
 



 

СВЕТЛАНА БЕССОНОВА 

 

 

 

 

 

 

ЧАЧАВИЙ ДЕН УНАВИЙ 
 

Йомак 

Изирак класслаште тунемше йоча-влаклан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йошкар-Ола 

2011 

 



УДК 82.34 
БЕК 84 (2Рос=Мар)4 
Б 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БЕССОНОВА С. А. 

ЧАЧАВИЙ ДЕН УНАВИЙ. Йомак. 
Йошкар-Ола, 2011. - 16 стр. 

 

С. А. Бессонова. 2011 
ООО «Стринг»,2011 



Шукерте ожно чодыра лоҥгасе ер 

воктенсе изи ялыште иленыт улмаш 

марий ден ватыже. Нунын Чачавий лӱ 

ман мотор ӱдырышт лийын. Иленыт 

нуно шке семынышт,ойгым палыде. 

Суртоза сӱретче лийын, мастарлык 

ше дене ӧрдыж кундемлаштат чапла 

нен. Ватыже ялыште эн мотор да эн 

ушан улмыж дене ойыртемалтын; ма 

рийже ден ӱдыржӧ дек пеш ныжыл, а 

пошкудыжо-влак деке пеш поро кумы 

лан лийын. Йодын мийыше еҥлан кеч- 

кунамат полыш кидшым шуялтен. 

Но тиде ешыште пиал кужунак озала 

нен огыл. Вучыдымын озавате черлана 

да колен колта. Сӱретче йӧратыме ва 

тыж деч посна киен кодеш, а Чачавий 

- шӱмбел аваж деч посна. 

Ватыжын колымекыже, марийже ой 

гыра-ойгыра да суртышко кокымшо 

пелашым конден пурта. У ватын шкен 

жын торжа да його ӱдыржӧ лийын. 
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Вашке Чачавий тудын уда койышыжым 

пален налеш. 

Суртоза  суртшо   гыч чӱчкыдын   шке 

сомылжо дене  лектын  каен, а озан 

лыкым   виктарен  шогаш у ватыжлан 

ӱшанен    коден. Но осал изава, марий 

жын уке улмыж дене пайдаланен, сурт 

кӧргысӧ чыла пашам кугывате ӱдырын 

нӧргӧ  вачӱмбакыже кусарен.  Осал 

ӱдырамаш   Чачавийым  йӧратен   огыл, 

тудым неле  паша дене  индырен, эсо 

гыл ош тӱня гычшат шыгыремден кол 

тынеже.  А   шке ӱдыржым уда койыш 

лан гына таратылын. Унавий, аважын 

ӱмбак  ончен, тулык ӱдырым  койдарен 

веле, капкылжым пашаш туржын огыл, 

а уремыште гына  модын  коштын.  Но 

торжа Унавийым ӱдыр-влак йӧратен 

огытыл да тудын дене келшымыштым 

чарненыт. 

Шочмо  аважын  улмыж годым Чача 

вийын шуко йолташыже лийын. Нунын 
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дене пырля тудо жапым веселан эр 

тарен, но ынде тудым уремыште шуэн 

ужат, да йолташыже-влакат пиалдыме 

ӱдырым монденыт. Кугыватын ӱдыржӧ 

тыгай пӱрымаш дене серлаген илен. 

Лач ик кува гына,кудыжым ура койыш- 

шоктышыжлан Вуверкува манын лӱм 

деныт, ӱдырын уке улмыжым шижын. 

Вуверкувалан у пошкудыжо да тудын 

ӱдыржӧ еҥ дене торжа улмыштлан ви 

гак келшен огытыл. 

Йомакым писын каласкалаш лиеш,но 

паша вашке ок ышталт. Ик кечын эр 

дене эрак Вуверкува пошкудыжо-влак 

деке Чачавийын извате дене кузе илы 

мыж нерген пален налаш лектын ошкы 

леш. Суртоза мӧҥгыштыжӧ лийын огыл, 

икмыняр жаплан тудо шке пашаж дене 

ӧрдыж верыш каен. Озавате Вуверку 

вам йӱштын вашлиеш, а шоҥгыеҥын 

«Чачавий    мӧҥгыштыжӧ    мо?»   манын 

йодмыжлан   капкам   почеш   да поктен 
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лукташ тӱҥалеш. Но Вуверкува куды 

вече гыч ок лек,чылажымат пален нал 

неже. Лач тиде жапыште кугыватын 

ӱдыржӧ шкежак капкам почын пура: 

ӱмбалнысе тошто тувыржо  пӱжвӱд 

дене нӧрен,кок кидешыжат вӱдан вед 

рам кучен. Тыгай нелыт дене шкежат 

пӱгырнен, пыкше-пыкше ошкылеш. Ву 

веркувалан раш лиеш: ӱдырын илышы 

же куштылго огыл. Лач тиде жапыште 

пӧрт гыч, веселан тӧрштылын, Унавий 

лектеш. Чачавийым кидше дене шӱка 

лын,шоҥгыеҥлан йылмыжым ончыктен, 

уремышке модаш лектын кая. 

- Да,тетла тидым чыташ ок лий,- шо 

налта семынже пошкудо кува да изва 

тым шекланаш шонен пышта. 

Эр гыч кас марте Чачавий, кидшым 

кандарыде, пашам ышта, а извате ту 

дым тугак шӱрдылеш. 

Икана кече шичшаш велеш ӱдыр 

ерышке вургемым шӱалташ кая. Тыш- 
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ке тудо поснак кастене толаш йӧрата. 

