йогымо годым ӱдрамашын кыдалжат корштэн улмаш. 
Икшывым ончымыждэн, моло пашамат чот цштымыждэн 
корштымыжым тунам шижын огыл, адак корштымыжат 
тугак вашкэ чарнэн. Сандэнэ шкэнжым чэрланымылан шот- 
лэн огыл, кугун чэрланэнам манаш ушэшыжат возын огыл. 
Тыгэ доктыр йодыштмылан ӱдрамаш ӧрэш вэлэ.

Доктыржо ӱдрамашдэч ончыч илымыжым чыла йоды- 
штэш, кок-кум ий коклаштэ мариждэн илымыжымат чыла 
йодышт пытара. Тужэчын ӱдрамашын чэрланымыжым па- 
лэн налнэжэ.

Доктыр йодыштмы-дэнэ ӱдрамашлан кузэ пӧрйэҥдэн 
илымыжэ чыла ушэшыжэ возэш, тужэчын кузэ чэрланы-



мыжым палэн налэш. Иа марлан толмо почэшыжэ, йа ма- 
рижэ ӧрдыштӧ илэн толмэкшэ, йа ышкэ йэҥ-марий-дэнэ 
малымыжэ почэш чэрланымыжэ ушэшыжэ возэш. Тыгэ-гы- 
нат пӧрйэҥ-дэн малмыдэн тыгэ лиймылан йужо ӱдрамаш 
адак ок инанэ.

Иужо ӱдрамашланжэ вэс тӱрлын чэрланымыжэ ушэш 
возэш. Пӧрйэҥ-дэн малмыждэч вара тудын шалмыжэ го- 
дым корштымыла тучын, вара илландарышэ тармангычшэ 
шоҥ-гай шӱшӧ йогаш тӱҥалын. Кугунак корштэн огыл-да, 
тидым кугу чэрлан шотлэн огыл, адак  ышкэ марий-дэн ма- > 
лымаштэ нимат ок лий, манын шонэн. Сандэнэ тудо доктыр 
дэк шкэнжым ончыкташ мийэн огыл. Больнитсыш коштмэш 
пошкудо ӱдрамаш-дэнэ каҥашэн, йэҥ ой почэш иктаж сэ- 
мын амалкалэн да йӧрэн. Корштымыжат лачак эркын-эркын 
тымланэн. Эрэ чучын гынат, ала эркын-эркын чылт пыта, манын 
шонэн. Ӱдрамашын шукыштын, утларакшэ шочышан ӱдра- 
машын илландарышэ тарман гычшэ ш оҥ  гай вӱдыжгӧ эрэ 
йогыман-манын, доктыр дэк кайаш зт шоналтэнат огыл. 
Яльэ кызытат „кузэ тидэ кок-кум ий ожно чэрланымэ кы- 
зыт тыгэ талын тучаш тӱҥалын", манын доктыр ойлымы- 
лан ӧрын шона. Иужыжо адак „пӧрйэҥдэн малэн кузэ тыгэ 
чэрланэт", манын шона.

Кузэ чэрланымыштым сайынак огыт палэ да сандэнэ 
тидлан огыт инанэ, палэн шуктат гын, тыгэ огыт шоно 
ильэ. Пӧрйэҥ дэн малэн ӱдрамаш йужгынам пэш чот чэр- 
лана, йужыжо курымэш йордымыш лэктэш. Чэран пӧрйэҥ дэн 
малмыжэ годым ӱдрамашлан „гонорэй", вэс сэмынжэ „три- 
пэр“ манмэ чэр пижэш. Трипэр пижмэ дэн ӱдрамаш пэш 
кугын орлана. Трипыр пэш кужын шолга, вашкэ пытэн ок  
кэрт, йужгынамжэ пыта гынат, угыч пижын кэртэш. Трипыр 
кугу йэҥлан пӧрйэҥ дэн ӱдырамаш ушнымо дэн вэлэ пи- 
жэш. Сандэнэ тудо йэш илышым чылт пужгала. Трипыр— 
пижэдыш чэр. Марийжэ чэрлана гын, малмыжэ годым ва- 
тыжымат чэрландара, ватыжэ иктаж вэрэ чэрлана гын, ма- 
рийжым чэрландара.

Пижэдышэ чэр шуко тӱрлӧ уло. Тидым м» чыланаг



шинчэна. Туддэч кэрэк кӧат лӱдэш. Эи кугу ойгым тудо 
ӱдрамашлан конда. Шоналтыза: шэдра, скарлатин, дэфтэ- 
рит манмэ пижэдыш чэр йочалан пижмэ годым аважлан 
мыньар ойгыраш вэрэштэш. Ы шкат шинчэда вэт, йочаж 
чэрланымым аважэ пэш вашкэ шижэш. Иочажэ парэмэш 
гынат, тудын тул-гай ырэн начарэштмыжым аважэ нигуна- 
мат ок мондо. Адак моло пижэдыш чэрым-сыпной йа пӧр- 
тылшӧ (возвратный) тифым налын ончыза-йа! Тыгай чэр 
пижмэкэ айдэмэ йол ӱмбалнэ коштын ок кэрт. Вэрыш воч- 
дэ ок утло. Трипыр чэр осал гынат, моло чэр гай огыл. 
Тудо шкэнжым вашкэ ок палдыртэ. Сандэнат ӱдрамаш ты- 
гай чэр дэн чэрланымыжым вашкэ ок шиж. Моло пижэ- 
дыш чэр сэмынак трипыр чэр „гонокок“ манмэ бактэрий 
дэн лийэш. Моло пижэдыш чэр, айдэмын вӱрышкыжӧ мик- 
роб логалмэ дэн пижэш. Трипыр чэр вэс сэмын пижэш. 
Трипыр чэр садэ гонокок манмэ микроб тазла чораш 
(слизистый оболочкыш) логалмэ дэн лийэш. Тазыла чора 
тыглай коваштэ гай огыл; тудо пычырик тӱкнымымат пэш 
ваш кэ шижэш. Айдэмын тыгай тазыла чора шинча- 

штыжэ, шондо йогымо вэрыштыжэ, адак аза ыштымэ ӱзга- 
рыштыжэ уло. Гонокок моло бактэрий сэмынак, тыгай 
тызыла чораш вэрэшмэкэ пэш вашкэ тӱлаш тӱҥалэш. Садэ 
гонокок шинча тазыла чораш логалэш-гын, шинча йошка- 
рга, шӱшӧ лэкташ тӱҥалэш. Шинчан чэрланымыжэ тыжэ- 
чын вара пэш палэ лийэш. Ш ондо лэкмэ вэрышкэ гонокок 
вэрэштэш гын, туштат иктаж кок, кум кэчыгыч шӱшӧ лэк- 
таш тӱҥалэш. Вара шалмэ годым пӱчкын коршташ тӱҥа- 
лэш. Тыгэ тидэ пӧрйэҥын лийэш.

Сандэнэ пӧрйэҥ чэрланымыжым пэш вашкэ шижэш. 
Ӱдрамашлан трипыр пижэш-гын, тудо вашкэ шижын ок 
кэрт. Тудын илландарышэ тарманжэ вэс тӱрлын ышталдын, 
ш иж аш ыж э йӧн огыл.

Кузэ тидэ тыгэ лийэш? Трипыр ӱдрамашлан пӧрйэҥ 
дэн малмэ дэн пижэш, манна. Ваш ушнымышт годым пӧ- 
рйэҥын илландарымэ нӧшмӧ дэн пырльа садэ гонокок ма- 
нмэ микробэт ӱдрамаш кӧргышкӧ логалэш. Гонокок йуж-



гынам ӱдрамашын шондо корнышкыжо логалэш, шукыж 
годым авагудо (матка) аҥыш кэ мийа, сандэнэ шондо кор- 
нэт огэшат чэрланэ, шалмыжэ годымат корштымыжо ок 
туч. Тылэч коч гонокок шондо корно воктэнсэ тыгыдэ 
рожлаш кэ вэрэштэш. Вэрэштмэ вэржэ шӱаҥэш, нэрлана. 
Тугэ гынат тудо ок коршто. Тыгэ лиймэ дэн, ӱдрамаш три- 
пыр чэр пижмым огэш шиж.

