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Джеджим грездын 

 
Видза олан, менам дона тӧдтӧм ерт! 

 
Гижӧ тэныд Шӧръягса школаын велӧдчысь Дмитрий Напалков. Мӧдӧда тэныд письмӧ. 

Дерт, позьӧ и телефон пыр сернитны, но сэки ставсӧ он вермы висьтавны. Оз тырмыны 

кывъясыд. 
 

А ме кӧсъя тӧдмавны, кыдзи тэ олан? Школаад кыдзи велӧдчан? Ветлӧдлан он 

кутшӧмкӧ кружок либӧ секция вылӧ? Пырӧдчан-ӧ кутшӧмкӧ конкурсъясӧ, олимпиадаясӧ? 

Эм абу тэнад хобби? Вӧлiн-ӧ кутшӧмкӧ вермӧмъяс? Петавлан он рытнас гуляйтны либӧ 

ворсны ертъясыдкӧд? Кутшӧм инъяс тэныд воӧны сьӧлӧм вылад? 

 
А ме со кӧсъя висьтавны, кутшӧм менам медрадейтана инъяс эмӧсь татӧн, менам дона 

Джеджимгрездын. Тайӧ енмӧдчанiн, чужан му туялан музей да сиктса библиотека. 
 

Медводз кӧсъя висьтавны енмӧдчанiн йылысь. Сiйӧс лӧсьӧдiсны да восьтiсны сэк, кор 

Комиын пасйисны Спортлысь во. И, дерт, пыр жӧ лоис миян медрадейтана местаӧн. Ӧд 

ӧнi позьӧ ворсны мачӧн, котравны, чеччавны, енмӧдны ки-кок. Ӧнi ми быд гожӧм 

чукӧртчылам танi. И йӧзыс пыр унджык волывлӧ. А тайӧ зэв бур. Спорткӧд ертасьӧмыд 

некодлы лексӧ эз на вӧчлы, а мӧдарӧ, енмӧдӧ дзоньвидзалунтӧ да видзӧ лек оласногысь. 

Енмӧдчанiнным миян кӧть и абу ена ыджыд, но зэв бур. Ми сэнi ертъяскӧд ворсам 

футболысь, баскетболысь, волейболысь. Эмӧсь сэнi и турникъяс, кӧрт пос. Ми 

тшӧкыдджыка ворслам футболысь Шӧръягса зонъяскӧд. 
 

Тайӧ местаыс лоис меным радейтанаӧн сы вӧсна, мый сэнi позьӧ чукӧртчыны да 

ворсны ертъяскӧд, лӧсьӧдны выль ертъясӧс. Татшӧм енмӧдчанiнъясыд паськӧдӧны да 

вынсьӧдӧны спорт дорӧ иуслун, отсалӧны том йӧзлы овны куритчытӧг да ютӧг. 
 

И тайӧ збылысь тадзи. И ме кӧсъя, медым татшӧм енмӧдчанiныс лоис эськӧ унджык 

быд грездын, сиктын да карын. И окота, медым спортыс миян канмуын водзӧ сӧвмис да 

паськалiс. 
 

Сэсся ме кӧсъя висьтавны грездса библиотека йылысь. Сiйӧс восьтiсны нималана 

гижысь Виктор Напалковлӧн юбилей кежлӧ. Сэнi эм зэв уна небӧг, но медунаыс, дерт, 

Виктор Егоровичлӧн. Та кындзи библиотекаас лӧсьӧдӧма жыр, кӧнi петкӧдлӧма важ коми 

кыйсьысьяслысь кӧлуйсӧ да прӧмыссӧ. Уджалӧ сэнi Зоя Степановна Напалкова. Сэтчӧ 

волывлӧны уна йӧз, весиг суйӧр сайысь. Ӧд Наталья Васильевна, Виктор Егоровичлӧн 

гӧтырыс, лӧсьӧдӧма сэтчӧ туристалан шӧрин. Вайисны телевизор, ноутбук, кӧсйӧны 

нюжӧдны ӧтуввез. И, дерт, ӧнi йӧзыс унджык кутiсны волывлыны сэтчӧ. А шӧрин йӧрас 

мыйсӧ эз лӧсьӧдны! И амбар, и качай, и юкмӧс, эмӧсь и сцена да лабичьяс. Сэтчӧ 

волывлӧны уна пӧлӧс йӧз: гижысьяс, юралысьяс, мукӧд сикт-грездын олысьяс. Сэнi 



нуӧдлӧны быдсикас гажсӧ. Волiсны и Украинаса землячествоысь войтыр, петкӧдлiсны 

ассьыныс культурасӧ: сьылiсны-йӧктiсны, гажӧдчисны. Ме зэв ѐна радейта сэтчӧ 

ветлыны. Век позьӧ мыйкӧ выльтор тӧдмавны. 
 

Но и коймӧд радейтана ин – тайӧ краеведческӧй музей. Сэтчӧ чукӧртӧма унатор. Тайӧ 

музейыс меститчӧма детсад дорӧ. Водзын сэнi вӧлi ичӧт классъяса школа. Экспонатъяссӧ 

ваялӧмаӧсь быдлаысь, но медунасӧ, дерт, татчӧс олысьяс сетӧмаӧсь важ эмбурсӧ да 

кӧлуйсӧ. Миян музейын эм некымын жыр. Ӧтиас важ олӧм йылысь ставыс, мӧдас – айму 

вӧсна Ыджыд тыш йылысь, коймӧдас – миян грездлӧн артмӧм йылысь юӧръяс. 
 

Дерт, гижны позьӧ унатор, но бурджык лоӧ, ставсӧ кӧ тайӧс аддзылан ас синнад. 

Сiдзкӧ, видза кора тэнӧ, дона ертӧй, миян Джеджим грездӧ волыны, тӧдмасьны став тайӧ 

иннас аслыд. А ме тэныд отсала бура ставсӧ гӧгӧрвоны да аддзыны. Сiдзкӧ, 

аддзысьлытодз! Виччыся тэнӧ. Гижышт меным сэсся ас йывсьыд. 
 

Та вылын помала ассьым гижӧдӧс. Став бурсӧ! 

 

Тэнад выль ёрт – 
 

Дмитрий Напалков. 


