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Ide Mumin izdaleka,
nosi kantu punu mleka.
[umom ide, mnogo `uri,
strah ga tera, ku}i juri.
Vetar {umi i zavija,
tamne grane sve savija.
U {umi se skroz smra~ilo.
знаш ли шта је онда било?





Na kraj {ume mra~ne sti`e,
Mumin sre}an glavu di`e,
u cve}u gde sunce sija,
stopalima odmor prija.
I, гле, tamo ne{to viri!
Kao pupoqak se {iri
dimwak k´o iz neke bajke.
– То је кућа моје мајке! –
uzbu|eno Mumin re~e,
pa potr~a preko pre~e.
Skaku}e kroz cve}e ~ilo.
Знаш ли шта је онда било?



To мамина ku}a nije,
nego Mimla suze lije,
na buretu starom sedi,
pokva{enu bluzu cedi.
Kroz suze se tu`no jada:
– Сестра Ми ми неста сада! – 
Mumin ka`e: – Слушај, стани!
Мимло драга, сузе мани,
cакрила је хуља нека,
у бурету можда чека!
Тако ми се учинило. –
Знаш ли шта је онда било?

Портрет 
нестале 
мале Ми





Kada glave promoli{e
(jer dno bure nema vi{e), 
ne na|o{e Mi ni tamo.
Tu Гафсара sedi samo.
Na obali reke male
peca ribu k´o od {ale.

Ra{~upana re`i: – Бриши!
Зашто нисте мало тиши!? –
– Дођи брзо, – Mimla `uri, 
– угришће нас, боље жмури! –
[ta se to u {piqi skrilo? 
Знаш ли шта је онда било?





Nema male Mi ni tamo,
duva, tutwi neprestano,
pi{ti, vu~e, sve se pu{i,
Mimli kosu razbaru{i.
Oko wih, kud pogled krene,
големе su strme stene.
Gore-dole, puta nigde.
Muminu se ku}i ide. 
– Мимло! – re~e – Знаш ли где смо?
Своје куће не видесмо! 
Изађи на сунце мило! – 
Знаш ли шта је онда било?





Tamo Hemul ku}u sprema.
(Ni za Bo`i} lep{e nema!)
Tepih ~isti, sav se sija,
~i{}ewe mu stra{no prija.

Бучна цевка usisava,
ode Mumin, kakva strava.
Mleko, Mimla za wim lete,
sve u crevo tad ulete!
Mrak je dole, grozno, hladno,
pra{wavo i vrlo gadno.
Ode Mimla, za wom mleko.
Mumina je strah zatek´o,
маму zove uzaludno,
маме nema, ba{ je ~udno...


