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Алкыштар
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Байлу кырларга алкыштар

Кызалаҥ чак тужында кызыл тынын корыган, кату 
чак тужында кара бажын корыган кырларын, тайгала-
рын алтайлар ундыбай, ого бажыргылап јӱрет. Тодош-
тор Ала-Бабырган ла Эн-Учукка мындый алкыш-јаҥар 
чӱмдеген:

Јалбак шалду ӧдӱкти
Јаза кийген Эн-Учук,
Јаман чак тужында
Тыныс алган Алтайыс!
Буурамайлу ӧдӱкти
Буза кийген Эн-Учук
Бускалаҥду чак тушта
Тыныс алган Алтайыс!
Эленчиктер такыган,
Эреме чакта тын алган
Ээлӱ тайга Бабырган!
Корбобысты корыган,
Койнына сугуп јажырган
Коротпогон Эн-Учук!
Кыйынду ӧштӱ каныгып,
Кырып бисти сӱрген туш,
Кӧзине кан чагылып,
Кӧмӱп-тепсеп келген туш.
Кӧк бӧрӱниҥ калдыгын –
Кӧк тодоштыҥ бай угын
Кызыл тынын кыйдырбай,

Алтай фольклордо алкыш сӧстӧр аҥылу јерде ту-
рат. Олор јебреннеҥ бери кижиниҥ јӱрӱмиле бек кол-
буда. Калыгыстыҥ чӱм-јаҥдары, байрамдыры ла той-
јыргалдары алкыштар јогынаҥ ӧтпӧй јат. Алтай-Кудайга 
учурлаган алкыштар тоомјылу ла бийик сӧтӧрлӧ айды-
лат. Јаш балага учурлаган кеендик алкыштар сӱреен јараш 
тилле айдылат.  Јӱрӱмистиҥ ырысту да, карыкчыл да 
ӧйлӧринде бис Алтай-Кудайдаҥ суранып, алкыштарысты 
айдып јӱредис. Кандый ла ӧйдӧ бистиҥ калык байчылын, 
тоомјылу кылыгын, кату ла балыр сӧс айтпазын кӧргӱзет. 
Јарабаган сӧсти ичинде ле тудуп, кезер каруу бербес. Бис 
айдардаҥ озо кийнинде не болорын сананадыс, «Кудай ла 
кӧрзин», «Бис Кудайдыҥ колында ла јӱредис» деп, токыналу 
айдып саладыс.

Бистиҥ байлык  алкыштарысты ӧскӧ укту 
шиҥжӱчилер ајаруга алып, јуунадып, билим иштеринде 
олордыҥ бийик учурын темдектеген. 

Кажы ла алкыш сӧсти бис чеберлеп јӱрер учурлу, нениҥ 
учун дезе, ол албатыныҥ сӱреен јаан поэтикалык байлыгы.
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*   *   *
Сыны тӱҥей тайгаларым,
Сырт јаныгар кӧӧ-корым,
Арташ сӱрлӱ тайгаларым,
Алды јаны ай-корым.

Эҥчей кӧргӧн сӱӱри бажыгар
Элди-јонды карап кӧргӧн.
Алтын суула сӱртинген бажыгар
Акты-кӧкти бириктирип турган.

Ӧрӧ турган Ӱч-Курбустан кудай,
Киндик тӱҥей бӱткен Ӱч-Курбустан – Абы-Буркан!
«Селт» этсегер, киндигис јаҥыс,
Силкин јатсагар, тыныбыс јаҥыс,
О, Алтайым!

Алу-Буркан кудайым,
Алу-Јеҥис – Јер-Эне,
Алтай киндик салымыс тудуш.
Аржан-кутук суугар
Албатыла каны тудуш.

Бийиктеҥ-бийик Ай-Кӱн,
Алты булуҥду ару Алтай,
Тодорштордыҥ баккан тӧзи Бай-Ӱлген* – 
Тӧс тайгабыс, алкыш сурап айдып турубыс!

