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Калыкын ласкалыкшым эскераш – пырля

Южо вереже  
лийынат омыл ыле

Марий газет гыч улмем 
пален, мыйым марий 

пашае‰-влак декак пе‰гы-
демдышт. А шочмо йылме 
дене мутланаш садак сайын- 
ракынак чучеш.

Кастене 7 шагатат пеле эр-
талтымеке, ме нунын ончыл-
гоч палемдыме маршрутышт 
дене корныш тарванышна. 
Тиде Гомзово микрорайон 
кумдык лие. Кужытшо – 10 
километр наре. Тушто, тў‰ 
уремла гыч тў‰алын, куды-
вечылашкат савырнен лекна. 
Чыным ойлаш гын, олаште мо 
илем – южо вере пурен ончал 
кудалме изирак урем ден ку-
дывечылаштыже але марте 
нигунам лийын омыл ыле. 
Сандене ужаш о‰айын чучо. 
Тау веле, тыгай йєн лектын…

Теве ик кугурак кевыт деч 
тораште огыл чарнен шо-
гална. Инспектор-шамыч 
(водителят инспекторланак 
шотлалтеш) машина гыч лек-
тыч. Мыят – почешышт. Нуно 
коктынат тугай топката кап-
кылан улыт, туге рошт-рошт 
пе‰гыдын, но тидын годымак 
вашкыде, кужурак йолтош-
калтышым ыштен ошкылыт. 
Ялт киноштыла веле койыт! А 
мый, изирак да ка‰гарак, пок-
шелнышт каем. Сандене тиде 
жапыште чонем тугай кугеш-
нымаш шижмаш авалтыш!

– Кугу вуйлатыше, чапланы-
ше бизнесъе‰ улмемла веле 
чучеш! Пуйто кок секьюрити 
(охранник, телохранитель) 
мыйым арален-оролен кая! 
Тўжвал сындаже ялт тыгай! – 
шыргыжал пелештышым.

Ваштареш толшо е‰-ша-
мычат нуным ончалыт, вара – 
мыйым, адакат – нуным да 
мо ышталтмым умылен огыт 
керт. Сандене тиде жапыште 
мый коклаштышт «кугу ай-
деме» семынак ошкыл кол-
тышым…

Мыят эскерышым – 
кучашак шонышым…

А кунам кудывече вел-
ке тарванышна, тунам 

шкемым ППС пашае‰-влак 
семынак кучаш тыршышым: 
нунын гаяк я ик велыш, я вес 
велыш вуем савыркалышым, 
иктаж-кушто иктаж-мо уда 
огеш ышталт дыр манын, тўт-
кынак ончыштым. Ала кенета 
лач мый ужын шуктем ма-

нын шонышым. Чонем дене 
преступникым кучаш, ну, чот 
полшынем ыле! Тидлан эсо-
гыл йолчиемымат лўмынак 
йєнаным чиенам: осал пашам 
ыштышым покташ логалеш 
гын, куржшемла, йо‰ылыш 
киен ынже код шонышым. Но 
уке. Иктат ыш лий.

Тылеч вара уэш машинаш 
пєртылна да, палемдыме 
жап марте шогымеке, адакат 
маршрут дене корным шуй-
ышна. Ынде вес уремла дене 
эртышна. Кумытынат йыр он-
чыштына. Шинчаланна тугак 
нимо уда ыш перне.

Волгыдыштыжо  
калык ужешыс!

Ке‰ежым пеш вараш 
пычкемышалтеш. Сан-

дене жапше 20 шагат эртал-
тен ыле гынат, эше кече чеве-
рынак ончен.

– Тыгай волгыдыштыжо 
преступленийым ышташ кє 
тоштеш? Калык ужешыс! – 
кудалме годымак инспек-
тор-влак дене мутланаш 
тў‰альым да «мысли вслух» 
манме семын пелештышым.

