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Наран
ЗаагдаЬан харгы 
Заяанай зам бэшэ. 
вороол шударгы 
Овдвв дабшаха гэжэ, 
Харгышьегуй газараар, 
Гэрэлшьегуй зайгаар 
Урагшаал тэгуулнэб, 
Урасхалдашье нэшуулнэб. 
Урмаашье хухарбал, 
Урагшань бэеэ тухирнаб.

Харгы заагаашад 
Харанхы руу Иунэнэ.
Харгы заЬаашад 
Хоролхон хойном улэнэ.

Ьуулшын жэлнуудэй 
Ьуудэр coohoo бодожо, 
Ьулдэ олоЬон наран 
ШэнэлЬэн замдам, 
ЭршэдэЬэн удэрнуудгэм 
Элшээ харамнанагуйл шаран

Ажабайдалай унгэнууд
Ажабайдалай шатанууд- 
Адли бэшэхэн жэлнууд 
Элдэб унгевр шэрдээтэй, 
Олон унгэтэй Иолонгодол. 

Унгэ бухэниинь 
Баяр жаргалайм,



Уйдхар гашуудалайм,
Ьаршад тодхоройм 
Удха шэнжэтэй.

Эдэ унгоор ажабайдалаа 
ЭхинЬээнь зураа Ьаам,
Хоёр ондоо Ьолонго 
Хоёр тээгуур татаха Ьэн:

Нэгэниинь гоё Ьайхан, 
Нугоодэнь хара борохон.

Фарагар уулэдэй 
Бадараан доро 
Байгал далай 
БаЬаш шуналтай!
Барагар уулэдэй 
БурьялЬан долгидЬоо 
Байгалай долгид 
Балай гээгдээгуй.
Дээдэ доодо хоёр 
Дэбхэрэн унан ниилэбэ. 
Лбаргашуулай дуран 
АнханЬаа иимэл ха!

Т айхалтай -
Огторгойн зон: уй тумэн 
Одо мушэд эбтэй эетэй.
Ой тайгын зон: оло тумэн 
Модод баран турэл гарал.
Орон дэлхэйн зон: мянга тумэн 
Улад эдээндэ адли бэшэ,- 

Гайхалтай.



Ъ умбэрсэг дэлхэй 
Минин Ьанахада,
Хуугэдэй гар соо байЬан 
Бумбэгэдэл.

Бумбэрсэг дэлхэй 
Мунов харахада,
Хунуудэй гар соо байЬан 
Бомбодол...

Эгээн ехэ уудам
«Зай» «угы» хоёрой 
Зайлашагуй хоорондо 
Замбуулин уудам зай,- 
«Зай» - гэхын зууранда 
Зайлашана «угы» гэлгэн;
«Угы» гэхын тэрээндэ 
Угыршэнэ «зай» гэлгэн.

'Л уурай сэнхир тухэреэн,- 
Наранай, уулэдэй эреэн. 
НугаЬанай далижаагуй дальбараа 
Наадана уулэдээр, нарааршье,- 
Сэнхнрээр ннидэжэ ябахаяа 
Сэдьхэлдээ хадуунал хаяа.

3 ургэн^д ...
Тоонтым зургэн\уд.
Харгынууд...
Хари и н харгынууд.
Байдалым ходо rapahaH, 
Найдалым дуудан,



Холо ойгуур ябуулЬан.
Олон, олон харгынууд 
Юрьеэ ехэтэй, Ьонинтттье haa,
Юрэ шэнгеэр сэдьхэлдэм ороо.

Харин худее нютагайм 
Нарихан зургэ харгынууд 
Хул хунгэхэн сэдьхэлдэм 
Хухэрэи, тооЬорои байдагууд.
Эжым энхэрэлдэл тэдэ 
Эльгэ зурхысм таашаалгадаг.
Эсэгым заабаридал 6aha 
Эршэ угэн тамшаалгадаг.
Хулэйм ула эльбэжэ,
Хусэ оруулан харайлгадаг.
Ьуеыем холгообошье дуудадаг, 
Хулыем торообошье дэмжэдэг, 
Тоонтыем угалзалИан 
Тоогуй олон зургэ, харгынууд.

Н£ара улаахан долоогоното шугы. 
Шалшаран хубуухэндэл,

шулаганаИан горхон. 
Дээрэнь зогсоном - унинэй дугы. 
Хээрые хаймадан ой ухаам Ионорхон.

Тээ саана - шэбэр, нуга - Ьугэдэ!
Тээ наанань бууса... угы Ьууринь... 
Ьанаанайм зураг бэшэл энэ бугэдэ,- 
Ьаруул тоонтом, анха изагуурим!

Fanxahan сэргэдэ уяраыги бодолни 
Абаахайн шулЪэндэл,



шагтагалдаа..сээжэмни... 
ГунхаИан буурсаг, ая гангата добомни - 
АнханЬаа заяанайм Ьулдэ дээжэмни...

Шара улаахан долоогоното шугы, 
Шалшаран хубуухэндэл,

шулаганаЬан горхон. 
Дээрэнь зогсоном - унинэй дугы. 
Хээрые хаймадан ой ухаам Ьонорхон.

Убэлэй жабар, шуурга саЬан,
Зунай халуун, тургэн аадарнууд... 
Дурбэн сагаар улхэлдое наЬан,- 
Ургэн бодолой хубшэргэй Ьаадагууд.

Зунай уурнуудэй эртын гэгээрээн. 
Зоной сэдьхэлэй Ьайхан уянга.
Замай холо руу даллаЬан зэрэлгээн, 
Шамай дурдаЬан зурхэнэй аялга...

Хутэл дабаанууд харгыгаар эсхэгдээ, 
Дутэл хэбэртэй ульгэрэй газарнууд. 
ТурэЬэн газарай энхэрэл мэдэрэгдээ: 
Турэл тоонтомни, турэл гаралнууд...

Хутаганууд
Мунгэн хутага гоёлтоор 
Мун лэ гоёлто хибэс дээрэ 
Мунхэ хэбэр узуулнэ...

Эдеэнэй хутага стол дээрэ 
Удэр бухэн ажал хэжэ,
Эрнеэ элин ялалзана!



Лалуун удэрэй амисхаал соо 
Гашуун урмэдэЬэн Ьанаа алдана.
Ногоо rojiohoH ганса боргооИон 
Намай боорон игл7ha журоодэнэ.
Нараар шэрээгдэЬэн хурии арИыем 
Нарин хушуугаараа хадхаад алуулба. 
Наран газар дээрэ унашаЬандал,
Шаран гаарана, Ьуудэр хараашалнаб. 
Xoohon хээрэ Ьуудэр олохогуйш.
Toohoo ангаЬан харгыгаар яаран, 
Ьуурин тээшэ хулэрэн гэшхэлээб,- 
Ьэрюун намайе хулеэн д)гуранал ха.

Хуйтэн айраг ехэ ехээр гудамхяад, 
Удэрэй ааяма халуу унгэргэхее,
Хухэ модон гэртээ хороогуй,
УглеонЬее сэнгэЬэн би 6aha нараншууб.

Лалхин муу Ьанажа,
Ьахы-Ьалаг болобо,- 
Хубхай тооЬо урхируулжэ,
Хамагые тооЬодон гаараба.
Ьалхин зэмээ мэдэржэ,
Халаг-хухы болобо,- 
Ьурэг уулэ асаржа,
Хамагые угаалгаад холодобо.

Жагсаал
Тэнгэринэр туруулэн,
Тэнигэр жаргалтай гэшхэлнэ.
Асаринар арсалдан,
Аргагуй хулгеетэй ябана.



Хунууд Ьузэглэн,
Нугэл буян хэн дабшана. 
Адагуусан уймэлдэн,
Адага шубэгэ болон Ьубарина. 
Бирэдууд ухарилдан,
Бирагуй бошхоор мулхинэ. 
Тамаархин сололдон,
Тумэн зоболон дабана.

Энэ Ьуреетэ жагсаалай 
Этигэл, найдалтай хунууд 
Буян уйлэдэхэ хусэлтэй 
БэшэнЬээ илгаран харагдана. 
Хойтодоо Ьайн турэлдэ 
Хойшолгуй турэхэ гэжэ,
Эхэ зургаан зуйл 
Хамаг амитанай тулее 
Эрхи маани татажа,
Эршэ ехэтэй зальбарна.

1У ряад намай энгэртээ 
Буряад дайдам гайхана:
«Буряад шарайтай туроод,
Буряад болоогуйнь аймшагтай! 
Элинсэгуудээ хэзээ дурсажа, 
Эльгэ зурхеерее мэдэрхэб?
Г ал уЬан орьёлон бодожо,
Галаб эрьехэ нугэлтэ саг гу?»

Буряад дайдам уйлана,- 
Баряад зогсоном зурхэеэ:
«Буряад шарайтай туреешьс haa, 
Буряад гуулэжэ шадаха хэрэгтэй!»



