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ОлОНÕО «ÄÜиÐиÁиНÝ ÁООтÓÐ» ВилÞйСКОÃО 
СКАÇителß В.О. КАÐАтАеВА

Вилюйский район знаменит свои-
ми олонхосутами С.Н. Каратаевым-
Дыгыйар, С.И. Еремеевым-Дэдэгэс, 
Т.П. Гоголевым, Н.И. Седалищевым-
Мёчёкё, К.К. Кузьминовым и др. 
Сре ди тех, кто продолжил вилюй-
скую сказительскую традицию во 
второй половине XX в., был Василий 
Осипович Каратаев. 

Каратаев Василий Осипович родил -
ся в 1926 г. в Борогонском наслеге Ви-
люйского района, в кото ром сло жил ся 
один из сильных оча гов фольклор ной 
тра диции. Бо рогонский наслег сла-
вился с давних времен своими извест-
ными олонхо сутами Т.П. Гоголевым, 
О.Т. Мальцевым, Н.С. Николаевым. В соседнем Модутском наслеге 
творили талантливые олонхосуты Н.А. Колтовской, Г.М. Кюндеров, 
а в Тогусском наслеге — П.В. Максимов-Нэгэй. Еще мальчиком 
увлеченно, затаив дыхание, Василий слушал сказывание своих 
земляков-олонхосутов. Подрастая, юноша подражал им. Таким 
способом он учился искусству исполнения олонхо, воспринимая 
от старших поколений навыки исполнения эпического творчества. 
Главным учителем Василий Осипович считал Трофима Петровича 
Гоголева, которого он особо выделял. Впоследствии В.О. Каратаев и 
его друг А.С. Васильев сказывали олонхо «Эр Соготох», перенятый 
у своего учителя. 
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В годы войны (1941—1945 гг.) Василий Осипович, явля-
ясь кадровым охотником, подружился с Семеном Ивановичем 
Семеновым-Саныйахом, потомком вилюйских эвенков, носите-
лем эпических традиций двух народов. Эта встреча оказала боль-
шое влияние на творческий рост олонхосута. У С.И. Семенова он 
перенял олонхо «О±о Тулаайах (Дитя Сиротина)».

В молодости В.О. Каратаев принимал активное участие в ху-
дожественной самодеятельности как исполнитель народных пе-
сен. С конца 60-х гг. серьезно увлекся сказительством. Впервые 
участвовал в республиканском конкурсе олонхосутов в 1982 г.  
С того времени он — участник, победитель многих республикан-
ских фольклорных конкурсов, фестивалей, вечеров олонхо, про-
водимых Домом народного творчества Министерства культуры 
Республики Саха (Якутия), ИЯЛИ и Институтом проблем мало-
численных народов Севера СО РАН.

Известно, что репертуар Василия Осиповича насчитывал следу-
ющие олонхо: «Модун Эр Со±отох» (Могучий Эр Соготох), «Эрбэх-
тэй Бэргэн бухатыыр» (Богатырь Эрбэхтэй Бэргэн), «О±о Тулаайах 
бухатыыр» (Богатырь Ого Тулаайах), «Уолуйа Боотур», «Дьэргэлгэн 
сµµрµк аттаах Дьирибинэ Боотур» (Дьирибинэ Боотур).

Сказительский талант его в полной мере раскрылся в годы за-
писи его репертуара сотрудниками Института языка, литературы и 
истории Сибирского отделения Российской Академии наук. При 
жизни В.О. Каратаева фольклористами сделаны записи его не-
скольких олонхо. В 1975 г. В.П. Еремеевым от сказителя записано 
олонхо «Эрбэхтэй Бэргэн бухатыыр». В 1985 г. фольклорист П.Н. 
Дмитриев записал олонхо «Ого Тулаайах бухатыыр», а в 1989 г. — 
олонхо «Эрбэхтэй Бэргэн». Три раза была произведена магнитофон-
ная запись олонхо «Могучий Эр Соготох»: в 1975 г. В.П. Еремее-
вым и В.В.Илларионовым; в 1982 г. В.В. Илларионовым; в 1986 г. 
участниками Комплексной фольклорной экспедиции ИЯЛИ ЯФ 
СО АН СССР. В 1990 г. В.В. Илларионов сдал в архив два текста 
олонхо В.О. Каратаева, написанных самим автором: «Уолуйа Боо-
тур» и «Дьирибинэ Боотур».

Большим событием для любителей якутского фольклора стало 
издание в 1996 г. олонхо В.О. Каратаева «Могучий Эр Соготох» в 
серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Вос-
тока», выпускаемой Сибирским отделением Российской Академии 
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наук. Большую научную работу провели сотрудники ИЯЛИ ЯФ СО 
АН. Издание было сопровождено научными комментариями. Текст 
был подготовлен В.В. Илларионовым с его же магнитофонной за-
писи. Издание вышло с переводом на русский язык (П.Е. Ефремов,  
С.П. Ойунская, Н.В. Емельянов), со вступительной статьей  
(Н.В. Емельянов, В.В. Илларионов), с музыковедческой статьей  
(Э.Е. Алексеев), с нотными записями (Н.Н. Николаева), с примеча-
ниями к тексту, комментариями к переводу. В приложение вошли 
словарь мифологических и эпических персонажей олонхо «Могучий 
Эр Соготох», словарь непереведенных слов. Была составлена сравни-
тельная схема сюжетов одноименного олонхо «Могучий Эр Соготох» 
по магнитофонным записям 1975, 1982, 1986 гг. Кроме того, издатели 
составили описания 13 вариантов и версий олонхо об Эр Соготохе из 
репертуара разных олонхосутов. 

Сказительное творчество В.О. Каратаева было изучено иссле-
дователями В.В. Илларионовым, Э.Е. Алексеевым, Н.В. Емелья-
новым, Н.Н. Николаевой, Т.В. Илларионовой, А.А. Кузьминой. В 
монографии А.А. Кузьминой «Олонхо Вилюйского региона» ис-
следованы особенности сюжета, композиции, образной системы 
олонхо В.О. Каратаева «Могучий Эр Соготох», «Эрбэхтэй Бэр-
гэн», «Дьирибинэ Боотур», изучен сюжет олонхо «Эр Соготох» в 
сравнении с другими одноименными олонхо «Эр Соготох». Т.В. Ил-
ларионова в своей диссертационной работе «Текстология олонхо 
«Могучий Эр Соготох» сопоставила и систематизировала мотивы 
из разновременных записей олонхо «Могучий Эр Соготох»  В.О. 
Каратаева. Во многих трудах профессора В.В. Илларионова изу-
чено сказительское искусство В.О. Каратаева. 

Талантливый олонхосут скоропостижно скончался в 1990 г. в 
самом расцвете сказительской деятельности. В том году, перед са-
мой смертью, Василий Осипович вручил директору Дома народного 
творчества Надежде Семеновне Толбоновой рукопись самозаписи 
олонхо «Дьирибинэ Боотур», сказав коротко «Дьа´ай». «Распоря-
жайся». Долгое время не было возможности издать этот бесценный 
подарок олонхосута. В 2016 г. Надежда Семеновна передала рукопись 
директору Института Олонхо СВФУ им. М.К. Аммосова профессо-
ру В.Н. Иванову. Таким образом, благодаря Надежде Семеновне, 
навстречу Ысыаху Олонхо в г. Вилюйске олонхо «Дьирибинэ Боо-
тур» увидит свет. Как уже было сказано выше, один рукописный 
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экземпляр этого олонхо в данное время хранится в архиве ИГИ 
и ПМНС.

Рукопись состоит из 4 тетрадей. В.О. Каратаев записал свое 
олонхо прозаическим текстом. После разбивки текста на поэти-
ческие строки, объем текста составил более 11 тыс. стихотворных 
строк. Таким образом, по объему олонхо «Дьирибинэ Боотур» 
среднее, что соответствует эпической традиции Вилюйского ре-
гиона. 

Издание олонхо «Дьирибинэ Боотур» является увековечением 
памяти талантливого олонхосута В.О. Каратаева. В ходе подго-
товки к изданию олонхо сотрудниками НИИ Олонхо произведе-
на разбивка текста на стихотворные строки; составлены словари 
мифологических, эпических персонажей, топонимических назва-
ний. Составлена схема сюжета. Анализирован композиционно-
сюжетный строй, образная система олонхо.

Основная тема олонхо — борьба богатыря айыы Дьирибинэ 
Боотур против чудовищ абаасы в защиту своих соплеменников, 
по классификации Н.В. Емельянова относится к олонхо о защит-
никах племени айыы. Среди якутских сказаний не отмечается 
бытование олонхо точно с таким названием — «Дьирибинэ Боо-
тур». Встречаются олонхо с более близким названием «Кюн Дьи-
рибинэ» в репертуарах олонхосутов Малгина Николая Ивановича 
из Жулейского наслега Таттинского улуса, Пестрякова Василия 
Петровича-Бюёккэ Уола из I Курбусахского наслега Борогонского 
(ныне Усть-Алданского улуса), Потапова Василия Николаевича-
Маайа Басылайа из Кытанахского наслега Чурапчинского улуса, 
Степанова Николая Ивановича-Ноорой из Харанского наслега 
Мегино-Кангаласского улуса, Шестакова Николая Ивановича-
Суутта из Бетюнского наслега Намского улуса. Если рассмотреть 
по территориальному расположению, олонхо с близким названи-
ем бытовало только в центральных улусах. Сегодня трудно уста-
новить, от кого было перенято олонхо «Дьирибинэ Боотур» В.О. 
Каратаевым. 

Сюжетно-композиционная структура олонхо В.О. Каратаева 
«Дьирибинэ Боотур». 

Экспозиция начинается с традиционного эпического зачина, 
который состоит из формульного описания эпического времени 
(времени первотворения):
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¥с саха µ³дµйэ илигинэ, 
Тµ³рт саха т³рµттэнэ илигинэ,
Биэс саха биллэ илигинэ, 
Алта саха айылла илигинэ, 
Уон улуус олохсуйа илигинэ, 
Биэс улуус бэлиэтэнэ илигинэ.

Пока на свет не родились три якута,
Пока не появились четыре якута,
Пока не видно было пяти якутов, 
Пока не было сотворено шесть якутов,
Пока не было обжито десять улусов,
Пока не отмечено было пять улусов. 

Описание мира, красоты природы дается с широким использова-
нием богатого арсенала изобразительно-художественных средств. 
С помощью непомерно богатого языка олонхосута описываемая 
страна героев — Срединная земля — обретает невиданную красо-
ту, захватывающее величие. 

Описание священного дерева Аар Дуук Мас. Он вырос в середи-
не Срединного мира, верхушка его достигает коновязи правителя 
Верхнего мира Юрюнг Аар Тойона, нижняя часть доходит до ка-
мелька правителя Нижнего мира Буор Бу±аалдьын Тойона. Это 
мировое дерево связывает три состава Мира: верхний, средний и 
нижний. 

Чудесное рождение богатыря айыы. Будущий богатырь неожи-
данно родился у престарелых супругов: старика Архаанньал То-
йон и старухи Айыы Нууралдьын Хотун. Этот красивый мальчик 
растет не по дням, а по часам. Подрастая, стал печалиться от того, 
что нет имени.

Причина героического похода богатыря — похищение богатырем аба-
асы девушки айыы Кыыс Тэгиэримэ Куо. Однажды прилетает страш-
ный трехголовый орел. Это был богатырь абаасы Хаан Хатылаан. 
Он сообщает о том, что силой отнял у родителей красавицу Кыыс 
Тэгиэримэ Куо, привез домой в Нижний мир, чтобы жениться на 
ней, но она страдает от того, что нет рядом соплеменника-друга. Он 
требует, чтобы отдали мальчика ему в рабы и улетает. 

Сборы богатыря. К молодому человеку прилетает шаманка Айыы 
Дьурагастай и извещает его, что он назначен защитником племе-
ни айыы, наречен богатырем Дьэргэлгэн сююрюк аттаах Дьири-
бинэ Боотур — богатырь Дьирибинэ Боотур с Марево-скакуном. 
Она советует ему подойти к Кыдай Бахсылаану и просить неис-
сякаемой силы, выносливости, мощи. Молодой человек просит у 
добрых божеств назначить ему богатырского коня. Кузнецы дарят 
ему коня Дьэргэлгэн Сююрюк (Марево-скакун), который говорит 
человеческим языком и советует молодому человеку всегда следо-
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вать его советам. Описывается стремительная езда коня. Будущий 
богатырь проходит у Кыдай Бахсылаана ритуал посвящения в бо-
гатыри. Его назначают защитником племени айыы, благословля-
ют не падать от стрелы врага, устоять перед натиском врага. 

В развитии действий изображается героический богатырский 
поход богатыря айыы. Для того, чтобы спасти Кыыс Тэгиэримэ 
Куо, Дьирибинэ Боотур по черному проходу спускается в Ниж-
ний мир. Описывается темная, мутная, холодная страна, где оби-
тают богатыри-абаасы. Встречается шаманка Алахай Куо, советует 
вернуться на родину. Дьирибинэ Боотур рассердился, и началось 
сражение. Побежденная женщина абаасы грозится отомстить 
его потомкам. Богатырь Дьирибинэ Боотур едет дальше. Нат-
кнулся на спящего железного богатыря Тимир Дьисэттэй, брата 
Хаан Хаатылаана. Тимир Дьисэттэй советует Дьирибинэ Бооту-
ру отказаться от затеи освободить Кыыс Тэгиэримэ Куо, стать 
мальчиком-рабом, не предприняв боя против его брата. Разъя-
ренный богатырь айыы показывает кукиш. Начинается страшное 
сражение, в итоге обессиленные оба богатыря свалились с ног. 
Услышав крики Дьирибинэ Боотура, появляется тунгусский бо-
гатырь Ардьамаан. Положив богатыря айыы на зеленую траву, он 
натирает его тело живой водой. Исцелившись, Дьирибинэ Боотур 
убивает Тимир Дьисэттэя. Поблагодарив Ардьамаана богатыря, 
едет дальше. Подъехал к жилищу богатыря абаасы Хаан Хатылаа-
на. Началась перепалка словами, оскорбления друг друга, вызов 
сразиться насмерть. Богатырь абаасы предлагает спуститься под 
океан, на дне которого смертный сгусток крови. Кто выживет, тот 
и победит. Абаасы исчез. Конь Марево-скакун своему хозяину со-
ветует первым не спускаться под океан, а то будет побежден. По 
дороге встречается дух перевала Ала Буурай, благословляет Дьи-
рибинэ Боотура. Богатырь спускается под дышащий огнем океан. 
Начинается сражение с Хаан Хатылааном. У обоих силы иссякли. 
Дьирибинэ Боотур сел на коня и приехал к богатырю Эриэдэй 
Бэргэну просить помощи. Согласившись, Эриэдэй Бэргэн про-
сит у Аан Алахчын Хотуна, Баай Барыылаах Тойона сохранить 
его очаг в его отсутствие. Богатыри отправляются в путь. На-
чинается сражение трех богатырей. Богатыри айыы побеждают, 
Дьирибинэ Боотур добивает Хаан Хатылаана. Дьирибинэ Боо тур 
подъехал к жилищу Хаан Хатылаана, сразил его сестру Кыыс Ча-



ОлоІхо 9

кыйдаана Куо. Освобождает Кыыс Тэгиэримэ Куо, превратив ее в 
камушек, положил в карман. Едет домой. Шаманка Айыы Дьура-
гастай извещает Дьирибинэ Боотура о том, что Чункунуур Чуура 
Бухатыыр=богатырь Чункунуур Чуура, мстя за брата Хаан Хатылаа-
на, уничтожил племя айыы, убил его родителей. Дьирибинэ Боотур 
приехал на родину. Прибежала старуха Симэхсин, плача, рассказа-
ла, что Чункунуур Чуура богатырь убил его родителей. 

Кульминацией становится победа Дьирибинэ Боотура над богаты-
рем абаасы Чункунуур Чуура. Дьирибинэ Боотур отправляется искать 
Чункунуур Чуура богатыря. Конь благословляет хозяина, предупре-
ждает быть осторожным. Уот Сара´ын удаган-шаманка Огненная 
Сарасын требует, чтобы Дьирибинэ Боотур взял ее в жены. Дьи-
рибинэ Боотур делает вид, что согласился. Неожиданно богатырь 
айыы схватил шаманку абаасы за волосы. Шаманка просит сохра-
нить ей жизнь и Дьирибинэ Боотур оставляет в живых шаманку Ог-
ненную Сарасын. Состоялась встреча Дьирибинэ Боотура и Чунку-
нуур Чуура богатыря. Началось разрушительное для всех трех миров 
сражение. Встревоженный за Средний мир всевышний Юрюнг Аар 
Тойон велит своим богатырям привести Дьирибинэ Боотура и Чун-
кунуур Чуура богатыря к нему. Он велит богатырям остановить бой. 
Чуура богатырь пожаловался, что Дьирибинэ Боотур начал первым, 
отобрав у него невесту Кыыс Тэгиэримэ Куо. А Дьирибинэ Боотур 
сказал, что Чуура богатырь лишил жизни его родителей, поэтому он 
будет биться до тех пор, пока не останется у него одна капля крови. 
Юрюнг Аар Тойон, рассердившись, выгнал обоих. Оба богатыря ис-
чезают: Чункунуур Чуура превращается в огня, а Дьирибинэ Боотур 
— в остроконечного камня. Кыыс Тэгиэримэ Куо просит Дьириби-
нэ Боотура вернуться на родину, боясь, что Чункунуур Чуура бросит 
богатыря айыы в Уот Чумулу океан. Богатырь не согласился, вновь 
превратил девушку в камень, положил в карман. Во время сражения 
Дьирибинэ Боотур бросает богатыря абаасы в огонь. Шаманки абаа-
сы Ап Чарай, Уот Сарасын признали поражение племени абаасы.

В развязке народ айыы с торжеством встречает своего спасите-
ля как победителя. Дьирибинэ Боотур оживляет своих родителей. 
Олонхо заканчивается свадьбой Дьирибинэ Боотура и Кыыс Тэгиэ-
римэ Куо. 

Таким образом, композиционная структура сюжета олонхо В.О. Ка-
ратаева традиционна, состоит из следующих компонентов:
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1) экспозиции, где описываются страна родителей героя, свя-
щенное дерево, рождение у престарелых супругов сына;

2) завязки сюжета, в которой раскрываются кража красавицы 
Кыыс Тэгиэримэ Куо богатырем абаасы как причина конфликта, 
подготовка к боевому походу (наречение молодого человека Дьири-
бинэ Боотуром, посвящение его в защитники племени айыы Кыдай 
Бахсылааном, снабжение его конем, богатырскими доспехами); 

3) развития сюжета: (описание богатырского похода, преодоле-
ние препятствий, предупреждение шаманки о предстоящей беде, 
сражения с богатырем абаасы Тимир Дьисэттэйем, помощь тун-
гусского богатыря Ардьамаана, победа; битва с Хаан Хатылааном, 
помощь богатыря айыы Эриэдэй Бэргэна, победа над ним); 

4) кульминации: (сражение с Чункунуур Чуура богатырем и 
победа над ним);

5) развязки: (женитьба Дьирибинэ Боотура на Кыыс Тэгиэри-
мэ Куо). 

Как видно, сказитель современности В.О. Каратаев не нару-
шает традиционных сказительских канонов композиционно-сю-
жетного строения якутского олонхо. 

Система образов. Главным героем олонхо является защитник 
племени айыы богатырь Дьирибинэ Боотур, родившийся и вы-
росший в Среднем мире. Он родился у престарелых родителей. 
Брата, сестры нет. 

Физическая мощь, внешняя красота описывается с использо-
ванием формульных выражений и вызывает восхищение:

Хастаабыт тиит курдук 
 харылаах,
Суллаабыт тиит курдук 
 сотолоох,
Уолах тиит курдук уллуктаах,
Бэ´эл тиит курдук 
 бэгэччэктээх,
¥с былас дарайар сарыннаах, 
Алта былас биэкэйэр бииллээх, 

Руки как лиственница, очищенная 
 от коры,
Ноги словно лиственница 
 со снятой корой,
Бедра как молодые лиственницы,
Запястья его как низкорослые 
 лиственницы,
Широкие плечи в три маховых сажени, 
Талия в шесть маховых сажени.

Происхождение богатыря Дьирибинэ Боотур для обычное для 
защитникам племени айыы происхождение: чудесно родился у 
престарелых родителей, рос не по дням, а по часам. О своем на-
значении стать защитником племени айыы узнает от шаманки 
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Айыы Дьурагастай. Дьирибинэ Боотур понимает свою миссию и 
готов ее выполнить:

Ар±а´ыттан тэ´ииннээх 
Айыы хаан айма±ар
Халы² хахха буолар, 
К³хсµттэн тэ´ииннээх 
Кµн айыы дьонугар
Суон дурда буолуох айылаах. 

С поводьями на горбе 
Людям доброго племени
Стать широкой защитой,
С поводьями на спине
Людям солнечного племени
Стать надежным оплотом.

Предпринимает несколько боевых походов по освобождению 
плененной женщины и мстя за убитых родителей. Одерживает 
победу во всех сражениях с представителями мира абаасы. 

Отличается крутым характером. Готовясь к сражению, вот как 
он меняется:

Би´иги ки´ибит 
Си´иттэн сиэрэ уота
Сирилэччи умайда, 
Ба´ыттан манаар уота 
Барылаччы умайда,
Куударалаах бэскитэ ³р³ туран 
Тэтинньиэр ойууру 
 тыал µрэрин курдук
Т³тт³рµ-таары буутайданна, 
Былчы²ын и²иирэ 
Дьорохой балык курдук
Т³тт³рµ-таары тµллэ²нии онньоото.

У нашего героя
С позвоночника огонь
Издал свистящий шум,
На голове огонь, как фонарь,
С шумом горел,
Кудрявые волосы его спутались,
Как колышущиеся 
 от ветра деревья,
Сухожилия и мышцы,
Как молодые щуки,
Вздымались взад-вперед.

Богатырь обладает чудесным даром: превращается в нужный 
момент в сокола, щуку, остроконечного камня, превращает де-
вушку Кыыс Тэгиэримэ Куо и своего коня в маленькие камни. 

Женщин айыы представляет красавица Кыыс Тэгиэримэ Куо, 
которую похищает богатырь абаасы, за освобождение которой 
сражается главный герой олонхо. Она, как все девушки айыы, 
отличается красотой.

Присутствуют сюжетообразующие второстепенные образы 
коня — друга, советчика главного героя, кузнеца Кудай Бахсы-
лаана, посвятившего Дьирибинэ Боотура в защитники племени 
айыы.

Представители Нижнего мира (Тимир Дьисэттэй, Хаан Хаты-
лаан, Чункунуур Чуура, сестра Хаан Хатылаана Кыыс Чакыйдаан 
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Куо, шаманка Уот Сарасын) страшны по внешнему виду, хитры, 
жестоки, наивны. 

Второстепенные герои. Ярко описывается образ другого бога-
тыря айыы — Эрбэх µ³´э сэттэ т³гµл / Эргиччийэн-тэлэгэччийэн 
µ³скээбит, / Эркин хара тыаны / И´э²э тэбэринэн куотар / Э±э 
дьа±ыл аттаах / Эриэдэй Бэргэн=Эриэдэй Бэргэн, выросший 
крутясь-вертясь семь раз на большом пальце, с серой лошадью с 
чёрными пятнами на лопатках, ростом выше черного леса. Тун-
гусский герой Ардьамаан в данном олонхо помогает Дьирибинэ 
Боотуру.

Рабов представляет комический образ старушки Симэхсин. 
Мифологичекий фон представлен следующими героями: ¥³´ээ 

дойду / ¥²сэр суута буолан о²о´уллубут, / ¥²эр та²арата буолан 
айыллыбыт / ¥рµ² Аар Тойон о±онньор = Назначенный властите-
лем Верхнего мира Юрюнг Аар Тойон; Аартык иччитэ Ала Буурай /  
Эриэн µ³н курдук дьµ´µннэнэн, / Хара±ыттан уот сардыр±аан, / 
Дьэбиннээх ардай а´ыыта ардьыгынаан = Ала Буурай, похож был 
на змея зеленого, / с глаз разлетались искры, / клыки ржавые 
скалились; Аар Дуук Мас, выросший в самой середине Средин-
ного мира, у верхушки которого живет правитель Верхнего мира 
Юрюнг Аар Тойон; Аан дойду иччитэ Аан Алахсын = Хозяйка 
Земли Аан Алахсын.

Присутствуют архаические образы, связанные с языческой ре-
лигией народа саха. Например, То±ус халлаан домньута буолбут, / 
А±ыс халлаан арчы´ыта буолан айыллыбыт / Айыы Дьура±астай 
уда±ан = шаманка Айыы Дьурагастай, которая помогает герою, 
предупреждая о предстоящей опасности, беде. 

Анализ мифологического фона, сюжетно-композиционной и 
образной систем олонхо В.О. Каратаева доказывает: олонхо «Дьи-
рибинэ Боотур» близко к традиционным олонхо о защитниках 
племени айыы. В то же время «Дьирибинэ Боотур», как олонхо 
позднего периода и олонхо Вилюйского региона, имеет некото-
рые особенности:

— Небольшой объем олонхо, характерный для сказительства 
вилюйского региона. 

— В двух самых больших сражениях (с Тимир Дьисэттэем и 
Хаан Хатылааном) Дьирибинэ Боотур прибегает к помощи других 
богатырей — Ардьамаана и Эриэдэй Бэргэна.
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— Отсутствует мотив спасения других плененных богатырей 
айыы. 

— Образ тунгусского богатыря Ардьамаана присутствует во 
многих олонхо: в них он то противник защитников племени, то 
помогает им. В олонхо «Дьирибинэ Боотур» он помогает богаты-
рю айыы. 

— Присутствует сравнительно большое количество образов 
удаганок-шаманок, в чем прослеживается влияние шаманизма.

— Все чудовища, враги Дьирибинэ Боотура, состоят в род-
ственных отношениях.

Язык олонхо очень богат. В.О. Каратаев использует эпические 
формулы, виртуозно варьируя, обогащая, меняя, упуская. В языке 
замечено использование архаичных слов (кёлбююр, ёргюйэ, сэтэлгэ, 
сэнгкил и др.). Встречаются заимствованные слова (укулаат — уклад, 
сиэрэ — сера, ханаат — канат, кынчаал — кинжал, хокуоска — ку-
киш, дуобат — шашки, хаамыска — камушки, манаар — фонарь и 
др.). Топонимические названия созданы по закону аллитерации: 
Алыы алаас, Барта мыраан, Харта хайа, Юргюнньэх юрюйэ. При-
сутствуют имена персонажей, которых нет в других олонхо: Кыыс 
Тэгиэримэ Куо, Архаанньал Тойон и др. 

Все сказанное говорит о верности слов Н.В. Емельянова,  
В.В. Ил ларионова: «Олонхосут Василий Осипович Каратаев был 
достойным наследником своих талантливых предшественников — 
певцов олонхо многих поколений, верным хранителем эпической 
памяти народа саха».

В заключении можно с уверенностью сказать, что В.О. Каратаев 
хорошо владеет мастерством сказительского искусства, и он — один 
из лучших олонхосутов современности.

а.Ф. Корякина, 
 канд. пед. наук, ученый секретарь  

Научно-исследовательского института Олонхо  
Северо-Восточного Федерального университета 

 им. М.К. Аммосова
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От СОСтАВителей

Рукопись текста олонхо был записан сплошным прозаическим 
текстом без знаков препинания, и потому, выявление стихотвор-
ной структуры текста оказалось весьма сложной задачей. Текст 
был разделен нами на стихотворные строки согласно структуре 
эпических устойчивых конструкций языка олонхо. При этом мы 
опирались и исходили из основного принципа структурного по-
строения якутского олонхо — ритмико-синтаксического паралле-
лизма, а также придерживались аллитерации и ассонанса. 

В результате текстологической обработки установлено, что 
в публикуемом тексте, несмотря на то, что в нем используются 
более полные варианты параллелизмов, образующих эпические 
формулы и типические места, на уровне структуры параллелизма 
в некоторых случаях члены полностью не соответствуют друг дру-
гу. Например, в двучленных параллелизмах, описывающих бога-
тырскую битву (недостающие элементы параллелизма выделены 
курсивом):

Несоответствие членов: 

Охсу´уу киэнэ омуннаа±а 
Бу дойдуга буолла, 
Кырба´ыы киэнэ кыырыктаа±а буолла, 

Отсутствие компонентов:

Охсу´уу киэнэ 
Уорааннаа±а манна буолла, 
Кырба´ыы киэнэ 
Кыырыктаа±а буолла...

Учитывая основную отличительную особенность эпического 
текста — вариативность, можно отметить, что устойчивые кон-
струкции с подобной структурой указывают на то, что они не 
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были окончательно отшлифованы олонхосутом и потому не при-
обрели более завершенный вид. 

Однако, в публикуемом тексте эпические формулы олонхо, 
представляющие собой типические места эпоса и эпические тира-
ды в большинстве случаев являются полностью сформированны-
ми. Например, эпическая формула, описывающая красоту Кюн 
Тэгиэримэ Куо, выраженная трехчленным параллелизмом: 

Та²ас бµтэй тамана сандаарар,
Эт бµтэй у²уо±а к³ст³р,
У²уох бµтэй силиитэ дьалкыйар,..

Для облегчения восприятия стихотворной структуры текста чита-
телями был применен абзацный отступ. При использовании абзацно-
го отступа мы исходили из логического разделения текста на части: 

Во-первых, от традиционного приема языка олонхо — анади-
плосиса (подхвата), к использованию которого олонхосут прибе-
гает множество раз. Например: 

Эрилис-бурулук к³рб³хт³³т³ уонна
£р³ ыстанан турда.

Ол турда±ына, 
Тµтµм бараан т³р³лµн...

В подобных примерах конец стиха подхватывается следующим 
стихом, то есть повтор основы лексем образует связку предыду-
щего и последующего эпических периодов, плавный переход от 
одного описания к другому. Это, в свою очередь, обеспечивает 
развитие нити повествования развивающего сюжет, поэтическую 
соотнесенность и стройность изложения. 

Во-вторых, от словосочетаний типа: «ол курдук», «ол кэннит-
тэн», «ити кэнниттэн», которые находятся на стыке эпических 
периодов с различной тематикой и связуют повествование в еди-
ное целое. Например:

Хайыта тэптэрбитэ 
Аппа аана буолан а²алыстылар. 
Ол курдук
Уохтаахтык айаннаан,..

Таким образом, текст публикуемого олонхо приобрел традици-
онную поэтическую форму и стал более удобным для визуального 
восприятия читателей.
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Сохранены диалектные и индивидуальные особенности языка 
олонхосута, в том числе варианты слов с фонетическими соот-
ветствиями (например, ынараа-анараа, умайан-убайан, дµ²µр-
дµгµр, таммах-тамах, сэймэктээ-сэймэхтээ, дь³л³-дьоло и др.). 
Поправки сделаны в словах с явными грамматическими ошиб-
ками и объяснены в примечаниях. Приведены в единообразие 
только зачины песен персонажей: «Дьээ-буо!», «Эр-дьаалабын», 
«Айыы´а±ы-айыы´а±ы!» и т.д. Буква «е», в соответствии с право-
писанием слов, заменена на буквы «э», «ээ» и «иэ».

Ю.П. Борисов, С.Д. львова

       



ОлоІхо 

Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах Дьирибинэ Боотур

  Оло²холоон о±онньор 
 Олбооннуу1 уурунан,
 Удьур±ай хамсатын 
 Оллоччу ытыран,
 Олбох ма´ын тардынан олорон, 
 Уустаан-ураннаан, 
 Эриэннээн-эгэлгэлээн, 
 Этэн-тыынан, 
10. Уо´а чорбо²ноон, 
 Уолуга томтойо
 Олорбута эбитэ µ´µ...
  Айыы Нуо±алдьын Хотун эмээхсин ийэлээх, 
 Архаанньал Тойон о±онньор а±алаах, 
 Чи² халлаан 
 Чиэппэрэ холобурдаах 
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур оло²хотун
 Маннык са±алаабыт эбит.
  ¥с саха µ³дµйэ илигинэ, 
20. Тµ³рт саха т³рµттэнэ илигинэ,
 Биэс саха биллэ илигинэ, 
 Алта саха айылла илигинэ, 
 Уон улуус олохсуйа илигинэ, 
 Биэс улуус бэлиэтэнэ илигинэ,
 Былыргы дьылым 
 Быдан дьэллик мындаатын 

1 Лит.: оллооннуу.
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 Быдан ынараа2 ³ттµгэр,
 Аныгы µйэ 
 Адаардаах-арыаллаах ар±а´ын 
30. Адьас анараа та´аатыгар,
 Эргэтээ±и дьылым 
 Эти´иилээх-энэлгэннээх э²ээрэ 
 Этиллэ илигинэ,
 Куоппут дьылым 
 Кудул±аннаах кудан ³лµµ уор±атын 
 Куо´аралаах хонно±ор, 
 Ки´и айма±ым 
 Кэпсэтэн билсэ илигинэ, 
 Саха айма±ым 
40. Са²арсан дьаа´ыйа илигинэ,
 Ураа²хай сахам,
 Ура´а сонноо±ум,
 Уу ньамаан тыллаа±ым, 
 У´ата уллу²уохтаа±ым3, 
 Ортотунан бобунар
 Уу харахтаа±ым 
 Утарыта к³рс³н 
 Кэпсэтэ илигинэ, 
 Сир ийэ хотунум 
50. Сиэрэй тии² кыыл 
 Ти²илэ±ин са±аттан
 Тэнийэн-тэрбэйэн, 
 ¥µнэн-µ³скээн,
 Сачары таба кулгаа±ын сарыытын
 Тиэрэ тардыбыт курдук 
 Сарбайа µµнэн, 
 Сараадыйа улаатан, 
 Ол курдук, 
 То²олохтоотор доргуйбат
60. Чо±ой хара буорум 
 Туоллан-торолуйан, 

2 Лит.: анараа.
3 Лит.: у´аты уллу²ахтаа±ым.
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 Баттыалаатар маталдьыйбат 
 Баара±ай та´ааланан,
 ¥ктµ³лээтэр ³±µлдьµйбэт 
 £±µмэр4 бэйэлэнэн,
 ¥ктэл хара буорум
 ¥³скээн-т³р³³н испит эбит.
  Ол курдук, 
 Аан ийэ дойдум 
70. Сымара таа´ынан сыттыктанан 
 Аппаал хайаннан ар±астанан, 
 Уолбат бай±алынан ула±аланан, 
 Сиикэй муораннан сиксиктэнэн, 
 Сµµллэр ³рµ´µнэн сµрµннэнэн, 
 Уулаах бай±ал ула±аланан, 
 Аарыма бай±алыгар
 Адыр±а балыктанан, 
 Кµ³мдэ5 балык µ³скµµр 
 К³лµйэ кµ³ллэнэн,
80. Мунду балык µ³скµµр 
 Будук ууланан, 
 Собо балык µ³скµµр 
 Суорба кµ³ллэнэн, 
 ¥ктэл хара буорум
 ¥³скээн-т³р³³н испит эбит. 
  Ол курдук 
 Орто аан ийэ дойдубун
 Отунан оскуомалаан, 
 Ма´ынан баарчайан, 
90. Сили´инэн силбиэ´иннээн,
 Сиппэ±инэн тардыылаан, 
 К³т³±³нн³н µрµттээн, 
 К³пп³±µнэн алыннаан,
 Охтон бараммат мастаан, 
 Уолан суоруйбат уулаан, 

4 £±µмэр — от ³±µ³мэр — богатый, обильный; сильный [БТСЯЯ, Т. VII,  
с. 384].

5 Лит.: кµ³ндэ — мелкая рыба, маленький карась [Пек., Т. II, стлб. 1317].
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 Харда² э´э кыыл
 Хаххаланан µ³скµµр 
 Халы² хара тыалаан, 
 Анабы6 тайах ар±астар
100. Адаар хара тыалаан, 
 Хагдарыйан т³нн³р мутукчалаан, 
 Хараан7 т³нн³р кэ±элээн, 
 Ханчылаан8 т³нн³р балыктаан,
 Тµ³рт биттэхтээх 
 Тутум бараан дойдубун 
 Тµ³рт атахтаа±ынан дьµ´µ³лдьµттээннэр9, 
110 К³й салгы²²а 
 К³л³´³л³н³ онньуур10 
 Кµндµ ньµ³рсµн11 тµµлээх 
 К³й салгын болбуоттаах12

 К³т³р кынаттаа±ынан 
 Дьµ´µ³лдьµттээбиттэр эбит. 
 Хара харахтаахтары, 
 Хардастыгас у²уохтаахтары, 
 Харах ыары´ах буолуохтара диэн 
 Тµлµрбэх к³т³р дьµ´µ³лдьµттээх, 
 А²ыр к³т³р аргыстаах, 
 Боро² куобах болбуоттаах,
 Боро²ой хара тµµннээбиттэр эбит.
120.  Ол курдук,
 Ки²киниир киэ² халлааммын
 Тойон ки´и батыйатын кылаанын 
 Туора охсон, 

6 Анабы, анамы — крупный лось.
7 Хараан — от хараа — переставать, уменьшаться, ослабевать; оскудевать, оста-

навливаться, задерживаться [Пек., Т. III, стлб. 3332]. 
8 Ханчылаан — от ханчылаа — шляться повидимому без дела, но с дурною, 

скрытою целью [Пек., Т. III, стлб. 3307]. 
9 Лит.: дь³´µ³лдьµт — слуга, посыльный, прислужник, помощник [ТСЯЯ,  

Т. III, с. 432]. 
10 Лит.: оонньуур.
11 Ньµ³рсµн — нежный, мягкий [Пек., Т. II, стлб. 1740]. 
12 Болбуот — конная подвода [ТСЯЯ, Т. II, с. 374].
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 Туруору тутан  турарыгар холобурдаах
 Тырыбыныы тыгар ты²нааннар, 
 Тэрибинии тэмтэйэр13 
 Дьэллэ²э ма²ан сулустааннар, 
 Уоттаах чолбон 
 Сулу´унан до±у´уоллааннар, 
130. Киэ² халлааммын 
 Хайдан-сууллан тµспэтин диэннэр 
 Хатыы сулу´унан 
 Харахалаабыттар14 эбит,
 ¥рэллибэтин диэннэр 
 ¥ргэл сулу´унан 
 £´µ³лээбиттэр эбит,
 Ы´ыллыбатын диэннэр 
 Ый тойонунан 
 Ыта´алаабыттар эбит, 
140. К³тµллµбэтин диэннэр 
 Кµн тойонунан 
 К³л³´³л³³бµттэр эбит. 
  Ол курдук,
 ¥рдµк халлаанынан хаппахтааннар, 
 ¥ктэл буорунан алыннанан, 
 Орто аан ийэ дойдум
 О²о´уллан туран испит эбит. 
  Ол курдук, 
 А±ыс иилээх-са±алаах, 
150. Атааннаах-м³²µ³ннээх, 
 Айгырдаах-силиктээх
 Аан ийэ дойдум 
 А±ыс атаах муораннан
 Атахтанан-айыллан 
 Саантаан турбут эбит,
 Сэттэ иилээх-са±алаах,

13 Тэмтэйэр — от тэмтэй — отрываться от линии горизонта, подниматься до-
вольно высоко [БТСЯЯ, Т. X, c. 479].

