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БАЛАЖ ФӰЗФА (FŰZFA BALÁZS) 

чумырен 
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Даниэль Бержени (Berzsenyi Dániel) (1776–

1836) 

 

 

ЛИШЕМШЕ ТЕЛЕ 

 

Садерна саргая, моторжат велалтеш, 

Нарынчалге лышташ йоҥга пижын укшеш, 

Чевер роза кошкен, тамле ӱпшым моктен 

    Ок чоҥештыл Зефир йырым-йыр куанен. 

 

Мурсемжат огеш шергылт, мотор кушкыл ден 

Огеш гӱрлӧ ош кеде, ок мод йывыртен 

Ӱэпун тайналт кечыше укш вӱд мартен,  

    Яндар йогын воштончыш шудаҥын пытен. 

 

Курык могыр верлаште шып-тымык оза, 

Тарай лышташан укш орлаҥгым рӱза. 

Йыр йоҥгалтын мурсем ден куанле кундем, 

    Шӱлыкаҥын чыла, кызыт вошт шыпланен. 

 

Шулдыран писе жап, пеш виян чоҥешта! 

Йомшо шулдыр пеленже пӧрдеш чылажат! 

Мланде валне чыла шинчалан вел коеш, 

    Гӱл саскан сур лепене йырваш велалтеш. 

  

Пеледеш эркынрак аршашемын саска, 

Шошо кече-влакем коден мыйым каят, 

Тӱрвышкем огеш воло лай кушкыл тайналт, 

    Ты пеледышым мые ом шукто шупшал. 
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Огеш пӧртыл жапем, коден мыйым кая, 

Мыланем шошымат огеш кондо тетла, 

Петырналтше шинчамым ок юло тунам 

    Воктенем лийше Лоллин шем шинчажат. 

 

(1804 ий деч вара) 

Светлана Григорьева кусарен  
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Михай Вöрöшмарти (Vörösmarty Mihály) 

(1800-1855) 

 

 

ШОҤГО ЧЫГАН 

 

Чыган, шокталте! Подыл аракам! 

Молан нераш? Куандарал мемнам! 

Вӱд дене ок кӱл ойгым йыгырташ, 

Кӱлеш тич атыш аракам темаш. 

Тыгае илышын ик пеҥгыде закон — 

Ондак кылма, вара ыра шӱм-чон. 

Шокталте! Вет кеч-мон мучаш лиеш, 

Смычок шӱкшӱ тояшке савырнен кертеш. 

Шӱм кӧргыш чукыр семын теме аракам, 

Тетла нимо нерген шонаш ок кӱл арам. 

 

Тек вуйыштет вуйдорык сургалтеш, 

Тек вӱр вӱргорныштет шургал модеш, 

Шинчат йӱла тӱжемле шӱдыр гай, 

Семкыл, чымалт, тек йыҥыса-йоҥга. 

Тӱтан, шонет, йырвелым пуалеш, 

Еҥ-влакым пуйто мландыш темдалеш. 

Шокталте! Вет кеч-мон мучаш лиеш, 

Смычок шӱкшӱ тояшке савырнен кертеш. 

Шӱм кӧргыш чукыр семын теме аракам, 

Тетла нимо нерген шонаш ок кӱл арам. 

 

Тӱтан деч тале мурылан тунем. 

Тый шокталтет — лектеш тугае сем: 

Пушеҥгым вож гычак катен луктеш, 

Чыла чонаным шӱй гыч темдалеш. 
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Йырваш лӱшка! Да ты тӱтан семеш 

Ош Юмын шепкажат дыр лӱҥгалтеш. 

Шокталте! Вет кеч-мон мучаш лиеш, 

Смычок шӱкшӱ тояшке савырнен кертеш. 

Шӱм кӧргыш чукыр семын теме аракам, 

Тетла нимо нерген шонаш ок кӱл арам. 

 

Кӧ тушто уло чонын васара? 

Кӧ уло кертмыж ден шортеш, кара? 

Мардеж мо тиде, вустык, толаша 

Я вес иктаже лектын томаша? 

Я суксо шӱлыкыш пурен да йыҥыса? 

Ораде еҥ шке йӱдык денже чеҥгеса? 

Шокталте! Вет кеч-мон мучаш лиеш, 

Смычок шӱкшӱ тояшке савырнен кертеш. 

Шӱм кӧргыш чукыр семын теме аракам, 

Тетла нимо нерген шонаш ок кӱл арам. 

 

Тыге чучеш: ошман пустынь лоҥгаш 

Логалын, еҥ ок пале, куш каяш,  

Да шольыжо изажым йышт пуштеш, 

Йоча шортеш, чолак-окшак шортеш. 

Шем курныж кычалеш кочкаш вилям 

Да Прометейым куткыж-влак чӱҥгат виян. 

Шокталте! Вет кеч-мон мучаш лиеш, 

Смычок шӱкшӱ тояшке савырнен кертеш. 

Шӱм кӧргыш чукыр семын теме аракам, 

Тетла нимо нерген шонаш ок кӱл арам. 

 

А сокыр шӱдыр гае мланде шар 

Пыкше-пыкше гына пӧрдаш тырша. 

Тӱня вӱдшор, тый тиде шерге шӱдырнам 

Чыла шем йырнык дечын ӱштыл нал. 
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Да Арарат дек шоҥго, мунло Ной 

У илышым конда. Тек пушыжо ок нойо. 

Шокталте! Вет кеч-мон мучаш лиеш, 

Смычок шӱкшӱ тояшке савырнен кертеш. 

Шӱм кӧргыш чукыр семын теме аракам, 

Тетла нимо нерген шонаш ок кӱл арам. 

 

Шокталте! О, уке! Тек каналта семкыл. 

Пайрем вара толеш. Модеш шӱм-кыл. 

Да жап шумек, тӱтанже лыплана, 

Ваш шургымаш пыта, сар тул чарна. 

Тыгай мурсемым сотын тарваташ, 

Чыган, тый ямде лий. Огеш кӱл ойгыраш. 

Смычокым кидыш налмекет арун, 

Тӱнян тӱсшат тек вашталтеш кугун. 

Шокталте! Тӱрвӧ дек намие аракам, 

Нимо нерген тетла ит шоно тый арам. 

 

(1854, июль-август) 

 Геннадий Ояр кусарен. 
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Янош Арань (Arany János) (1817-1882) 

 

 

СОНДИН ПАЖШЕ-ВЛАК 

 

Пылыш шаланыше Дрегей тайнен, 

Кече волгалтын, шучко сöй пагыт; 

Чонло, мотор курык вуй ужарген, 

Умдо аркаште лойгалтын. 

 

Лютньым
*
 кучен, кок рвезе, сукен 

Шинчыныт. Умдо тÿҥ койын ыресла. 

Лапыште, ÿлнö, саркалыкше ден 

Шучко Али поген чесым. 

 

«Сондин кок «шÿшпыкшö» мо огеш тол?  

Бюлбюл йÿкан ош кавасе кок роза? 

Тек чинче-мурым шÿшерыш погат  

Ÿдыр шÿйлан келшен толшым». 

 

«Тушто шыман курык вуй ужарген. 

Тисте лойгалтын гяур паша
**

 валне.  

Лютньым шоктен, кок рвезе, сукен, 

Шортыт шÿгарже ÿмбалне». 

 

… Ялысе попым, Мартоным колтен 

Шучко Али нунын дек увер дене: 

  

                                                 
*
 Лютня – семÿзгар 

**
 Паша – вуйлатыше, тöра 
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Сонди, чамане шкендым, порем, 

От му тышан шочмо верым. 

 

«Каче-влак! Ынде яра ты арка, 

Умдо воктене от теме шеретым: 

Айста пеленна – куан аракам, 

Ÿлнö темлат мÿй щербетым
*
.»  

 

Ойло, Мартон, тöратлан, каласем: 

Сонди серлагышым туддеч деч ок вучо, 

Ямде серлагыш мылам Иисус ден, 

Вигак туддек каем лучо. 

 

«Пальма, инжир, тÿрлö тутло саска, 

Чапле султанын кучеммланде чесле: 

Тамле пушан тÿрлö йöр. Чон ласка. 

Таче Али поген чесым!» 

 

Тек топ пудештше! Али басурман
**

 

Тиде ойла. Пудештеш тек граната. 

Кажне иялан мо – калык, карман: 

Дрегельым-орым шалатыш. 

 

«Каче-влак! Кече касвелыш тайна, 

Вачыш сакен тудо пурпур мыжерым. 

Тылзе. Чодыраште мардеж йÿклана: 

Тыште чушла йÿдак веле». 

 

Луктыт пазарыш ший-шöртньым. Кышкат 

Тулышко тÿрлö поянлыкым такак. 

                                                 
* 
Шербет – шере вÿд  

**
 Басурман – православий верам кучыдымо еҥ 
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Сар имне-влак лач шинчалын колтат: 

Оҥыштшыт –кÿзö лодак-влак. 

 

«Лийын вара лач тыге. Вет колен. 

Патыр Али тудым тойышыс чаплын; 

Кызыт аркаште кия каналтен – 

Ынде Алилан мурыза чапым!» 

 

Мурызо – коктын. Кок тулык йолташ: 

Чиктыш парчам нунылан, сай вургемым, 

Шÿкшö вургем ден пеленеже колаш 

Ыш пу кул-влаклан. Чон эҥын! 

 

«Тодлза Али дек. Али поро, поян; 

Ныжыл чурийдам кечат ок когарте; 

Возын шатерыш, ласкан маледа, 

Таум тудлан ойлыза те!» 

 

Мочол кредалан тÿжем тÿча ден! 

Сÿмырлыш чаҥ – пырдыжвуйла шогалын. 

Кердыже ончылно сар капыр чакнен, 

Эрдыште умдо волгалтын. 

 

«Чынак, Рустем
*
 гае лийын!.. Виян. 

Лачак пуля кÿрлö шöнжым, пулвуйым! 

Мый ужынам тиде сöйым!.. Сита: 

Шыдым ида лук Алиын». 

 

Йöрльыч чылан! Каварен басурман, 

Курык гыч кÿла йоген волышт нуно: 

 

                                                 
* 
Рустем – персий да турций легендын геройжо  
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Вÿр дене мушмо курыксер ÿмбалан 

Чап ден мучашыжым муо. 

 

«Эй! Чарныман огыл мо? Чарныза! 

Мочол мокташ лиеш мыскынь гяурым? 

Тынжын пинегыже вел улыда! 

Воштыр, тюрьма Алин уло». 

 

Тек йоген лекше викталтше шинча, 

Кошкыжо кидше, кö вуйжым руалын; 

О, ит пыдал тудым, Юмо, итак, 

Кö тудын ÿмыржым налын! 

 

(1856, июнь) 

Альбертина Иванова кусарен  
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Шандор Петöфи (Petőfi Sándor) (1823-1849) 

 

 

СЕНТЯБРЬ МУЧАШТЕ 

 

Лапыште эше печкалтыт сад пеледыш-влак, 

Ÿепу эше окна вес могырым ужарге, 

Но ужат мо: телын тÿняжат лишнак, тыштак, 

Курык вуйым леведеш ош лум, ужат мо?  

Рвезе шÿмыштем эше тулан кеҥеж, 

Тушто пеледеш эше йомартле шошо, 

Но шем ÿпыштем чал ярым волгалтеш, 

Возо вуйышкем, когартыш теле покшым. 

 

Лывыжга пеледыш, илышем чыма… 

Ончыкем шич, пелашем, шич, ит аймане! 

Вуйым оҥышкем тый пыштенат шыман, 

А эрла от йöрл гын, шÿгарем ÿмбак тайналын? 

Ох, каласе: ондакрак колем гын, тый капем 

Леведат мо шортын-шортын саван дене? 

От сеҥалт мо угыч весе деке шÿмешкен, 

От вашталте мыйын лÿмым самырыкын дене?  

 

Тулык ватын шовычшым кунам рудет садлан, 

Ыресем ÿмбаке, тисте семын, тудым саке, 

Мый шÿгар тÿня гычын пелйÿдым кынелам, 

Наҥгаем мый тудым пеленем, умбаке 

Ÿштылден кошташ öпке шинчавÿдем 

Тудын верч, кö мондыш таҥжым тынар эрак, 
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Да шÿм сусыржым пидаш, кö тыйым вел 

Йöрата тиддеч варат, туштат, алят, эреак! 

 

(1847, сентябрь) 

Альбертина Иванова кусарен 
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Эндре Ади (Ady Endre) (1877-1919) 

 

 

ЙŸДЫШТÖ ОРВА 

 

Могае вичкыж таче Тылзе, 

Могае йÿд – яра, тыматле, 

Могай йокрок чонем темдалын, 

Могае вичкыж таче Тылзе. 

 

Чыла Тичмаш-влакем шаланышт, 

Ужашын вел йÿла тулйылме, 

Йöратымашем ужашын шыле, 

Чыла Тичмаш-влакем шаланышт. 

 

Уда орва пелен лÿҥгалтын, 

Почешыже шокта «ох» манме, 

Пеле тÿп шып, пеле шургалме, 

Уда орва пелен лÿҥгалтын. 

 

(1909) 

Альбертина Иванова кусарен 
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Михай Бабич (Babits Mihály) (1883-1941) 

 

 

КАС ЙОДЫШ 

 

Кунам кас – пушкыдын леведше 

шем порсын гычын куымо леведыш, 

кугалге нянян кидше гычын велше, 

пÿрдалын мландыжым-чевержым, 

тыге шыман – эн ныжыл шудо пырче 

ыш пÿгырнö, ужарге, нöргö, паче, 

да ныжылге пеледыш ыш кожгане, 

да тиде лывын шулдырлаже  

тÿрлалме тÿржым ыш йомдаре – 

тынар чевер, мотор тынарак, 

ты пÿрдыш ÿмылыштö каналтеныт, 

темдалме нелытым шиждегыч: 

тунам кертат кеч-кушто лийын, 

йокрок пöлемыште шинчет ма, 

пеле нереалын эскерет ма: 

кафе-влак чÿктышт тулын шийым; 

ноен ончен кертат лышташ вошт 

пиет пелен: ший тылзе ташлыш; 

я пуракан тöр корнывалне 

улазе то мала, ок мале; 

лÿҥгалтше палуба карапын – 

вует пöрдеш тышан ма жапын; 

я поезд ден кает, рÿпшалтын; 

коштат ма шкет тора олаште, 

ончет урем-влакын тÿрлаште 

кок век рат ден волгалтше тулым, 

улмет чучеш тунамже тулык, 
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я Риваш толын, эҥер серыш, 

яндаште тул рÿпшалтме верыш, 

шинчавÿдаҥ, шыҥет эрталшыш, 

шÿм-чоным кочшо шарнымашыш, 

эрталше жап – ю лампе савыш – 

я уло, я уке – от палыс, 

но шарнымет огеш лий йÿштö, 

поянлыкыште, неле кÿыштö? 

шарнен нелемше чал вуетым, 

кÿаҥше мландышке пыштет тый: 

ракат, моторлыкышто коштын, 

эре шонет лач иктым, тоштым: 

молан кÿлеш гын тиде сылне? 

но йодышет садак ок пылне: 

молан – вÿд порсын, тÿслö мрамор? 

молан ты кас, да пÿрдыш шулдыр? 

молан арка, кава – лышташ гоч 

да теҥыз, кичке кушко ок воч? 

молан вÿд толкын модмо йÿдым, 

пыл-влак да Данаидын ÿдыр 

да кече – йÿлышö сизифын кÿжö? 

молан мондалтдыме эрталше? 

да тылзе, лампе тул, чÿкталтше? 

молан мучашдыме жап-пагыт 

вет шудо ма, чача – ок пале: 

молан кушкеш, садак кошка гын? 

молан кошка адак шочшашлан? 

 

(1909) 

Альбертина Иванова кусарен  
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Дежö Костолани (Kosztolányi Dezső) (1885-

1936) 

 

ЭРДЕНСЕ РУШТМАШ 

 

Каласкалем ыле тылат. Шерет ок тем гын. 

Теҥгече йÿдым – кумытлан вел – чаренам 

шке сомылемым. 

Возынам. Садак вуем 

тугакак пеҥын, мÿгырен, шурген, 

а мый шыдештын вакшыштем пöрдалынам, 

но омо йомын. 

Кеч ÿжынам мый, сöрвален тыглай шомак ден, 

шотлен тÿжем марте, аярле эм-шояк ден. 

Мом серенам, ÿмбаке чытырен ончен, 

шÿмемым нылле сигарет чараш тöчен, 

да молыжат. Да кофе. Чылажат. 

Чу, кынелам, молан туржаш вакшемым, 

йымал вургем дене коштам пöлем покшелне. 

Йырем ласка еш пыжашем, 

ÿмашкышт мÿй гай омын пижылден, 

да руштшо гае тайныштын, лÿҥген 

окнаш ончем. 

 

Чыталте-ян, кузе тÿҥал-умылтараш? 

Пöртемым тый палетыс раш, 

шарнет гын 

малыме пöлемым, тый палет: тушеч, 

кузе йокрокын, йорлын Логоди урем коеш – 

кушан илем. 

Окнаште почмо пöртышт – ялт копаште: 

еҥ-влак кият торешла-кутынь, да шинчаштым 
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куменыт кеч, но шинчакомдыш мугыльга, 

ончалыт пуйто нуно куанен чылан 

ондалчык писе ушын тÿтырашке, 

вÿр вишкыдылык нуным витарен да витара 

теҥгече, таче. 

Воктенышт йолчием, вургемышт, 

пöлемышт пуйто сондык темше, 

сöрастареныт тудым, погым чумырен, 

я шонык ден тулаҥын да ырен. 

Но чынжым гын, ончалын нуным, каласет – 

пачер мо нунын, але шöртньö четлыкет? 

Будильник тымыкыште шолткыкта, 

Я окшакла да, йÿкым луктын, кенета 

пич омышкышт шыҥен, 

кара: «помыжалтса илышлан». 

Пöртат мала ялт колышо гай да окмакын, 

иктаж кокшÿдö наре ий эрта, 

шаланымеке, петырналт шÿкшак ден, 

иктат огеш керт каласен: 

мемнан пöртна мо лийын, я вÿта. 

 

Но кÿшнö, йолташем, кава тыгай тыматле, 

яндар да волгыдо кугалге, 

тайналтше, пеҥгыде ÿшанлык гай 

пылпомыш, 

тыгаяк, лийын ончычын могай: 

авамын пÿрдыштыжö канде пале-омо, 

тетрадьыштем шарлалше акварельын олмо. 

Да шÿдырын 

чÿчкалше чонышт шып йÿлат 

тыматле шыже йÿдым, 

кылме толмо деч ондак, 
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ойлалын моштыдымо пич тораште 

ондак кÿтеныт Ганнибалын сарзе-влакшым, 

а кызыт мыйым, тыште шогышым ончат – 

окна воктене Будапешт олаште. 

 

Ом пале, мо тунамже лие мый денем, 

но пуйто шулдыр лойгыш ÿмбалнем, 

да мыйын деке пÿгырнен – мом тоенам, 

пеш нöргö пагытыште коденам. 

