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Мор Йокаи (Jókai Mór) (1825 – 1904) 

 
 

ИНДЕШЕ ГЫЧ КУДЫЖЫМ? 
 

Ала-кунам дыр Пешт олаште ик йорло кем 
ургызо илен. Пашажым мыняр тыршен ыштен 
гынат, нигузе поен кертын огыл.  

Уке, калык ик кечын кемым йöршын налмым 
чарнен огыл, магистратынат тыгай сатум кок па-
чаш шулдыракын ужалаш шÿдымыжö лийын 
огыл, уке, амалже тыште огыл. Вет кем ургызо 
пашажым лийжак манын ыштен. Эсогыл налше-
влак вуйымат шийынатла, пуйто Яношын ургымо 
кемже моткоч кужулан чытен, садланак пашаж-
лан сайын тÿленыт, тÿлыдымö сату дене иктат 
шылын огыл. Но Янош садак, немыч манмыла, 
саде одарген кушшо ужар укшыш кÿзен шинчын 
кертын огыл, мöҥгешла, кеч кукшо укшыжым 
унчыли ужашак огыл ман дыр... Но, юмсерлаге, 
тыгай шонымашыже южгунам веле ушышко то-
лын. Вет Янош чын христианин лийын. А Юмы-
лан чын христианин семын ÿшаныше илышыште 
кеч-могай нелылыкым вашлиеш гынат, шÿйжым 
шöргаш нигунам ок чыке. 

Нужналыкшылан амалжат лийын, вет Юмо 
тудлан кажне ийын почела ик йоча гыч пöлеклен, 
кунам эргым, кунам ÿдырым, чылан тугай таза, 
маке пеледыш гай чевер лийыныт.  

– Эх, Юмыжат! – кажне йочан Ош тÿняш 
толмыж годым нелын шÿлалтен Янош: кудыт, 
шымыт, кандаш; тиде кужу чотыштыжо кунам 
точкыжо шындалтеш гын?  
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А икана, индешымше йочан шочмыж годым, 
кем ургызын пелашыже Ош тÿня дене чеверл0а-
сыш – тидыжак точко лие.  

Янош мастар ты тÿняште индеш икшыве дене 
чылт шкетын кодо. 

Хей, тидын дене эше шуко каласыме.  
Кокыт-кумытшо школышкат коштыныт, ко-

кыт-кумытшым эше тошкышташ туныктыман, 
весым кидыште нумалман, ала-кудыжлан дыр не-
мырым шолтыман; тидым чиктыман, весым муш-
ман да чылаштлан оксам ситарыман! Пагалымем-
шамыч, тыгайже вет кажныжлан ок пуалт, шкат 
тöчен ончыза теве.  

Йолчиемым ургаш гын, вигак – индеш мужы-
рым! Киндым шулаш – индеш шултышым! Кас-
тене малаш вочмо годым кроватьым шараш гын, 
омса деч – окна марте, тыгыде гыч тÿҥалын, кугу-
рак марте, волгыдо але шемалге ÿпан вуй-влак 
дене темше вошт кровать, эре кровать.  

– Эх, Юмыжат, ну и пöлеклышыч тый мыла-
нем пÿрымашым! – тыгай орам кузе пукшен-йÿк-
тен лукмо нерген шоналтымек, пел-йÿд эртымек-
ат, кемым ургышыжла, келгын шÿлалтен суртоза, 
да южгунамже омыюа кыч-куч пöрдалше икшы-
выжым йÿкын шыматен. Индеше – вет индешак. 
Но Юмылан тау, йоча пелдык вуйым шияшат 
амал лийын огыл; чыланат таза, мутым колышт-
шо, сылне, пеҥгыде кид-йолан да, таза пагаран 
лийыныт; кленча эмым налме деч лучо индеш 
кинде катыш киндым шулат; тек лучо индеш кро-
вать, коклаштышт колотка гына огыл; Юмак ара-
лыже тыгай деч кажне шотан ача-авам икшывым 
йомдарыме деч, тек индешак лийже, кандаше 
огыл. 

Яношын икшывыже-влакын ты тÿня дене че-
верласаш нимогай кумылыштат лийын огыл: 
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тыгак пÿралтын дыр кажныжлан пашаште капым 
туржаш да шке верым пеҥгыдын аралаш; да ну-
нылан йÿржат, лумжат, шем киндыжат экшыкым 
ыштен кертын огытыл. 

Рошто вашеш ик кастене Янош пеш нойышо 
пöртыльö. Тунам тудо тудо кечыгут гаяк кажне ке-
чын сатужлан оксам поген кошто, погыш изиш-
ак; ик ужашыж дене па-шаштыже кучылтшашлык 
арверым наледыш. Мöҥгышкыжö вашкышыжла, 
кажне лукысо кевытлаште шийын-тойын йыл-
гыжше тÿрлö тамле кочкышым шекланен – кала-
чыжым, кампетшым... Тудыжым эпле торгайыше-
влак шкеныштым сайын кучышо йоча-шамычлан 
ужаленыт; а шкем торжан кучышо-влаклан на-
лашат чареныт. Янош иквереже чарненат шога-
лын: «Ала иктаж-можым налаш, а? Мом гын? 
Кажныжлан, индешым. Но, шонетат, тидыже 
утыждене. Иктылан налат, весышт кöранышт 
манын мо? Уке, молыштлан тудо вес рошто пö-
лекым кучыкта, сылным, сайым, тудо нигунам ок 
пудырго, ок локтылалт, тудлан чылан куанат да 
вашла тавалаш огыт тÿҥал.  

– Ну, икшывем-влак, икыт, кокыт, кумыт, ны-
лыт... Чылан тыште улыт! – индеш икшывын 
юарлыме пачерыш пурен, вигак каласыш тудо. – 
Таче Рошто пайрем толеш. Тидым паледа? Пай-
рем! Пеш весела пайрем! Таче кастене пашам 
огына ыште, веселитлаш тÿҥалына.  

Тидлан икшыве-влак моткоч куаненыт, чарга 
йÿкышт дене уло пöртым теменыт.  

– Ну-ка чарныза! Чечас мый тендам ик сылне 
мурым мураш туныктем. Мый вет моткоч чапле 
мурым палем. Тудым лÿмын таче кечылан, Рошто 
пайрем вашеш пöлек семын сакленам!  

Тыгай уверлан ньога-шамыч моткоч куаненыт 
да ачашт йыр чумыргеныт: иктыже йöратыме 



10 

 

айдемын шÿйыштыжö верым муын, весыже ончы-
кыжо шинчын – чыланат сылне мурым тунем-
нешт.  

– Но, но! Мом мый каласышым? Шкендам са-
йын кучаш тÿҥалыда гын веле!.. Ик ратышке шо-
галза: кугуракше покшеке, изи-ракше – тÿрышкö.  

Ача икшывыже-влакым орган пучла рат дене 
шогалтыш. А эн изи кокытшылан вер садак ача-
жын ончылныжо лие.  

– А ынде шыпланена! Ондак мый мураш тÿҥа-
лам, а вара те шуйдареда.  

Да, вуйжо гыч ужар тӱсан упшыжым налын, 
Янош тыгайрак шомакан сылне мурыжым шуй-
дарен:  

«Кристоснан шочмо йомартле кечынже...»  
Кугурак эргыж ден ÿдыржö семым иканаштак 

тунемыч, изиракше-влак дене тыршашак логале. 
Ала-молан дыр нунышт семым вес могырыш 
наҥгаят, ик йÿкыш йöршын логалын огыт керт. 
Но вараже чылан тунем шуыч, индеш йÿкын – 
ачаж дене пырля лу лиеш дыр – саде ÿмырешлан 
шарнаш кодшо кастене Яношын пачерыштыже 
моткочак сылне муро йоҥгалте, шонет, йоча-вла-
кат огыл, а суксо-шамыч мурат, пуйто тушечынак 
тиде чоным куандарыше муро йоҥга.  

Конешне, йочан мурымыжлан тушто, кÿшнö, 
эре куанат.  

Но шыдешкышыжат лекте, тугайже кокымшо 
пачашыште лие шол. Тушто, шкенжын индеш 
пöлеман пачерыштыже, ик поян господин илен: 
иктыштыже шинча, весыштыже мала, кумшышто 
трупкажым тÿрга, нылымшыште кочкеш; молыш-
тыжо мом ышта гын, кö пала?  

Тудын ны пелашыже, ны йочаже лийын огы-
тыл манмаште иктыже утларакат лийын – окса, 
мыняржым шкат шинчен огыл.  
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Саде жапыште саде господинет шкенжын кан-
дашымше пöлемыштыже улмаш да пурлмо коч-
кышыжын тамже молан уке гын манын шонен 
шинчен. Молан газетлаште нимо оҥайым огыт 
савыкте, молан тиде кугу пöлемлаште юж эре ок 
сите, молан, пушкыдо вакшышыште эпле омо ок 
кончо? Тыгодым икымше пачашыште Яношын 
пöлемже гыч весела кумылым шарыше муро йÿк 
солнаш тÿҥалын – ондак эркын, вара кугуракын.  

Ончыч тудо саде мурым пел пылыш дене веле 
колышто – мурат, да вет садак чарнат. Но ик 
мурымак пачаш-пачаш иктаж луымшо гана шуй-
дарымышт деч вара чытышыже кÿрльö. Йöршö 
сигарыжым ломыжатыште туржын налят, кем ур-
гызо деке волыш.  

Ӱлыл пачерыш пурымыж годым нуно мурын 
лачак ик ужашыжым кошартеныт ыле. Тыгодым 
Янош пагалыме господиным ужылалтышат, вер-
же гыч кынел шогале.  

– Те вет, Янош-мастар, кем ургызо улыда? – 
йодын шындыш уна.  

– Да, пагалыме господин! Ала тыланда лак 
дене йыгыме йолчием кÿлеш?  

– Уке, мый кызыт тидлан огыл тольым. Да-а... 

икшыветше!.. Икшыветше!.. Мынярын улыт? Ӱ  
– Улыт, пагалыме господин, изижат, кугужат. 

Кочмо жаплан ятыр умша почылтеш...  
– Мурымышт годымжо утларакат погына чай. 

Колыштса, Янош, мый тендам пиалан айдемым 
ыштынем. Ашнаш ик йочадам мыланем пуыза, 
мый тудым шкемын шочшем гаяк ончем, пеленем 
йот эллашке налаш тÿҥалам, мыйын гаяк госпо-
дин лийын кушкеш, моло шочшетлан полшаш 
тÿҥалеш.  
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Янош шинчам пашкартыш. Да, виян каласы-
ме! Ончет, ик икшывыже господин лиеш! Тыгай-
же кöн гын вуйышкыжо толын кертеш?!  

– Молан пуаш огыл? Конешне, пуэм! Вет ти-
дыже моткоч кугу пиалыс!  

– Ну, тугеже иктыжым ойырыза, да ме каена 
веле.  

Янош кажныжым шераш тÿҥале:  
– Теве Шандорка. Но тудым ом пу. Пеш са-

йын тунемеш, кушкешат, священник лиеш. Ко-

кымшыжо – ӱдыр. Ӱдыр пагалыме господинлан 
ок кÿл. Ференцым? Тудо пашаштем пеш полша, 
тудын деч посна шола кидем укелак чучеш. 
Яношкам? Ну-ну, мыйын лÿ-мем денак тынеш 
пуртымо да, кузе тудым пуэм? Йожи чукаемже 
чылт аваж тÿсан, ончаламат, пуйто пелашем 
ужам; але вара тудо мöҥгыштö ок лий? Ну, ве-
сыже адак ÿдыр. Вараже мыйын Палика кая. Ава-
же тудым эн чот йöратен; эх, чаманем веле тудым, 
саде падырашым еҥ кидыш ашнаш пуымо нерген 
пален налеш гын, колоткаштыже савырнен возеш 
вет! А нинышт коктынжо эше пешак изи улыт; 
нунын дене пагалыме господин мом ышташ 
тÿҥалеш?  

Кажныжым шымлен лекмек, Янош иктымат 
ойырен ышак керт. Тунам тудо эн изи гыч тÿ-
ҥÿлын, угыч шераш тÿҥале, шот адак уке. Кöм 
пуаш? Вет кажныжым тудо моткочак йöрата.  

– Ну, икшывем-шамыч! Мый тендам ойырен 
шым керт. Тугеже ала иктажше шке кумылын саде 
господин деке илаш кая ыле? Каласыза, ну, кöн 
кумылжо уло, тек ончыко лектеш.  

Тидым ойлымо годым кем ургызо чуч ок 
шорт. А йоча-влак тыгодым юво-юво чыланат 
ачаштын шеҥгеке шылаш тÿҥальыч: иктыже кид-
шым кучен, весыже йолжым öндалын, кумшыжо 
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ончылсакышыжым кормыжтен, кö кузе кертын, 
господин деч туге шылаш тыршен.  

Пытартышлан Янош чытен ыш керт, чÿч ли-
йын, чылаштым пеҥгыдын öндале, да чыланат 
шорташ тÿҥальыч. 

– Уке, пагалыме господин, шот ок лек. Нуным 
ойыраш огешак лий. Кечмом йодса, но Юмын 
пуымо икшывем-влакым иктыжымат тыланда 
пуэн ом керт.  

Тидым ужын, господин келшыш. Но иктым 
гына йодо: «Ида муро тетла». Да Яношын кидыш-
кыже тÿжем пенгём шуралтыш. Тудыжын «тÿжем 
пенгё» нерген ушыштыжо лийынат огыл, а ынде 
тынар оксам кидыштыжак куча.  

Господин, савырнен, кокымшо пачашысе йок-
рок дене темше пачерышкыже кÿзен. А Янош 
эше кужу жап кидыштыже улшо тÿжем форинтан 
кагаз оксам ончыштын, вара, лÿдын, сондыкыш-
кыжо пыштен, сравочшым кÿсенышкыже шура-
лынат, шомакым йомдарен.  

Йоча-шамычат йыр шып шинченыт. А кузе 
йÿкшым луктат. Мурашыже ок лий вет.  

Кугурак икшыве-влак, пÿкеныш верланен, изи-
ракыштым шыматат: мураш ок лий, уке гын ко-
кымшо пачашыште илыше господин колеш.  

Суртоза пöлем мучко мöҥгеш-оньыш кошташ 
тÿҥале. Тыгодым воктекше пелашыжын йöраты-
ме колойжын лишеммыжымат ыш шиж, йолжо 
дене тÿкен эртыш. Садыже моткочак умбакыже 
мурынеже да вет семжым монденат шуктен шол.  

– Мураш ок лий.  
Шыдешкен, Янош кыртменак пашажлан пи-

же: я коваштым пÿчкеда, я перкала. Но варажым 
шкежат ыш шиж, йылмыж гыч шомак-влак шкак 
кышкалалтыч да сылне мурыш пуналтыч:  

«Кристоснан шочмо йомартле кечынже...»  



14 

 

Тидым шижылден, ондак умшажымат перал-

тыш, а вара шыдешкыш, ӱстелым пеҥгыдын пе-

ралтыш, йымачше пӱкенжым шупшыльо да сон-

дык велыш лупшалте. Тушеч тӱжем форинташ 
кагаз оксам луктын, кокымшо пачашыште илыше 
господин деке куржо. 

– Пагалыме государь! Моткочак йодам, налза 
мöҥгеш оксадам. Огеш кÿл тудо. Тек лучо ме му-
рым мурена. Тиде муро тендан окса деч шерге.  

Тыге каласен Янош да оксам ÿстембакше 
пыштен коден. Пачерышкыже куржын пурен, чы-
лаштым öндалын-шупшалын пытарен. Вара адак-
ат чылаштым органысе пуч семын ик ратыш шо-
галтен, шке коклаштышт изи пÿкеныш шинчын, 
яндар йÿкын сылне мурым угыч йоҥгалтареныт: 
«Кристоснан шочмо йомартле кечынже...»  

Тыгодым чылаштынат кумылышт чоҥешты-
лын. Пуйто уло пöртшат лачак нунын, нунын 
гына лийын. А уло пöртыштö гаяк шкетын илы-
ше господин чылт шкетын, индеш пöлемжым 
вискален, мöҥгешоньыш коштеден да иктым 
умылен кертын огыл, тиде виян йокрок тÿняште 
кузе гын южышт куанлан амалым муыт? 

 
Юрий Соловьев марлаҥден  
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Кальман Миксат (Mikszáth Kálmán) (1847-
1910) 

 
 

САВАМ НАЛШЕ КРЕСАНЬЫК 
 
Икана Гергей Чомак кевытыш сава налаш пу-

рен.  
Ваштарешыже кевытче кынел шогалеш:  
– Мом налнеда?  
– Мыланем сава кÿлеш ыле.  
Кевытче верже гыч тарвана да ончыкыжо öлтö 

дене савам конден пышта. Чомак сава орам шö-
рын веле ончалеш.  

– Тек господин мыланем пушко клеман савам 
пуа, – ышталеш да сава ора деч савырнен шога-
леш.  

Кевытче прилавке гыч ÿшкыж клеман сава-
влакым кораҥда да икмыняр пушканым конда.  

– Эше уло? – тÿрвылукшо дене йодеш Чомак.  
Торговой, чытен-чытенак, пушко клеман уло-

уке саважым конден пышта.  
Гергей Чомак шинчаж дене кажне савам ше-

рын лектеш, но кидыш иктыжымат огешак нал. 
Вуйжым веле удыраш пижеш.  

– Мо ок келше?  
– Содыки, икманаш, ÿшкыж клеманым он-

чыктыза-я.  
Мом ыштет, манмыла, сатум налше – эре чын. 

Ӱшкыж клеман савам мöҥгеш кондаш вереште.  
Гергей ынде пуйто шкежат вожылеш, киды-

шкыже чокым логалше икымше савамак налеш.  
Ондак пурла шинчажым кумалта, савам тÿҥ 

гыч мучаш марте шымла, вара шолам кумалта да 
адак саде корнымак эрта, кидеш сакалтен, 
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кÿшкыла нöлталеш, волта, вара адак нöлталеш да 
саван пÿсö вуйжым шымла, вуйжым ÿлычын кÿш-
кыла нöлта.  

– Тиде мыняр шога? – тыглайын йодеш.  
– Кок форинт.  
– Тиде сава? – мыскылен йодеш. – Тыге ли-

йын ок керт! Теве тиде сава?  
Савам ҥысыр да кужу прилавкыш пышта да 

кидше дене южышто кучышыжо кузерак лиймым 
сÿретлен налеш, пуйто вургыжым кузерак кучаш 
тÿҥалмым шижнеже. Вара чоштыра парняж дене 
савам терген налеш, мландыш пыштен онча, пул-
вуешыже кадыртылын, лывыргылыкшым терген 
налеш.  

– Хм... Ну... Тиде сава кок форинтымак шога, 
ужат?  

Сатучо шулдыракын ну нигузе пуэн ом керт 
манын товатлен ойла. Шкежат тынарланак налын 
пуйто.  

– Но колыштса, господин, тиде савам нача-
рын калитлыме.  

– Тиде эн сай англичан сава.  
– Мыйым пелторталанак ида уж. Тидым тош-

то сава гыч таптыме.  

– Кÿртньыжö пеш сай. Ӱмырет мучкылан си-
та.  

– Пилашке ок савырне гын... – воштылалын 
ешара Гергей Чомак.  

– Тыгай сава тендан але лийын огыл.  
– Мыйын? Господин, те мыйжым кöлан ужы-

да?  
– Ну, ончалза! Вет саваже!. 
– Ончалаш? Молан ончалам? Сава гаяк сава. 

Моло сава гаяк сава. Ончашат ом тÿҥал. Кидыш 
тиде логалын гын... Ойлыза писынрак, мыняр 
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тиде савалан йодыда? Мый вашкем. Пазарыште 
моло сомылемат уло.  

– Мыйже ойлышымыс, кок форинт!  
– Тиде господин Юмылан ÿшана але уке? Ти-

де насталан кок форинтым йодын шога! Молан-
жым палышаш ыле...  

Тыге манешат, угыч савам шымлаш пижеш, 
тудым лупшалын, южым пÿчкеш, вара писын гы-
на уремыш луктеш, тыште волгыдырак. Тошкал-
тыш гычак кычкыра:  

– Мый кöргыштö шляпамым кодышым.  
Уремыште савам кечыйолеш модыктен на-

леш. Кечыйолжо тöр да пÿсö сава мучко писын 
гына куржын колта. Умшаж деке лишемдат, кÿрт-
ньыш шÿлалта, вÿдыжгыжö мыняр жапыште кош-
кымым шымлен онча. Вара сава дене кÿм перка-
лен налеш.  