14 Хараха — лит.: хара±а — клепик, чекушка, застежка; засов [Пек., Т. III, стлб. 
3333].
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 Сэттэ биттэхтээх 
 Сир ийэ аан дойдум
 Сириэдийэн-сиксиктэнэн, 
160. Сэттэ сиикэй муораннан ситэриллэн, 
 Ситэн-ханан турбут эбит,
 То±ус иилээх-са±алаах, 
 То±ус биттэхтээх
 Туруу чо±ой хара буорум 
 Туоллан-туругуран, 
 То±ус то²мот муораннан ула±аланан 
 Туран испит эбит. 
  Ол курдук, 
 Оро´улаан улаатар ки´илээн, 
170. Олхоро²ноон15 т³нн³р сµ³´µлээн, 
 Ойон тэмтэйэр кµннээн, 
 Хараан т³нн³р кэ±элээн,
 Хагдарыйан т³нн³р мутукчалаан,
 Ханчылаан т³нн³р балыктааннар,
 Ол курдук, 
 Орто Аан Ийэ дойдум
 О²о´уллан турбут эбит. 
  Ол курдук,
 Орто Аан Ийэ дойдум 
180. Улай киинигэр, 
 Эргийэр чэрчитигэр,
 Кэдэйэр си´игэр, 
 Дьогдьойор саалыгар, 
 То±ус µрэх ба´а
 То±ойдо´ор туймуутугар, 
 А±ыс µрэх ба´а 
 Алты´ар ар±а´ыгар,
 Устата, туората биллибэт,
 Уордаах мохсо±ол к³т³рµм
190. Отут хонон бултаан-а´аан, 
 Уолуктаан-хотуолаан, 

15 Олхоро²ноо — лит.: оккура²наа — становиться хилым, слабым; отставать в 
росте, развитии (обычно физическом) [БТСЯЯ, Т. VII, с. 247]. 
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 У²уоргу дьоргул
 Хара тыатын булбатах 
 Урсун дуолай 
 Улуу туйгун 
 Алаас Эбэ Хотун 
 Айыллан µ³скээн турбут эбит. 
 Алаас Эбэ Хотун 
 Эргийэр кииниттэн, 
200. Кэдэйэр си´иттэн 
 ¥µнэн тахсыбыт, 
 Дуур к³мµс булгунньах µрдµттэн 
 ¥µнэн тахсыбыт 
 Аар Дуук 
 А±ыс салааланан 
 Аарайан-таарайан турбут эбит. 
  Бу Аар Дуук Мас 
 Тутум бараан т³р³лµн
 Бµдµйэн к³рд³хх³, 
210. Хан-ча±аан16 сэбэрэтин 
 Хайырдаан17 к³рд³хх³,
 Муус бы´ар 
 Муударай18 дьоннор
 Муударгыахтарын муудар±аабыт,
 Хаан бы´ар 
 Хаанньа±ар дьоннор
 Хайгыахтарын хай±аабыт эбиттэр.
 Аар Дуук Мас барахсан
 Ар±ааттан тыал тыалырда±ына,
220. Аалы²наан хамсыыр 
 Аалыы к³мµс сэбирдэхтэрдээх эбит, 
 Со±урууттан тыал µрдэ±инэ, 
 Суугунуу долгуйар 
 Солко нуо±ай мутукчалардаах эбит, 
 Илинтэн тыал тыалырда±ына,

16 Лит.: хаан-ча±аан
17 Хайырдаа — искать подробности, внимательно изучить.
18 В рук.: мударай. 
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 Илбиргэ к³мµс буолан 
 Илибирии м³²³р сэбирдэхтэрдээх эбит.
 Хо²ур±астаах хоту халлаан анныттан 
 Хо²кунуу м³²³р,
230 Чороон и´ит курдук 
 Ло²кунуу м³²³р 
 Ло´уор б³д³² туораахтардаах эбит. 
 Маннык бэйэлээх 
 Аар Дуук Мас µ³´ээ ³тт³ 
 Ханна диэри тиийбитий диэн 
 £йд³³н-дьµллээн к³рд³хх³:
 ¥лµскэннээх µрдµк ма²ан халлаан
 ¥рµт ³р³´³тµн ³р³ µµнэн тахсан,
 ¥³´ээ²²и ¥рµ² Аар Тойон о±онньор
240. А±ыс уостаах тойон сэргэтин т³рдµнэн
 Дь³л³ µµнэн тахсан, 
 ¥ллэр µйэтигэр,
 Саллар саа´ыгар 
 Сылгы-ынах сµ³´µгэ
 Хара хамсык буола турбута эбитэ µ´µ. 
 Аллараа ³тт³ ханна тиийэн
 Тохтуур эбитий диэн 
 £йд³³н-дьµµллээн к³рд³хх³, 
 То±ус сула´ыннаах 
250. Туой буору то±о µµнэн тµ´эн, 
 Аллараа а±ыс биис уу´угар тиийэн 
 Буор Бу±аалдьын Тойон о±онньор 
 Тута´атын19 ураатын саба µµнэн тµ´эн, 
 Бургустар буруотун та´аарбакка 
 Ма²ананы20 сабардаппыт, 
 Балайы кэтэрдибит эбит.
  Ол Аар Дуук Мас 
 Т³рдµгэр туран
 Тиэрбэс харахпынан 

19 Тута´а — лит.: туса´а — скотный двор; утоптанное место около жилья, двор, 
надворье [Пек., Т. III, стлб. 2859].

20 Ма²ана — лит.: ба±ана.
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260. К³р³н дьэргэлдьиттэххэ,
 Кунньалгы дьэллик 
 Кулуку куйаар кулгаахпынан 
 Истэн сэгэлдьиттэххэ, 
 Алаас Эбэ Хотуну 
 Ар±аа ³ттµн эргитэ к³рд³хх³, 
 Ара±ас сылгым
 Адаарыччы туппут
 Ар±а´ын тµµтµн курдук 
 Адаар хара тыалар 
270. Адаары´ан µµнэн киирбиттэр эбит.
 Со±уруу ³ттµн эргитэ к³р³н кэбистэххэ, 
 Сур сылгым 
 Сургунньа±ын тµµтµн 
 Субуруччу туппут курдук
 Су´ал хара тыалар 
 Субуру´ан µµнэн киирбиттэр эбит. 
 Илин ³ттµн эргитэ к³р³н кэбистэххэ 
 Эрдэ±эс уларым тµ³´µн тµµтµн курдук 
 Эргис хара тыалар 
280. Эргийэ µµнэн киирбит эбиттэр.
 Хоту ³ттµн эргитэ-урбата к³рд³хх³, 
 Куба к³т³рµм хото±ойун тµµтµн 
 Холбуу туппут курдук
 Хо±удал хара тыаларым 
 Хойдон µµнэн киирбиттэр эбит. 
  Ол алын ³ттµнэн
 Эргитэ к³рд³хх³, 
 Боро² ыар±аннан
 Бо±усхаламмыт21 эбит, 
290. Хаты² ма´ынан
 Ханыыламмыт эбит, 
 Хардьан чыычаах
 Хаххаланан22 µ³скµµр 
 Хара ыар±аннан ханыыламмыт, 

21 Бо±усха — лит.: бо±уска — украшение, отделка [ТСЯЯ, Т. II, с. 364].
22 В рук.: хахаланан.
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 Боро² ыар±аннан бо±усхаламмыт эбит. 
  Ол курдук, дьоллоох-соргулаах 
 Алаас Эбэ Хотуммар
 Айан былыта аа²наабатах, 
 Сырыы былыта сыламнаабатах, 
300. Дьа²-дьа´ах дьаарбайбатах, 
 Ыарыы-сµтµµ аа²наабатах,
 Дьоллоох-соргулаах 
 Дойду буолан биэрдэ.
  Ол курдук, 
 Боро² куобах 
 Буккулла онньообут 
 Бодорой таас булгунньахтаах,
 Сылбай са´ыл 
 Сырса онньуур 
310. Сыламан ма²ан 
 Сы´ыылардаах эбит. 
 Туруйа к³т³р 
 Тохтоон тэ´ийэн олорботох
 Тумара дьэллик 
 Толооннордоох эбит,
 Кыталык к³т³р 
 Тохтоон тэ´ийэн олорботох 
 Кындаа кылыс 
 Кырдаллардаах эбит. 
320.  Ол курдук, 
 Тохтоон к³рб³т³х тураахтаах, 
 Кыатанан к³рб³т³х кыталыктаах, 
 Ыллаан уурайбат 
 Ымыы чыычаахтаах, 
 Кµ³рэйэн к³рµлээн уурайбат 
 Кµ³рэгэй чыычаахтаах.
 Ол курдук, 
 £р³³н к³рб³т³х ³т³нн³³х,
 Хараан к³рб³т³х хордьон чыычаахтаах,
330. Кэхтэн к³рб³т³х кэ±элээх. 
  Ол курдук, 
 Ар±а´ыттан тэ´ииннээх
 Айыы айма±а 
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 Айыллыахха айыылаах
 Ала±аркаан-тэтэгэркээн 
 Айыы дойдута манна буолан биэрдэ. 
 К³хсµттэн тэ´ииннээх 
 Кµн айыы айбыта µ³скµ³ххэ айыылаах 
 Кµндµ сир буолан биэрдэ.
340.  Маннык бэйэлээх
 Аан ийэ дойдубар 
 Туох бэйэлээх 
 Хан сµ³л баайа 
 Ханыылаабыт эбитий диэн 
 £йд³³н-дьµµллээн к³рд³хх³,
 Алаас Эбэ Хотун 
 К³²д³й манчаарытын а´ылыктанан,
 Кµ³х отун ³лл³н³н,
 Ынахсыт Айыы Хотун биэрбит 
350. Атырдьах муостаах, 
 А´ылла±ас туйахтаах
 Ынах сµ³´µ 
 Алыс уу´аабыт дойдута
 Буолан биэрдэ. 
 Сы´ыытын тухары
 Сыппай23 сиэллээх 
 Сырса онньообут эбит.
 Алаас барахсан 
 Анды сымыытын курдук 
360. Алла таммаллыы турар 
 Ара±ас илгэлээх, 
 Уостан бараммат уйгулаах, 
 Кэлтэрийэн хааман тахсыбыт 
 Кэтит кэскиллээх. 
  Маннык бэйэлээх 
 Айыы хаан ада±ыйыахха айыылаах 
 Аан Ийэ дойдуга 
 Туох бэйэлээх дьон 
 Дойду о²остон дуурданан, 

23 Лит.: сыспай.
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370. Баай байан, 
 Тот тотон, 
 Ыал буолан, 
 Ыыр µктээн
 Олороллор эбитий диэн 
 £йд³³н-дьµµллээн 
 Тиэрбэс харахпынан 
 К³р³н дьэргэлдьиппитим, 
 Алаас Эбэ Хотун
 Ар±аа кырдалыгар 
380. ¥рдµк мындаалаах
 Аан ала´а дьиэ к³ст³ биэрбитэ.
  Бу аан ала´а дьиэ 
 Тутум бараан дьµ´µнµн 
 Бµдµйэн к³рд³хх³, 
 Кэй бараана 
 Кэйбэлдьийбэтин диэн
 Икки хос баай тиит ма´ынан
 Ойо±остоммут эбит.
 ¥³´ээ дойдуттан тµ´эн 
390. ¥рэйбэтиннэр диэн 
 ¥с хос µрэллибэт
 ¥рµттээбиттэр эбит. 
 Аллараа дойдуттан тахсан 
 Арыйбатыннар диэн
 Алта хос алыннааннар, 
 Кµннµктээх сиртэн 
 Кµлµмµрдээн к³ст³р 
 К³м³лµ³х о´охтообуттар эбит. 
 У²а диэкки олорор ки´и 
400. Улар са±а буолан к³ст³р, 
 Ха²ас диэкки олорор ки´и
 Хара²аччы са±а буолан к³ст³р,
 Билирик24 диэкки олорор ки´и 
 Бил са±а буолан к³ст³р эбит. 
 Одуулаан-дьµ´µйэн к³рд³хх³, 

24 Лит.: биллэрик — лавка, расположенная вдоль противоположной стены от 
входа в якутскую юрту [ТСЯЯ, Т. II, с. 317].
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 О´уордаах у²а оронноохтор эбит, 
 Бичиктээх билирик оронноохтор эбит, 
 Баайта´ан биэни
 Ба´ын бы´а охсон кэбиспит[тэрэ] 
410. Бадьаралыы тэбинэн турарын курдук 
 Ма²ан майдаан остуоллаахтар эбит. 
  Маннык бэйэлээх
 Аан ала´а дьиэ±э 
 Туох бэйэлээх дьон 
 Ыал буолан, 
 Ыыр µктээн, 
 Баай байан, 
 Тот тотон олороллор эбитий диэн
 £йд³³н-дьµµллээн к³рбµтµм, 
420. Архаанньал Тойон о±онньор диэн, 
 Айыы Нууралдьын Хотун эмээхсин диэн 
 Ыал буолан, 
 Ыыр µктээн,
 Буруо та´ааран25,
 А±ыс µрэх ба´ыгар аатыран, 
 То±ус µрэх ба´ыгар сура±ыран,
 Аттаах кымньыыта буолан, 
 Сатыы тайа±а буолан, 
 ¥³´ээттэн µ³рбэ буолан тµ´эн 
430. ¥рэйбэккэлэр, 
 Алларааттан атара буолан кµ³рэйэн 
 Аймаабаккалар,
 Орто туруу дойдуттан 
 Будьур сµµстээхтэр, 
 Буула±а моойдоохтор
 Буулаабаккалар, 
 Олус дьоллоохтук-соргулаахтык 
 Олорбуттар эбит.
  Олорон-олороннор 
440. ¥ллэр µйэлэригэр,
 Саллар саастарыгар 
 О±оломмотох дьоннор эбит. 

25 В рук.: та´аара.
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 Арай биир тµгэ²²э
 Эмээхсин дьахтар 
 Илин а´а 
 Элэмэстийэрин са±ана, 
 Кэлин а´а 
 Кэрэмэстийэрин са±ана,
 Илин тии´э 
450. Тµ´эрин са±ана, 
 Иэдэ´ин этэ 
 Элэйэрин са±ана,
 Имин хаана 
 Кэхтэрин са±ана, 
 Арай биир кэм²э
 Хат буолан ханалдьыйбыт26,
 Буос буолан мотолдьуйбут,
 Ыйа кэлэн ына²наабыт, 
 Кµнэ кэлэн к³д³²н³³бµт. 
460.  Оло²хо буолан баран 
 Омуннаах буолар, 
 Кэпсэл буолан баран 
 Дэмнээх буолар,
 Эмээхсин дьахтар 
 Олус µчµгэй уол о±ону 
 Т³р³т³н кэбиспит. 
 Уол о±ону 
 £йд³³н-дьµµллээн к³рд³хх³,
 Саннын байаатыгар диэри тµ´эр
470. Арыы са´ыл астаах эбит, 
 Эрэдэ´иннээх µµн тиэрбэ´ин курдук 
 Эрилкэй харахтардаах эбит, 
 Таба кыл силиитинэн 
 Арыылаан о²орбут курдук 
 Чараас нарын уостаах эбит. 
  Уол о±о 
 Биир хоноот биирдэннэ,
 Икки хоноот иккилэннэ, 
 ¥³скэлэ²ник µµннэ, 

26 В рук.: аналдьыйбыт.
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480. Омуннаахтык улаатта. 
 Кырдал хонууга 
 Кылыйа онньуур буолла,
 Баай хара тыа±а мастардыын 
 Туста онньуур буолан истэ. 
 Хонон турда±ын аайы 
 Холун этэ 
 Хойдон киирэн барда,
 £р³³н истэ±ин аайы 
 Буутун этэ атыыр о±ус 
490. Буула±а моонньун курдук 
 Бу´уруктуйан киирэн барда. 
 Сыллар-кµннэр аастахтарын аайы 
 Сылдьыбычча сылдьан эрэн 
 И²иирин тыа´а 
 Харда² э´э 
 Хаахтыйарын курдук 
 Ли´игирии кыынньар 
 Буолан киирэн барда.
 Уол о±о барахсаны 
500. Тµтµм бараан т³р³лµн
 Бµдµйэн к³рд³хх³, 
 Хан-ча±аан сэбэрэтин 
 Хайырдаан к³рд³хх³,
 Хастаабыт тиит курдук харылаах,
 Суллаабыт тиит курдук сотолоох,
 Уолах тиит27 курдук уллуктаах,
 Бэ´эл тиит28 курдук бэгэччэктээх29,
 ¥с былас дарайар сарыннаах, 
 Алта былас биэкэйэр бииллээх, 
510. Ар±а´ыттан тэ´ииннээх 
 Айыы хаан айма±ар
 Халы² хахха буолар, 
 К³хсµттэн тэ´ииннээх 

27 Уолах тиит — молодая лиственница средней величины [БТСЯЯ, Т. XII, с. 194].
28 Бэ´эл тиит — низкорослая лиственница.
29 В рук.: бэглэчэхтээх.
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 Кµн айыы дьонугар
 Суон дурда буолуох айылаах 
 Уол о±о буолан биэрдэ.
  Уол барахсан
 Арай биир кэм²э 
 Алаас Эбэ Хотун 
 Кэдэйэр си´иттэн, 
520. Эргийэр кииниттэн µµнэн тахсыбыт 
 А±ыс салаалаах 
 Аар Дуук Ма´ыгар тиийэн туран, 
 £рг³ст³³±µнэн ³р³ к³р³н туран, 
 ¥рдµк мэ²ийэ ма²ан халлаа²²а 
 Саба±а30 дьаалы ыты´ынан 
 Далбаатаан кэби´э-кэби´э, 
 ¥рдµк кµндµл ма²ан халлаан 
 ¥рдэ дьоло31 барыар диэри
530. ¥³гµлµµ-ха´ыытыы, 
 Ыллыы-туойа, 
 Тыл этэн, 
 Тойук туойан,
 Уо´а чорбо²ноон, 
 Уолуга томтойо
 Турбута эбитэ µ´µ:
  — Эр-дьаалабын! 
 Эрэллэрин эриэхситин,
 Эминэ тугуй, о±олоор! 
540. Мин диэтэх ки´и
 Оро´улаан улаатар ки´илээх, 
 Олкура²наан т³нн³р сµ³´µлээх, 
 Оро´уоллаах уулаах,
 Ойон тэмтэйэр кµннээх 
 Орто аан ийэ дойдуга т³р³³ммµн, 
 Аналлаах аат диэни билбэккэ, 
 Аналлаах атас диэни анаммакка,
 Ту´ааннаах до±ор диэни билбэккэ,
 Абаа´ыта-айыыта биллибэккэ 

30 Саба±а — толстый комель.
31 Лит.: дь³л³.
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550. Айыллыбыт ки´и буоллум. 
 ¥³´ээ дойдум суланар укаа´ыгар, 
 Сµдµ дьаалы уураа±ар,
 Анаммыт ахсааныгар киирбит 
 Буолуох тустаах этим. 
 ¥³´ээ сµµллэр айыыларым
 Туох дьыл±алаах ки´ибин этэн,
 Аналлаах ааттаан, 
 Миинэр ми²элээн,
 Тардыстар дала´алаан к³рµ³ххµтµн
560. Т³´³л³³х буолуо±ай? 
 К³рд³´µµ б³±³ кµртµ³ннээх32, 
 Аарта´ар33 тыл ахсааннаах, 
 ¥с кµдэн µтµ³ кµлµккµтµгэр сµгµрµйэбин, 
 Тоно±остоох бэйэ±итигэр то²хойобун, 
 Хаалдьыктаах бэйэ±итигэр ха²кыйабын, 
 Ытык тылбын ылыны², 
 Хаарыан тылбын хаалларыма²!
  Бухатыыр ки´и 
 Ырыа ыллаан, 
570. Са²а са²аран, 
 ¥лµскэннээх µрдµк ма²ан халлаан 
 ¥рдэ дь³л³ барыар диэри
 ¥³гµлээн кэбиспитэ. 
  Ол кэнниттэн
 ¥чµгэйи этти² диэн 
 ¥³рээччи баара биллибэтэ±э, 
 Ку´а±аны этти² диэн
 Хомойооччу баара биллибэтэ±э, 
 Ол курдук, 
580. Дьиэтигэр тахсан утуйа сыппыта. 
  Ол сытан санаа б³±³±³
 Самнары баттатан, 
 Тутум тµ´эн,
 Харыс хамсаан, 
 «¥³´ээ айыылартан 

32 Лит.: кµттµ³ннээх — полезный, путный, достойный [БТСЯЯ, Т. V, с. 111].
33 Лит.: аатта´ар. 
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 Дьыл±ата суох ки´и буолла±ым» — диэн, 
 «То±ус Ньукуола та²араттан
 Тутаа±а суох, 
 Аанньал та²араттан
 Арчыламматах ки´и буолла±ым» диэн 
590. Хоргута-хомойо, утуйа сыппыта. 
  Ол утуйа сытан 
 Уутун быы´ынан и´иттэ±инэ, 
 Сир µрдэ сиккиэрдэннэ34, 
 Дойду µрдэ долгунурда,
 Инискэннээх илин халлаан 
 Истиэнэтин аннын диэккиттэн 
 Илигириир тыал тыалыран, 
 Илигирэтэн киирэн барда, 
600. Тµ³рт тµрµлµ³кэлээх35 
 Тµтµм дьµккµ³р холорук 
 Тµ²нэри с³р³³н
 Тиийэн кэллэ, 
 А±ыс татал±алаах36

 Ала дьалхаан холорук 
 Та²нары сатыылаата, 
 Ты´а±ас ынах са±а
 Сымара таа´ынан тибиргэллэннэ37,
 Бургунас ынах са±а 
610. Буотама таа´ынан буркуннанна. 
  Ол курдук,
 Тµ³рт µ³дэннэрин бµ³лээтэ, 
 А±ыс ааннарын хаххалаата. 
 Сордо² балык 
 Ойуурга тахсан ту´ахха и²иннэ, 
 Куобах кыыл 
 Кµ³л туутугар киирдэ. 
 Хо´уун ³тт³ 
 Куотарга бардылар,

34 В рук.: сиркиэрдэннэ.
35 Лит.: тµрµлµ³к — тревога [Пек., Т. III, стлб. 2916]. 
36 Татал±а — сильный дождь со снегом.
37 Лит.: тибиилэннэ — вьюжить, мести, заметать [БТСЯЯ, Т. X, с. 312].
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620. Саарбах, кыаммат ³тт³ 
 Са´арга бардылар. 
 «Туох ааттаах 
 ¥лµскэннээх µлµгэрэ буолла±ай, 
 Анысханнаах айдаана буолла±ай?» диэн, 
 Тута´аларыттан тахсан 
 Одуулаан-дьµµллээн к³рбµттэрэ,
 Халлаан а²аарын38 саба халыйан, 
 £л³р ³лµµ 
 ¥с бастаах Дьалан ³кс³кµ 
630. К³т³н тµ³ллэн кэлэн, 
 Тута´аларын иннигэр
 То±ус тиити холбуу тардан 
 Олороору гыммыта 
 Кыайан уйбакка, 
 Сиэмэ бурдук курдук 
 ¥лтµ баран, 
 Хара тµ³´µнэн сиргэ кимиллэ тµстэ.
  Ол сµдµ к³т³рµ 
 Тµтµм бараан т³р³лµн 
640. Бµдµйэн к³рд³хх³, 
 Хан-ча±аан сэбэрэтин 
 Хайырдаан к³рд³хх³,
 Мэйии, харах билбэтэх, 
 Т³рµ³н кэлэн к³рб³т³х, 
 К³рµ³х да суох, 
 К³рбµт да суох, 
 Чаан олгуй са±а т³б³л³рд³³х эбит, 
 Чааскы айа±ын са±а харахтаах,
 Содуомнаах уон дэгиэ ты²ырахтаах,
650. Кыыдааннаах кырыйыы бала´а кынаттаах,
 Тимир чыллырыыт тµµлээх, 
 Сойуо хара тумустаах эбит. 
  Ол олоронм 
 Сойуо хара тумсун 
 Сототун та´ыгар 

38 В рук.: а²аары.
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 Судур±аччы охсоот, 
 Кырыылаах аалыы тумсун 
 Кынатын та´ыгар
 Кыыбыр±аччы анньынаат, 
660. Аппа сыыра быстан эрэрин [курдук]
 А²алы хаан айа±а аппа²наан, 
 Са²а са²аран, 
 Тыл этэн,
 Тойуктаан то±ута баран, 
 Ыллаан-ынчыктаан,
 Ааттаан кэлбит наадатын кэпсээн, 
 Сорук о²остон, 
 Суо дьа²ытаан39 кэлбитин ту´унан 
 Кэпсэл кэпсии 
670. Олорбута эбитэ µ´µ:
  — Ар-татайбын! 
 Алаатыгар, о±олоор!
 Айыы Нууралдьын Хотун эмээхсин,
 Архаанньал Тойон о±онньор, 
 Аата-суола айылла илик уол о±о, 
 Бука барыгытыгар 
 Тосхоллоох дьо´ун улахан
 Дорообо буоллунууй! 
 Дорообо диэтэ диэн
680. Туорар±атар буолаайа±ыт, 
 Дойду-дойду туттар тыла 
 Тус-туспа буолааччы!
 Туох бэйэлээх ки´и кэлэ²²ин 
 Толоон ортотуттан 
 Дорообоннон то´о±олонну² диэтэргит, 
 Ба´ыыбаннан маанылааты² диэн 
 Ыйытар буолларгыт, 
 Харда² Баай Тойон о±онньор диэн 
 А±а курдук а±алаахпын, 
690. Ап Чарай Хотун диэн 
 Ийэ курдук ийэлээхпин, 

39 Лит.: суо дьа²ыдый — говорить веско, внушительно, грозно [ТСЯЯ, Т. II, 
c. 309]. 
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 Бэйэм аллаах ат сылгы 
 Кыайан тардан дьалкыппатах 
 Албан ааты², 
 Соно±ос сылгым со´он дьулуруйбат 
 Сонун дьолуо сура±ы² 
 Кимий диир буолларгыт,
 Ха²ыл Хара аттаах 
 Хаан Хатылаан диэн 
700. Аат курдук ааттаахпын. 
 Туох соруктаах буолан 
 Суол му²наан то±оостун.
 Ханнык наадалаах буолан 
 Аартык му²наан аа²нааты² диэн 
 Ыйытар буолларгыт, 
 Айан ки´итэ наадабын эттэхпинэ, 
 Суол ки´итэ сорукпун кэпсээтэхпинэ, 
 Ар±аа халлаан алын тэллэ±ин 
 Саба баттаан оло±урбут
710. Кµн Дьµ´µ³лдьµн Тойон о±онньор
 А±ыс о±отун анныкыта, 
 То±ус о±отун тобо±о, 
 Эмиий куурдара, 
 Эмсэх кэби´эрэ 
 Сэттэ былас сы´ыахтаах40

 Кыыс Тэгиэримэ диэн 
 ¥рдµк ааттаах,
 ¥тµ³ сурахтаах кыыс дьахтары
 Ойох о²остоору илдьэммин 
720. Иэримэ дьиэбэр тиэрдибитим 
 Айыы ки´итэ 
 До±оро суох буолан, 
 Дьиэтигэр тэ´ийэн-тулуйан олорбот эбээт!
 Кµн кыы´а кµ³рэгэйбэр, 
 Айыы кыы´а далбарайбар 
 До±ор гыныахпын, 
 Бу атаах уолгутун 

40 Лит.: су´уохтаах.



38 Дьирибинэ Боотур

 Биэриэххит буолаарай? 
 Ар±а´ыттан тэ´ииннээх
730. Айыы айма±ар, 
 К³хсµттэн тэ´ииннээх
 Кµн дьонугар 
 Кµтµ³т о±о буоламмын,
 Уруу тамайан к³рд³´³р идэлээхпин. 
 Тойон кылыным 
 Туора тылласпытын тобо±олоотум, 
 Ийэ кылыным 
 Энчи тылласпытын ииннээбитим, 
 Уол кылыным 
740. То´о±о тура±ас аттаах
 Тойон Долгуйа бухатыыр 
 Охсу´ааччы буолан дуолур±аан, 
 Ыччат уу´уурун
 Ый устата ыраатыннарда. 
 Дьэ, уолгутун
 Биэрэр биэрбэт тылгытын биир
 Биир биллэрэ охсу² эрэ! 
 Биэрдэргит да ылыа±ым 
 Биэрбэтэргит да ылыа±ым, 
750. Буолуммат буолла±ына
 Соно±о´ум кутуругар 
 Состорон барыа±ым!
  Уол о±ону 
 Ха´ан, ким кинини 
 Ыыстаабыта кэлиэй, 
 Уохтаахтык кыы´ырда, 
 Улаханнык ³´µргэннэ. 
 Тута´атын тулаан ³ттµн
 То±ута к³т³н, 
760. Кµлµк ³ттµн 
 К³²µтэ к³тµ³лээн, 
 Та´ырдьа ойон та±ыста.
 Айан-дьайан µ³скэппит 
 Аар Тойон а±ата, 
 Иитэн-харайан µ³скэппит
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 Кµбэй Хотун ийэтэ 
 Тохтоо диэн буойаннар 
 То²оло±ор ыйаннылар.
 Ынараа ба±айыта 
770. «Атаах уол эрээри,
 Уо±а-кылына тугун сµрэй!»
 Диэбиккэ айыылаах, 
 Тус хоту диэкки 
 К³т³н куо±айа турда. 
  Ол кэнниттэн, 
 Уол о±о барахсан 
 И²иирин тыа´а
 Иистэнэр марсыына тыа´ын курдук 
 Ли´игирии кыынньан,
780. Былчы²ын этэ 
 Дьорохой балык курдук 
 Тµллэ²нии онньоото. 
 Сутуруктуу тута-тута 
 Ы´ыктан кэбистэ±инэ, 
 Тарбахтарын т³б³тµттэн
 Хара хааннар сынньылыстылар.
 Куударалаах батта±а ³р³ туран, 
 Холорук с³р³³бµт ойуурун курдук 
 Т³тт³рµ-таары буутайданна.
790.  Ол турда±ына, 
 ¥лµскэннээх µрдµк ма²ан халлаана 
 Кымыс хойуутунан ибиирбит курдук 
 Кы´ыл эбир тµ´эн кэбистэ 
 Дьэс алтан кµ³´µ 
 Тµ²нэри уурбут курдук 
 Кытара убайан41 хаалла. 
  Ол кэнниттэн, 
 £йд³³н-дьµµллээн к³рбµтэ, 
 Кµлµмµрдµµр кµндэл ма²ан халлаан 
800. К³±³р³р кµ³х салгынын дала´аланан, 
 Анысханнаах атара буурай халлааным 

41 Лит.: умайан.
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 Аалай салгынын µктэллэнэн, 
 К³рµ³х да суох, 
 К³рбµт да суох, 
 ¥тµ³ к³рµ²нээх, 
 ¥чµгэй бэйэлээх 
 Кырылы ма²ан халлаан 
 Кыйаар салгыныгар кыыгыначчы устар 
 Кынатын т³б³тµгэр
810. Уран тарбахтаах 
 Ойуулаан о²орбутун курдук 
 Кыырпах-иирпэх харалаах,
 Кылбаа ма²ан дьµ´µннээх, 
 Кырааскалаах тумустаах, 
 Ара±ас кылдьыы харахтаах
 Кыталык к³т³р кэлэн, 
 ¥рдµнэн эргийэ сылдьан, 
 Энэлгэннээх тойугунан
 Энэлийэ туойа сылдьыбыта µ´µ:
820.  – Доом силик,
 Дом силик буоллунууй!
 Айхалбына дьаралык,
 Дом силик буоллунууй!
 То²оло±ум т³б³тµгэр
 Ло²кунаахтыы м³²µтэлиир 
 Ло²кур б³д³² чуорааным 
 Лоомуутпуна ч³кч³²³42 
 Буолуталаан чо²уйу²,
 Харыбынан охсуллар 
830. Хампа дьайаан бытырыыс 
 Хамсаммалаан и´иий дуу, 
 Сотобунан долгуйар
 Солко нуо±ай бытырыыс 
 Субуруйа долгуйууй, 
 Архаанньал Тойон о±онньор, 
 Айыы Нуоралдьын Хотун эмээхсин, 

42 Лоомуут — лит.: лоокуут — разновидность кулика, большой улит [БТСЯЯ,  
Т. VI, с. 119]; ч³кч³²³, в рук.: ч³кч³²³³ — кулик.
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 Тускулардаах бэйэ±итигэр,
 То² дьаа´ын кµ³²²µтµгэр
 Дорообобун тутаргытыгар 
840. К³рд³´µµ б³±³ кµртµ³ннээх, 
 Аарта´ыы б³±³ ахсааннаах! 
 Ким бэйэлээх
 Ки´и кэлэн, 
 Добун халлаан 
 Тобурах дуулай салгыныттан 
 Дорооболоон то²хойду² диэтэргит, 
 Ба´ыыбаннан маанылааты², 
 Кµлµмµрдэс сырдыктаах 
 Кµµлэй ма²ан салгынтан
850. Кµ³мэйгинэн кµндµлээти² диэн,
 Ыйытар буолларгыт, 
 А±ыс халлаан
 Арчы´ыта буолан айыллыбыт,
 То±ус дойду 
 Домньута буолан о²о´уллубут 
 Айыы Дьура±астай уда±ан диэн 
 Аллаах атыыр сылгы
 Кыайан тардан дьалкыппатах
 Албан-дьа´ах ааттаахпын, 
860. Соно±ос сылгым 
 Со´он дьулуруйбатах
 Сонун дьолуо сурахтаах 
 Ки´и аххан буолабын! 
 Туох соруктаах буолан 
 Суол му²наан то±оосту²,
 Ханнык наадалаах буолан 
 Аартык му²наан 
 Аа²нааты² диир буолларгыт,
 ¥³´ээ дойдуттан 
870. Улахан сорукка,
 Улуукан наада±а кэлитэлээн турабын.
 Ол тугуй диэтэргит, 
 Э´иги уол о±о±утугар 
 Албан-дьа´ах аат и²эрэ 
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 Кэлэн турабын. 
 Ол тугуй диэтэргит, 
 Архаанньал Тойон о±онньор а±алаах, 
 Айыы Нуоралдьын Хотун эмээхсин ийэлээх,
 Чи² халлаан 
880. Чиэппэрэ холобурдаах
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах
 Дьирибинэ Боотур диэн аат и²эрдилэр. 
 Орто туруу дойду
 Уордаах мохсо±оло, 
 Улайдаах оно±о´о буоллун диэн, 
 Тостубат у²уохтаан,
 Тохтубат хааннаан, 
 Сылайбат и²иирдээн, 
 Алдьаммат сиртэн абарыылаан, 
890. Силлибэт сиртэн сэтэлгэлээн, 
 Чы²ыс Хаантан дьыл±алаан,
 Одун Хаантан о²о´улунну², нойоон!
 Кыргыылаах баттахтаах, 
 Кырдал хайа са±а кы´алаах, 
 Кµрбэ дьаа²ы са±а кµ³ртээх 
 Кыдай Бахсылаан Тойон о±онньорго бара²²ын, 
 ¥с кµдэн хара кµлµгэр сµгµрµйэ²²ин
 Кµтµр диэн к³рд³ст³ххµнэ,
 Сытыы кылаан сынтарыйар,
900. Хатан кылаан халтырыйар 
 Халы² тириилээн, 
 £ст³³ххµн ³´³г³йдµµр,
 Саастааххын сарбыйар 
 £рг³с кылаанныа±а. 
 Дьэ, нойоон, быдан дьылга 
 Бырал±аннаах быра´аай буоллун! — диэн баран,
 Кыталык к³т³р
 ¥лµскэннээх
 ¥рдµк ма²ан халлаан диэкки 
910. £р³ к³т³н тэлээрэ турда. 
  Ол кэнниттэн, 
 Уол о±о 
 ¥рдµк халлаантан ыйаахтаах, 
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 ¥³´ээ²²и µс сµµллэр айыыттан тутулуктаах 
 Бухатыыр ки´и эбиппин диэн 
 ¥³рэн-к³т³н, 
 £р³й³н-ч³р³й³н, 
 Алаа´ын ортотугар турар
 А±ыс салаалаах Аар Дуук Маска
920. Тиийэн туран, 
 £сс³ тугу гыныахха с³бµй диэн 
 Тура-олоро толкуйданна,
 Сыта-тура сыаналанна. 
 Аналлаах-мэнэллээх 
 Тардыстар дала´алаах,
 Миинэр ми²элээх 
 Буолуохтаахпын дии санаан,
 ¥лµскэннээх 
 ¥рдµк мэ²ийэ ма²ан халлаантан 
930. К³рд³´µ³хтээхпин диэн, 
 Саха ки´и сарадахтаах санаата 
 Саллан-саараан тиийбэтэх 
 Сарбахтаах-садьыыбалаах
 Сарай ма²ан халлаан диэкки
 Тиэрбэс хара±ынан 
 £р³ к³р³н та´аарда уонна 
 £рг³ст³³±µнэн ³р³ к³р³н туран, 
 Суманнык диэн
 Ырыа ыллаан, 
940. Тойук туойан, 
 Са²а са²аран, 
 Уол о±о барахсан 
 Уо´а-тии´э турталдьыйан, 
 Уолуга томтолдьуйа турбута эбитэ µ´µ:
  – Дьээ-буо, дьээ-буо! 
 ¥³´ээ²²и µрдµк сууттарым, 
 ¥²эр та²араларым,
 Икки иэдэскитигэр 
 Илдьэ турар
950. Истигэн сэргэх, кулуку куйаар,
 Кунньалгы дьэллик кулгааххытынан
 Мин диэтэх ки´и 
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 Туойар тойугум
 Тор±о томоон хо´оонун 
 То±ус µµттээх доло±ойгутугар 
 Тута ба±ас туруоххутун 
 Т³´³л³³х буолуой?
 Этэр тылым 
 Эгэлгэлээх ис хо´оонун
960. Икки иэдэскитигэр 
 Илдьэ сылдьар
 Куйаар кулгааххытынан
 Истигэн сэргэх 
 Истэ сэргэ±элээн,
 Итэ±эйэ-кирдьиктэнэ43 туруоххутун 
 Т³´³л³³х буолуо±ай? 
 Ол тугуй диэн 
 Ыйытар эбит буолларгыт, 
 ¥³´ээ²²и µс сµµллэр айыылартан 
970. Туллар кылаан тутаахтаан, 
 А±ыс ахтар айыылартан
 Амарыын44 дьаалы аат ааттаан
 Айбыккытыгар сиртэн халлаа²²а диэри 
 Бай±ал дири²ин са±а 
 Басты² улахан махтал буоллун! 
 Ол кэнниттэн
 Улахан ми²эбин, 
 Тардыстар дала´абын, 
 Аналлаах атаспын
980. Тµ´эрэн кулу² эрэ! 
 А±ыс биттэхтээх
 Аартык ийэни 
 Арыйар кµнµм 
 Тиийэн кэллэ, 
 То±ус то±ойдоох, 
 Суланар кулукулаах 
 Суол ийэни 

43 Кирдьик — лит.: кырдьык.
44 Лит.: амырыын.
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 Тобулар кµнµм
 Тиийэн кэллэ. 
990. Харда² Баай Тойон а±алаах, 
 Ап Чарай Хотун эмээхсин ийэлээх, 
 Аллараа дойдум 
 А±ыс биис уу´ун 
 Алдьархайдаах атамаана 
 Хаан Хатылаан 
 Килбиэннээх сирэйбин киртиттэ. 
 ¥лтµ µ³±эн-ыыстаан барбытын 
 Ир суолун ирдээммин,
1000. Ириэнэ±эр тиэрдэн 
 Ирдэ´эн к³р³³рµ гынабын.
  Ол кэнниттэн, 
 ¥µт тунаах45 бэйэлээх46

 ¥мµрµйэр кµ³х салгыны олбохтонон,
 К³й салгыны к³л³л³н³н, 
 К³бµ³р былыт µллµктэнэн, 
 Ат сылгы барахсан 
 ¥рдµк халлаантан 
 Тµ³рт ч³мчµµр к³мµс туйа±а харааран,
 То±ус былас усталаах 
1010. О²очо куйаар кутуруга субуллан,
 Сэттэ быластаах 
 Нэбилийэр нэлим солко 
 Сиэлэ тэлээрбитинэн,
 Сэтинньи ый сэттэ са²атын
 Сэргэстэ´иннэрэ уурбут курдук
 Икки истигэн сэргэх кулгаа±а 
 Сэрбэйбитинэн 
 Алтынньы ый алта са²ата 
 Алты´ан турарыгар холобурдаах 
1020. Ала ча±аан харахтара
 Аралыйбытынан кэлэн, 
 Тус иннигэр хоруйа тµстэ. 

45 Лит.: тунах — пелена, завеса, марево [БТСЯЯ, Т. XI, с. 116]. 
46 В рук.: бэйэллээх.
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 Ат сылгы барахсаны 
 Тµтµм бараан т³р³лµн 
 Бµдµйэн к³рд³хх³,
 Хан-ча±аан сэбэрэтин 
 Хайырдаан к³рд³хх³, 
 ¥рдµк мындаалаах, 
 ¥тµ³ к³рµ²нээх эбит. 
1030. Куо´арыахха айыылаах 
 Кудумдьулаах47 хоннохтоох,
 Сµµрµ³ххэ-к³тµ³ххэ айыылаах
 С³±µмэр µтµ³ с³´µ³хтэрдээх эбит. 
 Кырдьык да±аны 
 Айыы Дь³´³г³йт³н 
 Айыллыбыт диэххэ айыылаах 
 Ат сылгытын а±алан,
 Айыылаах-буруйдаах 
 Аттыгар чуга´аабатах, 
1040. Сордоох-дьайдаах
 Чуга´ыгар кэлбэтэх, 
 Кирдээх-дьайдаах 
 Сырайын к³рд³рб³т³х,
 Тойон ки´и барахсан 
 ¥с кµннµк сиртэн 
 Тµ´эн сµгµрµйэн кэби´эр,
 ¥с сиринэн монньохтоох бойбордоох,
 £рµ³ллээх дьа±ыллаах 
 Тойон сэргэтигэр а±алан 
1050. То±уста туомтаан, 
 А±ыста аралдьыйан,
 Ону´ун олбуйа тардан 
 То±ус хонук тухары 
 Чолоччу баайан кэби´эн, 
 Хайа астахха хаан тахсыбат,
 Сиирэ астахха симэ´ин тахсыбат
 Буолбутун кэннэ, 
 Курбуу-дьирбии 
 Холунун холуннаата, 

47 Кудумдьулаах — расширяющийся книзу [БТСЯЯ, Т. IV, с. 433].



ОлоІхо 47

1060. Сµµрэр былыт 
 С³рµ³тµн с³рµ³лээтэ, 
 Буурай былыт 
 Ботуоскатын ботуоскалаата,
 Ха²ха48 дьолуо ы²ыырын 
 Хап бааччы 
 Халты´ыннара ууран кэбистэ,
 Кµлэр уодьуганын 
 К³л³´³тµн булан 
 К³нн³р³н кэтэртэ, 
1070. Саба±а дьалхаан тэ´иинин49 
 Кэтэрдэн кэбистэ.
  Ол кэнниттэн, 
 Ат сылгы тойон сэргэтин т³рдµттэн 
 Хаардаах бугул са±а буордары 
 То±ута табыйан кµ³рэ²нэтэ онньоото, 
 Тоор гына тыбыыран кэбистэ уонна 
 Ки´илии кэпсэллээх, 
 Сахалыы са²алаах буолан,
 Туман туураа тойуктаах 
1080. Ыыс быдаан ырыалаах 
 Буола турбут эбит:
  — Айыы´а±ы, айыы´а±ы! 
 Эминэ да тугуйбуна! 
 А±ыс уоммун туолуталаан
 Акыйбалыы кырдьаахтыахпар дылыбына
 Адарайдыыр ар±а´ыгым аргы´ыга,
 То±ус уоннуур саастааныкпын 
 Туолаахтыахпар дылыбына 
 Тойонмуна ар±а´ыгым до±оруга
1090. Буолуталаан о²о´уллубут 
 Тойонмуна иччилэрим
 Тускулардаах бэйэлэргэр 
 Дуолан улахан дорообобун 
 Тута ба±ас тур эрэ! 