Я  жабайдал арсашагуй наадап,- 
Алдуури, шуубэри, тэнсуури... 
Алиниинь диилэнэб гэхэдэм, 
Алдууринь лэ схэдэхээ haimna. 
Шуубэри гэхэдэ - угыл даа, 
ШууЬэн тумэн тухэригшье угы. 
ШууЬэн жэлнуудшье oaha уты.
111ууИэн амжалташье уты, угы...

Тэнсуури, тэнсуури юум бэ,- 
Алдуури шуубэри хоёрой тэн гу 
Теэд тиимэхэншье бэшэл даа,- 
Алдуури, шуубэри, тэнсуури...

3 улын гэрэл наманшалаад, 
Хужын утаан зальбараал.

• С агаан Ьарын зуудэндэ 
Cahan хараар узэгдэнэ,- 

Хабар газаа 
Ороо!

®  эрбээхэй сэсэгуудтэ 
Эрбээхэй шэмэглэн ерэнэ,- 
Бэеэрээ шулэгэй элисэл. 
Зурхеерее мэдэрЬэм тэндэ.

(£ рэн он, мянга юЬэн зуунай. 
Ерэн ажалИаа тэниин Ьуулайб. 
БаЬал телигээ шагааИаар, 
БолоЬоор Ьонирхоноб дуураИаар. 
Арадай олои депутадуудай



Лрсалдаан Ьониншье, залхуутай. 
Аржагануур худее Ьамгадай 
Алаабхиин хэрэлсы дээрэ 
НээгдэхэЬээнь эхилээд,
Хаагдатарнь шашалдаЬандал, 
Шалаатайшье болоо гэхээр,
Хаража дуураИанайшье улуу гэхээр.

...Шангахан хсюрэлдоо хээд, 
Дархашуулай хэлсэдэгтэл, 
Шаантаглаха газарыень 
Шаантаглаад,
Хубхэндэхэ забЬарыснь 
Хубхэндэсэгоегеед,
Дарагар гэр бодхоохоор...

Дан ехэ шашалдаата барилга 
Даража унахань гайхалгуйгшэ.

Ф ухы юумэ Иана.
Бу алда багаханшье ушар.
Уураг тархиингаа 
Углуу шанаагаар,
Харуу баяшуулай зеерисэ 
Хадагалдапал нюужа,
Хадагалаад узэ.
Ханза бэшэшьс haa,
Хара тархиш 
Хамагые бапааха гээд,
Хэзээдэшье найда.

...Ами nahan носоргоноондол, 
АЬалдана унгэреешэдее.



У нгэреешэмнай 
Ушеел унгэреегуй,- 
Унэндее дурасхаал.
Уураг тархиин 
Углу}7 шанаагаар 
Хадагалаатай дурасхаал. 
Хожом энэ дурасхаалнай 
Хугжэн зэдэлхэ дуунай 
Турэхэ ундэЬэ бэе,
Г урэхэ утаЬан гэе.

Л  лим жэмэс эдеэшээд,
Ама уруум орожо.
Амин бэеэ угэн,
Амиды ябахысм ухэнэ.

Аман соом зунЬаа 
Аргалдажа байЬан угэнууд 
Шэмэ шууЬэнЬээнь 
Шэнэ амитай болоно.

Алим жэмэс ухэн,
Ама уруум ороно.
Аман сооЬоом магтан,
Амтан угэнууд гарана.

#угаЬан бууха Ьанаатай 
Нуур дээгуур ниидэбэ. 
Наранай Ьуулшын туяа 
Нуурай нюрууе улайлгаа. 
Нэершэбэ шанга дуун. 
НугаЬан халба Ьурэн ошобо. 
Номгон байдал шархатабашье.



Бури номгои болошобо. 
Наранай Ьуулшын туяашье 
Бури муЬэн унтаршаба.

70-аад оноор
1.

Жэл бухэн жэгдээр, 
Жэгтэйхэн тургеер 
Тугэсеер улуулэгдэн. 
Тусэбууд дуургэгдэнэ.
Хамаг зоной 
Худэлмэри ажал 
Бутээсэтэй болоно гээд, 
Баранда дээрэЬээ хэлэгдэнэ.

Хэзээ энэнь тиигэЬээр, 
Хэбтээ орожо «яаЬаар» 
ДууЬаха. болихо гээшэб? 
ДууЬаха. болихо...Ай бурхан

2 .

Ажал хэрэгнай 
Ямар ябажа байна бэ? 
Амжалта, илалта 
ЯЬала туйлагдана гу? 
ЯЬаланшье яЬала,
СаарЬан байнал губуу. 
Ядахын сагта 
Сэхынь хэлэбэл:
Ундэр амжалтанууд 
Ендэр дээрэЬээ 
Сагаалхимаар хэлэгдээд, 
Caaphaap Ьаршаганаад,



Хай, газаа гаралганай 
Хэрэг болонол ха лаа.

О й талым шубууд, 
Ооголноб таанадаа,- 
Оо, ниидэжэ ерыт даа! 
Дайдым хорхой шумуул, 
Дууданаб таанадаа,- 
ДууЬан наашаа ерыт даа! 
Хубшэ тайгым амитад, 
Хусэл Ьайхан угтахаб,- 
Хурэжэ, буужа срыт даа! 
УЬа голойм амитад 
Уринаб бухы сэдьхэлЬээ,- 
Удаарангуй дутэлыт даа! 
Шаазгай шаханыш даа 
ШууяЬан шугы тухайдаа. 
Жэргэмэл жэргыш даа 
Жэгдэхэн тала тухайдаа. 
Зугы гунгэныш даа 
Зулгы нугынгаа Иони. 
Хэрмэн хоорьпи даа 
Хубшын ажабайдал. 
Хадарин дуулгыш даа 
Харьяа голой жаргал...

Угы даа, битнай оорое 
Дары тиишэтнэй ошохом. 
Таанадай б ^ ы  хеерое 
Тэндэтнэй ошоод шагнахам.

Ухаатай болодог юм haa,- 
Hahaa эдижз,



Нарбаа сайжа бэшэ даа,- 
НаЬаяа эдеэгуй,
Нарбаа сайгаагуй 
Нашан шэнги наЬандаа!

Хоёр Ьохоршуул.
Холо хуудам талада 
Хоер hoxop уулзаба.
Пэгэниинь бэедээ найданхай, 
Нугеедэнь теериЬэндее айнхай. 
Ябадаг лэ замаараа ябахадаа, 
Хурэхэ газартаа хурэхое:
- Намайе дахаад яба, - гэжэ 
Найдалтайнь нугеедэеэ хутэлбэ. 
Брейгелиин* «Ьохоршуул»
Бэшэ Ьэн тула тэдэ хоёр 
Ганзагаа тааран, тубшэноор,
Ганга эрьеЬээ холодон ошоно.

Яаймга уеын байхада,
Байгдаал марионеткэ шэнги, 
Малгай голгойтойшье Ьаа. 
Малгайгуй мал шэнги. 

Магтахадань,
МаЬайтараа баярлаад, 
Хараахадань,
Хуугэндэл, «болёоб» гээд, 
Нвехил алдартай.
Поехил шагналтай 
Ябагдаал даа,
Яахабши даа, теэд...

* Брейгель П.- нидерландын уран зурааша.



1991 оной шулэг.
Алим жэмэстээ дарагдаЪан модон 
Дайдадаа жаргалтай,- 
Дам хун зоншье садхалитай. 
Бороогой yhaap дэлэнтэЬэн уулэн 
Огторгойдоо жаргалтай,- 
Дам газаршье урэжэлтэй.

(Алта мунгэндее дарагдаЬан хун 
Аминдаа жаргалтай,- 
Дам гэлтэшьегуй.
Засаг туреер зонхилЬон хун 
Хубидаа жаргалтай,- 
Дам гэжэ дабталташьегуй.)

Олоной хойноИоо сэдьхэлтэЬэн хун 
Арад зон1-оёо жаргалтай!!! - 
Модондошье, жэмэстэшье дутэл, 
Уулэндэшье, газарташьс турэл!!!

Сагай гэнжэ
Удэрэй гэрэлтэ сахаригууд 
Ьуниин харанхы сахаригуудтай 
Удэшэ угловгуур холболдоод, 
hyHahaap гээгдэнэ гэнжэтээд. 
Байдал Ьуудалай ямаршье haa. 
Байдагаараал байха гэЬэндэл,
Удэр бухэн нэгэл яизаханаар 
Унгэрнэл энээхэн наЬандам.

Сагай ИубаЬан гэнжэдэ 
НаЬаяа миин лэ шагтагалаад,
Балай Ианаа зоборигуйгоор



Байжа Ьурашоод, хашалгуй хаб.

...Зарим нэгэн залхууранхай,
Зарим нугеедуул эсэнхэй,
Зариман хюсууг хилээмээрээ 
Замбиин жаргал олонхой.

Ехэнхитэй адли байЬандаа гу,
Сагай гэнжын хахинаанЬаа 
Сэдьхэлни юундэ хулгэнэгуйб?
НаЬамни иигээд лэ ходоршохонь...