 

Туге кужун 

пылпомышын масакшым онченам, –  

эрвелне, мардежаныште волгалте, 

да шÿдыр ойыпат шапалгыш, а тунам 

печкалте каватÿрыштö, йолгалте, 

нöлталте тул ора, 

кава полатын почылто капкаже, 

тулсалым ылыже капка тура, 

ала-мо тарванале, чытырналте, 

уна радам шуэмын шалана, 

да волгыжтÿрын ÿмыл-ÿжакашке 

йÿд бал шылеш, шыҥа. 

тÿжвал пöлем тул йогынышто ийын, 

оза тошкалтыш валне толшым ужата – 

пиалче суртоза, кава онар, 

вет теве вел пайремын вÿдышыжö лийын. 

Йоҥгалтын йыҥгыр. Мом вашкат тынар? 

Шып ÿдырамаш-влак йыштмандат, 

бал кумыл шыплана, 

слуга-влак экипаж дек ужатат. 

Конча чылдар вуаль,  

тора пычкемышыште изумрудыс – 

волгалт вола. 
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Кандалге, мÿндыр 

пуртык
*
 шергакан – 

поян да тöжык
**

 ÿдырамашлык тудо, 

ончал: ÿмбалныже кузе йÿла, 

ший овыртышым
*
 тымыкыш вела, 

каван йомартле кандыш, 

я суксо тиде нарашта парняж ден 

йолгалтше сöрастарчыкым шыман 

кÿляш ÿп ярымеш вераҥдыш 

да омо тымыкеш  

рÿпшалтше 

пун гае экипажышке  

шинчеш 

сылнешкын шыргыжын, куанлын, 

да имне-влак чолган чымалт кудалыт 

ÿярня тул гае Кайыккомбо корно ден, 

ший конфеттин волгалтше йÿр йымалне 

таган йымачышт ойыпым кышкен. 

 

Умшам карен мый шогенам, 

тÿргоч куан дене ойклен
**

 да кычкыралын, 

каваште бал, каваште кажне касын бал, 

да почылтеш мылам 

акретле, тошто шолын ыҥже: 

мучашдымылыкын йырле корныж ден каят 

эрден кавасе фея-влак. 

 

 

                                                 
*
 Пуртык – пропуск 

**
 Тöжык –изящный 

* 
Овыртыш – чары  

** Ойклаш –ойкать  
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Эр ÿжара марте 

ончен тыге мый шогенам. 

 

Да кенета пелештышым: а мом кычалынат 

ты мландыште, могай лыжгайыше йомакым, 

могай яжар-влакын тый кулжо лийынат, 

могай кидвозыш лийын тыланет тÿҥрак, 

мыняр кеҥеж эртен, мыняре йÿштö теле, 

мыняре шотдымо йÿд-влак, 

да тиде кас шинчатлан перныш кызыт веле? 

 

Пел курым, 

О, пел курым вет – шÿмем тÿкналын тарвана – 

да палымем-влак, колышо, йырваш шукемыт – 

вет витле ий ынде пылпомыш гыч йолген 

ончат,  

чолга, чонан кавасе пошкудеммыт, 

да ужыт шинчавÿдым ÿштылмемым. 

Чон почын каласем, тунам, 

лап лийылден, тауштенам чыла тидлан.  

 

Тый колышт, мый палем, тетла нимолан 

ÿшанаш, 

палем тыгак: вашке тышеч перна каяш, 

но шÿмым йоҥгышо кыл гае шупшылдалын, 

мурем ынде кава заҥгарлан, 

тудлан , кöн кушто улмыжым монденыт, 

тудлан, кöм кызыт ом уж, колымеке, 

да кап-кылемже лунчырга вет палын, 

садлан шун-рокышто шижам шкемым, 
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коштам чон-влак да мланде ком коклаште, 

но лийынам мый Юмо-Пÿрышын – кугалгын 

унаже веле. 

 

(1933) 

Альбертина Иванова кусарен   
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Аттила Йожеф (József Attila) (1905-1937) 

 

ШОНКАЛЫМАШ 

 

1 

 

Мланде дечын кава ÿжаражым 

Ойыра. Леве мутшо вашеш 

лектылдалыт кага да йоча-влак, 

пöрдын модын ласка волгыдеш; 

тÿтыра-влак шукертак шуленыт, 

волгыжалше эркалык шарла! 

Умыр йÿдым пушеҥгыш воленыт 

изи лыве – шыма лышташ-влак. 

 

2 

 

Чевер, канде, шышталге, шапалге 

сÿрет-влакым омеш ужынам, 

шижынам: тиде рашле радамым 

ок вашталте пурак пырчыжат. 

Омо рÿпла кап мучко шарлалын, 

да радам – тиде кÿртньö тÿня. 

Кöргыштем – тылзе ош кечывалым, 

йÿдым кече кöргем волгалта. 

 

3 

 

Явыгаҥше улам, киндым веле 

мый кочкам, ляпишка да шала 
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чон тÿшкаште ÿшанлым тöрткыл
*
 деч 

ала-мом кызытат кычалам. 

Тутло пызе умшам дек ок пызне 

шÿм декем ок шÿраҥышт йоча – 

иканаште ок керт кучен пырыс 

кöргыштат, тÿжвалнат ик колям. 

 

4 

 

Руэн кышкыме пу ора гае 

ÿмбала ты сандалык кия, 

индырен ишкылен, пызыралын, 

икте-весым ишен толаша, 

лач тыгак чылажат калыплалтын. 

Мо укен веле уло вондер, 

мо лиеш – тудо вел пеледалтын, 

уло мо – ужашлан шелалтеш. 

 

5 

 

Сату станций. Пушеҥге вож деке 

мый шыпла эҥертен пызненам, 

сур шÿкшудо шуйнен умша деке, 

öрыктарыше тамле таман. 

Тÿҥмыла ваҥенам мый оролым – 

ужшо-шижшым, вагон ÿмылкам, 

тудо, ÿскырт, тöрштен ÿлык волыш 

вÿдыжгалше лупсан шÿй ÿмбак. 

 

  

                                                 
* 
Тöрткыл – квадрат  
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6 

 

Теве тыште, лач кöргыштö, орлык, 

а тÿжвалне – умылтарымаш. 

Сусыретше – тÿня, йÿла шокшын. 

Шке чонетым, кап шокшым шижат. 

Кул улат шÿм-кыл йÿлымö годым, 

эрыкаҥын кертат – паленак, 

виешак кунам пöртым от чоҥо – 

Вес озалан илаш пурашлан. 

 

7 

 

Кас йымач мый ончальым кавашке, 

пÿян тыртыш ÿмбакше: куэм 

оньышвитышын ший шÿртылаж гыч – 

тоштын станже законым куэн. 

Мый кавашке ончальым уэмын, 

тÿтыран омо-шоныш йымач, 

да ужам: ты законын куэмже 

рончалтеш эре кушто-гынат. 

 

8 

 

Тымык колын – шагат иктым перыш. 

Рвезе жапым ала кычалат? 

Ночко пырдыж коклаште чон серым – 

изи эрыкым муын кертат – 

шоненам. Но шогальым мый веле – 

Корка Шÿдыр – изи, кугужат 

четлык гае волгалтыныт, нелын, 

шыгыр камерын тыпше ÿмбак. 
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9 

 

Колынам: кÿртньын шортмыжым, нелым, 

йÿрын воштылмым перныш колаш, 

ужынам кузе эртыше шелын, 

шонен лукмым лиеш лач мондаш; 

ом керт весым, кертам йöратен вел, 

пÿгырнен шке нелем йымалан – 

сар куралым молан тый денетше 

Ыштылаш кызыт, шöртньö шкешам!
*
 

 

10 

 

Кугыеҥ – кöн ачаже-аваже 

Курымешлан шула шÿм-чонеш. 

Кö пала – колымаш дек ешартыш 

семын илыш тудлан пуалтеш. 

Да вара пöртылта ончыгарла, 

кудым муын, садлан арала 

тудо, кö ни юмат, попат огыл 

шкаланжат да тыгак весылан. 

 

11 

 

Ужынам мый тымарте пиалым – 

ош ÿпан, шÿдö витле кило нелытан, 

кудыр шыргыжше коштын рÿпшалтын 

ужар шудылыкышто ласкан. 

Келанен лаке вÿдыш шуҥгалтын, 

да пÿялын шинчажым, крöклен – 

 

                                                 
* Шкешам – самосознание  
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шинчаштемак алят: сото алдыме 

пун коклаштыже шып лÿҥгалтен. 

 

12 

 

Мый илем кÿртньыгорно воктене, 

поезд-влак тышке-туш чымыктат, 

пич муштово-пычкемышым шелын, 

окна тул-влак поче чоҥештат. 

Лач тыгак нимучашдыме йÿдым 

кече-влакна, волгалтше, чымат, 

шке шогемыс купе окна кÿдынь, 

кынертен, эскералын шыпак. 

 

(1933-1934, теле) 

Альбертина Иванова кусарен   
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Миклош Радноти (1909-1944) 

 

 

ПЕЛАШЛАН СЕРЫШ 

 

Келгытыште йÿкдымö шып тÿня-влак. 

Тып пылышеш урмыжеш. Кычкыральым, 

кö вашешта – мÿндыр Сербий гыч чонлын – 

тудо вуйге сар тÿтаныште йомын, 

пелне – тыят. Йÿкет омыш шыҥалын, – 

тудым муам шÿмыштем кечывалым, – 

да шыпланем. А йырем шога шыдын, 

йÿштын лÿшка, койышан кÿртньышудо. 

 

Угыч кунам ужам тыйым, ом пале, 

тыйым, ÿшанлым да псалом гай нелым, 

кече гай сылным, ÿмыл гай сылным, 

сокыр, кокок – тый декет муам корным, 

кызыт, шыҥалын пÿртÿсыш, шинчамлан 

тутыш кончет, тыге уш савыралын; 

чын лийынат, а ынде – лачак омын, 

угычын рвезылык тавыште йомын, 

 

ушым колтем ушкален, тÿен йодын: 

мыйымак лач йöратет, тый от кодо, 

вате лияш мыланем тый келшет гын? 

Да, ушым налын, ласкан шÿлалтем мый: 

вет пелашемак улат, йолташемак, – 

лачак тораште! Кум чек вес велне. 

Шыже вашка. Мыйым тыште ок пале? 

Лач шарнымаш вел вашталтыш шупшалмым.  
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Сылне масаклан инаныме шыле, 

бомба тÿча вуй ÿмалне – пыл веле! 

Кызыт гына кава канде шинчатла 

мыйым ончале, а ынде пудешт катлыш. 

Ÿчым шуктен бомбылан я от иле – 

кеч петырналтше улам? Да мо лиймым, 

молан ÿшанымым угыч висалын, 

угыч шижнем тый денет мый пиалым, – 

 

чон воштак коштын да эл корнывалне, 

юзо вий ден аралалт тул йымалне; 

мый садыгак пöртылам пеҥгыдемын 

Тумо кÿр гае. Лÿдыкшö дене. 

Сар курал дене, ир кучем дене 

сулымо тымык ласкалык пöръеҥын 

лыпландара, толкыналтше юапше, 

2х2 ÿшан вий пура капыш. 

 

(1944, август- сентябрь.  

Хайденау лагерь, Жагубица ÿмбалне 

курыклаште.) 

Альбертина Иванова кусарен 
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Шандор Вöрöш (Weöres Sándor) (1913-1989) 

 

 

VALSE TRISTE 

 

Кас ятыр годсо, юалге. 

Шып виноград чытырналте. 

Погышын муро шыпланыш. 

Шоҥго-влак шыльыч чуланыш. 

Черке арка тÿтыраште, 

Ший черкывуй пеш тораште, 

Писе йÿр-влак, шемын койын, 

Олык гоч куржыт да йомыт. 

Муро кеҥежын шыпланыш, 

Шоҥго-влак шыльыч чуланыш. 

Кас, кажне ÿмыл юалге, 

Кылме вондер кап йоҥгалтын. 

Шÿм лушкыдемын айдемын, 

Ик кеҥеж ялт вес кеҥеж гай. 

Кызыт мо лйын, шукерте, 

Йÿштö садак шарныметше. 

Пижын пушеҥгыш чер шокшо, 

Ÿдыр-влак мöҥгыштö шортыт. 

Кушто тÿрветын чияже? 

Кас какартен чывышталын. 

Кызыт мо лийын шукерте, 

Ок код ынде шарныметше. 

Шÿм лушкыдемын айдемын, 

Ик кеҥеж ялт вес кеҥеж гай. 
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Вондын укшерже лÿҥгалтын. 

Шыжын ший оҥгыр йоҥгалтын. 

Покшым возеш терн ÿмбаке. 

Кас ятыр годсо, юалге. 

 

(1932-1935) 

Альбертина Иванова кусарен 
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Янош Пилински (Pilinszky János) (1921-1981) 

 

 

АПОКРИФ 

 

1 

 

Садлан – ала-кунам садак чыла кода. 

 

Посна-посна лиеш кавасе тымык да 

йöршеш кошартыме сур мландын шыпше, 

пий вÿта-влакын тымыкыштым ойырат адак. 

Утлаш тöчат юж толкынышто кайык-влак. 

Да лекше кечым ужына, 

вуйушдымын шинчасортаже гае шыпым, 

эскерыше ир янлык гае тÿткым, шыдым. 

 

Йÿд омыдымо, йотыш колтымо виеш, – 

кертат мо ты азапыште мален тый?! – 

тÿжем лышташла тышке-туш пöрдам 

а йÿдымсö пушеҥгыла ойлем мый: 

 

Жап йогын писылыкым паледа, 

ий-влакын эртымым туржалтше мланде мучко? 

Чыла йоммашын куптыржым умыледа? 

Орланыше кидемым шинчеда 

да паледа мо тулыклыкын лÿмжым? 

Да паледа, могай коржмаш 

тошка курымаш пычкемышым тыште 

печкалтше йол кÿчан, чаран
*
 йолан? 

                                                 
*
 Чаран – перепончатый 
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Пич йÿдым, лакым, йÿштым, 

йожекын савырыме катырганын
*
 вуйжым, 

ияҥ кÿраҥше волым паледа, 

мучашдыме чон орлык лишыл тыланда? 

 

Эр кече лектылда. Пушеҥге, воштыр семын, 

осал инфра-йошкар каваште койын шемын. 

 

Тыге вет лектыт корныш. Колымаш вашеш 

йол йÿкдымын айдеме ошкылеш. 

Нимодымо, да ÿмыл гае веле тудо шкеже. 

Да пондо. Да катырганын шем вургемже. 

 

2 

 

Лачак садлан векат кошташ тунемым! 

Ты вараш кодшо кочо ошкыл верчын. 

 

Да кас вара лиеш, йÿд шем лавыраже ден 

кылма капеш. Но огеш пиж шинчашке: 

шинчапун вошт тарванылмым кÿтем – 

изи пушеҥге-влакым, каура парчаштым, 

тулаҥше тыгыде чодыра – чыла лышташ. 

Ала-кунам узьмак вет лийын тыште такшым. 

Пеломышто уэмше корштымаш: 

колышташ тышан кугу пушеҥге-влакшым! 

 

Мöҥгем толнем ыле мыят пытартышлан, 

вет Библийыште Тудо кертын пöртыл. 

Кудывечыштем шогем мый шучко ÿмылан. 

Индыралтше шып. Ача-авам дек – пöртыш. 

                                                 
*
 Катырган – каторжник 



 
 

 

 

44 

 

 

 

Да теве лектыт нуно, ÿжыт, йырымлат, 

öндалыт, шортыт, тайнышт йöрлшаш гае. 

Акрет радам адак шкеж дек мöҥгеш пурта. 

Мардеж вошт шÿдыр-влакым ончаш але? – 

 

Кеч ынде тый денет чон почын мутланаш, 

кöм мый тынар йöратенам. Ий-влак эртеныт, 

но иктым лач шым нойо мый тÿяш, 

кузе йоча нюслен ойла йот пече рожыш, 

ынде пич кайыше ÿшан нерген, 

толам да тыйым угыч муам манын. 

Логарыштем вÿршер гае кыра пелен улмет. 

Ир янлык гае öрткышö улам мый. 

 

Мутет-влакым да молын ойымат 

ом ойло мый. Ир кайык-влак илат, 

пудештарен шÿм-кылым, утаралтыт 

кава йымалне, тул кава йымалне. 

Тулан пасушко керме тулык оҥа-влакым, 

тарваныдыме четлык-влак йÿлат. 

 

Айдеме ойым ом керт умылен, 

да тыйын йылмет дене мый ом ойло. 

Мут дечын тулык мыйын шомакем! 

Уке мутем. 

Осалле неле ойго 

кава гыч велалтеш, 

да пырдыжвуйын капше йоҥгалтеш. 

 

Уке улат тый нигуштат. Могай яра тÿня. 

Пакча пÿкен, тÿжвалне мондымо гамак. 

А ÿмылем шурга кошарге кÿ коклаште. 

Мый, нойышо, лектам шун-рок йымачын. 
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3 

 

Юмо ужеш эше кече йымалне улмем. 

Юмо ужеш пече да кÿ ÿмбалан ÿмылем. 

Юмо ужеш кузе шÿлыдегыч ила  

чондымо темдыкыште мыйын ÿмылем. 

 

Мыйже тугодым кÿ гае шкеже лиям; 

кылмыше куптыр, тÿжемле лодемын сÿрет, 

шеч кугытан катлалтше падыраш, иян, 

илыш чурий лийын шукта тунам. 

 

Куптыр чурийым шинчавÿд олмеш корен, 

ÿлык йога, йоген вола яра корем. 

 

(1952) 

Альбертина Иванова кусарен 
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Ласло Надь (Nagy László) (1925-1978) 

 

 

КÖ ВОНЧЫШТАРА ЙÖРАТЫМАШЫМ? 

 

Илыш кечемже йöршын пыта гын, 

кö куана шудошырчык скрипкалан? 

Кö пуалеш, ырыктен, пöршан лызыш? 

Кöм гын сакат пудален шонанпылыш? 

Пушкыдо рокым ыштен гранит вийым, 

Кö öндалеш, шортылден, курык кÿым? 

Кö ниялта пырыджеш кушшо йорлын 

ÿпым, вÿргорным? 

Черле ÿшанлан, чытенак, кеч эркын 

кö шогалта орлымаш гычын черкым? 

Илыш кечемже йöршын пыта гын, 

кö лÿдыкта грифым, шучкым да талым? 

Кö йöратымашем, пÿйыш налын, 

вес эҥер серыш вончыштара гын? 

 

(1957) 

Альбертина Иванова кусарен 
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ВЕПС ПОЧЕЛАМУТ-ВЛАК 

 

. 

НИНА ЗАЙЦЕВА & ЯАН ЫЙСПУУ (JAAN ÕISPUU) 

 

чумырен 
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Виктор Ершов (1937) 

 

 

ИЗИ  ПУШ 

 

Изи пуш, ият тый шкетын, 

Теҥыз келгытым висен, 

Ит йомдаре чын корнетым, 

Серым ӧрдыжеш коден. 