*Бай-Ӱлген – «бай» деп сӧсти «улу», «агару» деп оҥдоор керек. 
Бай-Ӱлген – Курбустан кудайдыҥ байлу ады деп, шиҥжӱчи 
Н.А. Баскаков темдектеген

Кыймат* берген эл-кабай!
Кӧптӧп ӧзӱп чыксын деп,
Кӧӧркий биске килеген.
Кӧлӧткӧ јаны чынык деп,
Кӧӧ-корумга бектеген.
Ӧштӱлерге кӧргӱспей,
Ӧҥжидип алган эл-кабай!
Толкуларга чӧҥӱртпей,
Тозуп алган эн-талай!
Торко эдектӱ Каан-Кадын!
Тоҥул башту Бабырган!
Тоҥкойбоды казаныс,
Тозылбады калыгыс.
Кадын-Бийдиҥ белтирин
Казалада кечкен туш.
Аба чӧлдиҥ телкемин
Айлана јортып келген туш. 
Бий-Кадынныҥ белтирин
Бијеледип кечкен туш.
Бий-Тураныҥ тергезин
Бистиҥ тодош ӧткӧн туш.
Качанныҥ качанга,
Баланаҥ балага
Чӧгӧдӧп мӱргӱп јӱргейис,
Чӧӧктӧп ӱрӱс эткейис,
Чӧрчӧк-кепке айткайыс.
Чӧӧк-чӧӧк Кайракан,
Эн-Учук, Ала-Бабырган!

*кыймат – сӱреен баалу, сӱрекей керектӱ  



6 7

Тебеелӱ малдыҥ турлузы,
Телекей албатыныҥ шибеези.

Теҥериге јеткен сӱмерлер,
Темир ӧҥдӱ тоҥылдар,
Акка јеткен сӱмерлер,
Алтын ӧҥдӱ сӱмерлер.

Мӧш агашта јалаалу,
Мӧҥку карда ӧргӧӧлӱ,
Арчын агаш јалаалу,
Алтын тошто ӧргӧӧлӱ,
Ээлгелӱ сӱмерлер.

Ада тушта алкыш берген,
Эне тушта энчӱ берген Алтайыс.
Тӧрбӧн-Ойрот тӧрӧ јаҥ,
Тӧрӧни туткан тӧрт Сӱмерлӱ 
Алтайым.

Тебеелӱ малга бӧрӱ кирбес,
Тергелӱ јуртка шилемир табылбас,
Амыр болор.
Азыраган малга айу баспас,
Албаты-кижиге кара кезим табылбас,
Курдак берген Алтайым.

Тыму тийзе, туттурбас,
Туман тӱшсе, астыкпас,
Курчу берген Алтайым.

Ак-чабдар бее ыйыктап,
Ак сӱтле јунып койдыс,
Јал-куйругын јайа тудуп, 
Кыйра-јалама буулап койдыс,
Ак кайыҥныҥ сынын ээп,
Алтайыска мӱргӱп койдыс,
Ару алкыш сурап турубыс!

Албаты бойыбыс амыр јатсын,
Алтын сыныбыс сергек јӱрзин!
Малыбыска мал кожулзын,
Јес очогыс келтейбезин,
Изӱ одыбыс сообозын.
Ак кубарлу јӱрӱм беригер,
Алкыш-быйан беригер!

*   *   *
Кадын-Бажы тӧрт сӱмер
Тӧртӧн алтай јалазы,
Кой аржанныҥ киндиги,
Алтан алтай јалазы,
Ат аржанныҥ киндиги.

Байрылап салган маанылу
Байлап салган Алтайым.
Эжерлеп салган маанылу
Эштеп салган Алтайым,
Ээлгелӱ Сӱмерим.

Туйгакту малдыҥ турлузы,
Турган јурттыҥ шибеези,
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Эбире аккан чакпынду
Эне болгон Кадын талай!
Арчын-кырчыны јажарган
Арта тӱшкен тайгалар!

Кутук-аршаан сууларлу
Куйак болгон Алтайым!
Ачынаныҥ ӧйи тушта
Аҥла-кушла азыраган,
Бала туштаҥ чыдадып,
Балтырганла азыраган
Бай Алтайым!

