


Јууркан менеҥ качкан,
Простынь ырап учкан.
Јастык база јалбаҥдап,
Менеҥ качып барган.

Ӱспекчин јаар тап этсем,
Ол печкеге кире берди.
Бичикти тудайын дезем,
Ол до туура секирди.



Секирип, секирип барала,
Орынныҥ алдына кирди.

Суузайла чай ичерге,
Самоварга јӱгӱрип јеттим.
Карды тастак самовар
Кайра болуп элес этти.
Бу канайткан?
Бу не болгон?

Эбиреде ончозы
Экпинделип куйундалган,
Ончозы недеҥ де коркыган,
Тегелик болуп айланган?

Утюгтар ээчий сопоктор,
Сопоктор ээчий пирогтор,
Пирогтор ээчий утюгтар,
Кӱлкӱ курдыҥ кийнинеҥ - 
Ээчий-деечий элбирежет.
Айлангылайт,
Аҥданыжат.



Энемниҥ уйуктаар кыбыныҥ
Эжиги кенейте ачылды.
Майчык бутту Јунунгыш
Мени кӧрӱп кайкады:

«Бу таҥманыҥ кирлӱзин,
Јескинчилӱзин,
Јунунбаган чочкочок!
Трубочисттеҥ де кара,
Бойыҥды јазап ајарзаҥ:
Мойныҥда сениҥ вакса
Тумчугыҥ алды чылбак.
Колдорыҥныҥ каразынаҥ
Шалмарыҥ да јескинди,
Сенеҥ качып јӱгӱрди.

Эрте-эрте, таҥ эрте
Чыканактар јунунат,
Кискелер де, сугуштар да,
Јӧргӧмӧш лӧ коҥыстар.

Јаҥыс сен јунубадыҥ,
Кирлӱ бойыҥ артып калдыҥ.
Ӧдӱктер ле чулуктар
Сенеҥ качып бардылар.

Мен - Улу Јунунгыш,
Ат-нерелӱ Мойдодыр.
Јунунгыштардыҥ Јааны,
Јышкыштардыҥ Башчызы!



Буттарымла тап этсем,
Алыптарым јуулыжар.
Бу кыпка тургуза ла
Јунунгыштар чубажар,
Ӱрӱжип, улужып, 
Буттарыла тирсилдеер,
Јунунбай турган таҥманыҥ
Јунуныжын кандырар - 
Мойка деген ару сууга
Бажыҥды сугуп чӧҥӱрер!»

Согуп ийди јес тасты,
«Кара-барас!» деп кыйгырды.

Тургуза ла щёткалар
Трещоткадый чытылдажып,
Арка-мойнымды јышты,
Мынайда айдышты:

«Јунуп, јунуп ийерис,
Ару, ару эдерис.
Трубочист кажайар,
Кажайар, кажайар!»

Самын секирип келди,
Чачыма кадала берди.
Айланат, самындайт,
Адарудый чагат.

Калјуураган јышкыштаҥ
Чыбыктаҥ чылап качтым.
Садовый, Сенной оромдорло
Анаҥ качып јӱгӱрдим.

Чеденди ажыра калыдым,
Таврический садка кирдим.
Ол кийнимнеҥ учуртат,
Бӧрӱ чилеп тиштейт.

Мени болзо сӱӱндирип,
Удура келди Крокодилим.



Ол Тотошала, Кокошала
Барып јатты јайканып.
Эки кӧзин кылайтты,
Мени истеген кӱлӱкти
Јуда салып ийбей кайтты.

Буттарыла тирсилдетти,
Мени дезе адылды:
«Тургуза ла јан, деди,
Јӱзиҥди барып јун, деди
Јанбас болзоҥ, сени мен, деди,
Јуда салып ийерим! – деди».

Мен оромло јӱгӱрдим,
Меҥдеп тӱрген јандым.
Јунунгышка келеле,
Самынбыла, самынбыла
Такып-такып јунундым.
Ваксаны, черниланы
Кӧбӱктӱ самын апарды.

Бу ла ӧйдӧ шалмарым
Колыма бойы калыды.
Оны ээчий пирожок
«Мени јизеҥ, најым!» деди.
Пирогты ээчий бутерброд 
Оозыма бойы база кирди.

Бичигеш те бурылды,
Тетрадим де бурылды.
Грамматика болзо бијеге
Арифметиканы кычырды. 

                                                   



Улу Јунунгыш,
Ат-нерелӱ Мойдодыр,
Јунунгыштардыҥ јааны
Јышкыштардыҥ башчызы
Бијелегенче келди,
Мени окшоп мынайда айтты:

«Эмди сени мен сӱӱйдим,
Эмди сени мактайдым!
Кирлӱ бойыҥ јунулдыҥ,
Мойдодырга јарадыҥ!» Јунунар керек јунунар,

Эртен-эҥир јунунар.
Јунунбаган таҥмаларды
Уйалтар ла электеер,
Уйалтар ла электеер!

Эзендик болзын самындар,
Јелбер-семтер коларткыштар,
Тиш арчыыр порошоктор,
Койу тиштӱ тарактар!



Јаантайын ла јунуналык,
Мылчага да кирелик,
Агын сууда аҥданалык,
Теҥисте де эжинелик.
Кажайганча јунатан
Кандый ла сууга мак болзын,