 

Эрым ужатен кастене, 

Тырше корным мучашлаш. 

Можыч, толкынан вӱд дене 

Лиеш жап ден таҥасаш. 

 

Муына гын йомшо жапым, 

Илышем уэш илем. 

Шӱкшӧ шонымашлан акым, 

Мучашлен пашам, пуэм. 

 

Ийын эрте лудо гае 

Вашке, корнына тора. 

Неле ий гыч ийыш кае, 

Кеч вӱд толкын пеш тура. 

 

Вера Гордеева кусарен 
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Алевтина Андреева (1938-2001) 

 

 

ЯМЛЕ МУТ-ВЛАК 

 

Мут-шамыч пушеҥге гай 

Шуко укшан улыт. 

Мутышто масак могай! 

Да могае тулжо! 

 

Пелештет  вел «Шочмо вел», 

Шочмо суртын ямже 

Чоныштетак да  шӱмбел 

Шочмо йылмын тамже. 

 

Шочмо кинде падыраш 

Ош калач деч тамле, 

Шочмо мланде, тиде раш, 

Еҥ кундем деч ямле. 

 

Альбертина Иванова кусарен 
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Алевтина Андреева (1938-2001) 

 

 

ОНЕГО ЕРЛАН КУМАЛМАШ 

 

Онего  канде, Онего чонло, 

Онего мо шот ден мыйым от ончо! 

Тыйын вӱдет тып, ласка да эн тамле, 

Полышым таче, лап лийын, йодам мый. 

Полшо чыташ мыланем тиде коржмым, 

Кушко каяш – пу каҥашым ма, ойым. 

 

Онего канде, Онего чонло, 

Ойго шула, нӧлталтеш гын ший толкын, 

Йыштак  эн шерге шомакым каласе, 

Толкын йӱкет дене шыпак ойласе, 

Мушкын, утаре ушем тӱрлӧ тор деч, 

Туныкто, кушто почаш угыч корным. 

 

Онего канде, Онего шолшо, 

Чон азапем деч эрнаш таче полшо, 

Илыше вӱд дене пӧртылтӧ порым, 

Черым капем дечын ӧрдыжкӧ коро. 

Тоштын-тоштде сӧрвалем шкет кодам да: 

Онего, кол мыйым, пу мом йодам мый. 

 

Альбертина Иванова кусарен  
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Нина Зайцева (1946) 

 

 

АЛЕ 

 

Вепс-шамыч! Тукымло шольо-шӱжар-влак! 

Але  уке нимогай  весканалык? 

Але огеш тол эрла тендан деке? 

Вет йӧршешлан йомо, шулыш теҥгече.   

 

Але ок кӱл шочмо йылме шочшетлан? 

Але ок ушо тетла  кунло ешла? 

Але шӱмна огеш корж тидын верчын? 

Ойго нулта шӱм-чонем йӱдшӧ-кече. 

 

Але монден шуэна шочмо йылмым? 

Але  тӱшкан модына адак шылын – 

Шӱргыштӧ  йомшо-влак  гай улына ме. 

Мо, арален она керт йылмынам ме?! 

 

Вепс-шамыч! Тукымло шольо-шӱжар-влак! 

Айста чылан, погынен пижына ме 

Южым пуаш ик тулшолгымышко талын: 

Шочмо шомакна тул вийжым нӧлталже! 

 

Да илышна ылыжеш тунам угыч, 

Шочшо куан-пиална ок лий лугыч. 

Йылме уке гын, уке вет и калык, 

Йылме ава гай – мемнам ок ондале. 

 

Альбертина Иванова кусарен 
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Нина Зайцева (1946) 

 

 

ЧОҤЕШТЫШАШ  ЫЛЕ… 

 

Мый каем ыле теҥыз вес-велыш, 

Да илем ыле тушто куанлын. 

Юмо ыш пу, шым керт шулыдраҥын. 

Мый каем ыле теҥыз вес-велыш… 

 

Мый каем ыле курык вес-велыш. 

Но тура курык вуй, йӱштӧ, пӱсӧ, 

Чоҥештен тудын гочын ом тӱсӧ.  

Мый каем ыле курык вес-велыш… 

 

Мый каем ыле  ер гочын, тушко, 

Шулдыраҥше улам мый. Эсогыл 

Курыкшат ынде кӱкшыжак огыл, 

Шочмо мланде вуча мыйым тушто! 

 

Альбертина Иванова кусарен 
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Валентина Лебедева 

 

 

СУР ЛУДО НЕРГЕН МУРО 

 

Чоҥештен ир кайык, 

Ай, вашкен сур кайык 

Теҥыз, курык гочын 

Шочмо-кушмо верыш, 

Теҥыз-курык гочын, 

Чонло аваэлыш. 

Мардежшат, пуалын, 

Шулдыржым нӧлталын, 

Мардежшат, пуалын, 

Чоҥешташ полшалын, 

Пыстылым кӱрлалын, 

Модылден, пуалын.  

 

Пыстылым кӱрлалын, 

Модылден, пуалын, 

Верым у пыжашлан 

Тудо ончыкталын, 

Сай верым пыжашлан 

Тудо каласалын. 

Ончаш иге-влакым 

Тудо туныкталын, 

Пукшаш иге-влакым 

Тудо туныкталын, 

Ончен-пукшен луктын, 

Ешыжым сур лудо. 
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Чоҥештен ир кайык, 

Ай, вашкен сур кайык 

Угыч теҥыз вел гыч 

Да кугу еш дене, 

Шочмо-кушмо элыш, 

Тукым-ешыж  дене. 

Ӱдыр-шамыч тыштак,  

Тыштак эрге-влакше. 

Шочмо-кушмо суртыш 

Мо, кузе от вашке? 

Корно  ӧрдыж вечын – 

Ик йӱд да ик кече. 

 

Альбертина Иванова кусарен 
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Михаил Башнин 

 

 

ТАВЫШТЕ ШАРНА ШАРГӰ ОШАЛГЕ 

 

Тавыште шарна шаргӱ ошалге 

Шылтыме ик палым, 

Келге кавапомыш гай шинчаште 

Тул йӱла  яндарын. 

 

Тидынак нерген  дыр черке оҥгыр 

Рашкалтен   муралын. 

Оҥгыр – калык ойгылан  пич оҥго, 

Огеш керт шарлалын. 

 

Писе йогын вӱдын модмо серже 

Лум йымачын лектын. 

Йӱштӧ лум арум аралыш йырже, 

Эртышым  гай, шкетын. 

 

Пич каваште да тура шинчаште 

Пыл шула ошалге, 

Арала вӱд тавын шем пундаште 

Ош шаргӱын палым. 

 

Альбертина Иванова кусарен 
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Николай Абрамов (1961) 

 

 

ЙӦРАТЫМАШ НЕРГЕН РЕКВИЕМ  
 

Оҥым юж темда,  

шудым ал вӱр амыртен –  

йӱдым йӧратымашым пуштыныт,  

вуйжым ойырен.  

Мландышке тоеныт…  

Ни ырес уке, ни тоя,  

но самырык нӧлпӧ йымалне  

шӱгар яра.  

Кугурем покшек  

шогалтыме вара воктен  

тошкыштын  

кончыкым вучышо тӱшка:  

– Кӱрлын сеҥа ма уке?  

Кертеш ма чытен?..  

Ынде Йӧратымаш пушан  

кеч-могай кандыра.  

Пырдыж воктен  

Йӧратымашым пуштыч лӱен.  

Ышт кай корак-влак,  

шинчат ваҥен,  

мом дыр – пулям кычалеш пелторта,  

шинчаштыже – чора:  

йӱр деч вара  

шудо чот ужарген…  

 

Альбертина Иванова кусарен  
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Николай Абрамов (1961) 

 

 

ПЫЗЛЕ  
 

Мом шогет чара вуян  

Вӱд воктен, чара йолан?  

Вургемет моткоч чевер,  

Кугешнен онча вондер.  

Сылне ӱдыр гай улат,  

Вийым рок пуэн тылат.  

Ӱлнӧ койо рывыж поч,  

Кӱшнӧ кайык еш вашка.  

Шыже эртыш, теле гоч  

Вургеметым кудашат,  

Тудым кушкедеш мардеж,  

Музо ал саскам кочкеш.  

 

Альбертина Иванова кусарен 
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Гуля Поливанова (1969) 

 

 

ЭР-ЭРДЕНЕ 

 

Эр-эрдене, лупсым шыжыктылын, модын, 

Кечыйол вашеш куржам мый, шудым келын.  

Ош куэ-влак кушкылдат, тораште койыт, 

Мыйымат ӱжеш чон тушко,  тора велыш. 

 

Йомылдаш  чевер пеледыш-влак коклаште, 

Колышташ мардежын ныжыл муро семжым, 

Улыт нине муро-влак  мылам чон семын, 

Тек чыла азап-влак йомылдат тораште. 

 

Кычкырат турня-влак, шудылык лӱҥгалтын, 

Толкын-влак  ер серышке лупшалтыт, 

Йӱрым мыланна сӧрат кава  пундаш гыч, 

Шудым да пушеҥгым –кушкылым  йӱкташлан. 

 

Рӱмбалга , шылеш пыжашыш йошкар кече, 

Волгалтеш Чолпан кумда каваште шкетын,  

Тӱкыж дене тылзе тымыкым кушкедын, 

Кайык еш мален колта шке мурыж дене. 

 

Мале, шочмо мланде… Пыл иеш вӱд валне. 

Йыр мала: пасу, ер, курыкат умбалне, 

Йӧратем мый тыйым, сылне шочмо мланде! 

Уж тый сылне омым, мале, мланде, мале! 

 

Альбертина Иванова кусарен 
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Ольга Жукова 

 

 

ВУЧЕМ 

 

Ужнем моткочак тыйым, кумылем, 

Чонем ден тыйым ужын-шижын! 

Кунам толат? Каласе, мый колнем, 

Вучем моткоч, тыге чонемже пижын! 

 

Альбертина Иванова кусарен 
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Ольга Жукова 

 

 

ПЕЛЕН ЛИЯТ 

 

Пелен лият – мый писе вӱд гыч 

Ом лек кычалын кукшо серым. 

Да кочо вӱд,  да кочо мӱй ма – 

Ӱма йӧратыме эн шерге… 

 

Альбертина Иванова кусарен 
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КОМИ ПОЧЕЛАМУТ-ВЛАК 
 

 

НИНА ОБРЕЗКОВА 

 

чумырен 
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Иван Куратов (1839-1875) 

 

 

КОМИ ЙЫЛМЕ 

 

Коми мут, палемыс, 

Пеш кӱлешаным але ок каласе. 

Тидымат эре шарнемыс: 

Утым ок палласе.  

 

Мыланем ты йылме шерге, 

Пушкыдын, мотор йоҥга. 

Юмо сулыкем ок терге, 

Касараш йодам гын комила.  

 

Комила мый малтымурым 

Шепкаштемак колынам. 

Йӧраталме йылме дене 

Авана-влак порым тыланат. 

 

Огым мондо шочмо мутым, 

Колымешкемак, манам. 

Калыкемын мут куанжым 

Эрыкем ден муралтем.  

 

Шочмо йылмын йӱк куатшым 

Чоныштем ашнен илем.  

 

(1957) 

Зоя Дудина кусарен 
  



 
 

 

 

66 

 

 

 

 

Виктор Савин (Нёбдiнса Виттор) (1888-1943) 

 

ШӰМ МУРО 

 

Мые шуко муренам, 

«Таум» еҥ деч колынам. 

Шӱшпык дене шоктенам, 

Чон пундашкак шуктенам 

Коми мурем дене. 

 

Илышем тыгай ынде: 

Куанат лиеш, ойгат. 

Йывыртемат – шокталтем, 

Шӱлыкаҥын – шӱлалтем 

Коми мурем дене.   

 

Пиалан гын илышем, 

Мландӱмбалне мур йоҥга!  

Шоҥгемалын, ӱҥышем, 

Шарналтем шке илышем 

Коми мурем дене. 

 

Волгалтеш уш-акылем, 

Сай нерген кунам мурем. 

Шем-удажым вурсалтем, 

Ошо-сайжым мокталтем 

Коми мурем дене. 

 

Колыштса, мурен кодем 

Илышем нерген: 
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Порым шочыктен чонем, 

Илыза те шӱм сем дене – 

Коми муро дене.  

 

Зоя Дудина кусарен 
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Вениамин Чисталев (Тима Вень) (1890-

1939) 

 

*** 

 

Чон кӱрышталтын мура да шортеш, 

Вӱротызан улына. 

Рвезылык пагыт шеҥгелне кодеш, 

Лач огеш код ойгына.  
 

Мо тыгай тиде – аяр илышем? 

Ом пале йылтак шкежат. 

Ончылно кодын мыняр шӱлышем?.. 

Ойго пикта да пикта.  
 

Чон оҥгырем ок лыплане йӧршеш, 

Кумыл лӱҥгалтыш рӱза. 

Шӱм мурына огеш нӧрӧ йӱреш, 

Рвезылык семла ила. 
 

Ойго шӱм-чонышто темын шыҥ-шыҥ, 

Сусыр пеҥеш да пеҥеш… 

Шинчавӱдна изэҥерла шып-шып 

Садак йогалын ок лек.  
 

Зоя Дудина кусарен 
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Серафим Попов (1913-2003) 

 

* * * 

 

Шӧртньӧ шовырым чиен чодыра, 

Ал орлаҥгым сакалталын пылзе. 

Кайыккомбо йӱк кӱшыч солна, 

Кашталалтын пыл дек огыт пызне.  

 

Чаманем эрталше пагытем, 

Ала-можо пуйто йомын кодын. 

Шӱлыкаҥын сылне садерем, 

Ямже велын, жапше годым лоҥын… 

 

Ончалам эрлашке шыргыжал: 

Чинче шер шем мландым ошемдалын. 

Ий ден комыжлалтше ер ӱмбалже 

Шӱм-чонемым мур дек лишемдалын.  

 

Но садак варсеҥге пӧртылеш, 

Вараксим вашке шке серже деке. 

Юмын кайыкемым ужатем, 

Тек чоҥештышт тыныс корно дене. 

 

Зоя Дудина кусарен 
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Владимир Тимин (1937) 

 

* * * 

 

Тиде ӱдырамаш, йӧратымем, 

Мыйын огыл… 

Сорлыклаш кузе юарлыше шӱмемым? 

Вашлиймек, шинчам ден шӱташ огыл… 

Да тудат шинчасортажым ынже тодыл. 

Каласен ом мошто, кузе тыге лекте, 

Саламлалтын, вигак чонышко шыҥен. 

Мыскаралан воштыл, кече семын нӧлтӧ, 

Уло уш-чонемым тудо лач айлен, 

Сымыстарыш шӱмым, кокыте пайлен. 

Со коштам пӧрт кӧргыштем, 

Тиде ӱдырамаш, йӧратымем, 

Мыйын огыл. 

 

Зоя Дудина кусарен 
  



 
 

 

 

71 

 

 

 

 

Галина Бутырева (1944) 

 

 

ИЛЫШЛАН  

 

Чыла поген налат, 

А мый 

Шыже годсо олыкла 

Угыч пеледам. 

Лум ӱмбал пеледышла, 

Шарнымаш дене илем. 

Зоя Дудина кусарен 
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Александра Мишарина (1946-2013) 

 

* * * 

 

Пызле лийшаш ыле: 

Тӧрза воктенет 

Пеледалтам ыле 

Шошым тыланет. 

 

Кече лиям ыле: 

Ӱжаран эрден, 

Шупшал кынелтем ыле, 

Пеленет пызнен. 

 

Тылзе лийшаш ыле: 

Йӱдым волгалтен, 

Шӱм-чонет эмлем ыле, 

Шӱлыкет пайлен. 

 

Кечывал мардежла 

Кечыйол ден модын, 

Шупшалам йышт ыле, 

Ӱмыл семын кодын. 

 

Шергакан айдеме, 

Мыйын отыл шол.  

 

Зоя Дудина кусарен 
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Михаил Елькин (1958) 

 

*** 

 

Чон кӧргем тул ден авалтын, 

Кид гыч чылажат велеш. 

Шочмо эл ила лугалтын, 

Арака тӱргоч велеш. 

 

Шыжыктал, йӱр, ший вӱдетым, 

Тек чон сулык деч эрна. 

Але вара эл рӱдереш 

Нигӧат ок код эрла? 

 

Мланде угыч помыжалтын, 

Кече-чаҥым рӱзалтен. 

Кынелташ ыле еҥ-влакым, 

Аяр дечын утарен. 

 

Но чаҥ йӱк шукертак йомын, 

Ош черкешак порволен. 

Садланак дыр йӱштын, йотын, 

Илена ме черланен. 

 

Сокыр гае, илена ме, 

Коми онал мо ынде? 

Мемнам ужын, чал кугезе 

Нимомат огеш ыҥле…  

 

Зоя Дудина кусарен 
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Александр Лужиков (1964-2007) 

 

* * * 

 

Кеч шкежат улам шем пич чодыраште, 

Шӱм-чонем шкетак ила каваште. 

Мланде илыш чонлан пӱрен огыл, 

Шӱлык пытара кӧргемым тодышт. 

 

Садланак чонем каваш улаҥын, 

Но вет шкеже мландыште шогемыс… 

Ошкылам шем пич кожла коклаште 

А чонемже эрелан каваште. 

 

Зоя Дудина кусарен 
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Нина Обрезкова (1965) 

 

* * * 

 

Кунам-гынат кугу айдеме лийын, 

Тый мӧҥгыш пӧртылат. 

Лондем тура вуетым, ой, ит тӱкӧ.  

Омса янакна ынде  

Лапкарак, 

Сурт ден авалтын, 

Вуетым савалте…  

 

Зоя Дудина кусарен 
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Анжелика Елфимова (1970) 
 

*** 

 

Йӱдым тые тольыч, 

Нӧрышӧ йылтак. 

Ӧрын, пурташ йодыч 

Чонышкем йыштак.  

Лӱдын, чытыралын, 

Могыр сӱсанен. 

Кодынат тый йӧршын 

Илыш деч утен. 

Шонышым тыгодым, 

Туларташ от тошт. 

Ӱгынчын эр-водын  

Гӱрлышыч ой вошт. 

Шым вашеште мые, 

Нимомат тылат. 

Пӧрдыч йырем лыйге 

Пӧрт арвер-влакат. 

Эрвелеш гына мый 

Нералтен колтем. 

Омо – лай шыҥалык 

Ныжыл кидыштет. 

Кумшо кече теве  

Пиалан илем. 

Мыйынак улат ынде 

Почеламутем… 

 

Зоя Дудина кусарен 
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Алёна Ельцова (1979) 

 

* * * 

 

Эр годсек нимом ом ыште, 

Сӱсанен, тӧрза воктен тосна. 

Шергакан унам – эр йӱр – ок кӱштӧ 

Ойгыраш амал дечын посна. 