– Орадын веле йоҥга, – шÿвалме гай каласен 
шында да кевытыш пура, тидымак кевытчылан 
ойла. – Йÿкшö ала-молан ок келше. Ала госпо-
дин саде савам ик форинт да кандашле крайцар-
лан пуа, ала уке?  

– Ну, йöра. Изишак волтем. Налза ик форинт 
да индешле крайцарлан.  

– Уке, тудо тидым ок шого. Вет тынарлан на-
лам гын, икшывем-влак вара мыйым каргатыс. 
Пуэда але уке?  

– Уке, шулдыракын омак пу!  
– Тугеже Юмо дене пырля кодса.  
Сатум налше кевыт гыч лектын кая, уремын 

пелыжым эртымек, угыч пöртылешат, кугу йÿкын 
йодеш:  

– Пуэда але уке?  
– Огым.  
Гергей Чомак, öрмалген, вуйжым савен, ки-

дыштыже шляпажым туржеш.  
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– Ну, шочмем годсек, кунр шарнем, але марте 
тыгай пеҥгыде пурсам ужын омыл. Вот мо, гос-
подин торговой, те тиде савам ты лукыш шогал-
тыза. А мый, уремыш лектамат, эше шоналтем.  

Иктаж ик шагат гыч Гергей Чомак ялысе пош-
кудыж дене угыч кевытыш пура.  

– Мый пöртыльым. – Нелын шÿлен, саҥгаж 
гыч пÿжвÿдым ÿштылеш. – Тиде Дорожма гыч 
мыйын кумем – Ишток Комот. Тудат савам нал-
неже. Акым иземдыме нерген кутырышна гын, 
коктынат сава гыч налына гын, кажныже шке 
сатужым шулдынрак налеш.  

– Да мый шулдынракше ом пу... вет шÿдö гана 
каласенам.  

– Ида пуштылане, господин, шоналтыза.  
– Шÿдö икымше гана ойлем, огым!  
– Акым огыда волто? – ялмарий шыдын йодо.  
– Ом волто! – пеҥгыдын пелештыш торговой.  
– Ну, мом тугеже мыланем каласаш? – кел-

шышын ешара Чомак.  
– Кеч-мом ойлыза, мый тендан дене тетла мут-

ланашат ом тÿҥал.  
– Ну-ну, молан тыге вигак сырашыже. Госпо-

динлан шомакше жал гын, тугеже пуза тышке 
киддам.  

Гергей Чомак торговойын копажым уло кумы-
лын пералта.  

– Кö чамана, тудо пий урлык. Кутырен кел-
шыме!  

Ойла да, ончалтышыжым лукышто шогышо 
сава деч кораҥдыде, эркын гына, «Кертым вет» 
маншыла, жилет полдышыжым мучыштараш пи-
жеш.  

– Но, – волгалте вуйыштыжо тыгодым, – мы-
йын ойырымо савам кадыррак да изирак ыльыс.  
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Торговойым шымлен онча. Вара савам ки-
дышкыже налеш.  

– Тидыже вес савас! – пеҥгыдын пелешта. – 
Кеч мом манза, сава тиде огыл ыле!  

Ойла тыге да жилет полдышыжым рыҥ гына 
угыч полдыштен шында.  

– Кузе тыге вес сава? Те вот мо, Гергей чÿчÿ, 
шкендым утыждене ушанлан ида шотло. Уке гын 
вет мыят шыдешкен кертам.  

– Ну, ойледа, ну, ойледа вет... Ой, ой... Мо ия-
лан тышеч лектын кайышым? Шкак титакан улам. 
Мом ынде ышташыже?  

– Ойлемыс, тиде саде савак!  
– Тиде сава? Но вет мыйынат кок шинчам уло!  
Сава тÿр мучко парняжым йыгалта, пул-

вуешыже кадыртылын налеш, перкала, уремыш 
луктеш, саваш шÿлен налеш да кумыл волен ке-
вытыш пура.  

– Тиде вес сава! Тиде савалан, ик форинтат 
кандашле крайцар деч шукырак пуэн нигузе ом 
керт.  

– Мыскарам ида ыштыл. Тиде сава ок келше 
гын, ончыктышымыс, мыйын эше уло, весым 
ойырен налза.  

– Вес савам, ойырен, адак тергаш пижаш? Жа-
пым йомдараш? Тынаржак ораде омыл вет. Туге-
же тек тиде сава лийже, но шканже келшыше ак 
дене. Тудо садак шулдырак шога.  

– Тетла ик шомакымат ида ойло.  
– Мо? Тугеже мыланем панкрутыш лекташ? 

Пеш сай. Але вара господин мый дечем уто ок-
сам налнеже? Чонландаже вара кузерак чучеш?  

– Пагалымем, вашкерак тӱлыза да шагалрак 
ойлыза.  

– Пеш сай! – кычкырал шындыш Гергей Чо-
мак. – Тек господин чыным ойла лиеш. Но айста 



20 

 

саде чынжым кокытлан пайлена. Чын огылжо 
ÿмбаке ынже воч манын, кумырашым пелыгыч 
пайлена.  

– Огына пайле.  
– Тугеже теве окса! Кучыза!  
Гергей Чомак угыч жилетшым мучыштараш 

пижеш, кöргö кӱсенже гыч оксамешакым эҥырал-
та, тудым руда да пундашыж гыч ик форинтан 
кагаз оксам шÿдырен луктеш, торговойлан ку-
чыкта.  

– Молыжым чечасак шотлем.  
Кидшым адак кöргö кÿсенышкыже шуралта, 

коло крайцараш кÿртньö оксам луктеш, вес кÿ-
сенже гыч – нылытым...  

– Кузе тыге? Тыште коло нылыт веле...  
Йолаш кÿсенже гыч эше кумло кум крайца-

рым удырен лукто.  
– Коло нылыт да кумло кумыт тиде витле шы-

мыт лиеш... Мыняр эше кÿлеш?  
– Эше кумло кумыт...  
– Тынаржак... йöсö лиеш, – тыглайын каласа 

Гергей Чомак да тыгодымак торговойын вашталт 
толшо кумылжым эскера.  

– Хопп... Тиде мо?.. Тиде... Шого-я, шого. 
Кушко пыштышым гын? Кум, кузе шонет? Теве, 
теве, нершовыч лукышто...  

Чынак, нершовыч лукышко коло крайцарым 
кылден шындыме улмаш.  

– Тиде гына, тетла уке, пагалыме господин, – 
ласкан гына ойла. – А кушто эше улшыжым 
Юмат ок нал.  

– Эше латкум крайцарым, – вашкыкта торго-
вой.  

– Пагалымем, ушанла койын шогаш ида тола-
ше. Мый тугакшат ударак савам тыгай шергын на-
льым. Тетла мыйын ик кумыремат уке. Тушто, 
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орваште кийыше тулуп кÿсеныштем, коденам. 
Але вара тиде пычыриклан чечас мöҥгеш-оньыш 
куржталаш тÿҥалам. Иктаж-кунам вара ешарем.  

– Мыланем окса тÿрыс кÿлеш. Мийыза, окса-
лан миен толза. Савада нигушкат ок курж.  

Но тыгай шомаклан Гергей Чомак сырен ку-
далтыш:  

– Мо? Ала мыйын поро лÿмем уке, шонеда? 
Мыйын кочам ден ачам судебный чинан лийы-
ныт, колыда, господин! Мыланем нигöн чаманы-
мыже ок кÿл. Вет мыйым куштыра коклаште огыл 
муыныт. Кудалте айда, кум, тудлан латкум край-
царжым!  

Тыге манят, нелеш налме гай савам кидыш ку-
чыш.  

– Кайышна, кум...  
Кевыт омса деран Гергей Чомак чарналтыш, 

чоя ончалтышыж дене торговойым пÿшкыльö, 
«Кертым», маншыла, саважым лупшалын, кугу йÿ-
кынак каласыш:  

– Кеч-мо гынат, теве кузе господинлан кала-
сем, тиде эн сай сава ыле. Молышт шелше ку-
мырымат огыт шого...  

 

Юрий Соловьев марлаҥден.   
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Иштван Тёмёркинь (Tömörkény István) (1866-
1917) 

 
 

САЛТАК ДЕНЕ КУЧЕДАЛМАШ 
 
Ты гана Янош ял гыч олашке икмыняр амал-

лан кöра толын. Тудо пазарысе акым пален нал-
неже, тылеч посна икмыняр тыгыде арверым ве-

решташ шона. Тыгак тудо сӧснаигын нерышкы-
же чикташ йöрышö оҥгым да эше вес оҥгым ша-
гат чеплан налаш азаплана, шагат оҥгыжым йоча-
влак эреак луктын налыт, да тудлан эше налогы-
мат тÿлаш кÿлеш ыле.  

Янош икымше шонымашыжым вигак шуктыш 
да налог вуйвер гыч ешартыш окса дене лекте. 
Янош лу форинтым тÿлаш шонен, а визытым вел 
тÿлаш логале, тыге тудо окса шотышто ышт нуж-
дешт. Садлан Янош путырак веселаҥе. «Ынде 
оҥго-шамычымат кычалаш лиеш» манын шонал-
тыш. Кокытым муо, пеш моторым. Иктыже ша-
гатлан келшыше, а кокымшыжо сöснаиге нерлан 
кугурак гынат, ну йöра, варажым сöснаигыже куш-
кешыс. Теве тудо ола гычат каяш ямде ыле, но эр-
гыжлан шулдырак блокнотым налаш манын, ке-
выт могырыш тарваныш. Тек йоча пöртласе пыр-
дыж олмеш яндар кагазыш возкалаш тÿҥалеш. 
Тиде чын. Янош ала-могай модыш кевытыш 
пурыш, тусо арверлам ончышто, да ала-мыняр 
филлереш изи блокнотым нале. Содыки мотор, 
библий гай шöртньö коман.  

– Ну икшыве мом возаш тÿҥалмым ончалнем, 
– Янош, шыргыжалын, ужалышылан мане. – Ти-
де книгаш икшывын мом возкалымылан ынде те 
вуйын шогаш тÿҥалыда.  
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Тыге нуно ойырлышт Янош тыгыде оксан ок-
сагалтажым кöргö кÿсенышкыже пыштынеже ыле, 
но тудыжо тарванылаш йöндымö шорык коваш-
тан накидкыжлан кöра ÿлык камвозо.  

Янош оксагалтам нöлталаш манын, пÿгырныш 
да кенета чатка фигуркым ужо. Тиде модыш сал-
так, тудо пу кидше дене честьым пуа. Мундир-
жым канде тÿс дене чиялтыме, а йолжым – йош-
карге дене. Пиалдыме салтак ÿлнö киен, кидше 
прилавке йол деке йöндымын пижын шинчын да 
эсогыл эре честьым пуышыла тарванылын. Яно-
шын вуйыштыжо волгенче семын шонымаш шо-
чо: налме блокнотшо дене икшывыжлан тиде 
салтак моткоч келшыше лиеш.  

Тудо писын гына салтакым нале да оксагалта 
дене пырля кормыжтыш. Кынел шогалын, кор-
мыжшым кöргö кÿсеныш чыкалтыш. Салтак ден 
оксагалта кöргыш пурен возыч, а кид мöҥгеш 
лекте. Ну, чыла сай. Ынде тудо ужалыше дене 
чеверласыш, уремыште, куанен, капшымат чыты-
рыктен нале.  

Тыге тудо, мöҥгыжö мийымешке, кÿсенжым 
ыш терге.  

Мöҥгыштыжö нигöат уке, икшыве – школыш-
то, а озавате пошкудо ялыште, поминкаште, по-
лышкала.  

Тудо имне-влакым шогалтен кодыш да, леваш 
йымалне сравочым муын, пöртыш пурыш. Кöр-
гыштö путырак шокшо. Янош изишак пöлемыш-
те тошкышто, тыҥге-туҥге коштедыш. Ала вате 
деке каяш, ала шагатыш оҥгым вераҥдаш манын 
шонкалыш.  

Тыгодым блокнот ден салтак ушыш пурышт. 
А нуко лекса-ян. Янош кидшым кÿсеныш шурал-
тыш, когыньыштымат шÿдырен лукто. Вара ну-
ным ÿстелыш пыштыш, шкеже, окна деке миен, 
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шыптымыкыште корныш ончалеш, ала эргыже 
толеш манын шона.  

Уке, эше ок тол.  
Янош савырна, шинчаончалтышыже ÿстел 

могырыш кусна, кенета öрыктарыше сÿретым 
ужын чакналта.  

Блокнот кузе киен, тугак кия, но салтак кынел 
шогалынат, кидшым кÿшкö нöлта.  

– Но-но, – пелешта Янош.  
Воктекыже лишемеш да уэш верышкыже 

пышта. Но кидшым кораҥда веле, салтак угыч 
тöршталтен кынел шогалеш, ондак пуйто сыры-
ше гай то шола могырыш, то пурлаш лÿҥгалт 
колта, вара пеҥгыдын йолымбак шогалеш, лачак 
тудын велке, кидшымат ок волто, эре кÿшкö 
нöлта да нöлта.  

– Ну, – манеш Янош да канде-йошкар тÿсан 
еҥым шÿтен онча.  

Тиде пу, лач пу. Тыгела коеш. А кузе тудо тыге 
тарванылеш?  

Тудо салтакым виешак ÿстелыш пышта, кийы-
жак манын, кидше дене темдалеш. Пеҥгыде кид 
йымалне салтак кия, огешат тарване.  

Кунам кидшым кораҥда, салтак тыманмеш 

тӧршталта да ончылныжо лÿҥгалт шога, Яношым 
сÿретлыме шинчаж дене онча.  

– Эх, тыйым! – кычкыралеш Янош, да шыдын 
лупшалеш.  

Ынде тудо вес семын ышта. Кидшым трук 
огыл, а эркын кораҥда. Шымлен онча, но адак 
тиде сÿретак. Яношын парняжым эркынрак ко-
раҥдыме почешак салтак эркын тарвана да, угыч 
кынел шогалын, кидшым кÿшкö нöлталеш.  

– Тый мыйым лÿдыктылаш ит тöчö, – ойла 
Янош, да ÿстел деч йöршын вес лукыш миен шо-
галеш.  
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Тушеч шекланен онча. Кöргыштат, тÿжвалнат 
шыптымык. Пычкемышалташат тÿҥалеш, сте-
пьыш телымсе кечын вулно тÿсан леведышыже 
вола. Нимогай йÿк-йÿанат ок шокто, южгунам 
веле коҥгаште шÿй пудешталтеш да шун кöршö-
кым пералтен йоҥгалт кая. Блокнот ÿстембалне 
кия, Янош коҥга воктене шинчылтеш, салтак 
тугак шога да Яношым чарныде онча.  

Огеш тарване.  
Яношын кыртмыше шинчаончалтышыже лун-

чырга, теве тудо салтакын ончылныжо шинча-
жым ÿлык волта.  

– Мый тыйым шолыштын омыл, – шкенжым 
чыныш лукнеже, – тый мландыште киенат. Мо-
лан тый тушто киенат... Пижын шинчынат. Ты-
йым нöлталмемлан тауштышаш улат! Тиде шо-
лыштмаш огыл. Весат налеш ыле, колат, уке? 
Мыйым шинчат дене ит витаре, ÿстелеш перем. 
Перемак!  

Тудо уло вийжым чумырен, салтак деке шы-
дын лишемеш. Янош перашат ямдылалтын, но 

тудым вес шонымаш авалта. Ӱстембалне кувшин 
шога, тудын йыр у оҥа нöрен. Янош трукышто 
салтакым руалта да вуйжыге вÿдыш шуралеш.  

– Ну, пий! – пеҥыжеш, саҥгаж гыч пÿжвÿдат 
чÿчалтеш. Кунам кидшым кораҥда, эсогыл кыч-
кыралеш.  

Салтак огеш кынел, вÿдыштö кия.  
Янош куанен онча.  
– Ну ынде тый тушто... Ынде тарваныл, йöр-

дымö!  
А тудо тарванылеш. Янош лÿдшын эскера. 

Канде салтакым вÿд ужар ÿмбакше пижыктен кер-
тын огыл, трук тудо тарвана, да хопп, адак вийна, 
тыҥге-туҥге лÿҥгалтеш, кидшым нöлталеш.  
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Тиде лÿмын ямдылыме лÿдыктымаш гын, туге-
же тÿняштыжат нимогай лÿдыкшö уке гаякыс.  

Янош вакшыш деке эҥерта, шÿшкалтен, кöр-
гышкыжö южым шупшылеш. Шыдешка.  

– Молан мый тыйым тышке конденам! – кыч-
кырла. – Мыйым ит тÿкö. Ит локтыл. Пудыртем!  

Лукысо тоям налешат, йöнан лишыл гыч сал-
такым перен пыштынеже.  

Ок логалте. Салтак тоя деч кораҥеш веле. 
Янош мыняр виян пера, тунар чот шыдыже 
лектеш.  

Яношын саҥгаштыже адак йÿштö пÿжвÿд шы-
та. Мом ышташ, мом ышташ?  

Эх, ик гана айдеме кола. Тудо кенеташте ÿстел 
деч кораҥын, окна деке чымалтеш. Тудым чыты-
рыше кидше дене почеш. Вара чолган савырна, 
кугу кидше дене изи айдемым руалта, эсогыл 
садыже кидкопаштыже огешат кой, йомеш.  

– Гашпар… Меньхерт… Болдижар… – ма-
неш да салтакым окна гыч шыжыкта.  

Садыже чоҥешта, ала-мыняр жап южышто 

лиеш да, йÿштӧ мланде моклака коклашке кам-
возын, тыш-туш почаҥеш.  

Янош тудым эскера.  
– Хух! – трук шокта.  
Салтак адакат лум ÿмбалне шога, лÿҥгалтеш, 

кидшым нöлтен лупша, утыжден шылтален, ÿм-
бакыже туран онча.  

– Шолыштынат, шолыштынат, шолышты-
нат... Тиде мутым Янош колеш шона, да тудын 
шÿмжым ала-могай палыдыме лÿдыктыш иша.  

Кÿлешыс, тиде жапыште эргыже школ гыч 
пöртылеш. Корнышто койылалта. Лишемеш, а 
Янош тудлан кычкыралнеже:  

– Эртен кай, эртен кай!  
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Но ок керт! Лÿдын, йÿкым йомдарен, тудо 
рвезын салтакым ужмыжым, нöлталмыжым да се-
ҥымаш дене пöртышкö пуртымыжым окна гыч 
ужеш.  

Икшыве омса дечынак кычкыралеш:  
– Ончал, ачай, ончал...  
Ача кычкыркала, кидшым торешланен тарва-

тылеш.  
– Ит пурто! Тыш ит кондо! Мый тудын дене 

кучедалынам...  
Эрге огеш умыло. Изи еҥын шинчаже эшеат 

изирак еҥым йöратен онча. Тудо воштылын ма-
неш:  

– Ачай, ончо, тудын ÿлныжö вÿдвулно уло. 
Кунам тудым лап пыштем, тудо кынелеш. Ончо-
ончо, ачай!  

Тунамак Янош лыплана, тудын чурийже 
ÿҥышемеш, да чыла шучкылык, лÿдмыжö, кöргö 
шыдыже эркын йомеш.  

– Ох! – куштылгын шÿлалта тудо. – Тудо вÿд-
вулно гыч улмаш.  

Вара шке виешлымашыжым шарналтен, во-
жылшын тарвана.  

– А мый чумедылеш шонышым. 
  

Светлана Григорьева кусарен. 
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Фридьеш Каринти (Karinthy Frigyes) (1887-
1938) 
 
 

ВАРАВВА 
 
Тудо кумшо кечын эр волгыдо дене аркын 

аҥысыр капкаж гыч лектеш да корно дене шып 
ошкеда. Кок могырымат шаланыше ора-шамыч 
шикшештыт. Кошкышо йогын пундашыште тудо 
Пилат пöрт воктене Варавван лÿмжым кычкыры-
ше кокла гыч иктыжым муэш. Шемемше йылмыж 
дене тудо тарай пыл ора могырыш урмыжын.  