– Уда койышым кунам 
кояш, преступленийым кунам 
ышташ – йўшє-шамычлан са-
диктак. Каныш кечылаштат 
осал паша шагал огыл ыштал-
теш. Кызыт кевытла гыч шо-
лыштмаш чўчкыдынрак ли-

еда. Утларакше кочкышым, 
аракам, быт химийым ну-
мал луктыт, – вашештыш ик 
инспекторжо. Нуно кє ул-
мыштым, лўмыштым возаш 
огыл манын йодыч, сандене 
йодмыштым шуктем.

Йєн дене пайдаланен, тиде 
жапым пайдалын кучылташ 

тыршен, мый пашашт нерген 
умбакыже умылкалаш тыр-
шышым.

– А машина дене кудал-
мыда годым преступлений 
ышталтмым чўчкыдын ужы-
да? – йодым.

– Ужына. Мутлан, йўшє-ша-

мыч перныл коштыт але вате 
ден марий шургат. Нунын де-
кат шогалына да мо ыштал-
тмым рашемдена. Але, мут-
лан, иктаж кугу ўзгарым, 
арверым, кугу сумкам нумал 
ошкылыт гын, шогалтена да 
кушеч мом на‰гайымыштым 
йодыштына, – рашемдыш 
тудо инспекторак. Чыным ой-
лаш гын, йодышем-влаклан 
эре гаяк тудак веле вашеш-
тыш, сандене тиде але тудо 
манынжат ом возо. Тудак.

«Трук шолыштшо 
куржын лектеш?!»

Теве ынде ме республи-
канский эмлымвер деке 

толын шуна да машинам туш-
ко пурымашке эн покшекак 
пуртен шогалтышна.

– Айста больнице кумды-
кым ончал савырнена, – тем-
лыш инспектор.

– Айста! – кумылын кє-
нышым мый, да вес пашае‰ 
дене пырля почешыже тарва-
нышна.

– А такшым тыгай вер-
лаштат преступлений лие-
да? – єрын йодым.

– Лиеда. Палатыла гыч шо-
лыштмо нерген колында, очы-
ни? Ме тыгайымат тергена. 
Трук иктаж омса гыч иктаж-кє 
иктаж-мом шолышт куржын 
лектеш. Тыгаят лийын кер-
тешыс, – вашештыш пєръе‰.

– Туге-е, – маньым да ты-
леч вара йырем эше тўт-
кынрак ончышташ тў‰альым. 
От палыс: ала чынже денак 
преступник койылалта. Но 
уке. Тыштат иктат шинчалан 
ыш перне.

Тылеч вара ме угыч маши-

на деке пєртылна да адакат 
палемдыме маршрут дене 
умбакыже кудална. Тиде гана 
ик йўмє заведений ваштареш 
шогална да тушко пурен лек-
на. Чыным ойлаш гын, мый-
же, чурийыш маскым чияш 
монь тєчен шогылтын пурен-
же шымат шукто – инспектор 
мє‰гешат лекте.

– Тушто чыла сай. Эше ик 

е‰ат уке, – мане.
Мутшылан ўшанышым да 

мє‰геш почешыже савырнен 
ошкыльым. Шкеже семынем 
шонем: «О‰ай, алят поды-
лаш але йўашак иктат толын 
огыл?! А вет жапше 21 шага-
тымат эрталтен. Но тиде сай 
тугеже…»

Тушеч тарванен, умбакыже 
кудална. Да адакат кудыве- 
чылашке пурен лекна. Шуко 
пачашан ик кугурак пєрт  
ончыч эртен, шєрын велыш-
кыже савырнышна гына –  
инспектор водительлан  
ойлыш:

– Тышан чарналте-ян.
«Мо лийын? Молан чарнал-

таш йодо?» – єрын шонкалаш 
гына тў‰альым – тудо кок 
пєръе‰ деке лишемеш. Жап 
22 шагат лишке ылят, мый, 
чыным ойлаш гын, уже пеле 
нерен шинчем ыле. «Детское 
время истекло» манме се-
мын малаш веле шоненам. 
Но вет мый 19 шагат гыч пел- 
йўд марте нунын дене пырля 
кудалышташ йодынам. Сан-
дене могай малымаш – тиде 
кастене пашам шот денак 
ышташ манын, шканем ик-
мыняр гана «кўштен кала- 
сышым»!