Илышем нерген тудлан ойлалын, 

Ял-ола коклаште шӱм йомеш. 

Мутланем туд дене ойыплалтын, 

Шып юалге мландыш волымеш. 

Йӱрын пагытше эртен каялын, 

Ош кечат шаҥгак йылдыртатен, 

Сӧрвалем, йӱр, ит каял эрталын, 

Кеч изиш эше йывыртена.  

 

Зоя Дудина кусарен 
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КОМИ-ПЕРМЯК ПОЧЕЛАМУТ-ВЛАК 

 

 
ЕЛЕНА КОНЬШИНА & ЛЮДМИЛА РАТЕГОВА  

 

чумырен 
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Василий Климов (1927) 

 

 

КУНАМ ЧЫЛА САЙ 

 

Колыштам, кузе мӱкш сотыжым тема, 

Чолман сер шке мӧрыжым темла. 

Той уржа шыркам колтен модеш, 

Ош тӱняшке икымше йоча толеш.  

Мый палем: завод пашам тыршен ышта, 

Пире лӱдын, чодыраште каналта. 

У симфоний йоҥгалтеш тыштат-туштат, 

Тунемеш илаш айдеме каваштат.   

Кунам салтак-влак 

  маршым веселан шоктат, 

Кунам пеледыш-влак 

  йышт рифмым йодыт, 

Палынем мый: 

  садышкет пурен 

Йывырташ лиеш мо пеленет, 

Поэзий йолташем? 

 

Зоя Дудина кусарен 
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Василий Климов (1927) 

 

 

ИЛЕ ЧОНЫШТЕМ МӦҤГЕМ 

 

Мыйын пӧрт – коми сурт, 

Лум вӱд гай пиал йога. 

Йӱксӧ семын ийылдал, 

Шочмо йылме пӱсемалт.  

Ош кавашке шупшылалт, 

Кече дене шупшалалт. 

Пеленем ырен-кылмен, 

Шочмо Эл – шӧртньӧ авам.  

 

Зоя Дудина кусарен 
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Василий Климов (1927) 

 

 

КӦ КАЛАСА? 

 

О, кертам мо почеламутем дене 

Калыкемлан кеч изиш полшен? 

Тунам моктаныде ойлем ыле, 

Илышет арам ыш эрте вет, поэт. 

Но кӧ пала, ага тылзе полша мо, 

Мыняр куаным кӱдыроҥгыр кучыкта?.. 

 

Зоя Дудина кусарен 
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Людмила Гуляева (1952) 

 

 

ОШ ЙӰД 

 

Йолташ, кушто тые вашлият 

Пеледыш тылзын ош пелйӱдшым, 

Кунам эр шошо южышто вует пӧрдеш,  

Да олмапу шуа шке ош пыркенчыкшым? 

 

Кушан гын кайык-влак тыге мурен чӱчкат, 

Кунам кава эр сотыжым почеш? 

Кунам чыла чонанже ылыжеш, 

Да агытан мур дене тымык печкалтеш? 

 

Муат мо мландыште тыгай вес верым, 

Кушан идалык пагытшым луга. 

Да Парма мланде колтылеш уверым: 

Йӱр-лум саска ден емыжым пуа. 

 

Ок шоч тышак ал кечын шере сийже, 

Хурма, банан да виноград уке. 

Салтакушмен огеш вашталте ананасым, 

Но чонышто чаманымаш уке. 

 

Муат мо тые вес вере, йолташ, 

Пеледме пагытын куан ош йӱдшым? 

 

Зоя Дудина кусарен 
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Людмила Гуляева (1952) 

 
Кок гана ик вӱдышкӧ от пуро, 

молан манаш гын вес вӱд йоген эрта. 

(Гераклит) 

  

Кок гана ик вӱдышкӧ от пуро, 

Теҥгечсе кечым пӧртылташ ок лий. 

Чоҥештен, йоген эртен вӱд муро, 

Ожно йӱштыл модмым савыраш ок лий. 

  

Ончыкшат лийшашым тый от пале, 

Шонымаш ден кӱварлам чоҥет. 

ижынат от шукто: илыш шот шаланыш, 

олдырга сурт-пече, явыга чонет. 

 

Тачысым аралыман – йылт шӧртньӧ, 

Ит вашталте тудым нимолан. 

Чон пеленет кучо пиалетым, 

Юмо кучыктен гын, лийже курымлан.  

 

Зоя Дудина кусарен 
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Виктор Рычков (1959) 

 

 

ЖАП 

 

Вараксимла жап чоҥештыш. 

Сорта семынак йога. 

Волгалтен волгенчыла, 

Мландыдӱрыштӧ йомеш. 

 

Илыш кечына – пурак, 

Пуалеш мардеж — йомеш. 

Кукула куку тура, 

Ийготнам со шотлылеш. 

 

Эҥер вӱдла толкыналтын, 

Пӱрымашна йорталта. 

Ялысе йолгорно дене 

Шочшо йот олаш эрта.  

 

Зоя Дудина кусарен 
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Виктор Рычков (1959) 

 

 

КУРЫМАШЛЫК 

 

Уке улам, 

Кече йӱдым алмаштен. 

Кеҥежым шудо кушкылден, 

Ир йӱштӧ годым ош лум велын, 

Шошо вӱчкен, да шыже шунен. 

 

Мый илем, 

Сортамат йӱла, 

Кычалмемым муын омыл але, 

Шеҥгелнем  кодешыс сайже, 

Шалатен пытарыме пайжат. 

 

Мый ом лий, 

Нимоат йыр-ваш огеш вашталт. 

Чодыра тугак гӱжлен шога, 

Сур турий тугак чӱчкен мура. 

Мланде шар тугакак йыр пӧрдеш.  

 

Зоя Дудина кусарен 
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Любовь Старцева (1959) 

 

* * * 

 

Канде мланде ӱмбалне  

сото пале иеш, 

Кычалеш шке вержым,  

пеш шичнеже. 

Ий курык, теҥыз гоч  

чоҥештыш, 

Эҥер да ер пелен  

эн ямлыжым палемдыш.  

 

Шыпак йоргыктышо  

ший эҥерым ужо, 

Пеледалт шогалше   

райын сылне лукшо. 

Парма кумдыкыш шуҥгалте 

  сото нӧшмӧ, 

Тиде ыле мыйын чон. 

Мый шочым.   

 

   Зоя Дудина кусарен 
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Василий Козлов (1969) 

 

 

ПАРМА КУМДЫК — ШОЧМО ПӦРТ 

 

Пермь мландеш мый шочынам, 

Парма кумдык – шочмо пӧрт. 

Тудын нерген шоненам, 

Мурыштемат – моктымвер.  

 

Шере вӱд мылам лач тыште, 

Тамле юж мылам лач тыште, 

Лачак тыште чиялга шопке лышташ 

Шонанпылын тӱрлӧ тӱсшӧ дене. 

 

Лачак тыште кож ден пӱнчӧ, 

Пӱчӧ семынак ӧргат кавам. 

Тыште канде эҥер вӱд ок пучо, 

Ты тӱс шарныкта авам. 

 

Канде шинчан яҥгаршудо тыште, 

Лӱмегож ок пу мландем толаш. 

Вӱдшым сийлыш чодыра памаш, 

Ӱжеш у вийлан шкеж деке толаш. 

 

Тӱжем пачаш ойлаш мый рат улам, 

Эрталше пагыт ыш шылте йӱкем. 

Пермь мландыште илем улаҥ, 

Пермь кумдык верч гына йӱклем.  

 

Зоя Дудина кусарен 
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Елена Коньшина (1970) 

 

 

ИНЬВА ВӰДЛАН 

 

Иньва вӱд виян ӱдырамаш гай, 

Мотор да ласка – ӱдыремла. 

Лӱҥгалтын вӱд ӱмбалне пуш иеш, 

А шӱм йылт лывыла чоҥештылеш.   

 

Вӱдетше шокшо шӧр гае, 

Кеҥеж йӱреш куатым налше. 

Шонанпылат кавам ӧргале, 

Ешартыш тӱсым йодын нале. 

  

Иньва мылам шергакан, 

Вӱдшӧ – шепкамур куан. 

Кече ныжылгын рӱпша, 

Шӧртньӧ тувыржо тул гай тӱсан. 

 

Пеленет мондалте неле-йӧсӧ, 

Толкынет ласкан модеш сер ден. 

Ший вӱдет ден шӱалтем шӱргемым, 

Вашлиям ю вий ден пӱрымашем.  

 

Зоя Дудина кусарен 
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Елена Коньшина (1970) 

 

 

ПАРМАЛАН 

 

Шочмо Парма пӧртым йӧратем мый. 

Кӱзалалын курык вуйышкет, 

Иньва вӱд ӱмбачын чоҥештем ыле, 

Юмо пуэн огыл шулдырет. 

 

Йӧратем мотор кеҥеж аланым, 

Чон мура, да илышат шолеш. 

Шыже куанлан кодем амалым, 

Мамык лум шем мландым леведеш. 

 

Йӧратем мый Парма мландым. 

 

Зоя Дудина кусарен 
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Вера Мелехина 

 

 

КОЧЁВ МЛАНДЕ 

 

Поро мланде! Шергакан элем – 

Чодыра да ший вӱдан Кочёв кундем. 

Тыште шочын коми калыкем, 

Шочмо вержым огеш мондо. 

 

Тек пасушто шурно шыркаҥеш, 

Вӱчкыжӧ тӧр олык калык чоным, 

Шочмо йылме тек йоҥгалтын вияҥеш, 

Поро мут дене шарнат тек толмо корным. 

 

Арам огыл ты кундемым ойырен кугезе, 

Порылык ты мландыште ила. 

Шӱм гыч лекше мутым ойлена ме, 

Кочёв мланде Парма ден шӱла.   

 

Зоя Дудина кусарен 
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МАНСИ ПОЧЕЛАМУТ-ВЛАК 

 

 

СВЕТЛАНА ДИНИСЛАМОВА 

 

чумырен 
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Андрей Тарханов (1936) 

 

*** 

 

Шыже кораҥда пуш оҥым кӱшыч, 

Южшо муралта йоҥеж кылла. 

Чыр мардеж, тый кондо пӱнчӧ ӱпшым 

Мӱндыр ир кундем гыч тышкыла. 

 

Кодыныт  йомак да он-влак тушто, 

Шып пӱнчерыште шкет пӱчӧ ю аш ден. 

Куэ кумыжым чиен чурийыш шукын 

Огыт воштыл ынде чумырген. 

 

Шем онжат чалемын ойгыралын, 

Шӱдӧ меҥге мучко йӱк нера. 

Шке йӱлаштым чонышкышт шылталын, 

Кӱсотеш кумалше-влак эртат. 

 

Ок керт шӱлыкем мардежоҥ ӱштын, 

Уло мыйынат титак ала... 

Чыр мардеж, тый кондо пӱнчӧ ӱпшым 

Мӱндыр ир кундем гыч тышкыла. 

 

(1987) 

Светлана Григорьева кусарен 
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Андрей Тарханов (1936) 

 

*** 

 

Ӱжара, кедр име тӱсан 

Рыжле корнышто мые шогем. 

Вола кӱшыч ю сото тулан,  

Волгалтеш шижмаш дене шӱмем. 

 

Кечыйол деч уэмын каем, 

Ю кӱсотышто мый кумалам. 

Поремжат шукырак, мый палем, 

Ок лӱд кутко, ышта шке пашам.  

 

Кармывоҥго пушеҥге туд ден 

Йолташ гае келшат ӱшанен. 

...кӱзем кутко почешак тӱҥ ден... 

Гӱл кава ден кедр кылым ончен, 

Адакат аза гай йывыртем. 

 

(2012) 

Светлана Григорьева кусарен 
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Анастасия Сайнахова (1933) 

 

 

ШОЧМО ВЕР  
 

Кумда шочмо мланде, шӱмбел, 

Шыҥен чонышкем шочмо вел. 

Тыгайым те ужын одал, 

Тыгайым те муын одал. 

Кеч куш йывырталын ончал, 

Кеч куш куанен савырнал, 

Кава деке курык нӧлтеш, 

Мотор чодыра гӱжлалеш. 

Мемнан уло тич янлыкна, 

Поянлык – шем шӧртньӧ, нефтьна, 

Тыгай мландына эн улан, 

Кужу  курымнаже мемнан.  

Садлан пиалан илышна, 

Мемнан йоҥгата корнына, 

Оза кеч-кунам улына, 

Ме раш корнынам палена. 

Тыгай  моткоч ямле луклам 

Тӱняште от му нигунам, 

Чылан тудым чот йӧратат, 

Россий манын тудым лӱмдат. 

 

(1979) 

Светлана Григорьева кусарен 
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Юван Шесталов (1937–2011) 
 

 

МИСНЭ  
 

Чодыра юзо гае шӱла да нера, 

Конча шыргыжмаш. 

Манси калык йомак палдара: 

Тушто миснэ
*
 лийшаш. 

 

Тиде ӱдыр моткоч йытыра, 

Йӱдвел мланде гаяк, 

Сынже шокшо, тул гай ӱжара, 

Кугешналын кая. 

 

Ужгамат эн моторым чия, 

Ший куэ гай йолга. 

Ӱдыръеҥла волгалтын мия, 

Ӱппунемже йоҥга. 

 

Йӱдвел мландыште ир поран тек 

Чӱчкалтен урмыжеш. 

Поро миснэн шинчаште эре 

Шокшо кече улеш. 

 

Ӱмбакет ончалеш – лум шула, 

Шӱмышкет ю пура. 

Шоҥгыеҥын чонжат юарла, 

Мондалтеш сусырат. 

 

                                                 
*
 Миснэ – йомак чодыраште суксо гай ӱдыръеҥ 
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Кунам шӱлык толеш чонышкет, 

Ӱдыръеҥ лишемеш, 

Нимо деч шерге мут, шӱмбелем, 

Тыланет йоҥгалтеш. 

 

Чодыра юзо гае шӱла да нера, 

Конча шыргыжмаш. 

Манси калык йомак палдара: 

Тушто миснэ лийшаш. 

 

Кушто тудым ӧндалын кучем?! 

Чодыра кумда пеш. 

Но садак тудым мые вучем, 

Шӱм-чонем  кычалеш.  

 

(1960-шо ийла) 

Светлана Григорьева кусарен 
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Юван Шесталов (1937–2011) 
 

 

ЛУМШЫН МУРЫЖО  
 

Мый лумшо улам, чулым лумшо, 

Улам мый кугезе ашан,  

Тӧрштем ик кож укш гыч вес укшыш, 

Мурем йоҥгалтеш веселан. 

Колтеныт тич пикшым еҥ-шамыч, 

Пикшвӱчӧ шӱшкалын йырем, 

Мый лумшо, кугезе аш дене 

Илем да 

Илем. 

Акрет годсо мурым мурем. 

Тек еҥ моктана шӧртньӧ денже, 

Шем шӧртньӧ нефтьлан сутланен, 

Кода мыйымат пытарен, 

Мотор коваштем ужален, 

Шона шӱдӧ ийым илаш гын.   

Лач мые палем шке акемым, 

Паяр вуйыштат шинченамыс, 

Шӱша лийынам кугыжа ватын, 

Кугыжан вуйымат нӧлтенамыс, 

Мый коштым Москва урем дене, 

Парижыш шумеш миенам. 

Мыняр гана мыйым пуэныт 

Пӧлек семын тӱрлӧ еҥлан! 

Тек мыйым тул ден лӱдыктат, 

Тек мыйым пушташ ман ваҥат  – 

Мый, лумшо, кугезе аш дене 

Илем да 
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Илем. 

Акрет годсо мурым мурем. 

Айдеме! 

Ик чыным тый пале: 

Ужгам шӧртньылак аклалтеш, 

Да шӧртньӧ гаяк шергештеш! 

 

(1970-ше ийла) 

Светлана Григорьева кусарен 
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Юван Шесталов (1937–2011) 

 

 

ПИЧ ЧОДЫРАН ШОНЫМАШЫЖЕ  
 

Йыр мландемже пӧрдеш – мый пӧрдам, 

Йыр кечемже пӧрдеш – мый пӧрдам, 

Токталудо гаяк  чоҥештем, 

Осётр кол гай иям вӱдыштем. 

Мландыштем мый писешт ошкылам, 

Йомаклам кычалаш тӱҥалам. 

Вошт кандалге каваш ончалам 

Да Нуми-Торум дечын йодам: 

– Ош тӱняште чынак мо улат? 

Кужу илыш корнемже ала? 

Кунам ӱлыл тӱням шоналтем, 

Шуралта пуйто кӱзӧ чонем. 

Мый шогем яклака корныштем, 

Шӱлык мурым колам шке йырем. 

Лӱҥгыктем муралталше чонем, 

Мланде мучко умбаке колтем. 

Тек куан ден торашке кая, 

Муэда тек йомак куанлам. 

А шорташ тӱҥалеш, шортеш тек, 

А мураш тӱҥалеш, мура тек. 

А пӧрдаш тӱҥалеш  – тек пӧрдеш, 

А куржаш тӱҥалеш – тек куржеш.  

Тек айдемын йолгорным муэш! 

Муралталше чонем колыштам 

Да кавашке адак ончалам. 

Шем пелйӱдымсӧ тул ший волгалт 

Шошым йӱксын йӱк ден муралта. 



 
 

 

 

103 

 

 

 

У йомак пура чоныш илаш 

Да ӱжеш мландыдӱрыш каяш. 

 

(1970-ше ийла) 

Светлана Григорьева кусарен 
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Мария Двинянинова (1951) 

 

 

ЧОҤЕШТЫШЕ КАЙЫК-ВЛАК  
 

Шокшо велыш каят кайык-влак,  

Кӱшнӧ пӧрдыт, эре когоклат, 

Икте-весылан нуно полшат, 

Чоҥештат, мурымат наҥгаят. 

 

Тый ончал, кузе нуно торлат, 

Мӱндыр мландым пыртлан ойырат, 

Но шонем, чоныштлан садак жал 

Шке йӱдвелыштым угыч кодаш! 

 

Ну а мые кодам пиалан 

Ты кугезе мландеш курымлан. 

Шочмо-кушмо мландем деч тораш 

Мый ом шоно шортал ойырлаш. 

 

(2004) 

Светлана Григорьева кусарен 
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Светлана Динисламова (1960) 

 

 

ЧӰЧАЛТЫШ 
 

Вӱд чӱчалтышым шинчалыш чӱчыктет гын, 

Осал, шыде шомакым еҥланже ойлет гын, 

Тудын шӱмжӧ тунам шӱлыкаҥ чытырна, 

Чӱчалтыш шинчавӱдышкӧ вик савырна.  

 

Улам ӱдырамаш, йыр мландем да йылмем, 

Ӱмыр  мучко моктем шочмо йылме ямем, 

Ӱй ӱмбач мунчалтен вола пуйто мутем, 

Куана шӱм-чонем, садланак муралтем. 