Коомой чактыҥ ӧйлӧринде
Кӧжнӧ-маҥырыла азыраган,
Арказына аҥ тургускан,
Колтыгына кой тургускан, 
Эдегине эл бастырган
Эрјинелӱ Алтайым!

Эҥчейишкен сӱмерлер,
Эмдӱ-томду суулары!
Айаҥ болгон тайгалар –
Ак быйаныс одоры.

Ак чечектӱ јалаҥдар – 
Алтай калык кин јурты.
Агын јаан суулары – 
Ак быйаныс сугады.

Сааганныҥ тејизи,
Санаганныҥ уткуулы. 
(А.Г. Данилинниҥ јууганынаҥ)

*   *   * 
Агаш-ташту Алтайым,
Айаҥ башту тайгалар,
Аба-Јыштыҥ бажы,
Аба-Каан тайгам!

Албатыга быйан берген
Айаҥ башту Ада-Каан!
Ак мӧҥкӱзи мызылдаган
Ада болгон Ӱч-Сӱмер!

Јажын чакка куйак болгон,
Јайнап, јалынып мӱргӱген
Јалаалу Мӧҥкӱ тайгам!
Элен чакта азыраган
Эки Эрчиш алтайым!

Токыналу јурт турган
Буурыл-Токой Алтайым!
Ончо калык кӧдӱрген
Ой-Бараан тайгам!

Бажырып, мӱргӱп ӧдӧтӧн
Бабырган – бай-тайгам!
Ак кӧбӱги кайнаган
Алтын-Кӧл талайым!
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Казыр тайгам Кайыр-Кӱбӱ, 
Кан-Чамал кату туум,
Кара-Кӧл,
Тарак тиштӱ Кан-Адыган,
Айгыр јалду Кан-Чолобо,
Алты эжиктӱ Ак-Кайа, 
Ӱч ӱйелӱ Кӱреҥ-Арт,
Јажыл тонду Аба-Сас,
Ээлгелӱ Јажыл-Кан,
Каптал тонду Кан-Чабыр,
Тарак тиштӱ Кан-Јожо,
Кайа тӱшкен Кан-Чоо,
Карай јӱстӱ Ээни,
Ӱч мӱӱстӱ Кара-Кайа,
Јес кӱрее Језим бий,
Јайан кайыр тужунда
Алкап турган канча тайгам бу. 
(Сапыр камныҥ алкыжы)

*   *   *
Айлу-кӱндӱ Алтайым,
Алтын сынду Алтайым,
Ээлӱ эне Алтайым,
Эрјинелӱ бай Алтайым,
Эркетендӱ кин Алтайым,
Агаш-ташту Алтайым,
Арчын јытту Алтайым,
Кулја-таҥмалу Алтайым,
(Бойыныҥ јериниҥ тайгаларыныҥ, кырларыныҥ 
адын адаар)

Алтайысты кӧдӱрип, 
Алкыш-быйан сурадым.
Албаты-јоным мӱргӱӱлде,
Алкыш-быйан беригер!

Алтай-Ээзи – Ак јайзаҥ,
Ак сӱдисле јаҥдап,
Аш бажынаҥ ӱрӱстеп,
Алкыш-быйан сурайдым!
Оп-куруй, баш болзын,
Ончо јоным, мӱргӱгер! 
(кайчы, чӧрчӧкчи Шуну Ялатовтыҥ айтканы) 

*   *   *
Айланган јуртым амыр болзын,
Эбирген јуртым энчӱ болзын.
Бу албаты јакшы јатсын,
Бала-барка энчӱ јатсын.
Јуртка јаман неме кирбезин,
Арт-боочыны алкап аш,
Аккан сууны амыр кеч.
Ак адамныҥ ээзи,
Ар-кумактыҥ улузы,
Ат каракту Кан-Суйла,
Адам Језим јети бура.
Алтын-Кӧлдиҥ ӱч бура,
Ээс башту Аба-Кан,
Ӱч эжиктӱ Ӱжебе,
Таш јакалу Ала-Кан,
Кан јакалу Кан-Сымылты,
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     Алтай-Кудайга алкыштар 

