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Калыкын ласкалыкшым эскераш – пырля

«Закон – тиде закон!»

Туге гынат, ППС инспек-
тор-шамычын лишем-

мыштым ужын, нуно кок вел-
ке куржын ышт пыте, а тугак 
ласка чурийым ыштен вучен 
шогышт. Тыгодым кузе ки-
дыштышт сыра кленча ыле, 
тугак кучышт. Йыштрак ку-
далташат ышт тєчє. Такшым 
инспектор-шамыч тидым 
ужыныт, сандене пайдаже 
садак огеш лий ыле. Вара 
ваш-ваш ончальыч, да икты-
же пеле йўкынрак йодо:

– А мо лийын?
– Те уремыште е‰-влак он-

чылно спиртан йўышым йўын 
шогеда, – умылтарыш ин-
спектор.

– А ме єрдыжтє шогена, 
адакшым пычкемышалташ 
тў‰алын, сандене иктат огеш 
ужыс, – шкеныштым пыдал 
налаш тєча кутырызо пєръе‰.

– Уремыште йўмаш – тиде 
законым пудыртымаш, – пе‰-
гыдын ойлыш инспектор да 
могай статья улмымат кала-
сыш.

– Ме такше тидым пале-
на, – йўкшым иземден пе-
лештыш пєръе‰. А весыже 
тугак шып шога. Мом ойлаш 
мутым алят ок му.

А йолташыже умбакыже 
ойла:

– Паледа, ме паша гыч тол-
на да пачерыш пурышна. А 
тушто моткочак шокшо, пич-
пич. Сандене уремыш лекташ 
да кевытыш сыралан миен 
толаш лийна. Но тыште кеч 
яндар южым шўлалтен мут-
ланен шогена манын шоныш-
на. Изиш гына пурен ышна 
шукто. Ала икымше ганалан 
мутланен келшена, шижта-
рымаш дене серлагена да ме 
пачерыш пурена ыле?

Тидын годым пєръе‰ ин-
спектор-шамыч ўмбаке туге 
чот чаманаш йодшын онча-
ле! Тыгодым эсогыл весыжат 
чолга‰ынак кайыш!

– Чынак, ала икымше гана-
же колтеда ыле? – йодо.

Мый гын, тиде жапыште мо-
гай чурийым ыштымыштым 
ужын, товатат, чаманем ыле 
дыр. Адакшым нуно йўшат 
огытыл, изишак подылшо 
веле лийыныт. (Йєра веле 
тушто ом ыште.)

– Уке. Огына колто. За-
кон – тиде закон. Тудым 
шуктыман, – мыйын чаманен 
шогымем жапыште уэш пе‰-
гыдынак каласыш инспектор.

Тылеч вара кок инспектор-
жат нунын прописке да илыме 
адресыштым йодо. Паледа, 
пєръе‰-шамыч коктынат ку-
шеч улыт улмаш? Уке, Йошкар- 
Ола гыч огыл. Саратов гыч!

– Ме тышке командиров-
кыш толынна, – умылтарыш 
мутланаш утларак йєратыше 
пєръе‰же.

«Ой, Юмыжат! 
Воштылтыш! Намыс!»

Нунын нерген кўлеш дан-
ныйым возен налме-

ке, ППС машинашке шинчаш 
кўштышт. Тыгодым пеленышт 
сыра кленчаштымат налаш 
каласышт. Тидым колмеке, 
саде кутырызыжо сыражым 
йўын пытарынеже да клен-
чажым кудалтен кодыне-
же ыле. Но ыш керт. Тыге 
атыжым садак пеленже на-
лаш логале. Доказательстве!

Ынде коктынет пеш маши-
нашке кўзат. А мемнан эки-
пажын кудалыштме транс-
порт – кугу машина: «УАЗ 
Патриот»!

– Да-а, манаш веле, «обе-
зьянникыште» каяш логалеш! 
™мырыштем – икымше гана! 
Иктаж-кєлан каласаш гын, 
огыт ўшане! Ой, Юмыжат! Во-
штылтыш! Намыс! – вудыма-
та чолгаракше. Но тыгодым 
ни тудо, ни йолташыже южо 
моло подылшо семын ны ышт 
вурседыл, ны ышт ўчаше, ны 
«молан на‰гаеда? Колтыза 
мыйым!» манын, шыдын ышт 
кычкырле. Мє‰гешла, ик-
те-весышт дене воштыл-мут-
ланен веле кўзен шинчыч. 
Отдел марте кудалме кор-
ныштат тўрлє мыскарам 
ыштен кутырымышт да вош- 
тылмыштак веле шоктыш.

Толын шумекат, отделыште 
шкеныштым веселан да ла-
сканак кучышт. Кеч тушко ме 
22 шагатлан пурышна да 23 
шагатлан лекна. «Как в ап-
теке!» манме семын. Лач ик 
шагат лийна. Ик минутланат 
шагалракат, шукыракат огыл!