Удэрэй хооЬон сахари1ууд 
Ьуниин хунды сахаригуудтай 
Удэшэ углеегуур холболдоод,
Ьунан гэнжэтэнэл шудэреер...

Хэдшьсб баян бардам байт лэ саашаа. 
Хунгэн машинаар гуйлгэлдэг лэ хайшааш. 
Одоо намда юуштэб, ямар хамааб.
Ходол ябагаар ябанам зун соохоноо.

Хара Ьалхин буугаад гэнтэ 
ХубсаЬа, бэеым тооЬон болгоно.
Хура бороон ороод гэнтэ 
Хуа тооЬыем угаагаад угэнэ...

Клгэн дэлхэй - эхэмни,
Ундэр тэнгэри - эсэгэмни,
Уншэн сэдьхэлтэй уришни 
У г изагуураа мартанги,
Ородшье боложо яданги.



Улгэн дэлхэй - эхэмни,
Ундэр тэнгэри - эсэгэмни,
Уршеегыт, хэшээгыг уриеэ:
Аллан угаа удхалхыень,
ЯЬатан ябаЬанаа гэршэлхыень.
Аянга дуугаар Ьурдеегыт,
Уяхан Ьэбшээгээр Ьэргээгыт,
Мур улаяа оложо Ьайндаа,
Мургэхэ аалам уг изагууртаа.

Кхэл яашагуй Ьунеенэл 
Дутым зоной ами наЬа.
Тухэл шарайнь лэ улэнэ,
Тсэд уулзалга, зугаа Ьунеел баЬа.

Удэр хоногууд холодон ошоод,
Тэдэм баЬа холодон ошоно.
Тухэл шарайншье балартаЬаар.
Тээ заримдаа Нанагдабашье. холо даа.

Л  лта мунгэн гэлдэн,
Олон зан гарганабди:
Обтонобди,уланхарнабди, 
Ьогтонобди, убэршэлнэбди...

Тиибэшье алта мунгэн 
воИэдИоомнай олон зантайл:
Хатуу харуу,
Хомхой хобдог,
Худалша мэхэшэ,
Хулгайша, хулзааша,
Угэлгэшэ, абалгаша,
Эдилгэшэ, алагша,



Баян бардам,
Омог огсом...

Талада хэбтэЬыс 
Татадаг гуримтай,
Дайдада дайралдаИые 
Догоододог аргатай...
Суранзан мэтэл,
Сэбэр эхэнэртэл...

Алта мунгэнэй зан абари 
АбаЬаар тооложо бараха аалши. 
веЬэдЬеемнай олон зантай гэжэ, 
©еЬэдынгее мууе мунгэндэ ашабашье, 
Хармаандаа xauuapharyft ябаИан аад, 
Хара унажа яалай... Ай бурхан.

Этигэжэ ябадагби.
Хаанашье яажашье ябахадаа,
Caanahaa сулвегуйшье haa,
Ходол энеэбхилжэл ябадагби.
Хун бухэндэ энеэбхилнэб.

Гунигтай ябаЬан басаган 
Хараад намайе миЬэрбэ.
Ьугшаржа байЬан хубуухэн 
hyruiapxaa болёод шэртэбэ.

Ногоон базаар хулгеетэй, 
Наймаашадай энеэбхилгэ мунгэтэ. 
Минин энеэбхилгэ ту лгуутэй, 
Тиибэшье унтархагуй найдалтай.



Мунгеер дутамаг хугшведэй 
Мяханай с:>н хараад гутабашье, 
Минин энеэбхилгэ харахадаа, 
МиЬэрэд гэИэндэл болоно...

Ьайхан сэдьхэлэй энеэбхилгэ 
hapa наранЬаа гэрэлтэйл,- 
Ьуниин харанхые гэрэлтуулхэ гэжэ, 
Ьанаандаа этигэжэ ябадагби.

Хару\ айл
«УдаарИан айлшан 
УжаЬан бороодол хашартай. 
Ябуулха арга хурга 
Яахадажа ололтойб даа»,- 
Гэжэ ЬанашаЬан убгэнее 
Гэргэниинь хараад тухайлба,
Г азаашаа гаража ерээд,
Гэмэр-гутар болобо:
«Хоройшоёо табихамнай,
Хормой таЬалхаа ядадаггуй,- 
Хул гараа ойлголтой.
Тэнгэрииишье шарай 
Тиимэрхуушэг болонхой.
Харгын зоной замаа 
ХорооЬон дээрэл хэбэртэй...»

Ээлжээндэ
ГЬоургуй юумэдэл,
Хунэй нюрга хаража Ьурашооб. 
Нюдаргаа шангадхаад, 
ИюдаржархиЬайб урдахияа, мээл!



Нюусатай юумэдэл,
Хунэй нюур усеершоо. 
Нюдаржархина аа гу 
Нюрга уруум арадам байгааша.

1988 он

X  аража уярхадам,
Харанхы Ьуниин уЬыс 
Ьарын толон 
Ьамнажа байгаа.
УИэнэйнь урасхал 
Ьэбшээ татаад,
Улгын дуунай аялга 
Г убэрЬэндэл узэгдое.

Би энэ шэдитэ узэмжэ 
Бэе дээрээ мэдэржэ,
Ой ухаанЬаа уярЬаар, 
ОйгоЬондол эльбэдуулээб.
Би энэ аялгада 
Дэлхэйтэй адли абтаЬаар,
Дура сэдьхэлээ дэлбэржэ, 
Д>'уЬан хайлажа байгааб.

Г эртээ ороходоо,
Гэрэлээ носооходоо,
Бэеэ, еерыгео мэдэржэл, 
Бусажа хаанаИаашьеб 
ЕрэЬэнээ ойлгожо,
Ерээдуйгео шэбшээд узееб. 
Теэд?..



УнтарЬан туудэг.
1'олой гуниг
J одирЬоор харанхыда абтана.
Галай дулэн
ОшолЬоор харанхыда эдигдэнэ. 
Боотолой абяан 
Боорёор боожо ухэнэ.
Номгон байдал 
Нойрмогто абтабашье... 
ХаанаЬаашьеб дуун 
Харанхые Ьэтэлэи дуулдаба - 
Нэгэл гуниг - 
Нэгэл эхэнэр дуулана.

Уйтай дууниинь гунигаараа 
Уйтаруулна сэдьхэлыем. 
Гансаарданги сэдьхэлтэйм 
Г анзага тааран,
Харанхы соо теерииэ...

Харагданагуй согойшье галхан.

Т  ородой захын гэрнууд 
Гороо ялагар галнуудЬаа 
Голоо таЬа Иаргаад,
11юдее аняад,
Нухэн харанхы.

Ьуулшын автобус 
Ьуузэгэр хоёрые буулгаад.
Г ороо галнууд уруу 
«Гаазаа» даран яарана.



Галхан, тамхинай галхан 
Городой захада унтарна.

Ь у н и и н  ТЭНЬЭЭ х о й ш о
Арбан хоёр сохижо,
Нэгэ хоног амидана.
Тарган hapa дохижо,
Шэнэ хоног амаршална.

УхэИэн хоног Иунэжэ,
Хара niyhaap гоожоно.
ТурэЬэн хоног Ьэргэжэ,
Улаан uiyhaap гэгээрнэ.

«Хараасгайда» худэлхэдев
Байрагуйшье haa. ажалтай.
Мал гай табиИан манайхи гээд, 
Айлаар хоножо ябахадаа, 
Шарайшалжашье яалай даа. 
Хахад б ^эл еэ  абанхай,
Хонохо нэгэ танилайдаа 
Оройшог удэшэ болгоод, 
Орожо ерэхэш найдалтай.

Хармаан coohoo ханхинаЬан 
ХашарЬа мунгэнэй абяанЬаа 
Хододоо найдал турэжэ, 
ЗудэрЬэноошьс ойлгохогуйш. 
XoohoH хармаанаа уудалхадаш, 
Хонохо газарнууд усеерхэ.
Али нэгэ вокзалда гу даа 
Аяншан боложо залархаш.



Байха байрагуй дэншэхэдээ, 
Ьай Ьанажа ябаа ха гуш... 
Малгай табиЪан манайхи 
Маргааша болобол танайхи...

О^хаагаар дутуу бэшэ 
Уран зохёолшо 
Юз Алешковский 
Юрэл хэлээ хал даа: 
«Аврорын» ама pvy 
Пёлбожорхихоо Ьананаб!» 
«Аврорын аман хаана юм? 
Ухэр буугайнь лэ аман 
Ангайжа байна бэшэ гу? 
Амигуй ухэр буу эндэ 
Алиш талаараа гэмтэй бэшэл. 
'Гиибэшье муу Ьайншье haa, 
Туухын нэгэ хуудаЬан ха юм. 
«Аврорын» ама руу 
Нёлбо1юн хун
Арадайнгаа муу Ьайс тоонгуй 
НёлбоЬон болоно бэшэ гу? 
Хайша хэрэгээр хандажа, 
Хайжа хаяхаа Ьанана бэшэ гу? 
Улас '1урэ муутай Ьайтай,
Уула хада ундэртэй набтартай, 
Гэжэл хэлэхээр байна,
Жэжэл харасаар хандасагуй.

