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Вӧр-валӧн помтӧм мичлун. 
 

Со ӧд кутшӧм мича да озыр миян Чужан муным! Кӧть ар, кӧть 

тулыс, кӧть гожӧм, кӧть тӧв – сійӧ миянлы век дона, муса да мича. 
 

Арнас став муыс и пуясыс пасьтасьӧны мича, югыд платтьӧясӧ. И 

быдӧнлӧн платтьӧыс аслас, торъялӧ мукӧдсьыс. Со кыдзлӧн зарнисьыс на 

зарни платтьӧыс, пелысь пулӧн – гӧрд, козлӧн – турунвиж… Видзӧдлан пуяс 

вылас, да кажитчӧ, быттьӧ найӧ ӧта – мӧд водзаныс вӧччӧмаӧсь-

пасьтасьӧмаӧсь. Сэтшӧм мичаа сулалӧны. 
 

Тулыс – тайӧ медся бур, гажа да кыпыд кадыс. Ставыс ловзьӧ да 

нимкодясьӧ ывла вывнас. Локтӧны лунвылысь лэбачьяс да заводитӧны 

сьывны-дзользьыны став вӧр пасьталаыс. 
 

И со ӧтчыд мича, гажа, тувсов лунӧ ми классӧн коми кыв урок 

вылын ветлім нимкодясьны вӧр-ваӧн. Луныс вӧлі вель гажа да шоныд. 

Шондіыс югъяліс вель мича югӧръясӧн. И ми аддзылім тайӧ луннас вель 

унатор… 
 

Со кыдз пу вылын гаръясыс польтчӧмаӧсь, заводитӧны мыччысьны 

веж, югыд турунвиж коръяс. А со неылын сулалӧны бадьяс. Налӧн ѐнджыка 

нин петӧмаӧсь коръясыс. Сӧмын ньывпуяс сулалӧны важ моз. Но и налӧн эм 

вежсьӧмъяс: мыччысьӧмаӧсь веж йывъясыс. Бербабаля дзоридзалӧ нин. И 

сылӧн дзоридзьясыс ылысянь тыдалӧны, корӧны ас дорас. И тайӧ вежӧдӧм 

вӧрас тыдовтчӧмаӧсь пув коръяс. И найӧ абу арся кодь рудӧдӧм рӧма, а 

мичаӧсь, выльӧсь. Садьмӧмаӧсь балянѐньяс, бобувъяс. Быд тӧв 

пӧльыштӧмысь кылӧ аслыспӧлӧс чӧскыд кӧр. Видзӧдан, да кажитчӧ быттьӧ 

пуясыс нимкодясьӧны шоныд лунъясыслы дыр узьӧм бӧрын. Кӧнсюрӧ 

мыччысьӧма нин вижъюр. Вӧрын выль, веж туруныс абу на. А со ӧшинь 

улын мыччысьӧма нин вель мича да веж турун. Синмыд радлӧ талы. А 



юыскӧд кутшӧм вежсьӧмъяс лоӧмаӧсь! Лун кык сайын на йи вылас ваыс эз 

вӧв. А со талун юыс вӧлі дзик восьса нин. Берег дорса бадьяс сулалӧны ва 

пиын, быттьӧ вартчӧны сэні. А ваыс нуӧ аскӧдыс став лӧп – ѐгсӧ. Ӧд миян 

Эжва – матушкалӧн визулыс ыджыд, ѐн. Юыс паськалӧма, содӧма. Гыясыс 

гӧглясьӧны быттьӧ саридз вылын. А ваыс юас югдӧма, дзик сӧдз лоӧма. 

Мӧдар берегыс лымъя на, абу на удитӧма сывны… Дзользьӧны лэбачьяс, 

чипсӧ колип… А со туй бокса гӧпсӧ меряйтӧ аслас кузь кокъяснас вагаг. 
 

И сэтшӧм меным окота лоис выльысь волыны татчӧ, медым ѐщӧ 

ӧтчыд аддзывны тайӧ мичсӧ, мый ме вӧзйи тайӧс аслам нывъѐртъяслы. 
 