Тудо ончылныжо чарналта да каласа:  
– Мый тыште улам!  
Садыже ÿмбакыже ончалеш да мÿгырен шор-

таш тÿҥалеш.  
– Рабби, рабби! – мÿгыра тудо.  
А туныктышо кÿчыкын умбакыже шуя:  
– Ит шорт! Кынел да почешем кай! Мый 

Иерусалимыш пöртылам, Пилатын пöртшö дек, 
шканем да Вараввам ойырышо-влаклан да Варав-
вам ыштыше-влаклан у законым йодаш тÿҥалам.  

Пиалдыме пыкше гына кынелеш да тудын вур-
гемжым руалтен куча.  

– Туныктышо! – шинчавÿд ташлен, пичкаен, 
нюсла тудо. – О, туныктышо, мый каем! Кузе 
шкемым утараш лиеш, каласе! Мом мылам ыш-
таш, каласе? Мом мылам ойлыман, каласе! 

– Нимом, – тудо манеш. – Кунам галерейыште 
Пилат кынелын да «Кöм эрыкаҥдаш: пуштедыше 
Вараввам але Назаряниным?» манын йодын. Ты-
ланет лач тидымак кум кече ондак каласыман ыле, 
кызытат тидымак ойлыман.  
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– О, ораде! – шке вуйжым тоя дене перкален 
кычкыралеш садыже. – О, ораде, Варавван лÿм-
жым кычкырен, тый тышке шуктенат!  

– Йöра, – умбакыже шуя туныктышо. – Кызы-
так Пилатын пöртшö деке мыйын почешем кай, 
ит тургыжлане, мыйым вел ончо. Кунам тыланет 
ойлаш кÿлмö нерген шижтарем, тый уло шÿм 
кöргет да шодет дене «Назаряниным!» ман кыч-
кырал, «Мыйын илышем!» манын кычкыралынат 
манын йоҥгалтше.  

Садыже тыгак ыштыш.  
Корнышто нуно пиалдыме сокырым вашли-

йыт. Варавва тудын пöртшым, ватыжым, йоча-
влакшым поген налын да шинчажым шÿтен.  

Туныктышо сокырын саҥгажым ниялтен ма-
неш:  

– Тиде мый. Почешем Иерусалимыш кай, ку-
нам мый тылат шижтарем, «Назаряниным!» ман 
кычкырал. Тек оет «Пöртем! Йоча-влакем! Волгы-
до шинчам!» манме семын йоҥгалтше.  

Садыже, шортын-шортын, почешыже ошкы-
леш.  

Корнышто эше ик незер еҥым вашлийыт. 
Варавва тудын кидшым да йолжым кандыра дене 
шÿйжö деке кылден, шкенжым вуйжо дене тий да 
моло шакше чонан гÿжлыман ÿпшалтше купыш 
кудалтен.  

Тудо саде деке лишемеш, кандыражым руден 
манеш:  

– Мый тыйым палем! Тый чоҥештылше чо-
ным моктышо поэт лийынат. Почешем кай. Ку-
нам мый тыланет шижтарем, «Назаряниным!» ман 
кычкырал. Пуйто «Эрыкым! Чонлан да шоны-
машлан эрыкым!» манмет семын йоҥгалтше.  
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Садыже туныктышын йолчиемжым шупша-
леш, умшаштыже тич лавыра улмылан кöра ой-
ленжат ок керт, лач шинчаж дене сöрвала.  

Тыге нуно умбаке да умбаке каят, Варавван 
кидше дене чолак, сокыр, соҥгыра лийше-шамыч 
нунын деке ятырын ушнат. Кажныже посна шор-
тын да туныктышым туныкташ йодын, «Назаря-
ниным!» манын кычкыралаш ямде лийын. Пуйто 
нуно «Тынысым! Тынысым! Тÿня ÿмбалне тыны-
сым!» йодмо семын йоҥгалтше манын шоненыт.  

Кас велеш нуно Иерусалимыш, Пилатын 
пöртшö дек, толын шуыт.  

Пилат галерейыште шинчен да еҥым пуште-
дылше Варавва дене пырля кас кочкышым там-
лен. Коя да йылгыжше чуриян-шамыч пеҥгыде 
аракам йÿыныт, шöртньö атыла гыч шергакан 
кочкышым авызленыт. Нунын тарай чиемышт 
тора гычак волгалтын.  

Тÿшкам вÿдышӧ Назарянин галерей деке ли-
шемеш да пуда дене шÿтымö кидшым кÿшкö 
нöлталын манеш:  

– Пилат, кугече пайрем эше эртен огыл! Ку-
гече годым кок титаклыме кокла гыч калыкын 
ойырымо еҥжым утарыме сомылет закон да йÿла 
лийын. Калык Вараввам ойырен, а мыйым пуда-
лен, но мый калыкын умылыде ыштыме сомы-
лыштым ужын, нуным утараш, колышо гыч ылы-
жынам. Тиде тÿшка мыланем кöра Варавван осал 
пашажым пален налын да у законым йодеш. За-
конышто мом возымым эше ик гана нунын деч 
йод.  

Пилат шонымашыш возеш, вара вачыжым 
туртыкта, галерей тÿрыш шогалеш да тÿшка деч 
öрын йодеш:  

– Кызыт кöм колташ вара: Вараввам але Наза-
ряниным?  
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Тудо тÿшкалан палым пуа.  
Кÿдырчö семын йÿк-йÿан нöлтеш, кашак тар-

вана.  
Тÿшка «Вараввам!» манын варгыжеш.  
Чыланат икте-весым шучкын ончат, вет каж-

ныже шке семынже «Назаряниным!» манын кыч-
кырен.  

Туныктышо кенета ошемеш, савырна да тÿшка 
ÿмбак кужу жап ончен шога. Кажныжын чури-
йыштым посна пала, но шуко чурий кас пычке-
мышыште ик кугу чурий да кугу вуй семын ко-
йын. Тиде кугу вуй ораде семын, шыдын, ужмы-
шудымын тудым койдарен, вÿран шинча туртын, 
умша гыч шÿйшö пуш шарлен, а логарвундаш 
гыч «Колымаш! Колымаш! Колымаш!» манме се-
мын «Варавва!» манын йоҥгалтын. Пилат шинча-
жым аптыранышын шылтен манеш: «Тый ужа-
тыс...»  

Тудо вуйжым савалта, вара тошкалтыш дене 
эркын кÿзен, палачлан кидшым кылдаш шуялта.  

 
Светлана Григорьева кусарен. 
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Жигмонд Мориц (Móricz Zsigmond) (1879-
1942) 

 
 

АЙДЕМЕ ТӰСЫМ ЙОМДАРЫШЕ-ВЛАК 
 

I. 
 
Пули1 манме изи пий ондак озажым колышт-

шын койо, ÿпшынчö да икмыняр жап жап гыч 
пÿйжым шырен опташ тÿҥале. 

– Мо томаша? – öрын кудалтыш шорык кÿтÿ-
чö.  

Пий эшеат ажгыныш веле.  
– Оласе-влак мо? – йодо.  
Пий ик татлан лыпланыш.  
– Степь гыч толшо?  
Пий опталтыш.  
– Тугеже молан вара оптет?  
Кÿтÿчö, коваште накидкыжым шарен, ишакын 

ÿмылешыже ласкан верланен, тетла шинчажымат 
ыш поч.  

Эше ик жап гыч кок командор, еҥын тол-мым 
шижын, тутыш опташ тÿҥале. Туге йыгыжгын 
оптат, пуйто нуным кырат.  

Но кÿтÿчö тыгодым шижын, пули пийже ту-
дын гаяк вес кÿтÿчын лишеммыж нерген сайын 
умылтарен шуктен.  

Кок ишакым кушкыжшо кÿтÿчö кошкен пыты-
ше мучашдыме степьыште чыли-чули веле койо, 
а пий-влак нуным шижынат шуктеныт. Толшо-

                                                 
1
 Пули – Венгрийыште кумдан шарлыше кÿтÿчö урлык 

изи пий. 
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влак эркын лишемыт, ончыл-нышт кок пий куда-
леш.  

Пули, озажын йолжо воктене верланен, вич-
кыж йÿкшö дене чарныде опта.  

Командор-влак, нунын наяк пÿрымашым ну-
малше-влакым пален, эркын-эркын лыпланышт. 
Векат, нуно пийже-влакымат пален шуктеныт. 
Тыге ик жап йÿкым лукде шинчышт, вара адак 
шке мурыштым оптен нальыч. Но чолган огыл, 
так лÿмланже веле.  

Пули гына ну нигузе лыпланен ок керт, шÿш-
кылмö гай варгыжеш.  

Уна-влакын кÿтÿ деке лишеммекышт, коман-
дор-влак шке семынышт саламлалтыч да, пура-
кым луктын, шкеныштым мландыште ваш-ваш 
туржаш тÿҥальыч. Тидым ужын, ик кÿтÿчыжö ÿм-
бакышт кычкыралынат нале, вара тояжым нöл-
тале:  

– Эй.  
– Эгей.  
Кÿтÿчö, вуйжым нöлталын, вучыдымо уна-влак 

велыш ончале.  
– Но-ко!  
Тидын деч вара пий-влак вашла эплынрак пу-

редылаш тÿҥальыч.  
Тыгодым ик унаже, ишак ÿмбач волен, кужу 

ошкылжо дене кÿтÿ оза деке лишемаш тÿҥале.  
– Юмо полшыжо.  
– Полшыжак.  
Унаже пагалыме огыл гынат, кÿтÿчö пагаленак 

кынел шогале. Кодшо гана чардаште2 тудын кÿтÿ-
жö степьын разбойникше улыт манын ойлен. 

                                                 
2
 Чарда – корно воктене верланыше йÿдлан малаш 

шогалме, кочмо пöрт.  
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Молан тудо тыге ойлыштеш? Вет пунчал почеш 
кажне кÿтÿчö шкенжын кÿтÿжым лÿмын ойырымо 
кундемыште гына коштыктен кертеш.  

Но вет айдеме мом шижмыжым да шонымы-
жым вигак ок ончыкто шол. Тудо когыньышт 
денат кид кучен саламлалте:  

– Тыйжат ишакет ÿмбач воло.  
Тиддеч вара кокымшо кÿтÿчыжат мландывак 

волыш. Кок ишак верышт гыч тарваныде шоген 
кодо, карме пурлмо годым коваштышт гына кок-
лан шупшылалтеш да пылышышт тöршталта.  

Кок кÿтÿчö уна ишак ÿмбач коваште накид-
кым нале да оза семын йÿлышö мландыш шарал-
тыш, тушко волен шинче. Тыге нуно ик жап ваш-
ваш ончен, мутым лукде шинчышт.  

Нине кум кÿтÿчын кажныжын шке кÿтÿжö 
лийын. Идалык мучко, шошо ма кеҥеж, шыже ма 
теле, нуно шорыкышт пелен, ялышкышт пурыде, 
эре степьыште иленыт. Ялышкыже иктаж сÿаныш 
логалыныт гын, йöра, але южик гана пазарыш 
миен толыныт. Кечеш кÿшö степь дене пырля 
нунат пеҥгыдын кÿыныт – тазалык денат, ончал-
тыш денат. Нунын йырваш кумда кава гына, тетла 
нимо, каваштыже южгунам пылора-влак ийын эр-
тат. Ну а мландыште ниможат уке, шудышырчык 
ора гына шотыртата. Да эше тораштат огыл ик 
грушо кушкыл, кадырген-пÿгырген, виешак куш-
кын толаша.  

Шорык кÿтÿ кызыт тораште, тудым эргыже 
орола. Кÿтÿчын эргыже, латкок ияш рвезе, тер-
купшым упшалын да мыжерым шоҥалын – вот 
тылат рвезе, да эше ешартышыжлан чыла палаш 
да умылаш тыршыше. Теве тудо кÿтÿжым поктал-
тыш да кас велеш ачаж деке поктен кондыш.  

Нуно тунам вашла ик шомакымат ышт пе-
леште. Кÿтÿчö кутырыде илен кертеш. Нуно 
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пырля улыт гын, шып коштыт. Тунам унала ми-
йымышт годымат ышт мутлане.  

– Ну, озаже, – ик кÿтÿчö унаже пелештыш.  
Пелештышыже – кугу капан, кече тÿсым нал-

ше ÿпан пöръеҥ. Туге, векат. Такшым гын саҥгаж 
марте теркупшым шупшыл шындыме да. Арава 
чуриян пеҥгыде пöръеҥ. Шинчаже канде, öры-
шыжат тулла веле йÿла.  

Кокымшо унаже изирак капан, пареҥге неран, 
да куржталше шинчан. Тудо, трупкам тÿрген, тÿт-
кын онча гына, ик шомакымат ок ойло.  

– Тыштак ыле.  
– Кунам?  
– Арнят эртыш.  
– Кунам эше толеш.  
– Вара толеш.  
– Кочкышет уло?  
– Изишак уло.  
– Кок арнялан сита?  
– Лу кечылан.  
– Лу кече.  
Адак шыпланышт.  
Ынде воктекышт рвезашат лишеме. Тудат, ка-

дыр тояш эҥертен, уна-влак ÿмбак шып ончен. 
Векат, нине мÿндыр уна-влакын молан толмышт 
нерген палынеже улмаш, но йодаш ыш тошт. Да 
кумылжат лийын огыл. Кече кас велыш тайналте. 
Тудат але марте кум кÿтÿ-чым, унаштын молан 
толмым, мом шонымым умылаш лийшынак он-
чыш. Да кÿтÿн каслан пече коклашке пурымо 
дене пырля тудынат каналташ каяш жап шумылан 
öкынен. Йöршеш чеверла-сымешкыжак уна-вла-
кын молан толмыштым умылен шукта мо?  

Уке, умылен ыш шукто. Молан манаш гын, 
кумытынат так гына йолыштым ыреслен шинче-
ныт да тамакыштым тÿргеныт.  
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Кÿтÿ оза уна-влакым ик гана гына тÿслен он-
чале. Тунамжат пуйто кÿтÿжым шымлышыла, тоя-
же пуйто воктенак дыр?  

Кече шичмек, пÿртÿс изишак кожганыш. Ка-
йык-влак чоҥештылаш тÿҥальыч. Изирак-влакше 
тÿшкаш чумыргышт. Шудо кокла гыч але эше 
ала-кушеч дыр ÿвыра ора дене нöлталте.  

– Колат?  
– Ну.  
– Тыйын кÿзанÿштет уло?  
– Уло.  
– Мый кодшо гана Юмын пайрем годым ужы-

нам ыле, вÿргене дене тодмо.  
– Уло.  
– Тудым ужалаш кÿлеш ыле.  
– Ужалаш?  
– Туге.  
– Уке, тудым ужален ом керт.  
– Уке?  
– Уке.  
– Молан уке?  
– Уке да уке. Тудым шкаланем ыштенам.  
– Шкаланет?  
– Шкаланем. Да эргымлан.  
– Эргымлан?  
– Туге.  
– Когылянна.  
– Ну.  
Тидын дене шомак адак кошаргыш.  
Вараже йöршын пычкемышалте. Пуйто сор-

там пуалме гай трук пычкемышалте.  
– Тугеже от ужале.  
– Ойлышым вет.  
Кугурак кÿтÿчыжö тоям кучыш, эркын шкеж 

деке шупшыльо, пуйто кынелаш ямдылалтеш. 
Оза кÿтÿчын вашешыже ышат тарване, командор-
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жо семын ончыштеш, тыгодым тудо кеч-моланат 
ямде.  

– Тиде тыйын пытартыш шомакет?  
Тыгодым оза-кÿтÿчö тöрштен кынеле. Кок уна 

– тудын ÿмбак.  
Икыт, кокыт – тоя дене перкалыме йÿк шокта. 

Ондакше ик тояшке кокытын тÿкнымö шоктыш, 
вара вес тояже озан вуйышкыжо логале.  

Вуйжо савырныш.  
– Тидлан верчын пуштыда?  
Тудо тетла нимом каласен ыш керт, кок раз-

бойник ÿмбакше кержалте да колымеш кырен оп-
тыш. Мландыште кийышымат ик-мыняр гана 
пеҥгыдынак перышт. Воктен шогышо йоча шин-
чам гына пашкартен онча. Чылажат моткоч пи-
сын эртыш, рвезе верже гычат тарванен ыш 
шукто.  

– Ачатын кÿзанÿштыжым мучыштаре, – кала-
сыш кугуракше.  

Рвезе тугак кÿэмалтын шога.  
– Колат, уке, мучыштаре, манам!  
Ошем пытыше рвезе, уна-влак ÿмбач ончал-

тышым кораҥдыде, ачаж деке лишеме да кыдалже 
гыч кÿзанÿштыжым мучыштарыш.  

– Пу тышке.  
Рвезаш кÿзанÿштым нöлтале, кудыжлан пуаш 

гын манын ончале. Но тыгодым ончалтышыже 
кÿшкö нöлталтше тоям ышат шеклане. Вуйыш-
кыжо неле пондо воленат кайыш. Рвезе тунамак 
мландыш шуйнен возо.  

Ныл пий мо ышталтмым пуйто кызыт гына 
умылыш. Кок командор ÿждымö уна-влакын пи-
йышт ÿмбаке тöрштыш, логарышкышт кержалте, 
мландÿмбаке шуйдарен пыштыш да ынде тушто 
туржаш тÿҥале. Вÿр йога, пий-влакын орышо йÿ-
кышт шокта.  
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Пули пият, изи йÿкшым луктын, ик пöръеҥ-

жын йолжым пураш тÿҥале. Тудыжо пийым чу-
мал кудалтыш, неле йолжо дене тошкалынак ко-
шартыш.  

А ныл командорын ваш-ваш кердалмыштым 
пычкемыште ужашат ок лий. Нуно ваш-ваш та-
вадаҥ кредалыт.  

Кок пöръеҥ, тояшкыже эҥертен, пий сарын 
пытымыжым вучен шога. Вий пытымеш кредал-
меке, вÿран сусырыштым нулышо пий-влак деке 
кок пöръеҥ лишеме да иктыже каласыш:  

– Ынде кÿнчыза.  
Кок пий лакым кÿнчаш тÿҥале. Но паша пык-

ше веле ворана.  
Тидым ужын разбойник-влак, ишакышт ÿмбач 

кÿчык вурган кольмым налын, лакым кÿнчаш тÿ-
ҥальыч.  

Вынемым кÿнчен ситарымек, изирак капан кÿ-
тÿчö ондак тушко рвезым волтен шуыш. Но ача-
же содыки кугурак капан, сандене нелырак.  

– Кÿзанÿштыжым...  

Ӱштыш пыштен, тудымат лакыш шуралтышт.  
Тылзе лекмешке, саде лакышке уна-влакым 

вашлийше кÿтÿчым, тудын эргыжым да кум пи-
йым урен шуктышт. Вара у шÿгар ÿмбалне тулым 
ылыжтышт да коям жаритлышт. Пешак сайын 
гына кочкын шындышт.  

– Ну, мо ышталте, тудо ышталте, – каласыш 
кече тÿсан кÿтÿчö, – тугеже кайышна.  

Тудо кумшÿдö шорыкан кÿтÿм верже гыч тар-
ватыш. Пыкше гына тарватышт да нимучашдыме 
степьыште йомыч. Кÿтÿ почеш ныл изи имне да 
кок сусыр командор шÿдырналте. А эн шеҥгелне 
– кок кÿтÿчö...  
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II. 
 
Лу кече эртымек, кумда степь мучко кÿкшö 

капан, шемалге ик ÿдырамаш эртен.  
Тудо вынер тувырым чиен, йолыштыжо – 

шÿштö гыч ыштыме рожын ката, вуйжым шовыч 
дене пидын.  

Тупыштыжо кугу мешак кечен. Корнышто 
кумшо кече лийын да тупыш неле мешакым са-
кен гынат, писын ошкылын. Марийжын пыкше 
гына налме мландыже моткочак тораште верла-
нен. Сугыр ир грушо пушеҥгым ужмек, чонжат 
куаныш. Вет пелашыже лачак ты кундемыште кÿ-
тÿжым кÿта.  

Но кызыт лишыл айдемыжым тудо нигуштат 
огеш уж.  

Ты кундемыште кутыр але ял марте кече мучко 
ошкылман. Манмыла, ик пият ок вашлиялт. Эре 
степь да степь. Пытартышлан ÿдырамаш тошто 
тулолмым вереште. Воктеныже ик жап шинчы-
шат, угыч корныш тарваныш.  

Ту кундемыште ÿдырамаш кечыгут кошто. Но 
кÿтÿ кышам муын ыш керт. Свежа кышамат, шо-
рык лашкамат. Кодшо кышаже пеш шукертсе. 
Нуным йÿрат мушкын, тале мардежат ÿштын.  

