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Мэлс Самбуевай нэрэмжэтэ 

уласай уран зохёолой шан 

Уран шүлэгшэдэй мүрысɵɵн 

 

«ХҮҮГЭДТЭ ЗОРЮУЛhАН ШҮЛЭГҮҮД» ШЭГЛЭЛ 

«ШҮЛЭГҮҮДЭЙ СУГЛУУЛБАРИ» ТҮХЭЛ 

 

Батуева-Урбанеева Светлана Жамбаловна 

 

Мультигта дуратай Бата 

Манай Бата гурбатайхан 

Мультигта ехэ дуратайхан. 

Yглѳѳнэй сэнхир экранаар 

Энэшье, тэрэшье каналаар, 

Yгышье hаа интернедээр 

Элдэб мультик харана. 

Баба-Ягаhаа Бата 

Бузар ехээр айна: 

Нюдѳѳ гараараа халхална, 

Нюусаар шагаажа харана. 

Баба-Ягаhаа айгаашье hаа, 

Бата хараха дуратай. 

Гансаараа гэртээ үлэнэгʏй, 

Газаашань эжыгээ табинагʏй. 

Баба-Яга ерэхэгʏй, 

Экран сооhоо гарахагʏй. 

Бата, ши бү ай! 

 

Хʏгшэн эжы 

Хүгшэн эжыгээ hананаб: 

Хоѐр заахан ашанартаяа 

Харгыгаар аалихан гэшхэлнэ, 

Гэртээ харижа ябана. 

Гурбатай намайе тэлэнхэй, 

Хоѐртой Тамарые тэбэринхэй. 

Эжынгээ урда гараад, 

Эрхэжэ гараа үргѳѳд: 

- Би баhа тэбэрихэм! – гээд, 

Байшабаб ябахаяа болѐод… 

- Хүндэ болохо эжыдэш, 

Хүлѳѳрѳѳ ѳѳрѳѳ ябыш даа. 

Ойлгохоор бэшэ би 

Орилжо бархиржа эхилбэб. 

Эжымни доошоо hуугаад: 

- Нюргандамни аhалда, - гэбэ. 

Нюргандань баяртай абирбаб. 

Намайе хойноо үргэлэнхэй, 

Тамарые урдаа тэбэринхэй 
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Арай гэжэ эжымни 

Аалихан ябана харгыгаар. 

Эхэнэр уулзаад, намда: 

- Эжышни иигээд унахань, 

Унаад бодохоо болихонь. 

Яахабши тиигээ hаань? 

Түргэн буугаад нюрганhаань, 

Эжыгээ барибаб гарhаань. 

Хүтэрэлдѳѳд, абяагʏй ябанаб, 

Хараад, эжыгээ абанаб. 

- Эжы, унахаа байна гʏш? - 

Һанаагаа зобоод hуранаб. 

- Эжышни мүнѳѳ унахагʏй. 

Гэртээ мэнэ хүрэхэбди даа. 

Хүтэрэлдѳѳд, эсэнги ябатарни, 

Абамни угтаад ерээ hэн. 

 

Май 

Май hара гаража, 

Майла, уула ногоорбо. 

Түрүүшын бороон орожо, 

Тооhо шорой дарагдаба. 

Шарьяа горхон хайлажа, 

Шааян хүхюун урдаба. 

Шара сэсэг hалбаржа, 

Шарахан талмайнууд харагдаба. 

Агаараар баяртай ганганалдаад, 

Аянай шубууд бусана. 

Байгаалиин hэргэжэ байхада, 

Баяраар сэдьхэл дүүрэнэ. 

 

Yзэглэл 

Эрдэм бэлигэй эхин - 

Эгээн түрүүшын ном, 

Эхин hургуулида үзэhэн 

Эрдэнитэ минии «Yзэглэл». 

Yзэг бэшэгтэй танилсуулhан, 

Холбожо уншажа hургаhан 

Бүхы номой эхин - 

Багша минии «Yзэглэл». 

Yндэр заяа үршѳѳhэн, 

Yргэн замда гаргаhан 

Буряад баян хэлэнэй 

Дээжэ болохо «Yзэглэл». 

Һаруул эрдэмэй замаар 

Һэтэ дабан ябанабди, 

Энэ замаймнай эхин 

Энэл даа - «Yзэглэл». 

