
Салам чевер шошо! 

 Ныжылге сем йога. Сценым сорастарыме. туналтышлан куштымаш 

(шошо пайремлан келшыше иктаж могай куштымаш) Кок вудышо лектеш. 

 

1 вуд. Поро кече.  

 

2 вуд. Салам лийже пайремыш погынышо калыклан,толшо уна-влаклан, поро 

пошкудо, родо-тукымлан. 

 

1 вуд. Салам  лийже. Ну, кузерак таче пайрем кумылда. Шошо пуш 

шижалтеш уке?пайрем кумылан улылда. 

 

2 вуд. Икманаш,чыландамат пырля пайремым  эртараш ужына. 

 

1 вуд. Тачысе пайремын амалже тиде –шошо!. Мемнан туня умбалне шошо 

озалана. Тудо шкенже дене пырля конден поро, весела,кумылым . 

 

2 вуд. Шошо манат. Шого, шого, мый чылажымак умлен ом шукто, шошо 

пайремже могай тылызе гыч туналеш. 

 

1 вуд. Идалыкын кумшо тылзыштыже, мартыште лиеш. Ну, туге гын шошо 

пайремжым 8 март, эн волгыдо, ик эн мотор пайрем-тунямбал удырамаш 

кече туналеш. 

 

«Ава» муро.   Мурат удырамаш ансамбль (Кудыронгыр) 

1 вуд   Шергакан удырамаш-влак! 

Уло чон дене тендам эртыше Удырамашын тунямбал кечыж дене саламлена. 

Шуко жап вучымо да куанле тиде пайрем шошо туналтышыште, волгыдо 

кечыйол модмо да шулышо лумын икымше чучалтыш йукешыже пуртус 

помыжалтме да ылжме годым палемдалтеш.        

 

2 вуд.   Тудо орыктарыше тыланымашлан да йоратыме нерген ойлымылан 

поян, мыланна эреак порын шыргыжмашым, пеледыш аршашым, сай 

кумылым да ончыкылыклан ушаным полекла. 

 

1 вуд.    Пуртус помыжалтме дене пырля толшо икымше шошо пайрем кечын 

чылаланда пенгыде тазалыкым, кужу умырым да тичшмаш еш пиалым 

тыланена.Тек родо тукымда,лишыл енда да икшывыда-влак таза, улан да 

полыш  кидым шуялташ ямде шум-чонан лийыт.                                                                                       

 

2 вуд. Тек тиде сылне кечын пайрем дене пырля мемнан суртыш шошо да 

кече гай кумыл толеш.  Тыланена пиалым,тыныслыкым да 



йоратымашым,тазалыкым тыланена, тек чылажат эре кукшытышто эрта, 

шыргыжмаш амал утларак лиеш! 

 

 

 

Налза тиде муро полекым.    Тиде сылне муро тендан лумеш йонга. 

 

  «Авай»     Мурат удырамаш  ансамбль    «Эр кече» ансамбль 

 

                 Шошо муро 

Кечый  йолын шыргыж модмыж дене 

Шошо вудыш савырна ош теле 

Садышкем толеш эрдене кайык, 

Мурыж ден мокта ужарге майым. 

 

Воктекетше толын кайык семын, 

Полеклем чонем гыч лекше семым. 

Полеклем тылат  йоратымашым, 

Ош тунясе эн чевер шижмашым. 

 

Кудыронгыр лумешет пеледе, 

Шонанпыл кумда кавам леведе, 

Сото верым шыматен ондалын. 

Тыйын лумешет мура Сандалык. 

 

Но,ойлат Сандалыкыште йушто. 

Шонанпыл коеш моткочак кушно. 

Полеклем тылат йоратымашым. 

Ош тунясе эн чевер шижмашым. 

 

  Худ.номер   Пуртуснажым моктена  (Унчо ужара) 

 

1 вуд. Шошо, шошо манына.   Вет шошыжым кажныже шке семын умла. 

Шошо нерген шуко поэт,писатель почеламутым. ойлымашым , художник-

влак  мотор деч мотор суретым возат гын композитор-влак сылне деч сылне 

семым келыштарат.  

2 вуд. А кызыт  тышке  лекташ йодына  Унчо ял шотан илем вуйлатыше 

Евсеев Иван Михайловичлан.  Тыланда мут пуалтеш. Каласыза, шошо 

тыланда мо тиде? Могай шижмаш, могай кумыл. 



 Марий такмак-влак. Мурат   рвезе-влак (Унчо ужара) 

1 вуд. Шошо сем. 

Олыклаште,  

Сад коклашке 

Ший шырчажым 

Йуд шавалын 

Кодыш мардежлан погаш 

 

Да памашын 

Йукшо дене 

Шушпык шамыч 

Ер воктене 

Пеш тунальыч учашаш. 

 

Йыр ончалын, 

Шыргыжалын, 

Йоратем мый 

Шошо семым 

Шер теммешке колышташ. 