48 Ха²ха — вьючное седло.
49 Саба±а тэ´иин — толстый, огромный повод.
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 Минниир50 диэтэх соно±ос сылгы 
 Туойар тойугум 
 Тор±о дуулай хо´оонун 
 То±ус µµттээх доло±ойгор 
 Тута ба±ас тур эрэ!
1100. Этэрбинэ эттиир 
 Нуорай тылбын
 Икки иэдэскэр илдьэ турар
 Истигэн сэргэх, 
 Кулуку дьэллик кулгааххынан 
 Истэ сэргэ±элээн
 Итэ±эйэ-кирдьиктэнэ туруоххун
 Т³´³л³³х буолуо±ай? 
 Ол тугуй диэ²²ин 
 Ыйытар эбит буолларгын, 
1110. Эйиигин кытта бииргэ 
 А±ыс биттэхтээх
 Ар±ан51 айан суолун арыйыахпыт,
 То±ус биттэхтээх 
 Суол ийэни тобулуохпут турда±а, 
 Эрэйдээх э²ээрин тэлэйиэхпит, 
 Сордоох-содуомнаах суолу 
 Тобулуохпут турда±а. 
 Мин диэтэх соно±ос сылгыны 
 Дьэргэлгэн сµµрµк диэн
1120. Мээнэ±э да аат и²эрбэтэхтэрэ,
 Сµµрэр эрэ буолбатахпын —
 К³т³рбµнэ кынаттаахпын. 
 £л³р кµнµ² µтµрµйэн,
 Хаалар кµнµ² хабырыйан кэллэ±инэ,
 £ст³³±µ да кытта 
 £л³рс³р да кыахтаныа±ым.
 Сµбэлиир52 сµбэбиттэн

50 В рук.: миниир.
51 Ар±ан — имеющий оживленное движение [ТСЯЯ, Т. I, с. 548].
52 В рук.: сµбэллэтиир.
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 Туоруур ба±ас 
 Айыылардаах буолаайа±ын, 
1130. Кэриэс тылбын 
 Кэ´эрбинэ буолаайа±ын! 
 Холу² этэ хойдо илик, 
 Си´и² этэ ситэ ба±ас илигинэ, 
 Ада±ыйбыт 
 Аанныыр ийэ дойдугуттан 
 Арахсаары гынаахтааты²!
 Сµргµн-кэпкин тардынаахтаан, 
 Айаннаахтаан к³р³³р эрэ. 
 Туойбут ба±ас тойуктарым тосхоллоннун, 
1140. Эппит тылым сэ²кэннэннин53! 
 Уруй буоллун! 
 Айыы´а±ы, айыы´а±ы,
 Эминэ тугуй, о±олор да!
  Ол кэнниттэн, 
 Уол о±о барахсан
 Ат сылгытын µрдµгэр 
 Харадьыктан54 к³ппµт 
 Хара улардаа±ар хапса±айдык
 Ха²ха дьолуо ы²ыырыгар 
1150. Хатана тµстэ,
 Туму´ахтан к³ппµт
 Токутар55 улар курдук 
 Чоноччу олорон кэбистэ. 
 Соно±ос сылгытын
 Ти² гына ти²илэхтээн ньиргиттэ,
 Куус гына кымньыылаан 
 Чэгиэн у²уо±ар диэри 
 Дэлби о±уста,
 Хатан у²уо±ар диэри 
1160. Чап гына саайда. 
 Соно±ос сылгы барахсан

53 Лит.: от сэ²кил — наказание, кара, возмездие [БТСЯЯ, Т. IX, с. 581]. 
54 Харадьык — лит.: харалдьык.
55 Токутар — тетерев.
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 Тэктир56 сиртэн 
 Тэбинэн к³тт³, 
 Очур сиртэн
 О±устаран ойдо. 
  К³²µтэ тэппитэ —
 Кµ³л онно буолан ч³²³рµстµлэр,
 Хайыта тэппитэ —
 Аппа аана буолан а²алыстылар, 
1170. Сыыйыта тэптэрбит
 Сы²ынах мастара 
 Сыр±ан э´э кыыл курдук 
 Сыналыйа-сыналыйа сырыстылар, 
 Ибилитэ тэптэрбит
 Эмэх мастара 
 Эбээн эмээхсинин курдук 
 Энэлийэ-энэлийэ эккирээтилэр57.
  Ол курдук, 
 Толоон кµ³лµ тулалыы
1180. То±ута тэптэрдэ,
  Ол курдук,
 Уохтаах эти² сирдьиттэнэн, 
 Сааллар ча±ыл±ан аргыстанан, 
 Дьухха58 ууга туллан тµспµт 
 Тура±ас анньыы курдук 
 Супту туойуллан тµ´эн 
 Киирэн испитэ. 
 Уохтаах айанын дьалхааныгар 
 Аан дойду µµнэр ма´а-ото 
1190. Куударалаах ки´и батта±ын курдук 
 Т³тт³рµ-таары буутайданна. 
  Ол курдук,
 Уохтаахтык айаннаан 
 Кы´ы²²ы б³±³тµн 

56 Лит.: тэхтир — неровность; всякого рода препятствие, опасность, затрудне-
ние [Пек., Т. III, стлб. 2652]. 

57 В рук.: эккирээтэ.
58 Дьухха — чистый ото льда [ТСЯЯ, Т. III, с. 456]; в рук.: дьуха.
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 Кырыатынан билэн,
 Сааскы б³±³тµн 
 Хахсаатынан саба±алаан, 
 Сайы²²ы б³±³тµн
 Самыырынан сибигилээн, 
1200. Кµ´µ²²µ б³±³тµн 
 £ксµ³нµнэн ³йд³³н,
 Тымныы хонугу хонон, 
 Дьыбардаах айаны айаннаан, 
 А±ыс харахалаах
 Аартык хотуну айаннаан, 
 То±ус то±ойдоох 
 Суол ийэни тобулан,
 Арай биир сиргэ тиийэн кэлбитэ:
 Тимир и´э²элээх тиэстибит,
1210. Мас и´э²элээх бааралаабыт 
 Дойдута буолан биэрдэ. 
  Ол аарыма дойдуну
 £йд³³н-дьµµллээн, 
 Эргитэ-урбата к³рд³хх³, 
 Сытыйбатын диэннэр
 Сымара таа´ынан сыттыктаабыттар,
 £±µллµбэтин диэннэр 
 £±µмэр таа´ынан µрµттэммит, 
 £±µллµ³ диэннэр 
1220. £рµµ ньыгыл тимиринэн
 ¥рµттэммит эбит,
 Кµрбэ хайа са±а 
 Кµтµр µлµгэр дьиэ турар эбит. 
  Маннык бэйэлээх
 Суостуганнаах аан ала´аны 
 £р³ к³р³н туран, 
 Саманнык диэн са²алаах, 
 Сити курдук диэн 
 Ырыалаах-тойуктаах буола
1230. Турбута эбитэ µ´µ:
  — Дьээ-буо, дьээ-буо! 
 Эр-дьаалабын,
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 Эрэллэрин эриэхситин-эгэлгэтин, 
 Эминэ тугуй, о±олоор! 
 Кµрбэ дьаа²ы хайа са±а кµ³ртээх,
 Кырдал хайа са±а кы´алаах,
 Кыдьылыын тимир кыта±астаах,
 Отут к³ст³³х сиртэн 
 Онньоон-кµлэн к³ст³р 
1240. Чоруун59 тимир
 Кырыыстаах-дьаныардаах кыта±астаах, 
 Кыргыылаах баттахтаах
 Кыдай Бахсылаан Тойон о±онньор! 
 Тускулаах бэйэ±эр,
 То² дьулай кµ³²²эр 
 Дьо´ун улахан 
 Дорообобун тутаргар
 К³рд³´µµ б³±³ кµртµ³ннээх,
 Аарта´ыы б³±³ ахсааннаах, 
1250. ¥с кµдэн кµлµккэр сµгµрµйэбин!
 Ха´ыытаатар са²ата и´иллибэтэх,
 Хайдар суола к³стµбэтэх, 
 Хайа дойду ки´итэ кэлэ²²ин, 
 Толоон хаба ортотуттан 
 Дорообоннон то´о±олонну² диэн,
 Ба´ыыбаннан маанылааты² диир буолларгын,
 Оройунан онньуур 
 Оро´уоллаах уулаах, 
 Охтон бараммат мастаах,
1260. Уолан бµппэт уулаах,
 Оро´улаан улаатар ки´илээх,
 Олкура²наан улаатар сµ³´µлээх,
 Ойон тэмтэйэр кµннээх 
 Орто мэ²э дьа±ыл дойдуттан
 Архаанньал Тойон о±онньор а±алаах,
 Айыы Нуоралдьын Хотун эмээхсин ийэлээх, 
 Чи² халлаан 
 Чиэппэрэ холобурдаах 
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 

59 Чоруун — крепкий.
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1270. Дьирибинэ Боотур диэн
 Аллаах ат сылгы 
 Тардан дьалкыппат
 Албан ааттаах, 
 Соно±ос сылгы 
 Со´он дьулуруйбатах 
 Сонун дьолуо сурахтаах 
 Бухатыыр ки´и 
 Аат ааттаан
 Албан уккуйан60, 
1280. Сурах ууран 
 Суо дьа²ытыйан, 
 Айан айаннаан 
 Тиийэн кэлэн турабын.
 Туох соруктаах буолан, 
 Суол му²наан то±оосту² 
 Диир буолларгын, 
 Ар±а´ыттан тэ´ииннээх
 Айыым айма±ын 
 А´ыныам диэн,
1290. К³хсµттэн тэ´ииннээх 
 Кµн айыы улуу´угар 
 Халы² ойуур курдук
 Хахха буолуом диэн, 
 Суон ойуур курдук 
 Дурда буолуом диэн, 
 Эн диэтэх ки´иэхэ, 
 Улуу бухатыыр о²орторо, 
 Сэп-сэбиргэл тэриттэрэ, 
 К³рд³´³-аарта´а
1300. Кэлэн турабын. 
 Хаалдьыктаах бэйэ±эр ха²кыйабын, 
 Кµлµктээх бэйэ±эр сµгµрµйэбин, 
 Ытык тылбын ылыныый, 
 Хаарыан тылбын хаалларыма! — диэн, 
 Бухатыыр ки´и 

60 Албан уккуйан — во имя кого-чего-л. преодолевая труднейший путь (идти, 
ехать) [ТСЯЯ, Т. I, с. 404].
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 Ырыа ыллаан, тойук туойан 
 Уо´а-тии´э турталдьыйа турда±а. 
  Ол кэнниттэн,
 Балта´ыт Бакаанай уустар 
1310. Багыырдаах тимир тутуурдаах 
 Бакыры´ан та±ыстылар, 
 Кµ³рчµт К³к³³н³й уустар,
 Кµлµк курдук дьон,
 Кµлµ²нэ´эн та±ыстылар — 
 К³х³л³³х тимирдэрин 
 К³хсµлэригэр61 сµкпµттэр,
 Аалыы´ыт Ала Туйгун уустар
 Аалар тимир тутуурдаах 
1320. Алы²ахта´ан тахсаннар, 
 Икки илиититтэн 
 Тимир ханаат быаннан 
 Олбуйа тардан Дьиэлэрин,
 Ол и´ин диэкки 
 Туох да бокуойа суох 
 ¥ктэннэрэр сирдэригэр µктэннэрдилэр, 
 ¥ктэннэрбэт сирдэригэр µктэннэрбэтилэр 
 Бокуойа суох
 Тµ²нэри анньан киллэрдилэр да, 
 Этин саа´ын аа±ан 
1330. Эрчийэн киирэн бардылар, 
 У´ун у²уо±ун усталаан 
 Кэмнээн-кэрдиилээн,
 Кээмэйдээн киирэн бардылар. 
 Улуу бухатыыр буолуон с³пт³³х
 Ки´и эбит дэстилэр уонна 
 Кырдал хайа са±а 
 Кы´а±а бырахтылар. 
 К³к³³н³й уустар
 Кµ³ртээн кµµбµргэттилэр, 
1340. Кырыы Харах кыта±аччыт 
 Кы²найа-кы²найа кы²аата, 

61 В рук.: к³сµлэригэр.
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 Балта´ыт Бакаанай уус 
 Баайта´ын биэ са±а 
 Балтаннан балталаан батыр±атта, 
 Ала Туйгун аалан сыыбыр±атта, 
 Кустук Кутурук куо´аан курдур±атта. 
  Ол кэнниттэн,
 Уот кудулу бай±алга µс т³гµл 
 Сµрэхтээн та´аардылар да±аны,
1350. Уол о±о барахсан 
 Тµµтµн да т³б³т³ тµкэрийбэтэ, 
 Кылаана да кыларыйбата. 
  Ол кэнниттэн,
 Отут к³ст³³х сиринэн 
 У´уутаан охсуллар 
 Уоттаах сытыы илбистээх
 Хатан ыстаал тимиринэн мэкэтээннээн,
 Хатаран о²о´уллубут 
 Хатан биилээх болоттооннор 
1360. Сµµрбэ бууттаах сµллµгэ´ин62 
 Ха²ас то²оло±ор иилэннэр, 
 Кимээн-имээн дойдум
 Киилинэн кииллэммин, 
 Хабаан-ибээн дойдум 
 Хаты²ынан хаты²наммыт, 
 Тумаан-имээн дойдум
 Туо´унан туостааннар, 
 Дири² далай63 
 Дьирибинэ балыгын 
1370. Си´ин µ³´µнэн силимнэммит, 
 Кулаа´ай кыыл 
 Муо´унан т³б³л³ммµт, 
 Улуу тайах кыыл 
 Сототун у²уо±унан умнастаммыт
 Ньирилиир муос саатын 

62 Сµллµгэс — тяжёлая деревянная дубина, используемая как боевое оружие 
[БТСЯЯ, Т. IX, с. 242]; в рук.; сµллµгэ´инэн.

63 В рук.: дала.
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 Санныгар иилэннэр 
 Хааннаах диэки санаатахха 
 Хаатын и´игэр сылдьан 
 Хаачыргыы-хаачыргыы ха´ыытыыр, 
1380. Кыалаах диэкки санаатахха
 Кыынын и´игэр сылдьан 
 Кыычыргыы-кыычыргыы кыланар 
 Кынчаал болот бы´а±ын 
 Сототун та´ыгар угунна уонна 
 Улуу бухатыыр о²ороннор, 
 Хайдыбатын64 диэннэр
 Хатан тимиринэн харахалааннар,
 Сытыы кылаан 
 Сынтарыйдын диэннэр 
1390. Сы±аллыбат сымара таа´ынан тµ³стээннэр, 
 Ол курдук,
 Тохтубат хааннааннар, 
 Тостубат у²уохтааннар, 
 Алдьаммат абарыылааннар,
 Силлибэт сиртэн сэтэлгэлээннэр,
 Улуу бухатыыр ки´ини
 О²орон-тутан баран, 
 Кыргыылаах баттахтаах 
 Кыдай Бахсылаан Тойон о±онньор 
1400. Бухатыыр ки´ини 
 Барыыстаа±ынан батары к³р³н, 
 Соргулаах-содуомнаах хара±ынан 
 Тобулу к³р³н туран, 
 Э²силлэр эрэ´э дьаалы бэйэтинэн 
 Эргийэ хайы´ан туран, 
 Туман-туураа тойуктаах,
 Ыыс-быдаан ырыалаах буолан, 
 Кµ´µ²²µ сир 
 Дэлби то²он эрэрин курдук 
1410. Кµлµгµр-ха´ыгыр 
 Ырыалаах буола турбута:
  — Эр-дьаалабын, 

64 В рук.: хайытыбатын.
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 Эр-татайбын, 
 Эминэ тугуй, о±олоор! 
 Ойон тэмтэйэр кµннээх, 
 Охтон бараммат мастаах,
 Уолан суоруйбат уулаах 
 Орто мэ²э дьа±ыл дойдуттан кэлэ²²ин
 ¥²эн-сµктэн сµгµрµйэ²²ин, 
1420. ¥тµ³ тылгын кэрэхсии истэммин,
 Тостубат у²уохтааммын,
 Тохтубат хааннааммын, 
 Арахсыбат абарыылаатым, 
 Хайдыбатын диэммин 
 Ха²ас хара±ым уутунан хатардым, 
 Уйадыйбатын диэммин 
 У²а хара±ым уутунан у´аардым, 
 Хатан кылаан 
 Халтырыйдын диэммин
1430. Халы² тимир тириилээтим,
 Сытыы кылаан 
 Сынтарыйдын диэммин 
 Ымыттыбат ыстаал тимиринэн у´ааран о²ордум.
 Дьэ, нойоон! 
 Чи² халлаан 
 Чиэппэрэ холобурдаах 
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур,
 Мин диэтэх о±онньор ки´и 
1440. Алгыыр алыптаах алгыспын 
 Истэ сэргээн,
 Итэ±эйэ-кирдьиктэнэ туруоххун
 Т³´³л³³х буолуо±ай? 
 Ол тугуй диир буолларгын, 
 Ар±а´ыттан тэ´ииннээх
 Айыы хаан айма±ар 
 Халы² хахха,
 К³хсµттэн тэ´ииннээх 
 Кµн айыы айма±ар 
1450. Суон дурда буолан к³р³³р!
 Аллараа дойдум 



58 Дьирибинэ Боотур

 Амарыын аартыктарын 
 Арыйар кµ²²эр 
 Сµргµн-кэпкин тардынаар, 
 Аттара тэбиик буолуо, 
 Ынахтара кэйиик буолуо±а, 
 Ыттара ытырыык буолуо. 
 Арбайа сµµрбµт абаа´ылара
 А±ыс уон а²аарыйар 
1460. Албастаах буолуохтара, 
 Сµ³дэйэ сµµрбµт с³´µ³ккэлэрэ65 
 Куотар кубул±аттаах буолуохтара, 
 Сэрэнэн-сэрбэнэн
 Сылдьан к³р³³р. 
 Дьэ, нойоон,
 О±олоотор о±окком, 
 Биэбэйдээтэр биэбэйим, 
 Илин ата±ы² 
 Ибирэ суох буоллун, 
1470. Кэлин ата±ы² 
 Кэбирэ суох буоллун! 
 Сытыы тыллаах сынтарыйдын, 
 Уоттаах харахтаах у±арыйдын, 
 Т³б³л³³хх³ тµбэ´ээйэ±ин,
 У´уктаахха уолдьа´аайа±ын,
 Саалаахтан самнаайа±ын, 
 Охтоохтон охтоойо±ун, 
 Орто туруу дойдум 
 Улайдаах оно±о´о, 
1480. Уордаах мохсо±оло буола²²ын 
 £ст³³ххµн ³´³г³йд³³н, 
 Саастааххын самнаран,
 Иэримэ дьиэ±эр 
 Эргийэн кэлэргэр
 Хоойго сытар 
 Холоонноох до±ордо,

65 С³´µ³ккэ — лит.: ч³чµ³ккэ — домовой; мелкий дух, имеющийся в каждом 
доме [Пек., Т. III, стлб. 3674]. 
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 Тэллэххэ сытар 
 Тэ²нээх атаста
 Булунан кэлэ²²ин, 
1490. Иэримэ дьиэни иччилээр, 
 Ки´и сµ³´µ т³рд³ буолаар, 
 Балчыр о±ону 
 Дьилбэккэр ньээккэлээр! 
 Уруй буоллун! 
 Сура±ы² ырааттын, 
 Соргу² µрдээтин!
  Ити кэнниттэн 
 Бухатыыр ки´и
 О±онньор ки´иэхэ 
1500. ¥с т³гµл сµгµрµс гынна, 
 С³´µргэстии олоро тµстэ, уонна 
 Аан дархан анда±арын анда±айан 
 Ба´а-ата±а биллибэт
 Басты² махталын биллэрэн,
 Тобук тµ´эн олорон 
 Тойук туойан, 
 Ырыа ыллаан, 
 Алгыс ал±анан, 
 Уо´а чорбо²ноон,
1510. Уолуга томтойо олорбута,
 Кэс тылын кэпсии олордо:
  — Эр-дьаалабын, 
 Эрэллэрин эриэхситин,
 Эминэ тугуй, о±олоор!
 Кырдал хайам са±а кыстыктаах,
 Кµрбэ дьаа²ы са±а кµ³ртээх, 
 Кыргыылаах баттахтаах 
 Кыдай Бахсылаан Тойон о±онньор, 
 Эн диэтэх ки´и
1520. Туойбут тойуккун, 
 Эппит тылгы² 
 Элэркэй бэйэлээх 
 Эппэр-хааммар и²эринэн тураммын,
 Кэнэ±э´ин кэнэ±эс да±аны 
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 Кэриэстиир буолуо±ум! 
 Ар±а´ыттан тэ´ииннээх 
 Айыым айма±ын
 Хааммыттан тамах66 хаан
 Баарын тухары, 
1530. Бµлтэспиттэн биир бµлтэс 
 Бµтµнµн тухары,
 £рг³ст³³х µ²µµбµнэн 
 £р³ µ³лэн, ³л³рс³ туруо±ум!
 Ал±аабыт амаан67 ³´µн 
 С³рµ диэн с³бµлµµ и´иттим, 
 Бай±ал дири²ин са±а 
 Басты² улахан махтал буоллун! 
 ¥с кµдэн хара кµлµккэр 
 ¥с т³гµл сµгµрµйэбин,
1540. Тоно±остоох бэйэ±эр 
 То±ус бокулуон буоллун, 
 Бар±а ба´аам махтал буоллун! — диэн 
 Уруй уруйда´ан,
 Айхал айхалла´ан баран, 
 Бухатыыр ки´и
 А±ыс биттэхтээх 
 Аартык хотуну арыйа баттаан, 
 То±ус то±ойдоох
 Суол ийэни тобулан, 
1550. А±ыс татал±алаах
 Ала дьалхаан холорук аргыстанан, 
 Тµ³рт тµрµлµ³кэлээх
 Тµтµм дьµккµ³р холорук дьµ´µ³лдьµттэнэн, 
 Сааллар ча±ыл±ан аргыстанан, 
 Сµµллэр эти² ньиргиэрдэнэн, 
 Ол курдук 
 ¥µнэр мас та²нары сыыйыллар 
 Айанын айаннаан, 
 Сааскытын хахсаатынан билэн, 

66 Лит.: таммах.
67 Амаан, аман — сопровождаемый благословением, желающий счастья и удачу 

[ТСЯЯ, Т. I, с. 447].
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1560. Сайы²²ытын самыырынан саба±алаан, 
 Кµ´µ²²µтµн ³ксµ³нµнэн ³йд³³н, 
 Кы´ы²²ытын кырыатынан билэн, 
 Тымныы хонугу хонон,
 Дьыбардаах айаны айаннаан, 
 Дьухха ууга туллан тµспµт 
 Тура±ас анньыы курдук 
 Супту туойуллан тµ´эн испитэ. 
 Билэр сириттэн мэлийдэ, 
 К³р³р сириттэн кµрэннэ.
1570. Дойду ба´а 
 Толоон µрэх буолан тохтуур, 
 Сир ба´а 
 Силээн µрэх буолан силбэ´эр 
 Силбиитигэр тиийэн кэлбитэ. 
 Сир баранар ба´а 
 То²ус ки´и 
 Туурт хайы´арын ба´ын курдук 
 Та²нары хайы´ар сиригэр 
 Тиийэн кэллэ. 
1580. ¥³´э к³рд³хх³,
 ¥лµскэннээх µрдµк халлаан, 
 Аллара к³рд³хх³,
 ¥с µллэр ³р³´³л³³х
 К³±³р³р кµ³х бай±ал к³стµбµтэ.
  Ол туран, 
 £йд³³н-дьµµллээн,
 Тиэрбэс хара±ынан 
 К³р³н дьэргэлдьиттэххэ, 
 Истигэн сэргэх тэбиэн кулгаа±ынан 
1590. Истэн сэгэлдьиттэ±инэ, 
 Арай биир ³ттµн
 Эргийэн к³рбµтэ, 
 Аллараа дойдуга
 Тµ´эр сирдэрэ бы´ыылаа±а:
 То±ус субан туруйа к³т³рµм куолайын 
 Субуруччу тардан кэбиспит курдук 
 Суккуор хаан аартык
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 Субуруйан к³стµбµтэ,
 Алталаах атыыр сылгы 
1600. Та²алайын кэрдии´ин курдук 
 Лабыгырас аартык
 К³ст³ биэрбитэ. 
  Ол аартыгы
 Устунан к³рд³±µнэ, 
 Ала чаарчах курдук 
 Ала²аа сааннан 
 Айа тардыбыттар эбит, 
 Тимир µ³рбэни
 Аата-ахсаана биллибэт гына
1610. Ураа²хай саха, 
 Сиккириир симэ´иннээх, 
 У´ата уллу²уохтаах,
 Уу-ньамаан тыллаах 
 Ааспатын диэн 
 Анаан-мэнээн айбыттар эбит. 
 Бухатыыр ки´и 
 Айыы да о±ото буоллар
 Аа´ар албастаах эбит,
 Кµн да о±ото буоллар
1620. Куотар кубул±аттаах эбит: 
 Атыттан ойон тµстэ уонна 
 Ат сылгытын кулгаах тааска биэрэн, 
 Хара таас гынан 
 Сиэбигэр угунна уонна 
 Бэйэтэ т³б³тµн оройунан
 ¥²кµрµс-кµ³´элис гынна, 
 ¥с кырыылаах µ³рбэ буолан, 
 Ытыллыбыт ох курдук 
 Супту ытыллан, 
1630. Аллараа дойдуга
 Суос-со±отохто 
 Баар буола тµспµтэ. 
  Тµ´ээтин кытта
 Ат сылгытын кµнµ к³рс³ 
 ¥с т³гµл эргитээт, 



ОлоІхо 63

 Сиргэ бырахпыта, соно±ос сылгы 
 Бэйэтэ-бэйэтинэн буола тµспµтµн, 
 Ха²ха дьолуо ы²ыырыгар 
 Харадьыктан к³ппµт
1640. Хара улардаа±ар хапса±айдык
 Хатана тµстэ, 
 Туму´ахтан к³ппµт
 Токутар улар курдук 
 Чоноччу олорон кэбистэ уонна 
 Ада±атын кэппитинэн айыллыбыт, 
 Арба±а´ын бµрµммµтµнэн µ³скээбит 
 Аллараа а±ыс биис уу´ун 
 Арсан дьаама айахтаах, 
 Атара былас кутуруктаах,
1650. Арсыын туора тиистээх, 
 Далан хапсыыр таба±айдаах, 
 Аптаах-хому´уннаах 
 Абаа´ы дойдутугар
 Киирэн кэлбитэ,
 Кэлтэгэй ыйдаах,
 Кэлтэгэй кµннээх, 
 Кэдэр бараан дойдуга. 
 Ынтах бар диэтэххэ 
 Бэттэх мэтэрийэ сµµрэр, 
1660. Бэттэх кэл диэтэххэ 
 Ынтах ынарыйа сµµрэр
 Иччилээх-мэйиилээх 
 Дойду буолан биэрдэ. 
 Барбатах балык
 Миинин курдук 
 Бадыа-бµдµ³ дойдуннан 
 Барыгылдьытан испитэ,
 Буспатах мунду миинин курдук
 Бадыа-бµдµ³ дойдуннан 
1670. Барыгылдьытан испитэ. 
  Ол курдук, 
 Кунан о±ус са±а
 Хоро²нуу сµµрбµт хомурдуостаах, 
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 £±µрµмэр о±ус68 са±а 
 £р³²нµµ сµµрбµт µ³ннээх, 
 Ты´а±ас ынах са±а 
 Кыймана сµµрбµт кымырда±астаах, 
 Тылбын-тыыраахы к³т³рд³³х, 
 Тыймыыт69 кµлгэри балыктаах, 
1680. £л³р ³лµµ абаа´ы дойдутугар 
 Арбайа сµµрбµт абаа´ылар 
 Аартыгы мэ´эйдээн 
 Арбайа-сахсылла онньоотулар, 
 Сµ³дэйэ сµµрбµт с³´µ³ккэлэр 
 Суол сµллµµтµн70 биэрбэккэ 
 Сµксµллэ-сµксµллэ сµµрдµлэр. 
 Ойо±ос ³ттµгэр 
 О´ол уолаттара 
 Оно±ос тутан
1690. Орулуу-орулуу ойуоластылар,
 Кырыы ³ттµгэр 
 Кырыыс кыргыттара 
 У´уктаах-т³б³л³³х 
 Кыптыый тутан 
 Кылана-кылана кылы²кайдаатылар.
  Ол курдук, 
 Арбайа сµµрбµт абаа´ылаах 
 Аартыктарын арыйан,
 То±ус уон уда±ан аймах 
1700. Улуйа онньообут 
 Кубул±аттаах-дьибилгэттээх 
 Туму´ахтарын туораталаан,
 Аа´ар албастаах, 
 Аптаах-хому´уннаах, Арбах бастаах атыыр ойуун
 Аарыгырбыт аартыгынан 
 И²нибэккэ-толлубакка, 

68 £±µрµмэр о±ус — четырехлетний бык.
69 Тыймыыт — ящерица.
70 Суол сµллµµтэ — русло дороги, колея [БТСЯЯ, Т. IX, с. 243]. 
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 А±ан71 дьахтар 
 Ахта та²а´а былдьа´ан 
1710. Аарыктанан айдаарбыт дойдутунан 
 Айан айаннаан, 
 Киэ²и быы´ынан кэдэритэн, 
 Кыара±а´ы быы´ынан кыпчырыта сиэллэрэн,
 Абаа´ытын-харатын аахсыбакка
 Айаннаан испитэ. 
  Ол баран и´эн,
 Арай биир сиргэ 
 £йд³³н-дьµµллээн к³рбµтэ, 
 Сиртэн ситии са±а
1720. Ситимэ суох, 
 Халлаантан сап са±а 
 Тардыалыга суох, 
 Эргийэ-тэлэгэччийэ турар 
 Туох эрэ дьиэ курдук дьµ´µннээх к³стµбµтэ.
 Кини чуга´аатын кытта 
 Уот субур±а буолан, 
 Т³тт³рµ-таары субуруйа сылдьыбыта. 
  Ол сылдьан
 Са²а са²аран сатарыта, 
1730. Тыл этэн итэ±эс этэ, 
 Дубук72 туойа сылдьыбытын
 Би´иги ки´ибит и´иллээн олорбута:
  — Иэ´эликпин-та´алыкпын, 
 Иэхэйикпин-чуохайыкпын! 
 И´иликпин-та´алыкпын,
 Эминэ да тугуйбуна, 
 Сэптиир гына сэрэдэйдэхпинэ, 
 Дьардыыр гына таайдахпына, 
 Орто туруу дойдулартан 
1740. Албанныыра ааттааныкпын 
 Ааттаталаан айаннардаан 
 Кэлээхтээ²²ин тураахтыыгын? 
 Кимниир диэхтээн албан-дьа´ах

71 Лит.: а±ам — в возрасте, пожилой.
72 Дубук — недостаточно, неполно, половинчато [ТСЯЯ, Т. III, с. 179].
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 Ааттааххыный диэххийиктээн
 Ыйытаахтыыр буоллаххына,
 Алахайбына Куокаллалыыр диэхийиктээн
 Уда±ан дьахтар ки´и буолаахтыыбын!
 Били маарыы т³рµµ[р] кµнµгэр
 Ыллыыр чыычаах ырыалара 
1750. Кэхтибитэ дииллэр этэ, 
 Т³рµµр кµнµгэр
 Т³р³т³р о±о т³лк³л³р³ 
 Т³ннµбµтэ диилэр этэ! 
 Дьэргэлгэнэ сµµрµкпµнэ аттардаахый 
 Дьирибинэ Боотурбуна обургу! 
 Аартык му²наан аа²наата±ы², 
 Суоллуур му²наан то±ооспуту²
 То±о ба±ас сµрµкэтэй!
 Аллараалыыр дойдуканы 
1760. Атыйахтаах уулуур курдук 
 Та²нары µктµ³н дьалкытаары, 
 Тордуйалаах уулуур курдук 
 То±о µктµ³н долгутаары 
 Тиийэн кэлэн тураахтыыгын! 
 Кµллэрбитин кµлэ-кµлэ буккуйаары, 
 К³м³рбµтµн µ³рэ-µ³рэ таптайаары 
 Тураахтыыгын! 
 Дьо±ойо²²о дьо´уннааты² буолаахтыа±а, 
 О±о саастаах буолаахтаа²²ын 
1770. Омуннана санаабыккын. 
 Тонуктардаах эрдэххинэ 
 Дойдуларгын булууй,
 Силбэ´иннээх эрдэххинэ 
 Сиргин булууй! 
  Абаа´ы уда±ана ити курдук, 
 Са²а са²аран сада±аланан, 
 Ырыа ыллаан.
 Ыпсыыта биллибэтинэн ыккайданан,
 Иэмэ-дьаама суо±унан 
1780. Иэрийбэхтээн ылаттаата уонна
 Бэйэтэ-бэйэтинэн буола тµстэ.
  Ол ба±айыны 
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 Тµтµм бараан дьµ´µнµн 
 Бµдµйэн к³рд³хх³, 
 Хан-ча±аан сэбэрэтин 
 Хайырдаан к³рд³хх³: 
 Арбай ойууру 
 £р³ тутан кэбиспит курдук 
 Арба±ар хаан баттахтаах эбит, 
1790. Сµµ´µн ортотуттан µ³скээбит 
 Суос-со±отох 
 Эт бэргэ харахтаах73 эбит,
 Сама±ын туорайыттан 
 ¥µнэн тахсыбыт 
 Со±отох со±ох курдук
 Атахтаах эбит, 
 Тµ³´µн тылыгар
 Со±отох илиилээх эбит, 
 У´ун субурхай 
1800. Сойуо тумустаах эбит,
 Эккирии-эккирии 
 Илибирээн ылаттаата, 
 Сала´ын курдугунан
 Сабыта ибиирдэ, 
 Чалахай курдугунан
 Чаллыр±аччы силлээтэ;
 £лµµ кµлгэри µ³нµ 
 Куйаастаа±ы уокка µчэ´э±э µ³лэн, 
 Кµµгэн бычыгыраппыкка холобурдаах
1810. Кµµгэннээх кµ³х чалахай тылын
 Моойун µстэ эргитэн баран,
 Т³рдµ´µн а±алан 
 Со±отох илиитигэр тутан, 
 Салбаныахха айыылаах
 Сала´ына тохтон саккырыы турбута. 
  Ол турда±ына, 
 Би´иги ки´ибит
 Биир диэн мэккиспэтэ, 

73 Эт бэргэ харах — красноватые, воспаленные глаза [ТСЯЯ, Т. II, c. 862].
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 Икки диэн иирсибэтэ, 
1820. Арбай ойууру 
 Тиэрэ баттаабыт курдук, 
 Арба±ар батта±ыттан
 Сабардаан ылан 
 Умсары быра±ан тµ´эрэн истэ±инэ, 
 Ынара[а] да ба±айыта 
 £рµ´µнэр кµµстээх эбит, 
 £р³ кэ±ийэн ылла, 
 Дьэбиннээх ардай а´ыытынан 
 Диэ´ийэн киирэн барда. 
1830. Абаа´ы да дьахтара буоллар
 Амарыын кµµстээх эбит,
 Ха´ыыта´а-ха´ыыта´а
 Хапсыбытынан бардылар,
 ¥³гµлэ´э-µ³гµлэ´э 
 £ттµктэ´эн бардылар.
 Охсу´уу киэнэ омуннаа±а 
 Бу дойдуга буолла, 
 Кырба´ыы киэнэ кыырыктаа±а буолла, 
 Содуомнаах сутурук сокуона буолла, 
1840. Амарыын тарбах аахсыыта
 Билэригэр тиийдэ; 
 Тµргэнник ³л³р сирбит 
 Манан буолуо диэн 
 Т³б³л³рµн сиигинэн 
 Тµ´эрсибитинэн бардылар,
 Ол курдук, 
 Кырбас этинэн 
 Кыыраты´ан бардылар, 
 Кµ³с этинэн 
1850. К³²µтэ дайбастылар, 
 Уйан сирбит буолуо диэн
 Уурсан туран охсустулар, 
 Чэгиэн сирбит буолуо диэн 
 Тиксэн туран тэбиэлэстилэр. 
  Ол курдук,
 Уохтаахтык охсу´ан, 
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 Биир ый хонуга 
 Уурар отут хонук
 Мµлтµ74 туолуута 
1860. Абаа´ы уда±ана
 Алын тирэ±э айгыраата, 
 ¥рµт кµµ´э ³´µлµннэ, 
 Киэ² халлаана
 К³мµс аалыыта буолан 
 Кµккµрµµ то±унна, 
 Ый уота 
 Ылта´ын аалыыта буолан 
 Сыккырыы сыыйылынна,
 Кµн уота 
1870. К³мµс аалыыта буолан
 Кµккµрµµ то±унна. 
 Абаа´ы уда±ана
 Алта кµннµк сири 
 Атаралаан эрдэ±инэ, 
 Харсыылаах атыыр о±ус курдук 
 Хар сабар сырсан тиийэн
 ¥рдµгэр миинэ тµстэ уонна
 Тµргэнник ³л³р сирэ 
 Манан буолуо диэн,
1880. Хаатын и´игэр сылдьан,
 Хааннаах диэкки санаата±ына
 Хаачыргыы-хаачыргыы ха´ыытыыр, 
 Кыалаах диэкки санаата±ына,
 Хаатын и´игэр сылдьан,
 Хаачыргыы-хаачыргыы ха´ыытыыр 
 Кынчаал болот бы´а±ын 
 Сототун та´ыттан
 Сулбу та´ыйан ылан,
 ¥рµ² сµнньµн толкуйбутунан барда.
1890.  Ол кэнниттэн 
 Сири сэттэ бэчээтинэй

74 Мµлтµ, мµччµ — в сочетании с глаголом означает результат и завершенность 
действия [БТСЯЯ, Т. VI, с. 382].
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 Си²нэри быра±ан тµ´эрэн баран, 
 Саахтыыр эмэ´этиттэн
 Саары муннугар диэри 
 Хайа баттаан кэбиспитигэр, 
 Абаа´ы уда±анын
 Агдатын и´иттэн 
 Сµрэхтээх, быара
 Т³л³ м³²³н тахсан, 
1900. К³±³р³р 
 Кµ³х тумарык µ³стээх 
 Улуу бай±ал µ³´µн диэкки 
 Кµ³х уот буолан
 Субуруйа турда. 
 Ол баран и´эн,
 Саманнык диэн са²алаах, 
 Сити курдук диэн кэпсэллээх 
 Буола-буола, 
 Бара турбута эбитэ µ´µ:
1910.  — Иэ´эликпин-та´алыкпын, 
 Иэдээникпин-куудааныкпын, 
 ¥лµгэрбин-µлµскэммин, 
 Алдьархайбын-абытайбын!
 Били²²итиий-к³рµ²²µтµµй75 
 Аанай-туонай абаккабын, 
 Сµµнэй-туонай сµптµкэбин 
 К³рµ²²µтµµй-били²²итиий!
 Кыайбыт ки´и 
 Кыа±ы²-кµµ´µ² улаатта±а, 
1920. £л³рбµттµµр ки´и ба±ас 
 £р³г³йµ² µрдээтэ±э,
 Самнарбыта ки´и ба±ас 
 Саргы² ба±ас соноото±о, 
 Сурахыйы² ыраатта±а. 
 Оллууруга буоллар да±аны 
 Минниир диэтэх уда±ана
 Дьахтарбына ки´икэни 

75 В рук.: били²итиий-к³рµ²µтµµй.



