ALISTAGI BAVIRIMA

MAĞJANĞA JAVAP

Alısta avır azap şekken bavırım
Kuargan beyşeşektey kepken bavırım
Kamağan kalın javıdın ortasında
Köl kılıp közdin jasın tökken bavırım

Alıstan azabımdı bilgen bavırım,
Jubatıp, közdiñ jasın jürgen bavırım.
Otırıp özi javdıñ ortasında,
Köñilin mun-zarıma bölgen bavırım.

Aldındı avır kaygı japkan bavırım
Ömirinşe japa şekken jattan bavırım
Tüksigen, jüregi tas javız jandar
Tiridey terin tonap jatkan bavırım
Yaprımay, emes pe edi Altın Altay
Anamız bizdi tapkan, asav tayday
Bavırında jürmep pe edik salıp oynak
Jüzimiz emes pe edi jarkın ayday
Alalı altın saka atıspap pa ek?
Tepisip bir tösekte jatıspap pa ek?
Altayday anamızdın ak sütünen
Birge emip, birge demin tatıspap pa ek?
Turmap pa ek bizdin üşin möldir bulak
Sıldırap, sılk-sılk külip tavdan kulap
Dayar bop uşgan kusday sokkan kuyın
Tilesek bir-bir tulpar beyne pırak
Altaydın altın küni erkeletip
Kelgende jolbarıs bop, jana er jetip
Akteniz, Karateniz ar jagına
Bavırım, meni tastap, kaldın ketip
Men kaldım-jas balapan kanat kakpay
Uşam dep umtılsam da damıl tappay
Jön silter, jol körseter jan bolmadı
Javız javu koysın ba endi meni atpay
Korgasın jas jürekke ogı battı
Kinesiz taza kanım suday aktı
Kansırap, clim kurıp, esten tandım
Karangı abaktıga berik japtı
Körmeymin keşe jürgen kır-saydı da
Kündiz- kün, tünde kümis nurlu aydı da
Arpaktap, şın jipektey arayga orap
Ösirgen altın anam Altaydı da
Yapırmay, ayrıldık pa kalın toptan
Şabılıp kaytpaytugın javgan oktan
Türiktin jolbarıstay jüreginen
Şınımen korkak kul bop jaudan bukkan
Şark urıp erikke umtılgan Türik janı
Şınımen avırdı ma, bitip halı
Ot sönip jürektegi, kurgadı ma
Kaynagan tamırdagı ata kanı
Bavırım, sen o jakta, men bu jakta
Kaygıdan kan jutamız. Bizdin atka
Layık pa kul bop turu? Kel, ketelik
Altayga, ata miras altın takka
MAĞJAN CUMABAY

Tumşanıp kayğı-muñğa kaldım bavırım,
Kuvarıp bâyşeşektey soldım bavırım.
Sen duşpandı burınnan bilüvşi ediñ,
Men soğan endi küvâ boldım bavırım.
Anamız edi-av ortak altın Altay,
Ol bir tulpar bolğanda, biz bir-bir tay.
Bavrında oynak salıp biz jürgende,
Tap bizdey jaynamaytın kün menen ay.
Alalı altın saka atkan edik,
Tebisip bir tösekte jatkan edik.
Altayday anamızdıñ ak sütin de,
Birge emip, birge dâmin tatkan edik.
Sıldırap, bizder üşin bulak aktı,
Şatırlap, nayzağaylar oynap jattı.
Dayar bop uşkan kus pen sokkan kuyın,
Biz mingen attar tulpar, hâm pıraktı.
Bir küni bul dâvrenniñ soñı jetip,
Tâñirdiñ jazuvımen sapar şektik.
Akteñiz, Karateñiz assaktağı,
Jürekti sol Altayğa tastap kettik.
Bilemin uşam dediñ, uşa almadıñ,
Dârmensiz, kökke kanat kağa almadıñ.
Jön siltep, jol körseter eşkimiñ jok,
Duşpannıñ tırnağınan kaşa almadıñ.
Sağan atkan ok mağan ötip jattı,
Künâsiz kanımızdı tögip jattı.
Egerde kan tögilse mına bizdiñ,
Tübimizge bölinüv jetip jattı.
Men de añsaymın keşegi kır men saydı,
Kündiz kün, tünde kümis nurlı aydı.
Bizdi jibek kundakka orap alıp,
Bavırında âlpeştegen ana-Altaydı.
Ayrılıp bir-birimizden otka tüstik,
Tarıyhtıñ kazanında kaynap, pistik.
Taysalıp, kaytpaytuğın javğan oktan,
Jigittik, batırlıktıñ antın iştik.
Umtılğan bostandıkka Türik janı,
Avırıp, körgen emes bitip hâli.
Jürektiñ jalın otı söngen emes,
Soğıp tur tamırında ata kanı.
Bavırım, sen ol jakta, men bul jakta,
Ne taptık, şaşırağanda şartarapka?
Barlığın küş-kayrattıñ jıynav kerek,
Atadan miyras bolğan ulı Otanda!
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