Бэшэг
Бэшэг бэшэжэ Ьууна,- 
Бэлэн бэшэ хэрэг ха:
Сагаан зандаа



СаарЬан дээрэнь 
Ручкатай гарайнь Иуудэрые 
НёлмоЬон дуЬаад тамгална...

эндэ гээд, юумэ Ьурахада, 
Мэдэхэгуй гээшэнь ходол урдаа. 
Иимэл зантай буряадууд 
Иигээд лэ харюусадаг юм даа. 
«Мэдэхэгуй» гэЬэн угэ соо 
Мэдэсын нюуса нюугаатай ха.

Тэрэ нюуса нээхын тула 
Тэрээндэ нюур бэс бэшэ,
Сэдьхэлээ шадажа нээлтэй ха. 
Сохом «мэдэхэгуй» гээшэ нээгдэхэ.

Ьарын сага а н
Ьуниин харанхы 
Ьарые харанхай.

Утаа уняар 
Удаан Ьуняан,
Унаад бутуу,
Угаа хэсуу.

Хада уула 
Хэдыш хара 
Бараа угы,
Хахаа бутее.

Наран арай 
Харан байна,
Улаан шарай



Гарган айна...
Хаанашьеб даа 

ТУЙМЭР!

ИГэдэрхэй Ьаршаганаагаа 
ШэшэрИэн набшаЬад 
Шэдитэ Ьалхинда угэжэ. 
Бутархай наЬандаа 
Бултадаа гутана гу даа?

Хухархай мушэр!

ZZ/apaa нюсэгэн шашхаан 
Шангаар долгидто нэшуулээд, 
Эрье сохин бухэшэбэ. 
Эрыоулгэ таган муш хараад.
Гансата хахуулаад,
Гунзэгы руу шиихажархиба. 

Залд гэбэ пляж!

Э ритэ мэсэ 
Эринэ iuyha...
Уйлэмни тиимэ,
Угэгты эдеэ 
ГэЬэншуу ялбаа.
УхэлЬее жаргал 
Олодог Ьэм,
ШуЬаар бэеэ 
Угаадаг Ьэм 
ГэЬэн маягтай...

Музей соо!

Ъ идэ - horryy угэнууд 
Булта бахархалдаад,



Ьогтуу хэлэеэ 
Ьажаана бэшэбди.
Ьогтуу хэлэн маанадые 
Ьогтуу ухаанИаа абажа, 
Ьэнгэргуй хэлэнэ.
Ьэмшье гэнэгуй.

Бидэ эшэдэИээ хурэбэшье, 
Булта улайлдаад,
Барлаг болоНоноо 
Балаална бэшэбди.
Ьогтуу ухаан маанадые 
Тогтууригуй болгожо,
Хорон архиин 
Хоморгоондо угэнхэй.

Хорон архиин 
ХоморгоонЬоо гараха гээшэ 
Хэлэшэгуй хундэл даа,
Хэтэ мунхын гэхээр ха...

Аарые унтуулха гээд,
Ьалхин улгын дуу дуулана. 
Ьара теэд унтажа угэнэгуй, 
Ьэргэг харасаа алданагуй. 
Шашаг шаляа ухибуундэл, 
Буухэн болоЬой даа гэжэ, 
Шамдан Иалхин буубэйлэн, 
Уулээр мансылаадшье узэнэ. 
Теэд hapa тэршэлээд,
Уулэн MaHCbihaa мултарна. 
Тиин Ьаруул туяагаараа 
Улгын дуу Ьалхинда дуулана.



Ьалхин hanaa алдаИаар,
Улгын дуунай ЬаруулИаа 
Зулгын зоолэндэ бухаЬаар,
Ьажан, аажам унташаба.

Ьуниин иаран - Ьарада 
УргэИэ нойршье улуу Даа- 
Энээниинь Ьалхин ойлгонгуй,
Эсээд, верее мэдэнгуй 
Ьарын мунхэ Ьаруул 
Улгын дуунда диилдэшоол.

Хуйтэн убэлэй сонхонууд
Мана унаИан нюдэдтэл,
Энэ убэлэй сонхенууд 
Хухэ мульЬввр хушагдаад,
Гэтэхээ бол и ho н шэнгинууд.
Тогоон сиидэм тэнгэриин 
Тугдэрхэйнуудтэл узэгдэбэшьс,
Убэлэй сонхонууд амитайшье,
Олон ондоо шэнжэтэйшье.

Ьуниин жабартай тэмсэн,
Ьунгэ дулаагаа гамнан,
Урэжэлтэй жэл зугнвед,
Мунгэлиг ургасаар сэсэглэнхэй.
Гэрэйнгээ эзэнэй сэдьхэл 
Гэршэлнэ гу зарим свнхонууд?..
Гэрэлтэй дэлгэрээр харагдана...
Гэдэргэш унахаар узэгдэнэ...

Тэнгэриин тугдэрхэйнууд бэшэише haa, 
Тэнгэриие тэдэ шарайшаланхай.



Нюргаа тэнииЬэн наранда 
НёлмоЬо гоожуулан мургэжэ, 
ДээрэЬээ сэлмэн баясанад,
НээрээЬээ хунэй нюдэдтэл...

.ТГугэлэй бараан Ьуудэрнууд 
Нэрэ Ьурагуй тэрэниие ээрэнэ. 
Углеонэй наранай элишгууд 
Угэнэгуй баяр жаргал тэрээндэ.

Ьайн уйлэ хэхээ Ьанахадань,
Тэрэнь муу уйлэ болон хубилшана. 
Ьайхан уреэл Ьанаандаа шэбшэхэдэнь, 
Хэлэниинь хараал болгожорхино.

Хара хубиЬаа бэшэ юуншье хэрэггуй,- 
Хара Ианааниинь - сэдьхэлэйнь гэрэл. 
Ьай Ьанажа ерэЬэн хунуудые 
Муу ЬанаЬан гээд улдэжэрхинэ.

Тиин [ ансаарханаа наЬаа эдеэ.
Гашуун харасыснь ухэл Ьуудэрлэнэ. 
Тамын ороной уудэндэ [ арынь 
Г эдэргээ таталдаад лэ узэгдэбэ...

Ю рз ш улэг
Муухай,
Муухай гэлдэнэбди?
Юун гээшэб энэмнай,
Юун гээшэб?
Хаража абалтай юумэн гу?
Хараажа хаялтай хуумэн гу?
Муухай сэбэр!



Сэбэрнай яахадаа муухайб?
Юун гээшэб энэмнай,- 
Муухай сэбэр...
Муухай Ьайн...
Муухай ундэр?..

Нэгэндэ 
Архи уухадаа,
Тархи туруудээ 
Ьэмжэн ягаахан мана 
Ьэргэг Ьонороор еруулэ;
Хухюун зугаа, наада 
Хунгэхэнеор дэлгэруулэ.
Бэшэ юумэн хэрэггуйл,
Бэедээ Ьуулдэ баясахаш.

Харин ехэдуулбэл,
Хара тодхор татахаш.
Хорон бутуу манан 
Тархи хулыш туша хал,
Шархи болгон унагааха.
Тархиш ойлгомоор... теэд...

Лула табиЬан hyp шэнги 
ЬанаЬанаа буршаашад олошороо. 
Ээлтэйхэн юумэнЬээ нухэдее 
Эблэршэгуй дайсад болгоно. 
Алта мунгэнэй тулое 
Али дайсадаа нухэд болгоно.

Дэмы табиЬан дээЬэн шэнги 
ХэлэЬэнээ дэбЬээшэд дошхороо,- 
Унэн коммунистнууд ябаашад



Унэндее капиталистанууд болоно. 
Баяжаха, бардамлахын тулее 
Бурхан, узэлоеш мартана.

М  уу Ьайншье haa,
Минин хэлээшэ хуули гэЬэн,
Ьанаандам таараал haa,
Хамаагуй, баранда таараха гэЬэн,
Гурэн турымнай ноёд Ьайд 
Унэн дээрээ шоно, унэгэд...
Арад зонойнгоо талые,
Г урэн туры н гее ашые 
Мунео ямар ноён харанаб даа.
Хара аминайнгаа талые,
Г'ансал оерынгее ашые 
XapahaH ноёд утэ хорхойдол...

Ьуниин мунгэн хашарЬан
Урасхалай мэлмэрЬэн хашарЬан дээгуур 
Урданал Ьарын ту'яагай хашарЬан. 
Тэрээхэн мунгэн хашарЬан дээгуур 
Тэдыхэн бодолни олошорно хашарЬатан.

Зди  шэдидэ 
ЭдирхэнЬээ этигэжэ,
Эрэлхэг хусэлеер 
Эрэ бэеэ бэелЬэн,
Элдэбын бодолоор 
Эрбэд ухаагаа эршэлЬэн,
Энэ наЬам мунеешье 
Эди шэдидэ эгигэЬээр.
Багынхидаа адли бэшээр,
Ехынхидээ адли гэгшээр!