Каслан тудо саде пÿгыр грушо йымалнак ма-
лаш кодо. А шкеже нигузе умылен керт, кушко 
айдеме йомын кертын? Изишак нералтымек, ÿды-
рамаш эрвел могырыш вес кÿтÿчö-влакым кыча-
лын ошкыльо. Векат, нуно марийжын да эргы-
жын кушто улмыштым палат.  

Ик жап гыч тудо шикшым шекланыш, весела 
шикшым.  

Но тиде вес кÿтÿчын, шикшыже пелашыжын 
лийын огыл. Вет эрдене тудын марийже нигунам 
тулым ылыжтен огыл, кочкышыжымат йÿштымак 
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кочкын. Тулым тархоньым але леббенчым3 ям-
дылаш кечываллан веле ылыжтен. Тудыжымат ик-
шывыжлан кöра веле.  

Ажгыныше пий-влак ваштарешыже кержал-
тыч. Но ÿдырамаш нунын деч лÿдын огыл, вет 
тудат кÿтÿчын ÿдыржö лийын, садлан нунын йыл-
мыштым пален. Садланак вашлийше пийже-вла-
кат шотшылан веле опташ тÿҥальыч.  

– Поро кече, поро айдеме-влак! – тул деке ли-
шеме ÿдырамаш.  

Кÿтÿн озаже кече тÿсан кугу капан пöръеҥ ыле. 
Пеленже – эше кум полышкалыше.  

– Те мариемын кÿтÿжым ужын огыдал? Тудо 
тушто, касвелне, кÿтен.  

– Кумшÿдö шорыкшым мо?  
– Туге, кумшÿдö шорыкым. Тудак, лачак тудо. 

Кÿтÿчö Бодри. Тудын лÿмжö тыгай.  
– Ну, тугеже, чÿчÿньö, шичса.  

Ӱдырамаш шогашак лие. Но мутланымаш 
шуйналт кертмым умылен, кÿтÿчылак йолжым 
ыреслен шинче.  

– Ну, пелашдан кызыт кушто улмыжым мый 
ом пале. Касвелыш каен докан.  

– Кушко вара каенже кертын?  
– Тидын нерген тудо ыш ойло. Дунай вес ве-

лыш дыр.  
– Дунай вес велыш?  

                                                 
3
 Тархоня – венгер макарон кочкыш. Ложашыш 

муным пыштат да изишак шинчалан вÿдым темалтат, 

пеҥгыде руашым ыштат да шокте гочын колтат. Кош-
тымо тархоня йытын мешакыште икмыняр тылзе дене 
аралалт кертеш. Тудым шÿрышкат ешарат. А шукыж 
годым шыл кочкышлан гарнир семын ямдылат.  
Леббенч – макарон кочкыш, тархонь гайракак, но ты-
гыдырак, шÿраш гай, лаптыртыме. 
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– Латкок-латкум кече ончыч тудо тыштак ыле. 
Ойлыш, пуйто тудым ищейке-влак кычалыт, ты-
шеч жаплан шылаш кÿлеш.  

– Тудым кычалыт?  
– Кычалыт.  
– Тыгайым тудо нигунам нимом ойлен огыл. 

Тудын деке толын кайымемлан таче лачак кок 
арня лиеш. Тышеч кайыме нерген тудо ойлыш, 
но ищейке-влак нерген уке.  

– Тудо ойлаш йöратен огыл.  
– Тидыж нергенже каласа ыле.  
Арава чуриян пöръеҥ ÿдырамашлан подышто 

лугалтыме совлажым кучыктыш.  
– Кочса.  
– Мый кочкынам веле.  
– Кочса-кочса, шкендан кочкышда семын 

авызлыза. Тыланда жалке огыл.  
Но ÿдырамаш вуйжым веле рÿзалтыш. Шуял-

тыме совламат кидыш ыш нал. А подыштыжо 
тутло шылан пучымыш шолын. Эрденак нуно 
сайын кочкыт, ужат.  

Шорык-шамычым ончале. Шорыкшат, тага-
жат ятыр. Ончалтышыжым кораҥден кертде, пуй-
то шкенжынак шорыкшо-шамыч онча да онча. 
Марийже каен гын, ынде тудын ны шорыкшат, 
ны тагажат нигунам огыт лий.  

– Мый эше иктым шарнем, – каласыш арава 
чурий, – тыште коштмыж годым тудын вÿргене 
дене тодмо кÿзанÿштыжö ыле.  

– Чынак, тудын ÿштыжö тугай! – Куаныш ÿды-
рамаш. – Тудо кÿзанÿштыжым пеш йöратен, эре 
пеленже лийын. 

– Мый саде ÿштым мыланем пуаш йодым, уке, 
ыш пу.  

– Уке. Ӱштым тудо нигöланат нигунам ок пу 
ыле.  
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– Мый тудлан чылажымат сöрышым, но тудо 
вуйжымат ыш савалте.  

– О, йöратыме пелашем, – осалым шижын, 
ÿдырамашын чытырныше йÿкшö лекте, парняла-
жым ваш кормыжтыш.  

– Тунам тудо лачак каяш кÿлмö нерген ой-
лыш.  

– Мыйын нерген ойлен мо?  
– Уке, мый йодынамат, тудо ыш вашеште.  
– Ик шомакымат.  
– Иктым каласыш, лийын тыште. Кунам ма-

нын йодмемлан, векат, ик арня мане.  
– Ик арня, векат арня? Тыгак каласыш?  
– Туге.  
– Тугеже тудо арня ончыч тыште лийын?  

Ӱдырамаш кÿтÿчын полышкалышыже-влак 
ÿмбаке ончале. Но нуно нимат пален огытыл.  

– Нуно тунам тыште уке ыльыч, садлан нимат 
огыт пале.  

– Кушто лийыныт?  
– Кö кушто.  
– Пашалан тунемыт веле мо?  
– Тунемытше-можо, пеленем лийын огытыл.  
– Содыки молан вара тудо толын?  
– Просто толын. Кÿтÿж дене тошке толын 

лектын ыле. Кÿтÿжö шаланен да. Векат, иктаж-мо 
лийынат сеҥен, йöршын нимом ыш ойло.  

– Лийын, очыни – каласыш ÿдырамаш. Кукшо 
шинчаж дене тудо ала-кушко, торашке, ончен, но 
чонжылан утларак да утларак йöсö лийын.  

– Нимогай палымат коден огыл?  
– Палым? Молан? Тугайым шым шиж.  

– Ну, тугеже... Ӱдырамаш кынел шогале.  
– Пеленже икшыве уке ыле?  
– Икшыве? Ик гана кÿтÿ пелен икшывыжым 

ужынам ыле.  
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– Туге.  
– Кок командоржо, ик пули изи пийже ыльыч.  
– Тугак, тугак.  
– Ну, те вучалтыза, ала шыжылан толын 

шуэш.  
– Мый почешыже кычал каем.  
– Тугеже кайыза. Тыштат кодын кертыда. Меат 

вет айдеме улына. Ик кечыжым эртареда, ла.  
– Дунай вес велыш мане?  
– Дунай вес велыш.  
– Ну, тугеже почешыже, Дунай вес велыш, 

каем.  
– Корныдам эре касвелыш кучыза.  
– Йодынат кертам.  
Тыге каласен, ÿдырамаш котомкажым вачыш-

кыже нöлтале, вуйжым савалтышат, ошкыл кол-
тыш.  

Кÿтÿчö-влак почешыже кужу жап ончышт. 
Кочкыч да йÿыч. Вара кынелыныт да кÿтÿштым 
тергаш каеныт.  

А ÿдырымаш ошкылын, ошкылын, ошкылын. 
Кумда степьыште йомын. Кече кÿшкö да кÿшкö 
кÿзен. А ÿдырамаш садак ошкылын. Шеҥгек он-
чалде, эре ончыко да ончыко ошкылын. Степьын 
нелмешкыже. Ошкылын, ошкылын да Дунай 
марте шуын. Тудымат вончен. Ик пöръеҥ пушыж 
дене вончыктарен. Да адак ошкылын.  

Ошкылын кÿтÿм кÿтÿмö верла дене. Лум воч-
мешке коштын, уло мландым шерын лектын, 
кажне вашлийме кÿтÿчö дене мутланен, йодыш-
тын, але вара нунат шомакдыме кум-шÿдö шо-
рыкан кÿтÿчым ужын огытыл?  

Телылан мöҥгыж велыш тарванен. Пöртшым 
почын пурен да телым илен эртарен. Тиде жап-
лан тудын сöснаигыжат кушкын шогалын, чыве-
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лудыжат шукемыныт. Уке шеҥгечше чылажымат 
пошкудыжо-влак онченыт.  

Шошо толмо дене ÿдырамаш пöртыштö шке-
тын шинчен кертын огыл. Пулин пинегыже ко-
дын улмаш. Тудат кушкын шуын, моткоч ушан 
пийыш савырен да икана тудлан ойла:  

– Айда каена, степьыш миен толына, озанан 
кышажым кычал ончена.  

Ӱдырамаш угыч степьыш каен. Пеленже мо 
кертмым налын да кодшо ийын пелашыжын 
кÿтÿм кÿтымö вержым угыч савырнен.  

Угыч муын саде пÿгыр грушым. Йымалныже 
каналташ шинчын да тыгодым тудын пелен уло 
кеҥежлан кодаш кумылжо шочын.  

Тушто иктаж кок арня илен. Ала кумыт. Шот-
лен огыл. Пийжым эскерен. Кочкыш пытымек, 
угыч мöҥгыжö пöртылын да, кочкышым поген, 
мöҥгеш, степьыш, каен. А тушто вес кÿтÿчö кÿтÿ-
жым кÿта улмаш.  

Леве игечат эрта, йÿран игечат. Ӱдырамаш ти-
де вер гыч йöршын торлен кертын огыл, садак ву-
чен.  

Икана сорла тылзын пули степьыште ала-мом 
муын. Теркупшым шÿдырен конден.  

– Тиде теркупшыжо – мариемыныс, – кала-
сыш ÿдырамаш, – кушто тудым муынат, пули?  

Пий теркупшым мумо верыш кудалын да, ур-
лен-оптен, ошман мландым удыраш тÿҥалын. 
Чот удырен.  

Вара ик кидым муын луктын. Почешыже ÿды-
рамашат кидше дене мландым удыраш тÿҥалын 
да марийжын капшым луктын. Шÿйын пытыше, 
ÿпшалтше. Шÿйыштыжö вÿргене дене тодмо кÿ-
занÿштö лийын.  

Эргыжымат муын. Вуйжым нöлталынат, коҥ-

гыраштыже кугу шелшым ужын. Ава чыла тидым 
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кошкышо шинчаж дене ончен. Пондо дене ик 
гана вуй гыч переныт, и чыла. Кужун орланен 
огыл.  

Кечыгут тудо шÿгар воктене шинчен. Кас-
велеш угыч урен пыштен. Изирак шÿгарым ыш-
тен да ÿмбакыже ырес семын кок укшым пыштен. 
Вара корныш тарванен.  

Эрвелеш тудо ÿмаште вашлийме кÿтÿ деке ли-
шеме.  

– Кушто тендан арава чуриян кÿтÿчыда? – 
йодо. – Тудо ÿмаште кÿтÿжым тыште кÿтен.  

– Сегедыште.  
– Сегедыште?  
– Туге. Жандарм-влак тудын ятыр сулыкшым 

верештыныт да ынде допросыш наҥгаеныт.  

Ӱдырамаш, каналташ шичде, Сегедыш тарва-
нен.  

Тушко тудо кумшо кечыжлан миен шуын. Ко-
миссар деке миен да чыла каласкален.  

Марийжым да эргыжым тойымо верыш, им-

ньым кычкен, полиций кудалын. Ӱдырамашымат 
пеленже налыныт.  

Шÿгарым угыч кÿнченыт, кап-влакым лукты-
ныт, чыла серен шынденыт. Кÿтÿчын шÿйжö гыч 
кÿзанÿштым руденыт да мöҥгеш Сегедыш куда-
лыныт.  

 
III. 

 
Судебный следователь йодыштын. Икте по-

чеш весым. Шомак почеш шомак лектын, весе 
деке куснен. Тыге арава чуриян кÿтÿчын ыштыме 
шуко осал пашаже тÿжваке лектын. Тудым ынде 
пиктен сакаш пунчалым лукташат ямде лийыныт, 
но следователь йодде чытен огыл:  

– А кÿтÿчö Бодри?  
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Арава чурий эсогыл шинчажымат ыш тарва-
те:  

– Кÿтÿчö Бодри?  
– Тудо. Илымыж годым тудым тыге лÿмденыт.  
– Илымыж годым?  
– Кушко тудо йомын, а?  
– Ом пале, господин.  
– Тудо тендан воктенак кÿтÿжым кÿтен. Эргыж 

дене.  
– Лийын кертын.  
– Палышда?  
– Шижаш тöчем. Тудак огыл дыр Дунай вес 

велыш каен?  
– Дунай вес велыш але эше кушко – тидым 

палыман.  
– Кайымыж деч ончыч тудо мый денем ли-

йын, да вараже, законым пудыртымыжлан дыр 
лÿдын, жаплан касвелыш каен.  

– Касвелыш але шÿгарыш?  
– Мыйын шонымаште, шÿгарыш.  
– Мыят тыгак шонем. Тудымат те кошартен-

да.  
– Мый, господин? Уке!  
– Эргыж дене пырля.  
– Нигунам, господин!  
– Колыштса, тендан дене вет ынде чыла раш. 

Ала таче-эрла шöргашкат сакат... Иктым гына 
каласыза, мом тыланда кÿтÿчö Бодриже ыштен?  

– Нимат уке, господин.  
– Нимат ыштен огыл?  
– Корнешем олымымат ыресла пыштен огыл.  
– Тугеже молан тунам те Бодри кÿтÿжым кÿ-

леш оккÿл мландыште кÿта манын ойленда?  
Арава чурийын шинчагомдышыжо тöрштал-

тыш:  
– Тыгайым мый ойлен омыл.  
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– Колынытыс.  
– Тидым нигö колын кертын огыл.  
– Колыныт, тидым шкежат сайын паледа. Кö-

лан ойленда?  
– Каласенам гынат, пушташ манын огыл вет.  
– Тугеже молан?  
– Тудлан огыл ойленам. Кÿтÿчылан договор 

почеш кушто кÿташ лийме нерген веле ойленам.  
– Тудын кумшÿдö шорыкшо лийын. Кушто 

нуно улыт? Мланде йымак порволен огытыл вет? 
Туге огыл мо?  

– Туге.  
– Кÿтÿчыжö уке гын, шорыкшо лийшаш вет. 

Шорык але тага-влак лийыныт?  
– Векат, тага-влак... Лийыныт гын...  
– Тудо шкеже каласен кертеш ыле.  
– Тудо тыланда кузе ойлен?  
– Мый тудын ден нигунамат мутланен омыл.  
– Тугеже кушеч паледа?  
– Ойленыт. Ужынам. Тудын кÿтÿжö вет вок-

теннак лийын. Тудо мутланаш йöратен огыл. Эре 
шып коштын.  

– Шып коштын.  
– Ну... мутланен огыл.  
– Тунамат мутланен огыл?  
– Кунам?  
– Кунам те тояда дене колымеш кыренда. Эр-

гыжымат кыренда.  
– Эше эргыже лийын?  
– Лийын. Тудыжым те ик гана гына перенда... 

вуйжо гыч. Тидак ситен.  
– Мыланем тыгайым ойлаш ок кÿл. Мый ну-

нын дене нигунам мутланенат омыл: шкеж денат, 
эргыж денат.  

– Мутланен отыл гын, тугеже мутланен отыл. 
Шомакдыме айдеме лийын.  
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– Ваше благородие, мо мый дечем тыланда 

кӱлеш?  
– Тыланда куштылгырак лийже манын шонем. 

Иктылан шукырак, иктылан шагалрак. Тидын 
нерген шоналтыза.  

– Мыланем нимо нергенат шонышаш уке. – 
Тендан кольмыдат лийын?  
– Кольмо?  
– Ишак ÿбалныда.  
– Ишак ÿмбалне?  
– Тудо мыйын огыл.  
– Тага-влакым те поктен наҥгаенда?  
– Мыйын шкемын тагам-влак лийыныт. Мо-

лан мыланем еҥын?  
– Такшым вет тагаже-влак сай лийыныт. Кум-

шÿдö вуй. Сай кÿтÿчö ыле Бодри. Вет чылажымат 
тудо шкеак налын, шкеак ончен.  

– Туге дыр. Тидым ом пале.  
– Тагаже-влак эше кÿтÿштыдак улыт? Але ужа-

ленат шуктенда?  
– Мыланем, пожалуйста, тыгайым ида ойло.  
– Те колыда, уке?! Йоча огыдал вет! Кö шкен-

жын осал пашажым тÿжваке луктын, кумшÿдö 
тагажым ынде мом шылташ? Молан тыланда тиде 
кÿлеш? Ынде колымаш деч ик тошкалтыште шо-
гымо годым Бодри кÿтÿчö чондам амырта?  

– Мый тыште титакан омыл.  
– Мый чечас, нервашакан йоча ÿмбаке шÿвал-

мыла, чурийышкыда шÿвалам. Те тушко миенда, 
кече шичмеке, вуйышт гыч перен пуштында, пи-
йыштымат кошартенда да ошмашке уренда..  

Арава чуриян кÿтÿчö торешланен, шинчаже 
йÿлен, титакдымын следователь ÿмбак ончен.  

– Тыгай лийын огыл, господин.  
– Кораҥза тышечын, намысдыме. Тендам тет-

ла ужмемат ок шу.  
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Тыгодым кÿтÿчö изишак öрмалгыш.  
– Ужмем тетла ок шу. Те кÿтÿчö улыда? Тыгай 

подлецым але марте ужын омыл ыле. Палыза, 
шöргаш сакыме годым тыланда садак ласка ок 
лий.  

– Мом мый ыштен омыл гын, ÿмбакем налын 
омак керт.  

– Кай тышеч!  
Кÿтÿчö савырныш да кугу, пеҥгыде ошкылжо 

дене омса деке тарваныш. Тудын деке лишемме-
ке, омсакылымат кучынеже ыле, но трук чарнен 
шогале.  

Ыш керт тудо омсакылым кучен. Верже гычат 
тарванен ыш керт, трук шеҥгекыла веле чакныш 
да трук умшаж гыч шоҥ кышкалалте: омсакы-
лыште вÿргене дене тодмо кÿзанÿштö кечен.  

Кÿтÿчö кидше дене эркын гына вуйжым ишык-
тен кучыш да савырнен шогале:  

– Ваше благородие... мый титакан улам...  
Суд следователь ÿмбакыже ончале, вара оҥгы-

рым рÿзалтыш. Пöлемыш кок жандарм пурен 
шогале.  

– Наҥгайыза. Тоя дене коло вич гана пераш.  
Кÿтÿчö вуйжым сакыш да, мыняр кертмын пÿ-

гырнен, омсашке лектын ошкыльо:  
– Тау.  
Судья почешыже ончалят, семынже мане:  
– Айдеме тÿсым йомдарыше-влак...  
 

Юрий Соловьев марлаҥден 
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Дежё Костолани (Kosztolányi Dezső) (1885-
1936) 

 
 

СРАВОЧ 
 
Лу ияшрак рвезе швейцар деке лишеме.  
– Каласыза, пожалуйста, кушто тыште нало-

гым погымо пöлка?  
– Кумшо пачаш, 578.  
– Пеш кугу тау, – каласыш рвезе.  
Тудо кугу оралте мучко тарваныш. Тÿсдымö, 

пунышкышо пушан коридор мучко ик-мыняр еҥ 
коштеда. Рвезе кумшо пачашыш кÿзыктышö 
тошкалтышым куржынак кÿзыш. Ындеже куш ка-
яш? Ик жап мöҥгеш-оньыш коштедыш, уке, 578 
номеран пöлем нигушто ок кой. Ты коридорыш-
то кабинет 411 номеран марте веле. Коридорын 
ик мучаш гыч весыш эше ик гана савырныш – 
уке, тыгай пöлемым садак ыш верешт.  

Теве ваштареш, коҥылайымаланже кагаз орам 
ишыктен, сур вуян илалше господин толеш, ту-
дын деч йодаш лие.  