*   *   *
Јалкын болгон ак алас,
Јаҥмыр кептӱ ак јуну,
Аржан болгон суу-талай,
Аржан ээзи Ак-Буркан,
Алтай Ээзи Сӱт-Буркан,
Јайалганду ак јуну
Албатымды јаратсын,
Арды-кирди арчызын! 
(А.Г. Данилинниҥ јууганынаҥ)

*   *   *
Айлу-Кӱндӱ теҥериде
Ак-Буркан кудайым,
Албаты-јоныс мӱргӱӱлде,
Алкыш-быйан беригер.
Кӱндӱ-Айлу теҥериде
Кӧк-Курбустан кудайым,
Калык-јоныс мӱргӱӱлде,
Кара јоболдоҥ айрыгар,
Оп-куруй, баш болзын!

Айла-Кӱнле ойнойтон
Ак-Буркан кудайым,
Отык тажын чагала,
От-јалкынын тӱжӱрген,
Кӱнди-Айды башкарган

*   *   *
Сунуп баскан Алтайым,
Сузуп ичкен талайым,
Ару сыным сергидип, 
Алкы бойыма алкыш беригер.
Агын суулардаҥ кечӱ беригер,
Јаан боочылардаҥ ажу беригер.
Јаактуларга айттырбайын,
Јарындуларга туттурбайын,
Кара бажым кажайганча,
Азу тиштерим саргарганча,
Алтайыма јӱрейин.
Кара неме јууктатпагар,
Оору-јоболдоҥ айрыгар.
Азыраган балдарым амыр јатсын,
Азыраган малымда чыгым болбозын,
Эткен керегим, ижи-тожым једимдӱ болзын,
Калыгыма болушту болзын,
Оп-куруй, оп-куруй!



14 15

     От-Энеге алкыштар 

*   *   *
Тӧрт талалу ширдекти
Тӧр бажына јайдыбыс.
Тӧнӧјин-байтал ӱрӱсин
Тӧрт эжерлеп уткыдыс.

Алты талалу ширдекти
Ак ӧргӧӧгӧ јайдыбыс.
Ак байталдыҥ ак сӱдин
Алты эжерлеп уткыдыс.

Тӧрт-Курбустан јеринеҥ
Тӧрӧгӧ тӱшкен От-Эне.
Алты-Курбустан јеринеҥ
Алкышка тӱшкен От-эне.

Алтын јалбыш толголып,
Ак чаҥкырга ойногон.
Ак чедирген јарыжып,
Алтын айакка ойногон.

Сааганныҥ тејизи,
Санаганныҥ уткуулы
Алтын очокто уткулсын.
Кӱлер очок курчулу,
Кӧбӧҥ јараш јалбышту.

Курбустан-Буркан кудайым!
Калыҥ булудын кайнадып,
Кӱкӱрт-јалкын тӱжӱрген,
Кӱнин-Айын јастанган,
Кара булудын тӧжӧнгӧн,
Ак булудын јабынган,
От-јалкынын тӱжӱрген
Курбустан-Буркан кудайым,
Кара кӱрӱм јоболынаҥ
Айрып алзаар албатыны!

Алтай-Каҥайды сергиткен
Ак Курбустан-Бурканым,
Алыс јердиҥ шулмузынаҥ
Айрып алзаар албатыны.
Ак кебин кийинген,
Солоҥызын курчанган,
Алтын-мӧҥӱн топчылу
Ак-Буркан кудайым!

Кӧк кебин кийинеген,
Катай солоҥы курчанган,
Кӱлер кӱмӱш топчылу
Курбустан-Буркан кудайым,
Алкыш-быйан беригер! 
(Шуну Ялатовтыҥ айтканы) 
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Ак јалбыжыла куучынданган,
Чедиргени – чечен тил,
Чегендӱ казан кайнаткан
От-Энеме баш болзын!
Отту турун алтабай,
От-Энени байлагар, 
Отты ӱрӱстеп јаҥдагар,
Оп-куруй, баш болзын!   
(Шуну Ялатовтыҥ айтканы) 

*   *   *
Кожоҥчыны кондырткан
Козы изӱ от-очок,
Келгендерди азыраган
Кызыл отту таш очок!
Тоҥды болзо, эргискен,
Чийди болзо, быжырган,
Ончобыска јӱрӱм беригер,
Алкы бойысты корыгар,
Кудайым болгон От-Эне!