ОлоІхо 71

 Кыайдым диэ²²ин 
 Олус улахан 
1930. Эрэмдьилээх хаалаахтаама! 
 Уоллуур о±о² оно±остоох сааннан 
 Онньоотуурун са±ана да, 
 Кыстыыр о±о² кыптыыйынан 
 Кыччанарын са±ана да, 
 Холумтаны² аннытынан кµ³рэйэммин, 
 Т³р³т³³хтµµр о±олору² 
 Т³лк³л³рµн суулларыа±ым,
 Иитэр сµ³´µ² 
 Кµрµ³лэрин суулларыам,
1940. Ортобуна дойдуларым 
 Олохторун аймаахтыа±ым! 
 Иэ´эликпин-та´алыкпын, 
 Иэдээникпин-куудааныкпын, 
 Алдьархайбын-абытайбын!!!
 Быдан ыраах дьылларыкпар
 Бырал±аннаах быра´аай буоллун!
  Ол кэнниттэн 
 Би´иги ки´ибит 
 ¥чµгэйи этти² диэн µ³рбэтэ±э,
1950. Ку´а±аны этти² диэн хомойбото±о,
 Абаа´ы уда±анын 
 Ыылаах этин ыскайдаата, 
 Дьаардаах этигэр дьаарбайда. 
 Кыра у²уо±унан
 Дойду б³±³ тэктирин тэ²нээтэ,
 Б³д³² у²уо±унан 
 Сир б³±³ дьуо±атын толордо. 
 Ый ы´ыа±а, 
 Кµн кµдэнэ,
1960. Мэкчиргэ к³т³р мэ²иэтэ, 
 Суор сокууската, 
 Куккаакы76 хо´о²о,
 Тураах дуйа²а о²орон кэбистэ.
  Ол кэнниттэн 

76 Лит.: кукаакы.
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 Кыалаах тарбахтанна±ым,
 Илбистээх илиилэннэ±им, 
 Хааннаах бэлиэнньиктэннэ±им, 
 Соргум соноото±о,
 Сура±ым ыраатта±а диэн 
1970. ¥³рэн-к³т³н,
 £р³й³н-ч³р³й³н 
 Соно±ос сылгытыгар кэлэн 
 Ха²ха дьолуо ы²ыырыгар 
 Харадьыктан к³ппµт 
 Хара улардаа±ар хапса±айдык 
 Хатана тµстэ,
 Туму´ахтан к³ппµт 
 Токутар улардаа±ар хомо±ойдук 
 Чоноччу олорон кэбистэ. 
1980. Ат сылгытын 
 Ти² гына ти²илэхтээтэ,
 Куус гына кымньыылаата, 
 Чэгиэн этин дэлби о±уста, 
 Хатан у²уо±ар диэри 
 Чап гына саайда. 
 Соно±ос сылгы барахсан 
 Тэктиртэн тэбинэн к³тт³, 
 Очур сиртэн о±устаран ойдо. 
  Ол курдук, 
1990. Уохтаах эти² сирдьиттэнэн, 
 Сааллар ча±ыл±ан аргыстанан
 Тµ³рт тµрµлµ³кэлээх 
 Тµтµм дьµккµ³р холорук сирдьиттэнэн,
 Аллараа а±ыс биис уу´ун 
 А²аарыйар аптаах-хому´уннаах аартыктарын
 Арыйа баттаан, 
 То±ус кулукулаах
 Суол ийэни тобулан, 
 Кыара±а´ы быы´ынан кыпчырытан, 
2000. Киэ²и быы´ынан кэдэритэн, 
 Улуу бай±ал хаа´ынан ууннаран, 
 О±устаран испитэ.
  Ол айаннаан и´эн 
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 £йд³³н-дьµµллээн
 Тиэрбэс хара±ынан 
 К³р³н дьэргэлдьиппитэ,
 Тэргэн куйаар кулгаа±ынан
 Истэн сэгэлдьиттэ±инэ, 
 Арай биир сиргэ 
2010. Бай±ал ханайар хаа´ыгар 
 £л³р ³лµµ, 
 Ханан да сиикэй этэ суох
 Тимир килиэ ки´и 
 Утуйан тыылла сытар эбит. 
 Утуйа сытар ки´ини
 У´угуннарбакка ³л³рд³хпµнэ 
 Албан аатым киртийиэ±э диэн, 
 Улуу аатым уостуо±а диэн, 
 Сµµрбэ бууттаах сµллµгэ´инэн 
2020. Т³б³тµн то²суйан кибиргэппитигэр,
 Былас ордуга тµ³с а²аара у´уннаах
 Тимир ньолоопур сырайдаах ки´и
 £р³ холомолонон туран
 Т³гµрµйэ к³р³ сатаата да 
 Хайа са±аны 
 Халты к³р³р 
 Харал±ан идэлээх ки´и эбит, 
 Сыыр са±аны
 Сыы´а к³р³р, 
2030. Кылардаан к³р³р идэлээх эбит: 
 Туох да у´угуннарбытын билбэккэ, 
 Хоту-со±уруу
 Олоотуу сатаата да, 
 Тугу да булан к³рб³кк³, 
 Сыппытын курдук 
 Сытан дьаа´ыйан, 
 Аппа аанын са±а
 Айа±ын алла²натта, 
 Тыылла²наан ылла.
2040. Онтон ииктиэ кэлэн, 
 Сэттэлээх атыыр сылгы 
 Сэбэрэлээх ты´ын са±а 
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 Сэлтиэр-мултуор сэбин
 Тµ³рэ олуйан та´ааран, 
 Кµрдьµк н³²µ³ 
 Кµс гына бырахта,
 Ол кэннэ 
 Ииктээн куугунаппыта
 ¥с µ³с µрэх буолан 
2050. К³²µ сµµрдэн тµспµтµгэр, 
 ¥³р курупааскы мунньустубутун 
 Мас то²устара 
 Батыр±аччы ытыалыы сылдьыбыттар,
 £л³³н то²устара 
 Ытыалаан ³л³77 оонньуу сылдьыбыттар, 
 Аллараа дойдуттан 
 Ап-чарай кыргыттара
 Чарапчыланан к³р³н баран, 
 С³рµ диэн с³хпµттэр, 
2060. Бэри диэн бэрки´ээбиттэр,
 «Саас-µйэ тухары 
 Хаппар ку²78 эккэ 
 Хамначчыт гыныахха
 Хаарыан да маллаах
 Барахсан эбит» дэспиттэр. 
 Абаа´ы уола
 Кэлэн турар ки´ини 
 Кэмниэ-кэнэ±эс, 
 Хомнуо-хойут, 
2070. Дьэ ³йд³³н к³р³н, 
 Со´уйан-уолуйан 
 Ойон тура эккирээтэ, 
 И´ин та´ына-та´ына 
 Эйэ²элии эккирээтэ уонна
 Тыллаах-³ст³³х буола 
 Турда±а эбитэ µ´µ:
  — Ар-дьаалабын, 

77 В рук.: ³л³.
78 Хаппар ку² — внутренняя мягкая мышца бедра [БТСЯЯ, Т. IV, c. 481].
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 Ар-татайбын,
 Алаата, о±олоор да! 
2080. Туох бэйэлээх ки´и
 Аартык му²наан аа²нааты², 
 Сир му²наан сигидийди²? 
 Мин бэйэлээ±и 
 Куттаммакка-чугуйбакка кэлэн,
 Аар-саарга аатырбыт т³б³бµн
 То²суйбут бэйэ² буолуой да, нойоон?!
 Сэп гына сэрэйдэхпинэ, 
 Дьар гына таайдахпына, 
 Били маары т³рµµр кµнµгэр 
2090. Ыллыыр чыычаах 
 Ырыата кэхтибит, 
 Т³рµµр о±о 
 Т³лк³т³ т³л³рµйбµт, 
 Иитэр сµ³´µ 
 Кµрµ³тэ к³²³рµйбµт дииллэр этэ. 
 Чи² халлаан 
 Чиэппэрэ холобурдаах
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах
 Дьирибинэ Боотур диэн 
2100. Ийэ² са±аттан иирээннээх, 
 А±а² са±аттан айдааннаах 
 Ки´и буолуохтаах эти², нойоон!
 Убайдаатар убайым 
 Хаан Хатылаан
 Хоойго сытар 
 Холоонноох до±орун
 Кыыс Тэгиэримэ Куону 
 Былдьаан-талаан барыам диэн, 
 Ар±ан айан суолун
2110. Тобулбуту² да баар ээ! 
 Мин бэйэлээ±и
 Аллаах ат сылгы 
 Кыайан тардан дьалкыппат 
 Албан ааты² кимий [диэн] 
 Ыйытар буолларгын, 
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 Аллараа дойдум
 Аа´ар албастаа±а, 
 Куотар дьэллик кубул±аттаа±а 
 Тимир Дьи´эттэй диэн 
2120. Албан ааттаах ки´и буолабын.
 Дьэ, нойоон, 
 Сааскынан о±о ки´и буолла±ы², 
 Холу² этэ хойдо илик,
 Бууту² этэ бу´а илигинэ, 
 Адьыр±а атамааннары кытта 
 Адаары´ыма!
 Хата эдьийдээтэр эдьийгэр
 Илин-кэлин сµµрэ²²ин 
 Саататыа² буоллар 
2130. Салгын куккун хаалларыа этим, 
 Сайынын кыраабыл тутар,
 Кы´ынын сµгэ тутар 
 Хамначчыт уол буоллаххына 
 Кы´ал±ата суох 
 Маанылаах уолчаан буолуо² этэ. 
 Охсу´абын диэ²²ин 
 Суорума соруктанан хааллаххына, 
 Ийэлээх а±а² хоргутан, 
 Хомойо хаалыахтара.
2140. Ону буолуммат буоллаххына,
 Силбэ´иннээх эрдэххинэ 
 Сиргин була охсуоххун, 
 Тонуктаах эрдэххинэ 
 Дойдугун була о±ус эрэ
 Нойоон! — диэтэ±э.
  Ол кэнниттэн би´иги ки´ибит
 Уохтаахтык ³´µргэннэ, 
 Улаханнык уордайда, 
 Сатаан о²орбот ки´и о²орбут
2150. Саах кэлиитин курдук 
 Сарымта±ас таныытыгар
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 Сµµрэн тиийэн кокуоскалаан79,
 То²оло±ор диэри 
 Булкуйа онньуу сылдьыбыта. 
 £´µргэнсиэ да суох дьон 
 Онтон сылтаан ³´µргэнистилэр,
 Кыы´ырсыа да суох дьон 
 Онтон сылтаан кыы´ырыстылар,
 Охсу´уу б³±³
2160. Омуннаа±а манна буолла, 
 £л³рсµµ б³±³ 
 ¥лµгэрдээ±э µлµскэнэ манна буолла. 
 Уолах тиит урусхалланна, 
 Баай тиит барчаланна,
 Инчэ±эй сири 
 Иэрчэхтэрин хара±ар диэри 
 Илдьи кэстилэр, 
 То² сири
 Тобуктарын хара±ар диэри 
2170. Тобулу бадарааннаатылар. 
  Ол курдук, 
 Турар таас хайалары 
 Суугулаах80 оттоо±ор
 Ку´а±аннык то±о кэстилэр, 
 Тахсар кµннэрэ 
 Алтан аалыыта буолан
 Саккырыы тамалаата. 
 Тµргэнник ³л³р сирбит 
 Манан буолуо диэн 
2180. Т³б³л³рµн сиигинэн
 Тµ´эрсэн бардылар. 
 ¥³гµлµµ-µ³гµлµµ 
 £ттµктэ´эн кииристилэр,
 Ха´ыытыы-ха´ыытыы 
 Хабарааннык хапсыстылар, 

79 Лит.: хокуоска — шиш, кукиш [Пек., Т. III, стлб. 3445].
80 Суугулаах — диалектный вариант лит. субур±а — что-л. вытянутое, тянущее-

ся непрерывной вереницей [БТСЯЯ, Т. IX, с. 97].
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 Кырбас этинэн 
 Кыыраты´ан киирэн бардылар, 
 Кµ³с этинэн
 К³²³рµтµ´эн киирэн бардылар.
2190. Ол курдук, 
 Охсу´ан-охсу´аннар
 Биир ый хонуга 
 Орулуур отут хонугар 
 Охсу´ан к³рдµлэр да±аны,
 Хайа хайалара 
 Хара хааннарын тохсуспатылар, 
 Халы² тириилэрин хайытыспатылар, 
 Тимир-тимиртэн тэйэрин курдук 
 Тэйиэлэ´э сырыттылар, 
2200.  Таас-таастан ча±ыйарын курдук 
 Ча±ыйа сырыттылар.
 Ол курдук, 
 Охсу´уулара м³лт³³б³кк³, 
 Уларыйа сылдьан 
 Умсарыта быра±ыстылар,
 Охсу´ан-охсу´ан 
 Тµ³стэрин этэ
 Тµнэтийэрин са±ана, 
 Холлорун этэ 
2210. Холотуйарын са±ана, 
 Абаа´ы уола 
 Биэс са´ааннаах сири 
 Кэннинэн ыстанан баран, 
 ¥³тэтэ суо±унан
 ¥гµрµ³лээн мэ²ийдэ, 
 Дьаабыта-дьалхаана суо±унан 
 Та²алайын тыа´атан 
 Та²ыр±атан кэбистэ,
 Бэлэ´ин тыа´атан 
2220. Бэллигирээн кэбистэ уонна 
 Туман туураа тойуктаах, 
 Са² дьаарык са²алаах, 
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 Кэри-буру кэпсэллээх
 Буола турбута эбитэ µ´µ:
  — Ар-татайбын, 
 Ар-дьаалыбын, 
 Алаата, о±олоор! 
 От-мас а´ылыктаах,
 Укар куйаас81 µллµктээх 
2230. Орто туруу дойдум о±олорун 
 Утары к³рд³рб³т³х 
 Ураа²хай этим эбээт, 
 К³хсµттэн тэ´ииннээх
 Кµн о±олорун,
 Кµµгэн эттээхтэри,
 К³л³ппµнэ и²иирдээхтэри 
 Кµ²²э тиэрдибэтэх бэйэм 
 Орто дойду
 О±отун кытта 
2240. Отут хонукка охсу´аммын 
 Ыалдьар эттээ±ин билбэтим, 
 £л³р тыыннаа±ын биллибэтэ! 
 Хайа бэйэлээх дьахтар ки´им 
 Тµµлээх тµ´э±ин т³л³ к³т³н
 Т³р³³бµтµ² эбитэй да, нойоон?!
 Туох бэйэлээх ту²уй дьахтарым
 Уостубат уо´а±ар торолуйан,
 Тостубат у²уохтаммыт
 Ураа²хай эбиккиний дьэ, нойоон?! 
2250. Ыйаа´ы²²а уурдахха кэлтэгэйдээбэт, 
 Бэскигэ82 уурдахха мэ´эмээннэспэт83, 
 Атка ыртахха84 а²аардастаабат 

81 Лит.: µкэр куйаас — не очень жаркая, тихая летняя погода.
82 Бэски — весы (аптекарские) [ТСЯЯ, Т. II, c. 890].
83 В рук.: мэ´эмэннэспэт; от мэ´эмээн — примерно один килограмм (мера веса) 

[БТСЯЯ, Т. VI, с. 419].
84 Лит.: акка ырт — навьючить лошадь; ырт — сокращ. от ы²ырт — класть один 

предмет на другой так, чтобы концы первого висели с обеих сторон другого [Пек., 
Т. III, с. 3822].
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 Дьон буолуохпут! 
 Тэгил дойдуттан
 Тэ²нээхтэр тиксистэхпит,
 ¥³л талах курдук 
 Эри´эн к³рµ³хпµт,
 Хаты² мас курдук 
 Хаты´ан баран биирдэ 
2260. Арахсыа±ым дьэ, нойоон!
 Ыал буолан, олох олорон 
 Уурайбыт дьон буолуохпут, 
 Халы² тириигин хайытыам иннинэ, 
 Хара хаа²²ын то±уом иннинэ, 
 Аттыгыттан арахсыам суо±а! 
 Иккиттэн биирдэспит 
 Ииннэниэ буолла±а! 
 Бу дойдуга ханна эмэ
 Хампа кµ³х кырыс 
2270. Хаалбыт буолла±ына 
 Хагдарыйбатын ту´угар,
 Бµттэлээх сир 
 Хаалбыт буолла±ына
 ¥лтµрµйбэтин ту´угар, 
 Атын сиргэ баран 
 Охсу´ан к³рµ³х эрэ!
 Сумантан85 хара суор к³т³р
 ¥с т³гµл кынат устан,
 Т³р³³н-уу´аан тиийэр сиригэр,
2280. Сµµрэр атахтаах 
 Сэттэ т³гµл тугуттаан, 
 Т³р³³н-уу´аан тиийэр сиригэр, 
 Сэттэ хахай кыылым 
 Таба тэбинэн турбатах
 Таас туруут чыыстай буола±ар
 Тиийэ о±ус эрэ, нойоон!
  Ол кэнниттэн 
 Абаа´ы уола тиэрэ кэлэн 
 Тµ´эргэ дылы гыммыта да, 

85 Лит.: бу мантан.
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2290. Сыар±алаах от са±а 
 Кутаалаах уот буолан, 
 Хо²ур±астаах хоту халлаан аннын диэкки 
 К³т³н кµ³гэйэ турда. 
  Ол кэнниттэн,
 Соно±ос сылгытыгар
 Чохоччу олорон кэбистэ. 
 Соно±ос сылгы барахсан 
 Табыталын µµннэрэн даллатта, 
 Хото±ойун µµннэрэн
2300. Холбуйалыы тутунна, 
 Тµ³рт ата±ын ууннары тэптэ уонна
 ¥лµскэннээх µрдµк ма²ан халлаан 
 ¥рµт ³р³´³тµн диэкки
 £р³ к³т³н та±ыста, 
 Ара±ас ма²ан халлаан 
 Алтан хаймыытын
 Аллараа тардыытынан, 
 К³±³р³р кµ³х ³р³´³тµн 
 ¥рµт ³ттµнэн
2310. Соно±ос сылгы к³т³н испитэ.
  Ол и´эн 
 Эргим-ургум к³рд³±µнэ,
 Абаа´ы уола 
 Сыар±алаах от са±а
 Кутаалаах уот буолан субуруйан
 Айаннаан и´эрин 
 Аара ситэн аастылар... 
 £р да, ³т³р да 
 Айаннаабытын билбэтэ±э. 
2320. Хахай кыыл дэгиэ ты²ыра±ынан 
 Таба тэбиммэтэх
 Таас туруут чыыстай буола±ар тиийэн
 Дьирэс гына тµстµлэр. 
 Абаа´ы уола кэмниэ-кэнэ±эс, 
 Хомнуо-хойут, 
 Субу субулла к³т³н и´эр эбит. 
 Уун-утарыта тµсµ´эн,
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 Килиин курдук кэти´э тµстµлэр,
 Аал курдук анньы´а тµстµлэр,
2330. Эти´иилэрэ эрдэ бµппµт дьон
 Биир диэн мэккиспэтилэр,
 Икки диэн иирсибэтилэр, 
 Са²ыйах курдук 
 Сапсы´а тµстµлэр. 
  Ол курдук, 
 Дор±оонноо±унан дугдурустулар,
 Дьалхааннаа±ынан дапсылыстылар,
 Кырбас этинэн 
 Кыыраты´ан бардылар, 
2340. Кµ³с этинэн 
 К³²³рµтµ´эн бардылар. 
 Уруккутаа±ар уон оччо 
 Уохтаахтык кииристилэр,
 Турар туруут 
 Туруору хайалары
 То±ута кэстилэр, 
 Сытар сымара таастары 
 Сыыйыта тэбистилэр, 
 Сµµрбэ бууттаах сµллµгэстэрин 
2350. Инчэ±эй тиэстэ курдук 
 Илдьи сынньан кэбистилэр уонна 
 Илиилэрин та´ынан элитэн кэбистилэр,
 Отут к³ст³³х сиринэн 
 У´уутаан охсуллар уот илбис, 
 Сытыы кылыс болотторо 
 Собо балык ойо±о´ун у²уо±ун курдук
 Та²нары сойуодуйан тахсыбытын,
 Илиилэрин та´ынан э´эн кэбистилэр уонна
 Баайта´ын биэ са±а 
2360. Байбарыын таас сутуруктарынан
 Батыр±аты´а сырыттылар. 
 Биир ый хонуга 
 Отут хонук устата турууластылар,
 Икки ый хонуга 
 Алта уон хонук устата охсустулар да±аны,
 Хайа-хайаларын 
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 Халы² тириилэрин хайытыспатылар. 
  Ол курдук, 
 Охсу´ан-охсу´аннар, 
2370. Нэк гынар 
 Ньэ²ирдэрэ быстан, 
 ¥рµ³х гынар 
 ¥µдэ´иннэрэ ³´µллэн,
 Тутуспутунан сууллан тµстµлэр.
  Ол охто сытаннар, 
 Ха´ан эмэ
 Хаахтыйбыт кµ³с курдук
 Хардыр±аччы тыынар буоллулар,
 £рµµ-³рµµ 
2380. £лб³³дµччµ к³р³р буоллулар,
 £лбµт курдук тыыллан
 Са²ата суох сыттылар. 
 Би´иги ки´ибит 
 Туох да хо´ооно суох
 ¥³лµк-баалык 
 ¥³гµлэтэлээн ылла...
 Чуо±ур таба ньуо±улаах, 
 Хорой таба хостоох 
 Ардьамаан то²ус бухатыыра 
2390. А±ыс µрэх ба´ын ар±ара, 
 То±ус µрэх ба´ын дор±оро сылдьан, 
 Уон кырдал н³²µ³ 
 Ону чуордук истэн,
 Ойутан кэлэн 
 Дьирибинэ Боотуру
 К³т³±³н ылан 
 Кµ³х окко тиэрэ уурда уонна 
 £лб³т мо²уу уутунан86 
 И´игэр и´эртэ, 
2400. Та´ын умунуохтаата. 
 Уол о±о барахсан
 Урукку бэйэтинээ±эр 

86 Лит.: ³лб³т мэ²э уута — вечная вода; оживляющая вода [Пек., Т. II, стлб. 
1558]. 
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 Уон оччо буолан 
 Ойон турда, 
 Тµ³´µн толору тыынна, 
 Имин хаана кэйдэ. 
  Ол кэнниттэн 
 Абаа´ы уолун
 Алдьаммыт б³х чабыча±ынаа±ар ку´а±аннык
2410. К³хсµн ³´³±µн
 К³²µ µктээн,
 Хар гыннаран кэбистэ уонна 
 Ыылаах этин ыскайдаата,
 Дьаардаах этигэр дьаарбайда.
 Кыра у²уо±унан 
 Сир б³±³ тэктирин тэ²нээтэ, 
 Б³д³² у²уо±унан 
 Дойду б³±³ дьуо±атын толордо. 
  Ол курдук,
2420. Ый ы´ыа±а,
 Кµн кµдэнэ, 
 Мэкчиргэ к³т³р мэ²иэтэ, 
 Суор к³т³р сокууската, 
 Куккаакы хо´о²о,
 Тураах дуйа²а о²орон, 
 Соргу б³±³т³ µрдээн, 
 Сурах б³±³т³ ыраатан, 
 £р³г³й³ µрдээн 
 £р³й³н-ч³р³й³н, 
2430. То²ус бухатыыра
 Ала таба ньуо±улаах, 
 Хорой таба хостоох 
 Ааттаах-суоллаах
 Ардьамаан то²у´у кытта 
 Уонна убурастылар, 
 То±уста дорооболостулар уонна 
 А²ыы-а²ыы арахсан бара турдулар. 
  Чи² халлаан 
 Чиэппэрэ холобурдаах
2440. Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах
 Дьирибинэ Боотур 
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 Соно±ос атыгар
 Харадьыктан к³ппµт 
 Хара улардаа±ар хапса±айдык 
 Ха²ха дьолуо ы²ыырыгар 
 Хатана тµстэ,
 Туму´ахтан к³ппµт 
 Токутар улар курдук 
 Чолоччу олорон кэбистэ. 
2450. Ат сылгытын 
 Ти² гына ти²илэхтээтэ, 
 Куус гына кымньыылаата,
 Чэгиэн этигэр 
 Дэлби о±уста, 
 Хатан у²уо±ар тиийэ
 Чап гына саайда. 
 Соно±ос сылгы барахсан 
 Тэктиртэн тэбинэн к³тт³, 
 Очур сиртэн о±устаран ойдо; 
2460. К³²µтэ тэппитэ
 Кµ³л онно буолан ч³²³рµстµлэр,
 Хайыта тэптэрбитэ 
 Аппа аана буолан а²алыстылар. 
  Ол курдук,
 Уохтаахтык айаннаан, 
 Сµµллэр эти² ньиргиэрдэнэн, 
 Сааллар ча±ыл±ан аргыстанан, 
 Тµ³рт тµрµлµ³кэлээх
 Тµтµм дьµккµ³р холорук сирдьиттэнэн, 
2470. Аллараа а±ыс биис уу´ун 
 А²алы дьаалы,
 Арбайа сµµрбµт
 Абаа´ылардаах аартыгын 
 Арыйа баттаан, 
 Сµ³дэйэ сµµрбµт с³´µ³ккэлээх,
 ¥с сµлэ´иннээх кулукулаах
 Сµдµ дьаалы аартыгынан айаннаан,
 Барбатах балык миинин курдук
 Балай хара²а сиринэн, 
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2480. Буспатах мунду миинин курдук 
 Бутугас-итигэс дойдуннан 
 Буккуллан киирэн баран истэ±инэ, 
 Арбах бастаах, 
 Алтан солуур дµ²µрдээх
 Атыыр ойууттар кэлэн 
 Аартыгы мэ´эйдээн 
 Аалы²на´а сырыттылар,
 Ааттаах-суоллаах 
 Арбыйа дьаалы уда±аттар 
2490. Хахай кыыл буолан
 Ырдьыгыныы-ырдьыгыныы, 
 Ынырык дьµ´µннэнэн 
 Ыллыгы бµ³лµµ 
 Ына²наспыттарын µрдµнэн
 ¥лтµ к³тµтэн испитэ. 
 Иннигэр-кэннигэр 
 Холло±остоох уот буолан 
 Субуру²наспыттара
 Сыар±алаах от са±а 
2500. Кутаалаах уот буолан 
 Саба тµ´эн саккырыы тамалаабыттара. 
  Ол курдук,
 Абаа´ылаах-айыылаах 
 Аартыгы арыйан 
 Туттуммакка-чугуйбакка 
 Б³±³ тµ³´µнэн силэйэ баттаан 
 Айаннаан испитэ эбитэ µ´µ. 
 Ол айаннаан и´эн 
 Арай биир сиргэ
2510. £йд³³н к³рд³хх³, 
 Туох эрэ 
 Таас дьаптал±а и´инэн 
 Бур-бур буруо 
 Тахсарга дылы эбит. 
 Ону хайа да ³ттµнэн 
 Киириэн булбакка,
 Сµµрбэ бууттаах 
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 Сµллµгэс дьаакырынан
 То²суйан ли´игирэппитигэр,
2520. Тойон ³´µ³тэ 
 Тосто сыыста87, 
 Илин ³´µ³тэ 
 И²нэлдьийэн ылла, 
 ¥рµт ³´µ³
 ¥рэллэ сыыста, 
 Былырыы²²ы былахыта 
 Бытарыс гынна, 
 ¥нµрµµ²²µ µ³ннэрэ 
 ¥ллэрис гынна, 
2530. Дьаардаах сыта 
 А²ылыс гынна, 
 Холо²солоох сыта 
 Кµ²кµлµс гына тµстэ. 
  Ол кэнниттэн 
 Туохха да маарыннаабат, 
 Ки´и диэхтэн 
 Кыыл курдук, 
 Кыыл диэхтэн 
 Ки´и курдук ба±айы 
2540. Сууллубут таас и´иттэн 
 Сы²сырына-сы²сырына 
 Сыыллан88 тахсан,
 Ол-бу диэкки олоотоон, 
 Сытар±алыыр89 курдук 
 Дьµ´µннэнэн баран, 
 Ки´и кэлэн турарын 
 Эт бэргэ хара±ынан
 Эрилис-бурулус к³рб³хт³³т³ уонна
 £р³ ыстанан турда.
2550.  Ол турда±ына, 
 Тутум бараан т³р³лµн, 

87 Лит.: сыста.
88 В рук.: сыллан.
89 Лит.: сытыр±алыыр.
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 Хан-ча±аан сэбэрэтин 
 Хайырдаан к³рд³хх³:
 Иннинэн-кэннинэн илбистээх 
 Уот дьаа²ы харахтаах эбит, 
 Кэлин ³тт³ 
 Сылбыгырга дылы дьµ´µннээх, 
 ¥рµт ³тт³ салла±арга дылы, 
2560. Эмиэ да икки илиилээххэ дылы, 
 Эмиэ да биир илиилээххэ дылы.
 Баайта´ын сµ³´µнµ
 Биирдэ хабан кэби´иэххэ дылы
 Арсан дьаама айахтаах эбит,
 Дьэбиннээх илбис
 А´ыылаах ки´и эбит.
 Саа-саадах диэни 
 Саа´ыгар иилиммэтэх90, 
 Куйах-та²ас диэни 
 ¥йэтигэр кэппэтэх 
2570. Улуу кµтµр эбит. 
 Ол да буоллар 
 Хатан кылаан халтырыйар 
 Халы² тимир тириилээх эбит,
 Сытыы кылаан сынтарыйар
 Сымара таас тµ³стээх ки´и эбит,
 Саата-сэбэ да суох буоллар
 Икки салаалаах 
 Уот илбис тыллаах эбит, 
 Дьэбиннээх ардай а´ыылаах,
2580. Содуомнаах уон дэгиэ ты²ырахтаах 
 Ки´и буолан биэрдэ.
 Ааттаан-суоллаан кэлбит ыалдьытын 
 Бэрт тµргэнник 
 Билэ о±уста уонна 
 Харса суох ха´ыытаан 
 Хабырыттан барда.
 Онно-манна ойуолаан

90 В рук.: илиммэтэх.



ОлоІхо 89

 Ли´ийдэ±ин аайы 
 Сир ньиргийэргэ,
2590. Дойду долгуйарга дылы гынна.
 Са²а са²аран сатарытан,
 Ырыа ыллаан ырыта баран,
 Тойук туойан то±ута бара
 Турбута эбитэ µ´µ:
  — Ар-татайбын, 
 Алаатыгар, о±олоор да! 
 Буйака-буйака да! 
 Били маарыы91 айыы уола, 
 Далбарайым о±ото,
2600. Чи² халлаан 
 Чиэппэрэ холобурдаах
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур 
 О±окком сыыччаана!
 Мин бэйэлээх 
 Этэн кээспит тылбын кэриэстээн, 
 К³м³-ньыма буола
 Кэлээхтээбит эбиккин эбээт да,
 Нойоон! 
2610. Ар±а´ыттан тэ´ииннээх
 Айыы дьонун алыс да 
 А´ыныах санааланан, 
 К³хсµттэн тэ´ииннээх 
 Кµн айыы дьонугар 
 Кµтµ³т о±о буоламмын 
 Уруу тамайан эттэхпинэ,
 Туора-маары бы´ыыламмакка,
 Мин бэйэлээ±и
 Кыы´ырдар-кыйахыыр буолаайа±ын! 
2620. Кыы´ырдахпына,
 Ку´а±ан бы´ыылаах ки´ибин,
 £л³р³рµ-³´³р³рµ да
 Харыстаабат ураа²хайбын, нойоон!

91 Лит.: маарыын.
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 ¥тµ³ майгы бы´ыытынан 
 К³н³ µтµ³ бэйэлэннэххинэ,
 Хайдахтаах µчµгэй буолуо±ай?
 Кэргэ²²э наадыйар буоллаххына, 
 Кыдьырдаан Куо диэн
 ¥тµ³ сурахтаах, 
2630. ¥рдµк ааттаах
 Балыс курдук балыстаахпын. 
 Ону сµрэххинэн с³бµлµ³тэххинэ92,
 Санаа±ынан хай±аатаххына, 
 Кэргэннии93 буоллаххытына
 Эт уруу, эрийэ хаан,
 Уруу хатыйа буолуо±а.
 Буккуйа буруоланан, 
 Тилийэ тиэргэннэнэн
 Олоруохпут буолла±а, нойоон!
2640. Иирээни тардыма, нойоон!
  Ол кэнниттэн 
 Би´иги ки´ибит
 Дьору диэн дьулайда,
 Бэри диэн бэрки´ээтэ: 
 Иннинэн сырайдаах,
 Иэгэйэр икки атахтаах, 
 Ортотунан бобунар 
 Ураа²хай саха 
 Утары к³р³н 
2650. Охсу´уох ки´итэ буолбатах эбит диэн 
 Тура-олоро толкуйдаата,
 Сыта-тура сыаналаата. 
 Ол курдук, 
 Кыыс Тэгиэримэн Куону, 
 Илин-кэлин сµµрэн, 
 Саататааччыннан буола сырытта. 
 Би´иги ки´ибит да±аны
 Айыы да о±ото буоллар,
 Аа´ар албастаах эбит:

92 Лит.: с³бµлээтэххинэ.
93 В рук.: кэргэнии.
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2660. Хара ты´а±ас тириитэ ыстааннаах
 Хамначчыт уол буолан сылдьарын
 Кыыс Тэгиэримэн Куо 
 Билбэккэ сылдьыбыта. 
 Ол да буоллар, 
 Айыы ки´илээх буолан, 
 Кирдьик да, арыый сэрэйэр,
 Уол о±о барахсан
 Сылдьара сыыдамыттан,
 Туттара-хаптара толоо´уттан 
2670. Кыыс сибиэркээн94,
 Туох эрэ улуу бухатыыр
 Кубулуна сылдьар бы´ыылаах диэн 
 И´игэр таайа сатыы сылдьыбыта. 
 Хаан Хатылаан
 Хастыы да хонукка 
 Баран сµтэн хаалар µгэстээх эбит.
 Суох кэмигэр тµбэ´иннэрэн, 
 Кыыс дьахтар
 Ытыы-со²уу,
2680. Ыллыы-туойа олорбута эбитэ µ´µ:
  — Ыый-ыый-ыйбын, 
 Аай-аай-айбын!
 Ытаабатах бэйэм 
 Ытаата±ым ба±ас тугун ыгыччытай, 
 Со²ооботох бэйэм
 Со²оото±ум тугун ба±ас со´уччутай!
 Туохтаах буолан
 Тугум кэлэн,
 Суон ойуур курдук 
2690. Дурда-хахха буолуо±ай,
 Ханныктаах буолан 
 Ханныгым кэлэн,
 Халы² ойуур курдук 
 Хары´ык буолуо±ай?!
 К³мµскэтэрим эрэ

94 Сибиэркээ — приходить в беспокойство, чуя какую-либо опасность, опа-
саться, остерегаться, волноваться [БТСЯЯ, Т. VIII, с. 345].
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 К³мµскэм уута буолла±а, 
 Хары´ыйарым эрэ 
 Хара±ым уута буолла±а!
 А±ыс уон
2700. Аанньал та²араларым 
 Абаа´ыр±аан арахпыт 
 Аанай-туонай абаларын,
 То±ус уон
 Ньукуола та²араларым
 Кириргээн95 тэйбит 
 Дири² иэдээннэрин
 Били²²итиий-к³рµ²²µтµµй! 
 ¥³´ээ²²и 
 ¥с сµµллэр айыыларга 
2710. Ахсааннарыгар киллэрбэтэх 
 Дири² иэдээннэрэ буолуо дуо?
 А±ыс ахтар айыыларым 
 Анала суох гына анаабыт 
 Аанай абаларын
 Били²²итиий-к³рµ²²µтµµй96! 
 £лµ³х-³´µ³х быатыгар 
 ¥с дойду µрдµгэр
 ¥тµ³ µчµгэй ааттаммыт 
 ¥лµскэннээх µлµгэрбин 
2720. Били²²итиий-к³рµ²²µтµµй!
 Алдьаныах быатыгар
 А±ыс дойдуга
 Албан-дьа´ах ааттаммыт 
 Алдьархайбын били²²итиий! 
 Ыый-ыый-ыйбын,
 Аай-аай-айбын!
 А±аттан айыллыбатах курдук,
 Ийэттэн иитиллибэтэх курдук буолбут 
 Дири² иэдээннэрбин!!! 
2730. Ыый-ыый-ыйбын! — диэн, 
 Кыыс дьахтар 

95 Кириргээ — сторониться, брезговать.
96 В рук.: били²итий-к³рµ²µтµµй.
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 Ытыыр харахтанан, 
 Ыылаах мэйиилэнэн,
 Сор б³±³нµ соймоон,
 Му² б³±³нµ му²атыйа олороруттан
 Би´иги ки´ибит 
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах
 Дьирибинэ Боотур 
 Нохтолоох тойон сµрэ±э долгуйда,
2740. Хай±ахтаах хатан быара хамсаата, 
 Сµлгэтэ97 хамсаата, 
 Сµ´µ³±э долгуйда, 
 Сµрэ-кута сµµрэлээтэ;
 Т³кµнµс гынарга дылы гынна уонна 
 £р³ ыстанна,
 Бэйэтэ-бэйэтинэн буола тµстэ уонна
 Тойук туойан, 
 Ырыа ыллаан 
 Уо´а хоройо, 
2750. Уолуга томтойо турда±а:
  — Эр-дьаалабын, 
 Эр-татайбын, эминэ тугуй! 
 Кыыс Тэгиэримэн Куо,
 Тосхоллоох дьо´ун улахан дорообобун
 Тута ба±ас туруоххун 
 Т³´³л³³х буолуо±ай?
 Кимтэн кииннээх, 
 Хантан хааннаах 
 Ки´и кэлэ²²ин, 
260. Толоон хаба ортотуттан 
 Дорообоннон то´о±олонну²,
 Ба´ыыбаннан маанылааты² диэн
 Ыйытар буолларгын:
 У´угунан дугунар, 
 Ортотунан бобунар,
 Оро´уоллаах уулаах
 Орто мэ²э дьа±ыл дойдуттан

97 Лит.: сµргэ; сµргэтэ хамсаабыт — выбитый из колеи, потерявший душевный 
покой, лишившийся покоя [БТСЯЯ, Т. IX, с. 272].
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 Чи² халлаан 
 Чиэппэрэ холобурдаах
2770. Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур диэн 
 Аллаах ат сылгы
 Кыайан тардан дьалкыппатах 
 Албан ааттаах,
 Соно±ос сылгы 
 Кыайан со´он дьулуруйбат
 Сонун сурахтаах
 Ки´и кэлэн турабын.
 Туох соруктаах буолан 
2780. Суол му²наан то±оосту²,
 Ханнык наадалаах буолан 
 Аартык му²наан аа²нааты² диэн 
 Ыйытар буолларгын: 
 Аат ааттаан, 
 Албан уккуйан,
 Сурах ууран, 
 Суо дьа²ытыйан,
 А±ыс биттэхтээх 
 Аартык ийэни 
2790. Арыйбытым ту´унан эттэхпинэ,
 Айан ки´итэ 
 Наадабын кэпсээтэхпинэ,
 Суол ки´итэ 
 Сорукпун эттэхпинэ:
 Хаан Хатылаан 
 Далан хапсыыр таба±айыттан,
 Ыыспа дьаа²ы ыыраа±ыттан 
 Эйигин ылан, 
 Ада±ыйбыт аан дойдугар, 
2800. Торолуйбут туруу дойдугар 
 Тиэрдиэм диэммин
 Сорук о²остон, 
 Суо дьа²ытыйан
 Кэлэн турабын.
 Хайа кэм²э 
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 Куйа±ын устарын биллэххинэ, 
 Миэхэ биллэрэн к³р³³р эрэ, 
 Онно эрэ 
 Таба тутуннахха сатаныа этэ. 
2810. Куйаххын, та²аскын у´ул диэн 
 К³рд³´³н к³р³³р эрэ!
  Ол кэнниттэн 
 Дьирибинэ Боотур
 Биллибэккэ-к³стµбэккэ,
 Мэлийэн сµтэн хаалла.
 Сир анныгар кэлгиллэ сытар 
 Тэгиэримэ Куо±а
 Хаан Хатылаан 
 ¥с бастаах
2820. Эриэн µ³н курдук дьµ´µннэнэн,
 Хара±ыттан уот сардыр±аан,
 Дьэбиннээх ардай а´ыыта ардьыгынаан,
 Ардьайан киирэн кэлбитигэр,
 Тэгиэримэ Куо
 Ха´ыыра тµ´ээт, у²ан хаалла. 
 Сыт билээри 
 Сы²сырыммахтаата,
 Ол сырытта±ына,
 Тэгиэримэ Куо 
2830. Са²а тыын киллэрэн баран, 
 £р³ тыыммахтаата уонна
 Ытаан-со²оон, 
 Ыллыы-туойа сыппыта эбитэ µ´µ:
  — Ыый-ыый-ыйбын,
 Аай-аай-айбын!
 Ытаабатах бэйэм 
 Ытаата±ым ыгыччытын,
 Со²ооботох бэйэм 
 Со²оото±ум со´уччутун
2840. К³р³лл³³р-к³рб³тт³³р!
 Аллараа
 А±ыс биис уу´ун
 Аатырбыт атамааныгар
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 Ойох та±ыста±ым диэммин 
 ¥рдµк халлаа²²а махтаммытым.
 Онтум баара 
 Кыыс дьахтары кытта
 Бэрт былдьа´ан, 
 Тимир ханаат быаннан 
2850. ¥с т³гµрµк сыл устата
 Кэлгийэн сытыарар
 Аанай-туонай абаккабын 
 Били²²итиий-к³рµ²²µтµµй!!!
 Эрдээх да буоламмын
 Тэ²нэ´эн тэллэххэ сыппатым,
 Холо´он-тапта´ан
 Хоойго сыппатым.
 Дьилэй98 тимир ки´ини 
 К³хсµттэн к³р³рбµттэн 
2860. Салыйан99 хааллым.
 Килиэ тимир ки´ини кытта
 Ыччат уу´атар олох олоруом диэн 
 Тµ´ээн тµµлбэр биллибэтэ±э,
 Биттэнэн биппэр биллибэтэ±э!
 Ыый-ыый-ыйбын, 
 Аай-аай-айбын! — диэн 
 Кыыс дьахтар
 Ытыы-со²уу,
 Ыллыы-туойа сыппыта.
2870.  Ол кэнниттэн 
 Хаан Хатылаан 
 Бэлэ´ин тыа´атан 
 Бэллигирээн ылла,
 Та²алайын тыа´атан 
 Та²ыр±атан ылла,
 Кэннигэр сылдьар 
 Эт бэргэ хара±ынан 

98 Лит.: дьилэй — полный, полностью.
99 Салый — отказаться от привязанности к кому-чему-л., чуждаться, сторо-

ниться кого-чего-л. [БТСЯЯ, Т. VIII, c. 196].
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 Эриличчи к³рд³,
 Буспатах мунду миинин курдугунан
2880. Будулуччу к³р³н кэбистэ.
 Иннигэр сылдьар 
 Саах кµрдьэр кµрдьэх курдук
 Салбахтаах ыты´ынан 
 Сапсыйан ылан, 
 Сарымта±ас100 таныытыгар
 Саба охсунан баран,
 Сы²сырыйар курдук 
 £р³ ха´ы²ыратта уонна
 Уута диэли²и101 
2890. Умдаан102 курдугунан
 Тунаарыччы к³рµтэлээтэ,
 Ортомун булан 
 Олорунан кэбистэ.
 Хатан тимир 
 Хал±ааныскай ыстаанын сиэбиттэн
 Табыкыаркатын та´ааран, 
 Салбахтаах ыты´ыгар
 Саккыраччы кутан ылан, 
 Хаардаах бугул са±аны 
2900. Сарымта±ас103 таныытыгар 
 Анньан кэбистэ;
 А´ыыр±атан ардьа´ынна,
 Бороосколоон104 болло´унна,
 Сы²сыйан сылла´ынна,
 Ытырдан ыыра ыстанна.
  Ол аайы 
 Атыыр курпааскы105 са±а 

100 Сарымта±ас — изорвавшийся по краям в результате износа, рваный по кра-
ям [БТСЯЯ, Т. VIII, c. 290].