Вашлийме лишан рвезе, пагален, упшыжым 
нале.  

– Поро кече, Сас чÿчÿ. Те мыйым ыжда пале? 
Мый Пишта Такач улам.  

– Пишта? – Öрмалген шогале илалше госпо-
дин. – Ну вет, кушкынат тый, Пишта! Могай со-
мыл дене тыш тольыч, Пишта?  

– Ачамым кычалам.  
– Ну, тугеже чыталте, – каласыш илалше гос-

подин. – Мый тыйым чечас ачат деке ужатем.  
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Чалвуй эркын гына слон гай ошкылжо дене 
верже гыч тарваныш. Рвезе, кидысе упшыжым 
туржын, – почешыже. Йырваш шымла, кокланже 
господиным эскера. Сас чÿчÿ вуйге шкенжын 
пашашкыже урналтын гойо, тетла ик шомакымат 
ыш ойло.  

Нуно 411 номеран пöлем воктеч эртышт, а 
тыште трук омса почылто, ала-могай контор гоч 
эртышт, вара вес омса почылто, шÿртнен, пеле 
шÿйшö гай тошкалтыш дене ÿлыкö волышт да 
пеле пычкемыш кужу, пуракан коридорыш лога-
льыч. Тудын мучко кужун ошкыльыч, вара адак 
тошкалтыш дене кÿзышт да ындеже яндар, но 
аҥысыр коридорыш логальыч. Господин кори-
дор мучашке кидшым лупшале.  

– Теве тушто, – каласыш тудо. – Чеверын.  
Чынак, туштыжо 576, 577, 578 номеран каби-

нет-влак ыльыч.  
Пишта поро чалвуйын шинча гыч йоммы-

жым вучалтымек, почмо окнаште чурийжым тÿс-
лен нале, копаж дене пуналт пытыше волгыдо 
ÿпшым ниялтыш.  

Чулкаже волен кержалтын улмаш. Кÿчык йо-
лаш эҥырашыже нуным шылтен огытак керт. Ик 
чулкаже лапаялтше, весыже рожын. Йолчиемже 
пуркаҥ пытен. Кеч тидыжым да эрыкташ манын, 
кÿсенже гыч нершовычым лукто, йыгалтыш.  

Пишта тыште эше нигунам лийын огыл, но 
тиде контор нерген мöҥгыштыжö шуко колын. 
Ачаже эре иктымак тÿен: «Контор, контор, кон-
тор...» Аважат: «Тыйын орлыкан ачат конторыш-
тыжо... конторыж дене... конторыжлан...» Саде 
Конторжо Пишталан чылт йомакысе полатла чу-
чын – эх, кеч ик гана ужшаш, манмыла! Но ачаже, 
шÿдö амалым муын, тушко нигöмат ÿжын огыл, 
тиде йоча-шамычлан огыл манын ойлен, а «мо 
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йоча-шамычлан огыл гын, тудо йоча-влаклан 
огыл». Такшым тидын нерген ойлашыжат ок йö-
рö ыле.  

Шÿм вургыж рвезе 576, 577, 578 номеран ом-
сам шÿкале. Кабинетыште калык шыҥ-шыҥ. 
Кажныже могай-гынат йодыш дене толын, а ре-
шотка вес велне служащий-влак рестанла шин-
чат, кутыркалат – пашам ыштат. Пишта шÿйжым 
шуялтыш. Пурла велне изирак омса койылалтыш. 
Почмо. Рвезе тушко пурыш.  

– Мый Иштван Такачым кычалам, – кочкын 
шинчыше самырык пöръеҥ деч йодо.  

– Шолаште, – рвезе ÿмбак ончалде, кидшым 
лупшале садыже да соктажым пурльо.  

Пишта, калыкым шеҥын, ончыктымо пöлем 
велыш тарваныш. Садыжат чылт пурла велысе 
гаяк улмаш.  

Тыште шинчажлан кугу ҥстел перныш. Ӱстел 
коклаште, уке, ачаже огыл, чаравуян йöршын вес 
господин шинча. Но тыгодым тудо ачажын чал 
ÿпшым, пеҥгыде шÿйжым шекланен шуктыш. Ту-
до пöлем лукысо изи гына ÿстел коклаште туп 
дене шинчен.  

Рвезе эркын гына ачаж деке лишемаш тÿҥале. 
Но воктенже книга ора кийымылан чак лийын 
ыш керт. Садлан ачаж деке лап лие. Но тудыжо 
эргыжым садак ыш шеклане, öрынрак кокырал-
тыш.  

– Салам, ачай.  
– Мо тыланет кÿлеш? – йодо Такач.  
– Мыйым авам колтыш.  
– Молан?  
– Сравочлан.  
– Могай эше сравочлан?  
– Клат дечын. Сравочым тый йоҥылыш наҥ-

гаенат манеш.  
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– Эре мешаен гына коштыда, – ачаже шы-
дешкен кудалтыш, верже гыч кынел шогале.  

Такач кÿсенлажым пургедаш пиже. Ӱстембак 
портсигарым, кагазыш вÿдылмö ÿян кинде шул-
тышым, шинчалык атым, блокнотым да нершо-
вычым луктын пыштыш.  

– Уке. – Шыдын иктешлыш. – Мöҥгыштö кы-
чалза.  

Пишта тÿҥын шогале. Ачажын ÿстелжым он-
чале – изи тугай, чахоткылык, чаманет веле. А 
тудо ачажын ÿстелже эре кугу манын шонен. Ну, 
кеч теве тудын гай, чаравуйын гай.  

Такач икте почеш вес кÿсенжым ястарен, тиде 
жапыштак, шыдыжым лыпландараш манын, эр-
гыжлан тыге ойлен:  

– Кузе тый тыге шотан калыкыш толаш тош-
тынат? Лавыран. Чуриетымат мушкын отыл. А 
йолчиеметше, чулкатше? Чылт бродяге. От во-
жыл мо?  

– Тиде тендан эргыда? – йодо трук чаравуй.  
– Туге. – Вудыматыш Такач. – Шотдымо. Эре 

ала-кушто саташен коштеш. Ушыштыжо эре ме-
че веле, кеч книгам лудам ыле.  

– Но вет кызытше каникулыс, – шекланенрак 
пелештыш чаравуй. – Ала тудым школжо гыч 
луктын колтеныт?  

– Колтат дыр... – шÿлалтыш Такач.  
Тыгодым ачажын йолаш кÿсенже гыч кÿвар 

ÿмбак шылде-голдо клат сравоч лектын возо.  
– Теве тудо, – каласыш Такач.  
Пишта сравочлан тöршталтыш, тудым кидыш 

налят, каяшат тарваныш. Но тыгодым эртышаш 
пошкудо кабинетыште икмыняр еҥын йÿкшö 
шоктыш:  

– Такач! Такач!  
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Вараже молат ушнышт, пуйто пожар талыш-
ныш. Омсаште моткоч шукын погынышт, кок-
лаштышт пытартышлан чыла тиде томашам тар-
ватышат койылалтыш: изи гына капан чулым гос-
подин.  

Такач тыгодым икмыняр гана кÿсенлажым тöр-
латен-шымартен шуктыш да вуйжым кÿвар даҥыт 
савалтыш.  

– Пожалуйста, пагалыме господин.  
Саде изи капан пöръеҥ Такачлан кагаз лашты-

кым шуялтыш. Туштыжо канде карандаш дене 
икмыняр цифрым возымо улмаш.  

– Такач, – шÿден каласыш, – мыланем писын 
гына регистраций пöлка гыч тидым кондыза.  

– Чечасак кондем, пагалыме господин, – шыр-
гыжале Такач да эше ала-могай поро шомакым 
каласаш ямде ыле, но тунамак куржын колтыш. 
Шляпажымат мондыш.  

Пöлемыште тып-тымык лие. Саде господиным 
ужатыше калык ала-кушко тыманмеш йомо. Чы-
ланат кыртмен пашам ыштат.  

Начальник, йолчиемысе йылгыжше полды-
шыжым модыктен, пöлем мучко мöҥгеш-оньыш 
коштедаш тÿҥале. Регистраций пöлка гыч Така-
чын документым кондымыжым вуча. Йокрокын 
чучешат, пырдыжысе картинылам ончыштеш, 
вара шöрлык гыч ик книгам эҥыралтыш. Лостык-
лен налят, роп мöҥгеш кудалтыш. Шкенжым тудо 
тыште озалн куча – господин.  

Пишта начальник толмылан содором тарва-
ныме дене омсашке жапыштыже лектын шуктен 
огылат, пöлемыште пижын шинчын. Ик жап тудо 
ачажаын ÿстелже пелен пижынак шогыш, вара 
пусакыште оптымо книга-влак ÿмбаке шинче да 
йолжо дене модаш тÿҥале.  

Начальникым эскерен.  
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Тиде изи капан чÿчÿ ала-могай öрыктарыше 
ир кайыкла койын. Тудын чолга нер ÿмбакыже 
пенсне кÿзен шинчын, изи вуйжым ший тÿсан ÿп 
леведын, тудым кок велке шерын шындыме. Ко-
пажым йыгалтымыж годым кукшо, йыгыжге, ка-
ньысыр йÿк шокта, пуйто наждак кагаз дене 
кÿртньым йыгкала.  

Трук тудо чаравуйын ÿстел ваштареш шогале 
да йодо:  

– Кöн тиде йочаже?  
– Такач коллегынан эргыже, – вашештыш ча-

равуй.  
Начальник адак шыпланыш. Тугак мöҥгеш-

оньыш коштеда. Вара корныжо пуйто важмалды-
кын Пишта деке савырныш, ончалтышыжым 
нöлталят, йодо:  

– Кузе лÿмет?  
– Иштван Такач, – книга ÿмбач тöршталтен 

рыҥ шогалын, яндар йÿкын чолган вашештыш 
Пишта.  

– Могай классыште тунемат?  
– Кокымшо гимназийыште.  
– Табелет могайрак?  
– Пешыжак огыл.  
– Молан «пешыжак огыл»?  
– Ик «удовлетворительный» отметкем уло.  
– Могай предмет дене?  
– Латынь дене.  
– А молышт дене?  
– Отлично. Но ик «нылытанем» уло. Арифме-

тике дене.  
– Кушкын шумекет, кö лийнет?  
– Эше ом пале, – вожылынрак, вачыжым тур-

тыктен, ик жап гыч пелештыш Пишта.  
– Иктаж шонымашетше садак уло дыр?  
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– Лётчик лийнем, – шып гына пелештыш 
Пишта.  

– Лётчик? – кугу йӱкын, öрын, угыч йодо на-
чальник. – Молан лачак лётчик?  

Тиде йодышлан вашмутым пуаш ямдылалтме 
годым, шÿлешт-шÿлешт, ачаже толын шуо. Тÿс-
дымö саҥгаже вÿд пырчыла дене кышкалалтын. 
Начальникшылан шÿртö дене кылдыме икмыняр 
кагазым шуялтыш:  

– Пожалуйста-с.  
– Тау, – вашештыш начальник, но тыгодым 

ачажым огыл, ал тÿсым налше чуриян эргыжым 
шымлен ончале.  

– Ме эргыда дене мутланышна, – шыргыжа-
лын, Такачлан каласыш. – Шотан, ушан рвезе. 
Коеш, сай тунемше.  

– Туге, пагалыме господин. – Кумылаҥе Такач, 
– тыршыше, мутым колыштшо. – Да эргыж ÿмбак 
ончале. – А ынде мий, вашкерак мöҥгö курж, 
эргым, ават вуча вет, – öндалын, шупшал колтыш. 
– Кызытеш, эргым, йöратымем.  

Пишта эшеат йошкарген кайыш, пылышыже 
тул денак ылыже. Вара чылалан вуйжым савал-
тыш, но ондак – ачажлан да кужу коридорыш 
лекте. Толмо корныжым шарныде, угыч пеле вол-
гыдо пöлемлам, икмыняр тошкалтышым эртыш. 
«Кызытеш, эргым, йöратымем», – вуйыштыжо 
пöрдеш. Молан тудо тыге каласыш? Вет мöҥ-

гыштыжö тыге тудо нигунам ок ойлыс. Вара шар-
налтыш ачажын пырдыжыш тÿкнышö изи гына 
ÿстелжым, моткочак изи, тугай изи, но шкеже 
содыки кугу, кугурак, начальникше дечат, кок вуй-
лан кугурак.  

Вуйышто тÿрлö шонымаш пуналтын шолеш. 
Чурийже-пылышыже тугак йÿла. Пÿжалт пытыше 
копаштыже сравочым кормыжтен. Тыгодым тудо 
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пуйто пиалан, кожганыше лийын, тыгодымак 
öрын-лÿдын пытен. Садланак нимучашдыме ко-
ридор дене эртыме да тыгодым омса-влакым по-
чынтÿчмö дене Пишта чылт аҥырген. Мöҥгеш 
лекшаш корнымат йомдарен. Кеҥеж кечыйол 
дене модшо парадный омса тураш ятыр жап гыч 
гына толын лекте.  

Омса воктене тудым швейцар чарен шогал-
тыш.  

– Эргым, тый шортатак огыл? Ала ик-тажше 
кумылетым волтыш? – йодо.  

– Уке, нигö волтен огыл, – кочын нержым 
шупшылят, уремыш лектын куржо.  

Пöрт лукышто чарналтен, шинчавÿдшым ÿш-
тыльö. Вара куржын колтыш. Чарныде, каналташ 
шогалде мöҥгыжö куржо... Копаштыже – кор-
мыжтымо сравоч...  

 
Юрий Соловьев марлаҥден. 
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Имре Шаркади (Sarkadi Imre) (1921-1961)  

 

 

КӰМ ОПТЫШО КЕЛЕМЕН 
 
Ме кудымшо кече кÿм оптена. Тиде куд кече 

кузе чот айдемым лунчырта! – мый, кÿ-влакым на-
лын, верышкышт пурен кайыме деч эскерен, ни-
ялтен, пералтен пыштем. Но эре палем, садак сÿ-
мырла, нимомат ышташ ок лий.  

– Мöҥгö каена гынже, сайрак лиеш, – Ижак 
тутыш ойла. Тидыже моло семынак вурседылме 
лиеш. Тудо пÿйжö гоч виеш луктын, шуйдарен 
ойла, садланак мутшо кочынрак йоҥга: – Мööҥгö 
кааенаа гынжее, саайрак лииееш, шÿвал шындаш 
тиде иялан...  

Мати, кÿм оптымым чарнен, эше тыгак вурсе-
далеш. – Келемен, молан тиде ор кÿлеш, вет тиде 
мланде каргалтын. Те нимом огыда пале мо? Ик 
ÿдырамаш тысе чодыраште шке азажым коден. 
Колен тудо, пире-шамыч кочкыныт.  

Нылымше кÿлдымö кече шуын, визымшат, 
кудымшат, Ижак чÿчкыдынрак мöҥгö пöртылмö 
нерген ойла. Мати нелын пеҥыжын, кÿм нöлты-
мым чарнен – мо иялан кÿлеш, нигунамат тидлан 
мучаш ок лий – пуйто тунам ала-мо гынат лий-
шаш. Ме пырдыжым нöлтена, а тудо сÿмырлен 
возеш. Йÿдым кугу йÿк-йÿанеш помыжалтына: 
адак сÿмырла. Кечывал кочкыш годымат тидлан 
кöра умша гыч пултыш камвозеш: адак сÿмырла. 
Ме йыр кумдыкым, кÿм, чодырам ончена, тыго-
дым чоншамыч, ÿдырамаш нерген шонкалена, 
умбакыже мо лиеш манын мужедына.  
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– Ала-мо гынат лийшашлык, – пелешта Бол-
дижар, тудын шекш калтаже тиде куд кечыште 
оварген пытен, капшат кÿжгем шинчын.  

– Кузе тыге кертат? Ме каҥгешт пытенна, а 
тый оваргет да оваргет.  

Мати вудыматылын, пуйто Болдижар шкежак 
ия, но тудо тÿкан да ия йолан гайжак койын огыл. 
Эсогыл вуйдорыкыштыжо тÿкым нумалше, ошем-
ше да каҥгештше Мефистофель гаят огыл. Тудо 
ия гын, тугеже коештше ия – кудымшо кече кас-
тене Болдижарын ала-мом ышташ кÿлмö нерген 
темлымекыже мый тыгерак шоненам.  

Кÿлеш дыр.  
Но тудо мом ыштышашым сайын пален. Тиде 

вер гыч каргымашым кораҥдыме да пырдыжым 
чон-влак дене пеҥгыдемдаш кÿлмö нерген тутыш 
тÿя, «Уда чон шалата, а сай чон пеҥгыдемда» ма-
нын чарныде кутыра да кутыра.  

– Но тушто мемнан сай чоннат улытыс, нуно 
мемнан декше малыме годым веле пöртылыт. 
Эсогыл пырдыж ынже сÿмырлö манын, чонна-
жым тушко малашат колтен кертына. Тек кÿ кÿ 
ÿмбалне кодшо ыле.  

Ме Болдижарым шыпак ончена да шоныма-
шыжым шымлаш тöчена, а тудо мемнаным па-
лаш тырша: кöн ушыштыжо мо? Тудо коям пур-
леш.  

– Ик ÿдырамашын сулыкшо, – пелешта, – уда 
ÿдырамашын... Тидым сай ÿдырамаш тöрлаты-
шаш.  

– Но кузе тыге, – мыят шонкалем, да молат ты-
гак шонат, Мати вурседылмыжымат чарна. – Ку-
намсек ÿдырамаш-шамыч кÿ орым чоҥаш тÿҥалы-
ныт?  

– Йоҥылыш, – Болдижар мане.  
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«Пырдыжлан сай чон кÿлеш, садлан сай ÿды-
рамашым пырдыжыш тояш кÿлеш, тудо пырды-
жым тÿжвач кучаш тÿҥалеш» манын каласа.  

Ме орадыш кайыше семын тудым аклышна. 
Кушеч тыште ÿдырамаш, адакшым могай ÿдыра-
маш шкенжым пырдыж коклаш тойыкташ кöна. 
Но Болдижар ойла да ойла, а молыштын чури-
йышт шапалга. «Ух», – мане Ижак. «Ават пыжаш», 
– пелештыш Мартон. Осал лийшашым мый ши-
жым. Эсогыл маньым: «Болдижар, мом тый кук-
тыштат. Ала чыланат шке ватынам тушко тоен 
шогалтена?»  

– Уке, – иктешла Болдижар, – иктат сита. 
Икымшым.  

Тиде ойым молыштат кöргышкышт налын 
шолаш пуртеныт, нунын шинчашт гычак коеш, 
да нуно пуйто шинчам пашкартен, кÿчышт дене 
кÿмат удырат. Кажныже шона дыр, ну и мо, вет 
ме латкокытын улына. Эше, куд кечым эртарымы-
мат шоненыт. Мыят. Тиде куд кече огеш лий гын, 
айдемылан вашешташ неле лиеш ыле. А Болди-
жар мутшым умбаке шуя, эше ик арня лиеш, ик-
тат огыл, ала кумыт, эшеат ударак лиеш манын 
йöсландара.  

Тиде удаже могайрак лийшаш? Кызытсе дечат 
ударак мо?  

– Тудлан, – мане Болдижар, – ме чоҥаш пи-
жынна, шоналтыза тидын нерген. Шоналтенна, 
но весе нерген, очыни.  

– Эрла, кумшеш пырдыжым шалатыше чоным 
ме ужаш да колаш тÿҥалына. А кö тудым ужеш...  

– Ну тыге, – мане Мати.  
Вара шыпланен, тугеже тудат кöнен. Ижак эше 

шонкален. Болдижар шыпланен, пурлаш, шолаш 
ончыштын, тудын шинчаже сöснаигым ушеш-
тарен – ме тиде коя шинча деч лÿдыннат.  
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– Тидын шотышто... – Ижак вудымата, тыге-
рак сöрасымым шижтара.  

Молат вараш ышт код, мый рашак тидым 
ужым. Гергей кужун шонкалыш, пытартышлан 
Болдижар да моло кöнышö-влак ÿмбакем онча-
льыч. Михох, Каруй, Иллеш, чылан, латиктынат.  

– Тыят, – пелешта мылам Болдижар.  
– Ну тый, – кöргыштем ала-можо чара. Но 

Болдижар мылам огыл вуйжым рÿзалтыш, а мо-
лылан, пуйто маннеже ыле: тудо кöнен огыл шо-
неда мо. Тыге каҥашымашым пытарыш да шо-
нымашым пеҥгыдемдаш темлыш.  