ЛГабша намаагаар 
Надхан бай1шн 
Ногоон лэ модой 
Бороогой уИанай амта 
Унэндее мэдэржэ, 
Мунхын уЬан гэнэл.

Xoohon мушэроор 
Хадхан баШган 
Хухюур лэ модон 
Бороогой opohbie огто 
Ухэлдое мартанхай

Углеегу\р
Уурэй толоной хараса 
Удэрэй шарайе харана.

Л  рхи эхэнэр xoephoo 
1'архяа эрьеЬэм унэн даа. 
Эдэл хоёрой эди шэдиЬээ 
Эдлээ наЬам ушаралтайл. 
Элдэб уйлэ ушаралые 
Эгээ тоолоод яахабш.
Эрэ ябаЬан бэетэн 
Эрхэ бэшэ тухайлпал. 
Эхэнэр ябаЬан бэшэн 
Энеэжэ наадалжа яахаб.

Эхэнэр архи xoephoo 
Эрьюуш болон алдааб даа. 
Теэд яажа тэнэг бэшэ аад,



Тэнсууригуй бэеэ хараахабши. 
Ханалаа яажа дарахабши, 
Шуналаа яажа барихабши... 
Амиды ябаИан бэемни 
Амидарха табисууртайл ха юм.

# ю у са  муу Ьанаан 
Нюргандаш ходо шииганана. 
Хара атаа жутоон 
Холо ойгууршни хялайна. 
Эдэнэй шалтаг ойлгожо,
Эрэ зоригоо мохолтогуйл, 
Эдэнэйш хорон шамда 
Мэдээгуйдео хусэ нэмэнэл.

Ажалгуйшэн
Эдихэ эдсэнэй тулее,
Садаха гэдэЬэнэй тулое,
Эртэ углеегуур бодожо,
ГэртэЬээ гаранаб...

Гэнтэ зуу мянган тухэриг 
Гэнтэ урдаЬаам хиидэн ерэг... 
Г энтэ хармаан зузаан нухэр 
Гэнтэ урдаЬаам энеэн ерэг...
Г энтэ, гэнтэ гэ гэЬээр,
Гэртээ hooproo срэшэбэб.

Я  лдар соло хурэтэр 
АбаашаЬан харгы гайтайл: 

Амжалта,
Атаархалга...
У нал га,



Шулуун байрадаа жаргалтай, 
Хумуун зоболонЬоо жаргалтай.

Крхэ, хулганад 
УндэЬэ мэрэжэ жаргана.
Табан хушуун мал
Таладаа бэлшэхэдээ жаргана.
ТНунахай шоно мэтэд
ILIyha мяха зооголжо жаргана.
Хун эдэ бухые
Хаража ульгэрлэн жаргана.
Нуур сеерэм
УЬаа миралзуулан жаргана.
Гол мурэн
УЬаа гаргашалжа зобоно.
Губи газар
УЬагуйдэхэ буреэ жаргана. 
УЬан далай
УИанайнгаа ехэдэ зобоно... 
Тамын амитан 
Тамадаал жаргалтай.

Удэр
Удэр... уйлынурасхалда 
Удэр бухэн абтаад лэ 
Удэр хоногоо тоолоншьегуй 
Удэр унгэрхэ юрэл даа.
Удэр удэртео адлншье,
Удэрэй тодхор ерэдэгшье.
Удэр удэреероошье баЬа 
УдэрЬео удэртэ ннмэл даа. 
Удэрэй боро юрьеэншье 
Удэр соогоо хубилЬаар,



Удэрэй бай дал унгэржэ,
Удэр углеедэртее ошоно.

Удэр хоногууд Ьубарилдаад. 
Удэрнууд барагдаха бэшэ.
Удэр бухэн Ьайхан гээд лэ 
Удэр болгон удэрлэлтэйл!

ZZ/алюухан булаг 
Шампанскадал бурьялна.
Ум даа харяажа,
Унахам Ьогтожо.

Т  эгээрнэ,
Гэрэл маряанги, шадалгуй. 
Дуурана губ,- 
Уураг тархим обгуй:
Юушьеб тодолно, тоолоноб, 
Юушье бодоЬоноо ойлгоногуйб. 
Хэхэл юумэм обоорно,
Мэнэл уудэ тоншохоор...

Гарни юушьеб тэмтэрнэ,
Бариба... шэлтэй архи!
Г ансата Ьэргэбэб,
Хуу байрадаа оробо,- 
Хуу бутэхэ, хэгдэхээр.

Л лтаншье аяга соо 
Умда уу!-
Амтаниинь ондоо болохогуйл. 
УуЬаншье хун
УгайдхаЬаа ондоо болохогуйл.



Ноёд Ьайдые харахадам,
Гоёл гэлдэжэ урмашан,
Алта мунгэн амЬартаар 
Амтархан эдеэлнэ...

Гар соомни 
Гантанхай хуушан 
Баабайм матаар аяга 
Бааяна халуун сайгаар!

Кбшэн зониие ханажа,
Улбэр uiyhbieHb гаргажа, 
Эмшэлхэдэ угаа Ьайн,
Элуур болгоодхидог байн.

Мунее энэ хатуу сагта 
Мурее алдаЬан засагта 
Улбэр uiyhaa хануулжа,
Убшэноо аргалбалынь Ьайн.

Ноской ажалай намтар
Ажалда орохо болоходоо,
Арга мэхэтэй унэгэн мэтээр... 
Ажал дээрээ худэлхэдоо,
Арсалан хаанЬаа оорэгуйгоор... 
АжалЬаа гэнтэ гаргуулхадаа, 
Аадарта сохюулИан хулганадал...

Нэгэ поёной портрет
... Алтан одон 

Алтан одон 
Алтан одон 
Алтан одон 
Алтан одон...



Л борт хэЬэн эмшэд 
Абаршагуй нугэл хэнэд.
Сэхэ алууршад oonohoopoo,
Ехэ хилэнсэг абаЬаараа.
Энэ бухы наЬаараа 
Эрлиг зоболоной далайда 
Эрхэ бэшэ нэшуулжэ,
Сэдьхэл зурхее гэмтээжэ,
Ьулдэ ЬунэЬео гандаана.

Урн бэедээ бухы наИандань, 
Ургэлжэлхэ уг гарбалдань 
Ьалашагуй нугэл улеожэ,
Ьалаха, ухэхынь тухеенэ.

Бурханай табисуураар угтэЬэн 
Амида уриие алажа,
Бузархан даашагуй нугэлее 
Ами бэедээ эдлэжэ,
Бухы тама тоолон унажа,
Бухы зоболон эдлэн «мунхэрхэл».

Уйлсын \о«рэлдоон1юо
- Сабуу гартанай 
Сарбуу ш^рэЬэйб.
- Теэд сарбуу нь ал им,
Тумэр бугааг ядалдаа гу?
Толормо байшанай орондо 
Турмэ тушэ дуталдаа гу?
- Тэдэ хэд бэ гэбэшье,
Тиимэ саг ха юм гэлтэй.
Тэдэш хуу' баран даа



Тан ил тала байхал даа.
Муугааш Иайгааш дэмжээд, 
Мухардашагуй сахаригтал...
- Теэд юугээ хоролхонош,
Тэдэниие хазаарлаха бэшэ аад.
Теэ юу оложо абаабши?
Тюу маа, Ьалаабша!..

О льхон
Ороногуй Буряадай автономидо. 
Ороошьегуй haa,
Гаранагуй буряадай туухэ домогЬоо. 
Ольхон, Ольхон...
Олохон буряадай зурхэндэ 
АлдагдаЬан
Алтандал узэгдэнэ унинЬее.
...Ольхон зон
ОльЬон тоонтоёо орхижо,
ОшоЬон тээшээ
Оро бодогуй ошоно хал даа?!.
Эхэ тоонтоёо орхиходоо,
Эсэгэ БайгалЬаа таЬархадаа,
Ороно г\? даа 
Буряадай автономидо?..
Ороошьегуй haa,
Г аранагуйл
Буряадай туухэ домогЬоо!

Хунэй наЬан
Нарай наЬан - 
Баабай эжын
Бааюу убэр.



Балшар наЬан - 
Борьбо дзэрээ 
БордойЬон xaha.

Арбаад наЬан - 
Ургажа ябаЬан - 
Улаан бургааЬап.

Эдир наЬан- 
Эдирхуу зантай 
Шудэрхуу гулгэн.

Хорёод наИан - 
Харгы замай 
Холборхой бэлшэр.

Залуу наЬан - 
Заяа-наран 
Захагуй дээрэ.

Гушаад наИан - 
Г алаб эрьюулхэ 
Г'аЬар хусэн.

Душеед наЬан - 
Дуршэлэй дурэ, 
Дабааиай ундэр.

Табяад наЬан - 
Далай баян,
Дайдын хэшэг.

