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Шоналтыза, могай оҥай ты илыш:
Кугу романым кажныже воза.
Я шере, кочо дене кече сийлыш,
Но ӱмыр пасуштет лач ТЫЙ – оза.

Коркатовская сельская модельная библиотека

«Мыйын илышем – книга,
а мый тудын авторжо»

У кече – илышнан ик шерге лаштык,
Шагат – изи ушашын корныжо.
Мый ластыклем яндар книгамым лыштык,
Ну куштырак вара короныжо?
Мучашлалтеш кузе книга, ом пале,
Букважым шемемден возаш ом тошт.
Но мут-влак тыланет дыр йодыш пале
– Нигудыжо ок койыс йыклык вошт.
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Христина Александрова Мор-

курсышто тунеммыж годым «Поэ-

«Югорно»

корайонысо Эҥерӱмбал Шале ялеш

зий шепкаште» сылнымут ушемыш

йоҥгалтарат. Икымше мурыжо «Ик-

шочын-кушкын. 2004 ийыште Азъял

коштын. 2-шо курсышто тунеммыж

те-весым йӧратен» маналтеш. Ту-

кыдалаш школыш тунемаш каен. Азъ-

годым М. Шкетан лӱмеш марий

дым Влад Николаев дене пырля эше

ял школышто шым ий тунеммек, келге

кугыжаныш драме театр пеленысе

школышто тунеммыж годымак во-

шинчымашым налаш шонен, Кокла-

«Усталык лабораторийыш» ушнен.

зеныт. Тиде муро шке жапыштыже

сола лицейыш вончен. 2011-2015 ий-

Христинан возымо почеламутшо-

хит лийын. А Йошкар-Олаш толме-

лаште Кокласола лицейыште (МОУ

влак районысо, республикысе газет

ке, Геннадий Григорьев дене палы-

«Коркатовский лицей») шинчымашым

ден журналлаште, «Эрвий» альма-

ме лиймеке, мурым возаш утларак

поген да сайын тунем пытарен. 2010

нахыште да тӱрлӧ сборникыште

шӱмаҥын.

ийыште «Ямде лий» газетыш журна-

савыкталтыт. Пытартыш жапыште

2018 ий гыч "Ямде лий" газет

листикын чыла жанрже дене чолган

мурылан мутым воза. Кызыт чы-

редакцийыште редакторлан пашам

возен шогымыжлан З.Е. Яковлева

лажге тудын возымо текстлан 16

ышта. Кызыт

лӱмеш премий дене палемдалтын.

муро уло, эше шуко муро ош тӱням

университетыште 5 курсышто ту-

ужаш

немеш.

Кокласола
пытарымеке,

лицейым

Марий

тунем

ямдылалтыт.

Христинан

кугыжаныш

возымо муро-влакым Aptalik (Вик-

университетын Калыкле тӱвыра да

тор Апталиков), Полина Савельева,

тӱвыра-влак кокласе кыл институ-

Галина Осипова, Влад Николаев,

тышкыжо марий йылме да

Светлана Антонова, Юлия Усова,

литератур да англичан йылме ту-

Марина Воронцова, Александр Реч-

ныктышылан тунемаш пурен. 1-ше

кин, Мария Тимиряева, Эвика

ансамбль

Марий

да

молат

кугыжаныш