Тыгак ыштышт. Тудо содыки ия, вет лучко ми-
нут гыч корнышто орвам ужна. Тудо молан ваш-
каш кÿлмö нерген пален.  

– Келемен, ужамат, тиде тыйын ватет, – мане 
Болдижар, кеч тыгодым мый шкежат орва, имне, 
ватемын тора гыч рÿзалтыме ош шовычшо гыч 
ужынам, тыгак колдыртатыме йÿк гычшат шижы-
нам. Тудын чак лишеммешкыже, чыланат ÿмба-
кем онченыт, мом каласем манын мужедыныт. 
Онченыт да икте весышт деч чотрак шке киркаш-
тым кормыжтен кученыт, а шинчашт йÿлен: пеҥ-

гыдемдыме ой. Мый нимом пелештен омыл, но 
нуно шинчашт дене, чумыргышо мушкындышт 
дене ойленыт: кöм пÿрымаш ойырен. Эше: молы-
ланат логал кертеш ыле. Да нöлталт шогалшаш 
ор шеме да шучката, пич йÿд семын мемнам пы-
зыралын. – Уке, – маньым мый, Каруян кидыш-
тыже кирка тарванымым шекланышым, Матин 
шинчаже йÿла, Гергей икмыняр йолтош-калты-
шым ончыко ыштыш.  

– Пеҥгыдемдыме каҥаш! – но иктат ик муты-
мат ыш ойло. Тидыже ойлымо деч шучкырак.  

Мыланем кугу йÿкын кычкыралаш кÿлеш ыле, 
але кычкыралаш огыл, а тиде ия, тиде Болдижар 
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ÿмбаке кержалташ кÿлеш ыле. Уже вес полышат 
лийын огыл. Но Анна толын шогале да чылашт 
дене порын саламлалте. Пуйто тудо эн ямле ве-
рыш логалын. Тудым вашлийыт, но порынжак 
огыл: южым шучкылык авалтен. Анналан шы-
дешкеныт, тудын дечат лÿдыныт, вет тудым кы-
зытак пуштшаш улыт.  

«Мо лийында?» – тудыжо эсогыл йодо. Мо, мо 
– вашешташат ок кÿл. Мый вашешташ шым тö-
чö, лачак икшыве да мöҥгысö сомыл нерген йо-
дым. Пуйто тидыже тÿҥ огыл гай. Мый эше ик-
мыняр жап мутланен кертам ыле, мыланем куты-
раш жапым пуэныт, но варажым лучо жапымат 
ынышт пу ыле манын шоналтышым. Мыйым 
лÿдмаш поктен: тиде кÿлеш гын, тек чыла вашке-
рак пыта.  

Ватем иканаште ышат ÿшане. Ӱдыръеҥ гай 
йÿкшö дене воштылалын веле колтыш: ну те ора-
дыш кайыше-шамыч. Вара адак воштылале, но 
вес семынрак, лÿдшын, а шинчалукшо дене мы-
йым эскералтыш, мыят пеленже воштылам але 
уке манын палаш тöчыш.  

Но мый шым воштыл, кÿм да регенчым веле 
ончаш тыршем. Кунам тудо воштылмым чар-
ныш, мый умылышым, тудо ынде мыйым веле 
онча, молат мыйым ончат да эртыше куд кечым, 
пырдыжым шалатыше чоным, шöртнян корзиҥ-

гам, да Юмылан тау, тиде нунын ватышт огыл 
манын шонат. Тунам Анна чыланан ÿмбаке айде-
мым пуштшо ÿмбак ончалшыла ончале. А ме лач 
нунак лийынна, а моло огыл.  

Вара ме пашалан пижна, кÿ-влакым оптышна 
– тудо ик йÿкымат ыш лук, ик мутымат ыш ойло, 
но мый, тудын шинчаончалтышыжым ужаш огыл 
манын, вуем сакенам, молат, тудым ончаш огыл 
манын, тыгак ыштеныт.  
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Ойлаш ок лий, лачак Болдижар чолга, ия, та-
мык тукым, тудын мутшылан кöра чытырналт 
каенна, пуйто черкыште ала-кöн туманлымыж гай 
чучын. «Тудлан тышке эше ик корка пеҥгыдем-
дыш кÿлеш, Мати, колат», – тыгодым мый пале-
нам, тудо Аннан вачывалже воктенат кÿ-влакым 
оптен. «Теве тыге», – Болдижар пелештыш. Тудо 
ия, сотана лийын, вет пырдыж сÿмырлен огыл, 
пеҥгыдын шоген, кугешнышын, эрденат, вес эр-
денат, да кÿшкыла кушкын. Ынде вет тÿжвачын 
кучышо чон лийын.  

Но тидын нерген иктат йÿкын ойлен огыл, ты 
пагыт гыч ме иктат мутланен огынал, ни «Поро 
эр», ни «Поро кас». Адак куд кече эртен, вара адак 
кудыт, а вара оптен пытарымеш нимучашдыме 
шуко жап эртен.  

Ме ор негыз гыч онченна – тидым ме чоҥен-
на, ынде пырдыжым шалатыше чон дечат лÿдын 
огынал, но тудым кучышо деч лÿдынна.  

– Пытарышна, – йÿкдымын Мати манын да 
шляпажым налын, но тунамак лÿдшын мöҥгеш 
упшалын: ор ваштареш упш деч посна шогаш 
йöндымö лийын. Чыланат шыпланеныт: кÿ-ша-

мыч, тусо ÿдырамаш, тудым тойышо пöръеҥ-ша-
мычат. Мый паленам, тетла нимом ойлаш, мы-
ланна ынде чоҥымо ор, ойдымылык, паша да эше 
лÿдмаш кодыныт. Тиде чоҥымо орыш шкенан 
шылнам, лунам пыштен кодымынам шижынна. 

  
Светлана Григорьева кусарен. 
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Ференц Шанта (Sántha Ferenc) (1927-2008) 
 
  

МЕ ШУКЫН ЛИЙЫННА 
 
Ме ынде кумшо тылзе шужен шинчена да ко-

кымшо тылзе кечылан ик гана веле кочкына. Ава-
на мамалыгым4 ынде кормыж дене висаш тÿҥа-
лын. Ик кормыжшо кок гана пурлаш ситыше да 
вес кече марте нимат уке. Ме, ныл икшыве, нигöн 
йол йымалне пернылаш огыл манын, кроватьыш-
те кугу одеял йымалне ваш-ваш ырыктен киена. 
Ачана кочкышлан верч тÿрлö пашаш коштеш, 
тÿрлö сомылым ыштен онча. Но йырваш йор-
лыжо моткоч шуко, а поянракше – шагал. Садлан 
пытартыш жапыште ачаланна пашажат логалын 
огыл. Теве тачат тудо коҥга ваштареш пидме 
корзиҥга ÿмбалне шинча. Южгунамже мемнан 
деке лишемеш да йомакым каласкалаш тÿҥалеш. 
Но йомакшымат трук толмыж семынак трук ко-
шарта да южгунамже тыге ойла: «Молыжым эрла 
каласкалем». Тидын дене адак шке шонымашкы-
же шуҥгалтеш. Мучаш марте нигунам каласкален 
ок шукто. Ме тидлан нелеш налын огынал. Йома-
кым ойлымыж коклаште южгунам шып лийын 
шинчешат, вара адак тÿҥалеш. Йöсö тудлан. Тек 
лучо верыштыже шинча.  

Шужымаш – тиде моткоч шучко. Тыгайым 
илен лекдымыже тудым умылен ок керт. Авана 
мамалыгым ондак оҥаште шымартен да кормыж 

                                                 
4
 Мамалыге – кугуруз гыч шолтымо нугыдо (руаш 

гай) пучымыш.  
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дене мыланна пуэден. Ме тудым писын нелынна 
да, кровать гыч тöрштен волен, саде оҥажым 
руалтенна, кö кÿзö, кö кÿчшö дене удырен, тушто 
кодшыжым пырчын поген кочкынна. Такшым 
тыге удырымек, туштыжо пу падырашыже пучы-
мыш деч шукырак лийынла. Тыгай шужен илы-
шыште кажне логар – чотышто. Мыняр тудо шу-
кырак, тунар утларак ойго. Мемнан тудыжо ситы-
шын.  

Икана кастене шымле але шымле вич ияшрак 
кочайна шкенжын пайжым мемнан деке крова-
тьыш кондыш. Кошкен пытыше кидше дене, ма-
малыгым каткален, кажныланна кайыкиге семы-
нак умшашкына пыштыш. Кочанан тыге ышты-
мыж дене шкеж дене мо лийын кертме нерген ме 
шоналтенат огынал. Шомак лукде, ÿмбакше öрын 
онченна да пайжым кочкынна. Тыгодым ачам 
гына шомакым тарваташ тошто. Ойган, лакемалт-
ше рок тÿсан шинчаж дене кочам ончале, вара 
коҥга тул деке савырныш да каласыш: «Те тыге 
сайым ыштеда». Кочамже копаштыже кодшо ма-
малыге пырчым иктыш чумырыш да пуйто шкеж 
деч йодо:  

– Тыге шонет, Ферко?  
– Туге! – вашештыш ачам.  
Тыгодым аван кидше гыч шÿргым мушмо таз 

йоҥ-ҥ камвозо. Ме чыланат чурк лийна. Ава, лÿ-
дын, я ачам, я кочам шымлен ончалеш, пуйто 
шкеже тыште укеат. Вара ачан ончалтышыж дене 
вашлие да, «Пöръеҥ мутланымаш ÿдырамашлык 
огыл» маншыла, савырнен шогале. Кочам кид-
шым йолашешыже ÿштылят, кÿпчыкнам тöрла-
тыш. Моткочак эркын, шыман, тыршен, пуйто 
ÿдырамашын эпле кидше тидым ыштыш. Вара, 
савырнен, ачам деке тарваныш. Коҥга воктене 
лап лие да укшерым тодышташ пиже. Кажне укш 
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падырашыжым посна, чаткан оптыш. Пытары-
мек, ачамлан каласыш:  

– Вес ийын Андраш Качан мландыжым кура-
лын ончо. Фехир Мартокынат сай мланде. Тунам-
же Ферикемат пашаш кычкен кертат.  

Мутланыме годым ачам ÿмбакыже ышат он-
чал, ала-мом нале да пураш тÿҥале.  

– Эше Яни Тотын ойлымыж нерген шоналте. 
Минеральный вÿдым олаште ужалыза. Тыге кум 
ий гычын имнян лият.  

Ачам тугак мут лукде шинча. Кочам ынде 
шоҥгемын. Тиде шÿкшемше еҥын кÿлеш-оккÿл 
вудыматымыже. Минеральный вÿд да Фехир Мар-
ток. Молгунамже ачам тудлан мучаш марте ойлен 
пытарашат пуэн огыл, а кызыт колыштын. Тид-
лан öрын, меат, куш пураш, пален огынал. Ко-
чамже кÿлдымашым ойлымыжым умылен дыр, 
садлан, кынелын, кидшым ачамын вачышкыже 
пыштыш:  

– Ну, тугеже жапым шуйкалаш огына тÿҥал, 
колат, эргым?  

Ачам кынел шогале, изишак чытырналтме гай 
лие да авам могырыш ончале, пуйто тудлан ойла:  

– Ну, ямдылалт. Молыжым шке ыштем.  
Тунам гына омса воктен шортын шогышо 

авамым шекланышым. Тудыжым ойго чылт пы-
зыралын, пуйто тойымашке толын. Ачам, кынел 
шогалмек, кидшым ишкышке шуялтыш, тушеч 
курткым да упшым нале. Вара курткым вачыш-
кыже шоҥале, шеҥгек ончалде, омсаште йомо.  

Пöртыштö шып. Мый, шкемым кугулан шот-
лем, садлан саде тымыкым умылынем ыле. Саде 
эскерымем дене воктекем лишемше кочамымат 
шым шиж.  

– Вара... Колат? Балваньош курыкышто он-
чыктымо кайык пыжашым налын волто, йöра.  
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Онча ÿмбакем кочам, а шинчаже вÿдыжгö.  
– А саде кугырÿдывондын укшыжым пикшым 

ышташ пÿчкат? – шокта пылышемлан.  
Мый ÿмбакыже ончем да мом шонашат ом 

пале.  
– Вара, шошым, саде мотор, тале рывыжым 

пыжашыж гыч поктен луктат! Тый, Ферике, тый!  

Ӱмбакыже ончем, да шинчавÿдшö лектеш але 
уке, ом пале. Авам могырыш ончальым, но тудат 
шинчажым шылтен.  

– Кочай, мо лийынат? – йодым. 
Но тудо ончалтышыжым ÿмбачем кораҥдыш, 

кÿпчыкем йымачын шиялтышым шÿдырен лукто 
да кажне рожшым шыман ниялтыш. Тиде шиял-
тышым тудо шкеак ыштен. Тÿрвыж декат лишем-
дыш, но ыш шÿшкалте, öрдыжкö пыштыш. Вара 
авам деке лишеме:  

– Анна, саде вашталтышашетым пу-я.  
Але марте мо лиймым нимом шым умыло, 

варажат мо ышталтме нигузе ушыштем верым 
ыш му. Авам сондыкым почо да тушеч черет дене 
яндар йолашым, тувырым, чулкам лукто да туге 
тыматлын кочамлан кучыктыш! Мыланна черкыш 
кайыме деч ончыч пуымо гай огыл.  

Кочам яндар вургемым чиен шогале, пычырик 
вÿд дене чурийжым шÿялтыш да ÿстел коклаш 
верланыш. Шинча, пуйто унала толын, ни кÿшкö, 
ни ÿлыкö ок ончо, кидшым когынек пулвуйыш-
кыжо пыштен, кок-кум гана нелын шÿлалтыш. 
Кидшым нержым ÿштылмö годым гына тарватен. 
Ны мыйын, ны авам ÿмбак ок ончал.  

Таче мамалыгым кочкынна гынат, авам кугу 
кöршöкыш вÿдым оптале да плита ÿмбаке шын-
дыш. Писынрак шолаш пурыжо манын, плиташ-
ке пум ешарыш. Молан угыч плиташ олтен, мый 
пален омыл. Ачам кечылан эше ик гана мамалы-
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гым шолтымыжлан шинчажым шуралта ыле. Ава-
нан мемнам чаманыме да йыштрак кеч изишак 
кочкышым пуаш тыршымыж годым ачам лачак 
тыге ойлен. 

Ачамын пöртылмешкыже, коктынат, кочам 
ден авам, пуйто шкеныштын сомылыштым шук-
теныт: иктыже унала шинчен, весыже вÿдым шол-
тен. Ачамын кадыр корно дене коштмыжым мый 
вигак шижым. Коҥлайымалныже тугай сылне чы-
вым ишыктен, а кидешыже палинка5 кленчам ку-
чен. Чыла тидым ачам арымеш гына налын кер-
тын. А тыгай пуышо окмакше кö лийын кертме 
ушышкат ок пуро. Чывым ачам авамлан шуял-
тыш, а палинкам кочам ончылан шындыш. Вара 
курткыжым кудаше, упшыжым нале да, пуйто ке-
чыгут пашам ыштен нойышыла, ÿстел коклаш 
верланыш. Такшымже гын кечыгут коҥга воктене 
веле шинчыш.  

Авамын чывым шолтымо годым коктынат ик 
мут лукде шинчышт. Ачам кÿчшым пÿчкедыш, 
кочам аракам подыльо.  

Эркын-эркын коҥга вечын моткочак тутло 
пуш шарлаш тÿҥале. Умшасе кажне лукышто шÿ-
вылвÿд кышкалалтме гай погыныш. Ныл икшыве, 
чыланат одеял йымалне чумедылына, йолнам рат 
дене оптена, пуйто тыге кöршöкыштö кочкыш 
шукырак кодеш. Но мыланна пычырик падыра-
шат ыш логал. Кочам чыла кочко, пытартыш чы-
ве пун марте. Ик ганаже тудо мыланна шуялты-
нежат ыле. Но ачам кидшым пеҥгыдын руалтыш, 
пуйто тушманым кучен.  

– Нуным ит ончо! Коч! Тиде чыла тылат!  
Тыгодым коклаштышт мо ышталтмым умылем 

гын, товатат, шортын колтем ыле. Но моткочак 

                                                 
5 Палинка – венгр-влакын шолтымо аракашт. 
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öрмем дене ик шинчавÿд пырчат ыш лек. Мый 
кочамын кочмыжым, шылым падыштымыжым 
тÿткын эскеренам. Ачамын неле ончалтышыжым 
ужын одеял йымаке йыменам. А шинчаштыже 
тудын пуйто воштырвлак лийыныт, кугу воштыр. 
Тымык пöртыштö кочамын нелын шÿлалтымыже 
да кочмо йÿкшö гына шоктен. Тудо чыла кочко, 
пытартыш чыве пун марте.  

Авам ÿстелым эрыкташ тÿҥале. Кочам тидым 
вучен ыш шукто, кынел шогале, кидышкыже жи-
летшым, курткым, товарым нале. Ачам шеҥгел-
ныже поп ончылно кужемше чуриян гай шога. 
Трук кочам, чарен гына ынышт шогалте манме 
гай, омса велыш тошкале. Вара чарналтыш, са-
вырнен шогале. Моткочак вожылшын öрышы-
жым тöрлатыш. Ындыжым мый шекланышым, 
кочам эркын гына шортеш. Ондак авамым онча-
ле, вара – мыйым. Авамже кÿдыкем лишеме. Мы-
йым чиктыш. Ачам шÿден улмаш. Тыгайже ондак 
нигунам лийын огыл.  

Ме пöрт гыч лекна. Йÿд пешак пычкемыш 
ыле, каваште шÿдыр-влак чолгыжыт. Южшат ча-
манаш лийдымын кылмен. Ачам упш деч посна 
шога, а мыйын йолыштем – изамын катаже. Мот-
кочак öрмем дене кылмымемат монденам, чечас 
пуйто моткочак кугу ойго толеш, пöрт йÿла але 
кырат, да тидлан лийын, логарем пышкемалте, 
чуч шортын колтем. Пычкемышыште кочамын 
тÿсшым шинчамым кумалтыде тÿслем. Тудыжо 

веранде тошкалтыште шога. Ик кидшым кӱсе-
нышкыже чыкалтен, весыштыже товарым пеҥгы-
дын кучен, пуйто маскан лишеммыжым вучен. 
Лачак тыге. Лачак тыге чучын. Ачам, пычкемы-
шыш ончен, тарваныде шога. Ятыр жап тыге шо-
гылтмеке, кочам тымыкым пужыш:  

– Эрла эрдене толза, мый тушто чыла кодем.  
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Ачам вуйжым гына кава велыш савалтыш, пуй-
то шÿдырым шотла. Кочам товаржым вачыш-
кыже пыштышат, чеверласыш:  

– Юмо дене пырля кодса, эргым!  
Ынде ачам вуйжым ÿлык, мландывак, волтыш 

да пуйто тудлан каласыш:  
– Юмо дене пырля.  
Кочамын каяш тарванымыж годым почешы-

же пелйӱкын ешарыш:  
– Шеклане тушто...  
Кочамын изурем велыш савырнымыж годым 

мый денем чеверласыдымыжлан «Юмо дене пыр-
ля!» манын кычкыралмем шуын колтыш. Поче-
шыже куржнемат ыле, но тудо шкак чарналтыш. 
Изишак верыштыже тошкышто да содыки савыр-
ныш. Йÿкшö пыкше гына лекте:  

– Ферике... Тек пеленем кая... Изишак...  
Ачам мыйым пуйто кызыт гына шекланыш, 

ÿмбакем йол гыч вуй марте шымлен ончалят, ка-
ласыш:  

– Мий, кочат дек кай!  
Тудо верыштыжак шоген, лишеммекем, кидем 

кучыш. Туге вÿдалтыш, пуйто ме молгунамсылак 
чодыраш эҥыжым погаш, ир мÿйым, тÿрлö шу-
дым кычалаш каена, тыгодымак оҥай йомакым ка-
ласкала. Но кызыт тудо шып ошкылеш. Йома-
кыштыже южгунам утыж дене чиялтымыж годым-
сыла кидем эплын кучен, эркын ошкылын. Мый, 
шÿртнем да нимом умылыде, воктеныже ошкы-
лам, ушыжак каен огыл дыр, шонем, кочамын але 
иктаж-кö чотак кумылжым волтен? Пуйто ойлы-
нем, таче шонен пыштымыж деч шöрлыжö, уке 
гын мый чечас шорташ тÿҥалам. Тудо пече вок-
тене чарналтыш. Кашташке эҥертыш, ик жап ты-
мыкыш ончыш да вара кум гана ыреслен шÿвале. 
Тыге утларакшым аза ÿмбачын осалым кораҥдаш 
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шÿведат. Эше саҥгам гычын шупшале, тудо ти-
дым нигунам ыштен огыл ыле да коргыктышо 
йÿкын пелештыш:  

– Мий, аватлан каласе, тек тыйым сайын он-
чыжо, тый мыйым тетла нигунам от уж.  