Тӧвнад син водзад сувтӧ дзик мӧдтор нин. Кор тӧвся лунӧ мунан 

вӧрӧ, сэк тэныд сідзи и кажитчӧ, мый тэ пырин кутшӧмкӧ ыджыд, еджыд, 

сказочнӧй дворечӧ. Весиг вӧрса пемӧсъясыс тӧвнад зэв аслыспӧлӧс мичаӧсь. 

Кажитчӧ, быттьӧ пуясыс пасьталӧмаӧсьмича шапкаяс. А кор югъялӧ шонді, 

сэк кажитчӧ, мый тайӧ шапкаясыс зарниысь вурӧма. А кок улад кутшӧм 

мичаа пуксьӧма лымйыс. Быттьӧ кодкӧ сэтчӧ ковѐр вольсалӧма, либӧ 

прӧстыняалӧма мусӧ. Зэв любӧ видзӧдны татшӧм му вылас, кӧть синтӧ эн 

вештыв. Ывлаыс, дерт, кӧдзыд, но кутшӧм гажа шондіа лунад! Но а кор 

шондіыс абу, сэк дерт шоныдджык, но абу сэтшӧм сьӧлӧм вылад долыд. 
 

Гожӧмын тшӧтш зэв гажа да югыд. Сэк ставныс век пляж вылын 

купайтчӧны-шойччӧны. Чери кыйысьяслы гожӧмнад зэв бур кыйсьыны. Ӧд 

сэки шоныд, югыд, да и чериыс бурджыка шедӧ. Вӧрын позьӧ вотны тусь да 

тшак. И ѐщӧ гожӧмнад оз ков ѐна пасьтасьны. Позьӧ ветлӧдлыны шортик да 

футболка кежысь, либӧ кокньыдик гожся платтьӧ кежысь. А ещӧ гожӧм – 

тайӧ каникулъяс, гырысь йӧзлӧн – отпускъяс. Позьӧ шоччыны саридз дорын, 

либӧ кӧнкӧ мӧдлаын. Гожӧм – тайӧ миян озырлун. Позьӧ аслыд неуна 

озырмӧдчыны, он кӧ, дерт, дышӧдчы. Ветлы вӧрӧ, вотчы, сдайт вотӧмтортӧ. 

Со тэныд и деньга воас зептад. А зіль мортыд куш киӧн вӧрсьыд некор оз 

пет. Оз ӧд прӧста вӧртӧ шуны озыр кудӧн. 
 

Ми, Коми муын олысьяс, вель ѐна радейтам ассьыным Коми 

мунымӧс. А ӧд нинӧм тайӧ вермис бы эськӧ и не лоны. Ӧд кор воис миян 

дорӧ Ыджыд тыш, эз кӧ дорйыны миянлысь мунымӧс миян дорйысьяс, то 

сэки бы и вӧр – ватӧ пузувтісны да и минӧс эськӧ виисны фашистъясыд. Колӧ 

шуны зэв ыджыд аттьӧ миян дона ветеранъяслы. Налы, кодъяс пуктісны 

ассьыныс юрнысӧ чужан му дорйигӧн, кодъяс кулісны нин тыш помасьӧм 

бӧрын, и налы, кодъяс ӧніӧдз на олӧны. Ӧд не кӧ найӧ, ми эськӧ эг аддзылӧй 

тайӧ став мичсӧ. 



Вот ми радейтам ассьыным вӧр-ванымӧс. А ӧд ог весиг думыштӧй, 

мый сійӧс колӧ видзны. Йӧзыс пӧрӧдӧны вӧрсӧ, шыблалӧны став пӧлӧс ѐгсӧ 

да сідз водзӧ. И тадзи кӧ водзӧ кутам овны, то во комын мысти вӧрсьыс 

нинӧм оз коль. Бырас ставыс. И ми кӧ кӧсъям, медым став тайӧ мича вӧр-

ваыс коли, и мед миян челядьным да внукъясным аддзыласны тайӧ став 

мичсӧ, колӧ ставнымлы видзны вӧр-васӧ. Ӧд мортыд оз вермы овны став 

тайӧ мичтӧгыс да озырлунтӧгыс. Вот мыйла колӧ видзны, отсавны мыйӧн 

верман вӧр-ваыслы. Сэки и верман нимкодясьны да пальӧдны шогтӧ миян 

тӧждысьысь вӧр-ваын. 