101 Диэли²и — значительный, больший по количеству, размерам [ТСЯЯ, Т. 
III, c. 129].

102 Лит.: ымдаан — напиток из кислого молока, разбавленного водой.
103 В рук.: сарымта±а.
104 Бороосколоон — от рус. прошка — нюхательный табак [Пек., Т. I, стлб. 506].
105 Лит.: куруппааскы.
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 Ап-чалахай
 Сарымта±ас таныытыттан ойон
2910. Уон хаамыылаах сиргэ тµ´э-тµ´э,
 Бойбуурун106 к³т³хпµт 
 Ыт о±ото буолан 
 Хоту-со±уруу бойборустулар.
 Кимэллээх со±устук 
 К³хсµн этитэн
 Кµ´µ²²µ сир тµгэ±инэн
 Дэлби то²он эрэрин курдук
 Кµ´µгµр-ха´ыгыр с³т³лµннэ.
  Ол кэнниттэн о²остон олорон
2920. Са²-дьаарык са²алаах, 
 Кэри-буру кэпсэллээх буола олорбута,
 Ыыс-быдаан ырыалаах буола олорбута 
 Оннуга эбитэ µ´µ:
  — Эр-татайбын, 
 Алаатыгар, о±олоор да!
 Мин диэтэх107 ки´ини 
 Нохтолоох тойон сµрэхпин 
 Долгутта±ы² тугун ба±ас омунай, дуугаар,
 Хай±ахтаах108 хатан быарбын 
2930. Хамсатта±ы² ба±ас то±о дьиктитэй?!
 Алтан тµ³стээх далбарайым,
 К³мµс тµ³стээх кµ³рэгэйим о±ото,
 Ар±а´ыттан тэ´ииннээх 
 Айыы айма±ын 
 Дайар-к³т³р далбарайа,
 К³хсµттэн тэ´ииннээх 
 Кµн улуу´ун
 К³мµс тµ³стээх кµ³рэгэйэ,
 Эттэ±и² ба±ас тугун µчµгэйэй!
2940. Кутум-сµрµм долгуйда±ын,
 Сµлгэм хамсаата±ын, 

106 Бойбуур — лит.: борбуй — начало толстых бедренных мышц с обратной 
стороны колена у человека и животных [ТСЯЯ, Т. II, с. 387].

107 В рук.: тиэтэх.
108 В рук.: хайгахтаах.
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 Сµрµн µлµгэрин
 К³р³лл³³р-к³рб³тт³³р!
 Ол да буоллар,
 Соторуттан бэттэх 
 Тµµлµм-битим тµ²нэри эргийэн,
 Ку´а±ан т³лк³ диэкки 
 Тµ²нэри тарда турар эбээт!
 Соторуттан бэттэх
2950. Бу дойду сыта-сымара 
 Холлон киирэн барда эбээт!
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотуру
 ¥³´ээ µс биис уу´угар
 Элэс муора и´иттэхпинэ,
 Алах-былах анаардахпына,
 Уот чумулу муора±а 
 ¥с т³гµл сµрэхтэммит,
 Алдьаммат сиртэн абарыылаах, 
2960. Силлибэт сиртэн сэтэлгэлээх109 
 Туллубат сиртэн тутаахтаах,
 Тохтубат хааннаах,
 Тостубат у²уохтаах, 
 Хайдыбат халы² тириилээх 
 Ки´и дииллэр эбээт!
 Ол ки´и би´иэхэ
 О±о буолан ньэликэлэтимэрин110,
 А´ыыр ту´угар
 Кулут сµµрµк буолбата буолуо –
2970. Аанньаннан111 аттаммат 
 Амарыын ыалдьыт,
 Сµгµнµнэн сµктµбэт
 Сµдµ ыал о±ото буолуо.
 Кµлэ-кµлэ 
 Кµлбµтµн буккуйаары,

109 Сэтэлгэ — что-л. объединяющее, соединяющее, скрепляющее [БТСЯЯ,  
Т. IX, c. 616].

110 Значение слова не установлено.
111 В рук.: анньанннан.
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 ¥³рэ-µ³рэ 
 К³м³рбµтµн таптайаары,
 Булаары булла±а буолуо диэн 
 Сэп гына сэрэйэбин,
2980. Дьар гына таайабын.
 Онон куйахпын, та²аспын
 Устардаах буолуом баара дуо?
 У´уллум да±аны 
 Абым-хому´унум
 Барыта у´уллан хаалыа±а. 
 Этиибин ылыммата диэн 
 Хоргута-хомойо хаалыма, 
 Кыайан-хотон 
 £р³г³йбµт µрдээтэ±инэ, 
2990. Соргубут соноото±уна,
 Хонук аайы 
 Хоонньо´ор буолуохпут
 Буолла±а дии. 
 Ойон тэмтэйэр кµннээх,
 Уолан бµппэт уулаах, 
 Оро´улаан улаатар ки´илээх 
 Орто туруу дойдуга 
 Кµтµ³т о±о буоллахпына,
 Ада±ыйбыт аан дойдугар, 
3000. Торолуйбут туруу дойдугар баран,
 Ахтыбыт ахтыл±а²²ын 
 Та´ааран кэлиэхпит буолла±а дии...
 Кµн кыы´а кµ³гэрдиирим,
 Айыы кыы´а далбарайым 
 Ахтар-кµµтэр эбит ээ?!
 Мин ба±айы
 Абаа´ыттан а²аардаах,
 К³стµбэттэн кииннээх буоламмын, 
 А´ынар диэки билбэккэ,
3010. Тимир быаннан
 Кэлгийэ сытарым да сµрдээх эбит ээ...
 Мантан ынтах 
 Кэй барааны² и´игэр 
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 Кэлгиэтэ да суох 
 Сылдьан к³р эрэ, 
 Ньыгы-ньыгы-ньыгыйыгым сыыччаана!
 Аны µс хонон баран кэлиэ±им,
 Онно диэри хамначчыт уолу 
 Киллэрэр буолаайа±ын эрэ!
3020. Сыаналаах бэйэ±эр ымсыыран,
 ¥тµ³ бэйэ±эр ба±аран, 
 Айдааны тарда сылдьыа±а, 
 Чуга´атар айыылаах буолаайа±ын,
 Далбарайым сыыччаана! — диэн баран,
 Хайа да диэкки барта биллибэккэ эрэ,
 Сµтэн хаалла.
  Ол кэнниттэн 
 ¥³´ээлээн да к³ппµтэ биллибэтэ±э,
 Аллараалаан да тимирбитэ биллибэтэ±э.
3030. Чи² халлаан 
 Чиэппэрэ холобурдаах
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур 
 Сигэ бэйэбинэн, 
 Илэ дьµ´µммµнэн 
 Киирсэн к³рµ³м диэн
 Ир суолун ирдээтэ,
 Тор суолун тордоото.
  Ол к³рдµµ сырытта±ына,
3040. £л³р ³лµµ абаа´ылар
 Аартыгы толору айманнылар, 
 Суолу толору 
 Со±отох атахтаахтар 
 Иннигэр-кэннигэр ойуоластылар,
 Хаан сиэри, 
 Хара ма²аас суордар 
 Хаа±ыр±а´а-хаа±ыр±а´а
 Иннигэр-кэннигэр
 Илбис буолан эйэ²элэстилэр,
3050. Эт сиэри
 Икки бастаах элиэлэр 
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 И²эрийэн тµстµлэр.
 Ол курдук, 
 Барар суолугар 
 Бакаайы112 буола, 
 Кэлэр суолугар 
 Кэлгиэ буола 
 Сатаатылар да±аны, 
 Ону ол диэбэккэ,
3060. И²нибэккэ-толлубакка,
 Ортолорунан оймотон,
 ¥лтµ кµдэннэтэн
 Айаннаан испитэ.
  Ол айаннаан и´эн
 Тиэрбэс хара±ынан 
 К³р³н дьэргэлдьиппитэ,
 Истигэн сэргэх куйаар кулгаа±ынан
 Истэн сэгэлдьиттэ±инэ,
 £р³ к³р³н та´аардахха: 
3070. ¥лµскэннээх µрдµк халлаан
 То² дьула±ай µрдµн диэкки
 ¥µнэн тахсыбыт 
 Таас туруут хайа 
 Анньан турар эбит.
 А±ыс к³с туоралаах,
 А²алыйа тарда турар 
 Аарыма аппа хайа к³стµбµтэ.
 Ол анныгар
 И²эрэ далай 
3080. Ииримтийэн к³ст³р
 Илбистээх аптаах, 
 Иэгэйэр икки атахтаах,
 Иннинэн сырайдаах,
 Ортотунан бобунар 
 Ураа²хай саха 
 Уодьуганнаан к³рб³т³х
 И²эрэ далай анныгар 

112 Бакаайы — перен.: препятствие, помеха.
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 Ньыгыл таас тиэргэ²²э113 
 ¥с бастаах 
3090. Уот сада±а мо²ой114 кыыл буолан 
 £лµµ таалатыгар 
 Утуйа сытар эбит.
  Ону к³р³³т, 
 «Буор сырай, 
 Буор±алдьы сото115 
 Манна са´ар эбит» диэн 
 Хайа µрдµттэн 
 ¥с кырыылаах 
 Тимир µ³рбэ буолан 
3100. ¥рµ² сµнньэ манан буолуо диэн, 
 ¥³´эттэн ³лµµ таалатыгар
 £т³рµ тµстэ. 
 Ынараа ба±айыта
 Утуйа да сыттар, 
 Бэрт обургу
 Таба тµ´эртэриэх бэйэлээх буолуо дуо? 
 Хайдах да а´арбыта биллибэтэ±э,
 А´ара к³т³н биэрдэ, 
 ¥³рбэ буолан тµ´ээт,
3110. Бэйэтэ-бэйэтинэн буола тµстэ уонна 
 Барыыстаах хара±ынан
 Батары к³р³н туран, 
 Соргулаах хара±ынан 
 Тобулу к³р³н туран,
 Ырыа ыллаан, 
 Тойук туойан
 Уо´а хоройо, 
 Уолуга томтойо
 Ыыстыы-куру´уннуу турбута:
3120.  — Дьээ-буо, дьээ-буо116!
 Эр-дьаалабын, 

113 В рук.: тиэргэ²э.
114 Лит.: мо±ой — ползучий гад, змея [БТСЯЯ, Т. VI, с. 274].
115 Лит.: бур±алдьы сото — кривоногий, криволапый [ТСЯЯ, Т. II, с. 560].
116 В рук.: дьэ буо.
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 Эр-татайбын, 
 Эрэллэрин эриэхситин,
 Эминэ тугуй, о±олоор!
 Аллараа дойдум
 Аа´ар былыт албына, 
 К³т³р былыт к³лдьµнэ,
 Хааннаах айах, 
 Буор сырай,
3130 Буор±алдьы сото, 
 Тµµн сырыылаах 
 Тµµлээх уллу²ах,
 Кµнµскµ талаанньыт,
 Тµµ²²µ уоруйах, 
 Тµптµр µдµгэн117 тµ³кµнэ, 
 Аан дойдуга баппат
 Далай акаары! 
 Ха´аа²²ыттан ыла 
 Ар±а´ыттан тэ´ииннээх
3140. Айыы хаан айма±ын 
 Абаа´ы уола 
 Хамначчыт-µµрээйи 
 О²остубутун и´ин, 
 Мин бэйэлээх 
 ¥рдµк ааттаах,
 ¥тµ³ сурахтаах 
 Бухатыыр ки´ини
 ¥µрэр µтµмэх гынаары, 
 ¥рдµк ааппын 
3150. О±ус гынан к³лµнээри,
 Албан ааппын 
 Ат гынан миинээри 
 Суоттаммыты² буолуой?!!
 Со±отох атах, 
 Сойуо тумус,
 Биир хара бэс мэкчиргэтэ,

117 Лит.: µтµгэн — в Олонхо: Нижний мир, где обитают злые духи — абаасы, 
преисподняя [БТСЯЯ, Т. XII, с. 562].
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 Тукалаан тураа±а!
 Искин тыыраммын,
 Ийэ±эр-а±а±ар эппэтэх 
3160. Элэ-была тылгын этитиэ±им;
 Хоолдьуккун эрийэн,
 Хоруйгун хостуо±ум,
 Халы² тириигин хайытаммын,
 Хара хаа²²ын то±он,
 И´и² µ³нµн ичигэстиэ±им! 
 Тэгиэримэ Куону
 Ойох о²остоору 
 Уоран-талаан кэлбиккин118 
 Ир суолгун ирдээммин,
3170. Тор суолгун тордооммун
 Тиийэн кэлбит 
 Дуолан соругум, 
 Халы² наадам:
 ¥рдµк бэйэ±ин кэмнээри,
 ¥тµ³ б³±³±µн ³´³р³³рµ,
 А±ыс аалар дьалхаан 
 Айан суолун туппутум.
 Дьэ, нойоон, 
 Ох барда,
3180. Охтор сиргин о²о´ун, 
 Сэп барда,
 Сэрэн-сэрбэн!!!
  Ол кэнниттэн 
 Ынараа ба±айыта
 ¥ллэр µйэтигэр,
 Саллар саа´ыгар
 Ким да µ³хпэтэх-ыыстаабатах
 Кµтµрэ бы´ыылаах,
 Ойуолаан тµ´э-тµ´э, 
3190. Бэлэ´ин тыа´атан 
 Бэллигирээн ылла,
 Та²алайын тыа´атан 

118 В рук.: кэлбикки.
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 Та²ыр±аан ылла;
 Харса-хабара суох 
 Ха´ыытаан хабырытынна, 
 Иэмэ-дьаама биллибэтинэн 
 Иэрийбэхтээн ылла.
 Иннигэр-кэннигэр баар 
 Салбах са±а илиитинэн 
3200. Эмэ´этин ла´ыр±аччы охсо-охсо 
 Эйэ²элээн ылла,
 Икки таныытыттан
 Уостаах саа курдук 
 Сала´ынынан ытыалаан сардыр±атта.
  Би´иги ки´ибит 
 Баайта´ын биэ са±а
 Байбарыын таас сутуругунан
 Таныытыгар тиийэн кокуоскалаан,
 То²оло±ор диэри 
3210. Буккуйа онньуу сылдьыбыта.
 £´µргэниэ да суох дьон 
 Онтон сылтаан ³´µргэнистилэр,
 Кыы´ырсыа да суох дьоннор 
 Онтон сылтаан кыы´ырыстылар.
  Охсу´уу б³±³
 Омуннаа±а буолла,
 Кырба´ыы б³±³
 Кыырыктаа±а бу дойдуга буолла;
 Дор±оонноо±унан 
3220. Дугдуру´уу буолла,
 Дьалхааннаа±ынан 
 Табыйсыы буолла;
 Кµ³с этинэн к³²³рµтµ´µµ,
 Кырбас этинэн 
 Кыыраты´ыы буолла;
 Ириэнэх сири 
 Иэрчэхтэрин хара±ар диэри
 Илдьи тэбистилэр,
 То² сири
3230. Тобуктарын хара±ар диэри 
 Тобулу бадарааннаатылар.
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  Ол дойдуну
 Оо±уй о±ус бадараанныыр 
 Кудан амыл±а дойду гына 
 ¥лтµ бадарааннаатылар;
 Уолах тиит урусхалланна,
 Баай тиит барчаланна;
 Турар таас хайалары 
 Кээ´иилээх от курдук 
3240. Тµ²нэри к³т³н тµ´эрэн,
 Сиэмэ бурдуктуу 
 ¥лтµ тэбистилэр.
 Биир ый хонуга –
 Отут хонук
 Мµлтµ туолуутугар диэри 
 Хайа-хайалара 
 Халы² тириилэрин хайытыспатылар,
 Чэгиэн эттэрин сэймэхтэспэтилэр119,
 Хара хааннарын то±успатылар;
3250. Тимир-тимиртэн 
 Тэйэрин курдук 
 Тэйиэлэ´э сырыттылар,
 Таас-таастан 
 Ча±ыйарын курдук 
 Ча²ыр±аччы анньы´а сырыттылар.
  Ол гына сылдьан,
 Абаа´ы уола Хаан Хатылаан
 Биэс са´ааннаах сири
 Кэннинэн ыстанна уонна 
3260. Кэри-буру кэпсэллээх,
 Ыыс-быдаан ырыалаах
 Буола турбута,
 Уо±а арыый
 Тахсыбыт бы´ыылаа±а:
  — Ар-татайбын,
 Алаатыгар, о±олоор да!
 От-мас а´ылыктаах,

119 Лит.: сэймэктэспэтилэр.
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 Укар куйаас µллµктээх,
 Ойон тэмтэйэр кµннээх,
3270. Оройунан онньуур 
 Оро´уоллаах уулаах
 Орто дойду
 О±олорун умсарбытым
 Эминэ120 тугуй, о±олоор!
 Ол тухары маннык 
 Туруору у²уо±унан томороон
 Тостубат хатан у²уохтаа±ы,
 Тохтубат чоруун хааннаа±ы121, 
 Алдьаммат сиртэн абарыылаа±ы, 
3280. Туллубат сиртэн тутаахтаа±ы 
 Билэ илик этим эбээт!
 Туох бэйэлээх
 Ту²уй дьахтарым 
 Тунаах уо´а±ар торолуйбут,
 Хайа бэйэлээх 
 Айыы дьахтарын 
 Хапча±айыгар батан
 Т³р³³бµтµ² буолуой, нойоон?!
 Ким бэйэлээх 
3290. Кыыс дьахтарым 
 Тµµлээх тµ´э±иттэн 
 Т³л³ м³²³н тµспµт
 Бэйэ² буолуой?!
 Ол да буоллар 
 Тэгиэ дойдуттан 
 Тэ²нээхтэр тиксистэхпит буолуо,
 Хол дойдуттан
 Холоонноохтор холбостохпут буолуо.
 Ыйаа´ы²²а уурдахха кэлтэгэйдээбэт,
3300. Бэскигэ уурдахха мэ´эмээннэспэт122,
 Атка ыртахха а²аардастаабат дьон

120 В рук.: эмиэ.
121 Чоруун хааннаах — крепкий, выносливый.
122 В рук.: мэ´эмэннэспэт.
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 Хайа-хайабытын 
 Халы² тириитин хайытар
 Хайабытыгар да 
 Биллибэтэ буолуо±а...
 Дьэ, нойоон,
 Ыал буолан
 Ыччат уу´атан,
 Олох олорон
3310 Уурайбыт дьоннор буолуохпут,
 Олохпутун охсу´ууннан атаарар
 Дьон буолуохпут.
 Дьэ, нойоон!
 Этэрим кэриэтэ эттэхпинэ,
 Буор Кудулу бай±ал 
 А±ыс ара²атын анныгар,
 ¥с биттэхтээх
 ¥ктэл хара буорум тµгэх ³ттµгэр
 £лµµ ³´³хт³³х уута диэн баар.
3320. Хатан тимири тµ´эрдэххэ
 Хоруоран тахсар, 
 Ыстаал тимири тµ´эрдэххэ 
 Уулан уйадыйан тахсар сиригэр
 Тµ´эн к³рµ³ххэ.
 Ким уйбатах
 Онно тµ´эн ³лл³±µнэ,
 Ордубут ки´и
 У´ун оло±у олоруо±а, 
 £р³г³й³ µрдµ³±э,
3330. Соргута сонуо±а,
 ¥рдµк ааттаныа,
 ¥тµ³ сурахтаныа.
 Эн кыайдаххына,
 Тэгиэримэ Куону 
 Ойох ыла²²ын 
 О±о т³р³т³н,
 Ыччат уу´атан,
 Иэримэ дьиэни иччилээр,
 Иитэр сµ³´µнµ кµрµ³лээр,
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3340. Т³р³т³р о±ону уйалаар,
 А±ыс µрэх ба´ыгар аатыраар, 
 То±ус µрэх ба´ыгар сура±ыраар, 
 Нойоон!
  Ол курдук,
 Абаа´ы уола Хаан Хатылаан
 Ырыа ыллаан 
 Ырыта баран, 
 Тойук туойан
 То±ута ыстана 
3350. Турбут эбит.
  Ол кэнниттэн, 
 Хаан Хатылаан
 Кµ³х халлаан кустугун курдук 
 Уот сада±а буолан, 
 Кµлµмнµµргэ дылы гынна,
 Барда бы´ыылаах, 
 Барыс гынна,
 Сµттэ бы´ыылаах, 
 Сµ³дэс гынна.
3360.  Ити кэнниттэн, 
 Би´иги ки´ибит 
 Соно±ос сылгытыгар кэлэн
 Ха²ха дьолуо ы²ыырыгар 
 Харадьыктан к³ппµт 
 Хара улардаа±ар хапса±айдык 
 Хатана тµстэ,
 Туму´ахтан к³ппµт 
 Токутар улар курдук
 Чолоччу олорон кэбистэ.
3370.  Ол олордо±уна,
 Соно±ос сылгыта 
 Т³б³тµн µ³´э к³т³хт³,
 Обугуруур уран чопчу уо´а хамсаата,
 Алтынньы ый 
 Алта са²ата
 Алты´ан турарыгар холобурдаах
 Ала ча±аан хара±ынан



ОлоІхо 111

 Аралыччы к³р³н кэбистэ,
 Сэтинньи ый
3380. Сэттэ са²атын 
 Сэргэстэ´иннэрэ туппут курдук 
 Икки истигэн сэргэх куйаар кулгаа±ын 
 Чорбоччу тутунна,
 Хаардаах бугул са±а 
 Хара буордары
 Ч³мчµµр к³мµс туйа±ынан табыйан,
 ¥³´э кµ³рэ²нэтэн кэби´э-кэби´э,
 «Тоорт» гына 
 Тыбыыран сирилэттэ уонна
3390. Ки´илии кэпсэллээх,
 Сахалыы са²алаах 
 Буола турбута эбитэ µ´µ:
  — Айыы´а±ы-айыы´а±ы,
 Эминэ тугуй!!
 То±ус уоммун туолуталаан 
 То²хойболуу кырдьаахтыахпар диэрибинэ
 Тойонуга ар±а´ыгым до±оруга,
 А±ыс уоммун туолуталаан 
 Акыйбалыы кырдьаахтыахпар диэрибинэ 
3400. Адарайдыыр ар±а´ыгым аргы´ыга,
 Тойонноотор тойон ба±ас иччикэйим!
 Тускулардаах бэйэлэргэр
 То²нуур дьула±ай кµ³ннэриккэр
 Тосхоллордоох дьо´уннуура улахана
 Дорообобун тута ба±ас туруохуйгун
 Т³´³л³рд³³х буолаахтыа±ай? 
 Миннийэлиир123 диэтэх 
 Соно±остуур сылгыбына 
 Туойар ба±ас 
3410. Тор±о дуулай хо´оонукпун
 То±ус µµттээх доло±ойгор 
 Тута ба±ас туруохуйгун 
 Т³´³л³рд³³х буолаахтыа±ай? 

123 В рук.: мннийэлиир.
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 Этэрбинэ эттиир нуорай тылланыкпын 
 Иккибинэ иэдэстэргэр илдьэ турар 
 Истигэнэ сэргэх куйаар 
 Кулуку дьэллик кулгааххынан 
 Истэ ба±ас сэргэ±элээн,
 Итэ±эйэ-кирдьиктэнэ туруохуйгун
3420. Т³´³л³рд³³х буолаахтыа±ай? 
 Оллуур тугуй диэтэххинэ124, 
 Барбыт б³±³ ба´ыллыбат, 
 Куоппут б³±³ сомсуллубат дойдутугар
 Бараахтаары тураахтыыгын. 
 £л³р ³лµµ ууларыгар 
 Т³б³±µнэн тµстэххинэ,
 Т³тт³рµ да т³нн³н ба±ас 
 Тахсыталыан суо±а ба±ас. 
 Хаанныыр ба±ас Хатылааны,
3430. Бастаан тылламмыта ки´икэни, 
 Бэйэтин да тµ´эрээхтээн к³р³³рµй да! 
 Тµстэ±инэ,
 Эргийээхтиэ суо±а ба±ас. 
 Эйиигин да 
 Аа´ар былыт алба´ыгар,
 Куотар дьэллик 
 Кубул±атыгар киллэрээри,
 Алба´ыра сатаахтыырын 
 Билбэккэ да сылдьаахтыыгын,
3440. Сэрэн-сэрбэн!!!
 Ытык тылбын ылынаахтаа,
 Хаарыан тылбын хаалларыма,
 Хорон айыы² хомойуо±а,
 Иэйиэхсити² кэлэйиэ±э, 
 То±ус уоннуур
 Ньукуолалыыр та²аралары²
 Кириргээн тэйиэхтэрэ!
 Айыы´а±ы-айыы´а±ы,
 Эминэ тугуй!!!

124 В рук.: тэтэххинэ.
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3450.  Соно±ос сылгы 
 Ырыа ыллаан,
 Тойук туойан, 
 Этии этэн,
 Сµбэ сµбэлээн кэбиспитин 
 Кэлин ³ттµгэр
 Дьирибинэ Боотур бухатыыр ки´и
 Тура-олоро толкуйдаата,
 Сыыйа-баайа сыаналаата... 
 Абаа´ы уолун кэнниттэн 
3460. Ат сылгытын 
 Саба±а дьалхаан тэ´иинин 
 Салалтатын булан,
 Салайа баттаата, 
 Тор±о дьалхаан тэ´иинин125 
 Туруору тутан кэбистэ,
 Кµлэр уодьуганын 
 К³л³´³тµн булан,
 К³нн³рµ тутан кэбистэ уонна
3470. Ат сылгытын 
 Ти²илэхтээн ньиргиттэ,
 Куус гына кымньыылаата. 
 Ат сылгы барахсан 
 Тэктир сиртэн 
 Тэбинэн к³тт³,
 Очур сиртэн 
 О±устаран ойдо.
  Ол курдук,
 ¥µнэр мас та²нары сыыйыллар, 
 Аан дойду ото-ма´а
3480. Куударалаах ки´и батта±ын курдук
 Т³тт³рµ-таары буутайданна.
 Сµµллэр эти² ньиргиэрдэнэн,
 Сааллар ча±ыл±ан аргыстанан, 
 Тµ³рт тµрµлµ³кэлээх
 Тµтµм дьµккµ³р холорук сирдьиттэнэн,

125 Тор±о тэ´иин — узорчатый повод.
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 А±ыс татал±алаах
 Ала дьалхаан холорук аргыстанан, 
 Бэрт ыраах сир эбит, 
 Кµ´µ²²µтµн ³ксµ³нµнэн ³йд³³н, 
3490. Кы´ы²²ытын кырыатынан билэн, 
 Сааскытын хахсаатынан саба±алаан, 
 Сайы²²ытын самыырынан сибигилээн, 
 Дьухха ууга туллан тµспµт 
 Тура±ас анньыы курдук
 Супту туойуллан тµ´эн испитэ.
 Ол курдук, 
 Окура-бокура биллибэтэх,
 Му²ура-т³б³т³ к³стµбэтэх
 Суол ийэни туту´ан, 
3500. Айаннаан испитэ. 
  Ол айаннаан истэ±инэ, 
 Арай биир сиргэ тиийэн кэлбитэ –
 Иннинэн да турара биллибэт, 
 Кэннинэн да турара биллибэт,
 Му²ураат126 ма´ы 
 £р³ тутан кэбиспит курдук
 ¥рдµк у²уохтаах 
 Хара дьэкир ки´и
 Т³тт³рµ-таары иэ±элдьийэ-иэ±элдьийэ, 
3510. Си²-дьаарык са²алаах,
 Туман-дуураа тойуктаах 
 Буола турбута эбитэ µ´µ:
  — Ар-татай, 
 Алаата, дугаар127!
 Чи² халлаан 
 Чиэппэрэ холобурдаах
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур! 
 Ту´у² хоту 

126 Му²ураат — обрубленное, лишенное верхушки дерево [БТСЯЯ, Т. VI,  
с. 351].

127 Лит.: до±оор.
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3520. Дуолан улахан дорообото
 Тута ба±ас туруоххун
 Т³´³л³³х буолуо±ай!
 Ким бэйэлээх ки´и
 Толоон хаба ортотуттан
 Дорообоннон то´о±олонну² диир буолларгын,
 Ба´ыыбаннан маанылааты² диэтэргин,
 Аллаах ат сылгы 
 Кыайан тардан дьалкыппатах 
 Аналлаах-мэнэллээх ааппын
3530. Ыйытар буолларгын,
 Кунан о±ус со´он дьулуруйбат
 Сонун дьолуо сура±ы² 
 Кимий диир буолларгын,
 Аартык хотун иччитэ 
 Ала Буурай диэн 
 Албан ааттаах ки´и буолабын.
 Аллараа
 А±ыс биис уу´ун атамааннара, 
 ¥³´ээ дойдум
3540. ¥тµ³ бэйэлээхтэрэ,
 ¥рдµк ааттаахтара,
 Орто дойдум
 Будьур сµµстээхтэрэ, 
 Буула±а моойдоохторо
 А±ыс дойдум суола 
 Алты´ар ар±а´ыгар, 
 То±ус дойдум суола 
 То±ойдо´ор туймуутугар олороммун,
 Уон тарбах
3550. Уунуулаах аа´ар сирдэрэ буолар,
 Нойоон!
 Хаан Хатылааны
 Ир суолун ирдээ²²ин 
 И´э±ин буолан баран,
 Инчэ±эй эттээх,
 Иннинэн сырайдаах,
 Иэгэйэр икки атахтаах 
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 Иннигэр тµспэтэх 
 Улуу хаарахана буолар, нойоон!
3560. Арай,
 Айыыта-буруйа таайан
 Эйиэхэ хотторуо±а.
 Элбэ±и бэлэ´игэр мэ²иэстибит 
 Улуу хаарахан буолуо.
 Сэрэнэн-сэрбэнэн к³р³³р эрэ! 
 Этэ²²э буолан, 
 £ст³³ххµн ³л³р³н, 
 Саастааххын сарбыйан, 
 Хоойго сытар 
3570. Холоонноох до±оргун була²²ын, 
 Тэллэххэ сытар 
 Тэ²нээх атаскын була²²ын,
 Иэримэ диэ±эр 
 Эргийэн кэлэ²²ин,
 Т³р³т³р о±ону уйалаар, 
 Иитэр сµ³´µнµ кµрµ³лээр да,
 Нойоон!
  Би´иги ки´ибит 
 Итини эппитин
3580. Бэркэ диэн сэргээн и´иттэ.
 Хата, аллараа 
 А±ыс биис уу´уттан 
 Алгыс и´иттим диэн 
 Олус диэн бэрки´ээн,
 Хонууттан хомуйан,
 Сы´ыыттан сылгылаан 
 Тыйдаах биэни а±алан,
 Быра±ан биэрбитин 
 ¥³рэ-µ³рэ µрдµгэр тµ´эн, 
3590. ¥лтµ тыытан
 Сиэн силлэ²нэттэ, 
 А´аан алла²натта.
 И´ин саа±ын, 
 Кутуруктаах ба´ын
 Тириитигэр суулаан баран, 
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 То±ус кунан о±ус тириитинэн
 Холбуу тигэн о²о´уллубут 
 Хал±ааныскай ыстаанын сиэбигэр
 Уктан кэбистэ уонна
3600. Туохтан эрэ курутуйбут
 Ки´и курдук туттунна, 
 Куру-дьири бэйэлэннэ, 
 Айыы бухатыырын диэкки
 К³р³н туран
 Са²-дьаарык са²алаах, 
 Кэри-буру кэпсэллээх буолан 
 Кэбиринэ-кутуруна турда:
  — Ар-татай, о±олоор, 
 Алаатыгар да, нойоон!
3610. Мин бэйэлээх биэрбит бэрикпэр
 Тотон туолан ордорунна диэн
 Одуулуур-сиилиир 
 Буолаайа±ын эрэ да, нойоон!
 Сумантан кэ´иибин илдьибэтэхпинэ,
 Урут т³р³³бµт 
 Убай ки´иттэн
 Умсары баттанан,
 Уму´ахха угуллар
 Олдьу бы´ыыга тиийиэм диэммин
3620. Ордоруннум. 
 Сумантан кэ´иибин илдьибэтэхпинэ, 
 Иитэн-харайан µ³скэппит
 Кµбэй хотун ийэбиттэн
 Саахтаах кµрдьэх 
 Самыыбар хайдара
 Саата-суута бэрт эбээт!
 Сумантан илдьибэтэхпинэ,
 Айан-дьайан µ³скэппит
 Аар тойон а±абыттан 
3630. Сµµрбэ бууттаах сµллµгэс
 Сµµспэр тµ´эрэ 
 Сµрµкэтэ бэрт эбээт! 
 А´ыыр са±ана 
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 А±алаахтан ордук 
 Аан дойдуга 
 Алдьархай баарын 
 Анаарбата±ым, 
 Инчэ±эйдиир сахха
 Ийэлээхтэн ордук 
3640. Ийэ дойдуга
 Илдьиркэй баарын билбэтим,
 Уобар са±ана 
 Убайдаахтан ордук 
 Одуруун128 дьаалы
 Оросхуот129 баарын билбэтэ±им.
 Чэ, нойоон,
 Быдан дьылга быра´аай!
 Этэ²²э эргийэн кэлээр эрэ,
 Нойоон!
3650.  Ол кэнниттэн 
 Би´иги ки´ибит
 «А´ыыр ту´угар 
 Алдьаммыт сордоох эбит,
 Сиир ту´угар 
 Иэдэйбит хаарахан эбит» дии санаата уонна
 Ат сылгытыгар
 Хап-бааччы 
 Хатана тµстэ уонна
 Окура-бокура биллибэтэх
3660. Суол ийэ хотунунан,
 Аама-дьаама биллибэтэх 
 А±ыс биттэхтээх 
 Аартык хотуну тутан 
 Айаннаан испитэ;
 £л³р ³лµµ абаа´ы дойдутун 
 Аптаах-хому´уннаах 
 Аартыгын арыйан,
 Барбатах балык миинин курдук 
 Бадыа-бµдµ³ дойдуннан 

128 Одуруун — трахома, заразное заболевание глаз [БТСЯЯ, Т. VII, с. 225].
129 Лит.: ороскуот, от рус. расход.
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3670. Батыгыраччы сиэллэрэн испитэ.
 То±ус уон 
 Уда±ан б³±³ улуйбут 
 Туму´ахтарын туораталаата,
 Сэлээр мэнэрик 
 Сиэлбит-хаампыт
 Силээннэрин чиэрэстээтэ.
 Ап-чарай130 дьахталлара 
 Ахта та²а´а былдьа´ан
 Ахчарыспыт аартыктарын арыйан,
3680. Ол курдук аллараа 
 А±ыс биис уу´угар
 Тылбын тыыраахы к³т³рд³³х,
 Тыймыыт кµлгэри балыктаах
 Абаа´ы сиригэр 
 Айаннаан и´эн,
 Арай биир сиргэ тиийэн к³рбµтэ,
 То±ус томтойор долгуннаах,
 А±ыс аралыйар ар±астаах,
 Уот сымаланнан долгунура турар
3690. Бай±алга тиийэн кэлэн туран,
 Тиэрбэс хара±ынан 
 К³р³н дьэргэлдьиппитэ,
 Тэргэн кулгаа±ынан 
 Истэн сэгэлдьиппитэ:
 Туох эрэ аллараа диэккиннэн
 Кудумдьуланан киирэр, 
 Ки´и хара±а ылбат аллараа
 £´³х курдугунан
 £р³кµйэ сытар эбит.
3700. Ол аттыгар
 Хаан Хатылаан,
 Кэлбитэ ³р буолбут бы´ыылаах, 
 Таала таас хайа µрдµгэр 
 Утуйан тыылла а±ай сытар эбит. 
 Ону кэлэн, 
 Чаан олгуй са±а т³б³тµн 

130 В рук.: апчарый.
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 Сµµрбэ бууттаах
 Сµллµгэ´инэн то²суйа турда.
 Онуоха са²ардыы у´уктан,
3710. Тыылла²наан ылаттаата.
 Ол кэнниттэн
 Икки ³ттµнэн 
 Эт бэргэ хара±ынан 
 Эргим-ургум к³рµннэ,
 Сэттэлээх атыыр сылгы
 Сэбэрэлээх ата±ын са±а
 Сэлтиэр-мултуор сэбин 
 Тµ³рэ олуйан та´ааран, 
 Кырдал н³²µ³
3720. Кµс гына бырахта уонна
 Ииктээн131 кµµгµнэппитэ –
 ¥с µ³с µрэх буолан сµµрдэн, 
 Хара таастары 
 Хайа солоон тµспµтµгэр, 
 ¥³р туллук мустубутун 
 Мас то²устара
 Ытыалаан батыр±ата 
 Сылдьыбыттар эбит;
 Ап-чарай
3730. Абаа´ы дьахталлара
 Аллараа дойдуттан 
 Чарапчыланан к³р³н баран 
 «Оой, саас-µйэ тухары
 Хаппар ку² эт 
 Хамначчыта гыныахха,
 Хаарыан да маллаах 
 Барахсан эбит!» диэннэр,
 Абара-сатара к³рдµлэр.
  Ол кэнниттэн дьэ туран, 
3740. £лµµ уута 
 Аллараа дойдуга 
 Уот сымала буолан 
 Тµллэ²нии сытарыттан 
 Хаан Хатылаан 
 Дьулайбыт курдук туттан,

131  В рук.: иктээн.
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 Таас хайа чабыр±айын µрдµгэр 
 Т³тт³рµ-таары
 Тµллэ²нии сылдьыбыта.
  Ол сырытта±ына,
3750. Кµµрээннээх кµн айыы о±отун 
 К³н³ б³±³ у²уохтаа±а,
 К³рсµ³ µтµ³ бэйэлээ±э,
 Кµн сирин кµµстээ±э,
 Айыы сирин ааттаа±а 
 Алдьаммат сиртэн абарыылаах,
 Туллубат сиртэн тутаахтаах,
 Силлибэт сиртэн сэтэлгэлээх,
 Охтубат сиртэн о²о´уулаах,
 Айыы да о±ото буоллар 
3760. Аа´ар албастаах,
 Куотар кубул±аттаах эбит:
 ¥²кµрµйэн тµ´эр 
 ¥рдµк хайаттан
 Аллараа к³ст³ сытар 
 Уот сымала ³лµµ уутугар 
 То±ус хос тимир куйахтаах 
 Сордо² балык буолан 
 Со±отохто ыстанан тµстэ. 
 £л³р ³лµµ уутун и´игэр 
3770. Сордо² балык буола сылдьан к³рд³±µнэ,
 Дьэбиннээх ардай а´ыылаах,
 А²алы дьаалы айахтаах,
 Амарыын к³рµ²нээх балыктар кэлэн
 Хабан к³рдµлэр да±аны,
 Тиистэрэ-уостара 
 Туллан тµстэ.
 Онтон ча±ыйан,
 Ханнык да адьыр±а балык 
 Киниэхэ чуга´аабата.
3780.  Ол курдук, 
 Онньоколоон132 баран, 
 Т³тт³рµ к³т³н тахсан,
 Абаа´ытын уолун 
 Аттыгар баар буола о±уста.