Олык южым 

Шулалталын, 

У деч уым 

Ужылдалын, 

Почылтеш сай шонымаш

Худ.номер  Ош куэ  (Унчо ужара) 

2 вуд. Тышке лекташ йодына  СХА «Передовик» вуйлатыше  Игнатьев Юрий 

Арсентьевичым.  

 

Худ.номер. Марий такмак-влак (Кудыронгыр) 

 

1 вуд.  Унчо Этнокультурный комплексым вуйлатыше Иванов Алексей 

Витальевич!. Толза тышке, толза лекса!. Тендан могай кумыл,могай паша 

лектыш,шошым кузекрак вашлийыда, шошым мо дене танастарен кертыда. 

Икманаш чыла чондам почса. 

 

Шошо вашлияш ала могай сылне сем йога. Шошо лектеш 

 

2 вуд: Шошо толеш, шошо. Айста чылан руж киднам чот пералтена да 

шошым вашлийына. 

 

Шошо.  

Ош пондашан йушто кугызан пайремже пытыш. Мамык гае ош луман 

тошакым чевер кече шулыктара. Телын чумыр поянлыкше эркын вудыш 

савырна. Коремлаште,энерлаште пордын,мугырен йогышо вуд-тиде шошын 

пытартыш поянлыкше… 

 Яндар канде кава. Тулшолла йошкарген, кече лектеш. Чылдырий турий кече 

лекмым веле ужын-йонгыдо туняшке шке мурыжым йонгалтарашат туналын. 

Теве,келдела койын,шошым уна-влак-кайык комбо тушка-йук йуаным 

луктын, шонымо верышкышт чонештат. Шем корак-влак шке пашаштлан 

пеш эр тарваненыт, уло тушкашт дене пушенге укшереш пыжашым 

чумыркалат. Шырчык-влак омарташт воктене я мурат, я шинчал-шинчал 

колтат. 



    Коремлаште вуд шоргыктымо йук шокта. Вуд лаке турлаште-шошын 

первый пеледышыже-туко вуй  чача-влак пеледалтыт. 

  

Тиде чыла мыйын  тыршымашем… А кызыт  тендам  калык ой  дене 

палыме ыштынем 

 

Шыжым энер вашке кылма-шошат вашке толеш 

Шыжым лум эр возеш гын.шошо ондак толеш. 

Шиште кужун перкала-шошо кужун шуйна. 

Одоким кече ояр-шокшо шошым вучыман. 

Шемгорак толмеке,лум эше тылызе кия. 

Турня вашке толеш-шошо эр лиеш 

Толмекыже, кайыклудо тушка турло могырыш шонештылеш-шошо юалге да 

кужу лиеш. 

Мукш эр чонештылаш туналеш-шошо шокшо лиеш. 

Корак-влак эр шошым йуштылыт гын, шошо шокшо лиеш. 

Шордр вара коштеш-шошо кужун шуйна. 

Кож имым кышка гын, кок арня гыя вуд налеш.                                                                 

Вырлянге толмеке,латкок кече лум кия. 

 

  Худ.номер  Такмак-влак (Афанасьева Тоня) 

 

1 вуд. 

Шошо-пуртусын моткоч кожмак шешкыже. 

Ончо:кавам кузе мушкын шынден. 

Муро йонга гын, пиал,маныт,ешыште, 

Кузыклан мурымат  тудо конден. 

 

Мурышто-корно йук,имньын шинчалмыже, 

Йынгыр, машина сем. Уло чыла. 

Канде апрельын шыргыж ончалмыже 

Шочмо кундемым тыге семала. 

 

Шошо-моторжо тыняр чот вучемыс! 

Шулышо колла онча чонгатат. 

Кинде пасушто курык нар уян пучымыш 

Теве кузе пушлана парешталт… 

 

  Худ. номер Пу мурем  (Унчо ужара) 

 

1 вуд. 

Кылмыкта да кылмыкта. 

Йутшо лумым кылмыкта. 

Шулыкта-а,шулыкта, 

Кече шошым шулыкта. 



Кече шошым шулыкта. 

Шырчык мурым мурыкта. 

 

Худ. номер Григорьева Люда ден Иванова Люда Сернур вел такмакым 

мурат 

 

2 вуд

 

Теле койын унгырга. 

Унышемын лум чонга: 

Енглан койдымын, йыштак 

Эй,нушкеш капка йымак. 

 

Но утлен ок керт саадак, 

Кажне кечын лапкамеш, 

Кече луддымо салтак, 

Ок чамане, поньыжеш. 

 

Кадырта ий онжым ер 

Нелыт верчын огыл шол: 

Ий йымалне шыгыр вер- 

Шулалташ лекнеже кол. 

 

Ныжылге эрвел мардеж 

Урем мучко куржталеш, 

Огеш пале, куш пураш, 

Кон дене уна лияш. 

 

Выжге торштыш омарташ, 

Ямдыш,шокшыш ырыкташ. 

Шырчык лекте чонештен. 