Кочам писын кынел шогале, пуйто ала-кö кор-
ныш ÿжö. Мый тетла тудым шым ончо, вара гына, 
шÿлышым налын, велаш тÿҥалше лум вошт пу-
шеҥге-влак коклаште ÿмылкам шекланышым. Ва-
раже тудо йöршын чодыра коклаште йомо.  

Ачам, шаҥгысылак каваш ончен, верыштыжак 
шоген. Мыйым мöҥгö поктен пуртыш.  

Пöртыштö изирак-влак малат ыле, авамат пö-
лемыште ок кой. Мый кочамын верышкыже шин-
чым. Ачам пурымек, йодде чытен шым керт, ку-
нам кочам пöртылеш.  

– Тунам! Кунам йодыштмым чарнет? – кала-
сыш.  

Тудо моткочак шыде ыле. Шинчажым кумал-
тыш да пöлем мучко шинчырлыме маскала мöҥ-

геш-оньыш коштедаш тÿҥале. Кидышкыже ик-
тым налеш, мöҥгеш пышта, весым налеш... Пы-
тартышлан корзиҥга ÿмбаке шинче. Тулым он-
чаш пиже. Авамын укш орам конден пыштымеке, 
ачам тудым коҥгаш опташ тÿҥале. Тыгай кугу 
тулым мый але марте ужын омыл ыле. Тулйылме 
волгенчыла тÿжваке тöрштен лекте, йырваш тул-
йып кышкалалте, тамыкыштыла пудештылаш тÿ-
ҥале. Уло коҥга мура веле. Ачамже пум опта да 
опта. Чурийже шыде. Тыгай годым пелештен он-
чо иктаж шомакым, шонет, вигак перен пуа.  

Кенета омса шеҥгелне йÿк шоктыш. Авам он-
чалаш лекте да мöҥгеш кочамын кумжо Игнац 
коча дене пырля пурыш.  

– Поро кас.  
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– Юмак пуыжо! – верже гыч тарваныде, пе-

лештыш ачам, коҥга омсам петырыш. Авам пӱке-

ным ӱштылале, Игнац коча, тояшкыже эҥертен, 
эркын шинче. Тудын дене тетла иктынат мутым 
пелештымыже шуын огыл, а мыйже ужам, шоҥ-

гыеҥ пеш мутланынеже. Верыштыже кыч-куч 
шинчылтеш, кокыралтен налеш, вудака изи шин-
чажым писын кумалтен колта. Шомакым вучен 
шуктыде, шкеак тÿҥале:  

– Ферко, ачатше кушто?  
Ачам ÿмбакше ышат ончал.  
– Ужыда вет, тыште уке.  
Игнац коча тамакшым лукто, но ик тат гыч 

пуйто тудым молан лукмыжымат мондыш. Каж-
нынам тÿслен ончале, вара изи пÿкеныште коча-
мын майкыжым ужылалтыш. Тудым ик жап ончы-
шат, кугу, кадыр тояж дене кÿварым перкалаш 
пиже, ынде нигöм ончыде йодо:  

– Тугеже чынак, тудо каен?  
Ачам вуйжым нöлтале.  
– Кушко? – Игнац кочан шинчашкыже ончал 

шындыш.  
– Кÿшкö, Смрад курыкыш, – вашештыш туды-

жо.  
Тидым колын, шÿмем чуч шогалеш, пуйто 

вуем гыч эҥдышт. Логарем чылт кошкыш. Леве-
далтме одеялем тулеш кучымо кÿртньылак ырен 
кайыш.  

Яй, Смрад курык. Туштыжо юж аяраныс, ай-
деме вик пич каен колас. Тушечын илыше огыт 
пöртыл. Кайыкат тушко чоҥештен пурымек, тет-
ла шулдыржым ок шаралте. Тугеже кочамат ко-
лас. Тугеже шкенжым чот эскерыже ыле. Вет ача-
мат тудлан пытартышлан тыгак каласыш. Тыге 
лийын гын, а тудо тушко каен, ачам-авамат чарен 
огытыл гын, нунак кочамым тушко колтен огы-
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тыл? Ой, Юмыжат, кочай! Почешыжат ышт кай, 
ынештат кай ыле, мыйжат ом керт. Тылзе ончыч 
кочам тидын нерген ала-мом туштен ойлышташ 
тöчыш, тыгай йÿла, мане. Но кузе ышталтмым, 
кузе ямдылалтмым мый пален омыл. Ох, Юмы-
жат, кушто гын ынде тудо? Векат, Узонкымат эр-
тен. Векат, пÿнчö теҥгыл деке шуын. Тидыже 
пире кундемыс. Туткар гына ынже лий ыле, иктаж 
пирыже ÿмбакыже тöршта эше.  

Шинчавÿдем кышкалалте, а мый тудым шыл-
таш тöчем, ачам гына ынже уж.  

Ачам адак Игнац коча ÿмбаке ончале.  
– Теже кушеч паледа?  
– Арон эргым каласыш. Ойлат, тый корч-

машке6 палинкалан коштынат. Чывымат кидыш-
тет ужыныт.  

– Тиде туге, – пелештыш ачам да шаҥгысылак 
вуйжым сакалтыш, коҥга омсам угыч почын 
шындыш.  

– Шукертак каен?  
Ачам тетла ик шомакымат ыш пелеште, Игнац 

Чурёш коча ÿмбакат ыш ончал. Олмешыже авам 
вашештыш, но йÿкшö пыкше гына лекте:  

– Иктаж пел шагат наре эртыш.  
Игнац коча вуйжым савалтышат, кынел шога-

ле да тарваныш. Виш омсаште тудо савырныш, 
ÿмбакына ончале да авам деч йодо:  

– Тудо тендам шупшале?  
– Уке... иктымат... – вашештыш авам да он-

чылсакышыж дене шинчажым ÿшташ тÿҥале...  
Игнац кочан кайымеке, авам ургаш шинче, да 

ачам угыч тугакшат орышыла кожганен йÿлышö 
коҥгаш пум ешарен кышкаш тÿҥале. Мый нимом 

                                                 
6 Корчма – аракам ужалыме вер, трактир, южгунам йÿдлан 

шогалме вер. 
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ойлен кертын омыл, да ойлымемжат ыш шу. 
Шып шортынак мален колтышым.  

Эрдене мыйым ачам помыжалтыш. Тудыжо 
пуйто малашат возын огыл.  

– Кынел, чодыраш пум руаш каена.  

Туге шол, чодырашкыже кайыманак. Вет йÿ-
дым тудо уло уке пужым чыла олтен пытарен.  

Пум кечывал марте руышна. Шинча ончыл-
нем эре кочам шогыш. Ачамын гын кузе, ом пале, 
но тудо таче мыйым ик ганат ыш шылтале, кеч ик 
ганаже эсогыл парням пÿчкынам ыле.  

Тачеш сита манмыж дене мый мöҥгö наҥга-
йыше йолгорныш тошкальым. Тыгодым ачам 
шÿденак чарыш: «Тушко огыл». Да ме кÿан сер 
дене Смрад курык велыш ошкылна. Шÿмем ойгы-
лан кырыше чаҥ семынак перкала. Ачам почеш 
ошкылам. Вара тудо чылт кочамлак кидемым ку-
чыш.  

Пещерыш пурымаште ме чыла ужна. Теве ко-
чамын вургемже кия, чылажымат чаткан осылен 
оптымо. Эн ÿмбалне – упшыжо, тудым кÿ дене 
пызыралме. Товарым тудо пеленже налын. Саде 
вургем ора моткочак изи ыле, пуйто кочамын 
вургемжат огыл.  

Ачам лап лие да кажне вургемжым посна-пос-
на мыланем пуэдаш тÿҥале. Упшыжым шуялтыме 
годым тушеч ала-мо лектын возо да торашке лу-
мыш пöрдын волыш. Тиде чывыйол улмаш. Мый 
верыштем тÿҥын шогальым, тарваненат ом керт. 
Ачам тудым нöлтале, вискален ончышто, вара эп-
лын гына, чылт кайыкигыла, сумкашкем шурал-
тыш. Вара чуриемым ниялтыш. Тыгеже тудо ни-
гунам ыштен огыл ыле.  

– Мöҥгыштö кочкат, – каласыш, – кылмыше 
кызыт тудо.  
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Пöртыштö эше икмыняр йоча улмо нерген 
шоналтенат огыл дыр, тудо пален, мый кочамын 
йöратыме уныкаже лийынам.  

Пещерыште, ÿлнырак, эше ала-кöн вургемже 
шемын койо. Мый тудым палышым. Тиде Игнац 
Чурёшын вургемже. Тудлан нигö толын огыл да, 
векат, огытат тол. Вет вургемже чыла рожын веле. 
Тыгайжылан кумырымат огыт пу.  

 
Юрий Соловьев марлаҥден. 
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Геза Оттлик (Ottlik Géza) (1912-1990) 

 

 
СКУЛЬПТОР ДЕН КОЛЫМАШ 

 
Скульптор, шун дене амыргыше кидшым ÿш-

тылын, шÿргышкыжö ыҥлаш тöчымö тÿсым пур-
таш тыршен, колымаш деке савырныш.  

– Мо тылат кÿлеш?  
– Тыйым наҥгайынем, – пелькемлын мане ко-

лымаш.  
Вара шыпланыш. 
 – Но, ончемат, – виешак ешарыш, – тый эше 

шке скульптуретым пытарен отыл.  
– Уке эше, – вуйжым рÿзалта скульптор.  
– Ну тугеже, мемнан сомылнан икгайрак улмы-

шытым шотыш налын, икте-весына дене кутырен 
келыштарен, шонем, – каласыш колымаш. – Ме 
ик йодмыклан – курымашлыклан ыштена. Мыят 
вашталтмым калыпланем, кумдыкын, материйын, 
жапын шинчыржым кÿрыштам…  

– Айда нимогай метафизика деч посна, – 
йÿштын кÿрльö тудым скульптор. – Кутыраш ты-
ланет пу веле.  

– Тыге манат? – кочын шыргыжале колымаш.  
– Туге гынат, тидлан путырак мастаржак отыл. 

Скульптурем пытараш, мыланем ик кечым пу.  
– Ик кече сита, шонет?  
– Утыж денат.  
– Йöра, ик кечет тыйын лиеш. Шунет-мочет-

ше уло?  
– Уло.  
– Ну, тугеже сомылет шуйо, – каласен, колы-

маш скульпторым коден кая.  
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Вес кечын тудо адак изи мастерскойыш толын 
лектеш.  

– Ямде улат? – йодеш.  
– Тамыкыш порволем ыле! – шыдешкен кыч-

кыралеш скульптор.  
– Ой, ой, шÿмбел пашатаҥем, – намысдымын 

пелешта колымаш, – жап толын, мый тыйым наҥ-

гаем ынде.  
Тудо ямдылыме тÿвырым ончышт савырна.  
– Теҥгечсек тый йöршынат ончыко тошкалын 

отыл?  
– Йöршынат.  
– Тый шкеак ик кече сита маньычыс.  
– Тугеже йоҥылыш лийынам.  
– Но тый нимом ыштен отыл…  
– Шун шагал, – вачыжым шупшыльо скульп-

тор, – мастерской изи.  
– Ну йöра, – манеш колымаш. – Тыланет тиде 

курыкым да тиде тöрверым пуэм. Мыняр жап кÿ-
леш?  

– Ом пале. Лу кече.  
– Шÿдö кечет лиеш, – ок чаҥгалане колымаш 

да адак лектын кая.  
Шÿдö кече эрта, да колымаш адакат толын 

лектеш.  
– Мый тыште улам, – манеш.  
– Каена, – скульптор тарвана.  
– Пу, скульптуретым ончалам.  
– Ок кÿл. Тарванышна веле.  
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– Молан? Але тый тудым алят пытарен отыл?  
– Уке.  
– Эх, шÿдö кечыже мом вара ыштенат?  
– Нимомат.  
– Öратвеле! – Колымаш скульптурым ончал 

савырна, чынак, тушто нимогай вашталтышымат 
ок уж. – Мыланем тыйым шукертак наҥгайыман 
ыле. Чоя улат! Очыни, палет: тÿвыретым пытары-
мешке мыланем тыйым наҥгаяш ок лий.  

– Мый тидым пален омыл.  
– Кÿшычын тыгай шÿдышым волтеныт. 

Скульптурым пытарымешкет мыланем тый декет 
пижедылман огыл, молан манаш гын, тыйын 
сымыктышет мемнан пашанам ворандара. «Пеш 

кÿлешан, еҥ шинчалык огыл» – тыгай палдартыш 
дене мый актым нальым. Чынжымак, тиде скульп-
тура мом ончыкташ тÿҥалеш?  

– Илышым. Пÿтынь сöраллыкше дене…  
– Шым умыло, – пустыртатыш колымаш.  
– А мый умылем.  
– Чынжымак, мо тыланет кÿлеш?  
– Кораҥ мый дечем.  
– Йырет улшо пÿтынь эл тыйын лиеш.  
– Шагал, – ок келше скульптор.  
Колымаш саҥга лужым куптырта.  
– Йöра, – манеш тудо, – тый пÿтынь тÿням на-

лат, теҥызлаже, каваже да Карраран чыла мра-
моржо дене.  

– Шагал, – тÿя скульптор.  
– Шагал! Шагал! Мо тылат эше кÿлеш? Му-

чашдымылык, чекдыме мучашдымылык?  
– Чекдыме мучашдымылык, – ойла скульптор.  
– Могай йоча койыш! – манеш колымаш. – 

Семынет лийже. Тый эрыкан улат. Жапат тыйын. 
Но пале: шке тÿвыретым пытарет веле, мый туна-
мак тыште лиям.  
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Нуно ыштат чеверласе. Скульптор колымаш 
почеш воштыл ончен шоген. Чекдыме мучаш-
дымлык адакат тудын. Пытартыш татымат палем-
дыме огыл. Тудо чывыштыш шуным налын да 
пел кече жапыште ыштышаш пашажым пытарен.  

Колымаш моткоч öрын.  
– Мый шонышым, – вудыматен тудо, – тый мо 

кертмын илаш тöчет. Вара мом тынар вашкенат-
ше?  

– Нимат вашкен омыл, пашам пел кечылан 
гына кодын ыле.  

– Но тый тудым ик кечыштат, шÿдö кечыштат, 
чекдыме мучашдымылыкым налмешке, пытарен 
кертын отыл.  

– Мый пален омыл, – воштылеш скульптор  
– Ынде мучашдымылык, илыш тыйын лийын 

кертыт ыле. Тыге куштылгын нунын деч ойыр-
лет? Мöҥгеш пöртылтет?  

Скульптор ок вашеште, лачак тугак воштыл 
веле шоген.  

– Ме каен кертына? – йодеш колымаш.  
– Кертына.  
Скульптор шÿйышкыжö йöратыме йошкар 

шарфшым пÿтырале, тÿрлö вере кийылтше чар-
ка-влакым шкафыш поген шогалтыш да ик палы-
ме мурым шуйдарен, шке жапыштыже тиде муро 
почеш тудо уанстепым куштен, колымаш почеш 
ошкыльо. 

Шым шагат кас. Колымаш икте-весым ойлы-
шытын, вачÿмбалныже сава лÿҥгалтын. Нуно 
вашкыде лида тÿрысö кошкаш тÿҥалше вондерла 
да кожер кокла гоч ошкылыныт.  

 
Альбертина Иванова кусарен. 
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Иван Манди (Mándy Iván) (1918-1995) 

 
 

ПРОТОТИП 
 
Ачам тидым ойлен:  
– Одеялым пуйто пелен нумалмем нерген 

ÿмырет мучко возаш тÿҥалат ынде.  
Тунамат тудо лачак кроватьыште киен. «Ад-

рия» отель, нылымше пачаш, 47. Тудо одеялжым 
шымартен, копаж дене пералтен. Ик могыр гыч 
весыш савырнымыж годым одеялжымат пырля 
шупшылын, пуйто саде петыртыш дене кужу кор-
ным эртен.  

Тыгодым тудо содыки ала-мом пелештыш:  
– Молан манаш гын, тый тидым мыйын койы-

шыштем гына ужат!  
Икманаш, шинчат шалана. Кузе кроватьыште 

шарлен возынжо. Воктеныже, пÿкеныште, вур-
гемже кия. Туржалтше пинчак, лапаялт пытыше 
йолаш.  

Адак ачамын йÿкшö лекте. Ала унагудо пöлем 
гыч, ала пычкемыш коридор велым. Алеже омо 
пундаш гыч.  

– Аха, пагалымем! Мый шкемын брюкем щёт-
ко дене эре яндарын эрыктенам.  

Мо нерген ойлаш ом пиж, кудо могыр гыч, 
тудо эре коклаш пура вет, ÿчаша.  

Такшым пашаже тÿвыргенак тÿҥале. Чынак, 
саде повестьыштыла, тÿҥалтыштыже чыла сай 
ыльыс, пуйто нимо осалат уке. Тушто «Отель Ад-
рия» нерген каласкалалтеш. Господин редактор 
да эргыж нерген. Господин редактор нимом ок 
редактироватле да нимогай газетыштат пашам ок 
ыште. Тыгайым эше эрыкан художник, фри-лан-
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сер, манытла. Тудо шкенжын статьяж ден репор-
тажлажым иктаж газетыш шуралтынеже. А тушто 
савыкташыже ой! куштылгыжак огыл. Но туге гы-
нат оксам ыштен налын гын, тудо эргыж дене ки-
нош кая. Саде эргыжын тетла нимогай пашажат 
уке, унагудо пöлемыште ачажым гына вучен кия. 
Киножым, ачажым вучышыла, шужымаш гына 
мондыктарен кертын. Тугеже ачаже тудлан – кино 
сандалык.  

Тыште эше нимогай тургыжландарыше йоды-
шат уке. Эргаш тиде пагалыме, куштылго шоны-
машан капым вуча.  

– Куштылго шонымашан кап! – Ача сигарже 
гыч шикшым пÿргалеш. – Тидын дене мом тый 
каласынет? Ала мый иктажым шылталенам, алеже 
кредитым пöртылташ монденам? А палет, паша 
сайын кайыме годым мый дечемже мынярын ок-
сам йодыныт! Адакшым шÿйыштемже мынярын 
кечымышт нергенжат тый палет.  

– Палем, ачай, но адакшым вет тидыже чыла 
куштылго койышлан кöра лийын.  

Тудо ÿмбакем огешат ончал. Ала-кудо пöле-
мыштыже дыр окна воктене шога. Уремыш онча.  

– Нуно мо, редакцийыште шинчыше-шамыч, 
куштылго койышан ыльыч? Нерым кадыртыше 
тÿшка. Но вет мыйын кидыштем газет-влак лийы-
ныт. Мый нуным нимо уке гыч шочыктенам. Мо-
лан тый мыйын предприятием-влак нерген от ой-
ло?  

– Саде предприятий-влакыштыже шуко шоя 
лийын.  

– Саде шояже кеч-могай предприятийыштат 
ия виса. Мый йоча-влаклан газетым, сылнымут 
приложенийлам луктеденам. Мый тидлан ятыр 
оксам пытаренам.  

– Оксаже вет чылт тыйынжак лийын огыл.  
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– И мо вара! Мый вет садак йоча-влак кидыш-
кышт чапле журналым налышт манын шоненам. 
Алди-булдим огыл, писатель-влакын возыманым. 
Но тый тидым садак от уж, лачак тÿҥжым от уж!  

Тÿҥжым... Ала мый пешак сай редакторжо ли-
йын омыл. Мый ала-могай коча нерген геройло 
сÿретым ынем сÿретле ыле. Такшым южгунам 
уремыште колаш пернен:  

– Тыйын ачат деч коч сай редакторым мый 
илышыштем пален омыл! Мый тудлан почеламут 

аршашем намийышым. Тудо уло папкем тӱткын 
лудо да каласыш: «Сударь, мондыза тидын нер-
ген. Тыланда лучо научный статьям серыман». – 
Туге шол, тудо кеч изиш да айдемым пален.  

