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Слова на марийском языке 
Эльвиры Куклиной 

 
Пушенге виян вожшо ден. 

Калык поян тукымжо ден. 

Айдеме шотан ойжо ден. 

Кажне ен улан ешыж ден. 
Кугезе йулам ме аклена. 

Йылмым, тувырам шымлена. 

Турло калык гыч ме улына. 
Келшемаш – сай йолташна. 

 

Шочмо йылме, тувыра, йула… 
Шочмо кундем… чонышто ила 

Келшымаш – мемнан вийна. 

Этноблогер, этноблогер улына. 
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Слова на русском языке 

Смирнова Геннадия и Сидоркиной Ларисы 

 
У древа в корнях своя мощь, 

Силу семьи в нем найдёшь, 

 
В каждом светлые мечты 

Богатство любовь и душа... 

Культура дорогою предков вела, 
В песнях  букет заплела. 

Наша задача – точно по курсу, 

А в дружбе навеки сильны. 

 
Бьется  сердце каждого из нас, 

Милый мой край - с тобой навсегда. 

В единстве народов мы сплочены, 
Этноблогеры большой страны. 
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Слова на татарском языке 

Сабирьяновой Фирзии 
 

Яратабыз без төп йортны, 

Сүздә торган туганнарны. 
Мәдәният, телне беләбез, 

Ярдәмгә дә без киләбез. 

 

Агачлар көчле 
Тамыры белән. 

Нәсел данлы 

Дәвамы белән. 
Тату төркемдә 

Уӊай һәркемгә. 

Зур хөрмәт 
Гореф-гадәткә. 

 

Төрле халык балалары без, 

Чын дуслыкта безнеӊ көчебез. 
Җыелсак бергә, ишетер кырлар, 

Туган якта без – этноблогерлар. 
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