 

Түрүүшын үгэ 

Заахан үхибүүн эжыгээ: 

«Мама!» - гээд дуудана. 
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Нэгэ заа болоод лэ: 

«Ма-ма», - гэхэнь дуулдана. 

Хэлэндэ орожо байhан 

Хѳѳрхэн  хүбүүхэн 

Түлхеэд ябадаг 

Тэргэ соохоно hууна, 

Түрүүшынгээ үгэ 

Тэрэ дуратай хэлэнэ. 

Хажуудахи банкомадай дэргэдэ 

Хэдэн эхэнэр зогсоно, 

Хүбүүхэн эжыгээ танижа, 

Хүхюухэн дуудажа hууна. 

Эжыhээ hайхан хүн 

Энэ дэлхэйдэ үгы лэ. 

«Эжы» дэмы бэшэ 

Эгээн түрүүшын үгэ лэ. 

 

*** 

Хүхэхэн сонхотой гэрээ 

Холоhоо хараад танинаб. 

Хүлнүүдни хүнгэн боложо, 

Хүхюун дорюун гэшхэлнэб. 

Хүлеэнэ эжымни гэртээ, 

Харана ѐhотой сонхоороо. 

Харгыда гарахынгаа урда 

Хонходоо бэлэйб эжыдээ. 

Харша сооhоо хусаад, 

Хотошо нохой гараба. 

Танижа hүүлээ хүдэлгѳѳд, 

Баяртай угтаад ерэбэ. 

Гэртээ ерэхэдэ гоѐ даа! 

Хамаг юумэн тойроод, 

Хүлгѳѳн зүрхыем байна: 

Абын hуулгаhан мойhоншье, 

Архагар ехэ уляаhаншье. 

Гэртээ ерэхэ дуратайб! 

Абынгаа гэрэй үүдые 

Аргаахан татаад орохоб! 

 

Бойпуур 

Хүжэ, санзай бадараадаг 

Хѳѳрхэн шарахан бойпуур. 

Хабхагынь гоѐ һиилүүртэй, 

Хангалтан утаан бааяна. 

Алтан шарахан бойпуур 

Альган дээрээ абажа, 

Арюудхан бэеыем тойруулжа, 

Абамни намайе утаба. 

Хоншуу hайхан үнэр 

Хамар уруум сорьѐбо. 

Гэрээр дүүрэн hайхан 

Санзайн үнэр тараба. 
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Велосипедээр ябажа hурана 

Хоѐр мѳѳритэй велосипедээр 

Хорло ябажа шадахагүй. 

Хоѐр заахан мѳѳри 

Хорлын велосипедтэ хэгдэбэ. 

Урдахи мѳѳрииень абань 

Урлаад зохидоор үгэбэ. 

Хорло мүнѳѳ унахагʏй, 

Хүхюун хурдан гүйлгэнэ. 

- Хүсыт намайе! – гэhэндэл, 

Харайлгаад саашаа ошобо. 

Хойноhоонь гүйлгыт, 

Хорлые хүсыт! 

 

Шандаган 

Бүмбэгэр хѳѳрхэн шандагые 

Боро шонын шүдэнhѳѳ 

Yнгѳѳ хубилдаг дэгэлынь, 

Yтэр хурдан хүлнүүдынь 

Хододоо тооной абардаг. 

Хара газартал үнгэтэй 

Хара боро дэгэлынь 

Харагдахаар бэшэ болгодог, 

Хүйхэр шоноhоо зайсуулдаг. 

Саhата сагаан үбэлдѳѳ 

Сагаахан дэгэлтэй болонхой, 

Шандаган саhан соогуур 

Шадамар бэрхээр хоргодонхой. 

Шэдитэ иимэ дэгэлынь 

Шандаганай абарал болодог юм. 

Түргэн гүйдэг хүлнүүдынь 

Шонын һабарта оруулдаггүй юм. 

 

Манай миисгэй 

Гэр соогуур хулганаанууд 

Гүйлдэнэ дураараа. 

Зал соо миисгэй 

«Зѳѳлэн бүхэдэ» диилдэнхэй. 

Һэреэд, хүлѳѳ жиибэ. 

Һабараа гаргаад hуняаба. 

