
Чужанiнӧй – Шӧръягӧй! 

 

Менӧ шуӧны Настаӧн. Ме ола Шӧръяг посѐлокын. Водзынсӧ 

Шӧръягыс мӧднога гижсьылӧма – Шэръяг – роч нога. Шӧръяг нимыс 

важсяджык, татшӧм нимсӧ пуктӧмаӧсь сы вӧсна, мый посѐлокным сулалӧ яг 

шӧрын, зэв мича инын. Ме кӧсъя юксьыштны тіянкӧд аслам мӧвпъясӧн, 

мыйӧн меным воӧ сьӧлӧм вылӧ менам муса Шӧръягӧй. Гашкӧ и тіянлы окота 

лоас волыны миянӧ да асланныд синъясӧн аддзывлыны ставсӧ, мый йылысь 

ме кӧсъя висьтавны. 

Кыдзи ме висьтавлы нин, Шӧръягӧй меным зэв дона. Тані ме чужи да 

быдми, дзолядырсянь нин тані ола. Тані ставыс меным тӧдса да муса. Но 

медъѐна меным воӧ сьӧлӧм вылӧ миян вӧрным. Майбыр, ылӧ мунны оз ков! 

Ставыс матын, сӧмын муртса петышт керкасьыд. Миян вӧрын быд во быдмӧ 

уна – уна вотӧс да тшак. А пуясыс кутшӧм мичаӧсь! Быд кадколастӧ вӧрыс 

аслыспӧлӧс мича: кӧть арнас, кӧть тӧвнас, кӧть тулыснас, кӧть гожӧмнас.  

Заводитам арсянь. Арнад петан ывлаӧ и быттьӧ веськалан мойдӧ. 

Ставыс гӧгӧрбок мича, уна – уна рӧма. Пуясыс сулалӧны кодкӧ гӧрд, кодкӧ 

виж, кодкӧ пемыдгӧрд, а кодкӧ век на турунвиж. И быдӧн на пиысь 

аслыспӧлӧс мича. Ме верма вель дыр сулавны да нимкодясьны татшӧм 

мичнас. Ме ѐна радейта арсӧ, ӧд мыйӧн пыдӧджык пыран вӧрас, сійӧн быттьӧ 

мичаджык и мичаджык пуяс син улад уськӧдчӧны. Ме аслам пӧдругакӧд 

арбыд ветлӧдла вӧрӧ, медым кузь тӧвбыд кежлӧ кольны сьӧлӧмам тайӧ 

кыпыдлунсӧ да мичлунсӧ.  

Но и тӧвнас миян вӧрыд вермӧ кыпӧдны сьӧлӧмкылӧмтӧ. Кор вӧр – 

ваыс кынмалас, пуяс вылас артмӧ еджыд пуж. Шонді водзын сійӧ югъялӧ, 

синтӧ быттьӧ пӧртӧ. А пуясыс юрнысӧ кыпӧдӧмӧн быттьӧ шуӧны: «Со ӧд 

кутшӧм мичаӧн ми вермам на лоны!» И збыль, видзӧдан пуяс костӧд шонді 

вылӧ, и кутас кажитчыны, быттьӧ кодкӧ нарӧшнӧ тадзисӧ мичмӧдӧма найӧс. 

А сьӧлӧм вылад лоӧ шоныд да долыд. 



Тӧв бӧрся локтӧ гажа тулыс. Тулыснад ставыс ловзьӧ, садьмӧ да 

мичаммӧ. Вӧр – ваыс кыпыдмӧ, садьмӧ. Пуяс вылын польччӧны гаръясыс, а 

сэсся мыччысьӧны ичӧтик коръяс. Гӧгӧр кылӧ лэбачьяслӧн кыпыда 

дзользьӧмыс, и сьӧлӧмыд тшӧтш заводитӧ сьывны.  

А со и гожӧм воис. Гожӧм – тайӧ миянлы медся кыпыд да дыр 

виччысяна кад.  Пуксьӧны жар лунъяс, гӧгӧрбок ставыс веж, дзоридзьяс 

нюжӧдчӧны мелі шонділань. Посѐлокным ловзьӧ: пӧль – пӧч ордас локтӧны 

внук – внучкаясыс. Быдлаын кылӧ челядьлӧн кыпыд гӧлӧсъясыс. 

Лунтыръясӧн позьӧ купайтчыны, чери кыйны да вӧрӧ ветлӧдлыны. А тшакыс 

да тусьыс мыйта вӧрас! А сынӧдыс кутшӧм чӧскыд! Кӧть лунтыр сэні ов. 

И позьӧ ӧмӧй татшӧм мича вӧр – ва дорсьыс кытчӧкӧ бокӧ мунны? Ме 

чайта да, оз. Кор ме вӧлі велӧдча ичӧт классъясын на, менӧ мӧдӧдлісны 

саридз дорӧ лагерӧ. Сэні вӧлі зэв мича, но мӧд луннас нин меным сэні лоис 

гажтӧм. Шӧръягӧй менӧ кыскіс ас дорас бӧр, тані ӧд менам ставыс ас. Ме 

весиг бӧрді. Дум вылӧ усисны ѐртъясӧй, бать – мамӧй, дона вӧр – ваӧй… А 

кор бӧр локті гортӧ, менам сьӧлӧмӧй вӧлі дась чеччыштны морӧс пытшкысь 

радысла. Ме вӧлі чеччала, радла, да пыр жӧ котӧртлі вӧрӧ, медым выльысь 

аддзысьлыны аслам радейтана инъяскӧд. И ме гӧгӧрвои, мый меным 

некутшӧм мӧд инъяс оз ковны, ӧд чужан мусьыд донаджыкыс нинӧм абу. А 

ме вывті ѐна радейта ассьым Шӧръяг посѐлокӧс. 

 

 

 

 