Писынрак лекме шуо

Тушто эн ончычак ин-
спектор-шамыч нунын 

нерген чыла возен пуышт. 
Вара кид дене возымыштым 
тусо пашае‰ компьюте-
рыш погыш. Умбакыже мом 
возымым нунылан лудыч, 
умылтарышт, пырдыж вок-
теке шогалтен, фотографи-
роватлышт да кидпалыштым 
пышташ йодыч. Тидыже ада-
кат кином ушештарыш. Пре-
ступник-шамыч нерген тўрлє 
фильм ден сериалыште тыге 
сниматлымым ужынам ыльыс 
манын шоналтышым. А ынде   

чын илышыштат тиде кузе 
да кушто ышталтмым ужым! 
Эшежым – «обезьянник» ман-
мыжымат. О‰айже, конешне, 
нимат уке. Адакшым тушто 
туалетышт туге чот ўпшал-
теш. Сандене, чыным ойлаш 
гын, тушеч писынрак лекме 
шуо. Йєра, инспектор-ша-
мычын ойлымышт почеш, 
писынак лекна. Южгунамже, 
мутышт почеш, иктаж-кєм 
кондымеке, ятырлан ку-
жунрак лияшышт перна.

А тиде жапыште вес наряд 
вес пєръе‰ым кондыш. Тудын 
денат чыла тидымак ышташ 
тў‰альыч. Мо о‰айже, тудат 
ыш шурго. А вет тышке тўрлє 
койышан е‰-влакат логалыт…

Ме гын командировоч-
ный-влак дене пырля уремыш 
лекна. Вызов лийын огыл, да 
инспектор-шамычын жапышт 
улат, нуным илыме верыш-
кыштак огыл гынат, туддеч 
тораште огыл волтен кодышт.

– Мемнан дене олаште 
гын, товатат, мє‰геш конден 
огыт кодо, а шке семын миен 
шуаш колтат ыле. Да-а, тен-
дан дене ДПС пашае‰-шамы-
чат, ППС инспектор-шамычат 
поро кумылан улыт, шыман 
гына мутланат. Тидым мый 
икымше кечынак шеклане-
нам ыле. Уке, йєраш тєчен 
ом ойло. Тиде чынак, – па-
лемдыш мутланаш йєратыше 
пєръе‰же.

Очыни, тыгайым колмеке, 
инспектор-влакын чонышт-
лан садак сайын чучо. Но ни-
мат ышт ойло…

«Вес ганат толза»

Умбакыже инспектор-ша-
мыч ик адрес почеш пу-

рен лектыч.
– Уда пашам ыштымыжлан 

тиде пєръе‰ 22 шагат деч 
вара мє‰гыштыжє лийшаш. 
Уло-уке – тидым тергышаш 
улына, – палдарыш инспек-
тор, да коктынат кайышт.

А мыйым тўкылен кодышт! 
Чыным ойлаш гын, тиде жа-
пыште чонлан ньыге-нюго 
чучо. Содыки илышыштем 
икымше гана машинаште 
петырен коденыт! Эшежым 
йўдым! Ала-момат шонен пы-
тарет! А трук иктаж-мо лийын 
кая, да огыт пєртыл?! Но, тол-
мекышт, нимомат шым кала-

се. Лўдмем-тургыжланымем 
пырчат шым ончыкто. Лач се-
мынем чотак куанышым…

Ынде ме уэш ик йўмє за-
веденийым ончал савырнаш 
кайышна. Тиде жаплан тушто 
е‰-шамыч улыт ыле. Южышт 
тўжвалнак шогеныт. Нунын 
дене мутланымеке, умылта-
рыме пашам эртарымеке, ин-
спектор-шамыч машинашке 
пєртыльыч.

Шагатыш ончална – пелй-
ўд лишемеш. Мыйын «паша» 
жапем мучашлалтмешке, ик 
минут гына кодын.

– На‰гаен кодена ыле, но 
мыланна маршрутым пудыр-
таш огеш лий. Мом ыштымы-
нам, кушто улмынам, шкеат 
ужда, кызыт гына начальстве 
терген кайыш, – мане инспек-
тор. Тиде жапыште водителят 
мыйым савырнен ончале да, 
«туге» маншыла, вуйжым рў-
залтыш. «Умылем, палем» 
манын, таксим ўжыктышым.

– Тендан дене палыме 
лияш, пашам ышташ мыланна 
чынже денак чот келшыш. Вес 
ганат толза, – темлышт ын-
дыжым кок инспекторжат да 
адакат, «туге» маншыла, ваш 
шыргыжалын чеверласышна. 
Но тыгодым нуно такси толын 
шумым, мыйын машинашке 
шичмем вучен шуктышт, вара 
веле маршрут дене умбакы-
же пашашт дене кудальыч. 
Мом ойлаш – «настоящий 
мужчина» улыт! Мемнам, ка-
лыкым, ўдырамаш-шамычым, 
ласка илышнам чынже денак 
аралыше!