132 Лит.: оонньохолоон.
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 Абаа´ы уола
 Хаан Хатылаан
 Эт бэргэ хара±ынан
 Эрэличчи к³р³н кэбистэ,
 Дьору диэн дьулайда, 
3790. Бэри диэн бэрки´ээтэ.
  Ол кэнниттэн 
 Айыы сирин ааттаа±а,
 Кµн сирин кµµстээ±э 
 Кини диэкки
 Соргулаах хара±ынан 
 Тобулу к³р³н туран,
 Тойуктаах-ырыалаах 
 Буола турбута,
 Абаа´ы уола ол аайы
3800. Куттаммыт курдук буолан турда...
  — Дьээ-буо, дьээ-буо!
 Эр-дьаалабын,
 Эр-татайбын, о±олоор!
 Аллараа
 А±ыс биис уу´ун 
 Аарыма атамаана,
 К³стµбэт бии´ин уу´ун 
 Кµтµр кµµстээ±э
 Хаан Хатылаан обургу, 
3810. Эн диэтэх ки´и 
 Куттанан-дьулайан турума!
 Бэрт µтµ³ дойдуга тµ´эммин
 Суунан-тараанан,
 Урукку бэйэбинээ±эр
 Уон оччоннон 
 Ордук бэйэлэнэн та±ыстым.
 Эн диэтэх ки´и 
 Суунан-тараанан та±ыстаххына,
 ¥³л талах курдук 
3820. Эри´иэхпит буолла±а!
 У´ун у²уоххун 
 Урусхаллыы иликпинэ,
 Хара хаа²²ын 
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 То±о иликпинэ, 
 Аттыгыттан ара±ыам суо±а,
 ¥рµ² тыы²²ын
 И´иллиэм иннинэ, 
 Эйиигиттэн тэйиэм суо±а!
 Аа´ар былыт албына,
3830. К³т³р былыт к³лдьµнэ, 
 Мин диэтэх ки´ини 
 £лµµ уутугар тµ´эрэн
 £л³р³³рµ суоттаммыккын,
 Искин тыыраммын, 
 Ийэ±эр-а±а±ар эппэтэх
 Элэ-была тылгын этитиэ±им,
 Хоолдьуккун эрийэммин 
 Хоруйгун хостуо±ум!
 Ар±а´ыттан тэ´ииннээх
3840. Айыы хаан айма±ын ата±астаан,
 А²аардастыы аатыра²²ын,
 К³хсµттэн тэ´ииннээх 
 Кµн улуу´ун кµ³мчµлээ²²ин,
 Айыы о±отун
 Кыыс Тэгиэримэ Куону
 Кэлгийэн хаайан,
 Сор б³±³тµн 
 Сототунан соймото²²ун сытыарбыккын,
 Илэ дьµ´µ²²µн,
3850. Сигэ бэйэ±ин
 Кини оннугар кэлгийэн, 
 Тµ³рт уон сыл устата 
 ¥рµт ³ттµ² 
 Тµµнµгµрµ³р диэри,
 Алын ³ттµ²
 Арда±ырыар диэри 
 Олордо иликпинэ,
 Тус иннигиттэн туораабат 
 Т³лк³л³³х турабын.
3860. Сип-сибилигин 
 £лµµ уутугар тµ´э о±ус эрэ, 
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 Нойоон!!!
  Ол кэнниттэн 
 Абаа´ы уола Хаан Хатылаан 
 А²аарыйар алба´а баранан,
 Куотар кубул±ата бµтэн, 
 То²оло±уттан илин ³тт³
 Икки салаа буолбут илиитин
 Илибирэтэн ылла,
3870. Иннинэн-кэннинэн баар
 Эт бэргэ хара±ынан 
 Эрэлис-бурулус к³рб³хт³³т³ уонна
 Кµ´µ²²µ сир 
 Тµгэ±инэн дэлби баран эрэрин курдук
 Кµ´µгµр-ха´ыгыр са²алана, 
 Ыр былыт ырыатын ыллаан,
 Тор былыт тойугун туойа
 Турбута эбитэ µ´µ:
  — Ар-татай,
3880. Ар-дьаалыбын!
 Айдааннаах амарыын дьалхаан 
 Аанай-туонай абаккабын эбит, о±олоор!
 Дьэ, нойоон!
 ¥с сµµллэр айыылары² 
 С³бµн-с³т³г³йµн
 Билэн о²орбут ки´илэрэ эбиккин!
 Ол да и´ин
 Т³рµ³² µс сыл иннинэ
 Аллараа дойду сул туо´угар 
3890. Суруйбут эбиттэр,
 ¥³´ээ дойдум 
 £рµ³ллээх сµµстээх 
 ¥ргэл Тойон о±онньор
 ¥с дойдуну µлтµрµтµ³, 
 А±ыс дойдуну
 Алдьатыа диэн 
 Тµµн сырыылаах
 Тµµлээх уллу²уохтаах бэрдин
 О²орбут эбиттэр ээ... 
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3900. ¥тµ³ санаата суох, 
 К³р³рг³ эрэ
 Дьэргэйбити² эрэ бэрдэ дии! 
 Хайдах бэйэлээн, 
 Тэгиэримэ Куону 
 Ылан бараргын к³рµ³хпµт, 
 Нойоон!
 Алтан тµ³стээх далбарайбын, 
 К³мµс тµ³стээх кµ³рэгэйим о±отун
 ¥рдµк бэйэм 
3910. ¥лтµрµйэ иликпинэ,
 Аарыма бэйэм
 Албан аатым
 Самныан иннинэ,
 Ыыраа±ым быы´ыттан 
 Ылары² биллибэтэ буолуо!
 Бµлтэспиттэн биир бµлтэс
 Баарын тухары, 
 Хааммыттан таммах хаан 
 Баарын тухары 
3920. Ы´ыктыам эрэ суо±а! 
 Мин бэйэлээ±и
 Утары к³р³²²µн,
 Охсу´ан сойуола´а
 Сылдьары² да баар эбит, 
 Иннигин ылан 
 Иинниэм иннинэ 
 Арахсыам кэриэтин, 
 Мас та²арам 
 Батары к³рдµн, 
3930. Туос та²арам 
 Тобулу к³рдµн, 
 Сэттэ дьэс эмэгэт иччилэрэ 
 Кэлэйэн киэр хайыстыннар! 
 Дьэ, нойоон!
 Ар±а´ыттан тэ´ииннээх 
 Айыы айма±ар,
 К³хсµттэн тэ´ииннээх 
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 Кµн улуу´угар, 
 Хата, мин кµтµ³т о±о буолан 
940. Уруу тамайдахпына,
 Халы² ойуур курдук 
 Хахха буолуом этэ,
 Суон ойуур курдук
 Дурда буолуом этэ,
 Нойоон! — дии турбута.
  Ол кэнниттэн 
 Албыннатан абаран-сатаран 
 Элбэ±и эргитэ барбата,
 Тµллэр таас тµ³скэ 
3950. Тµ´µспµтµнэн бардылар.
 Охсу´уу киэнэ 
 Омуннаа±а манна буолла,
 Кырба´ыы киэнэ
 Кыырыктаа±а манна буолла;
 Суорба хайалары 
 Сууллары тэбистилэр, 
 О´орбо133 тииттэри
 Умсарыта к³ттµлэр,
 Сымара таастары
3960. Сыыйыта тэбистилэр;
 Кырбас этинэн кыыраты´ан,
 Кµ³с этинэн к³²³рµтµ´эн,
 £л³рс³н-³´³хт³´³н,
 Кырба´ан-кы´ылла´ан,
 Ол курдук,
 Уурсан туран 
 Умсарыта быра±ыстылар,
 ¥тµ´эн туран 
 £ттµктэ´эн м³²µстµлэр;
3970. Чараас сирбит буолуо диэн
 Тапсан туран табыстылар,
 Чэгиэн сирбит буолуо диэн
 Тиксэн туран тэбиэлэстилэр,

133 О´орбо — залежные земли, залежь [БТСЯЯ, Т. VII, с. 357].
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 Уйан сирбит буолуо диэн
 Уурсан туран охсустулар.
 Биир ый хонуга
 Уурар отут хонук туолуор диэри 
 Охсу´ан к³рдµлэр да±аны,
 Хайа-хайаларын
3980. Халы² тириилэрин 
 Хайытыспатылар,
 Хара хааннарын 
 То±успатылар,
 £л³р µ³стэрин 
 Булкуспатылар.
  Ол курдук, 
 Тимир тимиртэн 
 Тэйэрин курдук тэйиэлэ´э,
 Таас-таастан 
3990. Ча±ыйарын курдук 
 Ча²ыр±аччы чакыырдана 
 Сырыттылар.
 Ол да буоллар,
 Аа´ан-арахсан барбат дьон
 Буолан биэрдилэр,
 Ытырсыбыттарын ы´ыктыбат-ыытыспат,
 Тутуспуттарын тонолуппат дьон
 Буолан биэрдилэр;
 Охсуспуттарын уураппат,
4000. Уохтара хараабат 
 Дьоннор эбит.
 Икки ый —
 Уурар алта уон хонук 
 Мµлчµ туолуута, 
 Чи² халлаан 
 Чиэппэрэ холобурдаах 
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур
 Алын тирэ±э айгыраата, 
4010 ¥рµт кµµ´э ³´µлµннэ,
 Ки²киниир киэ² халлаанын
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 Кулан дьэллик кулукутун 
 Сыы´а-халты тутта;
 Тахсар кµнэ 
 Алтан аалыыта буолан 
 Саккырыы тамалаата,
 Киирэр кµнэ 
 К³мµс аалыыта буолан
 Кµккµрµµ то±унна,
4020. ¥рµ² кµнэ
 £лб³³дµйэн киирэн барда,
 Аламай кµнэ 
 Бала±ыран киирэн барда.
 Абаа´ы уола 
 М³лт³³бµтµн билэн,
 Охсоро омунуран барда, 
 Тэбэрэ тэбиэ´ирэн 
 Киирэн барда.
  Ол сырытта±ына,
4030. Эмискэ биир тµбэлтэ±э
 Быыс гынан халты харбатан
 Охтон эрэргэ дылыта да,
 ¥³´ээлээн да к³ппµтэ биллибэтэ±э,
 Аллараалаан да тимирбитэ 
 Биллибэккэ-к³стµбэккэ
 Мэлийэн сµтэн хаалбыта.
 Абаа´ы уола Хаан Хатылаан 
 Сылайбытыгар тэптэрэн,
 Аппайан туран хаалла.
4040. Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур 
 Соно±ос сылгытын
 ¥рдµгэр тµ´эн,
 ¥лµскэннээх µрдµк халлаанынан
 Ат сылгыта 
 Тарайар табыталланан,
 К³й салгы²²а 
 Хорулаччы устар
 Хото±ойун холбуйалыы туттан,
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4050. Уулаах былыт олбохтонон, 
 К³й салгын болбуоттанан 
 К³т³н испитэ.
  Ол айаннаан и´эн
 £йд³³н-дьµµллээн к³рд³±µнэ, 
 Тиэрбэс хара±ынан
 К³р³н дьэргэлдьиппитэ:
 Ойон тэмтэйэр кµннээх,
 Уолан бµппэт уулаах,
 Охтон бараммат мастаах,
4060. Оро´улаан улаатар ки´илээх,
 Олкура²наан т³нн³р сµ³´µлээх,
 Оро´уоллаах уулаах134 
 Орто мэ²э дьа±ыл,
 Унаара-мэнээрэ биллибэт,
 Устата-туората о´олломмотох
 Улуу дойду к³ст³ биэрбитэ.
 Маннык бэйэлээх
 Аан дойдуга 
 Тохтоон аа´аары,
4070. То±ус субан туруйа к³т³р 
 Тохтоон-тэ´ийэн олорботох 
 Дуулай к³мµс туму´а±ар 
 Чопчу тµ´эн кэлбитэ.
  Ол туран 
 Алап-чалап хара±ынан
 Аралыччы к³р³н кэбиспитэ,
 Бу дойду кµ³х отун ³лл³н³н,
 К³²д³й манчаарытын а´ылыктанан,
 Туох бэйэлээх
4080. Хан сµ³л баай 
 Ханыылаабыт эбитий диэн 
 £йд³³н-дьµµллээн к³рбµтэ:
 А´ылла±ас туйахтаах,
 Атырдьах муостаах,
 Арыы ахталаах, 

134 В рук.: уулах.
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 Сµ³гэй сµмэлээх
 Ынах сµ³´µ 
 Алыс уу´аабыт эбит;
 Сы´ыытын тухары 
4090. Сыппай сиэллээх 
 Сырса онньообут эбит.
 Маннык бэйэлээх 
 Аан ийэ дойдуга 
 Ханнык бэйэлээх дьон 
 Ыал буолан,
 Ыыр µктээн 
 Олороллор эбитий диэн [к³рбµтэ]: 
 Алаас Эбэ Хотун 
 Илин кырдалыгар
4100. К³ст³³х сиртэн к³ст³р 
 ¥рµ² мµндµрµµт 
 Дьиэ к³стµбµтэ.
  Ол дьиэ±э 
 £р³ сµµрэн тиийэн,
 Сэттэ бухатыыр ки´и 
 Кыайан тэлэйэ баттаан арыйбатах
 Дибдиргэн135 хаан хал±анын 
 Тиэрэ баттаан киирэн,
 Тиэрбэс хара±ынан
4110. К³р³н дьэргэлдьиппитэ:
 У²а диэкки олорор ки´и
 Улар са±а буолан к³ст³р, 
 Ха²ас диэкки олорор ки´и 
 Хара²аччы са±а буолан к³ст³р,
 Билирик диэкки олорор ки´и 
 Бил са±а буолан к³ст³р,
 Кэтэ±эриин диэкки олорор ки´и 
 Кэ±э са±а буолан к³ст³р.
  Ол кэнниттэн 
4120. £йд³³н-дьµµллээн к³рбµтэ:
 Баайта´ын биэни 

135 Дибдиргэн — громкий шум, грохот [ТСЯЯ, Т. III, с. 115].
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 Ба´ын бы´а охсон кэбиспит,
 Бадьаралыы тэбинэн
 Турарыгар холобурдаах 
 Ма²ан майдаан остуолугар 
 Ол-бу уурунан,
 Оллоччу туттан 
 Олорор ки´ини к³рбµтэ.
 Остуолун µрдµгэр 
4130. £р³´³ булгунньах курдук 
 Сыа киэнэ 
 Чилчигэ136 суо±а буолаарай диэн, 
 Арыы киэнэ
 Т³бµрэ±э137 суо±а буолаарай диэн,
 Суон саалынан 
 Дуобат онньуу,
 Халы² ха´аннан 
 Хаамыска хаба 
 Олороллор эбит.
4140.  Ол ар±а´ыттан тэ´ииннээх 
 Айыы дьонун, 
 К³хсµттэн тэ´ииннээх
 Кµн дьонун 
 Тµтµм-бараан т³р³лл³рµн
 Бµдµйэн к³рд³хх³,
 Хан-ча±аан сэбэрэтин
 Хайырдаан одуулаан к³рд³хх³,
 Улуу бухатыыр ки´и олорор эбит:
 Тµ³рт кырыылаах 
4150 Ыстаал тимир куйахтаах,
 Эрэдэ´иннээх µµн тиэрбэ´ин курдук
 Эрилкэй харахтардаах эбит,
 Улуу тайах 
 Уллугун у²уо±ун 

136 Чилчик — отвратительный; чилчики — не растопляющийся жир [Пек.,  
Т. III, стлб. 3619].

137 Т³бµрэх — пенка на поверхности какой-л. кипящей жидкости, накипь 
[БТСЯЯ, Т. X, с. 524].
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 Умсары туппут курдук 
 У´ун сыыйылла±ас муруннаах эбит,
 Саннын байаатыгар диэри тµ´эр 
 Арыы са´ыл астаах ки´и эбит,
 Уолах тииккэ холобурдаах
4160. Уллуктаах бэ´эл тиит бэгэлчэхтээх138,
 Хастаабыт тиит харылаах,
 Суллаабыт тиит сотолоох,
 ¥с былас дарайар сарыннаах,
 Биэс былас биэкэйэр бииллээх,
 Айыы ки´итэ диэтэххэ,
 Аарыма ки´и олорор эбит.
  Кини киирээтин кытта, 
 Тµрµлµ³кэлээх уот дьаа²ы харахтанна,
 ¥с сиринэн булгу хаппыт 
4170. Хатан укулаат сырайданна,
 Си´иттэн сиэрэ уота 
 Сирилэччи умайда,
 Ба´ыттан банаар уота
 Барылаччы умайда.
 Ол курдук, 
 Бухатыыр ки´и 
 Уоттаах чолбон хара±ынан
 Ча±ылыччы к³р³н туран
 Ырыа ыллаан,
4180. Тойук туойан,
 Кµргµйдµµ-к³бµ³лµµ,
 Уохтаах-кµµстээх со±устук 
 Са²ара турда:
  — Дьээ-буо, дьээ-буо!
 Эр-дьаалабын,
 Эрэллэрин эриэхситин, 
 Эминэ тугуй, о±олоор!
 Кимтэн кииннээх,
 Туохтан тууралаах ки´и
4190. Мин диэтэх бухатыыр ки´и 
 Ыырбын була²²ын,

138 Лит.: бэгэччэк — запястье.
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 Аартык му²наан аа²нааты²,
 Суол му²наан то±оосту²?!
 Туох бэйэлээх ки´игиний диэн 
 Ыйытар буолларгын,
 Эрэли Тойон о±онньор а±алаах,
 Эрбэлдьин Хотун эмээхсин ийэлээх, 
 Эрбэх µ³´э сэттэ т³гµл 
 Эргиччийэн-тэлэгэччийэн µ³скээбит, 
4200. Эркин хара тыаны
 И´э²э тэбэринэн куотар
 Э±э Дьа±ыл аттаах 
 Эриэдэй Бэргэн диэн
 Аллаах ат сылгы 
 Тардан дьалкыппат
 Албан ааттаах ки´ибин, 
 Соно±ос сылгым
 Со´он дьулуруйбат 
 Сонун сурахтаах ки´и олоробун.
4210. Айыы сирин аарымата,
 Кµн сирин кµµстээ±э, 
 Оройунан онньуур,
 Оро´уоллаах уулаах
 Орто туруу дойдум 
 Уордаах мохсо±оло, 
 Улайдаах оно±о´о буолан,
 ¥³´ээттэн ыйаахтаах,
 ¥рдµктэн тутаахтаах ки´ибин!
 Халы² наада², 
4220. Кылаабынай кы´ал±а²
 Тугуй-ханныгый?!
 Алтан чуораан айаххын 
 Амалыйа охсууй, 
 К³мµс чуораан кµ³мэйгин 
 К³м³лµйэ охсууй!
  Ол кэнниттэн 
 Би´иги ки´ибит, 
 Айан ки´итэ 
 Наадатын кэпсээн, 
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4230. Суол ки´итэ
 Соругун этэн, 
 Алтан айа±ын амалыйан, 
 К³мµс кµ³мэйин к³м³лµйэн,
 Ырыа ыллаан, 
 Тойук туойан 
 Тыылла-хабылла 
 Турбута эбитэ µ´µ:
  — Эр-дьаалабын, 
 Эр-татайбын, о±олоор!
4240. Эрэли Тойон о±онньор а±алаах,
 Эрбэлдьин Хотун эмээхсин ийэлээх,
 Эрбэх µ³´э сэттэ т³гµл
 Эргиччийэн-тэлэгэччийэн иитиллибит,
 Эркин хара тыаны 
 И´э²э тэбэринэн куотар 
 Э±э дьа±ыл аттаах 
 Эриэдэй Бэргэн тойон убайым!
 Тускулаах бэйэ±эр,
 То² кµ³²²эр 
4250. Дьо´ун улахан 
 Дорообото тута ба±ас туруоххун 
 Т³´³л³³х буолуо±ай?
 Кимтэн кииннээх,
 Туохтан тууралаах ки´и кэлэн, 
 Толоон хаба ортотуттан 
 Дорообоннон то´о±олонну²,
 Ба´ыыбаннан маанылааты² диэн 
 Ыйытар буолларгын,
 Ойон тэмтэйэр кµннээх,
4260. Уолан бараммат уулаах,
 Охтон бараммат мастаах
 Орто туруу дойдуга 
 Оло±уран µ³скээбит 
 Архаанньал Тойон о±онньор а±алаах,
 Айыы Нуоралдьын Хотун эмээхсин ийэлээх,
 Чи² халлаан
 Чиэппэрэ холобурдаах 
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 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур диэн
4270. Албан ааттаах,
 Сонун сурахтаах
 Бухатыыр ки´и
 Тиийэн кэлэн турабын.
 Туох наадалаах буолан, 
 Суол му²наан аа²нааты² диэн
 Ыйытар буолларгын,
 Аат ааттаан,
 Албан уккуйан, 
 Сурах ууран,
4280. Суо дьа²ытыйан,
 А±ыс биттэхтээх
 Аартык ийэни, 
 То±ус биттэхтээх
 Суол ийэни тобулбут 
 Дуолан соругу²,
 Халы² наада², 
 Кылаабынай кы´ал±а² тугуй диэн 
 Ыйытар буолларгын,
 Суол ки´итэ 
4290. Сорукпун эттэхпинэ,
 Тойон убайым,
 Кµтµр диэн к³рд³´µµлээх,
 Амарыын диэн аарта´ыылаах 
 Кэлэн турабын!
 ¥с кµдэн хара кµлµккэр
 ¥с т³гµл сµгµрµйэбин,
 Тоно±остоох бэйэ±эр 
 То±ус т³гµл 
 Бокулуом139 уурабын.
4300. Ол тугуй диэтэргин,
 Аллараа дойду 
 Алдьархайдаах атамаана 
 Хаан Хатылаан 

139  Лит.: бокулуон, от рус. поклон.
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 Орто туруу дойдуга тахсан, 
 Ар±а´ыттан тэ´ииннээх 
 Айыы хаан айма±ын
 А²аардастыы ата±астаан, 
 ¥лтµ µктµ³н µрэйэн, 
 Кµн Дьµ´µ³лдьµн Тойон о±онньор 
4310. ¥рдµк ааттаах,
 ¥тµ³ сурахтаах кыы´ын 
 Кыыс Тэгиэримэ Куону 
 Уоран-талаан барбытыгар
 [Ир]суолун ирдээн, 
 То² суолун
 Тордоон тиийэммин, 
 Т³гµрµк сылы бы´а охсу´ан,
 Эт ки´и элэйэммин, 
 Сыа ки´и сылайаммын, 
4320. ¥рдµк бэйэбин ³´³р³рг³,
 Хаарыан тыыммын бы´арга тиийэн,
 ¥рµ² кµнµм ³лб³³дµйэн, 
 Аламай кµнµм салба±ыран,
 £л³р ³лµµ диэкки 
 Тардыллан бараары гыммытым и´ин, 
 Туйа±ым чобуотунан, 
 Ата±ым аллаа±ынан 
 Сыы´а туттараммын,
 Халты харбатаммын 
4320. Куотан кэлэн турабын.
 Тойон убайым,
 Халы² ойуур курдук 
 Хахха буолууй!
 Суон ойуур курдук 
 Дурда буолан к³рµ³ххµн 
 Т³´³л³³х буолуо±ай!
 Ытык тылбын 
 Ылыныа диэммин,
 Хаарыан тылбын 
4330. Хаалларыа суо±а диэммин,
 Аат ааттааммын,
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 Албан уккуйаммын,
 Сурах уураммын,
 Суо дьа²ытыйаммын
 Тиийэн кэлэн,
 ¥с кµдэн хара кµлµккэр 
 Сµгµрµйэн эрэбин!
 Ар±а´ыттан тэ´ииннээх
 Айыы хаан айма±ар 
4350. А´ыныык санааланан, 
 К³хсµттэн тэ´ииннээх
 Кµн улуу´угар 
 К³мµскэс сµрэхтэнэн к³рµ³ххµн 
 Т³´³л³³х буолуо±ай?
 К³рд³´µµ б³±³ кµртµ³ннээх,
 Арта´ар тыл ахсааннаах,
 А±ыйах тыл минньигэс диэн,
 Элбэх тыл сымсах буолар дииллэр этэ,
 Нойоон!
4360.  Ол кэнниттэн,
 Эркин хара тыаны 
 И´э²э тэбэринэн куотар
 Э±э дьа±ыл аттаах,
 Эрбэх µ³´э сэттэ т³гµл 
 Эргиччийэн-тэлэгэччийэн µ³скээбит 
 Эриэдэй Бэргэн 
 Ону истээт,
 Миинэр ми²этин,
 К³лµнэр к³л³тµн,
4370. Тардыстар дала´атын
 Сылгылаан а±алаары,
 Алыы диэн алаа´ынан, 
 Чохооччу диэн толоонунан,
 Бырта диэн мыраанынан,
 Харта диэн хайатынан,
 ¥ргµнньэх диэн µрµйэтинэн 
 ¥лдьµргµ сµµрэ сылдьан,
 Тµ³рт атахтаах д³бдµргэлээх
 Тµргэн айыы о±отун



138 Дьирибинэ Боотур

4380. Сылгылаан а±алан,
 Айыылаах-буруйдаах 
 Аттыгар чуга´аабатах,
 Сордоох-дьайдаах
 Чуга´ыгар кэлбэтэх, 
 Кирдээх-дьайдаах
 Сырайын к³рд³рб³т³х,
 ¥с сиринэн 
 Монньохтоох-моймордоох,
 £рµ³ллээх-дьа±ыллаах,
4390. Тойон ки´и барахсан 
 ¥с кµннµк сиртэн тµ´эн,
 Сµгµрµйэн кэби´эр
 Тойон сэргэтигэр а±алан 
 А±ыста аралдьыйда,
 То±уста туомтаата,
 Ону´ун олбуйа тарта уонна
 То±ус хонук тухары 
 Чолоччу баайан,
 Хайа астахха 
4400. Хаан тахсыбат буолбутун кэннэ,
 Сиирэ астахха
 Симэ´ин сµµрбэт буолбутун кэннэ, 
 Сµµрэр былыт с³рµ³тµн
 С³рµ³лээтэ,
 Буурай былыт ботуоскатын140

 Ботуоскалаата,
 Сатыы былыт ы²ыырын
 Ы²ыырдаата,
 Саба±а дьаалы тэ´иинин кэтэртэ,
4410. Кµлэр уодьуганын 
 К³л³´³тµн булан,
 К³нн³р³н кэтэртэ.
  Ол кэнниттэн
 Дьиэтигэр ойон киирэн, 
 ¥рµ² Кымы´ыкы о±онньор 

140 Ботуоска — седельная подушка [ТСЯЯ, Т. II, с. 423].
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 Ойуулаан-бичиктээн о²орбут
 Басты² чороон айа±ар 
 Аллаах ат бадараанныыр
 Арыылаах кымы´ы 
4420. Тобус-толору
 Кутан кэбистэ уонна
 Сарбынньахтаах, дьа±ыллаах 
 Саба±а-дьаалы хамыйа±ынан 
 Тобус-толору
 Томточчу ба´ан ылан,
 Аал уотугар 
 Саба кутан 
 Саккыратан кэбистэ.
 Аал уот барахсан 
4430. Кы´ыл уот буолан
 Кытыаста тµстэ,
 Кµ³х уот кµлµмµрдээн ылла. 
  Ол кэнниттэн 
 ¥с кµннµк сиртэн
 Сµгµрµс гынна,
 С³´µргэстии олоро тµстэ уонна
 Ырыа ыллаан,
 Тойук туойан, 
 Алгыс ал±анан,
4440. Тыл этэн 
 Уо´а чорбо²ноон,
 Уолуга томто²ноон олорбута
 Оннуга эбитэ µ´µ:
  — Эр-дьаалабын,
 Эрэллэрин эриэхситин-эгэлгэтиэн,
 Эминэ тугуй, о±олоор!
 Аал уотум иччитэ 
 Алтан тэбиэн,
 Ала туйгун, 
4450. Кыырыл141 т³б³,
 Бырдьа бытык, 

141 Лит.: кыырык.
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 Кµл суор±ан, 
 К³м³р тэллэх,
 Т³л³н айах!
 Мин диэтэх бухатыыр ки´и 
 Этэр тылбын 
 Икки иэдэскэр илдьэ турар 
 Тэргэн куйаар, истигэн сэргэх,
 Кулуку куйаар кулгааххынан
4460. Истэ сэргэ±элээн,
 Итэ±эйэ-кирдьиктэнэ туруоххун
 Т³´³л³³х буолуо±ай?
 Аан ийэ дойдум иччитэ 
 Аан Алахсын Хотун эдьиийим! 
 Баай хара тыам иччитэ 
 Баай Барыылаах!
 Истэ-кирдьиктэнэ туру² эрэ!
 Ол тугуй диэтэргит,
 Ада±ыйан µ³скээбит
4470. Аан ийэ дойдубуттан 
 Аттанар-арахсар
 Кµнµм тиийэн кэллэ, 
 Торолуйбут
 Туруу бараан дойдубуттан
 Тулха´ыйар-туллар 
 Кµнµм тиийэн кэллэ. 
 Алаас эбэ хотунум 
 Алла-таммалыы турар 
 Ара±ас илгэлээх бэйэ² 
4480. Анды сымыытын курдук
 Ара±ас илгэ² 
 Алла-µµнэ туруохтунууй!
 Толугурдаах торбуйахпын
 То²орон ³л³р³р буолаайа±ыт, 
 Таа±алаах уба´а142 
 Хабыр±а ³лµµ буолан хаптайбатын,
 £рбµт кµ³спµн

142 В рук.: уба´аны.
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 ¥лµннэрэн то±ор буолаайа±ыт,
 Оттубут уоппун
4490. Умулуннаран с³±µрµтэр буолаайа±ыт! 
 Баай хара тыам иччитэ 
 Баай Барыылаах тойон э´эм!
 Халы² хара тыа±ар
 Хаххаланан µ³скµµр
 Адьыр±а кыыллары² 
 ¥³скµµ-µµнэ туруохтуннар,
 Куру² тыа±ар µ³скµµр 
 Анабы тайах кыылы² 
 ¥³скээн-µµнэн 
4500. £р³г³йдµµ туруохтун!
 Аан дойдум иччитэ
 Аан Алахсын Хотун эдьиийим!
 ¥³´ээттэн µ³рбэ буолан 
 £т³рµ тµстэхтэринэ,
 Алларааттан атара буолан 
 Кµ³рэйэн аймаатахтарына,
 Орто дойдуттан
 Будьур сµµстээхтэр, 
 Буула±а моойдоохтор 
4510. Буулаатахтарына,
 Амааннаах алгыскынан 
 Айыы дьонугар 
 Халы² хахха,
 Суон дурда
 Буолан к³р³³р эрэ!
 Мин диэтэх ки´иэхэ 
 Аартык аайы аргыста´ар 
 Ааттаах алгыскытын,
 ¥тµ³ тылгытын 
4520. ¥рдµбэр сµктэрэн к³рµ² эрэ!
 Алгыс ба´а сыаланнын,
 Туойбут тойугум тосхоллоннун,
 Эппит тылым сэ²кэннэннин! — диэн баран,
 Икки бухатыыр дьоннор 
 Соно±ос аттарыгар 
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 Харадьыктан к³ппµт 
 Хара улардаа±ар хапса±айдык
 Хатана тµстµлэр,
 Туму´ахтан к³ппµт 
4530. Токутар улар курдук 
 Чоноччу олорон кэбистилэр уонна
 Ат сылгыларын
 Ти² гына ти²илэхтээтилэр,
 Куус гына кымньыылаатылар143.
 Соно±ос аттар 
 Тэктир сиртэн
 Тэбинэн к³ттµлэр,
 Очур сиртэн 
 О±устаран ойдулар;
4540. К³²µтэ тэптэрэн кээспиттэрэ, 
 Кµ³л онно буолан ч³²³рµстµлэр,
 Хайыта тэптэрбит сирдэрэ 
 Хайа аппата буолан а²алыстылар.
  Ол курдук, 
 Сыыйыы тимир сындаа´ыннаах, 
 Эрийии тимир и²иирдээх 
 Ат сылгылар
 К³м³рµктµйэр
 Кµ³х унаар салгыны 
4550. О²очо куйаар кутуруктарынан эрдиилэнэн,
 Сарай ма²ан халлаан 
 Сата-буурай салгынын
 Нэмилийэр нэлим солко
 Сиэллэринэн сирдьиттэнэн; 
 Хайыта тэптэрбит
 Хара тыа хатан мастара 
 Харда² э´э буолан,
 Хабырытта-хабырытта
 Ха´ыыра хааллылар,
4560. Илдьи тэбэн ааспыт 
 Инчэ±эй мастара 

143 В рук.: кымнньыылаатылар.
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 Эмээхсин дьахтар 
 Энэлийэрин курдук 
 Эргийэ-эргийэ 
 Энэлистилэр.
  Ол курдук,
 Уохтаахтык айаннаан,
 Сµµллэр эти² дьµ´µ³лдьµттэнэн, 
 Сааллар ча±ыл±ан аргыстанан,
4570. Тµ³рт тµрµлµ³кэлээх
 Тµтµм дьµккµ³р холорук 
 Сирдьиттэнэн,
 А±ыс татал±алаах
 Ала дьалхааннаах
 Айаны аргыстанан,
 ¥µнэр мас та²нары сыыйыллан, 
 Куударалаах144 ки´и батта±ын курдук 
 Та²нары-таары буутайданна.
  Ол курдук,
4580. Уохтаахтык айаннаан,
 Тымныы хонугу хонон,
 Дьыбардаах айаны айаннаан,
 Сааскы б³±³тµн 
 Хахсаатынан саба±алаан,
 Сайы²²ы б³±³тµн 
 Самыырынан билэн,
 Кµ´µ²²µ б³±³тµн 
 £ксµ³нµнэн145 ³йд³³н,
 Кы´ы²²ы б³±³тµн
4590. Кырыатынан сэрэйэн,
 Дьухха ууга туллан тµспµт 
 Тура±ас анньыы курдук 
 Супту туойуллан тµ´эн испиттэрэ.
  Ол айаннаан и´эн,
 Арай биир сиргэ тиийэн и´эн,
 £йд³³н-дьµµллээн

144 В рук.: кударалаах.
145 В рук.: ³ксµ³ннµнэн.



144 Дьирибинэ Боотур

 К³р³ биэрбиттэрэ –
 £л³р ³лµµ таас таалатыгар 
 ¥с бастаах 
4600. Мо²ой кыыл буолан,
 Утуйан аталла сытар эбит.
 Ону к³р³³т,
 Икки бухатыыр дьон
 Илбистээх тимир µ³рбэ буолан, 
 ¥рµ² сµнньэ манан буолуо диэн
 ¥³´эттэн146 ³т³рµ тµстµлэр.
 Аллараа дойду киэнин
 Алдьархайдаах аарымата 
 Хаан Хатылаан обургу 
4610. Аа´ар албас му²наан, 
 Куотар кубул±ат му²наан,
 £лµµ таас таалатыгар сытан
 £т³рµ к³р³н, 
 Икки µ³рбэни иккиэннэрин
 А´ара к³т³н биэрдэ уонна
 Сулбу ойон турда!
 Со´уйан-уолуйан,
 Бачах-татат диэн,
 Тиэрэ кэлэн тµ´э сыыста уонна
4620. Эт бэргэ хара±ынан 
 Эрэличчи к³рб³хт³³т³.
  Ол кэнниттэн 
 Ырыа ыллаан 
 Ырыта барда, 
 Тойук туойан 
 То±ута ыстанна, 
 Кыы´ырбытын уо±ар
 Икки дьабадьытыттан 
 Кµµгэн ба´ыгыраата, 
4630. Омунугар буолан
 Харсыылаах о±ус курдук 
 М³²µрээн-айаатаан ылла,
 Эт бэргэ хара±ыттан

146 В рук.: µ´эттэн.
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 Сиэрэ уота сардыр±аата:
  — Ар-татайбын,
 Алаата, о±олоор да!
 Дьэ, нойоон да,
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур 
4640. Нойоон да!
 Бэрт ааты² 
 Биэс дойдуга биллибитэ, 
 ¥тµ³ ааты² 
 ¥с дойдуга µллэ²нээбитэ эрэ бэрдэ дии!
 Биир ки´иэхэ икки буолан, 
 Куолаан кыайдаххытына да,
 Сааттаах-сууттаах кыайыы буолуо±а да! 
 Кµµскµнэн кыайбакка, 
 К³м³-ньыма тардына сылдьар эбиккин да, 
4650 Нойоон?!
 ¥тµ³ ки´и тыла 
 Биир буолуохтаах этэ! 
 Дьэ, нойоттор, 
 ¥рдµк ааппын
 О±ус гынан к³лµнээри, 
 Ааттаах ааппын 
 Ат гынан миинээри
 Кэлэн тураргыт буолуо±а?!
 Элбэхтэн элбэх охтуо±а, 
4660. А±ыйахтан а±ыйах охтуо±а,
 Мин да±аны
 Элбэх ханыылаах-билэлээх ки´ибин!
 Ол да буоллар,
 Эн курдук к³м³ ы²ыра 
 Сылдьыбатым буолуо±а...
 Кыыс Тэгиэримэ Куону 
 Былдьаан-талаан 
 Барыаххыт суо±а,
 Бµлтэспиттэн биир бµлтэс 
4670. Баарын тухары, 
 Хааммыттан тамах хаан 
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 Баарын тухары 
 Биэриэм эрэ суо±а!!!
  Ол кэнниттэн 
 Эти´иилэрэ
 Эрдэ бµппµт дьон буоланнар, 
 Иирээннэрэ
 Инники биллибит дьон буоланнар,
 Тµллэр таас тµ³скэ 
4680. Тµсµ´эн бардылар. 
 Ынараа ки´илэрэ 
 Икки да бухатыыр диэн
 И²нибэт ки´и буолан биэрдэ, 
 Иккиэннэрин кытта
 Эрбии биитин курдук 
 Тэбис-тэ²²э киирсэн барда,
 Ха´ыытыы-ха´ыытыы 
 Харса-хабыра суох
 Хапсы´ан истэ. 
4690. Ол курдук,
 Омуннаахтык охсу´ан, 
 Ириэнэх сири 
 Инчэ±эй бадараан курдук 
 Илдьи кэстилэр, 
 То² сири 
 Тобуктарын хара±ар диэри 
 Тобулу бадарааннаан,
 Ол дойдуну
 Оо±уй о±ус бадараанныыр
4700. Кудан амыл±а дойду гына 
 Илдьи кэ´эн кэбистилэр.
 Уолах тиити
 Урусхаллаатылар, 
 Баай тииттэри
 Балык барчатын курдук 
 Барылаччы кэстилэр,
 Суулар таас хайалары
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 Куруламмыт оттоо±ор147

 Ку´а±аннык сууллардылар; 
4710. Бу дойдуга µµнэр кµ³х сиэмэ 
 Быкпата±ын курдук,
 Ыал олорбото±ун, 
 Ыар±а µµммэтэ±ин,
 £т³х µ³скээбэтэ±ин курдук
 ¥лтµ тэбистилэр. 
 Т³рµµр о±о 
 Т³лк³т³ т³нµннэ, 
 Иитэр сµ³´µ 
 Кµрµ³тэ к³²³рµйдэ.
4720. Тахсар кµннэрэ 
 Алтан аалыыта буолан 
 Саккырыы таммалаата,
 Киирэр кµннэрэ
 К³мµс аалыыта буолан
 Кµккµрµµ то±унна. 
  Ол курдук, 
 Уохтаахтык охсу´аннар, 
 Биир ый хонуга 
 Орулуур отут хонук устатыгар 
4730. Охсу´ан к³рдµлэр да±аны,
 Хайа-хайаларыттан
 Хара хааннарын тохсуспатылар,
 Халы² тириилэрин хайытыспатылар, 
 Чэгиэн эттэрин сэймэхтэспэтилэр.
 Икки ый хонуга –
 Уурар алта уон хонук 
 Мµлтµ туолуута
 Абаа´ы уола Хаан Хатылаан 
 Алын тирэ±э айгыраата,
4740. ¥рµт кµµ´э ³´µлµннэ, 
 Киэ² халлаанын кулукутун
 Сыы´а-халты туттарда.

