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Лаштыкым Л.СЕМЕНОВА ямдылен

Икымше йыжы‰

I
2021 ий. Ке‰еж рўдє. Теве 

тылат сўрем (июль) тылзе 
гын, сўрем! Ындыже утыж-
денат ямланен толаша ала-
мо?! Уке, йо‰ылыш ойлен 
колтышым товро. Ямланен 
огыл, ўчызыланен толаша 
манын ойлаш кўлеш, пожале.

Июнь (пеледыш) тылзе кы-
далне ик гана кўдырчан йўр 
оптал кайыш. Тетла кокым-
шо июль марте йўр ыш лий. 
Кокымшо июльышто фундук 
пўкш кугытан шолем коло ми-
нут жапыште нарынче пеле-
дыш дене леведалтше кияр 
вондерым, лышташлажымат 
йыклык кырен кўрыштын 
пытарыш. Рўдє вондылаже 
веле вичкыж тоя семын шо-
ген кодыч.

Шоганвылышым, чеснок 
лышташым сава дене со-
лымо семынак йыра‰ мучко 
солен оптыш. Чыве муно ку-
гыт ужар помидоран вонде-
рымат, чышт-чошт пўчкеден, 
йыра‰ ўмбаке вера‰дыш, 
йымыжа лышташлаже млан-
дым кўжгўн леведе.

Тыгай шолеман, ядро каса-
лыкан э‰гек лыпланен-шып- 
ланен шуктыш ма, уке ма, 
вес зиян лупшале. Морко по-
сёлко воктене улшо яллаште 
пўртўсын вийже уэш ўскырт- 
ланен янлыкланыш: пєрт 
леведышлам наледен кыш-
кыш, саварым, кугу пуше‰-
ге-шамычым йєрыктыльє, 
тодышто. Теплице-влакымат, 
верышт гыч налын кудалтен, 
нимолан йєрдымын кушкед 
пытарыш.

Могай сулыкланна верчын 
«кавасе канцелярий» мем-
нам тыге индыра, мыланна 
ўчым ышта гын? Кє каласа, 
могай титакым ыштен кудал-
тенна? Языкнажат лы‰ак по-
гынен моли вара?

Чыла тыгае ажгыныше ке-
че-шамыч ше‰геке чакнышт, 
но йўр адакат йывылдик! 
Уремыште, кече пелтыме 
верлаште, нылле градус 
шокшо. Кече йўлалта, когар-
та – шоген се‰аш огеш лий.

™мылыштє, ўшык верыштат 
мардеж укелан кєра лўп-лўп. 
Кужу дистанцийыш курж-
шо спортсменын гае капет 
мучко пўжвўд шовыге йога, 
шўлашат ызыра йєсє. Кузе 
лияш, мом ышташ, кушко 
шылын шинчаш?

А тыгай игечыште кечыгут 
кўтўштє коштшо вольыклан 
эшеат нелырак. Кастене 
кўтў гыч толшо йошкар уш-
кал ўмбаке ончалат – пўтынь 
капоражым пуйто сур тўсан 
одеял дене левед шындыме. 
™выраже, кужуйол шы‰аже, 

орашы‰аже, ты‰гаже, кугу 
пормыжо вольык коваштыш-
ке пызненыт, вўрым йўыт. 
Ой, манаш веле!

Кидкопа дене ушкалын 
тупшым, мўшкыржым, он-
чыл-ше‰гел эрдыжым йы-
галтет – кидкопа коваштет 
вольык вўр дене кўжгўн ле-
ведалтеш!

Тыгае кечыйол деч ялы-
се пу пєрткєргышкє шылын 
йымен шичмеке, ушышто 
ярыман-ярыман шонымаш 

толкын-влак эртат: «Йєра, 
кеч ке‰еж пагытыште ялыште 
тошкыштына».

Тыгай годым шо‰го е‰лан 
олаште илен лекташ?! Кок 
шинча онченак, йолетым 
шуялтен возат: пуракше, 
йўлышє асфальтын ўпшыжє, 
кечывал кече велышкыла 
лекше куд метр кужытан ян-
далыме балконжо! Да эшеже 
мончасе парилке дечынат 
шокшо, шыгыр ячейке пачер-
же! Кеч пырдыжыш кўзє!

II

Кокымшо июль (сўрем) 
гыч коло икымше июль 

йотке кава янда гае йолген 
шогыш, ик ярпак пылат ыш 
кой. Коло икымше июльышто 
кас велеш вуян-вуян пыл ора 
кавам вузалаш тў‰але, изиш 
лиймеке, кече пыл пырдыж 
ше‰гелне йомо. Касвел гыч 
вўдыжгє, куатле мардеж 
пуал колтыш.

