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Яагаа ехэ «каргал гээшэб: 
Январь ~нэг:-ш гарабал глэшн. 
Ябадал дундапь Гшдшшрыс 
Нгаан болотор таалабал гээшэ.



Мүихэ дүүдээ хэлэбэ: 
--Мүнөө, манай һургуулида 
Елка—иаадан болохо юм. 
Ёһоор зохид банха юи.





Халэжэ дүургээ үдыдэиь 
Хээтэй—Катинь дүүхэндээ 
Залган саашань хэлэбэл даа, 
Зааха нэмээн татабал даа:



—.Хоюулаа- мүнөө халсээбди, 
Хоорондоо зүбшөөбди: 
Шамайшье тэндээ абаашхабди. 
Шар гаи ал бү эмдээрэйш.

—Дуулылг, Лерка, эжыһээ 
Дулаан бээлэй эреэрэй,— 
Гаршнп даараха, Лерочка, 
Газаа угаа хүйтэн лэ. 
Гансал бу уйлаарай...

о



—Жабар—Мороз дедушка 
Жаахан бпдэ хоёрто 
Нэжээд наһа у гэхэ, 
Эжыдэш баһа нэмэхэ.

— Ей арб&тайб. — Би наыматайб.

Шаргаяа эмдээгүйл һааш, 
Шашхажа орилоогүйд һааш 
Шамдашье нэмэхэ,
Шамдашье үгэхэ.

, Дуугай, хөөрхэн Лерочка, 
Дуулал да а.
Уйлахана болид даа.,. 
...Вот. болёол даа.



Сэсэг гээшэнь—зунайхидал, 
Сэбэр, гоёнь юунэйхиб!
Хүхюун гээшэнь—дуунайхидал, 
Хүгжэм һайхань юунэйхиб! 
Шэмэг зүүдхэл—мүнгэлпг, 
Сэгээн гад ну уд үнгэлиг. 
Дээрэнь Одон алтарма,
Дэлгэр бэлэг билтарма...
Дед—Мороз ёлкадамнай.
Дэгэл, бээлэй дулаалжа,
Алтан жаргал ёлкадамнай 
Айлшаи оолохо, зугаалжа, 
Дуугаа нүхэдтөө бпшни 
Дуулаха гэжэ бэлэднэм.
Манай Катя, эгэшэшни 
Man даа шүлэг хэлэхэ к>м, 
Орилонгүй дуугай Пуухаял 
Оролдоно' Лерка дүүнь.



Барбаадайхан хургаяа 
Барин тооложо оробол даа 
Шэгшы мэргэн хургаяа 
Шэншэнэ. Харана альгаяа 
Дараба дунда хургаяа, 
Хүсөөбе гурба наһаяа.
—Дед-Мороз үтэхэ,
Нэгэ наһа нэмэхэ,—

гээд
Тас-пяс—альгаа ташана. 
Тэс-нис—хүлөө дэбэһэнэ.

— Бишье дүрбэтэйб 

* **
Шэнэ,
Шэнэ илалтанууд— 
Шэнэ жэлнаи

гарабал даа



Гурбан
Жаахан ахадүунэр 
Ёлка дээрээ

ерэбэл даа.

Үудээр ороод ерэхэлээрэнь 
Үнга һайхан—

һаргамаар.
X үхюун хүбүүд. басагадууд



Хүүен, дуулан—
жаргамаар.

Дуу. хүпкэм долгёотоно, 
Уран шүлэг солгёотоно. 
Олон багад хаяарна, 
Омог ёлка тунарна.
Дед Мороз ерэнхэй,



Дулаан дэгел хэдэрэнхэй. 
&тряа лозунг толоронхой. 
Улаан Одой яларанхай-



Ёлкын дуун
Хүүхэд—хүбүүд, басагадууд, 
Хүреэ татан хатараеьк 
Хурга-гараа барисалдаад 
Хороводлон зугаалаеы.

Совет ороной үхибүүд, 
Согтой хүхюун бай нам ди. 
Баяр ыэндэеэ Сталиндаа 
Баран хүргэн дууланамди. 

Шэнэ шэнэ жэлнүүдээ 
Сэсэн дуугаар угтаеы.
Түрэл Эхэ оронойнгоо 
Түмэн жаргал магтаеы.

Совет ороной үхибүүд, 
Согтой хүхюун байнамдм 
Алтай ёлкын мэндые 
Сталин багшадаа хүргэяэмдм.



—Пигээд бптнайш һургуулида 
Эрдэм Ьуража эхилхэб/
Угаа эрхнм һуралсаад 
Уран поэт болохоб!





Сэн 49 мүн.