 

Сосьва вӱдын чӱчалтышла ийын каем, 

Шошо ийын ик пырчыжла йылгыж кием, 

Велше йӱрын чӱчалтыш гай ӱлык вашкем, 

Лум коклаште ик пырче – мый – пӧрдын волем. 

 

Курымла эртымек, мый уэш шочынам, 

Да авайын пулвуйыш эре шинчынам. 

Мый – чӱчалтыш адак вӱд почеш ийынам, 

Лыҥ гана манси калык пелен иленам. 

 

Чодыран кажне верыште лийын йолем, 

Тора корным ушем эреак чын пален. 

Пӱртӱс мурым колаш лийын чон пиалем, 

Да авайын муралмым мура шӱм-кылем. 

 

Йоҥгатан але шыпак мурем тӱҥалам, 

Куанен, шинчавӱдым йыштак ӱштылам, 
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Ӱмыр мучко яндар ик чӱчалтыш коднем, 

Калыкемын муржат кодшо ыле пелен. 

 

Улам ӱдырамаш, йыр мландем да йылмем, 

Ӱмыр  мучко моктем шочмо йылме ямем, 

Ӱй ӱмбач мунчалтен вола пуйто мутем, 

Куана шӱм-чонем, садланак муралтем. 

 

(2003) 

Светлана Григорьева кусарен 
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Светлана Динисламова (1960) 

 

*** 

 

Начар шулдырем дене кӱш чоҥешташ, 

Кумда пӱтынь мландым шонем ончалаш. 

Акрет годым  еҥ-влак, кӱзен гӱл каваш, 

Куатлын чоҥештыл моштеныт  йырваш. 

 

Вашкалше ош пыл-шамыч деч кӱшнырак, 

Тораш чоҥештеныт эше писынрак,  

Ӱнарыштым сайын Торум вел пала, 

Лыҥ сакчынан лӱмыштым кажне акла. 

 

Молан гын мондалтын ты аш, кӧ пален? 

Могай курым пагыт эҥер йомдарен? 

Молан чоҥештен она керт ме каваш? 

Молан огыт колто мемнам мланде вач? 

 

Уке,  кодшо курым мурсем йоҥгалтеш, 

Акрет годсо мут-влак волгалтыт уэш. 

Садлан манси калык адак шулдыран –  

Шке йылмыж ден ойлышо еҥ пиалан. 

 

Адак Эква-пыгрищ толеш калык дек, 

Ушан шомаклаже илат пӱтынек, 

Улат пылышан гын, чыла тый колат, 

Шинчатлан ӱшане, чыла тый ужат. 
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Начар шулдырем, мый ом керт чоҥештен... 

Улам пиалан шергакан мландыштем! 

Илем да палем, аралат суксо-влак, 

Торум деч йодам калыкемлан илаш. 

 

(2014) 

Светлана Григорьева кусарен 
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Светлана Динисламова (1960) 

 

*** 

 

Тулла ал тасма шӱйыштем волгалтеш, 

Чылан вургыжалын вучат: мо лиеш. 

Еҥ-шамыч йӱлаштым шуктат ӱшанен, 

Пиал мо мылам Юмылан сӧралтмем? 

 

Ала ош тӱсем ю гаяк еҥ-влаклан? 

Ала ю тазалыкым тудо конда? 

Сӧрвалымым кӱшкӧ алал колтенам, 

Ош Юмо дек шуын, садлан келшенам? 

 

Еҥ-влак огыт пале, чылан шонкалат:  

Кумалмым аклат мо кавасе кӱшнат?  

Мылам мом ойлаш? Йӱлада пеш виян, 

Кугезе-влакда дечын толшо ӱшан. 

 

Ӱшан ден илаш тыланда мый кӱлам, 

Те шуктыза шот ден кугезе йӱлам, 

Мый – Юмылан сугыньлымо янлыкда – 

Торум деке лишемше ош пӱчӧ улам... 

 

(2013) 

Светлана Григорьева кусарен 
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Галина Ларионова (1962) 

 

*** 

 

Шӱмбел мландем, 

Яндар вӱдем, 

Ласка кечем, 

Йӱдемат! 

 

Курыкемжат, 

Ю кожламжат, 

Пӱчӧ вержат, 

Кочкышат. 

 

Пӱчӧ кӱтӱ, 

Пӱчӧ ӱзгар, 

Урал мучкат 

Коштедат. 

 

Шӱмбел мландем, 

Ю кундемем, 

Шочмо манси 

Калыкнан. 

 

(2010) 

Светлана Григорьева кусарен 
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Татьяна Бахтиярова (1991) 

 

 

ЭР 
 

Сылне кече эрден шыргыжалын лектеш, 

Чодыра калык адак кынелеш – 

Манси калыкем. 

Кажне тӱньык гыч сур шикш тӱргалтын 

лектеш, 

Да урем вошт мардеж шӱшкалтен чымалтеш. 

Пӧрт окнаште ший ий шула шокшым пален, 

Пӧрт воктен ала-кӧ пум руа колткыктен. 

Пӧрдыт пий-влак эрден озашт йыр куанен.  

Волгыжалме шарла эркын йыр ал тӱс ден. 

Кочыртатыше лумым тошка унаъеҥ,  

Шокшо чайым пырля йӱына ракат ден. 

Вара кажне еҥ шке пашажым ышта. 

Ала-кӧжӧ чия талышнен ечымат, 

Тӱнӧ лумым почкалтыме йӱкшӧ шокта. 

Манси калык дек толын сай пагыт илаш, 

Чапле кече пӱралтын эрден  сонарлаш.  

 

Светлана Григорьева кусарен 
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МАРИЙ ПОЧЕЛАМУТ-ВЛАК 
 

 

АЛЬБЕРТИНА ИВАНОВА 

 

чумырен 
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Сергей Чавайн (1888-1937)  

 

 

КУГУ ТУМО  

 

Мемнан нурын покшелныже  

Кугу тумо шога ыле.  

Укшлаж тудын йырым-йырже  

Кугун, талын шаралталме.  

«Шукерте ожно илен калык —  

Пешак кугу, пеш куатле;  

Эртен коштыт улмаш талын,  

Чодыра вуй гоч вик вончалын.  

Ты тӱшка гыч изиракше,  

Кугу тумо гоч вончалын,  

Эрталалын каялнеже  

Улмашын, да пурла могыр  

Урвалтыже кушкедалтын,  

Сакалалтын, кечен кодын...» –  

Тьгге ожно кугу еҥже  

Ойла ыле мыланнаже.  

Кугу тумо йӱлен кайыш  

(Йоча-шамыч йӱлатеныт).  

Кугу калык нерген кызыт  

Иктат ынде огеш ойло.  

Лачак мые яра годым,  

Кугу тумым шоналталын,  

Шонем саде кугу еҥым...  

Кугу тумо гоч вончалын  

Кайыше еҥым омак мондо!  

(1908) 
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Яныш Ялкайн (1906-1938)  

 

 

ЙӰКСӦ  
 

Ош-канде тӱтыра леведын  

Пеш мӱндыр шем кожлам тачат.  

Кожла покшелне румо вермыт  

Кумда капка гаяк кончат.  

Могай ола ден ял илат гын,  

Могай пасу, могай чодыра  

Кожла капка шеҥгел эллаште?  

А можыч, тушто чап-чара?  

Тугай ой-влак вуеш шочальыч  

Йоча жап годым тегакат.  

Мечта чоҥештыш ту капка гыч  

Кугемме годсо кечышкат.  

Кончен тунам кожла шеҥгелне  

Йомак гай сылне ал пиал.  

Поктен пиалым, мый нояльым, —  

Молан вашка гын йӱксыла?  

Коеш тачат умбалне йӱксӧ,  

Ӱжалын, ончык чоҥешта.  

Молан, чарналын, тый от вучо,  

Шукталтде кодшо ал мечта?  

 

(1938) 
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Миклай Казаков (1918-1989)  

 

***  

 

„Шӱшпык шӱшкымӧ вер шӱмыштем уло”, – 

маньыч.  

Палынем, ала кодын утен ик парча мыламат?  

 

„Шӱшпык подылмо вӱд кӧргыштем уло”, – 

маньыч.  

Палынем, ала кодын утен ик шырча мыламат?  

 

„Шӱшпык кочмо чесем пеленем уло”, – 

маньыч.  

Палынем, ала кодын утен ӱй шинча мыламат?  

 

„Шӱшпык каныме лук чоныштем уло”, – 

маньыч.  

Палынем, ала кодын изи гына ӱмыл пакча 

мыламат?  
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Семен Вишневский (1920-1990)  

 

 

ПОРО ЭР!  

 

Ӧрдыж вер!  

Уке, мыйым ок эмле.  

Кеч тораште,  

Кеч лишне гынат.  

– Поро эр! –  

Мый манам шке ялемлан.  

Да тыгак – 

У эр кечыланат.  

 

Шуын жап ошкылалын  

Я кудалын колташ  

Пашашкет.  

Поро эр тыланет,  

Марий калык!  

«Эсен лий!» манын,  

Тый вашештет.  

 

Шке йылмет верчын  

Вожыл ит шого,  

Вес йылман 

Огеш ыҥле гынат.  

Тиде таче  

Ялт лудыкшӧ огыл.  

Жап шумеке,  

Чылан умылат.  
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Тунемаш  

Марий йылмым тӱҥалыт.  

Мутланаш  

Марий дене марла...  

Но тушкен  

Тый денет, марий калык,  

Me илен шуктена мо,  

Ала?! 
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Вера Бояринова (1924-1996)  

 

 

ТЫЛАНЕТ  
 

Кеч тые торасе Сибирьыште иле,  

Я мотор Украиныште тыйын суртет, –  

Кеч муш тувыр ден шовырым чие,  

Кеч тыйын пан-бархат лиеш ӱмбалнет –  

Тӱжем еҥ кокла гыч ойырен, мый палем:  

Улат тый марий ӱдырамаш, тукымем,  

Пӧртӧнчыл изи вараксимла пашам  

Лӱдде, нойыде йӧратышан.  

Эрдене ший лупс лышташыш возеш,  

Йолга, ойла пуйто чевер кече ден.  

Улат вет тыгае яндар сай чонан,  

Пеш ныжыл да поро кумылан. 

Йога шыргыктен ял мучаште памаш:  

Шокта йӱкшӧ тудын пасушко, тораш.  

Улат тые тыгае сӧрале йӱкан,  

Ойлен от пытаре, тынар шомакан.  

Кеч торасе Сибирьыште иле,  

Я мотор Украиныште тыйын суртет,  

Кеч муш тувыр ден шовырым чие,  

Кеч тыйын пан-бархат лиеш ӱмбалнет –  

Тӱжем ен кокла гыч ойырен, мый палем:  

Улат тый марий ӱдырамаш, тукымем,  

Чодыра шӱшпык гай эрыкан, весела,  

Пеледше тӱсан, курымеш пиалан.  

 

(1950) 
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Геннадий Матюковский (1926-1994)  

 

***  

 
Колын колтен «Летка енкам»,  

Тӹлнен кеа йäнгетшат.  

(Финн мыры гыц] 

 

Суоми млäнды, Суоми млäнды,  

Цевер сäндалык Калевалын,  

Мӹнят тӹнь докет толын лäктым,  

Мӹндыран коден Кыльыкалем.  

Ошмашты тангыж коэ мадмы Дä йäкты имвлäн 

лӹжгым юкеш  

Ошалген валышы тӹ вадны Тӹнь вӹкет 

анжышым мӹнь шукы.  

Шӹргыжы вӹкы тӹлзы кузыш,  

Анжальы йäрыш, лач тӹгырыш.  

Варажы тишты, мӹньым ужын,  

Пытькалтыш сӹнзам cap йӹрызы.  

Эх, cap йӹрызы, сары енга,  

Тӹнят, мӹнят ылына шкетын.  

Äл, кушталтена «Летка енкам»,  

Викталты, пу ласко кидетым!  

Вет такеш агыл теве тьонга  

Тура левашан пӧрт окня гӹц  

Кантельыжат, йылатен онгым,  

Машанет, кäрш юк Кыльыкал гӹц.  

Äл, кушталтена, соты тäнгем,  

Вäшела кок сӹнза дон мадын.  

Тек курым мычкеш кодеш йäнгеш  

Ти ломбы ош поранан вады.  
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Дä курым шакта тек Суомин  

Нӹжгата юкышты мӹланем:  

— Тенгела пурын токем со ми,  

Икана-иктылан ӹнянен! 
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Валентин Колумб (1935-1974)  

 

 

КӰСЛЕЗЕ ӰДЫР  

         Легенде  

 

Ӱдыр шортын, капеш шушо ӱдыр утен каен 

шортын,  

Колтеныт модмаш гычын тудым тазан 

мыскылен:  

Могай тиде ӱдыр – кӱслем шоктенат ок му 

шотым,  

Парняже пижеш, товаҥеш кармыла ший кылеш.  

 

Ачаже чылт ӧрын, ава шыматен огеш сеҥе.  

Шортеш чевер ӱдыр, эртак ойгырен толаша:  

Чынак мо омсашке эр кечыла ок пуро веҥе?  

Чынак мо пеледыш гай веле лияш – томаша?  

 

Чынак! Тиде чыным ача ден ава раш паленыт,  

Сай илыш гыч огыл торжаштын кугезе йӱла:  

Марий-влак тугат шуко йӧсым да нелым 

чытеныт,  

Кеч шулык огеш пуро суртыш оръеҥ ден 

пырля. 

 

Огеш лий гын ӱдыръен чоным кандарыше 

шешке,  

У родым ок ыште ачат, ок пу тудым марлан:  
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Кукула вес ешын пыжашыш педам
*
 

мунчымешке,  

Тек ӱмыржым ойго парчаште лӱҥген эртара!  

 

Но лийын ӧрмаш: ӱдыр йӱкын кӱсле 

муралталын,  

Яндар кӱсле кылыш кужу шинчавӱд савырнен.  

Илемышт йоҥгалтын тунар йымыжан,  

Эн йӱштӧ шӱманым ты муро пуртен авырен.  

 

Акпатыр ты муро йӱкеш пӱркыт гай 

куштылемын,  

Шепкаште аза рыҥ шогалын, ӱнарым поген.  

Кугезе-влакнан куат дене кӱслен оҥжо темын,  

Чечен ӱдыр-влакын моторлыкышт дене поен.  

 

Кӱслезе – тачат марий ӱдырын чапше да 

лӱмжӧ,  

Мастарлык тыгай аклалтеш эн поян кузыкла.  

Кӱслеште ила марий ӱдырын мурышо шӱмжӧ  

Да чоным пурта кумыл рончышо музыкылан.  

 

(1962 

  

                                                 
*
 Педа – зиян, энтек 
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Семен Николаев (1936-20014)  

 

 

КӦ ТУГАЕ ЧЕРЕМИС?  

 

Пуйто луктыт лӱмедышлан исым.  

Eҥлан лӱмым вынерла куат – 

Ала-кӧлан чиктат черемисым,  

Ала-кӧлан вотякым пуат...  

Черемис ыш лий кул але тарзе!  

Кодын тошто гыч волгыдо ой:  

– Черемис – эрык саклыше сарзе, –  

Эрык саклыше – значит, герой.  

А лӱмедыш деч лӱдыныт шкеже:  

«Черемис Юл воктен – берегись!»  

Шоктын вусыжым жапын шоктеже,  

Томжым кӱшнӧ кучен – черемис!  

Черемис ыш лий кул але тарзе!  

Кодын тошто гыч волгыдо ой:  

«Черемис – элым саклыше сарзе, –  

Элым саклыше – тудо герой»  

Черемис лийметлан ит чеверге,  

Вожылшанрак марий калыкем –  

Ожнысек лийынат чулым эрге,  

Кызытат лӱметлан йывыртем.  

Черемис ыш лий кул але тарзе!  

Кодын тошто гыч волгыдо ой:  

– Черемис – чапым саклыше сарзе, –  

Чапым саклыше веле – герой! 
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Анатолий Тимиркаев (1952)  

 

* * *  

XXI курым нерген шонкален...  

 

Шудышырчык йыга  

йӱдын ковыжым – 

Кава кӱшнӧ лӱҥга тул ден темын;  

Йомын кодшо ушкал, чарнен ломыжмым,  

Мӧҥгӧ корным муэш куштылемын...  

Вӱдын тымык, тылзан ший воштончышто  

Тӧрла ӱпшым узьмак ялын йӱксӧ – 

Йомын огыл сареш, курык лончышто,  

Тумо патыржын эн ныжыл йӱкшӧ...  

Шӱдӧ нар пачашан я пу пӧртыштӧ  

Огеш игылт Осал  

телекандым –  

Веселан луктеш еҥ-влакын ӧртыштым  

Марсианин гына, волен мландыш...  

Весе сомыл, паша – толшаш курымын,  

Шке компьютерже, шке интернетше,  

Лиеш весе мер тургымышт, мурымышт,  

Пиал веле чылам ӧндал кертше...  

Сугынь лыҥ – Кайыккомбын  

ош корнышко  

Огеш шыҥе, ойлет гын, чылаже...  

Лиям йоҥылыш, тек ушан кормыжыш  

Воштылеш уныкан уныкаже...  

Но палем: кугеммек, коден омыжым,  

Тудат тӱнӧ чарна мыйын семын:  

Шудышырчык йыга йӱдын ковыжым –  

Кава кӱшнӧ лӱҥга, тул ден темын...  
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Тиде тулжо ала-кӧн дыр чонышто  

Мландӱмбалне шуен тукымвожым...  

Уна вел улына тӱня лоҥгышто,  

Курымешлан лӱмна марий кодшо!  

 

(2000) 
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Альбертина Иванова (1954)  

 

 

ВУЙ САВЕН ЧЕВЕРЛАСЕМ  
 

Ала тошкалын эртенам пакча пеледышетым,  

Ала торжала койынам мотор ешетлан –  

Чонеш ит нал, 

Шеҥгеч ит вурсо,  

Толам гын угыч, ӱжын пурто,  

Шӱжарем-чеверем!  

 

Ала шиждегыч тугенам тошкем ломбетым,  

Ала такыртенам коштшашлык йолгорнетым,  

Вуеш ит нал,  

Шеҥгеч ит ойло,  

Толам гын угыч, ӧрдыжла от кой дыр,  

Пошкудем-моторем!  

 

Ала шым мошто арален тӱня чапетым Ала ик 

пагыт пеленет мый чучым шкетын –  

Нелеш ит нал,  

О, ит кудалте  

Толам гын угычын, пален, шарналте,  

Калыкем-шӱмбелем! 
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Геннадий Сабанцев (1958)  

 

* * *  

 

Нӧргӧ пагыт волгыдо сынан да  

Ок эсенле уш гыч нигунам...  

Кушкыжын волгенче «Россинантым» –  

Шке гаемак нымыштыварам –  

 

Тӧргымӧ виян пакча шеҥгаке  

Ир пелчан – «тушман-влак» – ваштареш.  

Уло капыш пижеден коршаҥге –  

Кажне еҥ, ужмеке, воштылеш. 

 

Мо коршаҥге? – Кўрын кышке тудым.  