 *   *   *
Тӧрт талалу таш очок, 
Тӧрт киндиктӱ От-Эне.
Талкан-кӱлин тӧжӧнгӧн,
Ак кубалын јастанган
Ак јалбышту От-Эне.

Кӧбӧ јыҥыс кини бар,
Кӧк айаста тили бар,

Тӧрт топчылу кӧбӧ јеҥес тӧжӧнгӧн
Кӧрнӧӧ, јалкын От-Эне.
Алты топчылу ага јеҥес тӧжӧнгӧн
Алты киндиктӱ От-Эне.

Эжик, тӱнӱк јарыткан
Ээлгелӱ От-Эне.
Эне байын байлаткан,
Эне курдак курчаган.
Ада байын байлаткан,
Ада курдак курчаган.

Јалкын-кӱкӱрт одынаҥ
Јалбырап кӱйген От-Эне.
Тӧрт јалкынныҥ бажынаҥ
Камылып кӱйген алтын От.   
(А.Г. Данилинниҥ јууганынаҥ)

 *   *   *
Ак-Бурканнаҥ јайалган
Ай-караҥуйды јарыткан,
От-јалкыннаҥ айрылган,
Ончо јонды јылыткан
Одус башту От-Энем!

Орчылаҥга быйанду бӱткен,
Тыт тоорможын јастанган,
Талкан-кӱлин тӧжӧнгӧн,
Темир очок курлу,
Ак кубалын бӱркенген,
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         Арчынга алкыш 

*   *   * 
Ак мӧҥкӱлӱ тайганаҥ
Амадап алган ат арчын.
Албатыны јоболдоҥ
Айрып салзаҥ, ат арчын.
Корум-ташту тайганаҥ
Керектеп алган кой арчын,
Коомой кара кӱрӱмнеҥ
Айрып салзаҥ, кой арчын.
Ат арчынныҥ ыжынаҥ
Алмыс-шулмыс ырбазын.
Кой арчынныҥ јыдынаҥ
Кӧрмӧс-кӱрӱм ырбазын,
Оп-куруй, баш болзын. 

(Шуну Ялатовтыҥ айтканы) 

Тӧрт кайыҥ тӧзӧлӱ,
Тӧнӧн-сары кыйралу,
Тӧрӧлӱ јуртты јуртаткан,
Тӧбӧлӱ башты јыргаткан,
Тӧрт киндиктӱ От-Эне.

Бай сабаа туттурган,
Байзыҥ јуртты јуртаткан,
Ар-јаманнаҥ айрыгар,
Аза-јеектеҥ качалаар.
Кабуртугар бек салаар.
Кӧбӧ јыҥыс судазынду,
Кӧк айаста сыргалјынду
Тӧртӧн башту От-Эне,
Бир алкыжаар беригер,
Бир быйанаар јетиреер,
Бир јаманым таштагар,
Оп-куруй, оп-куруй! 
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Санаа јаҥыс мӱргӱӱлис,
Салым јаҥыс шӱтелис,
Бычу јаҥыс шӱтелис,
Буркан јаҥыс мӱргӱӱлис.
(А.Г. Данилинниҥ јууганынаҥ)

*   *   *
Тӧбӧлӱ башты јайашкан,
Тӧрӧлӱ јуртты јуртаткан
Тӧрт шаҥкылу эне-јайык.
Торко-јибек толголгон,
Кинниҥ суузын тудунган, 
Тос кабайды јайкаган,
Бала суузын курчанган,
Алтын јибек кин курчаар,
Ар-јалын кин курчаар,
Ар-јаманнаҥ айрыгар,
Ачал-јоболдоҥ коругар, 
Јеткер-јаманга туттурбай,
Аза-јеекке бастырбай,
Алкыш-быйанаар беригер,
Оп-куруй, оп-куруй! 