Тыгае кошкышо, ше-
лышталтше яшмыкпурсан 
отызаж гане кужу жап кукшо 
игече шогымеке, сад-пак-
чаште тыршыше айдеме 
кеч-кєжат вуй ўмбакыже 
тургыжланен ончалалеш да 
лўдын шонкала: «Пўртўсын 
вийже адак могай ораде 
койышым ончыкта гын?!»

Тыгодым ялыште илыше 
е‰-влак, кум гана о‰ым ырес- 
лен, Пўрышым сєрвален 
пелештат: «Ой, Кугу Юмо-
Пўрышє, кузе-гынат лыжга, 
ласка йўрым пєлекле! Таул, 
озыркан мардежым, шоле-

мым мемнан деч кора‰де! 
Тау манмашке шукто!»

Тиде гана вўдыжгє, куат-
ле мардеж олян-олян лып- 
ланыш, шўм-кумылым вўч-
кышє, куандарыше, ямле, 
шыма йўр выжгыкташ тў‰але.

Тўрволак гыч кугу шем 
пластмасс ведрашке йогышо 
вўд могае икшырымын сыл-
нын муралта – пєртєнчыл 
мучашыште верланенамат, 
йывыртен ончен-колыштын 
шинчем.

Тиде йўр вўдын ший шўр-
тыжє путырак сылнын йо‰-
галтеш да, шулен колыштын 
шинчаш жапше чўдє шол. 
Кечыгут йыра‰ ўмбалне 
«пєрдалын», ялтак я‰гаргут-
кыш савырнет, улнен пытет.

Вет нимучашдыме кужу 
кечыште чылтак ярсаш ок 
лий: ни шинчын каналташ, ни 
возын нералташ. Кеч ик пел 
шагатым. Кас велеш вараже 
капкылетат яшлыкыште кужу 
жап кийыше чевер помидор 
семынак пушкыдемеш, лун-
чырга. «Тачыже постельыш-
кем кузе миен шуам гын?» 
– шоналтет.

…Малаш вочмо годым йўр 
тугак выжгыкта: тўньык вок-
теке, туврашышке, тазым 
шындыме. Тушко чыпчыше 
вўд кылт-кылт-кылт йўклана. 
«Йўдвошт йўр ок чарне гын, 
эрдене кузе корнышко лек-
ман, ала?

Пелашем эрла олашке 
каяш тарвана. Кугу, неле 
рюкзакым тупышко сакал-
тен, велосипед дене Мор-
ко – Шолэ‰ер трассыш шу-
мешке ужатыман. Ял гыч вич 
уштыш лиеш. Йєра, йўржє 
ала эр марте чарна?» Тыгае 
волгыдо, ўшан шонымаш 
дене ласкан Морфей* кугы-
жанышыш шу‰галтым…

III

Тыгае тазыла, льопты-
рий йўдым мыланем 

яжо, мўйлупс гае яндар огыл, 
шапшак омо конча: «Шым 
шагат эрдене пуйто Шере-

ганово ялыште улына. Иктаж 
вич е‰. ГАЗ-66 грузовой ма-
шина воктене шогена. Эше 
икмыняр ўдырамаш толшаш, 
нуным вучена. Машина дене 
мўндыр чодырашке модым 
погаш каяш тарваненна.

Кенета тораште-тораште, 
™шўт э‰ер кундемыште, шем 
чодыра ўмбалне (игечыже 
пылан, да кожлаже тыге ше-
мын коеш ала-мо), мемнан 
декыла, кече лекме могы-
рыш, эрвелышке, лум гае ош 
тўсан юмынгомбо (тыште: 
йўксє) лишемеш.

А тудын ваштареш кас- 
велышкыла, ™шўт э‰ер, 
Шолэ‰ер посёлко могы-
рышкыла, шем курныж, ко- 
йын-койде, пуля семын шўш-
кен гына чо‰ешта. «Ынде 
мо лиеш гын?!» – чыланат 
машина кўдынь верыштына, 
лўдын, тў‰ын шогалынна. 
Пуйто мемнам мландышке 
пудален шынденыт.

Юмынгомбо мемнан деке 
лишемме семын пўсє шин-
чан ўдыр икшыве чорикын 
кычкырал колтыш: «Ой-й-й! 
Ончыза, ончыз-а-а! Тиде вет 
йўксє огыл, тиде вет ош ту-
выран ўдырамаш чо‰еш-
тен-ийын толеш! Ынде шўр-
гє тўсшат рашак палдырна: 
тиде ош тувыран айдеме – 
мурызо Раисия Данилова!»