Миисгэй хулганаа хэрэгсээнэгүй, 

Миисхэдээ дүтэлѳѳд ерэбэ. 

Харин тэрэ мүнѳѳ 

Хулганаа барихаяа болинхой, 

«Вискас» эдидэг болонхой. 

 

*** 

Дугар унтаха дуратай. 

Yглѳѳгүүр эжынь хэшээлдэнь 

Арай гэжэ бодхоодог. 

Хэшээлдээ Дугар 
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Хэзээдэшье гээгдээд ерэдэг. 

- Хахад наhаяа унтахашни, 

Олон hайхан юумэ 

Харанагʏй, ʏзэнэгʏй үнгэрхэшни, – 

Абань нэгэтэ хэлэбэ. 

Дугар ехэ гайхашаба, 

Бодолгото болошобо. 

Будильник табяад унтаба, 

Ѳѳрѳѳ үглѳѳгүүр бодобо. 

Зарядка хэбэ, нюураа угааба - 

Дугарые мүнѳѳ танихаар бэшэ. 

 

Наран сэсэг 

Наран сэсэг яахадаа 

Наран сэсэг нэрэтэйб? 

– Нарантай адли хадаа: 

Шара дэльбэнүүдынь 

Наранай элшэнүүд мэтэ. 

Шаралхадаад, харахада, 

Шаб шарахан сэсэг 

Наартай дулаахан, 

Нарантай адлихан. 

-Наранда дуратай хадаа 

Наран сэсэг 

Наруули газарта 

Нааршаама ургадаг, - 

Аяна Аюша хоѐр 

Арсалдана дэмы. 

Хоюулаа зүбтэй, 

Мэдэхэ хэрэгтэй. 

 

Хотошо минии нохой 

Хон-хон дуутайхан 

Хотошо минии нохойхон 

Угтаад гүйгөөд ерэбэ, 

Угаа баяртай долѐобо. 

«Наадая!» - гэжэ ойлгуулан, 

Намайе тойрон хүхинэ. 

«Носолдое, барилдая, 

Наадан үшөө урилдая!» 

Гүйгөөд урдамни гараба, 

«Гүйлдэе!» - гэжэ уриба. 

Наадаха дуратай гүлгэхэн 

Намда дүтэ нүхэрхэн. 

Хурдан заахан нохойхон 

Хүхюу аляа зантайхан. 

Бүмбэгын хойноhоо гүйшэбэ, 

Бүмбэгөөр тэндээ наадашаба. 

Томо хэзээ болохоб 

Түбhэндэ заахан гүлгэмни? 

Томоотой хэзээ болохоб 

Тангил hайхан нүхэрни? 
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Шадалтай боложо үбэлдөө 

Шаргаар намайя шэрэхэ, 

Саhан соогуур барилдажа, 

Садатараа намтай наадаха. 

Хонгѐо шанга абяатай, 

Ходо дахаха дуратай, 

Үнэн нүхэр болоhон 

Үнжэгэн минии нохойхон. 

 

Шэнэ наадан 

Элдэб гоѐ нааданхай 

Эрдэмдэ элбэг бии даа. 

Томо уужам хорообхо соо 

Тобойжо, орбойжо харагдана даа. 

Шэнэ нааданхай абхуулжа, 

Шэнэхэн зандань наадаба. 

Хэдыхэн саг соо тэрэнь 

Хэрэгhээ гараад хэбтэбэ. 

Гарай утаhа эжыhээ 

Гонгиножо абаад hууна. 

Интернет соо орожо, 

Элдэб наада наадана, 

Энэшье, тэрэшье мультик 

Нюдөө эсэтэрээ харана. 

Нагаса эжынь хэлэнэ: 

- Газаа гараад наада, 

Галсан нүхэрөө дууда. 

Гаджит соохиһоо hайхан наадан 

Галсан, Эрдэмдэ үгы даа, 

Табатайхан энэ наhандань 

Таатайхан таталуур болонол даа. 

 

Дуhал 

Ногооной үзүүртэ 

Сэлсэгэр дуhал. 

Сэбэр тунгалаг 

Шүүдэрэй уhан 

Шэшэрэн, толорон, 

Үүрэй наранда 

Үнэтэ эрдэни 

Үлгөөтэй байhандал. 

Аалихан доронь 

Альгаа тодобоб. 