Шӱдӧ ияш  пушеҥге-влак  семынышт 

шып мутланеныт,пеледыш ден вондер 

ла тудлан вуйыштым  савеныт, тудым 

чаманеныт. Кугыватын ойган ӱдыржым 

ончен, нуно шкештат йӧсланеныт. Теве 

кызытат тудо, шке аважым шарналтен, 

шып шортеш. Вӱд ӱмбакыла пӱгырнен, 

тудо вургемжым шӱалташ тӱҥалеш, но 

тиде жапыште тудым ала-кӧ шеҥгечше 

чот гына шӱкал колта. Ер пундашке во 

лаш тӱҥалмыж деч ончыч тудо изаван 

шыде чурийжым ужын шукта. Тыге ӱдыр 

вӱд  пундаште  лиеш. Тудын  шинчаон- 

чыланже йомакысе тӱня сӱретлалтеш. 

Тудым изи кол-влак вашлийыт,чыланат 

айдеме йылме дене ойлаш тӱҥалыт да 

вӱд  пундашысе шӧртньӧ полатыш ер 

кугыжанышын  кугыжаже-Нужгол деке 

намиен пуртат. 

Изватын осал пашажым пален нал 

мекыже,  Вуверкува Чачавийым чама- 
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на да Унавийым изи пийыш савырен 

шында. 

Извате  осал  пашам  ыштымыжлан 

ӧкыненак  колта   да, полышым  йодын, 

шоҥгыеҥ деке кая, но вараш кодын. 

Вуверкува тудым йӱштын вашлиеш да 

тыгерак вашешта: 

- Поро лият, кугыватын ӱдыржым 

йӧраташ,шке ӱдырет семынак тургыж 

ланаш тӱҥалат гын,тылат полшем. 

Извате омыжымат йомдарен, йӱдым 

почаҥынак эртара, а изишлан гына не 

ралтен колта — вигак шучко омо тудым 

авалта. Кӱлеш наре маленжат ок  шук 

то - уже кынелаш жап. Ондак сурт кок 

ласе пашам Чачавий  шкетынак ыштен, 

а ынде чыла тудым изватылан шканже 

шуктыман. Його ӱдырамаш ӱштервош- 

тыржымат кидыштыже кучен от мошто, 

эсогыл ойгыренат налеш, но нимом от 

ыште, шканжак кудывечым ӱштешыже 

логалеш. Тиде жапыште Вуверкува то- 
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лынат шуэш. 

«Пошкудем таче мыйым кузерак вара 

вашлиеш? Чыла дене поро лиям манын 

сӧрымӧ мутшым шарна мо?» - шона 

семынже тудо. 

Извате шоҥгыеҥым порын вашлиеш, 

пуракан ӱштервоштыржо дене куды 

вечыж гыч поктен ок лук. Тидлан кӧра 

Унавий уэш айдемыш савырна. 

А Чачавий тиде жапыште вӱд йымал 

нысе  кугыжаныште Нужгол дене ила, 

ойгымат огеш пале. Ер кугыжа ӱдырым 

поро чонан улмыжлан йӧратен шында. 

Тудо тулык икшывын ерыш шинчавӱд 

шым йоктарен шортмыж нерген шуко 

гана колын. Кугыватын ӱдыржым еҥ- 

шамыч деке колтымыжо шуын огыл,но 

кол-влак тудлан изватым Вуверкуван 

«туныктымыж»  да  тудын  поро лиймыж 

нерген каласкаленыт. Нужгол кол- 

влаклан ӱшанен, ӱдырым,ший да шӧр 

тньӧ дене пойдарен,мӧҥгыжӧ ужата. 
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Да Чачавий, мотор руш ӱдыр лийын, 

мӧҥгыжӧ пӧртылеш. Ынде тудо эшеат 

моторынрак коеш. 

Извате ден ӱдыржӧ тудын пӧртылмы 

жым вучен огытыл. Нуным когыньыш 

тымат кӧранымаш авалта. Кӧранымы- 

жлан кӧра извате поро да ласка лияш 

сӧрымыжымат тунамак монда да ик 

осал пашам чоян шукташ шонен пыш 

та: шке ӱдыржым ер серыш намия да 

вӱдыш шӱкал колта. Унавий вигак ер 

пундашке волен кая. 

Чачавийын поян пӧлекше сут ӱдыра 

машын ушыжым аҥыртарен. Нужгол 

ӱдыржыланат шергакан пӧлекым пуа 

шонен, тудо ӱдыржын пӧртылмыжым 

вучаш мӧҥгыжӧ кумыл нӧлтшӧ ошкы 

леш. 

Ик кече эрта, весе, а Унавий ер пун 

даш гыч огеш пӧртыл. Сут ӱдырамаш 

йӧратыме ӱдыржым вучен ок шукто. Ер 

серыште шоген, тудо шуко шинчавӱд- 
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шым йоктарен,но вараш кодын. 

Вашке мӱндыр вер-шӧр гыч Чача 

вийын ачаже пӧртылеш. Уке улмыж 

шеҥгеч мо лийме нерген пален налеш 

да осал ватыжым суртшо гыч поктен 

колта. Ӱмыржӧ мучко тудо кочо шин 

чавӱдым йоктарен. 

А ачаж ден ӱдыржӧ ондакысе дечат 

сайынрак илаш тӱҥалыт. Вуверкувам 

справедливый характеран улмыжлан 

ялыште чыланат порын «Айвика ковай» 

манаш тӱҥалыт. 
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