БААРЧЫКТАР ЛА БАЛДАР
Буурыл башту кырларга
Чаҥкыр кӧстӱ јас келди.
Кӱн кожоҥын јайарга,
Баарчык куштар эбирди.
Јаан туралар јанында,
Агаштардыҥ бажында
Балдар туткан турачактар –
Баарчыктарга айылдар
Кӱн кӧзине каткырат,
Ак будагы јалтырайт.
Учуп келген баарчыктар
Уйа тартып шакпырайт.
Турачактар эткен балдарды
Кожоҥыла мактагылайт.

ЧӦЙГӦН

АЙДАР
Айдар кандый јакшы уул:
Ӧдӱгин бойы кийип алган.
Јӱзи кандый ару уул:
Самынданып јунунган.

Айдар кандый керсӱ уул:
Энезине болуш јат.
Айактарды јунала,
Ару бӧслӧ арчып јат.

Тыш јаны кӧӧлӧнгӧн,
Ичинде толо суулу чӧйгӧн
Ак печкеде отурган,
Чоргозынаҥ буу чыккан.
Кенейте чӧйгӧн силкинди,
Бортылдада кайнады.
Чай кайнадып ийдим дейт,
Ажанар ӧй келди дейт.
Бортылдап турат:
«Бор-бор-бор!»
Тыркырап турат:
«Тар-тар-тар!»
Сыгырып турат:
«Чай-чай-чай!
Келигер, улустар, капшай!
Менде изӱ чай,
Менде койу чай!
Меге изӱ/ Ай, ай, ай!
Столды эбире отурыгар,
Чайымды ичип мактагар!»

МААЛА ИЖИНДЕ
Кере тӱжине
Бис јалаҥда –
Энемле кожо
Маала ижинде.
Мен одойдым
От-ӧлӧҥди.
Јула тартадым
Ачу баргааны.
Одоп, одоп,
Чогуп саладым,
Јууй тудала,
Ырада чачадым.
Энем кӧмӧт
Картошко тӧзин,
Кезикте арчыйт
Јӱзиниҥ терин.
Экӱ иштеп
Арыйдыс,
Эҥирде чайлап,
Амырайдыс.

КЫРЫЧАКТА
Ары јаны,
Бери јаны
Ап-апагаш карлу кыр,
Боп-болчогош болчок кыр.
Балдар анда чанакту,
Кезиктери чаналу
Кӧҥкӧрӧ јадала,
Бут кырына турала,
Ээчий-деечий,
Олый-солый,
Бир кӧрӱп,
Бир кӧрбӧй,
Элес эдет,
Элбес эдет,
Учуп тӱжет,
Кыйып тӱжет.
Кыйгырыжат,
Каткырыжат,
Кандый јакшы јыҥылагылайт!
Кандый јакшы ойногылайт!
Ары јаны,
Бери јаны
Ап-апагаш карлу кыр,
Боп-болчогош болчок кыр.

ЭРТЕН ТУРА
Јылу уйкуга карузып,
Тӱн эстеп ыраган.
Ажуга Айды јетиреле,
Пӧтӱк ӱниле таҥ јанган.

ЭНЕМЕ БОЛУЖАДЫМ

Кожоҥчы эжиги кыјырап,
Ыш чачагы јайылып,
Туралар кӧзин ачтылар,
Аш-курсагын астылар.

Эжикти ачып чыксам ла –
Чеден, чулан, туралар.
Эжигимде турзам ла –
Балдар, улус, табыштар.

Тӱнде кӧргӧн тӱштерин
Туулар араай айдыжат.
Амырап, ажынап алала,
Улус ишке баргылайт.

Бу мениҥ јуртым.
Мен мында ӧскӧм.
Мында баштап ла энеме
Бозу кабырып болушкам.

Мында мениҥ нӧкӧрим,
Мында мениҥ ойыным,
Мында мениҥ иштеҥкей,
Эҥ ле кару энейим.

* * *
Кезик балдар энезине
Болужып билбес, чын ба, эне?
А мен дезе слерге
Болужып јадым, чын ба, эне?
Эне, чӱрче одынды
Јарбай, эмеш токтозоор.
Алдаарда јаткан одынды
Јууп алайын, акырзаар.

* * *
Энем отты ӧчӱрет,
Јаныма келип амырайт.
Эбире ончозы јылыйды,
Ай кӧзнӧктӧҥ карады.
Айды мен кӧрӧлӧ,
Энемнеҥ кайкап сурадым:
– Эне, Айды кӧрзӧӧр дӧ,
Кайдаар маҥтайт? Чыйрагын!
Энем Айды ајыктайт,
Карууны араай јандырат:
– Ай маҥтабайт. Булуттар
Салкынга сӱрдӱрип браадылар.

* * *
Ары-бери јайканып,
Алаҥзып тӱжет баштапкы кар.
Кӧк кӱчӱгис соныркап,
Кайкап кӧрӱп отурар.
Айланып, айланып,
Араай тӱжет карлар.
Куштар будакта сананып,
Тым отурып калдылар.
Кандый јакшы! Кыш келген.
Энем чанак садып берген.
Эртен кырлаҥга барарым,
Канатту куштый учарым.

* * *
Бу мениҥ ойындарым:
Куштар, аттар, пӧтӱктер…
Ончозын јууп саладым,
Энеме чаптык не эдер.
Ат баштазын ончозын.
Аттыҥ кийнинеҥ – машина.
Ӱчинчизи кас болзын,
Кастыҥ кийнинеҥ – корзина.
Корзинаныҥ кийнинеҥ –
Кара кӧстӱ койоным.
Койонымныҥ кийнинеҥ –
Ай-канатту самолёдым.

* * *
Кыјырап, чыкырап, кыш келген.
Јердиҥ ӱсти текши ак.
Печкеге энем от салган.
Сыйным, барып јыҥылаак.

Кыјырап, чыкырап, кыш келген.
Јердиҥ ӱсти текши ак.
Эжикте ийдибис не ӱрген?
Сыйным, барып јыҥылаак.

Јазап, сыйным, кийинип ал,
Калак, соокко сен тоҥдыҥ.
Энеҥнеҥ јӧп сурап ал,
Айла меге јарбындыҥ.

Карлу бийик тӧстӧктӧҥ
Канатту куштый тӱжелик.
Јыҥылап, јыҥылап алала,
Энеме одын кезелик!

* * *
Бу мениҥ Алтайым:
Кырлар, суулар, јалаҥдар.
Мен олорды сӱӱйдим.
Ӱстимде јеҥил булуттар.
Мен јеримди јажына,
Энем чилеп, сӱӱрим.
Айга да барып јуртазам,
Айылдап келип турарым.

Јуруктары:
И. Ортонуловтыҥ
ла
И. Митрофановтыҥ