Жараад Hahaii -



Убгэрхын заха.
Уриин туЬа.

Далаад наЬан - 
ДааЬан сагай 
Даари зуудэн.

Наяад наЬан - 
Наашаа саашаа 
Найгаа гунхаа.

Ерээд наЬан - 
Бодохын зоболон,
Ьуухын хашалан.

Зуун наЬан - 
Аша зээнэрэй 
Аляа наадан.

Зуу гараха 
Бурханай хайра,
Заяанай дээрэ.

Я аж  а х э э ж э . . .
Булэглэл.

Сайлажа...
Саймни бусална,
Бодолнишье бусална. 
Бодомжолжо яахам бэ,- 
Зобохо губ, али жаргаха губ? 
Сайлажа туруун абахам даа.



«БИБ» гэжэ..
«Биб» гэхэдээ, оорыгее 
Энэ дэлхэйдэ бииб гэнэб!
Энээгээрээ ами наИам 
Сэхэ хэлэгдэнэ:
Олон угэгуйгеор, ехэ багагуйгоор...

Шуухиржа...
Гурэнеер угтэЬэн ажабайдалтай 
Гун голИоо зурхэм зурнсэлдоед, 
Улаан inyhaapaa шуургалжа,
Удаань саанаЬаа шуухиржа,
Элинсэг хулинсаггаа мургэн шутэнэ.

ha пажа...
Туруушынгээ ухибуун дура Ьанажа, 
Тугшуухэнээр зурхео сохилуулан, 
Хоройнгоо забЬараар шагаажа, 
Тэрээхэн дураяа бэдэрЬэм,
Тэрэм убгэнтэеэ, хуугэдтэеэ ябабал.

Зобожо...
Ьуни нам соо ороно.
ЬунэИве гараЬандал зобоноб:
«Хэн нэгэн ухэбэ гу гээд,
Хусэеэ алдажа хэбтэнэб...»
... Уурэй толон мундэлбэ!

Анхаржа...
Абаахай саЬанай хоорэхые 
Анжаржа абаха сэдьхэлтэй аад, 
Минин сэдьхэлэй Ьабииахые 
Мунео яажа таанагуйбши? 
ЬандарИан хуургэ харагдана...



Гандажа...
Ааяма халуун ааяна.
Амитайл юумэн хоронхой. 
Амиданхай хон-жэн байдалые 
Таршаанууд удара гатанхай, 
Тарни ганда эбтэй уншанхай.

Ьэндэжэ...
Сонхым саана мойЬон 
Сэдьхэлым Иэндэн гулгэлее. 
Сахюур сагаан сэсэгээр 
Соохор удэр сэсэглээд, 
Сэдьхэлым хюруудал сохёо.

Хагдаржа...
НаИатай хунэй сэдьхэлдэл, 
Намарай нуга узэгдэнэ.
Унгын сэсэгууд хагдаржа, 
Буурсагууд лэ улеел даа,- 
НаЬатай хунэй сэдьхэлдэл...

Энхэржэ...
«Наран булагай» аршаан 
Нютагтам бурьялжа байдаг. 
Наранай туруушын элшэнууд 
Эхинэйнь нарЬадые тааладаг, 
Энхэржэ мннии таалаЬандал.

Шэшэржэ...
ГурееЬэнэй айнги буухираан 
Губеегэй caanahaa дуулдаба. 
Харюу хаанашье дуулдабагуй. 
Шара набшаЬад шэшэрэлдээд, 
Буухираа абаад унаба.



Сагааржа...
( 1991)

Сагаан hapa морилбо.
Ай даа, адяарни xoohon.
Сагаан сэдьхэлээ дэлгэжэ, 
Айлшадаа хундэлхэм, уреэхэм. 
Сагаарна бэзэ хулисэжэ...

ТоЬодожо...
Туруушын бороо хяЬуурхан, 
Тиибэшьс сэдьхэлдэ тааруухан. 
ТооЬошье дараагуй haa тэрэ, 
ТоИодобол хэбэртэй бухые. 
Торгоншуул наранай элшэ!

Шашхажа...
Таанад намайе хэзээдэшье 
Таажа, ойлгожо шадахагуйт. 
Тиибэшьс мэдэхэбди гэлдэЬээр, 
Магтажаш, муушалжаш ядаагуйт. 
Иигэжэ шашхажа голхорноб.

Таажа...
Урдаа хэбтэЬэн сэбэр caapha 
Урмагуй гэтэжэл Ьуунаб.
Тиин хирэ хирэ болоод лэ, 
ТооЬыень улсэжэ гунхынаб.
Таажа юушьеб хулеэнэб...

Хэрэггуй гэжэ...
Ухаан бодол соомни дууеЬэн 
Удэрэй гэрэл гэйЬээ ондоо юумэн, 
Уураг тархи соомни х^еЬэн  
Ьуниин харанхыЬаа ондоо юумэн 
Хэрэггуй гэжэ, гэнтэ хэрзэгыдэнэб.



Гуниглажа...
Шара набшаИан унажа, 
Шабарта зууран хэбтэнэ. 
Шамаяа угылэн гуниглажа, 
Шара набшаИандал боложо, 
Шабхаруу архяа шэлээнэб.

Манаржа...
Гуниг минии манаржа,
Шинии байЬан газар хурэтэр 
Бухы километрнуудые хэмжэн, 
Унжын. Ьунан шэмшэрнэ,- 
Шабын тумэрвер гупгинэнхэй.

Анхаржа...
Сонхынгоо шэлые сооро 
Сагаан дайдые анхаржа,
Турэл дайдаяа танинаб даа. 
Тэнгэриин сэбдэг шэлые 
Сооро хаража гайхадаг haa.

Cahan хайлажа...
Гурбан хэмжэнэй зайда 
Гургана наранай гэрэл. 
Хээлирхэ эхэнэртэл дайда 
Хэбтэнэ урдам найдан.
Гургана зосоом эрын шунал...

Яаража...
Ходол яаража ябаха 
Хашартай болошоо даа. 
Яараадшье олоЬон юумэн 
Ядахыншье сагта угыхэн,- 
Холо хайшааш xapafixarvliiH.



Орилжо...
Ухибуун орилно.
Орилоод болихол - 
Ушараа мартаха.
Зурхэм орилно - 
Ушараа мартахагуйл.

Зудэржэ...
Зурхэм сулоотэ дэлхэйдэл,
Зуг бухэниинь нээлгээтэй. 
Тиибэшье тэндэ уйдана,
Турмэдэ ИууЬандал,
Зарим бодолни зудэржэ...

Хайрлажа...
Хээрынгээ хайрата сэсэгуудые 
Хататарынь гэр гээ байлгаад, 
Хунуудые худеелдэгтэл худеелхые 
Хусэн Ьуухадаа, гуниглаад.
Хамта худоолуулхээ хадагалааб.

Худеелжэ...
Ум маа ни...
Ум маа ни...
Дэгдэнэ санзайн утаан - 
Дэн удаан,-
ДуурэЬэн наЬые... утаад.

Узэгдэжэ...
Х>ушан борохон гэр coohoo 
Хуугэдэй орилоон, энеэлдээн... 
Эзэнэй унэр Ьайхан сэдьхэлэй 
Энхэргэн дуундал узэгдэжэ,
Г эр соохи жаргал гэршэлнэ.



Тулижа...
Диваажаи орохо зам 
Там ын ороноор гарана гэжэ,
Ябаашан бэшээр энэ замаа 
Туйлажа гараха шадал хусэлы 
Тулижал ологдодогынь мэдэрхэ хэсуу.

Хахасажа...
Хахасахадаа бариЬан гарайш 
ХахаЬан шэшэрээгээр ороЬон,
Найдал этигэлэйш ухэлые 
Хуйтоер зурхэндее оруулжа,
Найдуулан алдаЬандаа - ухэхеер.

Бэшэжэ...
Ьанаандаа, би шинии нэрые 
Заяандааш мартахагуй гэжэ,
Талынгаа энгэрээр бэшээб,
Гарайнгаа арада хадхан Ьиилээб.
...Теэд мур сараашьегуйл...

Урдажа...
Хоюуланаймнай уЬанда ородог эрье. 
Халуухан элЬэн - эльгэн зеелэхэн.
(Холын тэрэ инаг xaha эрьеЬэй)
Харин халуун элЬэн хуреод,
Хамаг бэем элЬэн часыдал...

Дашууржа...
Боориин улаалзайнуудта дашууран, 
«Восход» хулэгЬее тургэхэн буугааб.
Улаан дуЬалнуудаар сэсэрЬэн улаалзайну\'д 
Зурхэнэйм эльгэ нимгэхэн шуналай 
Эхэнэр бухэндэ дурлаЬан тэмдэгуудтэл...



Зулгыржа...
МойЬоной Ьогтомо энхэрэл соо 
ЗуЬалан - дача шэнгэнэ.
ОйгоЬон тэрэ гэрхэн соо 
Инаглан дурамнай зулгыржа,
МойЬоной энхэрэлтэй нэгэдэнэ.