Альган дээрэмни - 

Ариг сэбэр 

Аршаан мэтэ 

Дуhалай уhан. 

Дуhaл хүсэтэй, 

Шулуу түнхидэг. 

Дуhалhаа эхитэй 

Амин шухала 

Ариг уhан. 
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Скейтборд гү али сноуборд? 

Хотын талмай дээрэ 

Хүүгэд скейтбордоор наадана. 

Скейтборд – мөөритэй хабтагай. 

Сэдэб дээрэнь гаранхай, 

Хүлөөрөө түлхижэ ябуулна. 

Шадамар бэрхэ үхибүүд 

Шанха өөдөө hүрэнэ, 

Шуран бэрхээр гүйлгэжэ, 

Шуумайса хиидээд гарана. 

- Хүдөө газарта намда 

Хэрэггүй юумэн ха даа. 

Сноуборд абхуулаашам дээрэ. 

Саhан дээгүүр hолжордог 

Мөөригүй үргэн хабтагай 

Эгээ намда таараха ха, 

Һолжороод, үшөө дээшээ 

Һүрөөд буудаг болохоб. 

Табадахи классаа мүнөө 

«Табатай» hайнаар дүүргэхэб! 

Абамни абаад үгэхэ даа! 

 

Шалгалта 

Математикаар үглөөдэр 

Ехэ шалгалта болохонь. 

Тамир hанаагаа зобоно: 

«Яажа энэ шалгалта 

Дабажа гараха юм? 

Хэнhээ үглөөдэр hэмээхэн 

Буулгажа бэшэхэ юм? 

Хажуудамни hуудаг Ханда 

Харуулхагүй оройдоошье. 

Хойномни hуудаг басагад 

Хэзээдэшье хэлээд үгэхэгүй. 

Урдамни hуудаг Хэшэгтэ 

Өөрөө юушье мэдэхэгүй». 

Тамир бодолгото болоно, 

Тархяа маажан hууна. 

Абаяа харан гэhээнь, 

Кроссворд таана - сүлөөтэй. 

«Азатай абамни - жаргалтай. 

Шалгалта үглөөдэр гарахагүй». 

Атаархан абаяа харана. 

Номоо үзэхэ боложо, 

Математикаа гартаа абаба. 

Шалгалта Тамир гараба, 

«Гурба» абаад ерэбэ. 

- Өөрөө бодооб! - гэжэ 

Омогорхон хэлэбэ. 
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Хүүхэлдэй 

Эржена хүүхэлдэй абахаяа 

Эжытэеэ магазин ерэбэ. 

Элдэб янзын хүүхэлдэй 

Эндэ элбэг байба. 

Ямар хүүхэлдэй абахаяа 

Яашье шэлэжэ ядана. 

Энэшье, тэрэшье хүүхэлдэй 

Эржена ехэтэ hайшаана. 

Эжынь шэлэжэ туhалба. 

Эрженада хүүхэлдэй абтаба. 

Хүбхэгэр хара үhэтэй, 

Хүхэ бэлтэгэр нюдэтэй, 

Гоѐ сэнхир платитай, 

Нюдөө аняад унтадаг. 

«Баю-баю, баюухай, 

Баярмаамни унтанхай». 

Эржена гэртээ наадана, 

Хүүхэлдэйгээ унтуулна. 

 

Шарга нохойтой Гарма 

Шарга нохойдоо хүллэнхэй 

Шуумайса энээгүүр гараба 

Хойто зүгэй хүн гү? 

Холын эвенк ерээ гү? 

- Гартаа утахан модотой 

Гарма танай, - гэбэл даа. 

Томо хотошо нохойгоо 

Тогтоонгүй үйлсөөр ошобол даа. 

Урма баяраар халинхай, 

Улайшаhан хасартай Гарма 

Удангүй hөөргөө ерэбэ. 

- Эвенк боложо нааданаб! - гээд, 

Эрьелдээд, саашаа гүйлгэбэ. 

 

Түмэнэй hанаан 

Түмэн сэнхир экранаар 

Тоти шубуу хараа. 

Хүниие hажаажа дуугархань 

Хүбүүндэ ехэ hайшаагдаа 

- Һайхан тоти абаад, 

Һайнаар хэлэндэ hургахаб. 

Хүбүүн hанаанда абтаба. 

