Cañýltmaçtar / Tekerlemeler
Aralda turgan türdüü targýl maral,
Targýl maraldý taltayta
Cürüp emizgen ala maral.

Ada'da duran türlü çizgili meral,
Çizgili meralý rahatlatarak
Yürüyüp emziren ala meral.

Öyüzgü aral, büyüzgü aral,
Öyüzgü araldý mal aralar,
Büyüzgü araldý maral aralar.

O yandaki ada, bu yandaki ada,
O yandaki adayý mal aralar,
Bu yandaki adayý meral aralar.

***

***

Ana aral, mýna aral,
Ana aral- mal aral,
Mýna aral - maral aral.
Mal maral araldý aralaarbý,
Maral mal araldý aralaarbý.

O ada, bu ada,
O ada, mal adasý,
Bu ada, meral adasý.
Mal meral adasýný aralar mý,
Meral mal adasýný aralar mý.

***
Koy cýyýrmaga çýkpay kartayarbý,
Kartaygan koydu tartaygan koyçu kaytarabý

***
Koyun yirmiye çýkmadan mý yaþlanýr,
Yaþlanan koyunu çelimsiz çoban mý güder.

***
Calayýr bay tartarbay,
Taptakýrbay takýr cerge
Koyuñdu cay, kaytarbay.
Suuga salgan çýçkanday,
Þumurayýp, kýzdar kayda
Barasýñar, koy kaytarbay?

***
Calayýr Bey hantalca davranmayýp,
Taptakýrbay çorak yere
Koyununu sür, gütmeyip.
Suya sokulan sýçan gibi,
Islanmýþ, kýzlar nereye
Gidiyorsunuz, koyun gütmeden?

***
Çoñ kazandýn kýrmýçýk,
Kýrýp cedim týrmýþýp,
Öydö çýktým týrmýþýp,
Ildýy tüþtüm cýlbýþýp,

***
Büyük kazanýn dibini
Kýrýp yedim yapýþýp
Yukarý çýktým týrmanýp,
Aþaðý indim kayýp kayýp,

Belestegi beþ kaþka koy,
Beþöö beþ baþka baþka koy.
Beþ alasý kunan koy,
Beþ alasý dönön koy.

Tepedeki beþ kaþka koyun,
Beþi beþ baþka koyun.
Beþ alasý üç yaþýndaki koyun,
Beþ alasý dört yaþýndaki koyun.

***
Karagay bakan kolgo turup,
Kayýñ baskan sürmö top,
Çaptým ele baþka top.

***
Çam sýrýðýný elde durup,
Kayýn basan sürme top,
Vurduydum ama baþka top.

***
Býlký, býlký, býlký taþ,
Býlkýldagan kýzýl taþ.
Taar tokum taytak taþ,
Taygalanba kara taþ.

***
Titrek , titrek, titrek taþ,
Titreyen kýrmýzý taþ.
Kaba yün teðeltisi paytak taþ,
Kayma asla kara taþ.

Kulalý degen kuþ imiþ,
Aný tomogolomokko kýyýn iþ imiþ

Aladoðan denilen kuþ imiþ,
Onun gözlerini kapatmak için deri baþlýk giydirmek zor
iþ imiþ

***
Corgo took col menen,
Colbun toktu koy menen.
Bul kayýþ tokmoktoþpostordonbu,
Bul bürküt tomogoloþpostordonbu?
***
Süydü, ayday bar, Süydü!
Ayda bar, süyröñdöböy,
Kaptaldagý kara uydü
Üygö ayday bar!
***
Kudayar menin kudam ele,
Kudayardý men kudalay albadým,
Kudayar meni kudalay albadý.

***
Yorga tavuk yol ile,
Sahipsiz tohlu koyun ile.
Bu kayýþ dövüþmezlerden midir,
Bul bürküt deri baþlýk giydirmezlerden midir?
***
Süydü, sürerek git, Süydü!
Sürerek git, sürüklenmeden,
Yaný baþýndaki kara evi
Eve sürerek git!
***
Kudayar benim dünürüm idi,
Kudayar'ý ben dünür edemedim,
Kudayar beni dünür edemedi.
***

***