Инспекторын, вара ве-
сыжын уремыш лекмекыштат, 
малыме шумем ўштылмы-
ла вигак пытен кайыш, да 
мыят почешышт лектым. 
Пєртын єрдыж велышкыже 
кок пєръе‰ шылынрак пу-
рен шогалынытат, коктын 
пеш мутланат. ППС наряд 
лишеммым ужын, паледа, 
чурийыштышт лўдмаш йєр-
шын ыш палдырне. «Моло-
дец улыт! Лўдмыштым огыт 

ончыкто! Шкеныштым чын 
пєръе‰ гаяк кучат!» – шо-
налтышым семынем. Но тўж-
вал сынышт дене ласка улыт 
ыле гынат, кєргыштышт тур-
гыжланымаш шочмо палды-
рныш. Кузе от тургыжлане? 
Полиций дене кєн «кылым» 
ыштымыже шуэш? Нунын 
тый декет толмыштым ужат 
гын, вигак ушыштет 100 шо-

нымаш ден йодыш лектыт: 
«Мо лийын? Мый мом ыште-
нам? Нуно молан мый декем 
лишемыт?..» Нуным тыгай 
шижмашак авалтыме пал- 
дырныш.

Мучашыже лиеш

Любовь КАМАЛЕТДИНОВА

Пашашт моткочак кўлешан!
«Азап – йол йымалнак» рубрикым вўдемат, кажне арнян тўрлє туткар, аварий, преступлений нерген увер-влакым 

шергал лекташ перна. Кокланже южыжым пален налам да кузе тыге лиймылан, кузе тиде ышталт кертмылан шке-
ат єрам.

Ала иктаж вереже шкеат миен лектам да молан, кузе нунын ышталтмыштым шке шинчам денак ужам шонен, 
тидлан моткочак ўшанен, ик кечын республикысе МВД-н Патрульно-постовой службыжын пашае‰же-влак дене 
пырля рейдыш лекташ шонен пыштышым. Эшежым преступлений ышталтмым нине пашае‰-шамыч кузе ужын 
шуктат, кузе рашемдат, тиддеч вара мом ыштат – палыме шуо. Сандене тидлан эсогыл шке каныш кечемат, шу-
маткечым, ойырынем ыле. Но ведомствын пресс-службыштыжо каласышт: паша кечылаште преступлений чўчкы-
дынрак ышталтеш. Тыге кугарня кастене ик экипаж дене пырля нарядыш тарванышым.

А кунам кудывече велке тарванышна, 
тунам шкемым ППС пашае‰-влак семынак 
кучаш тыршышым: нунын гаяк я ик велыш, 

я вес велыш вуем савыркалышым, иктаж-кушто 
иктаж-мо уда огеш ышталт дыр манын, тўткынак 
ончыштым. Ала кенета лач мый ужын шуктем 
манын шонышым. Чонем дене преступникым 
кучаш, ну, чот полшынем ыле!

– Тыгай волгыдыштыжо преступленийым 
ышташ кє тоштеш? Калык ужешыс! – кудалме 
годымак инспектор-влак дене мутланаш 

тў‰альым да «мысли вслух» манме семын 
пелештышым.

– Уда койышым кунам кояш, преступленийым 
кунам ышташ – йўшє-шамычлан садиктак. 
Каныш кечылаштат осал паша шагал огыл 
ышталтеш. Кызыт кевытла гыч шолыштмаш 
чўчкыдынрак лиеда. Утларакше кочкышым, 
аракам, быт химийым нумал луктыт, – вашештыш 
ик инспекторжо. 

– Тушто чыла сай. Эше ик е‰ат уке, – мане.
Мутшылан ўшанышым да мє‰геш почешыже 

савырнен ошкыльым. Шкеже семынем шонем: 
«О‰ай, алят подылаш але йўашак иктат толын 
огыл?! А вет жапше 21 шагатымат эрталтен. Но 
тиде сай тугеже…»