*   *   *
Тӧрдиҥ бажын тӧзӧлӧнгӧн,
Тӧрт шаҥкызы јайылган,
От бажын тӧзӧлӧнгӧн,
От шаҥкызы јайылган,
Јинји-топчызы јалтыраган
Куу канатту ару јайык,

      Јайыктарга алкыштар 

Эне јайык

Кӧк чаҥкырдаҥ айрылган,
Тӧрт-Бурканнаҥ бӧлинген,
Кӱнниҥ-Айдыҥ балазы – 
Тӧрт шаҥкылу Эне јайык.

Бай кайыҥды кададып,
Байры кыйра чӱмдедип,
Алты шаҥкы јайкалып,
Ак ӧргӧӧни јарыткан
Айдыҥ-Кӱнниҥ балазы.

Торко јибек чӧйилип,
Тос кабайды јайкаган,
Узун јуртта јуртадып,
Уулдыҥ киндик јайаган.
Байлу јуртты јуртайтан
Кыстыҥ киндик јайаган.

Сааганныҥ тејизи,
Санаганныҥ уткуулы
Ак јайыкка уткулсын.

Эш тагылды салдырган,
Эне байын байлаткан.
Ак тагылда салдырган,
Ада байын байлаткан.
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Боро чаҥмак куча болуп,
Бӧрӱге бербей, айдап јӱр.
Ак чаҥмак куча болуп,
Айуга јидирбей, айдап јӱр.

Минип келген адыныҥ јал-куругын сыймай тудуп, ал-
кап јат:

Толгомолду ӧлӧҥ таап,
Тойгончо јип ал.
Тогузон тогус киндигиҥнеҥ
Тогузон ӱӱрлӱ мал бӱтсин.
Баш болзын, оп-куруй,
Айлу-кӱндӱ Алтайым,
Алкыжаарды биске беригер.

Кой кӱндӱӱлӱ кыс јайык,
Колло тутпас ак јайык,
Ӱч-Курбустан балазы,
Ӱч кыстыҥ кичӱзи.
Койон чуузын чуулаткан,
Кой тӱнӱзин тӱнеткен
Кир јууктырбас ак јайык,
Ай сыргалу агару јайык,
Айыл-јуртыска ырыс экел.

Јоло јуртта јаткан Т. Темденованыҥ айтканыла, ал-
тай улус јайлузына једип келзе, чадырына от камызып, 
айылдыҥ ичин аластап ийер. Андагы турган очокты 
токулдадып, малтала «јаҥырта» темдеп койор, јартын 
айтса, малтала кичинек чаап салар. Оноҥ мындый ал-
кыш айдар:

Алас, алас, оп-куруй,
Айлымныҥ ичи арутал,
Куруй, куруй, оп-куруй,
Кудайым, меге алкыш береер.
Ак малым айдап келдим,
Амыр-энчӱ јадын береер.
Торбок-томырым айдап келдим,
Токыналу јӱрӱм береер.
Оноҥ айдап экелген малын мынайда алкап јат:
Ташка чыксаҥ,
Таҥдалай чечек ји.
Талбак кулагыҥ сертейип,
Танылбас ӱӱрлӱ мал бол.
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Чагада саҥныҥ алкыштары

*   *   *
Ак мӧҥкӱ бӧрӱктӱ, 
Кара кӧчкӧ эдектӱ
Алтайыма баш болзын!
Ары кӧргӧн аҥкылдар,
Бери кӧргӧн мӧҥкӱлер!
Јылан бажы сойылды,
Јыл бажы эбирилди,
Эски јылыс элес этти,
Јаҥы јылыс јанып келди.
Јайа баспас јайлуларыс,
Кыйа баспас кыштуларыс.
Эбире турган арказы
Эмил сайлу кузукту.
Айландыра турган тайгазы
Алтын-мӧҥӱн јӧӧжӧлӱ
Алтай јерим!
Чӧӧк, Кайракан!
Колтыгарга коргодогор,
Койныгарга сыгындыраар,
Тыму јолын туураладаар,
Јаман келзе кыйладаар,
Чӧӧк, Кайракан!
Алтай јерим, Кайракан!
Ару саҥыс,
Ак чачылгабыс!
Обоо јаны слердиҥ болзын,

Той-јыргалдыҥ алкыштары 
  

*   *   *
Ай эжиктӱ айлыгарга
Алтын-торко јайылгай,
Аптап (кӱӱнзеген) алган балаҥа
Артык санаа јемелгей (кожулгай).