Пӧрйэҥ дэн ушнымо годым чӱчкыдынракшэ гонокок 
ӱдрамаш ын шондо корнышкыжак, авагудо оҥгыш логалэш. 
Лвагудо аҥыштэ таза ӱдрамашын эрэ вӱдыжгӧ лэктын шо- 
га. Тидэ вӱдыжгэш гонокок пэш вашкэ пижэш, пэш ваш- 
кэ тӱлаш тӱҥалэш. Вӱдыжгыжӧ, шӱаҥмыжлан лийын, ша- 
кшын ӱпшалтэш. Явагудо ончычын шӱшыжӧ тӱжвакат йо- 
гэн лэктэш, ӱдрамзшын илландарышэ тарман тӱжвал вэл- 
жымат амыртылэш, йошкарта. Гонокок тылэч кӧргышкат 
логалын кэртэш. Тудо йужгынам ӱдрамашлан ава гудыш- 
кыжак, муно лиймэ вэрышкыжак, адак нӧшмӧ каймэ пучы- 
шкыжат вэрэштын кэртэш.

Ындэ чэрланышэ ӱдрамаш могай лиймыжым ончэна. 
Ӱдрамаш чэрланэн. Микроб авагудо аҥы ш кэ вэрэштын. 
Иктаж ик-кок арньа гыч ӱдрамашын авагудо аҥгыч лэкшэ 
тазыла ошалгэ вӱдыжгыжӧ ш ӱаҥаш  тӱҥалэш. Иктаж жап 
гыч ш ӱаҥш ы жэ утларак погына, шукырак лэкташ тӱҥалэш, 
эркын-эркын тӱжвакат лэкташ тӱҥалэш. Тидэ тылзэ кокла- 
штэ тыгэ лийн кэртэш. Тылзэ, йа утларак эртымэк, шӱшӧ 
тӱжвак лэкмэкэ, гонокок шондо лэкмэ корныш (каналыш) 
вэрэштэш. Тунам ижэ ӱдрамашын шалмыжэ годым кэнэта 
корштымо чучаш тӱҥалэш. Ӱдрамаш шинчыдэ тыгэ чэр- 
жым кэлгыш колда, шаркала, ышкаланжэ осалым ышта.

Сандэнэ трипыр дэн чэрланымыжым доктыр дэч ко- 
лэш гынат, ӱдрамаш тидлан ок инанэ. Иужыжо, кузэ тыгэ? 
Трипэр дэн чарланымэ кум кэчы-гыч, эн шукыжо арньагыч 
палэ лийэш манмым колнам ыльы-с, мый ындэ кок-кум 
тылзы лийэш, маридэн малэн омыл“,—ӱдрамаш ӧрын манэш.

Иужгынам гонокок шондо корно (канал) воктэнысэ ту 
(жэлэза) манмашкэ вэрэшт кэртэш, манына. Ту вэржэ шӱ-
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аҥэш. Ш ӱш ы ж о шуко маркэ тӱжвак лэкдэ туштак лийэш, 
йужгынам тӱжвакат лэктын кэртэш. Ӱдрамашын вӱр йогы- 
мо (мэсячник) годым йа иктаж сэмын вэржым тӱҥалмэ го- 
дым, ш ӱш ыж ӧ тӱжвак йогэн лэктэш, шондо корныш (ка- 
налыш) логалэш. Вара шондо лэкмэ корнат чэрлана. Тушко 
логалмэкэ, ӱдрамаш чэрланымыжым шижаш тӱҥалэш. Тыгэ 
лиймэ дэн, доктырын, „трипыр пижы н“,манмыжлан ӱдырамаш 
адак инанаш ӧрэш. Вдак „трипыр пӧрйэҥ дэн ушнымо дэн 
вэлэ лийэш, мый ындэ йатыр лийэш ушнэн омыл, кузэ тыгэ 
доктыр—трипыр пижын— манэш“,— ӧрын шоналта ӱдрамаш. 
Тыгэ лийын йужо ӱдрамаш доктырлан инанымыжым чылт 
чарна, эмлаш тӱҥалмыжымат кудалта.

Тидэ жапыштэ чэр изин-изин эркэмэш, корштымыжат 
чарна. Ӱдрамаш адак пӧрйэҥ дэн ваш ушнаш тӱҥалэш, 
чэржым тудлан пижыкта.

Иктаж кэчэ эртымэк пӧрйэҥ тудлан „чэрым мыла- 
нэм пижыктэнат" манын ӧпкӧлаш тӱҥалэш. Тунам ижэ 
ӱдрамашлан, доктырын „трипыр кӧргыштӧ йатыр жап шып 
киэн кэртэш" манын ойлымыжо ушэшыжэ возэш. Тылэч 
вара ижэ тудо доктырлан угыч инанаш тӱҥалэш.

Ӱдрамашлан тидым шинчэн шогыман. Гонокок манмэ 
микроб, кӧргышкӧ логалмэкшэ, шуко маркэ шып кийэн 
кэртэш, йатыр жап эртымэк тудо садыгак чэрым луктэш. 
Шондо корно (канал) воктэнжэ ту чэрланымэкэ ала мынь- 
ар ок корштыгынат, садыгак тудо йэҥым угыч чэрландарэн 
кэртэш.

Трипыр дэн  чэрланэн ӱдрамаш исыр лийэш.

Иужгынаш гонокок ӱдрамашын авагудышкыжо (мат- 
кышкэ), адак азалы к нӧшмӧ кимашкэ, нӧшмӧ лэкмэ пучы- 
шко логалэш. Тугэ лиймэ дэн ӱдрамаш чот чэрлана. Гоно- 
кок логалмэ вэржэ сусырга. Мӱшкыр йымалжэ тудын чы- 
тыдымэ коршташ „тӱҥалэш, могыржо пэш ыра, тул шол 
гай лийэш, шкэжэ вочдэ ок чытэ. Илландарышэ тарман- 
гычшэ шӱшӧ лэктэш, вараракш э вӱран шӱшӧ лэкташ тӱ-
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тгалэш. Иатыр жап тыгэ лийын шога. Вэрыштэ тыгэ ик 
жап чэрланэн кийэн, вара ӱдрамаш кыньэлэш. Тугэ гынат 
трипыр чылт эртэн ок кай, ойгыжым кода: тылэч вара ӱд- 
рамаш  чылт исыр, аза ыштыдымэ лийэш. Кузэ ӱдрамаш исы- 
ры ш  савырна? Ӱдрамашын кузэ мӱшкыраҥмыжым кӧ ши- 
нча гын, тудо кузэ лиймыжымат пала.

Кузэ лиймыжэ пэш палэ. Пӧрйэҥын азалы к нӧшмыжӧ 
ӱдрамашын илланышэ муно дэн ушныман. Ӱдрамашын му- 
ныжо пӧрйэҥ нӧшмӧ дэн илана. Нуно ӱдрамашын муно 
лэкшэ пучэшыжэ ваш лийын ушнат. Илланышэ муно ӱдра- 
машын ава гудышкыжо (маткышкыжэ) пура, тужакын пи- 
жын шинчэш. Тидым мӱшкыр пижмэ маныт. Тылэч вара 
ӱдрамаш мӱшкыраҥэш. Пӧрйэҥ нӧшмӧ дэн ушнаш ӱдрама- 
шын муныжо вэр гычшэ лэктын изи комбопыстыл кӱжгыт 
пуч дэн ава кудышкыла лэктын толаш кӱлэш. Трипыр дэн 
чэрланышэ ӱдрамашын муныжо тудо пуч дэн кайэн ок 
кэрт, сандэнэ пӧрйзҥын нӧшмыж дэнэ ушнэн ок кэрт. Сан- 
дэнэ ӱдрамаш исыр лийэш. Трипыр чэр пижмы дэн ӱдра- 
машын авагудыжо, адак муно коштмо пучшо шӱаҥыт, пуч 
тӱржат кок вэч ваш ушнэн шинчыт. Чэрланышэ пучшо пу- 
алэш, кӧргӧшыжӧ шӱшӧ погынэн шинчэш. Иужгынам пэш 
шуко погына-гын, пучшат чытэн ок кэрт, шӱшыжӧ пуч 
вошт мӱшкырышкӧ йогэн лэкташ тӱҥалэш, мӱшкыржӧ пуа- 
лэш. Ӱдрамаш пэш орлана, колымашкат шуын кэртэш. 
Муно коштмо пуч тыгэ лиймэкэ ӱдрамашлан пижын ок 
кэрт. Пӧрйэҥ нӧшмӧ кӱлэш вэрышкыжэ кайэн ок кэрт. Ӱд- 
рамаш тылэч вара парэмэш-гынат, исырак кодэш. Иужгы- 
нам вэс сэмынат лийын кэртэш: пӧрйэҥ нӧшмӧ чэрланышэ 
пучышко логалэш, ӱдрамашын муныжо иллана. Тидэ ӱдра- 
машлан пэш кугу ойгым конда: илланышэ нӧшмыжӧ авагу- 
дышко лэктын ок кэрт, сандэнэ тудо нӧшмӧ корно пучэшак 
пижын шинчэш. Тыгай лиймым ӱдрамаш чытэн ок кэрт. 
Ӱдрамашлан опэратсийым шташ (пӱчкын лукташ) вэрэштэш, 
укэ гын, тудо кола. Тылэч вара ӱдрамашын пучшо кок могыр- 
ж ат чэрланэн улмаш-гын, нигунамат мӱшкыран ок лий.