Тыге кычкыралын ойлен 
гына шуктыш – шем курныж 
ден ош юмынгомбо вашла 
миен керылтыч. Кавам шем 
пыл леведын, да чыланжак 
тиде кайыкын чынжымак ош 
тувыран ўдырамаш улмыжым 
умылен-тогдаен ышна шукто, 
пеле пычкемыш игечылан 
кєра рашак ужынжат ышна 
керт. Да эшеже тыгае шучко 
кончыш 3-5 секунд жапыште 
лийын кайыш.

Тиде кок кайыкын чоды-
ра помышыш волен вочмы-
жо, юмынгомбын вўра‰ше 
мамыкше тулойыпын йолт 
волгалтмыж семын мондалт- 
дымын эрелан шинчаштына 
сўретлалтын кодо.

Йўд рўдыштє, вуй гыч йол 
марте йўштє пўжвўдеш чы-
вылалтын, єрткен помыжал-
тым. «Ой, Юмыжат, мо тиде 
тыгае?!» Шагатым ончальым: 
кум шагат лишемеш. Кы-
нельым, кудывечыш лек-
тым. Йўр чарнен. Пєртєн-
чыл воктенысе поланвондо 
укшлаште, лышташлаште, 
августысо шўльывуй гай на-
рынче полан орла‰гылаште 
йўр вўд чўчалтыш-шыр-
ча-влак ший шер семын ко- 
йылдат.

Кокымшо йыжы‰

I

Туге лекте ынде: тыгае 
шопо кашка гае кєты-

рем омым мыланем коло 
икымше ийын сўрем тыл-
зын коло кокымшо кечыже 
2 шагат эрдене «пєлеклыш». 

Адак вет ийжат, июль тылзын 
кечыжат «коло» шомак-влак 
дене кылдалтыныт…

9 шагат эрдене, тупыш-
ко неле рюкзакым сакен, 
велосипедым кушкыжын, 
Шереганово автобус чар-
налтышышке вашкышым. 
«Газель» Морко автовокзал 
гыч Йошкар-Олашке инде-
шат пелылан лектеш.

Пелашемын шоссешке то-
лын шумыжым вучалтен шо-
гышым. Толын шумекыже, 
мє‰геш кудальым. Но мє‰гє 
кайышемла, корно воктенак 
улшо «правлений кевытыш» 
(ондак тыште «Рассвет» кол-
хозын правленийже лийын, 
садлан кевытым верысе ка-
лык тыге лўмда. Кызыт тиде 
колхозшат уке) шогальым.

Кевыт ончылно пўкеныште 
ончычсо колхоз председа-
тель Вячеслав Гурьевичын 
ватыже, продавщице Ва-
лентина, моткочак шўлыкан, 
вуйым кумык сакен шинча.

Саламлалтым. Вуйжым 
нєлтале, мыйым онча. Шин-
чавўдшє шўргыж мучко йо-
ген вола. Шўмем ала-можо 
юрт шуралтыш. Манам:

– Неле, шўлыкан саман 
мемнам шо‰алын вет, чоска? 
Тиде коронавирусшо ынде 
кумшо тўнямбал сар тў‰ал-
мыла веле чучеш вет? Мем-
нан олаштат тиде чер дене 
мыняре самырык, палыме 
е‰ын ўмыржє кўрылтє…

Валентина ик мутымат 
огеш пелеште, ночко шинчаж 
дене мыйым тугак тўслен 
онча. Изиш лиймеке веле, 
нерым шупшылын, носовик 
дене шинчажым, шўргыжым, 
нержым ўштылалын, кугу ой-
гыжым кєргыж гыч темдалын 
луктын пелешткалаш тєча:

– Раисия Данилова ава-
рийыш логалын, – вуйжо 
адак кумык кержалте.

Ала каваште кечыже 
йєрыш, ала кенеташте шин-
чам ужмым чарныш? Сокыр 
лийым гын веле? Нимомат 
ом уж… Но шижам: мланде 
йол йымачем эркын яклеш-
тын каяш тў‰але.

Мом-гынат йодаш, умыл-
калаш кўлеш, но йылмем 
пуа‰ын, ала-кушан пижын 
шинчын. Мыняр минут эртыш 
гын?

– Кунам, кушто… авари- 
йышкыже… логалын? Ила 
дыр?

Вуйжым нєлтале.
– Уке ала-мо… Таче эрдене 

™шўт э‰ер воктене. Родной 
шўжарем, Елена Николаев-
на Соснина, дене ик подъ-
ездыште йыгыре пачерыште 
илат. Семёновка селаште. 
Пешак пошкудо семын кел-
шен илымым ойла. Кызыт 
шўжаремын звонокшым ву-
чен шинчем.
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