Илышыштыже тудо икмыняр жап илыме пöр-
тымат кучен. Туштыжо кевыт-влак лийыныт. Саде 
кевытлашкыже тудо ик ганат пурен шогалын 
огыл. Кеч-мо гынат, мый тыге шонем. Молан 
манаш гын, тудо пеш куштылго койышан лийын.  

Саде пылышан упшым упшалше да шÿй йыр-
же шарфым пÿтыралше кап ÿмбакем öрын онча. 
Ме тудын дене трамвай остановкышто тÿкнышна. 
Тудо мыйым пален кудалтыш:  

– Дюлын эргыже! Дюлын эргыже манын, мый 
вигак палышым! (Мынярын тыге уремыштыже 
кушкын шогалыт. Дюлын эргыже! Тый Дюлын 
эргыже!)  

– Да тылеч вара ме ачам нерген нимучаш-
дыме мундырам ронченна.  

... Молан тый тудын куштылго койышан ул-
мыж нерген от ойло? Тудо эре саде Фейн чÿчÿ 
дене шинчен. Да ÿдыржылан верч огыл, Фейнын 
келшыме ÿдырышт верч, о, ит ÿшане! Тудо саде 
шоҥго Фейнлан увертарымаш дене пашам кузе 
ыштыме шотышто тÿрлö у шонымашым пуэден, 
предприятийышкыже у шÿлышым пуртынеже ул-
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маш. Фейн чÿчÿ дене гына огыл тыге лийын, тудо 
моло декат пижедылын. «Те маледа! – шомакшым 
тудо эре тыге тÿҥалын. – Те маледа!» – Пылышан 
упшым упшалше ик жаплан шыпланыш. Вара 
шарфшым шупшыльо. – Ала тыйын ачат южо 
пашажым куштылгын ончен, но кö вара тынар 
чот илынеже улмаш?!  

Илыш – тиде верыште тошкыштмаш огыл... 
Да, лÿмлö режиссёр семын, Фейнлан тÿрлö каҥа-
шым пуэден. Тудын кидыштыже ятыр кевыт ли-
йын. Но чылажат кидше гыч мучыштен. Пеш 
шуко нелылык лектын.  

– Тидым, пагалымем, от умыло! – Ачам ынде 
чынже денак кожганыш. – Йырваш тулык капора 
гына! Тиде мыйын ик йоҥылышем лийын... Тыла-
нет эше ÿшанаш лиеш ыле, вет тыйже сайынак 
тÿҥальычыс. Вот вараже...  

Ну, да. Вет варажым кокымшо раунд ыле. 
Ачам дене пижедылме кокымшо раунд. Тудыжо 
нелырак ыле.  

Господин редакторын ончалтышыже тÿлыж-
гыш. Репортажын лектышыже кушто? Кредитым 
кычалмаш? Унагудо илышлан мучаш тольо. Тиде 
у произведенийлаште ме шкетын кодшо шоҥго 
господиным ужына. Унагудо деч посна кодмек, 
тудо эргыж деке лупшалте. Вет тудо шкетын 
илен, садлан тудлан гына кеч кÿч наре да ÿшан 
лийын. Саде эрге, палашланда, пеш пеҥгыде ул-
маш. Тудо икымше ойлымашыже-влакым ачажын 
тöрлымö пагытым шарналташ ок йöрате. Эрге 
ойлымашлаште чыла тыгыде кырча-марча нерген 
возымо ок кÿл манын умылтарен. Келша але уке, 
содыки тунам ачаж деч икымше гана эллипти-
ческий описаний нерген шомакым колын.  

Но теве ынде шоҥго нимолан ок йöрö. Пöле-
мыштыже, шылын, сырым пöжга, кагазше-влакым 
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вер гыч верыш оптыштеш. Туштыжо почеламут 
корным, шонымашлам удыркалыме, лудашат ок 
лий. Могай шонымаш-влак? Нигунам мучаш мар-
те шуктыдымо научный статья-влак...  

– Айда, пагалымем, шогалына! Кызыт тый 
Гёргин статьяж нерген ойлет гын, вет тудыжым 
мучашлаш изиш гына кодыныс. Мутат уке, умыл-
тарымаш-влакым возымаш икмыняр жапым на-
ле... А Золтан Амбруш шотышто, ну дык тидын 
дене кылден, мый Будапештын тачысе тÿсшым 
ончыктынем ыле. Тиде самырык, да талантан ола. 
Да, да, тунам мый тыге шоненам, тыште ала-можо 
да ышталтешак.  

Тудо шыпланыш, угыч тÿҥалаш келгын шÿ-
лалтыш:  

– Лукышто сугырген шинчымем годым мом 
ойлынет ыле? Мый вет тыге улыжат ушым гына 
налнем ыле.  

– Икманаш, сарзын канышыже.  
– Да, да, но тиде садак пеш ушан шомак 

лийын. Лачак тудын семын, шÿлалташ жапым 
шагалрак пуышыч. Тый эре мыйым иктаж эмлым-
верыш шуралташ амалым веле вучышыч.  

Кумшо раунд: ачамын черже-влак, эмлымвер. 
Илышым лугыч кошарташ тöчымыж деч вара 
неврологий отделений.  

– Шкемын ÿмырем лугыч ышташ тöчымö 
нерген мом тый умылет? – Ачам вуйжым нöл-
талеш, шинчам кумалтыде, яндар ончалтышы-
жым ÿмбакем викта. – Мый окна гыч тöрштынем 
ыле, моланжым ынде кычалтылаш огына тÿҥал, 
но тиде жапыште йолешке-шамыч койылалтышт. 
Лачак тыйын гай ÿшанаш лийдыме-влак. Тыгай-
шамыч коклашке камвозын колаш? Мый эплын 
гына окна гыч волышым да кроватьыш вочнем 
ыле...  
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– Тыйже вет палет, тыге лийын огыл. Тыйже 
вет такшым окна гычше вигак шыч воло.  

– Мый тыйын лÿдшö ончалтышетым ужым. 
Да, пагалымем! Лÿдшö, да тунамак чолга ыле тиде 
ончалтыш. Тунам вет умбакыже мо лиймым мый 
паленам. Саде эмлымвер дене тый утыждене ваш-
кенат.  

– Весым нимом мый шонен луктын кертын 
омыл.  

– Туге шол, туге, да вара тый мыйын нерген 
йöршын монденат. Кок вÿдылка. (Эсогыл икмы-
няр таҥастарымашат уло: тошто пальто, шуйда-
рыме шарф...)  

Тудо эре тидымак тÿя. Чынжым ойлаш гын, 
тудын нимогай йодышыжат лийын огыл, мый гы-
на тушто тудым мондышым.  

Да мом вара мый тудын нерген серемже. Тудо 
тунамат арымеш налын. Эмлымвер гыч шылын 
куржаш черле йолташыжын вургемжым чиен. 
(Молан манаш гын, тудын пуйто эше корныжо 
улмаш. Тудым куштылгын гына чараш ок лий 
ыле.)  

– Тый адак тидым гына шекланет?!  
Тудо эмлымверын садыштыже шога. Кидшым 

моткочак рÿза.  
– Но тый Геза Алдоран ешыж дене кутырен 

келшыме нерген монденат. Але вара нунылан 
мый огыл Гезам тушто ынышт кодо манын ойле-
нам? Тушто, кöргыштö, ынышт кодо манын, умы-
лет, шоҥго?! Шкетшым ынышт кодо манын, мöҥ-

гышкышт пеленышт налышт манын.  
Тудо шып шинча, шып онча. Умбакыже мо 

лиймым мый палем. Мыйже вет тудым шкетшым 
коденам.  

А мом мыйже ыштен кертам?  
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– Арам, ачай, тиде ынде тыге лийын. Тидым 
ынде, от кöнö гынат, нигунам вашталт от керт.  

Да огеш лыплане вет.  
Омеш тудо тачат конча: толеш, кая, умылта-

ра, ваштареш ойла. Шкенжын илышыж дене ила. 
Пуйто чылашт нерген пала. Вес тÿня гыч ала-мо-
гай журналист деч умылен, пуйто мый колымет 
деч вара ÿдырым налынам. Омо тÿняште шылта-
лымыж дене ваштарешем толын шогале: «Ну, па-
галымем! Мый тыйын пелашет нерген эше нимом 
ом пале. – Эше вет мöҥгеш пöлемыш пöртылаш 
манын моткочак вашкыкта. – Палет, эре йылме 
дене модмо шеремак темен».  

Кеч-мом ман, тудын чыла почылто. Урем ден 
площадь, кудывечыже, кафеже, киножо, стадион-
жо да редакций-влакын коридорышт. Официант 
ден журналист-влак тудын йырже пöрдыныт. 
Торговой, агент, перныл коштшо-влак. Да ÿдыра-
маш полко! О, мыняр ÿдырамаш!  

Ик одеялым тудо вакшыш мучко шÿдырен, ве-
сым, ик могыр гыч весыш савырнымыж годым, да 
ик вер гыч весыш. А мыйже тыге возышым. Мо 
тыгай ыле тиде покрывалже? Мыланемже садак. 
Мыйын тыгай лийын.  

 
Юрий Соловьев марлаҥден 
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Петер Хайноци (Hajnóczy Péter) (1942-1981) 

 

 
КУТКО ДЕН ШУДЫШЫРЧЫК 

 
Ноябрь шыже мардеж кечкыжалтше укшла 

гыч тÿсдымö кошкышо лышташым кÿрлмö годым 
лачак кутко дене шудышырчык чодыра тÿрыштö 
вашлийыт. Кутко нафталин дене ÿпшалтше тош-

тырак, но цигейке кӧрган пальтом чиен – паль-
том да вÿд пурыдымо ече ботинкым комиссион-
ный кевытыште шулдештарыме ак дене налын. А 
шудышырчык вичкыж, эсогыл шокшештарыды-
ме, матер курткыж дене чытырен шогылтын. Ты-
ге шудышырчык кылмен пытыше кидшымат кÿ-
сеныш шылтен, вет тудын парняшан пижшат ли-
йын огыл.  

– Поро кече, пошкудем, – манеш кутко. – 
Ужамат, тыланет тиде курткет дене шокшыжак 
огыл...  

– Йÿштырак, пошкудем, – чытырен-чытырен 
вашешта шудышырчык. – Тиде мардежше лу 
мартен витара...  

Кутко шÿштö пижгомжо дене шÿйысö шарф-
шым тöрлатен колта.  

– Ватем пидын пуэн, – манеш тудо. – Пашаче 
ÿдырамаш логалын: телевизорым ончышыжла, 
эртак иктаж-мом гынат то спице, то крючок дене 
пидеш. А те, палаш тöчем, пелашдыме улыда да 
еҥ пачерыште тÿлен илен толашеда...  

– Чынак, – шудышырчык кöна. – А паледа мо, 
мый вет эреак йоҥеж дене шоктем, молылан жа-
пемжат огеш код...  

Вара кÿсенже гыч сигарет пачкым луктын, кут-
кылан темла.  
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– Тау, – вуйжым рÿзалта кутко. – Ынде кум 
тылзат лиеш, мый шупшмым кудалтенам. Тиде 
кÿлдымö, тазалыкым лунчыртышо сомыл, адак-
шым оксам йождараш гына. Ик сигарет пачкым 
налме олмеш мыйын гай пашазе эр але кас коч-
кышым ыштен кертеш. – Тудо кокыралта. – Шу-
шаш жапыште пелашем дене пачернам кугурак 
пöлеманыш вашталташ шонена. Рÿдö шокшеш-
тарыме, телефон, шÿкшакым оралыме тураш ви-
яш корнанлан...  

Шудышырчык тамакым тÿргыкташ пижеш.  
– Илышыште иктаж-куш шуаш манын, молын 

пашам ыштыме годым кӧ йоҥеж дене шоктен 
шинчылтеш... – кутко вуйжым рÿзалта. – Ала ти-
де ийын теле огеш тол манын шонышда?  

– Мый ик арня гыч тышеч каем, – манеш шу-
дышырчык. – Мöҥгышкем май мучаш лишан ве-
ле пöртылаш шонем...  

– Каеда? – кутко öреш. – Пагалыме пошкудем, 
ала тендам шке декше иктаж-могай родыда ÿжын?  

– Мый унала ом кошт, – манеш шудышырчык. 
– Мöҥгыштемак веле йоҥеж дене шоктем, туне-
мам...  

– Кушко кайымыдам ала каласеда ыле? – кутко 
шыргыжалеш.  

– Парижыш, – вашешта шудышырчык.  
Куткын шинчажат оваргыме гай лиеш.  
– Пагалыме пошкудем, те мыскарам ыштеда? – 

йÿкшым кугемден йодеш кутко. – Могай окса де-
не Парижыште телым эртарен колташ шонеда?  

– Мыйым ÿжыныт... Консерваторийыш... – ма-
неш шудышыр-чык. – Тÿрлö концертлаште йо-
ҥежым шокташ тÿҥалам...  

Кутко вуйжымат кумык сака, шыплана, вара 
вашталтше йÿк дене шудышырчык деч йодеш:  
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– Мемнан ала-кунамсек палыме улмынам шо-
тыш налын... те ик сомылым шуктен кертыда мо?  

– Уло кумылын... – пеҥгыдемден манеш шуды-
шырчык. – Лачак каласыза мом, пагалыме пош-
кудем...  

– Мый иктым гына йоднем ыле, – манеш кут-
ко, – те Парижыште Лафонтен тöрам кычал муза 
да тудлан шеҥгел могыр пушкыдо верем шупша-
лаш кÿштен каласыза ыле. 

 
Светлана Григорьева кусарен. 
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Иштван Эркинь (Örkény István) (1912-1979) 
  
 
ПОЭЗИЙЫН ВИЙЖЕ НЕРГЕН БАЛЛАДА 
 

Колча уремыште ик телефон будко шоген. 

Омсаже эре то тӱчылтын, то почылтын. Еҥ-влак 
шке сомылкаштым икте-весышт дене каҥашеныт, 
илымвиктемыш йыҥгыртеныт, вашлийме шо-
тышто кутырен келшеныт, йолташ-влак деч ары-
меш оксам йодыныт але шке ушкалымашышт 
дене пелашыштым толаштареныт. Ик илалше 
ÿдырамаш, трубкам сакымекыже, кенета аппарат 
ÿмбаке тайнен-эҥертен, шортынат колтен. Но 
тыгайже шуэн лиеден.  

Ик волгыдо кечын, кечывал деч вара, будкыш 
поэт пурен. Тудо, редакторын номержым погал-
тенат, каласен:  

– Пытартыш ныл корно уло!  
Вара амыргыше кагаз ластык гычын ныл поче-

ламут корным лудын пуэн.  
– Ай, ок куандаре! – каласен редактор. – Угы-

чын возо, веселаракын.  
Поэт арамак ÿчашен тöчыш, вара, трубкам 

пыштен, будкым коден кайыш.  
Икмыняр жап иктат толын огыл, будко яра 

шоген. Вара але эше пеледалтше ийготан, 
чумыраш капкылан, ончыко сайынак палдаралт-
ше кугу оҥан, лоптыра пеледышан кеҥеж тувы-
рым чийыш ÿдырамаш толын лекте. Тудо будко 
омсам почаш пиже.  

Омса нелын почылто. Ондак ынежат почылт 
ыле, вара кенета туге лупшалте, ÿдырамашым 
тÿжваке луктын кудалтыш. Эше ик гана почаш 
тöчымыланат тыгак вашештыш, ындеже чумал 
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луктын колтымылак чучо. Ӱдырамаш, шеҥгеке 
тайнен, почта яшлыкыш миен тÿкныш.  

Йырваш автобусым вучен шогышо-влак тош-
кыштыныт. Коклашт гыч иктыже, портфелян 

пöръеҥ, кенета пеҥгыдын нунын деч ойырлыш. 
Пöръеҥ будкым почнеже ыле, но омса тудым 
мландываке комдык пурен вочмеш перен кудал-
тыш. Тÿшка утларак да утларак погынен, еҥ-влак 
будко, пеледышан тувыран ÿдырамаш, почто нер-
ген шке шонымыштым ойлаш тöченыт. Иктышт 
омса кугу электроваркын йымак логалын маны-
ныт, весышт лоптыра пеледышан ÿдырамаш да 
тудын полышкалышыже будко гыч тыгыде оксам 
шолыштнешт улмаш да нуным жапыштыже ча-
рен кученыт манын тÿеныт. Будко икмагал жап 
кÿлеш-оккÿл манеш-манешым колышто, вара, са-
вырнен, Ракопи урем дене эркынракын ошкыльо. 
Урем лукышто йошкар тул чÿкталтын ыле, будко 
шогалын вучалтыш.  

Еҥ-влак тудын почеш ончен шоген кодыныт, 
но тетла нимомат пелештен огытыл, мемнан дене 
нимоланат огыт öр, поснак öрашыжат нимолан 
гын. Автобус тольо, кайыше-влакым наҥайыш, а 
будко волгыдо кечын, кечывал деч вара, веселан 
Ракопи урем дене ошкылын.  

Тудо витринылам ончыштын. Пеледыш киоск 
воктене чарналтен, южо-влак книга кевытыш пу-
рымыжымат ужыныт, ала иктаж-кö дене путаеныт, 
кö пала. Ик изуремыште арака лапкыште будко 
чарка ромым « колтен», вара Дунай сер дене ош-
кеден, Маргит отрош логале. Пужен шалатыме 
монастырь воктене вес будкым ужылден шуктыш. 
Ондак эртен кайыш, вара чарналтыш, вес могы-
рыш куснен, келшен шичше будкым шинчаже 
дене семалаш пиже. Варарак, пычкемышалтмеке, 
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тудо роза пеледышан йыраҥ коклаш пурен шо-
гале.  

Шаланыше монастырь воктене йÿдым мо ли-
йын але мо лийын огыл, пален налаш ок лий, мо-
лан манаш гын, отрошто уремлам начарын вол-
галтареныт. Но эрлашыжым эрдене эртен кайы-
ше-влак ужыныт: тыште шогышо будко роза пе-
ледыш дене тич темын, а тудын телефон аппа-
ратше йыҥгырташ шонышо-влакым кечыгут эре 
йоҥылыш ушкален. Вес будкын гын кышажат ти-
де пагытлан кодын огыл.  

Тудо ÿжара дене пырля отром коден каен да 
Буда могырыш лектын. Геллирт курыкыш кÿзен, 
тушеч курык гоч, лида дене, Хармашхатар курык 
вуйыш логалын, вара, тайыл дене волен, шоссе 
мучко ошкылын. Будапештыште тудым тетла ик-
тат ужын огыл.  

Ола воктене, Хювёшвёлдь район тÿрыштö, 
Надьковачи поселко вес велне пеледышан олык 
уло. Тудо тыгай веле – йырже изи икшыве нойы-
де куржын савырнен кертеш, да тыге кугу пушеҥ-

ге коклаште шылтыме, пуйто олыкат огыл, а ку-
рык ер. Путырак изи улмыжлан тудым иктат со-
лен налын кертын огыл, кеҥеж рÿдылан изолык 
кыдал даҥыт шудо, пеледыш, тÿрлö шудо вондер 
дене кушкын шогалеш. Тиде верыште телефон 
будко лакемын.  

Рушарнян еда тышке толын лекше турист-
влак тудлан поснак йывыртат. Нунын тунамак але 
ласкан малыше кö ден гынат могай-гынат мыска-
рам ыштымышт шуын колта, я вуйышкышт 
мöҥгышт йыҥгыртаташ шонымаш толын пура: 
монден кодым сравочыштым омса воктенсе изи 
ковер йымак пыштышт манын йодаш. Нуно 
будкыш пурат, тудыжо пушкыдо мландывалне 
изишак шöрын каен, почешышт омсашке тайны-
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ше кужу тÿҥан пеледыш коклаште трубкам налыт. 
Но аппарат ок ушо. Тидын олмеш трубка гыч ла-
чак ныл почеламут корно шып йоҥген, туге тып, 
пуйто скрипка ден сурдина шоктеныт. Кудалтыме 
тыгыде оксамат аппарат пöртылташ монден , но 
тидын шотышто але марте иктат вуйым шийын 
огыл.  

 
Альбертина Иванова кусарен 

 
 

 