Трипыр сокырьш ышта.
Трипыр нэлэ чэр, ӱдрамашлан тудо тӱрлӧ йӧсым кон- 

да, опэратсий ыштымашкат тудым шукта. Опэратсий ыш- 
тымэ дэн ӱдрамаш орлана, исырат лийын кэртэш, манын 
ойлышна. Трипырын осалжэ тидэ вэлэ. огыл. Аза ыштымэ 
годым гонокок манмэ микроб ӱдрамашын кӧргышкыжӧ кэ- 
лгышкырак вэлэ пура. Тыгэ лийын ӱдрамаш исырэш ко- 
дэш. Тидэ ок ситэ, тудо вэс ойгым конда: азам сокырым 
ышта. Гонокок пэрнымэк ӱдрамашын авагудыжо пуалэш, 
вара тушто шӱшӧ лэктэш, манын ойлышна. Аза ыштымэ 
годым тидэ шӱжӧ аза шинчашкэ логалын кэртэш. Гонокок 
тазыла чораш пэш вашкэ пижэш, манын оӓлышна. Шин- 
чаштат тугай тазыла чора уло. Трипэр микроб логалмэ дэн 
азан шинчажэ коршташ тӱҥалэш. Ш укыжо годым тыгэ 
лийын аза тӱвыт сокырлийэш. Сандэнак доктыр-влак шот- 
лэн налмаштэ, шӱдӧ сокырышто кудлыжо трипыран ава 
дэч шочын сокыр лийыныт, манын ончыкталтын. Илыш 
ончык каймэ дэн тыгэ лиймэ ындэ эрэ шагалэмэш. Олала- 
штэ тыгэ лиймэ ындэ чылт укэ манаш лийэш. Олаштэ ӱд- 
рамаш азам больнитсэш ышта. Олаштэ кэрэк могай боль- 
нитсыштат доктыр, аважэ ала трипыр чэран манын, шочын 
вочшо азалан шинчашкыжэ льапис манмэ эмым чыпчал- 
тара. Аважэ трипыр чэран гынат, ик гана чыпчалтармэ дэ- 
нат аза шича трипыр дэч утла, таза шинчан лийэш.

Иалышкэ аза ышташ полшаш лэкмышт годым аку- 
шэркэ-дэн доктырат тыгак ыштат. Иаллаштэ шукыжо годым 
аза ышташ кува полша, шинчӓ аралымэ нэргэн тудо нимомат 
ок шинчэ. Сандэнат йаллаштэ аза йатыр трипыр дэн чэр- 
ланэн сокыр лийэш.

Тидэ ок ситэ, ӱдрамашлан трипЫр моло тӱрлӧ йӧсы- 
мат конда. Гонокок ӱдрамашым вошт (чылт) локтылэш. 
ӱдрамаш вӱрышкӧГтудо логалэш, шӱмышкыжат шуэш, чыла 
могыржымат локтылэш. Гонокок йад—моло йад гай огыл. 
Моло йад айдэмылан вэрэштмэкшэ пэш вашкэ палэ. Мутлан, 
кочыш дэн иктаж йад мӱшкурыш пура-гын, айдэмылан ту-
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намак папэ лийэш. Сандэнэ тудым йад дэчшат вашкэ ута- 
раш лийэш. Гонокок ӱдрамашым шыпак пытара. Чылт та- 
за  ӱдрамаш эркын-эркын начарэшт пыта. Тыгэ лиймыжым 
ышкат шижэш, йэҥланат пэш палэ. Чарланышэ ӱдрамаш 
пэш вашкэ сырыман, тӱрлӧ койшан, йужгынам кэнэта ала 
молан шулукан лийэш, пашам нэлын ышта. Шкэнжым тудо 
вара поснарак кучаш тӱҥалэш, молыжат туд дэч кора- 
ҥыт.

Трипыр—кужун шуйнышо чэр

Ӱдрамашын йатыр осал чэр уло. Нуно кужун шуйнэн, 
нэлын эртат. Ӱдрамашлан йатыр йӧсым кондат. Кэрэк мо- 
гай чэрымат, тӱҥалмыжэ годымак от пытарэ-гын, пэш кэл- 
гыш кайа, тӱрлӧ йӧсылыкым конда. Парэмдашат пэш йӧсӧ 
лийэш. Иужо чэрым тӱҥалмыжэ годымак чараш  лийэш. 
Чэр лукшо бактэрийым вэлэ пушташ кӱлэш. Тудым пыта- 
раш  лӱмын эм уло. Тэвэ сифилисым налына. Сифилис пэш 
осал чэр. Тугэ гынат, тудым пытараш сальварсан манмэ эм 
уло. Сальварсан дэн эмлаш тӱҥалшэ, садэ чэр лукшо бак- 
тэрийым пытара, эмлэн-эмлэн чэржымат чылт пытара. Бак- 
тэрий пытымэк чэржат пыта. Трипырым лукшо гонококым 
пытарэн кэртшэ эм альэ укэ, тугай эмым альэ лукмо огыл. 
Сандэнэ трипырым пытараш пэш кужун эмлаш кӱлэш. Эр- 
кын-эркын вэлэ ӱдрамаш трипырым эмлэн сэҥа. Пэш сай- 
ын пытыжак манын эмлаш кӱлэш. Тыгэ ышташ жап йатыр 
кӱлэш. Ш онымо сэмын сайын эмлаш йужгынам ок лий. 
Иужо ӱдрамаш чэрланымыжым ок шиж, сандэнэ кӱлэш го- 
дым эмлаш тӱҥалын ок кэрт. Сандэнэ тудын чэржэ шуйна, 
кэлгыш кайа, варажэ парэмдэн кэртдымэ гайыш  лэктэш. 
Ӱдрамаш тыгэ ышкэ кӧргыштыжӧ йадым коштыкта, тылзы- 
дэн, идалык дэн ышкэнжым локтылэш. Ддак молан сайн 
эмлаш ок лий? Трипыр адак ӱдрамашын „шкэнжын“‘ вӱр 
йогымэкэ талышнэн кэртэш. Вӱр йогымым ӱдрамаш чарэн 
ок крэт. Тудо пӱртӱс закон почэш лийэш, ваштарэш лийаш 
ок лий. Ддак пӧрйэҥ дэн ушнымаш ӱдрамашлан шкэнжым 
сайын эмлаш ок пу. Ӱдрамашын, йатыр маркэ, чэрланэн
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гынат, ниможат ок коршто. Сандэнэ тудо шкэнжым таза 
йэҥлан шотлэн пӧрйэҥ дэн ушна. Ушнымыж дэьэ чаржэ 
адак кэлгышкырак (авагудышкыжо) вэлэ пура. Тыгэ ӱдра- 
маш шкэнжым пужгала, чэржым кӧргыш колта. Трипыр 
ӱдрамашлан пижмэкэ, пэш кужун шолга. Иужгынам тудо 
иктаж жаплан чарнымыла лийэш. Эмлышэ доктыр ӱдрама- 
шым вэскана ончыкташ толаш кӱштэн, мӧҥгышкыжӧ канал- 
даш колда. И ктаж  тылзы-гыч ӱдрамашым доктыр адак он- 
чэн налэш. Ӱдрамашын чэр палыжат кодын огыл. Ш кэжат 
нимо корштымыжым ок ойло. Тугэ-гынат, чэр чылт пытэн 
манаш ок лий: гонокок микроб кушты-гынат шылын киа. 
Вэскана иктаж йӧн лийэш-гын, тудо адак лэктын кэртэш. 
Доктыр тидым шинча, сандэн тудо ӱдрамашым, ниможо ок 
коршто гынат, садыгык сайын онча. Ӱрамашын шӱшыжым 
шондо корныгыч, нӧшмӧ лэкшэ канал гыч, пуч рожла-гыч 
лӱмын налын лабораториэш онча, ронокок улмыжым кыча- 
лэш. Тыгэ ончымаштат альэ йужгынам трипыр шылын ко- 
дэш. Доктыр ӱдрамашым онча, чэржым ок му. Вэскана, ик- 
таж ик-кок тылзэ гыч тудын чэржым адак иуэш. Ӱдрамаш 
тудлан ок инанэ. Тудлан нимогай чэр укэла чучэш. Иужы- 
жо: „доктыр нимомат ок палэ. шкэ икэчэ укэ маньэ, ындэ 
адак уло манэш, эмлаш кӱшта, тыгэжэ нимо мучашымат 
муаш ок лий“ манын ойлаш тӱҥалэш. Тыштэ доктырын 
титакшэ укэ. Трипыр чэржак тугай осал, сэҥаш тудым пэш 
йӧсӧ. Сандэнэ чэрланышэ ӱдрамашым пачаш-пачаш ончаш 
вэрэштэш. Пачаш-пачаш ончымаштат чэржым муаш ок лий 
гын, тунам ижэ тудым парэмын, таза лийын манаш 
лийэш.