Кушкын шуын, ыҥлышым вара:  

От кудалте пижын шичше мутым,  

Ок мушкылт шомакын лавыра.  

 

...Улыт еҥ-влак: эҥыж семын кӱын,  

Илышлан мемнанлак куанат,  

Но саклат эн шергын помыш кӱым,  

Почешет шуаш гына ваҥат.  

 

Амыртат эн волгыдо талантым,  

Шыпланет гын, воштылыт уэш.  

Сойыр семын, кушкыж Россинантым,  

Ом кудал тыгай-влак ваштареш, –  

 

Воктекем лач нигунам ом шынде,  

Ом шуялте кидым нунылан.  
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Чытыш огыл – лийже эре шыде  

Козыра коршаҥге гай-влаклан.  

 

Нӧргӧ жапыш савырнен ончалын,  

Тыгерак перна мо кутыраш? –  

Тушто веле, кӱрын, ир пелчаным  

Вожшыгеак лийын пытараш.  

 

Но садак огеш инане уш гын:  

Лавыра тӱняште курымаш?..  

Мландынам, йочан чурийла мушкын,  

Колтена ме Кече йыр пӧрдаш. 
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Зоя Дудина (1962)  

 

 

ТАРЗЫН МУРЫЖО  

 

Российын сымыстарыше кундемже,  

Йӧратыме Марий Элем!  

Ынде шагалыс кодын чон-кунемже, 

Йот мландыште ом керт илен.  

 

Йот мландыште, йот калыкыште шолын,  

Чон рўдым мый йомдаренам.  

Да ӱмыр мучко шочмо верыш толын,  

Шке тукымем йождаренам.  

 

Мый илынем кугезе мландым шижын,  

Марла ойлен, марла шонен…  

Шернурышто тугай моторыс шыже,  

А мый йӱд мландыште шогем… 
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МОКША ПОЧЕЛАМУТ-ВЛАК 
 

 

ВАЛЕНТИНА МИШАНИНА 

 

чумырен 
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Захар Дорофеев (1890-1952) 

 

 

МАЛТЫМЕ МУРО  
 

Чукаем, папалте.Шеме йӱдшӧ.  

Воктенетак нералтем мыят.  

А эрла пукшем эн тамле пӱкшым,  

Да кучем мый кайыкым тылат.  

 

Изиэм, ойлем эн шӱлык чыным:  

Огеш пӧртыл мемнан дек ачай…  

Шого, ямдылем чыралык пуым,  

Тютю-люлю, бай!  

 

Кок ий ончыч вес тӱняшке тудым  

Мланде помыш нале эрелан.  

Весе-влак курал-ӱдалыт нурым,  

Мый гына йӧршеш шкетак улам.  

 

Суртнажат ынде моткоч тоштемше,  

Пӧртӱмбал коеш шуҥгалтше гай.  

Ойго дене йӧслана чонемже,  

Тютю-люлю, бай!  

 

Кугурак оза, поян паярже  

Тарватеныт пеш осал пашам.  

Курымешлан чоныштем аярже,  

Когарташ ыле паяр кугу умшам.  
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Еҥ олмеш ачатым шучко сарыш  

Ӧкымешак колтынешт улмаш.  

Чон яндарлык тидым ышташ чарыш,  

Вот садланак сакышт кандыраш.  

 

Неле годым кӧ ынде полша гын?  

Нигӧлан ме она кӱл, чукай.  

Ик еҥат ок нал мемнам пыдалын.  

Тютю-люлю, бай!  

 

А йырваш моткочак шукын колышт,  

Южо йомо увер деч посна.  

Колымашын шем саваже солыш,  

Лийже кеч ола але сола.  

 

Лие мландын шӱргыжӧ вӱраҥше,  

Мардежат шыпланыш лӱдшӧ гай,  

Да ырленак тольо пагыт шакше.  

Тютю-люлю, бай!  

 

Но ончале кечыже оярын,  

Вот пашазе толкын талышна.  

Кугурак озам, поян паярым  

Шалатен тошкале калыкна.  

 

Тошто годсо илыш пеш тораште, 

Савырнен ок тол тышан, чукай,  

Тамле омо дене тый папалте,  

Тютю-люлю, бай!  

 

Надежда Никитина кусарен 
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Михаил Безбородов (1907-1935) 

 

 

ЧОДЫРА  
 

Кеҥеж чодыра,  

Ужарге шогет,  

Лӱп-лӱп шокшо деч  

Тый мыйым шылтет.  

Пурем кӧргышкет,  

Вончем лакылам  

Да трук чарналтен,  

Мурет колыштам.  

Лышташ-влак коклан  

Волат мландывак,  

Ойгаҥше йӱк ден  

Эртат пелештен:  

– Вай, шыже толеш  

Да йӱштым конда, –  

Шып шӱлымӧ йӱк  

Мылам раш солна.  

Мура чодыра,  

Кеҥеж чодыра.  

Уста кайык еш  

Мур йӱкыш ушна.  

 

(1928) 

Надежда Никитина кусарен 
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Максим Бебан (1913-1986) 

 

 

ВОЛГЫДО ШӰДЫРЕМ КАЙЫШ ШЕМ 

ЙӰД РӰДЫШ  
 

Йӱр йӱрын. Йӱрын, йӱрын.  

Да кава шӱтлен, шӱтлен, шӱтлен –  

сур шыже, шерым темыше, пычкемыш воштак 

шортын.  

Нӧреныт будко, семафор-влак йӱр йымалне, 

вошт нӧрен шкет стрелочник,  

а шыже шортын, шортын,  

да шӱтлышӧ кава сур шӱлыкым чонеш куштен.  

Йӱр вошт ола кончен шедыра шӱрган. 

Окна-влак, ночко, 

шортыныт, чыла нӧрен да ночко  

мыйынат шинчам, шинчавӱдем йоген.  

 

А кукшо тыйын вел шинчат. Каетак! Семафор 

ӱжеш.  

Йӱд поезд дене кайышыч. Йӱр йӱрын, йӱрын,  

да шыже, шерым темыше, алят шортеш, 

шортеш…  

Тый кайышыч. Йӱд тыйым шолыштын вор 

семын.  

 

Да поезд почышто кужун ыш йӱлӧ шӱдыр,  

тудат, ялт пиалем гай, кайыш шем йӱд рӱдыш.  

 

Альбертина Иванова кусарен 
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Александр Малькин  

 

 

ИЗИ ЙОШКАР ШӰДЫР-ВЛАК  
 

Эрат-касат тӱрлен урвалтым, мелым,  

Йолгорным-корным почын кидше ден.  

Ужам да кызыт тудым тувырмелын,  

Ок лӱдыктӧ телат шке шучко йӱдшӧ ден.  

 

Чыра йӱлен, шикшаҥын, изикеште,  

Ялт пырыс шинча гае сар тӱсан,  

Мардеж тӱжвалне шортын, кечкыжештын,  

Леведыш вачын олымым кышкен коклан.  

 

Моктеныт агытан-влак шыже йӱдым,  

Эр толмым шижтареныт, муралтен –  

А ӱдырамашын кидыштыже име  

Вынерыш тӱрым сылным керылден.  

 

Палем огеш шапалге шӱртӧ тӱрын,  

Вет кажне пӱшкылышкӧ кумылжо шыҥен,  

Тӱрлалтын ошыш тудын кочо ӱмыр,  

Тӱрлалтын – мом вучен да мом шонен.  

 

Ужам, кузе йоча шепка воктене,  

Адак шке Юмыжым шып-тыпак шылтала:  

Ты суртыш кече ок пуро эрдене,  

Чон ойгыжым кунам гын шалата?  
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Кычалын тудо шӱдыржым каваште,  

Да йӧрыш тудо лачак шем пыллан.  

Но теве име нерыш тул чӱкталте,  

волгалтыч шӱдыр-пӱшкыл-влак.  

 

Коклан акретле Кремль деке толын,  

Вес шӱдыр-влак коклаште раш ужам  

Ал шӱдыр-тӱрым, ош вынерыш вочшым –  

Мый мокша ватын пӱрымашыжым ужам.  

 

Альбертина Иванова кусарен 
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Илья Девин (1922-1998) 

 

 

ВЕРЫМ ТЫЙ, АЙДЕМЕ СЫЛНЕШТЕТ  
 

Куштылго уке верат, корнат,  

Корныла, вер семын, улыт неле.  

Да шуйна лач корныеҥлан веле.  

Таклан шинчылташ вер ок пуалт.  

 

Арам огыл «корно» маналтеш,  

Корнывалне вӱр, пӱжвӱд лыҥ кодын.  

Куштылго пашам кычалше омыл,  

Толын кӱсынеш кугезе деч.  

 

Пӱрышӧ верлашке логалат –  

Пашаде шинчаш пуалтын огыл.  

Еҥ коклаште ок лий тыйын сомыл,  

Вуйге шке пашашке шуҥгалтат.  

 

Пале: тӱткӧ лий шке корныштет,  

Илыш – корно, шоныш – туддек ошкыл.  

Шарне: еҥым чеверта вер огыл.  

Верым тый, айдеме, сылнештет.  

 

Вера Гордеева кусарен 
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Анатолий Тяпаев (1928) 

 

 

ЙӰКСӦ-ВЛАК  
 

Кас кече вола ер ӱмбаке,  

Кая вӱд йымаке,  

Кая чытырен…  

А ерыште йӱксӧ-влак ийыт,  

Ал кечым лукнешт шӱдырен,  

Тӧчат нерышт ден чараклен.  

Лай шокшыжым пуыжо манын,  

Ош-волгыдым колтыжо манын,  

Моткоч кодынешт утарен.  

А кече, тӧршталын,  

Кая чытырен…  

Но йӱксӧ-влакат огыт чакне,  

Шеҥгек ок ончал иктыжат.  

Вашла ончылтен, вӱд йымаке  

Волгенчыла ийын пурат.  

Ер кӧргыштӧ нуно почаҥыт,  

Ал кечым лукнешт шӱдырен,  

Кужу шӱйышт дене,  

Виян нерышт дене  

Моткоч кодынешт утарен.  

Садак вӱд йымак кайыш кече,  

Леведе тӱням шем мыжер.  

Лач йӱксын ош шулдыржо дечын  

Коклан лӱҥгалтеш ынде ер.  

Нӧлтеш ӱжара. Йӱксӧ-шамыч  
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Нервуйышкышт тудым шындат,  

Куаныше волгыдо кечым  

Вӱд деч аралаш товатлат.  

 

Надежда Никитина кусарен 
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Сергей Кинякин (1937) 

 

 

НОЙЫШО ИМНЬЫН ЙӰКШӦ  
 

Кунамсекак ойлат:  

Лиеш эрла сай, чынак.  

Толеш эрла, да теве але ужыда…  

Да ӱшаненыт, ужыныт  

Эрлаште пиал сыным.  

 

А таче…  

таче Юмо мом пуа.  

Мыняре таче да эрла-влак эртышт,  

Мыняре шыже, шошо кодыч шеҥгелан!  

 

Мынярын поктышт ончыко мемнам, 

куржмешке,  

Кучаш тул-кайыкым ыш перне нигӧлан.  

Ялнан озаже ден тыршенна кӱлын,  

Шоненна корно райыш наҥгая.  

 

Мыят, тудат – шып лийна, –  

Йылмым пурлын! –  

Пайданам ужын :  

Лач шемеме кече мыланна.  

 

А кече деч посна могае кушкыл –  

Ок куш, да кичке рокышто мала,  

лач аҥыра вел огеш ыҥле,  

тидым ужын,  

а калык ӱдымӧ йыраҥым тырмала.  
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Тырмалышт озымым, 

Да чон рӱдаҥе.  

Шӱртнен ӱшандыме тунам, пыкше шӱлен,  

Да кенета шемемын ош чурийже мландын,  

Лачак шинча вел ожсылак йӱлен.  

 

Эше вий уло, ок кӱл йӧршын ӧрмӧ,  

Шыдетым кодо – поктышо тетла уке,  

Шогална йыр ме авырен  

Куп дене ерым,  

Тек эрла марте  

весэрлаште шуына кеч.  

 

Тек!  

Да лӱкӧ куп деч савырнышна ӧрдыж, кӧланже 

тиде вер моткоч келшен…  

Ал кече угыч шыргыжале мемнан велыш, 

аклаш тӱҥальыч угыч мыйымат эше.  

 

Но вот: эрла эрлашкак кусныш,  

Шомак тугаяк:  

вот эрла лиеш куан…  

…Толеш гын, мом-гынат конда,  

Вет сомыл ушныш.  

 

А таче…  

Таче Юмо мом пуа.  

Тек илыш лач шомакыште йомак гай,  

Тул-кайыкым кучаш ыш лий пиал.  

Шошем мый илен лектым шыже гай окмакын,  

Но шыжым ынде шошо гае вашлиям.  

 

Альбертина Иванова кусарен 
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Василий Кригин (1945) 

 

 

ЙӰШТӦ ТЫЛЗЕ  
 

Тыгае чатлама!  

Ош лум йыр-ваш, да  

Юж когарта туге – пӧрдеш вуем.  

Но теве кайык чоҥешта каваште…  

Камвозо кенета. Ах, шинчамат кумен.  

 

Мый нальым кидышкем ияҥше пун 

падырашым,  

Да мел шеҥгеке шылтышым шыман  

Пытартыш шӱм шокшем дене ырашлан.  

Шижам, тарванылеш, адак чонан-шӱман.  

Тыгае чатлама.  

 

Темда юж оҥым.  

Камвозым кенета мый, тый декет вашкен.  

Но тый шыч ырыкте айдемын кылме чоным,  

Да йомым тыйын йӱштӧ шинчаштет.  

 

А кайык тыйын  

ӱмбалнет – каваште,  

капем деч ойырлышо ик ужаш-падыраш,  

шӱмемын тулжо тудын шӱм чораште,  

а мурыштыжо – мыйым шарнымаш.  

 

Альбертина Иванова кусарен 
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Николай Циликин (1954) 

 

 

ШАРНЫМАШ  
 

Пу йӱла голландке кӧргыштӧ пудештын,  

Шокшо толкын-влакше оҥым ниялтат.  

Тылзын шӧр гай тӱсшӧ окна век шуйнештын,  

Шонымаш-влак мӱндыр корныш наҥгаят.  

Мый шарнем, пыл-влакым лӱҥгыктен эр шошо,  

Йоча жап капкажым почын ончылнем.  

Рашкалтен сола ден поктенам кӱтӱм мый,  

Эскерен пеледыш ночко шинчаж ден.  

Мыйын йоча пагыт ӱжаран эрдене,  

Поктыл мыняр омым койкышто коден.  

Нумалтен вургемым, нӧрышым йӱр дене,  

Тидым йоча пагыт шкеж гына пален.  

Шижын нӧргӧ уш ден: мый – авалан полыш,  

Ятыр пум нумалын, имньым кычкенам.  

Неле дечын лӱдын, нигунам шым тайнышт,  

Шинчавӱдым гын шепкаштак нелынам.  

Пагыт толын шуо, ик кеҥеж кастене,  

Шӱмыш шӱшпык муро вошт витен кунам.  

Мыйын вачым тӱкышт шып гына кид дене,  

Шулыш тӱрвыштемже ӱдыр тӱрвӧ там.  

Рвезе пагыт йомо йӱдыш вожыл-ӧрын,  

Шӱшпык сем вес илыш корныш шогалтен.  

Кажне йӱдым йӱксӧ мужыр мыйым ӱжын,  

Самырык жап деке тайыл гоч каем.  

Ӱдыр тӱрвӧ шолып тамле омым кӱрльӧ,  

Ала кечын йомо ӱжаран эрден?  

Ӱма там налаш пеш кӱчык кеҥеж йӱдшӧ,  
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Чаманем тачат, пеш писын йӱд эртен.  

Ушыштем ашнем: пеш йӱштӧ йӱрын йӱрмым,  

Тошкыштыч кова-влак вургыж суртыштем.  

Шижынам тыгодым, илыш у тӱҥалмым,  

Кунам первый йӱкым пуыш икшывем.  

Юмо пӧлеклале тукым вожым шуйышым.  

Шӱм «Ачай» мут дечын путырак кӱлтка.  

Самырык жапемын начареште ваче,  

Пуйто сугыргалын, йӱр гынат, вашка.  

Тольо мландыш теле, пургыж-йӱштӧ кече,  

Шоҥгыеҥын лужым коржын корштыкта.  

А вуем суремын ты лум гае ошын,  

Йоча жап шарналте лач теҥгечсыла.  

Кӧргыштӧ голландкын кодын тул деч шолгым, 

Шокшо толкын оҥ гыч йышт ниялтылеш.  

Модын унакамже кучылтеш сур вуйым,  

Тудо тукымемым шуйышо улеш.  

 

Вера Гордеева кусарен 
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Рая Орлова (1963) 

 

 

ИЛЫШЕ ВӰД  
 

Вӱд ок пале колымашым.  

Севоньна
*
 чонан.  

Илыш ыҥым кычалмаште  

Кучылт вӱд шырчам.  

Тудо мландын шарнымашым  

арала-куча.  

Ведяван
**

 яндар копашке  

нелытым волта.  

 

Вӱд ок пале колымашым.  

Мокшана
***

 чонан.  

Ит ӧркане: вӱд йымаке  

колтымым муман.  

Мастораван
****

 помышешыж  

шылтымым муман.  

Юмын южым кычал лектын,  

ончык кайыман.  

 

Вӱд ок пале колымашым,  

Иссана
*****

 чонан.  

Илыш вӱдла йоген кайыш,  

Ынде кайыман.  

                                                 
* Севонь – Мордовийысе эҥер  
**

 Ведява – Вӱд Ава 
***

 Мокша – Мордовийысе эҥер 
****

 Масторава – Мланде Ава 
*****

 Исса – Мордовийысе эҥер 
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Мландывалне сомыл-влакым  

кодо, тек илат.  

Мландын шарнымашым сакле, 

вӱд лийын шкежат.  

 

Перевод Альбертины Ивановой 
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Владимир Нестеров  

 

***  
 

Шапалген шӱдырат мотор кечын,  

Каваштат канде тӱс йылт шулен.  

Йӱр йымалне корнат пушкыдемын,  

Кава келгыт турням йышт шылтен.  

 

Эскерем шӱлыкан шинча дене,  

Мешаяш ом тӱҥал, тек каят.  

Чевер шыже, йодам, мутланет гын,  

Йод, кунам адак тышке волат?  

 

Да кунам мыланем мотор кечым  

Пеледалтше эр шошо конда?  

Пургыж йӱштыж деч эртыше жапын  

Йӧраталше шӱмнаже кылма.  

 

Рвезынек йӧратен тыйым коштым,  

Но чонет тыйын пуйто луман.  

Шижынам мый шырпештше лач йӱштым,  

Но садак лийынам пиалан.  

 

Чонемлан таче шӱлыкын чучо,  

Тый денет тудо толын, молан:  

Лач тудлан мо шортеш йӧсын пӱнчӧ  

Да укшлаже кошка гын садлан?  

