


Айу, айу, сен јалку –
Алты айга уйкуда.
Ары-бери јӱрбейдиҥ,
Айылдап биске келбейдиҥ.

Бакага бӧрӱк не керек?
Бака – сууныҥ тындузы.
Бала-барказын ээчидип,
Бапылдап ла ол јӱрет.



Вертолёт учат бийтикте,
Балдар ойнойт волейбол,
Велосипедтӱ уулчактар
Јарыш эдип учкулайт.

Глобус – кичинек телекей,
Мында Азия, Африка, Алтай…
Ол айланат-айланат,
Јол-јорыкка бисти аппарат.



Дельфин – сууныҥ тындузы,
Сӱрекей кӱлӱк санаалу.
Оныҥ эткен тузазы
Талайчыга мактулу.

Јаагы кызыл јиилектер –
Јажыл јайдыҥ сӱӱнчизи.
Јааган јааштаҥ јажынар
Јапажыстыҥ эптӱзин.



Келескен, келескен,
Куйругыҥды кем кескен?
Оны кем де кеспеген,
Чочыырымда ӱзӱлген.

Тӧрдӧ јаранган чибичек, –
Ёлка болор школыста.
Соок-Таадак ла Кар-Кысчак
Болор бистиҥ ойыныста.



Журналыс бистиҥ «Солоҥы»,
Кӧпти сенеҥ биледис.
Келзеҥ капшай айылдап,
Энчикпей сени сакыйдыс.

Зоопаркта аҥдар, куштар,
Јыландар ла чычкандар.
Олорды сӱӱйт кӧрӧргӧ,
Ончо кичинек балдар.



Ийт неге де ӱрет,
Икили кӱӱзи угулат.
Ийикке тӱкти болчоктоп,
Јаанам айылда иштенет.

Кайчы, кайчы «каҥк» этти,
Койон дезе «селт» этти.
«Селт» этти деп кем айтты?
Ыйлап турган уул айтты.



Јерлик чочко – ол какай,
Курч азу тиштерлӱ.
Оны кӧрзӧҥ, кач капшай,
Ачынза, ол јеткерлӱ.

Тӱлкӱ, тӱлкӱ, тӱлкӱчек
Базып јӱрзе, ару-чек.
Лаптап сени тӧгӱндеер,
Куйругыла ол булгаар.



Мӧш агашту Алтайыс –
Јаантайын бистиҥ кабайыс.
Маны деген јерлик киске
Астап калды эмди бисте.

Некей јокко кышкыда
Наадайыска соок болор.
Ийне-учук колыҥда,
Јылу тонды кӧктӧгӧр.



Солоҥы, солоҥы, солоҥы,
Јӱзӱн-башка ол јолду.
Кӱнниҥ чогына мызылдап,
Келген биске айылдап.

Ончобыска курсак аскан,
Очогыста отты камыскан
Отык – байлу эдим,
Оны тайдамнаҥ кӧрдим.



Ӧркӧ, ӧркӧ, ӧркӧчӧк,
Ӧтпӧк сеге керек јок.
Ӧрӱмдеп јерди казадыҥ,
Јууган ашты сугадыҥ.

Пӧтӱк, пӧтӱк, пӧтӱгеш,
Уйку билбес кӱлӱгеш.
Таҥ ла атса кожоҥдойт,
Уйкунаҥ бисти ойгозот.



Ракета учат бийикте,
Радио ойнойт айлыста.
Арслан дезе ыраакта,
Изӱ турар талада.

Саҥ башка кылыкту
Саҥыскан деп куш бар.
Јуртка тӱшсе – тонокчы,
Тайгага чыкса – копчы.



Теҥери сӱскен тууларда
Теке-јуҥманыҥ јолдоры.
Така кийген аттардыҥ
Такылдаган табыжы.

Топ, топ, топ,
Уулак чыкты отоп:
Кӱн тийген јалаҥга,
Кӧк-јажыл ӧлӧҥгӧ.



Ӱргӱлеп калган аркада
Ӱкӱниҥ кӧстӧри јалтырайт.
Тӱнде амырын ол ундып,
Чычкандарга ол аҥдайт.

Футбол – ол мечикле ойын,
Тепкилейт оны ары-бейин.
Тӱжине оны ойноорыҥ,
Ӧйди де сеспей каларыҥ.



Халат кийген эмчилер
Айылдап биске келдилер.
Эди-канысты шиҥдеди,
Оору тижисти эмдеди.

Цирк келди амадап,
Клоун чыкты тайбаҥдап.
Шулмус кискези колында, –
Балдар јир ле каткыда. 



Чегедегисти кийеле,
Чечектӱ јалаҥга чыгарыс.
Јараш јайды мактап,
Јаҥарысты чӧйӧрис.

Шӱлӱзин – байлу аҥ,
Калас ого аҥдабас.
Чоло ады чокондой,
Алтайыста ол јӱргей.



Щётка јӱрӱмде тузалу,
Нени ле эдер аргалу.
Тижиҥди арчыырга болужар,
Кийимде тоозынды ол кактаар.

Кату темдек, кату темдек,
Бажыҥда сениҥ кандый кӱрчек?
Токтой тӱшсеҥ, сен кату,
Сӧс бӧлиир кылыкту.



Ыш быркырап чӧйилет,
Ынаарлар ыраакта кӧгӧрӧт.
Кеен јараш Алтайды
Јурукчы меҥдебей јурайт.

Јобош бӱткен јымжак темдек,
Јобол јоктоҥ сӧскӧ келдиҥ.
Сӧсти болзо јымжадып,
Кезикте бӧлип те ийедиҥ.



Элик-бычкак ӧдӱгис
Эдрек јокко эдилбес.
Элчиге барар адыбыс
Ээр јокко минилбес.

Юра ла Юляда
Юла деген ойынчык бар.
Сокызына баскажын,
Санаа јок айланар.



Ягуар јӱрет ыраакта,
Сооктор болбос талада.
«Тоны» оныҥ кайкамјык,
Сӱӱген курсагы – балык.