Трипыр чэр-осал  чэр. „Ӱдрамаш чэр“ манмашгэ шукы- 
жо тидэ трипыр гыч лэктэш. Ӱдрамаш чэр шуко уло. Шу- 
ко ӱдрамаш шкэныштым эмлат: йужын вӱр тылзэ вуйэш 
тӧр ок тол,-тэвэ ондак, тэвэ вараш  кодын толэш, тэвэ кум- 
нил кэчэ лийын шолга, тэвэ шым-кандаш кэчышкэ шуйна. 
Иужыным доктыр ава гудо пуалмым муын налэш. Кумыш- 
ыштын пӧрйэҥ дэн ушнымо годым корштымо чучэш. Моло 
тӱрлымат ӱдрамаш дэч колаш вэрэштэш. Нунын коклаштэ
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кум чырыкшэ трипыр дэн тугэ лийыныт. Трипыр нуно чэ- 
рым луктын. Тидым ӱдрамаш огыт шинчэ.

Трипыр икшывылан пижын ойгьш конда.
Трипыр пижмэ дэн ӱдрамаш кугу ойгым ужэш, икшы- 

вылан пижэш-гын, тылэч кугу ойгым чыташыжэ вэрэштэш. 
Трипыр йочаланат пижын кэртэш. Изи ӱдыр-икшывэ, пӧ- 
рйэҥым ок шинчэ гынат, трипыр дэн чэрланэн кэртэш. 
Кугу йэҥ малмышт (ушнымышт) годым, шӱшыжӧ йа гоно- 
кокшо иктэ дэн вэсыжлан логалмэ дэн чэрланат, манна. 
Трипыр вэс сэмынат пижын кэртэш. Тудо йужгынам тӱр- 
лӧ ӱзгарэш пижын таза йэҥ ӱмбак куснэн кэртэш. Пижа- 
шыжэ тудлан тазыла вэр вэлэ лийжэ. Тугай вэрыш гонокок 
вэрэштэш гын, садыгак талышна.

Иужгынам тэвэ тыгай лийын кэртэш. Трипыр дэн чэр- 
ланышэ аважэ ышкэ ӱдыржӧ дэн ик вэрэш мала. Лважын 
трипэр шӱшыжӧ йогэн лэктын тӧшак лэвэдышкэ вэрэштэш. 
Ш ӱш ыш тыжӧ гонокок уло, тудо тӱжвалнат вашкэ ок коло. 
Тудо шӱшӧ, тӧшакгычын [ӱдыр-икшывын тувыр-йолашыш 
логалэш. Тувыргычшо тудо шӱшӧ илландарышэ тарма- 
ныш тӱкна, вара гонокок кӧргышкӧ пура. Тыгэ изи ӱдыр 
икшывэ гонорэй дэн чэрлана. Тидэ чэрым'икшывэ, кугу йэҥ 
гайак, нэлын эртара. Туйэшкышэ икшывэ тугак вашкэ сы- 
рышан лийэш, мэрчаш тӱҥалэш. Чэржат кугу йэҥын чэр- 
жэ гайак лийэш: тудынат шӱшӧ йогэн лэктэш, ш алашы- 
жат йӧсӧ лийэш. Чэрланышэ икшывэ модмаштыжэ моло 
икшывымат чэрландарэн кэртэш. Сандэнэ чэрланышэ ик- 
шывым йоча садыш колтымо ок кӱл. Укэ гын тудо тушто 
йатыр икшывым локтылын пытара. Тушто чэрлан шарлаш 
пэш йӧн: икшывэ шуко уло, шонданыштэ шичмэ вэрэш 
шӱшӧ йогэн кодэш гын, молат чэрланэн кэртыт. Сандэнэ 
пэш шэкланаш кӱлэш, йоча садыштат икшывым ончыман, 
чэрланышэ икшывыжым тӧрланымэшкыжэ мӧҥгыштыжӧ ку- 
чыман, больнитсыштэ эмлыман. Тидым шэкланэн от шукто 
гын, иктэ дэч вэсэ чэрланэн, трипыр йэш коклашкэ пура. 
Нимом шинчыдэ эн ончыч икшывын аважэ шкэ икшывыж-

12



дэн  чэрлана. Иора альэ тудо шкэ икшывыжым шэкланэн 
ашна, тугай ӱдрамаш икшывыжын мо лиймыжым вашкэ 
шижын налэш,--вашкэрак эмлаш пижэш. Иора альэ икшы- 
выжэ чэрланымыжым ышкэ ойла, ойлымыжым колын, кугы- 
ракыш т тудым сайын ончэн налыт, больнитсыш дсктор дэк 
наҥгайаг. Тудым эмлэн-эмлэн парэмдат, шкэжат ышкэныш- 
тым шэкланэн кучат. Тыгэ лийын ок шу гын, чэрланышэ 
икшывэ дэч, гонорэй молыланат пижэдылэш. йваж э чэр- 
ланымэк ачажат чэрлана, нунын почэш молыштат чэрланат. 
Иктэ-вэсым нуно ӧпкӧлаш тӱҥалыт. Тыгэ шиждэгэчэ йоҥы- 
лыш паша лийын кайа, чыла йэшлан ойгым конда. Изи 
ӱдыр икшывыжлан ойгырашыжэ кок пачаш вэрэштэш. 
Чэржат тудын коршта, эмлымымат чыташ вэрэштэш. Изи 
икшывым эмлаш кугу йэҥ-гай огыл, пэш йӧсӧ. Кугу ӱдра- 
машым эмлаш тунарак йӧсӧ огыл: тудлэч раш йодышт на- 
лаш  лийэш, тӱрлӧ инструмэнтымат (эмлымаштэ кучылтмо 
ӱзгарым) кучылташ йӧн, адак коршта гынат, тудо чыта. 
Изи икшывэ тугай огыл. Доктырлан йужгынам эмлымыжэ 
годым тылзэ коклаштэ кэчэ йыда тудын корштымо вэрыш- 
«ыж э инструмэнт дэн тӱкнылаш вэрэштэш. Изи икшывылан 
тидым чыташ пэшак йӧсӧ. Сандэнат тудо пэш чот сыры- 
ман (нэрвный) лийэш. Лдак молан изи ӱдыр икшывым эм- 
лаш йӧсӧ? Тудын шӱшыжӧ илландарышэ тарман гыч йо- 
гэн лэктын шэҥгал рожышкыла йогэн кайа, шэҥгал рожшо 
лӱмаҥэш. Тыгэжэ йужо кугу - ӱдрамашынат, ышкэнжым 
арун кучэн ок мошто гын, лийэш. Икшывэ шкэнжым арун 
шагал кучэн мошта, сандэнэ тудын эрэ тыгэ лийэш. Тыгэ 
лиймэ дэн эмлашат тудым йӧсырак. Лдак эмлашыжат ту- 
дым эрэ доктырлан ок лий. Икшывым йужгынам кэчэ вуй- 
эш йӱштылташ (ванным ышташ) вэрэштэш. Тидым ачажэ- 
аважлан ыштылаш логалэш, доктыр чылажэ годым ок шук- 
то. Нчажэ-аважат чылажэ тидым ыштэн ок шукто. Лдак 
чэрланышым шонданыш колдаш ок лий — чэржэ вэсылан 
пижын кэртэш. Лважэ тидымат эрэ ончэн ок шукто, тудо 
эрэ суртышто оралэн шинчэн ок кэрт. Икшывэ эмлымаштэ 
моло тӱрлӧ йӧндымыжат йатыр лийэш.