 

Мотор кече тек лийын шапалге.  

Пыл-влак ийыт каваште пызнен.  
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Пеленемже кодеш лач эн шерге –  

Шарнымаш, мо теҥгечыш куснен.  

 

Вера Гордеева кусарен 
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Полина Алешина  

 

 

ШОЧМО МЛАНДЕ  
 

Чон ӱжеш шке шочмо верыш  

Юмына пуа гын жапым,  

Мый толам ломбан садвечыш,  

Тудыжат вуча ты татым.  

 

Мланде пушкыдо нимо деч,  

Йол чара ден тошкышт шудым,  

Лупсым погылден копам тич  

Шӱалтем ю вӱд ден шӱргым.  

 

Почын сурт омсам кочамын,  

Шокшыжо кид курымлалтын.  

Таве корно шӱкшудаҥын,  

Верын сад тӱсшат рӱдаҥын.  

 

Кукшо укш кидем эмгатыш,  

Вуйым савышым сукалын.  

Ялыш толдымо ты жапым  

Шоныш ончылтен эрталын.  

 

Шурно пасу гоч кожлаште,  

Вӱчкыш сем ден чоным кайык.  

Вашлиям ковам гын тыште,  

Колыштам чон мурым лайык.  

 

Чон ӱжеш шке шочмо верыш  

Юмына пуа гын жапым,  
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Пӧртылам эн шерге лукыш,  

Ом му ты узьмаклан акым.  

 

Вера Гордеева кусарен 
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УДМУРТ ПОЧЕЛАМУТ-ВЛАК 

 

 

ГАЛИНА ГЛУХОВА 

 

чумырен 
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Кузебай Герд (1898–1937) 

 

 

ГŸЛ ШОВЫЧ 

 

Шижмаш – гÿл шовыч шÿм ыраш, 

Садлан ит шорт, шыма йолташ! 

Гÿл тÿс жап дене лунчырга, 

Йомеш шулен гÿл шовычат... 

 

Кунам йöратена адак, 

Ме пуйто шошо олык лап: 

Шинчаште – гÿл пеледыш-влак, 

Ме воштылына да мурена. 

 

Тунам йолгорно волгалтеш, 

Шöртняҥше тасмала шуйна, 

Ты корно дене вашлиеш  

Ош ломбо ÿдыр гай тÿсан. 

 

Кунам мемнам чылан мондат, 

Тÿня чучеш весеммыла.  

Тунам йырваш йöра тулат, 

Теҥгечысе шижмаш шула. 

 

Шижмаш – гÿл шовыч шÿм ыраш, 

Садлан ит шорт, шыма йолташ! 

Гÿл тÿс жап дене лунчырга, 

Йомеш шулен гÿл шовычат... 

 

Cветлана Григорьева кусарен 
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Ашальчи Оки (1898–1973) 

 

*** 

 

Мыйын чонем 

Олык лыве керек – 

Молан вара 

Шулдыржат сусырген?  

 

Мыйын шÿмем 

Ю кÿсле гай керек – 

Молан вара 

Кылжат кÿрылден? 

 

Сай кумылем 

Шöртньö гае керек – 

Молан вара 

Шинчырлалтын пытен?  

  

Светлана Григорьева кусарен 
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Михаил Петров (1905–1955) 

 

 

КАНДЕ КОНВЕРТ 

 

Гÿл-кандалге саскан серышетым, таҥем, 

Мый шышталге нуреш лудынам. 

Тыланат шÿм шижмашым саска-влак йырем... 

Нуным тый колтенат вет мылам. 

 

Шымата шокшо, ныжыл мардеж, вашлиеш 

Тыйын канде шинчат гай кава. 

Шÿмбелем, ала тый канде-гÿл конвертеш 

Колтенат шöртньö кечым мылам? 

 

А эрден толын тиде пасуш колымаш, – 

Ломыж шикш кызытат йырым-ваш. 

Колымаш тöчыш мыйым эре пытараш, 

Но сеҥен тудымат чон шижмаш. 

 

Светлана Григорьева кусарен 
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Николай Байтеряков (1923-1997) 

 

 

ШИЙ ПУШ 

 

Возын вÿд ÿмбаке, 

Тылзе шкетын модын. 

Ший эҥер ÿмбачын 

Ший пуш ийын толын. 

Попанам ош тылзе 

Омыж дене пидын, 

Вачышкетше шыпак 

Пыштышым мый кидым. 

Ший пушышко шинчын, 

Тÿтыраште йомна. 

Кушто, кудо ийын 

Кончыш тиде омо. 

Мондышым эҥерым, 

Тÿтыраш логалын, 

Весела ший эр гыч 

Илышыш тошкалын. 

Шуко кеч мондалтын, 

Но шарнем мый иктым –  

Ший эҥер ÿмбачын 

Толын ший пуш ийын. 

 

Альберт Васильев кусарен 
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Александр Белоногов (1932-2011) 

 

 

КОРНЫВОЖ 
 

Корно öрдыжыш кораҥын, 

Йÿд ден кечына кодеш. 

Мо мемнам вуча тораште, 

Мо мемнан дене лиеш. 

Руалтен кучен ÿшаным 

Куржына, ошкылына. 

Корнывожышко логалын 

Трук чарнен шогалына. 

Шуко корно ушнымаште 

Пытышна ме шаланен. 

Кайышт шукын уштымашке, 

Кеч илат шÿм-чоныштем. 

Корнывожышко шогалын, 

Титакан улмем шижам. 

Шергын пеш пиал логалын, 

Шуко пеш йомдаренам. 

Корнывож гыч корно пелке 

Чÿчкыдын кораҥынам. 

Корнывожыштак мый шкемым 

Очыни верештынам. 

 

Альберт Васильев кусарен 
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Ф. Васильев (1934–1978) 

 

*** 

 

Ом йöрате тÿредме пушеҥгым, 

Пуйто тудо шортеш йöсланен. 

Пуйто вуйым да ушым тÿредыт. 

Молан йыгыр иктöрым ыштат 

Уремласе пушеҥгым чыла? 

 

Кузерак вийым налше укш-влакым 

Пÿчкедаш кидыштат нöлталтеш? 

Молан волгыдо ушыштым налын, 

Укшым огыт чамане, шуат 

Асфальт ваке, чылашт йол йымак? 

 

(1965) 

Светлана Григорьева кусарен 
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Ф. Васильев (1934-1978) 

 

*** 

 

Йöраташ шона ÿдырамаш, 

Ой, уке, марийже семын огыл. 

Еҥ деч шолып шокшын йöраташ 

Рвезе еҥым, але вес пöръеҥым 

(Ок вашлий гын пыртак рвезыракым). 

Йöраташ шона ÿдырамаш, 

Кÿшычын ончалын кугешнен, 

Ошкылжым тора гыч шекланен, 

Öрынрак, кузе тудо толеш, 

Оҥ пеленже эплын öндалеш, 

Шÿлыш дене капым ырыкта, 

Тÿрвö гычын шокшын шупшалеш. 

Йöраташ шона ÿдырамаш. 

Тудо,  

Шÿм пелаш дечын шыпак, 

Еҥ пöръеҥ ÿмбаке ончыштеш 

Шинчапунжым модыктыл. 

Коклан 

Йöраташ шона ÿдырамаш. 

Шкенжын рвезе жапшым шарналтен, 

Шоҥгылык лишеммым умылен, 

Йöраташ шона ÿдырамаш. 

 

Альберт Васильев кусарен 
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Алла Кузнецова (1940-1989) 

 

*** 

 

Мый коленам тÿжем гана. 

Тÿжем гана ылыжынам. 

Но илыш озымым садак  

Öрканыдегыч ÿденам. 

Мый шкемын кажне икшывым 

Лач порылан шочыктенам. 

Кеч шкеже илыш корныштем 

Лыҥ йÿштö-шокшым чытенам. 

Вет мланде шочмо деч ондак 

Мый ош тÿняште лийынам 

Да шочдымо икшывемлан 

Инвар лÿмым пöлекленам. 

Тÿня гай шоҥго кеч улам, 

Чон самырык лач шошо гай, 

Кеч илыш лупшыш кÿлынак, 

Йöршешлан кудалтен ыш кай. 

Тÿня лач мыйын вÿрем ден 

Чал йÿштö кечыште ырен. 

Лач мыйынак шинчавÿдем 

Кеҥежым мландым вÿдыжтен. 

Сар шÿшпыкат моторлыкем 

Моктен мурен да куанен. 

Но ший теҥгелан сутланен 

Ужалышт мыйын шÿм-чонем. 

Тÿжем гана мый коленам, 

Тÿжем гана пернен тырлаш. 
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Тачат улам мый пеленда 

Лыҥ языкан ÿдырамаш. 

 

Альберт Васильев кусарен 
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Алла Кузнецова (1940-1989) 

 

*** 

 

Мый имне: 

 Кугу нумалтыш вачыштем. 

 Кертам, уке, 

 Каласышт: шупш! 

Мый шорык вуй: 

 Йырем тынар тага. 

 Öрчат, чот ломыжыт 

 Да тöрштыл модыт. 

Мый ушкал: 

 Ыштем мый презым, 

 Пуэм лыҥ шöрым. 

Илем вÿташте. 

Мый эҥыремышвотышко логалше карме 

Ом керт тушеч утлен. 

 

Вашке лиям шкежат мый эҥыремыш, 

Кучем да шкемым шке, шкеак кочкам. 

 

Улам мый кишке, кöгöрчен, 

Пеледыш, ужава. 

Коям моторын да шÿмем мура. 

 

Улам кудалтыме ÿдырамаш. 

Ӱшанеда, уке, 

Чытышем ден коям ир кайык гай. 

 

Альберт Васильев кусарен 
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Владимир Романов (1943-1989) 

 

 

АЧАЙ 
 

Шындем гын лыҥ пушеҥгым, 

У пöртым мый чоҥем гын, 

Ончен куштем гын эргым, 

Лиям мыят айдеме. 

 

– Шынден ачам пушеҥгым? 

Пошкудо дечын йодым. 

Но шып шога пошкудо. 

 

– Ачам чоҥен мо пöртым? 

Пошкудо дечын йодым. 

Лач келгын вел шÿлалтыш. 

 

– Ончен куштен мо эргым? 

Авам дечын йодам да 

Ÿштеш йыштак шинчажым. 

 

– Колен ачат войнаште. 

Пушеҥге кушшо манын, 

Пöртет чоҥалтше манын, 

Йоча-влак кушкышт манын. 

 

Альберт Васильев кусарен 
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Людмила Кутянова (1953-2008) 

 

 

ЫШТЕНАМ ШЕРГАШЫМ 

 

Йöратымашым погенам 

Мый шöртньö падыраш гыч, 

Шылтен еҥ дечын оптенам 

Шÿм-чоныш аралашлан. 

Шинчавÿд дене мушкынам, 

Кылмыктенам шыдем ден. 

Но пеленет аҥыргенам, 

Шулен шыма мут дене. 

Ӱшан ден, чытыш ден таптен, 

Мый ыштенам шергашым. 

 

Кöранышылан кöранаш 

Шергашым чиен коштым. 

Ӱшан ден ыштыме шергаш 

Пиалым вел ыш кондо. 

 

Альберт Васильев кусарен 
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Михаил Федотов (1958-1995) 

 

*** 

 

Сита мылам шкет ойгыраш, 

Еҥлан кококла койын. 

Ом пу ман пийлан кÿрышташ, 

Шÿмем шояш ом тойо. 

 

Чонем еҥлан вишкоденам 

Мый, янлык, йытыр ончылно. 

Кавалан вел тыгай кÿлам, 

Шижам лач тудын полышым. 

 

Конден уверым кöгöрчен, 

Вучат мыйым тораште. 

Уверже веле пöлеклен 

Мылам лач колымашым. 

 

Чон дене мый утаралтам. 

Лÿет гын лÿй, но умыло: 

Лыҥ языкет касарашат 

Иктаж гана кеч юмылто. 

 

Альберт Васильев кусарен 
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ХАНТЫ ПОЧЕЛАМУТ-ВЛАК 

 

 

ЗИНАИДА ЛОНГОРТОВА 

 

чумырен 
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Прокопий Салтыков (1934-1994) 

 

 

ОНАС  

 

Йӱдйымал толкын 

Эркын йолга. 

Нарт-шамыч шӱлыкын 

Йӱдым йоҥгат. 

Аргиш умбаке 

Корным шуя, 

Юмын ты серыш – 

Лум ош тӱтан. 

Йыр кундем мучко 

Йӱк сем йоҥга, 

Ош пырче семын 

Шӱмыш возеш… 

Тул огеш кончо, 

Ик чонанат, 

Тылзе каваште 

Шып йӱштылеш. 

Эркын шуйналтын 

Тиде аргиш… 

Муро кӱтӱчын 

Тушко иеш… 

Юзо сем толкын 

Шӱмым налеш, 

Тиде мурсемыш 

Чон ушналеш. 

Тӱкыжым кӱшкӧ 

Пӱчӧ нӧлта, 
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Да пеш умбаке 

Нуно чымат… 

Муро шочеш йыр 

Лум поранеш. 

Тиде тӱтаныште 

Шулдыр шочеш; 

Мурышто улыт 

Мланде, еҥ-влак – 

Йӱдйымал калык 

Тушто ила… 

Тиде у илышым 

Кажне пала, 

Чонышт ден нуно 

Мландым моктат… 

Пӱчӧ-влак чымат… 

 

Светлана Григорьева кусарен 
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Мария Вагатова (1936) 

 

 

КЕЧЫМ ШУПШЕШ МЛАНДЕ 

 

Кечын шокшым мланде шупшын. 

Олыкшо йыр ужарга. 

Шке пыжашым кайыквусо 

Кечын шокшыж ден опта. 

Икшыве аван шӧр дене 

Вийым, акылым пога, 

Илышлан кушкеш айдеме, 

Тукымжым умбак шуя. 

Эрге веселан ончалже –  

Кумылжо аван шула. 

Тыштак лач аван пиалже, 

Тидын верч ава ила. 

Канде эр, пӱртӱс моторлык 

Аван шӧр дене пырля 

Изи икшывын шӱм-чоныш 

Поро пашалан шыҥа. 

Кечын шокшо, аван шӧржӧ 

Илышым шуя умбак. 

Кечын шокшо, аван шӧржӧ 

Санденак ик аканак. 

 

Альберт Васильев кусарен 
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Владимир Волдин (1938-1971) 

 

 

ХАНТ 
 

Чыла еҥат йоҥга ик семын – хант, 

Кеч лийже руш, узбек, кеч ненецшат, 

Керек кеч-кӧ лиеш гынат, садак 

Айдеме манмым ончыкта шомак. 

 

Ты мут пеш шерге кажнылан эртак, 

Ит колто тудым кид гыч мучыштен, 

Мардеж денат ит покто тый эрташ – 

Шке йӱкшым йолташет пуа шӱм ден. 

 

Кеч-куш варажым тый кает гынат, 

Чылаштлан тудым пӧлек гай наҥгай – 

Чучеш тек кӱктымӧ пӱкш семынат, 

Шӱм-чон гычын шыжалтше ойып гай. 

 

Йӱдвел кавасе йылгыжше сӧрал 

Тек чолгыжеш пычкемышым ӧндал. 

Тый шарне мунло мутым, ит мондал, 

Тӱняште калык-влак маналтыт хант.  

 

Светлана Григорьева кусарен 
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Роман Ругин (1939) 

 

 

ХАНТ ЙЫЛМЕ 

 

Йылме ачамын, кочамын – 

Чыным почеш мыланем. 

Кеч кодынна ме шагалын, 

Но йылмына ыш изем. 

 

Шондык ушан, поро мутын 

Кодын пеш раш аралалт. 

Лӱм шӱдӧ наре ош лумын, 

Шӱдӧ ден лӱм толкынлан. 

 

Лӱм шӱдӧ наре мардежын 

Кодын алят аралалт. 

Тудо вет чылт арамешак 

Ок йом, йӧршеш ок мондалт. 

 

Тушто мемнан йыр пӱртӱсна 

Ок йом нимо нигушкат. 

Хант калыкнан поро лӱмжӧ. 

Йылме лиеш – ок мондалт. 

 

Вийже алят моткоч шуко, 

Йӱштӧ кундем калыкнан. 

Ок кӱл ойлаш тудо туйо, 

Тудо кошкен ида ман. 

 

Пагыт вет локтыл ыш сеҥе, 

Тудо виян да поян. 
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Трук шонеда те вес семын, 

Йылме мо ден титакан? 

 

Коштым мый тӱрлӧ верлаште, 

Ятыр эҥерым вончен. 

Пырчын поген кумыж эртньыш, 

Шуко шомакым шымлен. 

 

Илыза кеч тӱжем ийым, 

Вес курымлашке вончен. 

Хант йылмына шкенжын вийжым 

Садак кода арален. 

 

Йӱштӧ сибирьын чондайла 

Тудо кия аралалт. 

Вичкыж мемнан йылмынаже, 

Илыше вӱд гай яндар. 

 

Чонжым почаш тудо ямде, 

Порын тӱлен порылан. 

Шошо эҥерла йомартлын 

Тудо кертеш муралтен. 

 

Шокшо коҥгала еҥ чоным 

Тудо кертеш ырыктен. 

Я тӱтанла шыдын-кочын 

Тудо кертеш кычкырен. 

 

Я керде дене тушманым 

Чоткыдын пеш сорлыкла. 

Илышым, муын шомакым, 

Тудо эре чын акла. 
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А огеш сите руш дечын 

Мутым коклан кӱсынла. 

Ханлан шке йылме – тул кече, 

Кӧ тудым чын умыла. 

 

Шуко пеш йылме коклаште 

Ок йом шкенан йылмына. 

 

Альберт Васильев кусарен 

  



 
 

 

 

180 

 

 

 

 

Роман Ругин (1939) 

 

 

КУЭ 
 

Шӧртньӧ шальым пидылдет гын, 

Эн мотор лият пушеҥге. 

Мардеж ден кутырыметше 

Савыра пеш шуко еҥым. 

 

Арам огыл ожнысекак  

Лачак тыйын кумыжет гыч 

Ньогалан шепкам ыштеныт, 

Муро ден рӱпшен малтеныт. 

 

Шоҥго-влак дечын йомакым 

Колынам шукерте ожно. 

Шонанпылын ик йочаже 

Куэ лийын, мландыш толын. 

 

Санденак ош куэрлашке 

Коштам шӱлык годым шкетын. 

Вийым погалтен эрлашке 

Ончалам йӧршеш вес семын. 

 

Ӱштылам шем шонымашым, 

Шӱлык ден нимом ом чоҥо. 

Пуйто шӱлыкым сеҥашлан 

Куэвӱд шыҥа шӱм-чоныш. 

 

Леведам ыле капетым. 

Чапле-чапле пӱрдыш дене. 
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Йӱштӧ дечын, поран дечын, 

Арален ир товар дечын. 

 

Кӱдырчан йӱр тый денетше 

Утыжден ок осаллане. 

Ош тӱсан мотор капетым  

Тул волгенче ок рашкалте. 

