
Ыджыд тышлӧн йӧлӧга 

Ыджыд тыш…  Кор казьтывлан тайӧ кадсӧ (1941 – 1945 вояс), морӧс 

пытшкын весиг мыйкӧ ѐкмыльтчылӧ. Тайӧ тышыс тӧдса быд мортлы. Но оз 

быдӧн тӧд, кутшӧм сьӧкыдторъяс пыр ковмис мунны йӧзлы. И тылын, и 

фронт вылын, и мужичӧйяслы, и нывбабаяслы, и челядьлы, - ставныслы вӧлі 

зэв сьӧкыд. Но ставӧн сетісны ассьыныс выннысӧ Ыджыд Вермӧм  вӧсна. 

Тайӧ тышыс заводитчис 1941-ӧд воын. Сора тӧлысся 22-ӧд лунӧ нѐль 

час асылын немечьяс уськӧдчисны россияса йӧз вылӧ, кодъяс, нинӧм тӧдтӧг 

да некодӧс ворӧдтӧг, узисны гортаныс, виччысисны аскиа лунсӧ. Уналӧн 

аскиа луныс сідз эз и во… 

А велӧдчысьяс, кодъяс сӧмын на помалісны школанысӧ?  Рытнас найӧ 

гажӧдчисны, йӧктісны, казьтывлісны ылӧ кольӧм кадсӧ. Тӧрытся 

велӧдчысьяс висьталісны ӧта-мӧдныслы ассьыныс кӧсйӧмъяссӧ: кодӧн 

лоасны тайӧ олӧмас, да кытчӧ водзӧ мӧдӧдчӧны велӧдчыны… Ӧти лун 

торкис налысь став кӧсйӧмнысӧ, торкис налысь олӧмнысӧ. Зонъяслы ковмис 

босьтны кианыс автоматъяс, пасьтавны шынель да мунны тышкасьны чужан 

му вӧсна. Нывъясӧс тшӧтш виччысис сьӧкыд олӧм: мужичӧйяслӧн став 

уджыс усис ом      пельпомъяс выланыс. Быд мортлӧн юрас бергаліс сӧмын 

ӧти мог: вӧтлыны вӧрӧгӧс миян муысь! 

Миян пӧльяс да пӧчьяс вермисны пӧртны олӧманыс  ассьныс могнысӧ. 

Колӧ шуны ыджыд, пӧсь АТТЬӦ налы, кодъяс ассьыс олӧмсӧ жалиттӧг да 

кулӧмысь повтӧг козьналісны миянлы сӧстӧм, лӧз енэж.  

Ылӧ лэбӧны лунъяс, войяс… Дойяс бурдӧны, унатор вунӧдсьӧ. Но тайӧ 

тышыс некор оз вош историяысь. Сійӧ нэмъяс кежлӧ коляс йӧзлӧн паметьӧ.  

Таво Ыджыд Вермӧм  лунлы тырас 75 во. Быд во чинӧны и чинӧны 

война кадся олысьяс. Парад вылӧ пыр этшаджык волӧны ветеранъяс. Но та 

вылӧ видзӧдтӧг ми век кутам казьтывлыны найӧс, кодъяс усисны ас му 

дорйигӧн, кодъяс уджалісны тылын, отсасисны фронтлы, и, дерт жӧ, найӧс, 



кодъяс вӧтлісны вӧрӧгсӧ миян му вылысь гораа  горзігтырйи: «Ура! Вермӧм 

вӧсна!» 

Ми некор ог вунӧдӧй тіянлысь повтӧмлуннытӧ, тіянлысь подвигъястӧ, 

тінлысь ВЕРМӧМТӧ!  Быд выль лунысь миянлы колӧ шуны аттьӧ миян 

пӧльяслы да пӧчьяслы. Ставныслы, кодъяс дорисны тайӧ Вермӧмсӧ  война 

кадӧ, муӧдз копыр!    
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