13



Трипыр пашачэ ӱдрамашын нэлынрак эрта.

Трипыр пижмэ дэн эн йӧсынжӧ пашачэ йэш орлана.. 
Кузэ тыгэ лиймыжэ пэш палэ. Трипыр пижмэк шкэнжым 
эмлымэ годым пашачэ ӱдрамаш доктыр ойым шуктэн ок 
кэрт. Икшывыжым эмлымаштат садыгак шуктэн ок кэрт. 
Шкэнжым шэкланаш, икшывыжымат ончаш тудо ок йарсэ, 
тудын кэчэ йэда паша шуко уло. Тидэ ик сэмынжэ. Вэс сэ- 
мынжэ—адак чэрланаш ыжат тудлан, нэлэ пашам ыштымыж 
дэн, пэш йӧн. Нэлэ пашам ыштэн ӱдрамашын кап кылжэ, 
тазалыкшэ лушка, лунчырга. Лунчыргышо капыштэ вий ша- 
гал. Сандэнэ тудын гонокок микроб дэн кучэдапаш куат- 
шэ ок код. Яйдэмын кӧргӧ вийжэ чэр дэн ышкэ кучэды- 
лэш, тудым кӧргышкӧ ынэж пурто. Эмлымэ годымат тудо 
эмлан чэр сэҥашыжэ полша; эмжат тудлан полша. Сандэ- 
нэ эмлымым „кӧргӧ вийлан полшымо“ манаш лийэш. Три- 
пыр эмлымаштэ кӧргӧ вий шукырак кӱлэш. Гонококым ика- 
наштэ пуштын пытараш нимогай эм укэ.

Иужгынам трипыр чэр пижмэк, ӱдрамашлан мӧҥгыш- 
тыжӧ канаш вэрэштэш, больнитсыш кайаш нигузэ ок кэрт. 
Иора альэ кудэш кодаш иктажэ уло. Иужгынам кудэш ко- 
даш йэшыжат иктат ок лий. Тугэ йатыр лийын кэртэш. 
Иужо ӱдрамашын йэшыжэ: марийжэ дэн йочажэ вэлэ лий- 
эш. Марийжэ кэчэгутлан пашашкэ эрдэнак лэктын кайа, 
тыгыдэ йочам, икшывыштым шкэштым пӧртэш пэтырэн ко- 
даш ок тошт. Пошкудым нунын дэн кодаш чылажэ годым 
муын ок кэрт. Нигузэ лэктын кайаш, ӧрэш. Сандэнэ „айда, 
иктаж сэмын чытэм" манэшат больнитсыш ок кай. Тыгэ 
ыштэн шкэнжым тудо локтылэш.

Лдак нэлэ пашаштэ ӱдрамашын трипыржэ кэлгыш кайа 
тудын дэнэ моло чэрат лэктэш. Канышаш, вийым погэн 
кишаш годым, пашазэ ӱдрамаш ышкэ пашажым кудалтэн 
ок кэрт—тудлан йа тошкымо машина дэн шӱртӧ шӱдыраш, 
вургэм ургаш вэрэштэш, йа выньэр куаш логалэш, йа адак 
пакэтым учрэждэнийлашкэ коштыкта, йа иктаж вэс тӱрлӧ
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нэлэ пашам ышта. Кудалтэн нигузэ ок кэрт. Тиндэнэ чэр- 
жэ кэлгыш вэлэ пура. Нэлэ паша ыштышын чэр утларак 
«элгэмэш, кид паша ыштыдымын чэржэ куштылгынрак эр- 
та, вашкэн парэмдаш лийэш. Ӱдрамаш нэлэ пашам ок ыш- 
тэ, чэрланымэкыжэ нэлэ паш алан пижын огыл, кишаш го- 
дым кийэн, канэн илэн гын, чэржым вашкэ парэмдаш лий- 
эш. Паврик-заводласэ пашачэ ӱдрамашым трипыр дэч эм- 
лаш утларак йӧсӧ. Паврик-заводышто ыштышэ пашачэ ӱд- 
рамаш больнитсыш кайаш лӱмын кагазым налдэ ок кэрт. 
Ӱдрамаш тугай кагазым шагал кычал коштэш. Ш укыжо го- 
дым нуно чэрланымыштым ышкат огыт шиж. Сандэнэ па- 
ш ажым ыш таш  ок чарнэ. Тидэ жапыштэ чэржэ кэлгыш 
«айа, коршташ тӱҥалэш, вара ижэ тудо доктыр дэк кайа. 
Трипыр дэн чэрланышэ коклаштэ шӱдыштыжӧ лу йэҥжэ 
вэлэ чэрланымэкэ вигак доктыр дэк мийа.

Калык коклаштэ трипыр молан пэш шарла.
Ӱдрамаш чэрланымыжым шиждымыж дэн гонорэй чэ- 

рым ш аркалаш  полша. Тугэ гынат, трипыр калык коклаштэ 
тидын вэлэ огыл, моло амал дэнат шарла. Эн шукыжо ту- 
дым пӧрйэҥ шаркала. Доктыр-влак трипыр дэн чэрланышэ 
пӧрйэҥым лӱмын шымлэн налыныт. Мо лэктын? Трипыран 
пӧрйэҥ коклаштэ шӱдыштыжӧ 20 - ж о —проститутко дэн 
<^йажар, оксалан ышкэ капшым ужалышэ) коштын чэрла- 
нымым ойлат, 26-шо—палдымэ ӱдрамаш дэн коштын, 40-жэ 
—палымэ ӱдрамашышт дэн коштын, 14-жэ вэлэ шкэ ва- 
тышт дэн малэн чэрланымым ойлат. Нунын коклаштэ кӧ 
дэч чэрланымыштым палдымат улыт, тугайжэ шагал.