«Те пиалан айдеме 
улыда докан»

А тылеч ончыч тыгай мут-
ланымаш лие.

– Те‰гече нарядыш лек-
тынна веле – вигак манме 
гаяк дежурный частьыш увер 
пурен, да мемнам тудо ве-
рыш ўжыктеныт. Ик кевыт гыч 
пєръе‰ сырым шолыштын 
ыле. Отделыш на‰гайышна. 
Тушто протоколым возышт. 
110 те‰геаш сырым солал-
тымыжлан ынде суд лиеш. 
Тыгак тудлан икмыняр тўжем 
те‰ге штрафым тўлашыже 
логалеш.

Эше кум вызов лийын. Ик 
вере йўшє ўдыр подъездыште 
шинчен, да пошкудыжо-влак 
полицийыш йы‰гыртеныт. 
Миен, отделыш на‰гайышна. 
Тудланат штрафым тўлык- 
тат. Вес вере кредалыныт. Но 
мемнан мийымылан каен пы-
теныт ыле. Пытартыш вызов 
кум шагат наре эрдене пурен. 
Тушто колышо киен. Пєръе‰ 
йолташыж деке миен, да кок-
тын аракам пырля йўыныт. А 
вара туалетыш каен да тушан 
йєралт колен.

А таче теве ласка. Те пиалан 
айдеме улыда докан – пелен-
на кудалыштыда, да ик вызо-
ват уке. Тиде моткочак сай! – 
мане кутырызо инспекторжо.

Чынак, чеверласен, маши-

на гыч лекмем годым веле 
лач гына ала-кушко вызов 
лие. А мыйын улмем годым 
эре ласкан кудалыштна. (Эр-
лашыжым мый дечем вара 
пашашт кузерак кайымым ра-
шемдаш лўмынак йы‰гыртен 
йодым. Кок вере ўжыктеныт 
улмаш!)

– Сєралын огеш йо‰го, 
конешне, но йєршынат сай 
огыл! – вашештышым ту-
нам. – Мутат уке, кажне пре-
ступлений – тиде кє-гынат 
азапыш логалеш, кєлан-
гынат ойгым конда.

Иктаж лу ий наре ончыч 
тыгак ППС инспектор-шамыч 
дене пырля нарядыш лекты-
нам ыле. Тунамже ала ноут-
букым, ала машина оравам 
рончаш тєчышє-шамычым 
ужынна да, кучаш тєчен, по-
чешышт кудалыштынна ыле 
ала-мо. Ындыжым сайынже 
омат шарне. Мо-гынат, пок-
тен кудалыштна, шарнем.

Ты гана нимо тыгай ыш 
лий… Тиде, мутат уке, сай.

– Преступлений огеш 
ышталт гын, тиде, ик велым, 
мемнанат паша лектышна. 
Тугеже меат шке пашанам 
кўлеш семын шуктена, – па-
лемдыш инспектор. Вара 
ешарыш: – Мемнан деч лўды-
так. Палат, уремыште, тўшкан 
пайдаланыме верыште сы-
рам але спиртан йўышым 
йўмылан штрафым тўлыктен 
кертыт. Южыштым отделыш 
кучен на‰гайымымат шкешт 
ужыныт але колыныт, сан-
дене тыгай йєндымылыкыш 
логалмышт огеш шу да мє‰-
ган-мє‰гышкышт шаланен 
пытат. А тыге гын, весе-влак- 
лан уда примерым огыт ончы-
кто. Тиде чынже денак мотко-
чак сай профилактике.

Ойлымыжо моктаныме 
гайрак йо‰гыш гынат, 
тиде чынак. Нуно моткочак 
кўлешан пашам шуктат! 
Полицейский машина ку-
дал эртымым, но эн чот-
шо нуным ужынак, е‰-ша-
мыч лўдыт! Теве мемнанат 
пелйўд лишан Пролетар 
урем дене кудалмына го-
дым рвезе-шамыч ки-
дышкышт сыра кленчам 
кученыт ылят, машина ли-
шеммым ужын, туге пи-
сын вондер коклашке 
куржын шыльыч – пурак 
веле койын кодо. Эшпай 
урем дене эртымына го-
дым гын чотак руштшо 
40-45 ияшрак ўдырамаш 
ден пєръе‰-шамыч ала-
мо шотышто пеш ўчашат 
ыле. Но машинам ужычат, 
тротуарышке шындыме 
сыра стаканыштым эсо-
гыл чумен-тошкен шала-
нен пытышт! Сандене ин-
спекторын ойлымыж дене 
тўрыс келшем, вет нунын 
дене пырля лийме вич ша-
гат жапыште шкеат тидым 
раш ужым да шижым.
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