 

Альберт Васильев кусарен 
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Микуль Шульгин 

 

 

ЙЫЛМЕ 
 

Пӱчӧ семын кудалеш 

Ир тайган регенчыште, 

Колла писын пеш иеш 

Йӱштӧ Обь эҥерыште. 

 

Мыйын шочмо хант йылмем 

Шерге мыланем улат. 

Тыйын гоч пален сеҥем 

Жапыште чылажымат. 

 

Ныжыл, йоҥгыдо, айват, 

Тый дечет посна ом керт. 

Пӱсырак кинжал дечат, 

Тул дечат волгыдырак. 

 

Тайга гай кугу улат, 

Обь эҥер деч келгырак. 

Ир пораным мужедат, 

Кушто ончыктет тый куп. 

 

Лишыл еҥ йолташетлан, 

Тудын ойгым умылет. 

Шыргыжалын памашла, 

Еҥын кумылым вӱчкет. 

 

Трук лектеш гын сут тушман, 

Поро ден ок мучашлалт. 
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Шалатен сур тӱтырам 

Кӱдырчыла шергылтат. 

 

Тиде кӱдырчым Урал 

Йӱк лукде гыч колыштеш. 

Шочмо йылме, тый мылам 

Лийыч муро ӱмыреш. 

 

Писын пӱчӧ кудалеш, 

Пулвуй даҥыт лумышто. 

Мыйын муро шергылтеш 

Мучко канде тундрышто. 

 

Альберт Васильев кусарен 
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Леонид Лонгортов 

 

 

КОРАК ПАЙРЕМ 

 

Корнышко тарваненам,  

Вучыза, миен шуам. 

Тиде сылне пайремлан 

Мый чыла ямдыленам. 

Тувырым урген акам, 

Нартым тӧрлатен ачам, 

Ӱштым пӧлеклен изам,  

Сугыньжым пуэн авам. 

Хант-влак дек корак пайрем 

Тукымла гочын вончен. 

Йӱланажым пагален, 

Пайремлаш мыят вашкем. 

Лишыл-влаклан тауштен, 

Кужу корныш тарванем. 

Нартышкемже верланен, 

Мардеж семын чонештем. 

 

Альберт Васильев кусарен 
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Тамара Пырысева 

 

 

КОК КУЭ 

 

Кок куэ алан покшелне, 

Олача вургемышт дене, 

Тынысле каваш ончен, 

Ынде ятыр ий шогеныт.  

Ныжыл укш ден ӧндалалтын, 

Вожым йырым-йыр шаралын, 

Шыргыжал ал кечылан, 

Ӧпкелалт ир мардежлан. 

 

Пыл шеҥгеке тутыш шылын, 

Кечыжат эре ок шыргыж. 

Йӧсӧ жап лиеш коклан, 

Но сеҥаш полша ӱшан. 

Кок куэ алан покшелне 

Ончыкылык нерген шоненыт, 

Ныжылгын лышташ йӱк дене 

Шыве-шыве кутыреныт. 

 

Шыже йӱр дене нӧреныт, 

Ир мардеж дене кошкеныт, 

Ик куэже весыж дек 

Эҥертен шып пелештен: 

– Ир мардеж пеш шучко огыл, 

Лийына гын пырля коктын. 

Вот ончал йымалнына 

Тукымна йыр илана. 
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– Кече вет эре ок шыргыж.  

Мардежат коклан пеш шыде. 

Лийже кеч-могае жап, 

Пеҥгыдын кӱлеш шогаш. 

Кок куэ алан покшелне 

Тукымыштым арален. 

Кок куэ алан покшелне  

Ончыкылык нерген шонен. 

 

Альберт Васильев кусарен 
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Надежда Лонгортова 

 

 

СЫН МЛАНДЕМ 

 

Сын мландем, 

Эн мотор мландем, 

Ер да йыр купшат – 

Корка гай кият. 

 

Мемнан оза-влакын 

Пӱчышт илат, 

Пушкыдо моко 

Кочкаш шер теммеш. 

 

Янлык-шамыч тыштак 

Илат куанен, 

Саскам, пӱкшымат 

Тый от шукто шотлен. 

 

Сыня эҥержат 

Ший кол-влакым пуа, 

Ший йогын почеш 

Ме пуш ден ийына. 

 

Сын мланде эре 

Поян мланде мемнан, 

Сын мланде лиеш 

Шергакан кеч-кунам. 

 

Светлана Григорьева кусарен 
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Надежда Салиндер (ненка) 

  

 

ЙӦРАТАЛМЕМ 
 

Тый декет мый тольым, 

Сылне, моторем, 

Ойыральым тыйым 

Тӱс денат, шӱм ден, 

Ныжылем улат тый, 

Тольым кӱдыкет. 

 

Ныл пӱчем тугакак 

Чӱчкалтен шога. 

Шӱм гычын шомакым 

Мый вучем алят. 

Ныжылем улат тый, 

Моторем улат. 

Илышем тылат вел. 

Йӧратем чотак мый, 

Наҥгаяш шонем.  

   

Светлана Григорьева кусарен 
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Альбина Хозова (селькупка) 

 

 

ШОЧМО ВЕЛ 

 

Мыланем шочмо-кушмо кундем: 

Кушто уло 

Йӧратыме еҥ, родо-влак, 

Кушто шочмо йылмем ден ойлат, 

Кушто ур укш гыч укшыш вонча, 

Гӱл эҥерыште ший кол чӱчка. 

Лупсан ал эрден пӱчӧ йырым шымла, 

Кечат шыргыжалын лектеш ӱжаран, 

Лыҥ шокшым да тулым пуа кажнылан.  

 

Светлана Григорьева кусарен 
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ЭСТОН ПОЧЕЛАМУТ-ВЛАК 

 

 

АРВО ВАЛТОН (ARVO VALTON) 

& 

АСТА ПЫЛДМЯЭ (ASTA PÕLDMÄE) 

 

чумырен 

  



 
 

 

 

192 
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Лидия Коидула (Lydia Koidula) (1842-1886)  

 

 

АВАМЛАНДЕМ, ЙӦРАТЫМЕМ  

 

Авамландем, йӧратымем,  

тылат шӱмемым пуэнам мый,  

чон пиалем, тылат мурем,  

Эстонием, пеледше мланде!  

Коржат гын тый – шолеш шӱмем,  

тый куанет – йомеш ойгем,  

йомартле авамланде.  

 

Авамландем, йӧратымем,  

ом мондо тыйым, ом кудалте,  

тӱжем гана мый шке колем,  

но тыйым ом ужале.  

Тек кӧранен лавырам кышкат, садак тый 

чоныштем кодат,  

йомартле авамланде!  

 

Авамландем, йӧратымем,  

жап толын, каналташ возам гын,  

мый кӧргышкет малаш вочнем,  

Эстонием, яндар-ош мланде!  

Тек кайыкет мура мылам,  

капем – шыташ пеледышлан,  

йомартле авамланде.  

 

(1867) 

Альбертина Иванова кусарен 
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Юхан Лиив (Juhan Liiv) (1864-1913)  

 

 

МЫНЯР КУЖУН ШУЙНА ПЫЧКЕМЫШ 

ЭЛЫШТЕТ  

 

Мыняр кужун шуйна пычкемыш элыштет,  

да нелыт тиде – чыташат ок лий,  

миен шушала ок чуч, мом ыштет! –  

кандалге шоныш-серыште от лий.  

 

Каваште шӱдыр чӱкталтеш ала эше,  

пеледыш шӱгарет гыч нӧлталтеш,  

да тыйын шонышет да койышет  

помыжалтыт але калыкын чонеш –  

 

да тӱвырлат, да тарванат, лупшат,  

шӱкшудым корнывач солат,  

да калык суртлан негызым чоҥат –  

йӱксолныш тукым вошт солна.  

 

(1894) 

Альбертина Иванова кусарен 
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Aнна Хаава (Anna Haava) (1864-1957)  

 

 

МЕ УЛЫНА ЙӰДВЕЛЫН ШОЧШО 

 

Эре пеленна лие тыпын йӱк-йӱанже,  

луман чодыра да тылзе волгыдат,  

шып корныла – торашке вочшо:  

ме улына йӱдвелын шочшо –  

тыят, мыят – ме коктынат.  

 

Оҥеш кодеш эрелан йӱштӧ-айык  

мучашдыме тугай чон пиална –  

мучашдыме тугай чон ойгына,  

мо акышт нунын – нигӧат ок пале…  

 

Каласыдыме кодыт кумыл темын  

келаныше кугу чон пиална –  

мучашдыме кугу чон ойгына,  

шып лийын курымашлык семын.  

 

(1913) 

Альбертина Иванова кусарен   



 
 

 

 

196 

 

 

 

 

Эрнст Энно (Ernst Enno) (1875-1934)  

 

 

МӦҤГЫЛАН УШАНЫМАШ  

 

Кызыт мӧҥгыштӧ ош клевер пеледеш,  

да пеледыш ӱпш дене мардеж модеш –  

шӱлыкем-влак помыжалтыныт чонеш.  

 

Тушто корно – пуракан, кужу – умбак,  

кандалгалше кожла велыш наҥгая.  

Тушто ош пылым куэр лӱшкен ышта,  

ӱжмӧ кумылжо чонемым ылыжта.  

 

Шӱлыкем-влак помыжалтыныт чонеш:  

кызыт мӧҥгыштӧ ош клевер пеледеш.  

 

(1909) 

Альбертина Иванова кусарен 
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Густав Суитс (Gustav Suits) (1883-1956) 

 

  

ШКЕ ОТРОМ  

 

Куэм мый теҥыз вӱдым талын,  

отром муам, шонем, тораште.  

Пеш шукертсек коштам кычалын  

торасе теҥыз кумдыклаште.  

 

Отро пеш ятыр теҥыз валне,  

карап шогалме вер-влак улыт,  

лач шке отром ом му кычалын,  

но сылне шонышем ок шуло.  

 

Куэм мый теҥызым, рӱчкалтын,  

да толкын -влак пырля лупшалтыт,  

да кӱшнӧ ош пыл-влак рӱпшалтыт,  

коштам мый отроем кычалын.  

 

(1903) 

Альбертина Иванова кусарен 
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Марие Ундер (Marie Under) (1883-1980)  

 

 

ЙЫВЫРТ  
 

Ах, илыш дечын асылаже мо гын?  

Вӱршерын патыр толкын – курымашлык!  

Куанын йӱкшӧ мыйым сеҥышашак –  

Ушан-шотан тетла мый ом лий, огым!  

 

Да йол йымалне модын толкын шолшо –  

кыналге тувыремын асыл порсын,  

чыла вургемым кудашам мый йӧршын,  

вет ӱдырамаш вургемдыме – эн шокшо.  

 

Молан гелиотроп ӱпша волгалтын?  

Да вашталтеш мо таче илыш корно?  

Тыгай пӧлеан тольым мландыш порын –  

 

чыла мо сылне – ашле илтарманлан.  

Мый илыш сондыкым толем, ом кодо пелым,  

илышаш кечемже пуйто пыртак веле. 

 

Альбертина Иванова кусарен   
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Бетти Алвер (Betti Alver) (1906-1989)  

 

 

ШӰДЫР ПОГЫМО ТАТ  

 

Мом илыш йыжыҥыште ок йод шыдыже 

тӱтанын!  

Садак шке вел шкалан пуэт эреак акым.  

 

Тек йӱд лиеш кужуштыжо пычкемыш,  

саҥгат гыч ок ӱшт пӱрымӧ лӱметым шеме.  

 

Кеч моло ден пырля лышташ онча ер вӱдыш,  

шкешотан тудат, садак ок ушно шӱдыш.  

 

От уж тый ончык ужшо шӱдыретым? Кае  

садак да ӱмыр мучко ситышетым пале:  

 

Кузе чонетым пораҥдет тый пырчын-пырчын?  

Молан торжа от лий ик татыште, ик кечын?  

Молан пеледышым рӱдаҥше лупс ок нӧртӧ,  

да шӱдыр погымо пиал тат огеш пӧртыл?  

Молан изи тул шучко теле йӱдым  

тӱтаныште ыш йӧрӧ, кодо еҥ-влак кӱдынь?  

 

Тый тидым йод шке деч сайрак-влак дечын.  

Йод колышо да илыше-влак дечын. 
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Но нигунам ит йод порволышо-влак дечын,  

туддеч, кӧ йомын акылдымын, шиждегечын,  

тул-дӱл пычкемышышке, мондымашке.  

Ӱшане, тыгайлан чыла керек: торашке  

ала-кунам тулде мо лектыныт пуш дене,  

Да йомыч вучыдымын я окмак уш дене.  

 

(1965) 

Альбертина Иванова кусарен 
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Карл Ристикиви (Karl Ristikivi) (1912-1977)  
 

***  
Sing me a song of a lad that is gone,  

say, could that lad be I? 

 

Мыят Аркадиян тӧр корнышытыжо лийым,  

мончаште шочшо вел улам кеч.  

Кунамже шонкалем: эше муам мо вийым,  

лекташ Аркадиян тӧр корнышко полмезе 

лийын,  

вет маршалын тояже сумкаштемже.  

 

Но мый палем: ты корно ынде йомын,  

шукерте, пеш шукерте тудо йомын,  

да тудым мый тетла шкетын ом му,  

йомдарымым кычалме – неле сомыл,  

шкет кычалаш тетла мый патыр омыл.  

 

Куш ом тарване, вӱд вел ончылнемже,  

лач вӱд, чараҥше йӱштӧ курык.  

Пытартыш пуш виктарышын шер темын,  

мурен каен: вӱд веле ончылнемже,  

молат тачат алят мурат ты мурым.  

 

Тыгак шинчем да йӧршынат ом пале,  

ятлаш мо шкем, я кочо пӱрымашым?  

Лачак ида пелеште: чыла сае,  

Тыгае илыш… Огыда вет пале,  

Ода шиж шочмо элдыме улмашем. 

 

Альбертина Иванова кусарен 
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Керсти Мерилаас (Kersti Merilaas) (1913-

1986)  

 

 

ОҤГО ДА ЫРЕС  

 

Кушан лияш – тетла садак мо огыл,  

йӧра-ла мыланем чыла верат;  

кеч пырдыжла коклаште тошкышт шогылт,  

малаш верланыме йырет пӧрдат,  

я южыш нӧлталтат.  

 

Чыла кыл кӱрлӧ, ӧрмашан моткочак  

тыгай эркалыкым ынде шижаш,  

жап деч тетла нимом от вучо,  

нимо ок шого мланде дечын ойырлаш.  

 

Келаныше окмакла перныл коштым,  

сумкам сакен да тоялен тоям.  

Йырет мучашдыме пасу да отыл,  

от уж воктене ик иям.  

Лачак кыша радам, йомаш тӱҥалше,  

яралык орлык петыра шинчам.  

но вет тыштат кертеш ыле пӧртем чоҥалтын,  

лиятше ыле гын лач тыште тый. 

 

Йыр мланде пӧрдын, да вашталтын  

сӱрет йырваш адак;  

ынде йырваш ялт пырдыжла нӧлталтын  

чодыра.  
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Йӱлен велатше шӱдыр-влак  

кавам печкалыт,  

мый катырге гычын  

куржын шылше вел улам,  

 

чашкер да лӱкӧ, куп рӱчкалтын,  

титакын нелытше да ар,  

но вет тыштат кертеш ыле пӧртем чоҥалтын,  

лиятше ыле гын лач тыште тый.  

 

Да адакат тора-торашке  

чоҥештыткта, вес верыш, жап:  

лач пызле тушто, йошкарген волгалтше,  

да моко дене петырнен кӱ саваржат,  

каватӱр гычын кече ныжыл  

ошалгым шож пасуш волта,  

шурга сур отылышто шыже  

я колымаш.  

 

Йошкаргыше ты пызле дечын  

мый ом керт йӧршын ойырлен;  

шижам – пеш ожно тыште лийын  

шӱмбел элем. 

 

(1981) 

Альбертина Иванова кусарен 
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Хандо Руннель (Hando Runnel) (1938)  

 

 

СЕРЕМ ПОЧЕЛАМУТЫМ ТАЧЕ ЙӰДЫМ  

 

Серем почеламутым таче йӱдым  

тыглай, пӧръеҥлык тиде сомыл,  

куанле да шотан улам мый таче йӱдым,  

тый шып малет, а мыйын уло сомыл.  

Тый шып малет, вучет икшывым,  

а мыйым тый тетла тыге от вучо,  

о, тек лиеш куанетлан икшыве –  

а мыйым тый тетла тыге от вучо.  

Серем почеламутым шкетын йӱдым,  

тыглае сомыл да ок шу пашалан –  

лачак серем-удыркалем пич йӱдым,  

тый шып малет, йочам вучалын.  

…кунам торжалык деч тӱня ноя гын. 

 

Альбертина Иванова кусарен 
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Пауль-Ээрик Руммо (Paul-Eerik Rummo) 

(1942)  

 

 

МЕ ТӦЧЕНА ЛИЯШ ПЫРЛЯ ВЕЛ  

 

тарваныше изи мӱкш ешла  

ме тӧчена лияш пырля вел  

да каена ме теҥыз гочын  

да каена ме теҥыз гочын  

кеч шогалеш сырен вашешна  

да каена ме теҥыз гочын  

да вес эҥертышна огеш кӱл  

да вес эҥертышна огеш кӱл  

лачак шкенан ӱшанле ваче  

да вес эҥертышна огеш кӱл  

лачак куанле тӱшка парым  

лачак куанле тӱшка парым,  

тый тудым пеленем арале  

тек ты куанле тӱшка парым  

огеш мушкылт теҥыз вӱд ден  

 

Умылынем оҥет гоч мые  

шыман тӱкалыше мардежым  

да тыйын йолтаганет дене  

шогаш шогалме мландывалнет  

шогаш шогалме мландывалнет  

шонаш тора вес мланде-влакым  

мемнан тошкалме мландывална 

йӧратыше-влаклан пуалтын  
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Тунам таҥем шинчам йӧрате  

кунам ужат тӱня кавам тый  

да муро лачак тудо мурым  

чон орлыкем гыч йӧсын лекшым  

чон орлыкем гыч йӧсын лекшым  

кунам шижам лийшашлык шучкым  

лектеш чон муро орлыкем гыч  

пырля ме лийын кертына мо  

пырля ме лийын кертына мо  

тарваныше изи мӱкш ешла  

пырля ме лийын кертына мо  

да вончена мо теҥыз гочын. 

 

Альбертина Иванова кусарен   
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Дорис Карева (Doris Kareva) (1958)  
 

* * *  

 

Лиеш тунамже илыш курымашлык,  

кунам каят йӧршешлан.  

 

Тунам пушеҥге да мардеж гоч  

ӱжмашыжым колам мый.  

 

Шижам мый шокшо тул лойгалтмым,  

вӱр-шер кыралмым.  

 

Лиеш тунам вел илыш курымашлык,  

кунам омсам янак гыч налыт. 

 

Альбертина Иванова кусарен 

 