Трипыран ӱдрамаш дэчат йодышт ончымо. Тушто вэс 
сэмын лэктын. Нунын коклаштэ шӱдыштыжӧ 55-шэ шкэ 
мариш т дэч чарланэныт, 10-жо палмэ пӧрйэн дэч, вэс 10-жо 
палдымэ пӧрйэҥ дэч чэрланэныт, 25-шэ ышкат огыт. шинчэ. 
Таҥастарэн ончаш гын, йэшышкэ трипырым пӧрйэҥ утларак 
пурта. Шӱдӧ пӧрйэҥыштэ шкэ ватыж дэч 14-шэ вэлэ чэр- 
ланат, ӱдрамаш ыжэ шкэ маришт дэч 55-шэ чэрлана. Ор-
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дышто шагал пориэҥ шкэнжым саиын куча, шагалжэ иэн~ 
ӱдрамаш дэн ок ушно. Проститутко кызыт шагалэмыныт^ 
тугэ-гынат, кызытат йужо пӧрйэҥ альэ нунын дэч чэрлана. 
Таҥастарэтат чылт ӧрат: пӧрйэҥ, проститутко дэч коч пал- 
дымэ ӱдрамаш дэч чзрлана. Нинэ ӱдрамаш проститутко 
шотышто огытыл гынат, шкэныштым проститутко сэмынак 
кучат, осалжым нунын дэчат шукырак ыштат. Нуно пӧрйэҥ 
дэч коштмыштлан оксам огыт нал гынат, трипыржым пи- 
жыктэн пуат. Нуно простиутко дэч шукырак осалжым кон- 
дат. Проститутко шукыжо чэрлэ улыт. Проститутко шуко 
пӧрйэҥ дэн ушнылэш, сандэнэ вашкэ чэрлана. Нунын чэр- 
лыжым чыланат шинчат. Сандэнэ пӧрйэҥ проститутко дэк 
йӱшӧ вуйжо дэн вэлэ миа. Иӱмыжӧ годым пӧрйэҥ прости- 
туткын чэрлыжым монда, мо лийшашыжым ок шоналдэ. 
П а л д ы м э  ӱ д р а м а ш  д э ч  ш у к о  п ӧ р й э ҥ ч э р л а н а . .  
Кузэ тыгэ лийэш? Нуно проститутко огытыл вэт? 
—Тугай ӱдрамаш дэч пӧрйэҥ огыт лӱд. Нуным таза ӱдра- 
машлан шотлат. вТидэ проститутко огыл, тиддэч от чэрла- 
нэ“ манын шонат. Проститутко оксам налмышт дэн чэрла- 
нат шонат ала мо. Проституткыжо, палдымэ ӱдрамаш ыж> 
иктак улыт, ик сэмынак чэрланат. Палдымэ ӱдрамашын мо- 
гай ушыжым кузэ палэт? Яла тудат, проститутко сэмынак 
шуко пӧрйэҥ дэк шуун? Яла тудо воднат иктаж пӧрйэҥ 
дэн малэн? Тудыжо ала лачак гонорэйан ?улмаш? Прости- 
тутко дэн тыгай ӱдрамашын коклаштышт нимогай ойыр- 
тыш укэ. Тидыжат, вэсыжат ала мыньар пӧрйэҥ дэк шуыт. 
Проститутко дэч пӧрйэҥ шкэнжым шэклана, тыгай дэч ок шэк- 
ланэ. Сандэнэ гонорэйан коклаштэ шӱдыштӧ 40-жэ (пэлыжз^ 
исак укэ) палдымэ ӱдрамаш дэч чэрланат. Тыгай палдым> 
ӱдрамаш дэн качэ вэлэ огыл, ватан марийат коштыт. Чэр- 
ланышэ пӧрйэҥ-влакын йодыштмаштэ шӱдыштӧ 54-шэ кач> 
вэрэштыныт, 46-шо ватан пӧрйэҥ логалыныт (пэлыгыч ма- 
наш лийэш). Качэ-мари ӱдырым налмэшкыжэ шкэнжым эм- 
лэн-эмлэн парэмда, тудо тӧрлана, ватым налэш гынат тудым 
ок чэрландарэ. Ватан, шкэнжын ватыжым чэрландардэ ок
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код. Трипыр йужыгнам кум-нил кэчыгыч ижэ палэ лийэш. 
Тидэ кэчылаштэ, чэр пижмым шинчыдэ, тудо ышкэ ватыж 
дэн мала гын, ватыжым чэрландара. Тугэ ышкэ йэшыжым 
чылт пужгала. Сандэнат трипыран ӱдрамаш коклаштэ кум 
чырыкшэ марийан ватэ улыт.

Трипыр чэр калык коклаштэ шарлымаштэ, эн кугу 
титакшэ пӧрйыҥын. Тугэ-гынат, тыштэ ӱдрамашынат титак- 
шэ укэ манаш ок лий. Ӱдрамаш коклаштат „айда лийжэ" 
манын пӧрйэҥ дэн коштшо йатыр уло. Нуно, пӧрйэҥ сэмы- 
нак, нимом шоналтыдэ пӧрйэҥ дэн ушнат. Сандэнэ ӱдыр 
икшыват трипыр дэн чэрлана. Нунын коклаштэ йужыжо 
марлан каймышт-дэч ончычак азам ыштэн кэртдымэ лийыт. 
Моло таза ӱдрамаш сэмын марлан кайэн, шочшым ыштэн, 
ончэн куштэн илымышт ок лий. Иэшышкэ чэр пура гын, 
йэш пужгалтэш, шаланэнат кэртэш. Трипыр пижмылан 
вэлэ огыл, пӧрйэҥ дэн ӱдрамаш шкэныштым сайын кучы- 
дымышт дэн, кузэ логалын, тугэ ваш ушнымышт дэн, нуно 
ышкэ йэшыштым кӱлэш огыл-лан пытарат. Айдэмын, ай- 

.дэмылан йӧршӧ кугурак паш ажат уло. Сай пашалан, кугу 
паш алан куат кӱлэш. Кӧргӧ куатан айдэмэ вэлэ калыклан 
йӧршӧ кугу пашам ыштэн кэртэш. Рвэзэ йэҥ тидым пэш 
шинчэн шогыман. Рвэзэ йэҥ альэ вийжэ вэлэ погэн шогы- 
шаш, вийым погымэк сайын айдэмылан йӧршыла куанэн 
илаш вэлэ тӱҥалшаш. Ӱдыр коклаштат, качэ марий кок- 
лаштат тидым шинчыдэ йатыржэ ышкэ самырык вийыш- 
тым кӱлэш огыллан пытарат. Качэ мари коклаштэ шукыжо 
ӱдрамаш дэн малымыжлан моктанэн коштэш: ӱдрамаш дэн 
ок малэ-гын, могай тудо пӧрйэҥ, адак,—пӧрйэҥ дэн ок 
малэ-гын, могай тудо ӱдрамаш? маныт. Тидэ нимолан ок 
йӧрӧ. Трипыр дэн илыш локтылалтмым мондымо ок кӱл.

Трипырым кузэ сэҥаш.

Трипыр чэрым сэҥаш кэрэк кӧат—пӧрйэҥат, ӱдра- 
маш ат кэртэш. Нуно шкэныштым сайын кучэн моштат ыльэ 
гын, трипыр сэҥаш ала мыньар йӧсӧ ок лий ыльэ. Ӱмбак-
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шэ вара чэрланышым эмлэн парэмдаш да, таза иэҥжым 
чэрланымэ дэч утаршаш вэлэ кодэш ыльэ. Тидыжымат уш- 
нышо калык дэн шукташ йӧсӧ огыл. Трипыр эмлаш йӧсӧ 
манмэ ыльэ. Чэрланышэ ӱдрамашлан парэммэшкыжэ йатыр 
чыташ вэрэштэш. Гонорэй шучко-гынат тудын парэмдаш 
лийэш. Сандэнэ парэмшашлан лийын чыташат лийэш. Три- 
пырым эмлэн чылт парэмдаш лийэш, нимогай палыжат ок 
код. Парэммэкшэ ӱдрамаш мариж дэнат мала, азамат ышта, 
азажат таза шочэш. Гонорэйан самырык ӱдрамаш тидым 
шинчэн шогыман, шкэнжым кузэ гынат парэмдаш тыр- 
шыжэ. Чылт парэм шуаш мом-мом ышташ кӱлэш?—Чылт 
парэмаш тэвэ мом ыштэн шукташ кӱлэш. Чэр пижмэк туна- 
мак эмлаш тӱҥалаш кӱлэш. Чэрым тӱҥалмыжэ годымак 
вэлэ сэҥаш куштылго. Эн ончычак кэрэк кӧланат тидым 
пэш раш шинчэн шогыман. Тугэ гынат, тидым шуко йэҥ 
ок шинчэ, ок шукто, шукыжо, чэржэ кэлгыш пурымэк ижэ 
доктыр дэк больнитсышкэ кайа, тунам ижэ шкэнжым эм- 
лаш тӱҥалэш. Тунам, чэржэ кэлгыш кайэн да, эмлашат 
йӧсӧрак. Иӧсӧ гынат, тугай чэрлым эмлэн парэмдаш лийэш. 
Вараш кодын эмлаш тӱҥалшылан эмлашыжат путыракак 
сайын пижаш кӱлэш. Доктыр кӱштымым чыла шуктэн шол- 
гашыжэ вэрэштэш. Возаш кӱштымӧ-гын, киашак кӱлэш. 
Иужгынам чэрлэ йэҥ ик кэчэ пашам ышта гынат, олмэшы- 
жэ вара иктаж уто арньам эмлаш вэрэштэш. Ванным ыш- 
таш (йӱштылаш) кӱштымӧ гын, ышташак кӱлэш. Пӧрйэҥ 
дэн малаш ок лий манмэ гын, малымэ огэшак кӱл. Тыгэ 
доктыр кӱштымым чыла шукташ гын, кэлгыш пуршо гоно- 
рэйымат чылт парэмдэн шукташ лийэш. Тыжэч мо койэш? 
—Чэрлэ ӱдрамаш чэрланымыжэ годымак шкэнжым сайынак 
эмлаш тӱҥалэш гын, доктыр ойым чылажымат шукта-гын, 
шкэнжымат сайынак куча гын, кугун чэрланэн гынат, па- 
рэмэш. Иужо тыгэ ойлымым колэшат „тыгэ ышташ йӧсӧ, 
чылажым шукташ ок лий“ манэш. Ш уктышаш огыл-гын, 
эмлашыжат ок лий. Эмлыдэ парэмаш ок лий, эмлашыжат 
ок лий— вара кузэ ыштыман.
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Трипырым пижмэ дэчш э эскэраш —эмлымэ 
дэч куштылго.