Тоти шубуу абахаяа 

Түмэн мүнгэ суглуулна: 

Аба эжынгээ үгэhэн, 

Магазинhаа бусаалта ерэhэн. 

Мэнэ-мэнэ болоод лэ, 

Мүнгэн зөөриеэ тоолоно. 

Түргэн тотитой болохыень 

Түмэндэ булта хүсэе. 
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Эшэгэхэн 

Хоѐр заахан эбэртэй, 

Хүзүүндээ хоѐр монсогтой 

Хара хөөрхэн эшэгэн - 

Хайратай заахан амитан 

Эхэеэ дэхэн хүхэнэ, 

Эжэлгүй hүүлээ хүдэлгэнэ. 

Садаад, саагуур ябана, 

Солбон хүхюун хитарна, 

Дэб-дэб дэбхэрнэ, 

Дорюун сарюун матарна. 

Манай заахан эшэгэхэн 

Маараад ерэхэдээ эрхэхэн. 

 

Тахяа 

Энэ тахяа гоѐ даа: 

Эреэн тодо үдэтэй, 

Тархи дээрээ залаатай, 

Ирагуу hайхан хоолойтой, 

Хоргой торгон hүүлтэй, 

Хоѐр хүлдөө сабшалтай. 

Хашаан дээрэ гаража, 

Хотон соогуур дүүрэн 

Хонгѐо дуугаа дуулана. 

Үглөөгүүр эртэ бодожо, 

Үүрэй солбониие угтана. 

Тахяагай нэрые таагыт, 

Таажа намда хэлыт. 

 

Үбэл 

Саhата сагаан үбэлнай 

Сагаа ерэхэдэ мүндэлбэ. 

Саhан хүнжэлөө дэлгэбэ, 

Сарсагар хуhа мододые 

Сэбэр мүнгөөр сардаба, 

Харша, гэрэй оройе 

Хүбхэгэр саhаар хушаба, 

Хүйтэн жабараар үлеэбэ, 

Хүр саhа шэдэлбэ. 

Хүүгэд газаа наадана, 

Сана, шаргаар hолжорно, 

Саhан хүүхэлдэй барина. 

Хүйтэн үбгэн сухалдана, 

Хасар, хамар шэмхэнэ. 

Хүйтэнhөө хүүгэд айнагүй, 

Хүлдэжэ дааража байнагүй. 

Хүхижэ саhаар шэдэлдэнэ, 

Хүхюун гоѐор наадана. 

 

Хабар 

Дуулим дулаан хабарнай 

Дуулан жэргэн ерээ. 
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Дуураhан нойрсоhон таламнай 

Дулаанда жарган hэргээ. 

Аглаг агаарай уудамда 

Ангир шубууд ниидээ. 

Хабарай дулаанда хайлаад, 

Хурдан Зэдэ харьяа, 

Һонор hүниин шэмээндэ 

Хүхюухэн зугаалан шарьяа. 

Түрүүшын сэсэгүүд hалбаржа, 

Түрэл дайдыем шэмэглээ. 

Буурал талаар дүүрэн 

Булжамуур шубуухай жэргээ. 

 

Морин-дүүжэн 

Түрэhэн үдэртэмни намда 

Таагыт, юу бэлэглээб? 

Минии аба эжы 

Морин-дүүжэн бэлэглээ! 

Сэлмэг тэнгэридэл hайхан 

Сэнхир зүhэтэй морин 

Шагтадал харахан нюдэдтэй, 

Шаргал hүүлтэй, hамбайтай, 

Һамбай дороо хүгжэмтэй. 

Һамбайень дараад абахада, 

Һайхан хүгжэм зэдэлнэ! 

Дүүжэндэжэ нааданаб, 

Дүүрэн  баяртай дууланаб. 

Дугар, Баяр нүхэдөө 

Дүүжэндэжэ наадуулхаб. 

 

Гүлзөөргэнэ 

Ойн соорхой соо 

Олоод улаан гүлзөөргэнэ, 

Үхибүүд ехэ баяртай - 

Үрдилдэн байжа түүнэ. 

Алдар амһартаа орхинхой 

Амандаал хэжэ харагдана. 

Амhартаа һүүлдэнь гээжэрхѐод, 

Арайхан гэжэ олобо. 