Кӱн эжиктӱ айлыгарга
Кӱреҥ торко јайылгай,
Кӱӱниҥ јеткен балаҥа
Кӱштӱ санаа јемелгей.

Кара суулу Алтайдыҥ
Камдузынаҥ кеп эткиҥ.
Карачылу айлыҥа
Казан азып, аш эткиҥ. 
(Г.И. Чорос Гуркинниҥ јууганынаҥ)

*   *   *
Таш очогы тайкылбазын,
Талкан-кӱли чачылбазын,
Аскан казаны келтейбезин,
Ээлгелӱ јурт тутсын, 
Эрјинелӱ мал азыразын,
Айдап јӱргени мал болзын,
Азырап јӱргени бала болзын,
Амадап јӧӧгӧн келдигер ырыс болзын.
(Јоло ј. кыпчак сӧӧктӱ Амыева Топ ӧрӧкӧн айткан)
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Кӱнчыгышту Алтайым,
Ай јанына болгожын,
Алтын-мӧҥӱн кайа бӱткен, 
Арказына болгожын, 
Алтын-мӧҥӱн агаш бӱткен.
Алтын-Туу деп алтайым,
Актаҥ-сӱттеҥ амзагар,
Чӧӧк дедим!
Эргек-бийле томдойын,
Эки тажуур деп бодогор,
Алаканла томдойын,
Алты аркыт деп бодогор,
Кайракоон, баш болзын!
Эки азым чай астым, 
Эриги јоктоҥ ичигер,
Алты казан чай астым,
Ары јаннаҥ амзагар,
Кайракоон, баш болзын!
Тӧрт талалу Алтайым,
Тӧрбӧт-ойрот каандарым,
Кайракоон, баш болзын!
Тогузон айгыр мал туткан,
Тогузон јылга кур туткан,
Элге-јонго быйанду
Эне болгон Алтайым,
Кайракоон, баш болзын!
Мӧш агажы јаблак болгон,
Мӧҥкӱ кары суузын болгон.
Јаш агажы јаблак болгон,
Јааган кары суузын болгон

Омок јӱрӱм бистиҥ болзын.
Чӧӧк, чӧӧк, Кайракан!
Таш очогым маты болзын,
Талкан-кӱли обоо болзын,
Тапкан-јӧӧгӧни тайга болзын,
Балкажыла байыткан
Бай Алтайым!
Тобрагыла тойдырган
Торко кептӱ Алтайым!
Тозылбайтан конок береер,
Чӧӧк, чӧӧк, Кайракан,
Алтай јерис!
Јайдак атка токым болгон,
Јаш балдарыска куйак болгон
Эбире турган ыйыктарым,
Айландыра турган Алтайым!
Алканайын, Алтайым,
Ардак јӱрер јӱрӱм береер.
(Эре-Чуйдаҥ Ыйда Баданова айткан)

*   *   *

Айлу-кӱндӱ Алтайга
Айылдап келдис, ӧрӧкӧн.
Кӱн-Бурканду Алтайды
Кӱндӱлеп келдис, ӧрӧкӧн, 
Кайракоон, баш болзын!
Отура тӱжӱп мӱргӱдис,
Оноҥ ары бажырдыс,
Кайракоон, баш болзын!
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Јалкын эзин тайанган
Алтын-Казык ӧрӧкӧн,
Кайракоон, баш болзын!
Аргымак атка болгожын,
Канат берген ӧрӧкӧн.
Албатыга болгожын,
Курчу берген ӧрӧкӧн.
Кайракоон, баш болзын!
Темир казык айланган
Јети јакшы тӧрӧгӧн, 
Јер-Алтайдыҥ ӱстинде
Јети-Каан деп јылдызым,
Јети јаан баатырым,
Јергележип келигер,
Актаҥ-сӱттеҥ амзагар,
Алкыжаардаҥ беригер,
Албатыны курчагар,
Чӧӧк дедим!
Ак сагалым сыймадым,
Алкы бойым бажырдым,
Кайракоон, баш болзын!
Элим-јоным једип келт,
Јетен јӱзӱн албаты
Кудайым деп бажырып келт,
Кайракоон, баш болзын!
(Кан-Оозы аймактаҥ Эчиш Тоедов айткан)