Шиидэжэ...
Бэшэхээ болихом гэжэ шиидээд. 
БэшэЬэнээ гал уруу шэдээб.
Хоёр галай хусэн орьёлоо:
Гулам гын гал тииЬээр залирна. 
Сэдьхэлэйхим залиршагуй байбал.

Ьэргылжэ...
Ьуудэгэр фонариин гэрэл 
ЬуузылгэЬэн хуниие гаргажа, 
ЬэргылЬэндэл, харгыень харуулна. 
Хутагатай xynhoo айна бэшэб.
Хобшо нухэдИео Ьэргылжэ ябанаб.

Улэжэ...
Хоюулан энэ дэлхэй дээрэ,
Хоюулан лэ улэжэ инаглая.
Хорото шуурган гааража,
Хобхошье татаг уудэ урхыемнай. 
Хоюулан лэ улэжэ инаглая.

Тэнэжэ...
Шугы мойЬоной сэсэгЬээ Ьэбхиршоо. 
Шубуудай дууншье ирагуу хунгэхэн. 
Шугы соогуур шурган тэнэжэ, 
Шубуудай дуугаар сэдьхэлээ шэмэжэ, 
Шамайгаа \тылбэшье, мойЬон инагтайб.



Ядаржа...
Улаан хирпиисэ будуун хоолойгоор 
Утаан буш хана хара пэтэнээр. 
Дээрэнь бурыЬэн мушэн мэтээр 
Утаанда хахан ядаржа ябаад,
Хээрэл гаража Ьэргэхээ яарааб.

Хулеэжэ...
Ьуниин буудэг мэнэрэл соо 
Ьуудэр шэнги намай дахажа, 
Юуншьеб ябадаг - угаа аягуй. 
Хэзээдэшье энээниие мэдэржэ, 
Юушьеб хулеэхэ - угаа хундэ...

Л жабайдалнай,
Айжа хаажа байг,
Лрсалтагуй - хундэхэн ашаан даа. 
Гэнтэ шамайе шэруунээр альгадаха,
Гэнээр гэтуулхэ,
Г эмтээхээ тэгуулхэ...
УрдаЬаань хусэ шадалтайб, 
Ухаансарби гэЬэн хойноо 
Нэгэ уедэнь
Баруун хасараа табинаб,- 
Нэшуулнэ, сохюулнаб даа.
Нугео уедэнь
Зуун хасараа харуулнаб,-
Ьугуулнэ, ташуулнаб даа.

Хундуулхэй хаб дар, шарха улэбэшье, 
Худэржуулээл, хатуужуулаал эпэнь. 
Ушео ямаршье гайгаар шалгаг, 
Муное би еероо тэрэнэйнгээ



Баруун хасарыень 
Бардам альгадаха шадалтайб, 
Зуун хасарыень 
Зундее таалаха хабатайб.

Э нэ турэлэй наЬандаа 
Эдлэн оложо ябаЬап, 
Элэшэгуй баялигни 
ТурэлЬео турэлдэм 
Тугэс дамжан ябаха.

Сарюун тэрэ баялигни 
Сагай ошохо бури 
Yргэлжзлэн хугжэжэ, 
Улыэртэжэ арьбадаха.

Энэ дэлхэйдэ 
Эгээ минии 
Эхин Ьуури габиЬан 
Энэ баялигни - 
Элшэтэ оюун ухаамни,
Элдэб шулэг зохёолни.

Саашадаа гэбэл,
(Паашадаа гэлтэгуй)
Хойто наЬандам,
Хойто наЬанайм бури 
Хойто наЬануудта 
Мунхэ зангаараа бурил 
Гун ехэ удхатай 
Дээдын оюун ухаан болон, 
Дэлбэржэл байхань болтогой!



.Юуншье хэгдэнэгуй,
хеерэлдэхэшье дурам угы. 

Юрэдее юундэшьеб даа
гансаардангиб, урмам угы. 

Талын зубхис татана гу даа, 
Тэнгэриин гун хухэнэ гу даа?
Али газарай гунзэгы умай

дуудана гу,
Али ухэлэй Иуудэр маряан

дутэлбэ гу?

Уугдаагуй сайтай аягаа
шэртэнэб. 

Уубални - энэ наЬам
дуурэшэхэ шэнги..

Ъ и хунтэй хеерэлдэхэдее,
Ыюдэ руунь сэхэ харабашье, 
Мэдэнэб: сэдьхэлээ нэгэдэхэгуйгее 
Тиибэшьс харасынь оёорые 
Тааха гэжэ туршанаб урэгуйгоер. 
Туршахадаа тухайлнаб 
Худалай Ьабагша тэндэ бии гэжэ. 
Сэхэеэ хэлэнэгуй гэжэ,
Мэхэеэ гаргана гэжэ,
Тэрэ харасые мэдэрхэдээ, 
Тэисууреэ алдаИандал, дачтиран 
Хажуу тээшэнь
Харасаяа Ьэнгэрг^'й болгомсоороо, 
Тэрэл харасада адляар 
Харасаяа ороолонтуулжархинаб. 
Унэн харасые хаража узеегуйб.



Унэндее xapacahaa нюусатай 
(Харагдажаш байгаа haa) 
Харатай юумэн угы.

Т эртээ гансаараа Ьуухадаа, 
Гэнтэ дархалдагаа Ьанаад, 
Дээрэнь ЬууЬан стулаа,
Дээрэнь бэшэЬэн столоо 
Дэмы бэшэхэн анхаржа,
Ойдо худэлЬэноо гэмшэжэ, 
ОгологдоЬон олон мододые 
АлуулИан зонтой жэшэдэгЬээ 
Ьанан сэдьхэлээ хумэрюулхэдээ, 
Ьэе боложо тоборо1тожо,
Yгы болохо бэеэ хайрлажа, 
Столоо эльбэн энхэржэ, 
hyyhaiiaa гэнтэ мэдэрбэб.

Сайгаа уухадаа...
Хара сай дагнан уухадаа,
Харлаад, борлоод зосоомни 
Хорин шудхэрэй шээИэндэл,
Хоро шарам бусална.

Ьутэйхэн сайгаа уухадаа,
Ьэгээл ороно зосоомни,- 
Табин табан наранай 
Туяархадажа байИандал.

Ъ аранай тулео, нэгэнэйш тулее, 
Наранай тулое, н\тэлэй тулее, 
ЖэрмэЬэнэйш тулоо, янханайш тулое, 
Жэргэмэлэйш тулоо, хорхойнш тулее



Энээхэн хундагаа барихам даа,- 
Улуухэн бэшэл гэнэм даа. 
Тиигээд амаржа унтахам даа, 
Таанадшьс амгалан нойрсыт даа.

КнгэрЬэн сагни 
УргэлжэлЬэн наЬанайм 
Бухэшэгуй дурасхаалтай 
Ухэшэгуй ундэЬэн.
Энэ наЬанайм Ьалбарха бури 
Тэрэ ундэЬэн бухэжэнэ.
Тэрэ ундэЬэнэй бухэжэхэ бури 
Энэ наЬам бури Ьалбарна.

Хундэмуушэ сэдьхэлтэй хадаа 
Хун зониие хундэлжэ,
Хул доогуурни мулхилтэй гу, 
Ходо урдаа оруулжа ябалтай гу?

Теэд тиигэжэ шадахагуйдее, 
Тугшуухэн зурхее баринаб. 
Минии мулхеэ Ьаа одоо,
Милици хэнЬээш урдижэ, 
Хундэмуушэ сэдьхэлым тоонгуй, 
ХэЬээлтэ хэхэеэ ерэхэ бшуу, 
Хэрэм хаалгада хааха бшуу...

Хара хубиим бумбэгэ 
Хамаагуй хайшаа хиидэнэш? 
Юухэнии гэнтэ тудахашниб, 
Яахадаад гэдэргээ Ьурэхэшниб? 
Хусэлэйнгее замаар сэхэ 
Юундэшье торонг уй хиидыш.



Юумэ гэнтэ тудабалшни 
Яашагуй убшэнтэй байхал.
Тиибэшье замаа, эршээ бу алда, 
Туймэр, шуурга ходоро ошо! 
ДайралдаЬаниие дайлан гара, 
ТудалдаИаниие сумэрэ сохи!

Шадал тэнхээгээ дууЬабалшни, 
НаИан оптоо гэжэ hyyxa губ?
Угы, убгэртэрее, ухэтэрее 
Урагшаа тэгуулЬээрээл тэгуулхэб!

Гэгээн уурЬээ - углоегуур 
Гэрэл дуурэн турэжэ,
Сэлмэг дэлюун огторгой 
Хурсаар толоржо...

Энэ сэльхэл Ьанаамни 
Энэ углеее багтаабал.

Злдэб багууд намай тойроно: 
Элдэбээ rapahan хэруулшын, 
Энсэдэ наадатай шогуушын, 
Унаатай бодоотой архиншын, 
Пистолет шагааЬан бандидай, 
Пижама умдэЬэн пенсионерэй, 
Дурандаа horrohoH  хубуунэй, 
Хорондоо харлаЬан хар>угай...