Хүүгэд амhартаа дүүргэбэ, 

Хүхюутэй, баяртай хариба. 

Алдарай амhартын оѐорынь 

Арайхан бүглөөтэй харагдана. 

- Эндээ түүгээб, - гээд, 

Энеэбхилэн гэдэһээ эльбэнэ 

Эшэдэhэниинь хүрэһэн Алдар. 

 

*** 

Үүдэн ехээр сэлигдээд, 

Үржэн орожо ерэбэ. 

Хоѐр парпагар гүлгэ 

Тэбэринхэй хүхюун зогсоно. 
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- Энэ хоѐрые абая! - гээд, 

Эжыгээ харан зогсоно. 

- Өөрөө эдеэлүүлхэ, хараха һаа, 

Абахадаш болохо, - гүүлэбэ. 

- Өөрөө харахаб! – гэһээр, 

Баяртай гаража ошобо. 

 

Зүгы 

Анхил һайхан сэсэгтэ 

Алтан зүгы ерэбэ. 

Амтатай шэмээр зүгые 

Ая ганга угтаба. 

Элдэб гоѐ сэсэгүүдтэ 

Ээлжээгээр зүгы ороно. 

Сэсэг бүхэн угтажа, 

Сэбэр шэмээр хүндэлнэ. 

Сэсэгэй шэмэ суглуулжа, 

Зүгы бал асарна. 

Зунай һайхан шанартай, 

Зуугаад үбшэндэ туһатай. 

Ажалша заахан зүгыхэн 

Агаараар дүүен ниидэнэ, 

Амтатай шэмэтэй сэсэг 

Алдангүй олоод ошоно. 

 

Улаагшан 

Амтатай саламат, зөөхэй, 

Айраг, үрмэ мэтые 

Садатар эдюулдэг Улаагшанаа 

Сандаг үлүү анхардаг. 

Хартаабха, хилээмэ мэтые 

Һэмээхэн гэртэһээ асардаг, 

Үнеэгээ эрхэлүүлжэ эдеэлүүлдэг. 

Улаагшан шэхэеэ һэрмылгээд, 

Шагнаархаад, үүдэндэ дүтэлдэг. 

Үүгэнэн үнеэн угтадаг, 

Урматай асараашыень эдеэд, 

Баярые хүргэжэ байһандал, 

Барзагар томо хэлээрээ 

Бузараар Сандагые долѐодог. 

 

Тэхүүдэй 

Һарьһан шэхэтэй эшэгэнтэеэ 

Һасаран наадаха дуратай. 

Бээлэйтэй гараа бажуугаад, 

Бэлтэгэрхэн эшэгэндээ мүргүүлдэг. 

Томохон болоһон эшэгэхэн, 

Тоомгүй болоһон тэхүүдэй 

Тархяа һэжэрээд, мүргэхөө 

Һасараниие айлгажа намнаба. 

Муухан энэ һургаалииень 

Мэнэхэн өөртэнь харуулба. 
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Мухархан һүүлээ һэжэржэ, 

Маараһаар хүлеэжэ байна. 

Наададаг нүхэрөө тэхүүдэй 

«Наадая!» - гэжэ дуудана ха. 

 

Бадмын үбшэн 

Үглөөгүүр һэриһээр Бадма 

- Үбдөөб, - гэжэ ойлгуулба. 

Баруун һуга доогуурнь 

Бушуу градусник табигдаба. 

Бадма һэмээхэн градуснигаа 

Батарейдэ няагаад байба. 

Гушан юһэ харуулхадань, 

Градуснигаа һөөргэнь хабшуулба. 

Үбшэндэ дарагдаһан боложо, 

Уухилан байба хүйхэр. 

Үлөөд гэртээ гансаараа 

Үтэр компьютерта һуушаба. 

Наадажа-наадажа Бадма 

Налайжа гэртээ һууба, 

Орожо ерэһэн эжыгээ 

Обѐоронгүй шуналтай наадаба. 

- Энэ шинии үбшэн гү? - 

Эжынь врачтай ерэнхэй. 

Эшэһэн Бадма ээрэнхэй: 

- Энэ би-би эдэгээб, - гэжэ хэлэбэ. 

 

Саhан 

Урал дээрэмни 

Унаа саhан. 