147 Куруламмыт от — сено, оставленное про запас на будущее [БТСЯЯ, Т. IV,  
с. 532].
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 £рµµ-³рµµ 
 £лб³³дµччµ к³р³р буолла,
 Хастыы эмэ хоно-хоно
 Хаадьа хаахтыйбыт кµ³с курдук
 Хардыр±аччы тыынан ылар буолла.
 Кµн туллара, 
 Кµ´э²э быстара 
4750. Дьэ буолла бы´ыылаах... 
  Ол да буоллар, 
 Бэрт обургу
 Бэрдэ к³б³н,
 Бэттиэх148 бы´ыыта биллибэтэ±э.
 Ол сылдьан,
 Икки са´ааннаах сири
 Кэннинэн ойдо уонна 
 Уо±а хараабыт,
 Уодьугана тардыллыбыт 
4760. Дьµ´µннэнэн туран,
 Хаба±ын тµгэ±иттэн 
 £±µрµйэн тыына-тыына, 
 Са²-дьаарык са²алаах,
 Ыыс-быдаан ырыалаах,
 Туман-дуураа тойуктаах 
 Буола турбута эбитэ µ´µ:
  — Ар-татайбын, 
 Алаата, о±олоор да!
 Нойоон, дьэ, нойоттор, 
4770. Дьирибинэ Боотур, 
 Эриэдэй Бэргэн!
 Кыайыытын кыайдыгыт буолан баран,
 Кы´ал±аннан кыайдыгыт да, 
 £л³рµµтµн ³л³рдµгµт да,
 Суоба´а суохтук ³л³рдµгµт,
 Хотуутун хоттугут да, 
 Хомолтолоохтук хоттугут...
 Биир ки´ини 
 Икки буолан кыайдыбыт диэн,

148 Бэттиэх — от бэтин — надломиться, треснуть [ТСЯЯ, Т. II, с. 896].
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4780. А±ыс ахтар айыыларгытыгар
 Арбанар буолаайа±ыт, 
 То±ус суланар айыыларгытыгар 
 Ки´иргэнэн,
 Кэпсэл о²остор буолаайа±ыт эрэ!
 £лл³рбµн да±аны,
 Бугатыннаахтык149 му±арыттыбыт диэйэ±ит!
 Ха´ан эмэ,
 Кэлэр µйэлэргэ 
 Кэриэн ыччат 
4790. Кэскиллэнэрин са±ана, 
 Хойукку µйэлэргэ
 Хомойо сылдьаайа±ыт эрэ, нойоон!!
  Ол кэнниттэн 
 Айыы бухатыырдара
 Оччону к³р³н баран, 
 У´уну-киэ²и санаабатылар,
 Тµллэр таас тµ³скэ 
 Тµ´эн киирэн бардылар...
 Оччо буолбут сордоо±у 
4800. £р-³т³р гыныахтара дуо? 
 Умсарыта быра±алаабыттара — 
 То±ус кµннµк сири 
 Туруйалаан эрдэ±инэ, 
 Дьирибинэ Боотур 
 Харсыылаах150 атыыр о±ус курдук 
 Хар-сабар сырсан тиийэн, 
 ¥рдµгэр миинэ тµстэ уонна, 
 Хааннаах диэкки санаатахха, 
 Хаатын и´игэр сылдьан 
4810. Хаачыргыы-хаачыргыы ха´ыытыыр, 
 Кыалаах диэкки санаатахха,
 Кыынын и´игэр сылдьан 
 Кыычыргыы-кыычыргыы кыланар 
 Кынчаал болот бы´а±ын
 Сототун та´ыттан

149 Лит.: букатыннаахтык.
150 В рук.: харсылаах.
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 Сулбу тардан ылан, 
 Тµргэнник ³л³р сирэ 
 Манан буолуо диэн, 
 ¥рµ² сµнньµн 
4820. Толкуйбутунан барда уонна
 И´ин тыыра баттаата.
  Ол и´ин тыыра сырытта±ына,
 Сµрэхтээх быара
 Сулбу ойон тахсан, 
 £лµµ кµлгэри µ³н буолан,
 Бай±ал и´ин диэкки
 Суос-со±отохто 
 Сырбас гынан хаалла, 
 £йд³³б³кк³ к³р³н эрэ хааллылар. 
4830.  Ити кэнниттэн 
 Ыылаах этин ыскайдаатылар, 
 Дьаардаах этигэр дьаарбайдылар; 
 Б³д³² у²уо±унан 
 Дойду б³±³ дьуо±атын толордулар, 
 Кыра у²уо±унан
 Сир б³±³ тэктирин тэ²нээтилэр. 
 Суор к³т³р сокууската, 
 Мэкчиргэ мэ²иэтэ,
 Тураах дуйа²а, 
4840. Кукаакы хо´о²о
 О²орон кэбистилэр.
  Ол кэнниттэн
 Икки бухатыыр дьоннор 
 Уонна убура´ан, 
 То±уста дорооболо´он,
 А²ыы-а²ыы
 Арахсан бардылар...
  Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур 
4850. Хаан Хатылаан 
 Аан ала´атыгар, 
 Кэй барааныгар 
 Тиийэн кэлбитэ, 
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 Кыыс Тэгиэримэ Куону
 Кэлгийэ сытар сиригэр кэлбитэ — 
 Харабыл абаа´ы уда±ана 
 Та´ырдьа тахсан,
 Мас мастаан 
 Ходьо²нуу турар эбит. 
4860.  Ол абаа´ы уда±анын 
 Тµтµм-бараан дьµ´µнµн 
 Бµдµйэн к³рд³хх³,
 Хан-ча±аан сэбэрэтин 
 Хайырдаан к³рд³хх³, 
 Эмиэ да±аны
 Мээнэтэ суох хотун бы´ыылаах эбит:
 Ки´иттэн килэги151, 
 Сахаттан саарбах,
 Ураа²хайтан ураты.
4870. Ол да буоллар,
 Аллараа
 А±ыс биис уу´угар киирэн,
 ¥рдµк аатым 
 ¥с дойдуга 
 ¥ргµµк таба тµµтэ буолан 
 ¥рэлийдэ±э,
 Ааттаах аатым 
 А±ыс дойдуга 
 Ары²ах маска152 кытта 
4880. Ыйанна±а диэн
 Туттуммакка-чугуйбакка,
 Аттыгар хааман кэлбитэ. 
 Онуоха бэйэтэ да±аны
 Хайа са±аны
 Халты к³р³р
 Харал±ан идэлээх эбит,
 Сыыр са±аны

151 Варьирует со словом киэлги, значение не установлено.
152 Ары²ах мас — вывороченное с корнем накренившееся дерево [ТСЯЯ, Т. I, 

с. 572].
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 Сыы´а к³р³р 
 Кылар идэлээх эбит — 
4890. Аттыгар кэлбитигэр биирдэ
 Таба к³р³н со´уйан,
 Тиэрэ кэлэн тµ´ээт, 
 Сыар±алаах от курдук 
 Кутаа т³л³н уот буолан,
 £р³²нµµ сµµрбµт µ³ннээх, 
 Кунан о±ус са±а 
 Хоро²нуу сµµрбµт хомурдуостаах 
 £т³±µн тула 
 М³лб³й³ к³т³ сырытта. 
4900.  Ол сылдьан
 Ырыа ыллаан,
 Тойук туойан,
 Итэ±эс этэ, 
 Бы´а±ас тыына сырытта:
  — Иэ´эликпин-та´алыкпын, 
 Иэдээникпин-куудааныкпын, 
 Эминэ тугуй, о±олоор да,
 О±олоор да! 
 Алдьархай б³±³ ада±ыйан 
4910. Аа²наата±а амарыынын,
 Илдьиркэй б³±³ иэнигийэн
 Эргийдэ±э дири²минэ 
 Иэдээнигин били²²итиий!153

 К³р³лл³р-к³рб³тт³р! 
 Дьэргэлгэнэ сµµрµкпµнэ аттардаахый 
 Дьирибинэ Боотурбуна
 Хаанныырыга Хатылаана
 Тойоммуна убайкааммын
 £л³р³н-сµтэрэн,
4920. ¥³дэн-та´аан154 о²орон кэллэ ба±ас!
 Чу²кунуур Чуура бухатыыр,

153 В рук.: били²итий.
154 ¥³дэн-та´аан — разорение, хаос; небрежно, разстройно, неуборно; хаоти-

чески [Пек., Т. III, стлб. 3136].
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 £лбµт да буолларгын 
 Тиллэ ба±ас охсууйбуна!
 Утуйбута буоллаххына 
 У´укта охсууй!
 Ыраах да буолларгын 
 Чугас буола охсуталаа, 
 Чугас да буолларгын
 Баардыыр буола охсуталаа!
4930. Иэдээникпин-куудааныкпын,
 О±олоор даа, о±олоор да! 
 Уу-´аа, хый-хай!
  Ол кэнниттэн
 Уда±ан дьахтар 
 Икки салаалаах уот илбис тылынан
 Сырдыр±аппытынан,
 Дьэбиннээх ардай а´ыытынан
 Ардьайбытынан,
 Содуомнаах уон дэгиэ ты²ыра±ынан
4940. Сарбайбытынан, 
 Сибилигин сабардаан ылыахха айыылаах 
 Тµ´µ³лээн киирэн барда.
 Уун-утары
 Килиин курдук 
 Кэти´э тµстµлэр,
 Аал курдук 
 Анньы´а тµстµлэр.
 Уорааннаахтык охсу´ан, 
 Уурсан киирэн бардылар, 
4950. Кимиэллээхтик киирсэн бардылар.
 Кырбас этинэн 
 Кыыраты´ан бардылар, 
 Кµ³с этинэн
 К³²³рµтµ´эн бардылар. 
 Т³б³тµнэн айахтаах 
 На²нал таас уора±ай дьиэтин 
 Урусхал курдук 
 ¥лтµ тэпсэн кэбистилэр. 
 Биир ый хонуга –
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4960. Уурар отут хонуга 
 Томтойо туолуута, 
 Абаа´ы уда±ана
 ¥рµт кµµ´э ³´µлµннэ,
 Алын тирэ±э айгыраата, 
 Киэ² халлаанын кулукутун
 Сыы´а-халты туттарда. 
 Хара табыталын и´игэр тала±алдьытта,
 Эриэн ыты´ын и´игэр элэгэлдьиттэ.
 Арай биир кэм²э тµбэ´иннэрэн
4970. £ттµктээн ылан,
 Сир ньиргийиэр диэри
 Сири сэттэ бэчээтинэй
 Си²нэри быра±ан тµ´эрдэ.
  Ол кэнниттэн 
 Ыылаах этин ыскайдаата, 
 Дьаардаах этигэр дьаарбайда. 
 Ол ы´ан-тэбэн кэби´эн баран
 Соргум соноото±о, 
 Сура±ым ыраатта±а, 
4980. £р³г³йµм µрдээтэ±э диэн 
 ¥³рэн-к³т³н,
 Кыыс Тэгиэримэ Куо±а, 
 Кэлгиллэ сытар сирин 
 ¥лтµ бур±айан киирэн кэллэ. 
  Ол киирэн к³рбµтэ,
 Кыыс Тэгиэримэ Куо 
 Кэлгиллэ сытарын
 Ханаат быатын 
 Инчэ±эй боруу оттоо±ор ку´а±аннык 
4990. Бы´ыта тыытан кэбистэ уонна
 Илиититтэн сиэтэн
 Ат сылгытыгар а±алан,
 Мэ²эстэн кэбистилэр уонна
 Ада±ыйбыт
 Аан дойдуларыгар,
 Торолуйбут
 Туруу дойдуларын диэкки 
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 А±ыс биттэхтээх 
 Аартык хотуну 
5000. Арыйа баттаан, 
 То±ус кулукулаах 
 Суол ийэни тутан,
 Айаннаан истилэр. 
 Ыраах да сир
 Чугас курдук буолла, 
 Чугас да сир 
 Ыраах курдук буолла. 
 Тахсар кµннэрин 
 Далбарай чыычаа±ынан ча´ыыланан, 
5010. Киирэр кµннэрин
 Кµ³рэгэй чыычаах155 ырыатынан билэннэр, 
 Кµнµскµтµн 
 Кµн тахсыытынан саба±алаан, 
 Тµµ²²µтµн 
 Тµлµрбэх сырыытынан билэннэр...
 Ол курдук,
 Дьирибинэ Боотур
 Тэллэххэ сытар 
 Тэ²нээх ата´ын булан, 
5020. Хоойго сытар 
 Холоонноох до±орун булан, 
 Соргу б³±³т³ соноон, 
 £р³г³й б³±³т³ µрдээн,
 Айаннаан, 
 Абаа´ытын сириттэн ара±ан, 
 Сатыы дьэргэлгэн 
 Тµ´эн турарыгар холобурдаах 
 Айыы сирэ барахсан 
 Дьирибинээн-долгуйан к³´µннэ.
5030.  £йд³³н-дьµµллээн к³рд³хх³: 
 Кирдьик да±аны 
 Айыы сирэ барахсан 
 Охтон бараммат мастаах, 

155 В рук.: чыычаа±ынан.
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 Уолан суоллубат уулаах,
 Олкура²наан т³нн³р сµ³´µлээх,
 Оро´улаан улаатар ки´илээх,
 Оро´уоллаах уулаах, 
 Оройунан онньуур
 Орто туруу дьа±ыл дойду барахсан;
5040. Ыллаан уурайбат 
 Ымыы чыычаахтаах, 
 К³рµлээн бµппэт
 Кµ³рэгэй чыычаахтаах, 
 Кэхтэн биэрбэт кэ±элээх.
 Кирдьик да±аны,
 Ар±а´ыттан тэ´ииннээх 
 Айыы айбыта 
 Дьикти кэрэтигэр тартаран
 Умнан баран к³рд³хт³рµнэ –
5050. Хаан бы´ар 
 Хаанньа±ар дьоннор 
 Хайгыахтарын хай±аабыттар эбит,
 Муус бы´ар 
 Муударай дьоннор
 Муударгыахтарын муудар±аабыт эбиттэр. 
  Маннык бэйэлээхтик
 Айаннаан истэхтэринэ, 
 Эмискэ 
 ¥лµскэннээх
5060. ¥рдµк ма²ан халлаан
 ¥рдэ дь³л³ барарга дылы гынна,
 Ки²киниир киэ² халлааннара 
 Киэлитэ алдьанна, 
 То±ус суксур±алаах156

 Суол ийэлэрин и´игэр 
 Хара туман 
 Та²нары сатыылаата, 
 Уохтаах холорук 
 ¥³´эттэн та²нары эрийэн 

156 Суксур±а — запряжка лошадей, быков гуськом, цуг [БТСЯЯ, Т. IX, с. 111].
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5070. Тµ´эргэ дылы гынна, 
 Киэ² халлаан 
 Дьэс алтан кµ³´µ 
 Тµ²нэри ууран кэбиспит курдук
 Кытара убайан хаалла,
 Кымыс хойуутунан 
 Ибиирбит курдук 
 Кы´ыл эбир тµ´эн кэбистэ...
 «Туох ааттаах 
 ¥ллэр µлµгэрэ буолла±ай» диэн, 
5080. £р³-та²нары к³р³ турдулар. 
 £йд³³н-дьµµллээн к³рбµттэрэ:
 Киэ² халлаанынан
 Кынатын т³б³тµгэр 
 Кыырпах-иирпэх харалаах, 
 Кырааскалаах тумустаах, 
 Кылбаа ма²ан дьµ´µннээх
 Кыталык к³т³р кэлэн,
 ¥³´эннэн эргийэ сылдьан 
 Ыр былыт ырыалаах, 
5090. Тор былыт тойуктаах буолан,
 Сыналыйа сылдьыбыт эбит:
  — Доом-доом!
 Дом силик буоллунууй!
 Айхалбына дьаралык! 
 То²оло±ум т³б³тµгэр
 Ло²кунаахтыы м³²µтэлиир 
 Ло²кур б³д³²157 чуорааным
 Лоомууппуна ч³кч³²³158 
 Буолуталаан чо²уйу²!
5100. Сотобунан долгуйар
 Солко нуо±ай бытырыыс
 Субуруйа долгуйууй! 
 Харыбынан дьалкыйар 
 Хампа дьайаан бытырыыс 

157 В рук.: б³д³н.
158 В рук.: ч³ч³²³.
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 Хамсамалаан и´иий дуу! 
 Тµ³лбэ кµ³лµм са±абына
 Дьµрµскэннээх
 Дµ³рбэ дьайаан дµ²µрµм
 Дьµ´µйтэлээн и´иий дуу! 
5110. Ар±а´ыттан тэ´ииннээх
 Айыы хааным айма±ын 
 Айыыларын сиригэр 
 Арчылардаан к³рµµй дуу!
 К³хсµлэриттэн тэ´ииннээх
 Кµннµµрµгэ улуу´ун 
 Кµ³йэ-хаайа тутууй дуу! 
 Чи² халлаан 
 Чиэппэригэ холобурдаах 
 Дьэргэлгэнэ сµµрµкпµнэ аттардаах 
5120. Дьирибинэ Боотур дуу
 Тускулардаах бэйэлэригэр
 Дуолан улахан дорообобун
 Тута ба±ас туруохуйгун
 Т³´³л³рд³³х буолуо±ай? 
 Кимтэн ба±ас кииннэрдээх, 
 Туохтан ба±ас тууралаах, 
 Хантан ба±ас хааннардаах
 Ки´и кэлэн, 
 Толоон хаба ортотуттан
5130. Дорооболоон то´о±олонну² диэтэргин,
 Ба´ыыбаннан маанылааты² диэтэргин, 
 То±ус халлаан домньута159,
 А±ыс халлаан арчы´ыта
 Айыы Дьура±астай уда±ан 
 Албан дьаалы ааттаахпын,
 Соно±остой сылгыкам
 Со´он ба±ас дьулуруйбат 
 Сонун дьолуо сурахтаах 
 Ки´и кэлэн турабын!
5140. Туохтууруга соруктаах буолуталаан
 Суоллуур му²наан то±оосту², 

159 В рук.: домнньута.
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 Ханныкпына наадалардаах буола²²ын 
 Аартык му²наан аа²нааты² диэн
 Ыйытаахтыыр буолларгын,
 Иннигэр иэдээмминэ то´уйда, 
 Аймах-билэ дьонноргор
 Айдаан ба±ас то´уйда...
 Сµргµн-кэпкин тардынан и´иий дуу!
 Аллараа дойдукам 
5150. Алдьархайдаах атамаана 
 Чу²кунуур Чуура бухатыыр обургу тахсыталаан, 
 Ийэ² ба±ас улуу´ун 
 И²нэри µктээтэ,
 А±алары² улуу´ун аймаахтаата!
 Иэдээмминэ б³±³т³ 
 Иэнигийэн эргийдэ, 
 Алдьархайа б³±³т³ 
 Ада±ыйан аа²наата! 
 Ээй-оой!
5160. Дом силик буоллунууй!!! — диэн баран, 
 Кыталык к³т³р
 ¥лµскэннээх
 ¥рдµк мэ²ийэ ма²ан халлаан диэкки 
 £р³ к³т³н тэлээрэ турда. 
  Ол кэнниттэн
 Би´иги ки´ибит 
 ¥с сиринэн булгу хаппыт 
 Хатан укулаат сырайданна,
 Тµрµлµ³кэлээх
5170. Уот дьаа²ы харахтанна,
 Уоттаах чолбон курдугунан 
 £р³ к³р³н дьулаарытан ылла. 
 Си´иттэн сиэрэ уота
 Сирилэччи умайда, 
 Ба´ыттан манаар уота 
 Барылаччы умайда,
 ¥с сиринэн булгу хаппыт 
 Хатан укулаат сырайданна, 
 Куударалаах бэскитэ ³р³ туран 
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5180. Тэтинньиэр160 ойууру тыал µрэрин курдук
 Т³тт³рµ-таары буутайданна, 
 Былчы²ын и²иирэ 
 Дьорохой балык курдук
 Т³тт³рµ-таары тµллэ²нии онньоото. 
  Ити кэнниттэн
 Кыыс Тэгиэримэ Куону 
 Была±ай былдьаабатын, 
 Сыы´а туттарбатын,
 Халты харбаппатын диэн 
5190. Хара таас гынан, 
 Сиэбигэр уктан кэбистэ уонна
 Ат сылгытын
 Ньиргиэрдээхтик ти²илэхтээтэ,
 Хатан у²уо±ар диэри 
 Чап гына саайда,
 Куус гына кымньыылаата.
 Соно±ос сылгы барахсан 
 Очуртан о±устаран ойдо, 
 Тэктиртэн тэбинэн к³тт³.
5200.  Ол айаннаан и´эн 
 Тиэрбэс хара±ынан
 К³р³н дьэргэлдьиттэ±инэ, 
 Тэргэн кулгаа±ынан 
 Истэн сэгэлдьиттэ±инэ:
 Бэрт сир бэлиэтэ билиннэ, 
 Ааттаах сир айылгыта сандаарда,
 Улуу сир улхана161 к³´µннэ,
 Аан дойдутун аартыга нэлэ´ийдэ.
 Айыллыбыт
5210. Аан ийэ алаа´ыгар киирэн к³рбµтэ:
 Хан сµ³л баайа 
 Ханна да к³стµбэт буолбут, 
 Ханна да±аны 
 Хампа кµ³х кырыс 

160 Тэтинньиэр — усохшие сучья, мелкая поросль [Пек., Т. III, стлб. 2652].
161 Лит.: улахана. 
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 Хаалбатах эбит,
 Иэримэ дьиэтэ и²нэстибит, 
 Аан ала´ата алдьаммыт, 
 Айан-дьайан µ³скэппит
 Аар тойон а±ата
5220. Архаанньал Тойон о±онньор,
 Кµбэй хотун ийэтэ
 Айыы Нууралдьын Хотун эмээхсин буолан,
 £л³рт³³н-³´³рт³³н баран,
 £т³х са±атыгар илдьэн 
 Ба±а µ³ннээ±эр ку´а±аннык
 Быра±ылла сыталлар эбит. 
 Ха´ан да ки´и олорбото±ун курдук, 
 £т³х µ³скээбэтэ±ин курдук,
 Аан ала´а тэриллибэтэ±ин курдук...
5230. Ки²кир хара тыа курдук
 Киэ² уруулара,
 Баай хара тыа курдук
 Бар дьонноро 
 Ханна да бааллара биллибэт.
 Хара хоруоннан к³рбµт дойдуга
 Хайдах да буолуон билбэккэ
 Хааман кэрийэ сылдьыбыта. 
  Ол сырытта±ына эри-эмискэ 
 Хотон кэннигэр
5240. Хоро тойук айманна,
 Симэхсин эмээхсин 
 Харса суох иэрийэ-иэрийэ 
 Сµµрэн сарымтахтанан и´эн, 
 Этэрбэ´ин быатыттан
 И²нэн охто сытан, 
 Ытаабытын кубулуппакка 
 Ыйдыы-хайдыы,
 Ытыы-со²уу, 
 Илибирии-салыбырыы илгистэ,
5250. Иэрийэ-куоруйа сыппытын 
 И´иллээн турбута:
  — Иэдээникпин-илдьиркэйбин,
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 Эминэ тугуй!
 Анна ба±ас биллибэт
 Алдьархай б³±³ 
 Ада±ыйан аа²наата,
 ¥рдэ ба±ас биллибэт 
 ¥лµгэр иэнигийэн эргийдэ! 
 Аллараа дойдум
5260. Алдьархайдаах аарымата 
 Чу²кунуур Чуура бухатыыр обургу тахсан 
 А²аардастыы ата±астаан, 
 ¥рдэ биллибэт
 ¥лµгэргэ тириэртэ, 
 Анна биллибэт
 Алдьархайы о²ордо, 
 «Хаан Хатылаан убайбын ³л³рд³,
 Аллараа дойдуну киирэн ата±астаата,
 Ону иэстэ´эбин» диэн ааттаан,
5270 Илдьиркэйгэ тиэртэ!
 Ир суолун ирдээн 
 Иэстэ´эн к³рµ³ххµн,
 Халы² ойуур курдук 
 Хахха буолан к³р эрэ, 
 Суон ойуур курдук 
 Дурда буолан к³р эрэ! 
 Алдьархайбын-абытайбын, 
 Иэдээммин к³рµ² эрэ!
  Ол кэнниттэн элбэ±и эргитэр,
5280. ¥гµ´µ ³йдµµр кыахтан та±ыста,
 Ки´итээ±и санаата 
 Кэтит µдµгэн диэкки 
 Кэдэрги тарта, 
 Сахатаа±ы санаата
 Сала² ³лµµ диэкки салайда,
 Ураа²хайдаа±ы санаата уларыйда;
 Соно±ос сылгытын µрдµгэр 
 Харалдьыктан162 к³ппµт 
 Хара улардаа±ар хапса±айдык

162 В рук.: харадыктан.
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5290. Ха²ха дьолуо ы²ыырыгар 
 Хап бааччы хатана тµстэ, 
 Туму´ахтан к³ппµт 
 Токутар улардаа±ар хомо±ойдук 
 Чоноччу олорон кэбистэ.
 Саба±а дьаалы тэ´иинин 
 Салайа баттаата, 
 Тор±о дьалхаан тэ´иинин
 Туругун булан 
 Туруору тутан кэбистэ,
5300. Кµлэр уодьуганын
 К³л³´³тµн булан
 К³нн³рµ тутта уонна
 Ат сылгытын 
 Чэгиэн этин дэлби о±уста, 
 Хатан у²уо±ар диэри
 Чап гыннара саайда уонна 
 Соно±ос сылгы барахсан 
 А±ыс хаттыгастаах
 Ара±ас ма²ан халлааным 
5310. Алтан дьураа хаймыытын 
 Аллараа тардыытынан,
 ¥лµскэннээх
 ¥рдµк мэ²ийэ ма²ан халлааным 
 К³±³р³р кµ³х к³мµгэннээх
 Кµµгµнµµр кµ³х салгынын к³л³´³л³н³н,
 Тарайа устар табыталланан,
 Хорулуу устар
 Холборо² ма²ан хото±ойдонон,
 Ат сылгы барахсан 
5320. Айаннаан испитэ. 
 Бухатыыр ки´и да буоллар,
 Соно±ос сылгытын айаныттан 
 Саллыбыт курдук, 
 Кулгаа±ын тыа´а 
 Оролуос к³т³р 
 Кынатын тыа´ын курдук
 Куугунуу у´унна.
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 £р да, ³т³р да 
 Айаннаабытын билбэтэ±э, 
5330. Арай биир сиргэ тиийэн 
 Тµ´эргэ дылы гыммыта. 
 Хайа да дойдуга кэлэн 
 Тµспµтµн-тµбµлээбэтин 
 Бэйэтэ кыайан билбэтэ±э. 
 Тµ´эн баран 
 Эргим-ургум 
 Сэтинньи ый сэттэ са²ата
 Сэргэстэ´эн турарыгар холобурдаах
 Истигэн сэргэх куйаар кулгаа±ынан 
5340. Истэн сэгэлдьиттэ±инэ,
 Алтынньы ый алта са²ата 
 Алты´ан турарыгар холобурдаах 
 Аралыйар ала ча±аан163 хара±ынан 
 Аралыччы к³р³н кэбиспитэ: 
 Аат уруулаах,
 Атаах м³²µ³ннээх,
 Арсан дьаама айахтаах, 
 Атара былас кутуруктаах,
 Арсыын туора тиистээх,
5350. Далан хапсыыр таба±айдаах
 Аатыран-суолуран, 
 Аарайан-таарайан
 Олорор сирдэрэ бы´ыылаа±а; 
 £йд³³н-дьµµллээн к³рд³хх³:
 Кунан о±ус курдук 
 Буула±а моойдоох,
 Буор хара дьµ´µннээх, 
 Аата ааттамматах,
 Ахсаана биллибэтэх
5360. Хоро²нуу сµµрбµт хомурдуостаах,
 Эргэм-дьыр±ам дьµ´µннээх,
 Эргэрбит этэрбэс курдук 
 Энньэччи хаппыт сырайдаах

163 В рук.: ча±аах.
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 Эмэгэт ³лµµ илин-кэлин ³ттµгэр
 Эллэ²нэ´э сµµрдµлэр, 
 £±µрµмэр о±ус са±а
 ¥ллэ²нии сµµрбµт, 
 ¥ллэр-баллар к³рµ²нээх 
 ¥ллэ²нии сµµрбµт µ³ннэр
5370. ¥рдµгэр тµ´µ³ххэ айыылаах 
 £²³й³н к³рµ³лээтилэр; 
 Хапчал±алаах164

 Хара²а дьаалы дойду буолан биэрдэ.
 Арбайа сµµрбµт абаа´ылара 
 А²алы дьаалы аартыгын мэ´эйдээн 
 Айа²ала´а сырыттылар,
 Сµµллэр µдµгэн дьµ´µннээх 
 Сµдµ хайалар 
 Ханан да аартыга суох гына 
5380. Саба тµ´эн кэбистилэр. 
  Ол курдук, 
 Барар сирэ бакаайыланна, 
 Кэлэр сирэ кэдэрги кэмэлдьилэннэ. 
 Ол кэнниттэн
 Соно±ос сылгыта
 Ма²аналыы тэбинэн туран 
 «Тоорт» гына тыбыырда уонна 
 Ки´илии кэпсэллэнэ, 
 Сахалыы са²алана 
5390. Турбута эбитэ µ´µ:
  — Айыы´а±ы-айыы´а±ы, 
 Эминэ да тугуйбуна! 
 То±ус уоммун туолуталаан
 То²хойбохтуу кырдьаахтыахпар дылыбына,
 Тойонмуна ар±астарым
 До±оруга буолуталаан айыллыбыт,
 А±ыс уоммун туолуталаан
 Акыйбалыы кырдьаахтыахпар дылыбына,
 Адарайдыыр ар±астарым

164 Хапчал±а — от хапчай — суживаться. 
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5400. Аргы´ыга буолуталаан айыллыбыт
 Ту´ааннардаах тойоммуна иччилэрим
 Минниир диэтэх 
 Соно±остуур сылгыбына
 Туойар ба±ас тойуктарым
 Тор±о дуулай хо´оонугун
 То±ус µµттээх нохтолордоох
 Тойон дьолуо доло±ойгор
 Тута ба±ас туруталаан,
 Этэрбинэ эттиир нуорай тыллааныкпын
5410. Иккибинэ иэдэстэргэр
 Илдьэ турар
 Идэмэрдээх-илгэлэрдээх
 Истигэнэ сэргэх куйаар кулгааххынан
 Истэ ба±ас сэргэ±элээн,
 Итэ±эйэ-кирдьиктэнэ165 туруохуйгун
 Т³´³л³рд³³х буолаахтыа±ай?
 Оллуур тугуй диэхийиктээн
 Ыйытаахтыыр буоллаххына,
 Аллараа²²ы дойдуларым
5420. Амарыын дьаалы арба±а´ын аннытыгар,166

 То±успуна толомон дойдум
 ¥рдµкпµнэ бэйэлэрин µлтµрµппµт
 ¥³´ээбинэ дойдуларым
 ¥рдµкпµнэ ааттаахтара
 ¥тµ³бµнэ сурахтаа±ын
 ¥лтµрµппµт дойдулара буолаахайдыыр,
 Орто туруу дойдуларым
 Будьурбуна сµµстээхтэрин,
 Буула±ата моойдоохторун
5430. Улууканнаах ааттарын да
 О±ус гынан мииммиттэрэ,
 Албан дьаалы ааттарын да
 Аттыыр гынан миимиттэрэ167,

165 В рук.: кирдьыктына.
166 В рук.: анныытыгар.
167 Лит.: мииммиттэрэ.
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 Т³б³л³рµн у²уо±унан
 Аартык-аартык аайы
 Сµ³ккэ168 гынан ыйаабыттара.
 Сиккириирэ симэ´иннээх,
 Тохтор кы´ыл хааннаах
 Утары да турбата±а,
5440. Улуу кµтµр буолаахтыа±а.
 И´иллээхтиир ааттааныга сэрэхтэрдээх,
 К³ст³рбµнэ дьµ´µнµнэн дьуулаахтардаах
 Ки´и буолуо.
 Албан аата
 Аллараалыыр дойдуларбар
 Ары²ах маска ыйаммыта,
 Орто туруу дойдуларга
 Суллуур туоска кытта ба±ас
 Суруллубут,
5450. ¥³´ээбинэ дойдуларбар
 ¥ргµµк таба тµµтэ буолан
 ¥рэлийбит.
 Чы²ырыын Тойон о±онньоро а±алардаах,
 Уот Чула±ай Хотун эмээхсин ийэлэрдээх
 Чу²кунуур Чуура буохатыыра169 обургу да
 £л³рбµнэ µ³´э ба±ас биллибэтэх кµтµр буолуо. 
 Чэйиий, нойоон, 
 Кэннигинэн кэхтээйэ±ин, 
 Иннигинэн чугуйума!
5460. Сµргµн-кэпкин тардынаахтаан и´иий!
 Айы´а±ы-айы´а±ы,
 Эминэ да тугуйбуна! 
  Соно±ос сылгы барахсан
 Ити курдук
 Ырыа ыллаан,
 Тойук туойан,
 Уо´а-тии´э 

168 Сµ³ккэ, дьµ³ккэ — лит.: дьуолка — палка (ветка), воткнутая в землю, ука-
зывающая нужное направление пути; веха [ТСЯЯ, Т. III, с. 447].

169 Лит.: бухатыыр.
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 Обугуруу турбута 
 Оннуга эбитэ µ´µ.
5470.  Ол кэнниттэн 
 Айыы сирин
 А²аарыйар ааттаа±а,
 Кµн сирин кµтµр кµµстээ±э,
 Чи² халлаан 
 Чиэппэрэ холобурдаах 
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур 
 ¥чµгэйи этти² диэн 
 ¥³рэ барбата±а,
5480. Ку´а±аны этти² диэн 
 Хомойо-хоргута барбата±а. 
 Аллараа дойдум 
 Амыл±а дьаалы аартыгын
 Арыйа баттаан 
 А±ыс уон а±ыс ойуун 
 Ал±анан дьалбыммыт,
 Сэттэ уон сэттэ 
 Сэлээр мэнэрик сэлэнньэхтэммит 
 Сиккиэр аартыгынан сиэллэрбитэ. 
5490. Уда±ан ³лµµ
 Улуйа онньообут
 Куочай туму´ахтарын туораталаата, 
 А±ан дьахтар
 Ахта170 та²а´а былдьа´ан аймаммыт
 А²алы хаан аартыктарын арыйбыта.
 Дохсун бэйэлээх 
 Толуу атыыр сылгы 
 Дьохсоотто´о турарыгар холобурдаах 
 То²со±ой к³т³р уулаабыт 
5500 Туму´ахтарын туораталаан, 
 Ол курдук, 
 Имэ²э дьаалыта биллибэт
 Илбистээх э²ээрдээх
 Идэмэрдээх 

170 В рук.: хахта. 
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 И²эрэ далай бии´ин уу´угар 
 Кыара±а´ы быы´ынан кыпчырытан,
 Киэ²и быы´ынан кэдэритэн 
 Айаннаан испитэ. 
  Ол айаннаан и´эн 
5510. Эри-эмискэ 
 Ый быы´а хара²а буола тµстэ, 
 Онтон-мантан уот ча±ылы²наата.
 Ол кэнниттэн 
 £йд³³н-дьµµллээн к³рбµтэ: 
 Кµ³х бай±ал чалахайынан
 К³лбµµр171 курдук тардыллыбыт 
 Дьиэ±э дылы дьµ´µннээхтэн 
 Сулбу ойон туох эрэ 
 Тахсарга дылы гыммыта,
5520. Ол тахсыбытын 
 Тµтµм-бараан т³р³лµн 
 Бµдµйэн к³рд³хх³, 
 Хан-ча±аан сэбэрэтин 
 Хайырдаан к³рд³хх³: 
 Былас ордуга тµ³с а²аара у´уннаах 
 Тимир ньолооппур сырайдаах, 
 Сµµ´µн ортотугар µ³скээбит 
 Суос-со±отох эт бэргэ харахтаах эбит, 
 Сатаан о²орбот ки´и о²орбут 
5530. Саах кэлиитин курдук 
 Сарымта±ас таныылаах эбит, 
 Тµ³´µн тылыттан µµммµт
 Суос-со±отох 
 Со±ох курдук илиилээх эбит, 
 Сама±ын туорайыттан
 ¥µнэн тахсыбыт
 Со±отох атахтаах эбит,
 £лµµ бай±ал салахайын
 Бµрµннэрэ бырахпыт курдук

171 К³лбµµр — тканевая люлька для младенца на тальниковом ободке с отвер-
ствием для мочи [БТСЯЯ, Т. IV, с. 238].
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5540 К³лбµµр сала´ын баттахтаах ки´и эбит. 
 £лµµ кµлгэри µ³нµ
 ¥чэ´э±э µ³лэн
 Куйаастаа±ы уокка бу´аран 
 Кµµгэн бычыгыраппыкка холобурдаах 
 Кµµгэннээх кµ³х чалахай тылын 
 Моонньун µстэ эргитэн баран, 
 Т³рдµ´µн а±алан илиитигэр туппута — 
 Салбаныахха айыылаах 
 Сала´ына тохтон
5550. Саккырыы турда. 
 То±ус кунан о±ус тириитэ 
 Ыстаанын сиэбиттэн
 Далбар чабычах са±а
 Табытыаркатын та´ааран,
 Хаардаах бугул са±аны 
 Сабардаан ылан
 Сарымта±ас таныытыгар
 Сы²сыйан сылла´ынна, 
 Бороосколоон болло´унна, 
5560. А´ыыр±атан ардьа´ынна.
 Ытырдан ыыра барбытыгар 
 То±ус µ³дэн
 То±о ыстанна, 
 Тµ³рт µ³дэн
 Дь³л³ ыстанна, 
 Сырайын кирэ то´ута баран 
 Сиргэ т³кµнµйэн тµ´эн,
 Бойбуурун к³т³хпµт ыт буолан 
 Хоту-со±уруу бойборустулар.
5570.  Ол кэнниттэн 
 Ыпсыыта биллибэт ырыалаах, 
 Туолката биллибэт тойуктаах буолан,
 То±ута бара кэпсэллээх буолан 
 Кэри-буру буолла:
  — Ар-татай, 
 Ар-дьаалыбын, о±олоор да!
 Сэп гына сэрэйдэхпинэ, 
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 Дьар гына таайдахпына, 
 Били маары 
5580. Ийэтин са±аттан иирээннээх, 
 А±атын са±аттан айдааннаах, 
 Тµµнµктээх тµрмэ кыайан туппатах, 
 Хара²а хаайыы кыайан хаппахтаабатах,
 Орто дойдуга
 Орулуур ороспуой,
 Тµµ²²µ сырыылаах 
 Тµµлээх уллу²ахтаах
 Тµрµлµµр тµ³кµн 
 Т³р³³т³ дииллэр этэ.
5590. Т³рµµр кµнµгэр
 Т³р³т³р о±о т³лк³т³ т³нµннэ,
 Иитэр сµ³´µ кµрµ³тэ к³²³рµйдэ,
 Ыллыыр чыычаах
 Ырыата кэхтибит дииллэр этэ. 
 Чи² халлаан 
 Чиэппэрэ холобурдаах 
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур,
 Тускулаах бэйэ±эр 
5600. Дуолан улахан 
 Дорообобун тута ба±ас 
 Турууй, нойоон! 
 Хаба ортотуттан 
 Дорооболоон то²хойду², 
 Ба´ыыбаннан маанылааты² 
 Диэтэргин да, нойоон,
 Аллаах ат сылгы 
 Кыайан тардан дьалкыппат 
 Албан аатым,
5610. Соно±ос сылгы 
 Со´он дьулуруйбат
 Сонун сура±ым — 
 Эбэ далай иччитэ
 Эдьэ²-Ходьо² эмээхсин диэн 
 Ийэ курдук ийэлээхпин, 
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 Улуу далай иччитэ
 Унньу-Санньы тойон о±онньор диэн
 А±а курдук а±алаахпын, нойоон.
 Бэйэлээх бэйэм аатым 
5620. Тимир Дьи´эттэй диэн 
 Аат курдук ааттаах ки´ибин да, нойоон! 
 Чу²кунуур Чуура бухатыыры 
 ¥рдµк бэйэтин к³лµнээри172, 
 ¥тµ³ б³±³тµн му²наан аа²нааты², 
 Суол му²наан то±оосту² дуо, нойоон?! 
 Тонуктаах эрдэххинэ
 Дойдугун була о±ус,
 Силбэ´иннээх эрдэххинэ 
 Сиргин була охсууй эрэ, нойоон!
5630. Чу²кунуур Чуура бухатыыр
 Эйигин ³л³рд³хпµнэ, 
 Сэттэ хотон ына±ы
 Манньабын батыччы,
 Соболо²мун со´уччу 
 Куду анньан биэриэх буолбута. 
 Онон эдэр ки´и
 Эрэйэ-буруйа суох 
 Т³нн³н хааллаххына, 
 £л³рдµм диэн этиэм буолла±а, нойоон!
5640.  Ол курдук, 
 Абаа´ы уола 
 Аама-дьаама суо±унан 
 Аргыйа-амалыйа турбута.
 Би´иги ки´ибит 
 Биир диэн мэккиспэтэ,
 Икки диэн иирсибэтэ, 
 Саах кэлии курдук 
 Сарымта±ас таныытыгар
 Ойон тиийэн кокуоскалаан,
5650. То²оло±ун с³´µ³±эр диэри 
 Буккуйа онньоото. 