Трипырым эмлаш йӧсӧ, манын ойлышна. Сандэнэ кэрэк 
кӧланат чэр пижмэ дэч ышкэнжым эскэраш кӱлэш. Эскэ- 
раш ыжэ эмлымэ дэч каньы лы рак мо вара? Кэрнак, эскэраш 
каньылырак. Трипыр чэран ӱдрамаш дэн пӧрйэҥын чэрла- 
нымыштым шоналдаш гын, эскэраш каньылыжым раш па- 
лаш лийэш. Ӱдрамаш шукыжо годым мариж дэн малмыла 
чэрлана, манын ойлышна. Тыжэчын кӧлан пэш тидэ чэр 
дэч аралаш  кӱлэшыжэ раш ак койэш. Пӧрйэҥлан, ӱдрама- 
шым чэрланымыж дэч аралаш  вэрэштэш. Марийжэ ышкэ 
ватыжым аралыжэ. Ддак ойлэна: пӧрйэҥ ышкэ ватыжлан 
трипырым пижыктэн пэш кугу осал пашам ышта. Ӱдрамаш 
марижлан ӱшана, тундэн пырльа ила, тундэч чэрланэм ма- 
нын ок шоно, сандэнэ шкэжым эскэраш огэшат шоналдэ’» 
альэ, чэр пижмэкшат шуко маркэ, кэлгыш каймэшкэ чэр- 
ланэнам манын ок шоно. Тунарэ марижлан ӱшана. Сандэ- 
нат чэрлэ ӱдрамаш коклаштэ кум чырыкшэ доктыр дэк 
чэр кэлгыш пурымэк ижэ мийат. Вараш кодын миймыж 
дэнэ эмлаш, пэрэмдаш пэш йӧсӧ. Шуко пӧрйэҥ тидым ок 
шоналтэ, ышкэ ватыжым локтылэш. Тидым иктыланат мон- 
дымо ок кӱл. Эн ончыч пӧрйэҥлан, ышкэнжым шэкланаш 
кӱлэш.

Ӱдрамашланат трипыр пурымо дэч ышкэ йэшыжым 
аралаш  кӱлэш. Пӧрйэҥ шукыжо годым йэҥ ватэ дэн (ӱдра- 
маш дэн) ушнэн чэрлана. Ордыж ӱдрамаш дзн тудс 
йӱшӧ вуйжо дэн ушна. Руштшо пӧрйэҥ проститутко дэкат кайа. 
Сандэнэ ӱмрамаш ышкэ йэшыжым трипыр дэч, моло чэр дэчат 
аралынэжэ гын, ышкэ марийжым йӱн руштмо дэчат кузэгынат 
орылыжо. Пивнойышто моло вэрэат руштшо йэҥ шкаланжэ 
пэш кугу осалым муын кэртэш: тудлан трипыр вэлэ огыл, 
—сифилисат, моло чэрат пижын кэртэш. Иужгынам ик гана 
ӧрдыж ӱдрамаш дэн ушнымаштат пэш кугу осал лийын 
кайа. Ӱдрамашлан тидым шинчаш кӱлэш. Пӧрйэҥым ӧрдыж 
ӱдрамаш дэк коштмо дэч чараш лийэш. Пӧрйэҥ шкак тьпэ
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ойлат. Порйэҥ трипыр дэн кунам чэрлана—йэш дэн илы- 
мыж годым альэ, йэш дэч ӧрдышто илымыж годым? Тиды- 
мат шэкланэн налмэ. Чэрлэ коклаштэ шӱдӧ йэҥыштэ 71-жэ 
йэшан йэҥ руштмо вуйышт дэн чэрланэныт. Ойлышна вэт; 
руштшылан проституткат, палдымэ ӱдрам аш ат—чыла йӧра. 
Нуно йӱн огыт рушт ыльэ гын, 'йэш дэч огыт сйырло ильэ, 
огытат чэрланэ ильэ.

Ордыштӧ илышэ пӧрйэҥым нимо кучышо укэ. Нимо- 
гай кучыш ок лий гын, пӧрйэҥ шайык вуйжо дэнак могай 
логалын ӱдрамаш дэн кошташ тӱҥалэш, шкаланжэ чэрым 
муэш.

Пӧрйэҥлан йужгынам ӧрдышкӧ мийэн толдэжат ок 
лий. Иужгынам ӧрдыштӧ кужынракат илаш вэрэштэш. Кэ- 
рэк кузэ гынат, кэрэк могай пӧрйэҥжат, ӧрдыштӧ ышкэн- 
жым пэш шэкланэн кучыман. Иӱмат ок кӱл, ӱдрамаш дэн 
коштмат ок кӱл. Тугэ шкэнжым ок аралэ гын, мӧҥгышкыжӧ 
чэрым муын конда, йэшыжым пужгала.

Ӱдрамашлан ышкэ марижым йэшышкэ чэр пуртымо 
дэч аралаш  кӱлэш, манына. Тудлан марижым вэлэ огыл,— 
шкэнжымат чэрланымэ дэч оролаш кӱлэш. Ш кэжат йэҥ 
марий дэч ышкэнжым шэкланыжэ. Трипыран ӱдрамаш — 
ӱдрамаш коклаштэ пэлыжэ ышкэ мариж дэч чэрлана, чы- 
рыкшэ палдымэ йа палымэ пӧрйэҥ дэн коштын чэрлана, 
манын ойлышна. Сандэнэ трипырым йэшыш пуртымаштэ 
пӧрйэҥ вэлэ огыл, ӱдрамашат титакым ышта. Ӱдрамашлан 
трипы р пижмэ дэч шкэнжым пэшак сайэн аралаш  вэрэш- 
тэш. Пӧрйэҥ ӱдрамашлан йужгынам чэрым шинчыдэак пи- 
жыктэн кэртэш. Тудын трипыржэ ӱдрамашын гай огыл, вэс 
•сэмын лийэш. Чэрланымэ тӱжвал палыжэ ок кой гын, пӧр- 
йэҥ шкэнжым тазалан шотла. Сандэнэ тудо ӱдрамаш дэн 
ушнаш ок лӱд. Лӱдашыжат ӧрдыж ӱдрамаш дэч кӱлэшыжэ 
тудын укэ: ушна да эртэн кайа, нимогай парымжэ ок код. 
Таза улам, манын шонымыжо тудын йӧҥылыш лийэш. 
Тӱжвал палыжэ ок кой гынат, чэржэ кӧргыштыжӧ йужгы- 
«ам шуко маркэ лийэш. Ӱдрамаш ушнымыжо годым чэржэ 
ӱдрамашлан пижын кэртэш. Сандэнэ ӱдрамашлан ышкэн-
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жым пэшак шэкланаш кӱлэш. Гонорэй чэр пижмэ дэч ӱды- 
рамашлан ышкэнжым тыгэ шэкланаш вэрэштэш. Тыгэ вэ- 
лэ огыл, ӱдрамаш ышкэнжым моло сэмынат аралэн кэртэш. 
Аралаш моло амалат уло. Ик сэмынжэ ӱдрамаш пӧрйэн* 
дэн ушнымэкшэ илландарышэ тарманжым эрыктыж?, эмым 
гаыштэн лэвэ вӱд дэнэ кӧргыжым мушшо. Тыгэ мушкаш 
лӱмын ыштымэ атэ (тарман) уло. Вэс сэмынжэ ӱдрамаш, 
доктыр дэн каҥашэн, аптэкыштэ лӱмын ыштымэ тыгыдэ 
чумыраш эмым налын, пӧрйэҥ дэн ушнымыж дэч ончыч эм 
чумырашым илландарышэ тарман кӧргышкӧ колтыжо, 
ышкэ йулаштым ыштымэкэ, ышкэ вэржым адак ойлымо 
сэмын ыштэн, лэвэ вӱд дэн шӱалтыжэ.