Ушеел олон ондоо багууд 
Муноол нам да ойлгогдоод, 
Тойроод хатар наадаЬандал,
Тургеер умдьпп гэлдэЬэндэл.



Ямаршье багынь умдэхэдее, 
Сэдьхэлээ ондоо болгоогуйб. 
Ямаршье багынь харахадаа, 
Саанахиинь танихаа оролдооб. 
Алишье багыснь туршахадаа. 
Алибаа нэгыснь Ьажаагаад, 
Тэрэнэй сэдьхэл бодолые 
Таажа хеерэхее туршаЬаарби.

Мангадхай
Ьумбэр уулын оройдо 
Ьулдэ болохо толи гэрэл 
Намай дуудаал багаЬаам, 
НаЬанайм дэнзэ одон мэтээр.

Бэеэ хусэбэб гэжэ ойлгоходоо, 
БуЬое шангадхажа бодоод, 
Тэрэниие абахын тулее 
Тургэхэн замдаа гарааб одоо. 
Харгыдам харша мэтээр 
Хубшэ тайга нэбшыгээл. 
Саашаа хана мэтээр 
Сарьдаг ундэрнууд тэбхыгээл.

Тамын орондол дайда 
Тамым узуулэн хойном улеел. 
Туйлаха дабаха бурим 
Тамир хусэм бури нэмээл. 
Одоолшье Ьумбэр уулада 
Найдалаа алдаагуй хурэбэб. 
Оройдонь г аража амяа даран, 
Найган зогсохо зуурам, . 
Хара Ьачхин шуухиржа,



Газар тэнгэри ниилэбэ.
Гараа Нарбайхым тэндэхэнэ 
Толи гэрэлыем Мангадхай 
Саб шуурэн абамсаараа,
Сарба шудее арзайлган,
Тоором шодео хёлойлгон,
Шанга гэгшээр эльгэ хатаба,
Шороб утаа уняар татаба.
Шанха оройИоо намайе 
Шарбаса хиидхуулээд улэбэ.

...Хайран гаталИан замни!
Хайра гуйхагуй абари замни... 
Дахинаа замдаа гаранхай 
Дабхижал ябаЬам энэл даа.

!Урасхал соогоо долгитон,
Эрьеэ нэшэЬэн горхондол,
Жаахан зурхэм долгисон,
Тэнгэриин хэнгэрэг сохино.
ТэндэЬээ удаань дуулдана:
«Хамаг юумэдэ дуратайб!».

Хингис хаанай агу'усхэ ЬунэЬэн 
Турэл ее ушее олоодуй ябаа haa,
Губ Азиин ургэн дайда дээг\^ур 
Зэрлиг хулэг унаад, наашалнал,- 
Шэнэ зуун жэлэй ерэхэдэ,
Шэн зорипойгоор гэнтэ мундэлхэеэ, 
Шэнэ усын монгол гуургатаниие 
Шэнэ замаар дэлхэйдэ мандаахаяа...

Холын мушэдтэй шэбшэн ябанам. 
Хунды холоЬоо хулэгэй инсагаан



Харанхые сумэлэн дуулдаба гэжэ, 
Хулгуу зурхее долгисон шагнаарханам. 
Сэлеэндэ яаралгуйхэн дутэлэн ерэнэм. 
Сэлеэтэй сонхоор хуугэнэй шашхаан 
Алад холо руу хажуугаарни унгэршэнэ. 
Магад агуу хунэй шашхаан хал даа?!.

Ye iiahan
Хухэрэн ерэЬэн уурээр 
Хугшэн Ьарын улеедэИэн 
Хугшеегэй тулиЬэн галай 
Хухэгшэн утаанЬаа хахаад,
Хухэ шарайгаа алдана.
Хугшее сайгаа ургэнэ.
Ьутэй сайнь дээжэЬээ 
Ьэбхуул манан бодоно.
Залуу наран саанаЬаа 
Заяархаад ерэнэ элшээрээ...

Э хэ зургаан зуйл 
Хамаг амитанай тулее 
Эхэ эсэгынгээ,
Хани нухэдэйнгее тулее 
Хубараг хубуухэн 
Хубхай Ьунеэр 
Маани мэгзэм 
Даамай уншана.

Зулын дулэн дэмжэнэ,
Санзайн утаан дэгдэнэ.
Дээдэ тэнгэри хурэнэл ха,- 
Дээшээл, дээшээл, дээшээл!



Хорхойн наЬан
Шорой соогоо нэгэл агшан.
Зоной nahaii
Замби дээрээ баЬал агшан. 
Замбиин nahan 
Замбуулиндаа зуурын агшан. 

Мунхэ юумэн угы!

Саашаашье баЬа агшан зуураар 
Сагай урасхал хогоосон.
Мунхэ юумэнэй заха узуурынь 
Мунхэ гэгдэЬэн сагшье олоногуйл. 
Саг сагтаа баЬал агшан,
Мунхэ мунхэдоо баИал агшан. 

Мунхэ юумэн угы!

С онхоор харахадам, 
Нойрмог дуИалнууд 
Залхуу шэлдэ 
Няалдан уйлана. 
Бутуу, буглуу - 
Дутуур холуур 
Ьуужа ороЬон, 
УжаЬан бороо.

Дариима бороолхоод, 
Даамгай унтана. 
Бороогой манан 
Бодолым манаад, 
Борохон уешье Ьаань, 
БаЬал шулэгео 
Бэшэжэ Ьуунаб,- 
Борохон шулэгое.



ХубуунИээм бэшэг угы
ХубуунЬээм бэшэг угы,- 
Хундэ болоно сэдьхэлни. 
ХубуунЬээм бэшэг угы,- 
Хулгэн зобоно Ьанаамни.

Албанда еорео ябахадаа,
Аяга табагта ороЬон 
Лаврай набшаЬа харахадаа, 
Бэшэг срэхэ тэмдэг гэжэ,
Баяр турэн хухижэ, 
Хулеэдэгхэнээ Ьанажа,
Удэшеер шулее шанахадаа, 
Улуусэ набшаЬа хэжэрхинэб. 
Шулее хэхэдээ ааранги,
Нюдее аняад аягалнаб.
Одоо табагтам набшаЬан 
Ороо гээшэ гу гэЬээр,
Шулоо худхаад узэхэдэм, 
ШэнгэЬэн набшаЬан гарабал.

ХубуунЬээм бэшэг Ьаяар 
Холын АрхангельскаЬаа аяар 
Ерэхэнь гэжэ Ьанамсаараа, 
ЕрбэЬэн зурхее заЬамсаараа, 
Телевизэрээ ошожо тодхоод, 
Тубиин Ьони амгалан шагнанаб.

Ьанаан
Айха юумэн угы - 
Найдал дахин ерээ.
Ьанаа хусэл дары 
Мунов углееш бутэхэ.



Хунэй тулее гэжэ 
Алта мунгэ схээр 
Хусэд олооб, мэнэ 
Хэрэг юугээ бутээхэм.

Мухар талаан гээшэ 
hoxop ухэр бэшэ,- 
Хэды дахин тудаад,
Хэрэг хусэл бутэхэл.

ZZ/убуун шэнги сулоотэй,
Хумуун ehoop томоотой 
Хэзээш ябахые хусэнэб.
Теэд бэе тушаЪан саарЬануудые 
Гурэн турэ намда шагтагална.
Тэдэнээр ухэдэлее хэхэбиб гээд, 
Тэдээнгуйгеер алхамшье хэжэ 
Шадахагуй байЬанаа мэдэрхэдээ,
Шашхаад тайгада гарашаЬайб,
ХабтаЬа саарЬагуйгеер ябадаг 
Хара баабгайтай ханилЬайб...

- Сэлмэг удэршье, харалган уедэшье 
Сэдьхэлни тэнюун, Ьанаамни амархан.
- Суубэн саг муное ерэнхэйл,
Юунэйш тэнюун бэ, бухыдее мууданхайл.
- Байдалай муудаха, хундэрхэ бури 
Найдални тугэс, мандан байнал.
- Юугээ хэлэнэш иихэдээ, шимни,
Юрэдее ухааншни муудаа бэшэ гу?
- Уурлаха буреэ муу дан уушхарнаб даа,
Угаа энэ бэлэншье haa, уйгаргуй хундэл даа!



!М унеенэй оршолон 
Уймоонэй ордоЬон: 
Бодолой Ьамараап, 
Ьайдалай Ьандараан; 
Аадарай буйлаан, 
СаЬанай хуйлаан; 
Ьанаанай Ьэжэглээн, 
Ьомоной эшхэрээн; 
Шуналай шолмороои, 
Хамагай шудэрлеон; 
ШуЬанай адхараан, 
Хун зоной худхараан;

Галабай эрьелгэи 
Газаамнай ерэлгэн 
Гэхээр лэ бололгон, 
Ехээр лэ зоболгон - 
Мунеонэй оршолон! - 
Миниихсэр бололгон.
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