Лудмыж ден мураш монден. 

 

Кошкышо умшан енла 

Лаке вудым урзыла. 

Шошын удыржын-куэн - 

Вуд гоч вончымо шуэш. 

 

Вудшо вуд наре уке- 

Ик гана вел тошкалаш, 

Кеч ушане, кеч уке, 

Но садак лудеш вончаш. 

 

Мый воктекше лишемам, 

Кидешем куш нолталам. 

- Тол, айда вончыктарем… 

Кеч амал дене ондалам 

 

 

Худ. номер  Такмак-влак (Кудыронгыр) 

 

1 вуд. 

Ах, кузе вучка гын кумылымжым шошо, 

Ош туняже лийын путырак чот ошо. 

А мемнан кундемыште кайык хор мура, 

Тудым колышт таче, утыр чон ыра. 

 

 

Худ. Номер Такмак-влак (Афанасьева Тоня)

2 вуд. 

 

Шошо вудыш савырна 

Йол йымалне лум ора 

Шошо пагыт у йукан 

Да Йоратымаш луман. 

 

                                           

 

 

 

 



Худ. номер. Такмак-влак  (Эр кече) 

 

 

1 вуд.  

Шошо. Март тылызе 

Изи йочан гай тамле шулыш 

Волта лум вудым кечын ерыш. 

Шупшал.Эр кече, чыдыр ийым, 

Вуча лум пырче шокшо вийым! 

Мартлан келша лияш гына дыр. 

Шонаш тыла ток келше казыр. 

Сырет да трук луктат пораным, 

Ырет,  илет шинчавуданын. 

Кучет тугак йуд дене таным. 

Туняште йушто пеш игече. 

Тылат сайрак койман йуд-кече! 

 

Худ. номер 
 

Марий такмак-влак.  

Онтон куштымаш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 вуд. «Чыр-чыр-чыр-р-р», - турий моткоч  йывыртен, кушко-улыко 

чонештыл,южышто  кушта. «Шошо толын, мотор шошо толын, куане, 

йывырте!» - пуйто манеш. Турийын мурыжым колын, чон нимучашдыме 

куан дене темеш. Турий дене, кавашке чонештен кузен, пырля муралтыме 

шуэш. 

 

1 вуд. А уремыште шошо вуд шыргыктен йога.шыпак шымлен колыштат 

гынюйогынын семыштыже ныжыл кусле йук, лыжган мутланыме, лывыргын 

воштыл колтымо солна. А ончен шогет гын,эшеат онай. Ик толкын весым 

поктен шуэш: «Айда, писынрак курж, поктен шуын, эртен каемыс маншыла, 

ончыко вашка, а весыже нимынярат корным ынеж пу,  вараш кодмыжат ок 

шу. Тыге кок толкын,иктышке ушнен,учашен-учашен, изи лаке дене 

коремыш, кугу вудыш ушнен, шонымо верышкышт шуаш тыршат, пуйто ала-

могай ик родо тукым полгынымашыш вашкат. 

 

 

2 вуд. Шошо шыма,поро удыр гай. Нигонат кумылжым ынеж кодо. Теле 

изажын  тыршен ыштыме пашажым вучкен-вучкен.ныжылгын коранда 

гынаттудыжо тидлан моткочак сыра. Кечывалым кечыйолын шокшыж деч 

иктаж корем луке шале шыгыр чодыра лонгаш шылеш гын, эрдене да касс 

йудым шке торжарак койышыжым ончыкташак тырша, илыше 



чонаным,пуртусымат кылмыктен кормыжталеш туге гынат пагыт тудым 

ордыж кундемыш покта,пашаче шужарже гын.тыршенак тырша.Эн ондак  

кугурак санга гыч ош упшым кудаш налеш,яллаште порт воктене мландым 

почеш. 

 

1 вуд. Кужу теле мучко ош туслан тунемалтын гынат мландым ужмеке, 

моткоч йывыртет, кап-кыллан куштылгын, йомартлын чучын колта. Шошын 

кумылжо – удыр кумыл дене иктак. Куана, ойгыра, вургыжеш, шыпак 

эскерен шымла, тунамак йоратенончалеш. А южо ен манмыла кок туран кузо 

гай огыл. Шошо эре ик корно дене моторлык туняшке кая, чоным йораташ 

тарата.  

 

2 вуд. Унчо кундем мурым чылан погынен мурат.  

Тидын дене мемнан шошылан полеклалтше пайремна мучашке лишеме. 

Тыланен кодына тыланда чевер шошо гай весела кумылым, яндар вуд гай 

волгалтше йоратымашым, пиалым, тыныслыкым. Юмо тыланда тазалыкым 

пуыжо. Вес гана вашлиймешке!!! А мемнан пайремна умбакыже шуйна. Кон 

мураш, кушташ кумылжо уло гын, толза мемнан деке. Ида вожыл, ида ор, 

муралтыза, кушталтыза. Тек шошо кумылда тендан кушно лиеш!!!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