Совэт мэдитсин трипыр ваштарэш кузэ крэдалэш .
Трипыр чэрым сэҥаш кызыт совэт мэдитсин чот пол- 

ша. Тидэ пашам аваж дэн икшывэ ончышо пӧлка ышта- 
Тудо мӱшкыран ӱдырамаш дэн аза ӱдырамашым осал ли- 
ймэ дэч аралэн шога. Лдак ӱдырамаш шамычым чэр пижмэ 
дэч аралыш э учрэждэнийым почэда, Тидэ учрэждэнижэ—  
диспансэр.

Диспансэрыштэ кэрэк могай ӱдрамашланат тазалык 
ончымо нэргэн окса дэч посна каҥашым пуат, тазалыкшым 
ончат. Чэрлэ ӱдрамашым диспансэрыштэ эмлат. Тыштэ тудо 
трипыр нэргэн дотыр дэч колэш, чэрын могайжым палэн 
налэш, шкэнжым кузэ чэрланымэ дэч эскэраш, кузэ эмлаш 
кӱлэшыжым палэн налэш.

Диспансэрын полшымыжо тушко мийшэ ӱдрамэш лан 
вэлэ огыл. Диспансэр, доктыр шамыч ышкат тӱрлӧ завод- 
ышко, пабрикышкэ, погынымашкэ, ӱдрамаш коклашкэ лэк- 
тын коштыт, тӱрлӧ чэр нэргэн ойлэн пуат. Ӱдрамашлан^ 
пӧрйэҥжыланат шкэныштым арун кучымо нэргэн, пӧрйэҥ 
дэн ӱдрамашлан шот дэн кузэ ушнэн илыман—чыла раш  
ойлэн пуат.

Тидэ пашалан ӱдрамаш влак шкэат полшат. Ӱдрамаш 
кокла гыч тӱрлӧ комисыш (ӱдрамаш илышым куштылэм- 
дымэ комисышкэ, молышкат) пурат. Нуно доктырлан ф аб-
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рикэш, заводэш, моло вэрэшат ӱдрамашым погэн лэксии 
лудаш полшат. Ш кэат йолташыштлан диспансэр нэргэн лон" 
чылэн пуат. Ядак нуно ӱдрамашым трипыр дэч, моло чэр- 
дэчат эскэраш больнитсылан полшат, проститусий ваштарэш 
шолгат. Проституткым пашашкэ пуртат, тӱрлӧ пашам 
муын пуат, кузэ гынат проститутсиым изэмдынэшт. Тыгэ 
ыштэн, нуно ӱдрамашым, нунын йэшыштым трипыр дэч, 
моло чэр дэчат аралат.

Совэт мэдитсинылан, шэмэр калыкын тазалыкшэ вэрч 
крэдалаш законат полша. Трипыр дэн чыланат шинчыдэ 
чэрланат манаш ок лий. Шагап пӧрйэҥ „мый ӱрдамашым 
чэрландаршым" манын ойла, шукыжо тыгэ ойлэн ок кэрт. 
Нунылан „молан вара ышкэндан чэрдам сайын шэкланэн 
огыдал, молан модышла ыштылын чэрдам ватыланда, йэш- 
ланда пижыктэн улыда?“— манаш лийэш. Сандэнэ ышкэ чэр- 
лэ улмыжым шинчэн вэсылан пижыктышым Совэт закон 
кум ийлан пэтараш кӱшта. Чэрлэ йэҥым сайын парэм- 
мэшкыжэ эмлыдэ нимогай пижэдылшэ чэр дэч нигӧмат аралаш 
ок лий.

Иэҥ тӱрлӧ уло. „Алди-вулди“ илэн чэрланышэ шкэн- 
жым сайын ок эмлэ. Тугай йэҥын чэржат кэлгыш пура, 
молыланат пижэдылэш. Сандэнэ Совэт закон тыгай чэрлым, 
шкэнжым ок эмлэ гын, вийэш эмлаш кӱшта. Калык таза- 
лыкым ончышо пӧлка тыгай чэрлым больнистыш ӱжыктэн 
кэртэш. Туштат тудо эмлаш ок тӱҥал-гын, тугайлан закон 
штрапым тӱлыкта, йа пэтырыкта.

Тидэ закон пӧрйэҥланат, ӱдрамашланат тӧрак тӱкна. 
Иктаж ӱдрамаш (пуоститутко, мойын) чарланэн гын, вэсы- 
мат чэрландара. Тугайым вийэш эмлэн Совэт закон пижэдыл* 
шэ чэрым изэмдынэжэ, чыла пытарнэжэ, шэмэр калыкын 
тазалыкшым арала*). Тидэ закон шуктымым диспансэр онча-

')  Проститутсий нэргэн яваж дэн икшывыжым аралы ш э пӧлка 
савыктэн лукмо лэксийм лудман.

Ндак: С. Е. Гальпэринын „Проститутсий" лӱман 2-лан савыктэн 
лукмо кнагам.

Лдакат; Тудынак: „Ожнысо дэн кызытсэ проститутсий" нэргэн 
лнагам  лудман.
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Трипыр чэрым пытармаштэ адак аваж дэн икшывэ арелы- 
шэ пӧлка куго пулышым пуэн шога. Тушто мӱшкыран ӱд- 
рамашым ончат, нунылан „консультатсийым“ пуат. Консуль- 
татсыш ӱдрамаш мӱшкыр пижмэкак кошташ тӱҥалэш, док- 
тыр ойлымо почэш жапын-жапын эрэ коштэш. Тазалыкшым 
доктыр онча. Иужгынам консультатсыш мийшэ ӱдрамаш 
трипыр улмыжым доктыр дэч палэн налэш. Дзам ышташы- 
жэ нигузэ ок лий гын, доктыр тудлан абортым ышташ ой- 
ым пуа, шкэнжым эмлаш тӱҥалэш. Гонорэй чэрым Совэт 
мэдитсин тыгэ пытарнэжэ. Тудлан чыла ӱдрамашат, пӧрйэҥ- 
ат полшашышт. вэрэштэш. Полшымо дэн вэлэ закон кӱш- 
тымӧ шукталтэш.

Удрамашлан. полшыдэжат ок лий. Трипыр—осал чэр. 
Эн шуко осалжым тудо ӱдрамашлан ышта, тудлан кугу 
ойгым конда. Ӱдрамаш коклаштэ эн ончыч трипыр вашта- 
рэш икшыван, йэшан ӱдрамашлан, пашачэ ӱдрамашлан 
шогалаш вэрэштэш. Чэрым пижмэкыжэ эмлымэ ок ситэ, 
тудо ынжэ пиж манын ышкэндым ондак эскэрэн шогаш 
кӱлэш.

Трипыран ӱдрамаш коклаштэ пэлыжэ маришт дэч чэр- 
ланат. Пӧрйэҥжэ чыланат руштшо вуйышт дэн проститутко 
дэч, йа иктаж ӱдрамаш дэч чэрланат манаш лийэш. Ӱдра- 
машланат, пӧрйэҥланат тидым шинчаш кӱлэш, тидын ваш- 
тарэш крэдалаш кӱлэш.

Трипырым пытараш, ончыч, порйэҥын йӱын руышт- 
мыжым пытараш кӱлэш, ӱдрамаш дзн пӧрйэҥ кокла илы- 
шыштым таза илышыш савыраш кӱлэш, вара ижэ ӱдрамаш 
шкэнжымат, йэшыжымат трипыр, осал чэр гыч утара.
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