Напалкова Лариса Михайловна

Коми вӧр-ва.
Ми олам Коми республикаын, и миян медся сӧстӧм да медся мича
вӧр став мушар вылас. Вӧртӧгыд и мортыд эськӧ эз вӧв. Ӧд йӧзыс оз
вермыны овны вӧртӧг. Вӧр – миян вердысь. Сійӧ сетӧ миянлы тшак, тусь,
звер-пӧтка. Вӧртӧгыд весиг сынӧдыс эськӧ вӧлі дуркӧн, няйтӧн. И ми эськӧ
важӧн нин кулім, эз кӧ вӧв вӧрыд. Ставыс, мый быдмӧ вӧрын, синтӧ гажӧдӧ
аслас мичӧн.
Вӧрса пемӧсъяс сідз жӧ отсалӧны мортлы овны. Ош, кӧч да мукӧд
пемӧс сетӧны миянлы яй. Руч, ош и мукӧдъяс сетӧны миянлы куяс. А сэсся
куяссьыс вурӧны вылыс кӧлуй йӧзлы. Вӧртӧгыд миян керкаяс эськӧ вӧлыны
кӧдзыдӧсь. Ӧд вӧрын пуясысь ми вӧчам пес, а сэсся песнас ми ломтам
пачьяс, и минлы весиг медся кӧдзыд тӧвнас шоныд.
Но вӧрыд вермас и дзикӧдз вошны, ӧд ми сійӧс ог бура видзӧй.
Быдлаӧ шыблалам ёг, а сэсся сэтчӧ вӧчам ёг шыблалаін. Но медся ёна вӧр
бырӧдӧны пӧжаръяс. А кыдзи жӧ артмӧны тайӧ пӧжаръясыс? Медся ёна,
дерт, бара жӧ миян понда. Ӧд тшӧкыда вӧрӧ ветлігӧн ми колям бипуръяс
кусӧдтӧг, со и лоӧны пӧжаръяс. Но и тайӧ абу на ставыс. Эмӧсь сэтшӧм йӧз,
кодъяс пазӧдӧны лэбачьяслысь позъяссӧ, либӧ босьтӧны позсьыс кайпиянсӧ.
Та бӧрын лэбачьясыс мунӧны сійӧ местасьыс, кольӧны позъяссӧ тыртӧмӧн. А
мукӧд йӧзыс чегъялӧны пу вожъяссӧ, талялӧны да лёкысь нетшкӧны
дзоридзъяс, быд пӧлӧс тшаксӧ… А ӧд ставыс тайӧ кодлыкӧ да колӧ. Бырас кӧ
мыйкӧ ӧтитор, сы бӧрся бырас ставыс. Сідзи нин лӧсьӧдӧма миян му вылын.
Колӧ видзны миянлысь вӧр-васӧ, ӧд сійӧ сэтшӧм мича быд кадӧ.
Тӧвнас вӧрыд выті нин мича. Став пуыс эзысьӧн вевтьысьӧма. Найӧ быттьӧ
узьӧны небыд эшкын улын. Лымйыс вевттьӧма пуяссӧ гӧгӧрбок, мед оз
кынмавны кузь тӧвнас. Мунан вӧрӧ, да быттьӧ мойдӧ веськалан.
Тулысын ставыс ловзьӧ, садьмӧ. Пуяс заводитӧны садьмыны. И
гӧгӧрбок ставыс вежсьӧ. Пуяс вылын петӧны гаръяс, мыччысьӧны медводза
коръяс. А пу улын петкӧдчӧны медводдза дзоридзъяс – лымдзоридзъяс.
Асланыс гуясын садьмӧны ошъяс да петӧны ортсы. А со неылын зэв ӧдйӧ да
ыджыд гӧлӧсӧн котӧртӧ кытчӧкӧ вӧрса шор, кодӧс мӧд ног шуӧны – ёль. Сійӧ
сэтшӧм гораа сёльгӧ, быттьӧ корӧ тэнӧ ворсыштны сыкӧд.

Гожӧмнад ставныс тэрмасьӧны, мыйкӧ вӧчӧны-ноксьӧны. Ӧд
гожӧмнад вӧр-ваын водзмӧстчӧ выль олӧм.
А арыд быттьӧ мойдвывса серпас. Пуяс пасьталісны выль
платтьӧяс: турунвижъяс, гӧрдъяс, пемыд гӧрдъяс, кольквижъяс, пемыд
вижъяс. Синтӧ весиг пӧртмалӧ став тайӧ мичсьыс. Но арыд ещӧ миянӧс и
вердӧ. Сетӧ миянлы быд пӧлӧс тусь: пув, чӧд, мырпом, чӧдлач, турипув да
сідз водзӧ. Сетӧ и зэв уна тшак: вагоб, гоб, еджыд гоб, ельдӧг, да сідз водзӧ.
Арнад ми чукӧртам ставсӧ, мый быдмис гожӧмбыд.
Сідзкӧ колӧ видзны да радейтны ассьыд вӧр-ватӧ. Ӧд вӧрыд – тайӧ
миян ставыс. А ми кӧ ог кутӧй сійӧс видзны, то вӧр-ваыд дзикӧдз вошасбырас. А тайӧдз вайӧдны дзик некыдз оз позь.