Хүйтѳѳр жэгнээд, 

Хайлаа урдан. 

Уралым таалаад, 

Уйлаа саhан. 

Халуунда хайруулаад, 

Хубилаа барhан. 

Уhан болоод, 

Урдаа саhан. 

 

Шубуудые эдеэлүүлнэб 

Хʏйтэн үбэлэй ерэхэдэ, 

Хабтагай томохон оложо, 

Хоѐр шүүрхэ дээрэ 

Хабтайтар тэрэнээ табижа, 

Орооhо, будаа тараажа 

Олон шубуудые эдеэлүүлнэб. 

Борохон гэрэй борбилоошье, 

Борсогорхон хүхэ бухашье, 

Шаханаха ехэ дуратай 

Шаазгайшье ерэжэ эдинэ. 

Шаархайн гэр абадаа 

Шадамар бэрхээр хүүлэхэб. 
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Yбэлдѳѳ барhан шубууд 

Yлдэжэ, үлбэржэ хосорно. 

«Арбан хүхэ буханарай 

Амиды нэгэниинь үлэнэ», - гэжэ 

Интернет соо уншажа, 

Ира эгэшэмни гайхуулба. 

Энэ бэрхэ байдалдань 

Эдэ шубуудаа тэжээжэ, 

Эдеэлүүлжэ байдаг болоѐ. 

 

*** 

Телевизорэй хэдэн каналаар 

Мультигууд гансал гарана. 

Хоѐр нюдѳѳ тайлаhаар, 

Мультик Тимур харана. 

Мультигай геройнуудай нэрые 

Мэдэжэ эжыгээ гайхуулна. 

- Хадуужа абахаhаа байха, 

Хэлэн эрьелдэхээр бэшэл! 

Танигдаагʏй тойруу хүүр 

Тархидашни яажа ороно юм? 

Хүгшэн эжы гайхана, 

Хүхеэжэ ашаяа хэлэнэ. 

 

Нүхэрэй бэлэг 

Түмэн Бимба нүхэрөө 

Түрэһэн үдэртөө уриба. 

Юу бэлэглэхэеэ Бимба 

Юрэдөө шэлэжэ ядаба. 

Өөхэн сагаан машинаа 

Өөртэмни хэрэгтэй гэбэ. 

Шкафай шэлэй саана 

Шэнэ фломастернууд харагдана. 

«Зузаахан гоѐ альбомдоо 

Зураад, гоѐор шэрдэхэб». 

Эрьеэхэй абаад харана, 

Эльбээд, саашань табина. 

Футбольно бүмбэгэ хараад, 

«Түмэн бэлэглээ бэлэй», - гээд, 

Түргэн һанаад орхибо. 

Шэнэ сагаан машинаа 

Хорообхо соонь хэжэ, 

Түмэн нүхэртөө бэлэглэхэеэ 

Түрэһэн үдэртэнь ошобо. 

 

*** 

Хадын саанаhaa бултайhаар, 

Халуун элшээ дэлгэhээр, 

Һайхан наран гараба, 

Буурал талаар алтарба. 

Булжамуур шубуухай hэрибэ, 

Бууhан шэнэ үдэр 
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Баяртай дуугаар угтаба. 

Нюдэнэй хужар байгаали 

Нэмжын урдамни гэрэлтэбэ. 

Шэнэ үдэр мүндэлбэ, 

Шэнхинэмэ дуугаар зэдэлбэ. 

Боори талаар дүүрэн 

Бахархама сэсэгүүд дэлгэрбэ. 

Эрбээхэй, зүгы эртэхэн 

Эрбэгэнэн дээгүүрнь ниидэбэ. 

Мүнгэн шүүдэр умбаhаар 

Мѳѳрэлдэн үнеэд бэлшэбэ. 

Арьбан ногоо үмхэhѳѳр, 

Аажам талаар тараба. 

Зулгыхан hайхан наратай 

Зунай үдэр эхилбэ. 

 

Ундаа хүрэhэн миисгэй 

Ундаа хүрэhэн миисгэй 

Улхандаа дүтэлѳѳд шагааба. 

Шаажан сагаан амhарта 

Шагаагаад ойлгохоор бэшэ. 

Һабараа хээд үзэбэ, 

Садатараа уугаад ошобо. 

 

 

 

 

 


