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Эжымни 

Эжымни, хайрата эжымни, 

Энхэргэн hайхан эжымни. 

Арад зондоо туhатай 

Айл нүхэдтөө хүндэтэй. 

 

Эжымни намдаа хэлэhэн 

Ашата сэсэн hургаал 

Хаанашье ябахадам хододоо 

Сэдьхэлдэм hанагдан байхал. 

 

Эжы, минии эжы, 

Энхэргэн минии эжы, 

Шамаяа дурсан ябахаб, 

Шамаяа мартахагүйб. 

 

Хабар 

Арюухан хабар айлшалба, 

Ангир шубууд ерэбэ. 

Ургы сэсэг ургаба, 

Уhа горхон урдаба. 

 

Хашаан соохи хурьгад 

Хурдан түргөөр дэбхэрнэ. 

Тугал, унагад урилдан 

Тала дайдаар гүйлдэнэ. 

 

Би дуратайб 

Би дуратайб 

Далахай нютагтаа. 

Би дуратайб 

Үндэр хадануудтаа. 

Би дуратайб 

Хабарай ерэхэдэ. 

Би дуратайб 

Дулаахан үдэрнүүдтэ. 

Би дуратайб 

Эжыдээ, абадаа. 

Би дуратайб 

Хани нүхэдтөө. 

Би дуратайб 

Һургуулидаа. 

 

 

 



Абамни 

Балшар заахан ябахадам 

Баабайм намаяа hургаа. 

Багашье, ехэшье ажал 

Бүхы шадалаараа хэхыем. 

 

Үглөөгүүр эртэ бодоод 

Үнеэдээ абатаяа туунабди. 

Үдэрэй халуунда ошоод 

Уhанда шунгажа жарганабди. 

 

Зунай hайхан сагта 

Зуhаландаа зөөжэ ошонобди. 

Зээрдэ мориндоо hуугаад 

Зэргэлэн абатаяа хатарганабди. 

 

Хабарай сагай ерэхэдэ 

Хоюулан ажалаа хэнэбди. 

Хүсэтэй шамбай абамни 

Хаанашье ябахадаа эсэдэггүй. 

 

 

Минии таабай 

Минии таабай - дайнай ветеран. 

Агуу дайнда таабайм мордоод, 

Аяар холын Берлин хүрөө. 

 

Минии таабай - дайнай ветеран. 

Олон хото городуудые сүлөөлэлсөө 

Орѐл, Минск, Москва… 

 

Минии таабай - дайнай ветеран. 

Амгалан байдалай түлөө 

Ами наhаяа хайрлангүй тэмсээ. 

 

Минии таабай – дайнай ветеран. 

Орон нютагаа бусажа ерээ 

Орден медальнуудые олоор зүүгээд. 

 

Минии таабай – дайнай ветеран. 

Омогорхоноб таабайнгаа баатаршалгаар 

Оролдохоб таабайдаал адли болохоор. 

 

 

Нютагни 

Нарин Зураа - манай бууса 

Налгай hайхан үндэр газар. 

Эндэhээ холо бэшэхэнэ 

Элинсэг таабайм hуури. 

 

 



Мүнхэ hайхан байгаалитай, 

Мүнгэн hаруул булагтай 

Бамбаарта тоонто дайдадаа 

Бидэ булта дуратайбди. 

 

Хадата Нарин Зураадам 

Хабартаа угаа гоѐ даа. 

Хараасгай шубуун ерэдэг 

Хүхы донгодон дууладаг. 

 

Нарин Зураагаа, Далахайгаа 

Наhан соогоо мартахагүйб. 

Холо хаанашье ошоо hаа 

Хододоо зүрхэндɵɵ hанахаб. 

 

Хүлэг морин 

Нэгэтэ хабарай үдэр 

Нэгэ гүүмнэй унагалаа, 

Хубсалжа яаража ошоhомни 

Хаб харахан унагахан хэбтээ. 

 

Абадаа гүйн ошожо хэлээб. 

Абамни хараад «Гоѐ унаган», - гээ. 

Һайнаар  ажаллажа, эдеэлүүлэ хүбүүн 

Һүүлдэ шинии морин болохо гээ. 

 

Хүбүүн унага бэлэглэhэн гүүндээ 

Халуун баяр хүргэн эльбээб, 

Хоѐр-гурбан жэлhээ битнай 

Хүлэг моритой болохоб гээб. 

 

 

 

Үбhэнэй үе 

Бороон, мүнөөдэр бү орыш! 

Бороон, мании бү зобоогыш! 

Бухалнуудаа хатаахамнайл 

Болдогорнуудаа сомохомнайл. 

 

Бороон, намдаа туhалыш, 

Шимни ехээр бү орыш! 

Шадалаараа сабшаhан үбhыем 

Шал-пял болотор бү норгыш! 

 

Наран, шангаар шарыш, 

Наhатай аба эжыдэмни туhалыш. 



Үшɵɵ ехээр шараад наран 

Үбhыемни хатаагыш hайнаар. 

 

Үбhэнэй үедэ хүндэ даа 

Үдэр бүри эсэтэрээ ябахаш. 

Тэнгэриин олон аашые 

Тэсэжэл, тэсэжэл гарахаш. 

 

 

 