Эрјинелӱ Алтайым,
Эрке тынду талайым,
Кайракоон, баш болзын!
Айу јаткан арташтар,
Тӱлкӱ јаткан тӱкештер,
Айлу-Кӱндӱ теҥерим,
Ай-Бурканду албатым,
Кайракоон, баш болзын!
Ай јаҥыда алкап келдим,
Кӱн јаҥыда кӱндӱлеп келдим,
Ак ийнектиҥ уурагын
Алып келдим, амзагар,
Кайракоон, баш болзын!
Ай-Бурканду албатыма
Алкыжаардаҥ беригер,
Ал-санаазын јарыдаар,
Кайракоон, баш болзын!

Бай-Ӱлгенниҥ балазы эдис,
Бакты-Каанныҥ јеени эдис,
Кайракоон, баш болзын!
Алтайымнаҥ алганым,
Албатынаҥ тапканым - 
Ак ийнектиҥ уурагы,
Ак сӱдинеҥ амзагар,
Кайракоон, баш болзын!
Чӧӧк дедим, ӧрӧкӧн!
Кӱски турган јеримнеҥ
Кӱкӱрт эзин тайанган,
Јаскы турган јеримнеҥ
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Алкы бойыс оорыбай,
Амыр, jакшы jылды чыгаак.
Эрjинелӱ Чымалы-каан,
Эрjинезинеҥ беришсин.
Элдиҥ-jонныҥ jоболы
Эски карла кожо барзын.
Кара, jаман jууктатпай,
Кудай биске алкыш берзин.
Jеткер-jелбис jууктатпагар,
Кӧс jетпестеҥ кӧрӱгер,
Укпас jердеҥ угугар,
Jер-Киндиги энебис!

*   *   *
Албатыныҥ тынын алган
Амтанду, ток аш-курсак –
Кызыл-марал кандык,
Кыр jердеҥ кызыл ӧрттий,
Ак jердеҥ ак jалбыштый бӱт!
Jаҥы jастыҥ кандык-чомырын
Jаш корбо jалкуурбай кассын,
Тепкен буды чылабазын,
Каламазы толу болзын!
Сагышту болугар, јӱс jаш jажагар!
Jаманга jапшынбай, јакшынаҥ ӱренигер!
Эне-адагарды кичееп, элге-jонго мактадыгар!
Кӱчи jетпеске болужып jӱреер,
Кӱлӱк мен деп мактанбагар!

Јылгайактыҥ алкыштары

*   *   *
Jылгайак jас экелди,
Кар капшай кайылзын!
Кӧк чыксын, кыра сӱрӱлзин,
Кобынаҥ суучактар
Шоркыражып аксын!
Тӧртӧн эки байана
Тӧр бажына шокшолзын,
Торко-мандык ар-jӧӧжӧ
Тӧр бажына чӱмделзин.
Береечи Кудай ырыс берзин,
Бистиҥ jоныс байып jатсын.
Алтай-Кудай алкыш берзин,
Азыраган малыс артыкту болзын.
Ажанган ажыс майлу болзын,
Ар-jӧӧжӧбис артыкту болзын.
Азыраганыс балдар болзын,
Ак-jарыкта алкышту jӱрзин.

*   *   *
Ӱч-Курбустан кудайым,
Ӱзӱлбес алкыш jетиреер.
Ӱч толукту Алтайым,
Ӱӱле-конок беригер.
Ӱӱрлӱ малыс jыл чыгып,
Ӱстӱ ажыс тӱгенбезин,
Ак быйаныс астабазын.