172 В рук.: кэлэнээри.
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 Ынараа ба±айыта 
 Урут-хойут ким кинини 
 Кокуосканнан холоммута кэлиэй, 
 Уохтаахтык ³´µргэннэ, 
 Улаханнык уордайда, 
 Харса-хабыра суох
 Ха´ыытаан хабырытынна, 
 £ттµгµн охсуна-охсуна
5660. ¥гµрµ³лээн мэ²ийдэ, 
 И´ин та´ына-та´ына
 Эккирээн эйэ²элээтэ. 
 Кыы´ырсыа да суох дьоннор 
 Итинтэн сылтаан ииристилэр, 
 £´µргэнсиэ да суох дьоннор 
 Онтон сылтаан ³´µргэннилэр.
 Хахай кыыл курдук 
 Ха´ыытыы-ха´ыытыы 
 Хапсы´ан бардылар,
5670. Килиин курдук кэти´э тµстµлэр,
 Са²ыйах курдук сапсы´а тµстµлэр.
 Тµргэнник ³л³р сирбит 
 Манан буолуо диэн 
 Т³б³л³рµн сиигинэн
 Тµ´эрсибитинэн бардылар, 
 Кырбас этинэн кыыраты´ан, 
 Кµ³с этинэн к³²³рµтµ´эн, 
 Дьалхааннаа±ынан дапсылыстылар, 
 Дор±оонноо±унан дугдурустулар; 
5680. Уйан сирбит манан буолуо диэн 
 Уурсан туран охсустулар, 
 Чараас сирбит буолуо диэн 
 Тапсан туран табыстылар.
 Ириэнэх сири 
 Иэрчэхтэрин хара±ар диэри 
 Илдьи тэбистилэр, 
 То² сири 
 Тобуктарын хара±ар диэри 
 Тобулу µктээтилэр.
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5690. Улах тиити урусхаллаатылар, 
 Баай тииттэри барча курдук тэбистилэр,
 Турар таас хайалары
 Суугулаах от курдук 
 То±о сµргэйэн тµ´эрэн [кэбистилэр]. 
  Ол кэнниттэн 
 Биир ый хонуга –
 Отут хонуга томтойо туолуута, 
 Абаа´ы уола
 Алын тирэ±э айгыраата, 
5700. ¥рµт кµµ´э ³´µлµннэ, 
 Ки²киниир киэ² халлаанын кулукутун
 Сыы´а-халты туттарда, 
 £рµµ-³рµµ 
 £лб³³дµччµ к³р³р буолла,
 Хас эмэ хоно-хоно 
 Хаахтыйбыт кµ³с курдук 
 Хардыр±аччы тыынар буолла. 
 Би´иги ки´ибит
 Оччо буолбут сордоо±у 
5710. £р гыныа баара дуо, 
 Сир ньиргийиэр диэри 
 Сири сэттэ бэчээтинэй173

 Си²нэри быра±ан тµ´эрдэ уонна 
 Хаатын и´игэр сылдьан
 Хааннаах диэкки санаатахха, 
 Хаачыргыы-хаачыргыы м³²³р, 
 Кыалаах диэкки санаатахха,
 Кыынын и´игэр сылдьан 
 Кыычыгырыы м³хс³р
5720. Кынчаал болот бы´а±ын 
 Сототун та´ыттан 
 Сулбу та´ыйан ылан,
 Хаба±ын тµгэ±иттэн ылан
 Саары буннугар174 диэри 

173 В рук.: бэчэтинэй.
174 Лит.: муннугар.
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 Хайа баттаата.
  Ол кэнниттэн 
 Ыылаах этин ыскайдаата, 
 Сµмэ´иннээх этин 
 Сµдµрµµн гынан кэстэ, 
5730. Хара хаанын
 Чалбах гынан аамайдаата. 
 Ол курдук,
 Кыра у²уо±унан 
 Сир устун 
 Сиик гынан симэлиттэ, 
 Б³д³² у²уо±унан 
 Дойду б³±³ 
 То±ус µйэ тухары
 Туолбатах у²учахтарын толордо.
5740. Ол курдук, 
 Ый ы´ыа±а, 
 Кµн кµдэнэ
 Мэкчиргэ к³т³р мэ²иэтэ, 
 Суор к³т³р сокууската, 
 Куккаакы хо´о²о о²ордо. 
 Ки´и µ³скээбэтэ±ин курдук, 
 £т³х т³рµттэммэтэ±ин,
 Ыал олорбото±ун, 
 Ыар±а µµммэтэ±ин курдук о²орон,
5750. Чуга´ынан олорор
 Атах-бытах аймах урууларын,
 Ада±ыйбыт аан дойдутун 
 Атыйахтаах уу курдук 
 Та²нары µктµ³н дьалкытта, 
 Тордуйалаах уу курдук
 То±о µктµ³н долгутта, 
 И´иттээх уу курдук 
 И²нэри µктµ³н
 Имириэй175 эстэ, 

175 Имириэй, имиэй — окончательно, без остатка, бесследно [ТСЯЯ, Т. III,  
с. 672].
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5760. Имнэри сµтэрдэ.
 А²аардастыы айбардаата, 
 Со±ото±ун сура±ырда. 
  Ол курдук,
 Соргута соноон, 
 Сура±а ыраатан, 
 £р³г³й³ µрдээн, 
 Хааннаах бэлэнньиктэнэн176,
 Кыалаах ытыстанан, 
 Кыайыы кынаттанан, 
5770. £л³рµµ ³рг³ст³н³н,
 Соно±ос сылгытын µрдµгэр 
 Туму´ахтан к³ппµт 
 Токутар улар курдук
 Чоноччу олорон кэбистэ, 
 Кµлэр уодьуганын 
 К³л³´³тµн булан 
 К³нн³рµ тутта, 
 Саба±а дьалхаан тэ´иинин
 Саа´атын булан 
5780. Салайа баттаата.
 Соно±ос сылгы
 Тэктир сиртэн 
 Тэбинэн к³тт³, 
 Очур булгунньахтан
 О±устаран ойдо. 
 Сылбай са´ыл 
 Сырса онньообут 
 Сыламан ма²ан хонууларын курдукка сытар
 Сымара таастары 
5790. Сыыйыта тэптилэр,
 Буула±а о±ус са±а 
 Буотама таастары 
 Буркун курдук к³тµттэ. 
  Ол курдук,
 Аат уруулаах,

176 Бэлэнньик — манжет [ТСЯЯ, Т. II, с. 857].
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 Атаах м³²µ³ннээх, 
 Арсан дьаама айахтаах, 
 Далан хапсыыр таба±айдаах
 Арсан Дуолай дойдутун
5800. Ара²алаах ап-чаадай бии´ин уу´ун
 Алып хара аартыгын 
 Арыйа баттаан
 Айаннаан испитэ. 
  Ол айаннаан и´эн, 
 Алап-чалай хара±ынан 
 Аралыччы к³рд³±µнэ: 
 Араап бай±ал
 Аллараа хаа´ыгар 
 Сымара таа´ынан
5810. Дьапталлан о²о´уллубут,
 Дьиэ диэхтэн хайа курдук, 
 Хайа диэхтэн дьиэ±э маарынныыр к³стµбµтµгэр, 
 Онно ойутан тиийбитэ. 
 Тµ²нэри дьµ´µннээх,
 Тµктэри к³рµ²нээх 
 Сµдµ улахан таас дьиэ турарын, 
 Тойон ³´µ³тµн т³б³тµн 
 Сµµрбэ бууттаах сµллµгэ´инэн
 То²суйа ли´игирэппитигэр, 
5820. Уон уора±айа
 Орулуурга дылы гынна, 
 Сэттэ уора±айа 
 Ньиргийэргэ дылы гынна,
 £±µрµмэр о±ус са±а 
 ¥рµ² µ³ннэр
 ¥ллэрис гына тµстµлэр, 
 Былырыы²²ы былахылара
 Бытарыс гына тµстэ,
 Бэ±э´ээ²²и тарахааннара 
5830. Тарайа у²ан хааллылар. 
  Ол кэнниттэн 
 Ки´иттэн киэлги дьµ´µннээх, 
 Сахаттан саарбах дьµ´µннээх, 
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 Ураа²хайтан ураты к³рµ²нээх 
 Сµдµ хара ба±айы
 Уот сада±а мо²ой кыыл 
 Сытар±алыы-сытар±алыы
 Унньулуйан та±ыста. 
 Ол тахсан к³рд³ да,
5840. ¥рдµгэр тµ´µ³х курдук буолан баран, 
 Кэннинэн чинэрийэн баран,
 Бэйэтэ-бэйэтинэн буола тµстэ.
  Ол ба±айыны 
 Тµтµм бараан т³р³лµн 
 Бµдµйэн к³рд³хх³, 
 Хан-ча±аан сэбэрэтин 
 Хайырдаан к³рд³хх³: 
 Дьэбиннээх ардай
 Абына-табына а´ыылаах эбит, 
5850. Икки салаалаах 
 Уот илбис тыллаах эбит, 
 Т³б³тµн оройунан 
 ¥µт уурар туос чабычах са±а киэ²нээх
 Эт бэргэ харахтаах эбит,
 Сама±ыттан µµммµт
 Икки салаа атахтаах, 
 Тµ³´µн тылыттан µµммµт 
 Салбах хара таба±айдаах эбит. 
 ¥³скµ³±µттэн ыла 
5860. Саа-саадах диэни 
 Саа´ыгар билбэтэх, 
 То² куйах диэни
 Долоой кэппэтэх 
 Улуу кµтµр эбит. 
 Сµдµ улахан к³рµ²нээх,
 То±ус о±ус тириитинэн 
 Холбуу тигэн о²о´уллубут 
 Сототун ортотунан 
 Олло²-чоочой
5870. Олооччулаах эбит, 
 Сµµрбэ сµ³´µ тириитэ 
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 И´ин бы´а±а´ыгар тиийэр 
 Салбах-илбэх 
 Са²ыйах сонноох эбит. 
 Ол да буоллар, 
 Хатан кылаан халтырыйар
 Халы² тимир тириилээх ки´и эбит;
 Сытыы кылаан сынтарыйар 
 Сымара таас тµ³стээх ки´и буолан биэрдэ. 
5880. Харса-хабыра суох
 Ха´ыытаан хабырытынна, 
 £рµтэ мэ²ийэ-мэ²ийэ 
 ¥³´µн тартаран 
 ¥гµрµ³лээн мэ²ийдэ,
 Та²алайын тыа´атан 
 Та²ыр±атан ылла,
 Бэлэ´ин тыа´а 
 Бэллигирээн ылла. 
  Ол кэнниттэн 
5890. Ыпсыыта биллибэтинэн 
 Ыллаан ырыта барда, 
 Туолката биллибэтинэн
 Тойуктаан то±ута сытыйа,
 Са²-дьаарык са²алаах, 
 Ыыс-быдаан ырыалаах, 
 Туман-дуураа тойуктаах,
 Кэри-буру кэпсэллээх буолан, 
 Арсан дьаама айа±ын
 Амалыйа турбута эбитэ µ´µ:
5900.  — Ар-татайбын, 
 Алаата, о±олоор да!
 Чи² халлаан 
 Чиэппэрэ холобурдаах
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур, 
 Тускулаах бэйэ±эр
 Дуолан улахан дорообото 
 Тута ба±ас тур эрэ! 
 Тыыны² хоту
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5910. Чы²ыс улахан бохсуулаах 
 Бо±усхалаах бокулуом
 Буоллун эрэ, да нойоон!
 Кимтэн кииннээх, 
 Хантан хааннаах
 Ки´и аххан 
 Толоон у²уортан
 Дорообоннон то´о±олонну², 
 Ба´ыыбаннан маанылааты² диэн 
 Ыйытар буолларгын: 
5920. Чы²кыныыр Чы²ыс Тойон о±онньор диэн 
 А±а курдук а±алаахпын, 
 Чы²ыйдаан уда±ан диэн 
 Ийэ курдук ийэлээхпин;
 Мин диэтэх ки´и 
 Аллаах ат сылгы
 Кыайан тардан дьалкыппат 
 Албан дьаалы аатым,
 Соно±ос сылгым
 Со´он дьулуруйбат 
5930. Сонун-дьолуо сура±ым 
 Чу²кунуур Чуура бухатыыр диэн! 
 Аллараа дойдум 
 А±ыс биис уу´ун 
 Аартыгын аайы 
 Аатым-суолум ыйаммытын
 Алах-былах анаарбыты² буолуо,
 Элэс муора истибити² буолуо да, нойоон? 
 От-мас а´ылыктаах, 
 Укар куйаас µллµктээх 
5940. Орто дойдум о±олорун 
 Уон хонукка утары к³рд³рб³т³х 
 Ураа²хай буолабын. 
 То±ус уон то±ус 
 Орто дойду бухатыырын
 Т³б³тµн у²уо±ун 
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 Дьµ³ккэ177 гынан ыйаабытым. 
 Маннык бэйэлээх
 Эдэр о±о ки´ини 
 £л³р³н-сµтэрэн,
5950. ¥³дэн-та´аан о²ордохпуна,
 Иитэн-харайан µ³скэппит 
 Кµбэй хотун ийэ² 
 Хоргутан хомойо сылдьыа±а,
 Айан-дьайан µ³скэппит 
 Аар тойон а±а² 
 Алыс курутуйа-уйадыйа сылдьыа±а. 
 Дьэ, нойоон, 
 Ылан сиэбит иэ´и²-кµµ´µ² суо±а буолуо±а, 
 Тонуктаах эрдэххинэ
5960. Дойдугун була о±ус эрэ, 
 Силбэ´иннээх эрдэххинэ 
 Сиргин була о±ус эрэ!
 Эйиигин ³л³р³н-сµтэрэн 
 ¥³дэн-та´аан о²ордохпуна, 
 Туос та²арам
 Тобулу к³рµ³±э, 
 Мас та²арам
 Батары к³рµ³±э, 
 Дьэс эмэгэт иччилэрэ 
5970. Кириргээн тэйиэхтэрэ,
 Ап-чарай иччилэрэ дьµ³гэлэрим
 Киэр хайы´ыахтара, 
 Бэйэм да±аны 
 Айыым-буруйум элбээбит ки´ибин, нойоон!
 Киэр буол, кэбэлий тµс, 
 Дьµгэлий баран
 Бахтайа о±ус эрэ, нойоон!!!
  Ол кэнниттэн 
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
5980. Дьирибинэ Боотур 
 Кини диэкки 

177 Дьµ³ккэ, сµ³ккэ — лит.: дьуолка — палка (ветка), воткнутая в землю, указы-
вающая нужное направление пути; веха [ТСЯЯ, Т. III, с. 447].
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 Барыыстаах хара±ынан 
 Батары к³рд³, 
 Соргулаах хара±ынан 
 Тобулу к³рд³;
 Уоттаах чолбон харахтанна,
 ¥с сиринэн булгу хаппыт 
 Хатан укулаат сырайданна, 
 Куударалаах батта±а 
5990. £р³ чопчула´ан тахсан
 Т³тт³рµ-таары буутайданна,
 Былчы²ын и²иирэ 
 Дьорохой балык курдук
 Т³тт³рµ-таары тµллэ²нээтэ,
 Бойбуурун и²иирэ 
 Чохчоччу тардан ылла, 
 Сутуруктуу тута-тута
 Ы´ыктан кэбистэ±инэ, 
 Тарба±ын т³б³тµттэн 
6000. Хара хааннар сынньылыстылар. 
 Ки´итээ±и санаата 
 Кэтэ±инэн тахсан, 
 Кэтит µдµгэн диэкки 
 Кэдэрги тарта,
 Сахатаа±ы санаата 
 Сала² ³лµµ диэкки салайда, 
 Ураа²хайдаа±ы санаата
 У´уллан тахсан уларыйда;
 Саманнык диэн 
6010. Са²а са²аран,
 Тыл этэн, 
 Кµргµйдµµ-к³бµ³лµµ, 
 Ыыстыы-куру´уннуу турбут эбит:
  — Дьээ-буо! 
 Эр-дьаалабын, 
 Эрэллэрин эриэхситин, 
 Эминэ тугуй, о±олоор!
 Тµµн сырыылаах 
 Тµµлээх уллу²уох,
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6020. Тµптµр µдµгэн тµ³кµнэ, 
 Хааннаах айах, 
 Хара тµ³кµн, 
 Буор сырай,
 Буор±алдьы сото, 
 Сыраан и²иир!
 Тумсун туу´ун, 
 Айа±ын абатын,
 Аанай-туонай абаккатын!!!
 Ийэм уу´ун и²нэрбиккин, 
6030. Иэ²²ин и²иирдээн,
 Эппиэккин этитиэм!
 А±ам уу´ун алдьаппыты² ту´угар
 Искин тыыран, 
 Ийэ±эр-а±а±ар эппэтэх 
 Элэ-была тылгын этитиэ±им, 
 Хоолдьуккун эрийэн,
 Хоруйгун хостуо±ум!
 Хара хаа²²ын то±о иликпинэ, 
 Халы² тириигин хайыта иликпинэ, 
6040. Силбиктээх илиибинэн 
 Си´и² µ³´µн бы´а иликпинэ,
 Аттыгыттан ара±ыам суо±а! 
 Кµлэ-кµлэ кµлгµн буккуйуом,
 ¥³рэ-µ³рэ к³м³ргµн таптайыам!
 Аанньаннан аттаммат 
 Амырыын ыалдьыт буолуом,
 Сµгµнµнэн сµктµбэт
 Сµдµ ыалдьыт буолуом.
 £т³х µ³скээбэтэ±ин,
6050. Ки´и олорбото±ун курдук,
 Ыыспа тэриллибэтэ±ин,
 Ыал олорбото±ун курдук о²оруом!
 А±а² уу´ун аймыа±ым,
 Ийэ² уу´ун и²нэриэ±им!
 Имнэри э´иэм,
 Имиэй178 сµтэриэм — 

178 Имиэй, имириэй — окончательно, без остатка, бесследно [ТСЯЯ, Т. III, с. 672].
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 £л³р сиргин ³йд³н, 
 Охтор сиргин о²о´ун!!! — диэн баран,
 Би´иги ки´ибит
6060. Туттуммакка-чугуйбакка,
 Харда² э´э курдук 
 Тµллэр таас тµ³скэ
 Тµ´эн кэбистэ. 
 Килиин курдук
 Кэти´э тµстµлэр,
 Аал курдук
 Анньы´а тµстµлэр, 
 Хахай кыыл курдук 
 Ха´ыытыы-ха´ыытыы
6070. Хапсы´ан киирдилэр, 
 Сыр±ан э´э курдук 
 Хардыр±аччы хабыстылар.
 Уолах тиит урусхалланна, 
 Бэ´эл тиит барчаланна, 
 Икки харсыылаах атыыр о±ус курдук 
 Хапсы´а сырыттылар.
  Ол курдук, 
 Чараас сирбит буолуо диэн 
 Тапсан туран табыстылар, 
6080. Чэгиэн сирбит буолуо диэн 
 Тиксэн туран тэбиэлэстилэр, 
 Уйан сирбит буолуо диэн
 Уурсан туран охсустулар;
 Кырбас этинэн кыыратыстылар,
 Кµ³с этинэн к³²³рµтµстµлэр. 
 Ол дойдуну
 То² сирин 
 То±о кэстилэр, 
 Ириэнэх сирин 
6090. Илдьи бадарааннаатылар,
 Ол дойдуну 
 Оо±уй о±ус бадараанныыр
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 Кута лээби179 гынан, 
 Ханна да±аны
 Хампа кµ³х кырыс
 Хаалбата бы´ыылаах. 
  Ол курдук, охсу´ан, 
 Биир ый хонуга 
 Орулуур отут хонугар
6100. Охсу´ан к³рдµлэр да±аны, 
 Хайа-хайаларын
 Халы² тириилэрин хайытыспатылар, 
 Хара хааннарын то±успатылар, 
 Чэгиэн эттэрин сэймэхтэспэтилэр. 
 Харсыылаах атыыр о±ус курдук,
 Хар-сабар хатыспыттарын курдук 
 Хаты´ан истилэр. 
 Икки ый хонуга
 Уурар алта уон хонугар 
6110. Охсу´ан к³рдµлэр да±аны,
 Уоттара умуллубата, 
 Уохтара хараабата.
 Ол дойдуну, 
 Т³рµµр о±ото
 Т³тт³рµ домнонно, 
 Иитэр сµ³´µ
 Кµрµ³тэ и²нэ´иннэ.
 Ол сылдьан 
 Абаа´ы уола
6120. Кэннинэн икки са´ааннаах сири 
 Туора ыстанна уонна 
 Са²-дьаарык са²алаах, 
 Кэри-буру кэпсэллээх,
 Ыыс-быдаан ырыалаах буола
 Турбута эбитэ µ´µ:
  — Ар-татай,
 Ар-дьаалыбын,
 Алаата, дугаар!
 Чи² халлаан 

179 Лээби — место, занятое топью, обширная топь [БТСЯЯ, Т. VI, с. 174].
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6130. Чиэппэрэ холобурдаах 
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур нойоон,
 Бэри диэн бэрки´ээтим, 
 С³рµ диэн с³хтµм!
 Ама да±аны 
 Мин бэйэлээ±и кытта 
 У´ун кэм²э
 Утары туту´ан охсу´ары²
 То±о ба±ас омунай?! 
6120. От-мас а´ылыктаах,
 Укар куйаас µллµктээх 
 Орто туруу дойдуга т³р³³бµт 
 Хайа бэйэлээх айыы дьахтарын 
 Хапча±айыгар батан,
 Т³л³ м³²³н тµспµтµ² эбитэй? 
 Туох бэйэлээх
 Ту²уй дьахтар уола±ар
 Торолуйбут ураа²хай эбиккиний?
 Ханнык бэйэлээх улуу бухатыыр ки´и
6150. Хатан хааныттан тардыллан,
 Тохтубат хааннанан, 
 Тостубат у²уохтанан, 
 То² кµ³ннэнэн µ³скээбити² эбитэй?
 Нойоон, дьэ нойоон! 
 Мин диэтэх ки´ини
 У´ун у²уохпун 
 Урусхал гынан тэпсиэ² суо±а, 
 Кыра у²уохпунан 
 Сир дойду тэктирин тэ²ниэ² суо±а!
6160. ¥тµ³ бэйэбин эттээн-эллээн,
 Ыылаах эппин
 Ыскайдыыры² биллибэтэ буолуо±а да! 
 Нойоон, чэй эрэ, 
 Мин диэтэх бухатыыр ки´и
 Этэр тылбын 
 Икки иэдэскэр
 Илдьэ турар 
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 Истигэн сэргэх куйаар кулгааххынан 
 Истэ сэргэ±элээн,
6170. Итэ±эйэ-кирдьиктэнэ тур эрэ!
 Ол тугуй диэн ыйытар эбит буолларгын,
 Бу дойдуга
 Буруйа-айыыта суох дойдуну буруйдаан, 
 Айыыта суох дьону
 Айыылаан эрэбит, нойоон.
 Т³рµµр о±о 
 Т³тт³рµ домнонно, 
 Иитэр сµ³´µ 
 Илгэтэ э´иннэ! 
6180. Ханна эмэ 
 Бµтµн сир хаалбыт буолла±ына,
 Бµдµрµйбэтин ту´угар, 
 £лµ³р сир хаалбыт буолла±ына 
 ¥лтµрµйбэтин ту´угар
 Атын сиргэ баран охсу´ан к³рµ³ххэ. 
 Сумантан тус илин
 Хара суор к³т³р µс т³гµл кынат устан 
 Тугуттаан тиийэр сиригэр,
 Сур б³р³ кыыл сэттэ т³гµл т³р³³н-уу´аан 
6190. Тугуттаан тиийэр сиригэр 
 ¥с сµµллэр ³р³´³л³³х
 К³±³р³р кµ³х бай±ал 
 Аппаал хайатын анныгар, 
 Дьаптал±а таас биэрэгэр
 То±ус уон то±ус бухатыыр 
 Ба´ын у²уо±а ыйанан турар сиригэр 
 Тиийэн охсу´ан 
 ¥³л талах курдук эрийсэн,
 Хаты² мас курдук хаты´ан к³рµ³хпµт.
6200. Иккиттэн биирдэспит 
 Ииннэнэр сирэ 
 Онно буолуо±а, нойоон!
  Ол кэнниттэн 
 Абаа´ы уола 
 Чу²кунуур Чуура бухатыыр 
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 Тиэрэ кэлэн тµ´эргэ дылы гыммыта уонна 
 Сыар±алаах от са±а 
 Холло±остоох уот буолан
 К³т³н субуруйа турда. 
6210.  Ол баран и´эн 
 Эри-эмискэ, 
 Биллибэккэ-к³стµбэккэ
 Мэлийэн сµтэн хаалла. 
 Би´иги да ки´ибит 
 Айыы да о±ото буоллар,
 Аа´ар дьэллик албастаах ки´и эбит,
 Куотар кулуку кубул±аттаах:
 Соно±ос ат сылгытын 
 Кулгаах тааска биэрэн 
6220. Хара чокуур таас гынан 
 Сиэбигэр угунна, 
 Кутуругун т³б³тµгэр хоболоох, 
 Моонньугар мойбордоох, 
 Аалыы саба±а табыталлаах
 Хомуйуу тимир хото±ойдонон
 Кµндµ нµ³рсµн тµµлээх,
 К³й салгын болбуоттаах
 Аалай мохсо±ол к³т³р буолан,
 ¥лµскэннээх 
6230. ¥рдµк мэ²ийэ ма²ан халлаан 
 ¥с сµµллэр ³р³´³тµнэн
 Кутуу к³мµс хото±ойунан 
 Холуордаах хойуу долгун салгынын 
 Кутуу к³мµс хото±ойунан 
 Хорулаччы устан,
 Алтан сабарай салгы²²а 
 Аалыы к³мµс табыталынан тардынан,
 Ара±ас ма²ан халлаан 
 Алтан хаймыытынан, 
6240. Кµндэл ма²ан халлаан 
 К³±³р³р кµ³х хаймыытын
 К³рд³³х ырыалаах 
 Кµµлэй к³мµс
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 Кµндµ нµ³рсµн тµ³´µнэн силэйэн
 К³т³н испитэ. 
  Ол к³т³н и´эн,
 Аллараа диэкки
 Алтынньы ый алта са²ата
 Алты´ан турарын курдук
6250. Артыалла´ан µ³скээбит
 Ала ча±аан хара±ынан 
 Аралыччы к³рд³±µнэ,
 Сэтинньи ый сэттэ са²атын 
 Сэргэстэ´иннэрбит курдук 
 Икки истигэн
 Дьэллик кулгаа±ынан 
 Истэн сэгэлдьитэн кэбистэ±инэ:
 Туох эрэ µрµ²-хара буруо 
 £±µрµ²нээн ылаттаата±ын аайы 
6260. ¥рдµк халлаа²²а тахсан
 ¥мµрµйэргэ дылы гынар эбит,
 А±ыс хаттыгастаах
 Аалай халлаан
 Алтан хаймыытын
 Аллараа тардыытыгар 
 Хара бургуччугас буруота тахсан 
 Хатаастан,
 Хара суор курдук
 Хаа±ыр±а´аллар эбит. 
6270. Бу к³ст³р дойдуну
 Туох бэйэлээх дойдунуй диэн
 Тура-олоро толкуйдаата,
 Сылдьа-бара сыаналаата.
 Ол гына сылдьан
 ¥³´эттэн ³т³рµ к³рд³ уонна
 Табыталын тараппытынан 
 Хото±ойун холбоччу тутунна, 
 Сытыы сылбыр±а ох курдук 
 Супту туойуллан тµ´эн, 
6280. Бэйэтэ-бэйэтинэн буола тµстэ. 
  Ол туран, 
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 Аралы чэлгиэн хара±ынан 
 Эргим-ургум к³рбµтэ:
 Аптаах б³±³ аарыгырбыт, 
 Хому´уннаах б³±³ ханыыласпыт, 
 То±ус уон куотар кубул±аттаах 
 Бу дойдуга куодарыспыт эбит. 
 Аарыма дьаалы 
 Абаа´ы дойдута буолан биэрдэ. 
6290.  Ол турда±ына, 
 £л³р ³лµµ абаа´ы уда±ана 
 Хара туман и´игэр 
 Сырайын а²аара к³ст³рг³ дылы гыммыта, 
 Туох да тута´а,
 Дьиэ-уот да баара биллибэт сиригэр
 Бай±ал балыгар маарыннаах 
 Балла±ар бы´ыылаах,
 Сыалы´ар балык курдук
 Сылбыгыр дьµ´µннээх тахсан, 
6300. Хара туман и´игэр 
 Т³тт³рµ-таары
 Тµмµллэ²нииргэ дылы гынна уонна
 Са²а са²аран сардыр±аата, 
 Тыл этэн тыймы²наата:
  — Иэ´эликпин-та´алыкпын, 
 Иэдээникпин-куудааныкпын,
 Эминэ да тугуйбуна!
 Алдьархай б³±³ 
 Ада±ыйан аа²наата±а,
6310. Илдьиркэй б³±³ 
 Иэнигийэн эргийдэ!
 Били маарыы
 Оройунан онньоотолуур
 Оро´уоллаах уулардаах 
 Орто дугуй хара буорум 
 Уордаахпына мохсо±оло
 Улайдардаах оно±о´о 
 Аа´ар былыт албастаах, 
 Куотар дьэллик кубул±аттаах,
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6320. Тохтор хаана суох,
 Тостубата у²уохтардаах 
  Орто дойдум улууканнаах бухатыыра
 Чи²ниир халлаан 
 Чиэппэригэ холобурдаах 
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур, бука,
 Тускулардаах бэйэлэргэр 
 Дуолан улахан дорообото 
 Тута ба±ас туруталаа! 
6330. Хайдар суола к³стµбэтэх,
 Ха´ыытатар са²алара и´иллибэтэх
 Хайа дойдум хамаандата, 
 Туохтуур дойдум дьо´уннаа±а 
 Толоон хаба ортотуттан 
 Дорообоннон то´о±олонну², 
 Ба´ыыбаннан маанылааты²
 Диэхийиктээн ыйытаахтыыр буоллаххына, 
 Аллараа²²ы дойдуларым 
 А±ыс уон аралдьы´ар аргыстаах 
6340. Аа´ар албастаа±а,
 Куотар кубул±аттаа±а 
 Уоттууруга Сара´ына уда±ан диэн 
 Албан ааттаах хотун дьахтар ки´и буолабын,
 Миннийэлиир дьахтартан
 Талыылара буолабын!
 Миигин кытта
 Кэргэн-уруу буоллаххына, 
 ¥стµµрµгэ дойдуга 
 ¥рдµк ааппыт 
6350. ¥ргµµк таба тµµтэ буолан 
 ¥рэлийиэ±э,
 Албан ааппыт 
 А±ыспына дойдуларга
 Аартык аайы ыйаныа±а. 
 Энниир бэйэлээх 
 Бухатыыра ки´икэни
 Сµрэхтиин да с³бµлµ³тµм, 
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 Санаалыын да хай±аатым, 
 Дуу´алыын да долгуйдум. 
6360. Ыччат ба±ас уу´уурун
 Ыраатыннарар буолаайа±ын, 
 Олох ба±ас о²о´улларын 
 У´атар-кэ²этэр буолаайа±ын!
 Чэйий, нойоон, 
 Кэстииригэ тылларгын
 Кэпсэтэлээн к³рµµй дуу, 
 Алтан чуораан айахтаргын 
 Амалыйан и´итиннэрэн, 
 Тойон болуо сµрэхпин долгутууй, 
6370. Хай±ахтаах хатан быарбын 
 Хамсатыый, нойоонум! — диэн 
 Абаа´ы уда±ана Уот Сара´ын
 Этэн-тыынан эйэ²элээбэхтээн баран, 
 Ханна да турара биллибэккэ,
 Кµлµк-балык и´игэр 
 К³ст³р-к³стµбэт буола сырытта.
  Би´иги ки´ибит 
 Тура-олоро толкуйданна,
 Сыта-тура сыаналаата: 
6380. Бу аа´ар албастаах, 
 Куотар кубул±аттаах
 Ап-чарай бии´ин уу´ун 
 А²аарыйар ааттаа±а 
 Алба´а суох кыаттарбата буолуо диэн, 
 Албынна´ыах санаата киирдэ уонна 
 Отут к³ст³³х сиртэн
 У´уутаан охсуллан к³ст³р
 Дьэс туруут уот илбис болотун
 Та²нары тайахтанан туран,
6390. Сµµрбэ бууттаах сµллµгэ´ин 
 Ха²ас илиитигэр кэтэн баран, 
 Барыыстаа±ынан батары к³р³н, 
 Соргулаах хара±ынан 
 Тобулу к³р³н туран,
 Тойук туойан, 
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 Ырыа ыллаан,
 Уо´а хоройон, 
 Уолуга томтойо,
 Уо´а-тии´э турталдьыйа 
6400. Турбут эбитэ µ´µ:
  — Дьээ-буо, дьээ-буо! 
 Эр-дьаалабын,
 Эрэллэрин эриэхситин, 
 Эминэ тугуй, о±олоор!
 Аллараа дойдум 
 Аа´ар албастаа±а, 
 Куотар дьэллик кубул±аттаа±а
 Уот Сара´ын уда±ан! 
 Мин диэтэх 
6410. Охтон бараммат мастаах,
 Уолан бµппэт уулаах 
 Орто мэ²э дьа±ыл дойду 
 Улуу дуолана буоламмын,
 Орто дойду дьахтара 
 Миэхэ с³п буолбакка, 
 Кэргэнинэн кэмчитийэн,
 До±орунан тутайан,
 Аан ийэ дойдуну
 Атахпынан арсыыннааммын, 
6420. Улуу дойдуну
 Тобукпунан тобула сылдьабын. 
 Эн диэтэх дьахтар ки´ини 
 Сµрэхпинэн с³бµлээн,
 А±ыс дойдуга 
 Албан ааккын истэммин,
 То±ус дойдуга
 Дуолан ааккын истэммин, 
 Аат ааттаан,
 Албан уккуйан, 
6430. А±ыс биттэхтээх
 Ар±ан айан суолун туппутум, 
 То±ус биттэхтээх 
 Суол ийэни 
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 Сорук о²остон тобулбутум. 
 Илэ бэйэ±инэн,
 Сигэ дьµ´µ²²µнэн180 
 Икки эрилкэй харахпар 
 К³ст³н к³рµ³ххµн
 Т³´³л³³х буолуо±ай? 
6440 Харахпынан к³р³н хайгыахпын, 
 Сµрэхпинэн с³бµлµ³хпµн, 
 Хан-ча±аан сэбэрэ±ин,
 Тутум-бараан т³р³лгµн 
 К³рд³р³ охсууй!
  Ол кэнниттэн 
 Абаа´ы уда±ана олорор сирэ 
 Буруота-тумана сµтэн, 
 Дьэ²кэ халлаан буола тµстэ. 
 Ол кэнниттэн 
6450. Абаа´ы уда±ана
 Бэйэтэ-бэйэтинэн буола тµстэ. 
  Ол ба±айыны, 
 Тµтµм-бараан дьµ´µнµн 
 Бµдµйэн к³рд³хх³, 
 Хан-ча±аан сэбэрэтин 
 Хайырдаан к³рд³хх³:
 ¥³´ээ та²ас диэни 
 ¥йэтигэр билбэтэх эбит, 
 Хаардаах булгунньах са±а
6460. Хап-хара со±отох эмиийдээх эбит, 
 Со±ох ма´ы туруору анньыбыт курдук 
 Соло±ой181 суон со±отох илиилээх эбит, 
 Аппа быстыбытын курдук 
 А²алы дьаалы айахтаах эбит; 
 Аллараа та²ас диэни 
 Саа´ыгар та²ныбатах хотун эбит, 
 А±ыс мастаах о²очо курдук 
 Аллараа хайа±а´а 
 Аппа²наан к³ст³р эбит, 

180 Сигэ дьµ´µ²²µнэн — синоним выражения илэ бэйэ±инэн.
181 Соло±ой — грубый, безобразный.
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6470 Сама±ын туорайыттан µµнэн тахсыбыт 
 Туорай баалкы атахтаах эбит. 
 Ол да буоллар,
 ¥³скµ³±µттэн ыла 
 Хатан кылаан халтырыйар 
 Халы² тимир тириилээх эбит, 
 Сытыы кылаан сынтарыйар
 Сымара таас тµ³стээх эбит. 
  Ол кэнниттэн 
 Уда±ан дьахтар ки´и
6480. Улуу бай±ал кµ³х чалахайын ылан
 К³лбµµрдэнэн182 кэбистэ,
 Уолан ки´и оройун у²уо±а 
 Ту´ахтатын анньынан,
 Кыыс дьахтар хапча±айын у²уо±а 
 Илин-кэлин кээ´инэр илбиргэлэннэ,
 Сыалы´ар тириитэ ырбаахыланна, 
 Сордо² тириитэ сонун кэттэ.
  Ол кэнниттэн 
 Иэримэ дьиэтигэр киирэн,
6490. Астаан-µ³ллээн
 Айгырыы сырытта.
 Иэримэ дьиэтин и´ин 
 Эргитэ-урбата к³рд³хх³:
 Сордо² ба´а солуччахтаах183, 
 Мэкчиргэ ба´а миискэлээх, 
 Куккаакы ба´а ньуоскулаах,
 Хаххан184 ба´а хамыйахтаах,
 Уллу² та²а´а 
 Уолукка анньар киэргэллээх, 
6500. Чабычах тµгэ±э
 Ча´ыылаах эбит. 
 Истиэнэтин диэкки 

182 К³лбµµрдэнэн — от к³лбµµрдээ — набросить сверху, поверх чего-л. (напр., 
шаль) [БТСЯЯ, Т. IV, с. 238].

183 Солуччах — лит.: солуурчах — маленькое ведро, ведерко [БТСЯЯ, Т. VIII, 
с. 517].

184 В рук.: хахан.
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 Эргийэ хайы´ан к³рд³хх³,
 Тэбиэн кыыл тириитэ эркиннээх
 Солуон у²уо±а состуоктаах эбит,
 Тута´атын µрµт ³ттµн ³йд³³н к³рд³хх³, 
 ¥рэллибэтин диэннэр 
 ¥с хос µлтµрµйбэт хатан тимиринэн
 ¥рµттэммит эбит, 
6510. Аллараа ³ттµн ³²³й³н к³рд³хх³, 
 Алта хос 
 Арыллыбат аалыы тимир алыннаах 
 Аан ала´а дьиэлээх эбит. 
 Ас астаан, 
 ¥³л µ³ллээн,
 £лµµ кµлгэри µ³нµ 
 ¥чэ´э±э µ³лэн
 ¥ллэ²нэттэ-µллэ²нэтэ, 
 Хахай тириитэ м³рсµ³ннээх остуолугар а±алан
6520 ¥ллэччи уурталаан истилэр.
 Мо²ой кыылы 
 Эрбэ´ин мас курдук 
 Эрбэммит суору-тары а±алан 
 Уурталаан кэбистэ.
 Тиит мас 
 ¥рдµк кырдалтан
 ¥µнэн адаарыйан турарын курдук
 Абына-табына батта±а 
 Адаарыйан олордо±уна, 
6530. Эри-эмискэ батта±ыттан
 Сабардаан ылбытыгар 
 Ынараа ба±айыта да±аны 
 Сабардаа´ын аайы185 саллыбат, 
 Улахантан дьулайбат
 Ураа²хай буолан биэрдэ. 
  Ол курдук, утарыта 
 Хахай кыыллыы 
 Хапсы´ан ыллылар, 
 Тута´а дьиэлэрин 

185 В рук.: аай.
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6540. Сэлээппэ бэргэ´э курдук 
 Т³б³л³рµн оройугар 
 £р³ иилэн та´ааран баран, 
 Ку´а±ан силбэх курдук
 То±о илгистэн кэбистилэр, 
 Харда² э´э курдук 
 Хатан-хатаннык
 Ха´ыытыы-ха´ыытыы,
 Хапсы´ан бардылар. 
  Ол курдук, 
6550. Уохтаахтык охсу´ан, 
 Уолах тииттэри
 Урусхал курдук кэстилэр, 
 Баай тииттэри 
 Барча курдук µктээтилэр.
 Кэлтэгэй ыйдаах, 
 Кэлтэгэй кµннээх
 Кэдэр бараан дойдутун 
 Тахсар кµнµн
 Та²нары сабсыйдылар, 
6560. Киирэр кµнµн 
 Кэдэрги тартылар, 
 Ыллыыр чыычаах 
 Ырыата кэ±иннэ, 
 Этэр кэ±э
 Тыла тылбылынна. 
 Абаа´ы дьахтара да буоллар, 
 Тэбэрэ тэтимнээх, 
 Охсоро омуннаах эбит. 
  Ол курдук, биир ый 
6570. Орулуур отут хонугар 
 Олуйсан туран
 Охсустулар да±аны, 
 Хайалара [да] халы² тириилэрэ186 хайдыбата,
 Чэгиэн эттэрэ сэймэхтэммэтэ187,
 Халы² тириилэрэ хайдыбата,

186 В рук.: тириилэр.
187 В рук.: сэймэхтэспэтилэр.
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 Хара хааннара тохтубата.
  Ол курдук, 
 Икки ый хонуга —
 Уурар алта уон хонуга 
6580. Мµлтµ туолуута,
 Абаа´ы уда±ана 
 Алын тирэ±э айгыраата,
 ¥рµт кµµ´э ³´µлµннэ, 
 Ки²киниир киэ² халлаанын кулукутун 
 Сыы´а-халты туттарда,
 Кµнµн уота 
 К³мµс аалыыта буолан
 Кµккµрµµ то±унна, 
 Ыйын уота
6590. Ылта´ын аалыыта буолан 
 Саккырыы тамалаата. 
  Ол гына сылдьан,
 Арай биирдэ 
 То±ус кµннµк сири
 Туруйалаан эрдэ±инэ, 
 Харсыылаах атыыр о±ус курдук
 Хар-сабар сырсан тиийэн, 
 ¥рдµгэр миинэ тµстэ уонна
 Хааннаах диэкки санаатахха,
6600. Хаатын и´игэр сылдьан
 Хаачыргыы-хачыргыы м³²³р,
 Кыынын и´игэр сылдьан,
 Кыалаах диэкки санаатахха
 Кыычыргыы-кыычыргыы м³²³р
 Кынчаал болот бы´а±ын
 Сототун та´ыттан
 Сулбу та´ыйан ылан,
 Тµргэнник ³л³р сирэ 
 Манан буолуо диэн
6610. ¥рµ² сµнньµн толкуйбутунан барда. 
  Ол сырытта±ына, 
 Абаа´ы уда±ана 
 Ыгыл-тыгыл тыына,
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 Ытыы-со²уу ыллыы-туойа
 Сылдьыбыта эбитэ µ´µ:
  — Иэ´эликпин-та´алыкпын,
 Иэдээникпин-куудааныкпын,
 Эминэ тугуй да! 
 Абытайбын-халахайбын, 
6620. Айакабын-дьойокобун!
 Таптаахайдыыр диэбитим 
 Та´ыйа±ын эбит дуу, 
 Онньо´оохтуур диэбитим 
 Охсуталыыр эбиккин дуу?! 
 Ыалдьаллара188-ытыыллара
 Ыксары да буолар эбит, 
 £л³лл³р³-³´³лл³р³ 
 £±µмэр да буолар эбит!
 Иэдээникпин-куудааныкпын
6630. Эминэ да тугуйбуна! 
 Чэйиийбинэ нойонум, 
 Минниир диэтэх дьахтар ки´и 
 Этэр ба±ас элэ-была тылларбын 
 Истэ ба±ас кирдьиктэнэ-итэ±эйэ туруталаа,
 Туойар ба±ас тойуктарбын
 То±ус µµттээх доло±ойгор
 Тута ба±ас туруоххун 
 Т³´³л³рд³³х буолуо±ай? 
 Энниир диэтэх бухатыыр ки´и 
6640. Иннилэргэр туохтуур да±аныта 
 Буруйа-айыыта суохтууруга сордоо±у
 Сордоон-му²наан эрэ±ин! 
 Чу²кунуур Чуура бухатыыр обургу 
 О²орбут о²о´уутугар тµбэспит 
 Аанай-туонай
 Абаларбын к³рµ²²µтµµй,
 Чэйиий эрэ, нойонугум, 
 Чу²кунуур Чуура ба±ас бухатыыры ³л³р³рг³р
 К³м³-ньыма буолуо±ум,

188 В рук.: ылдьаллара.
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6650. Айаммына ки´итигэр 
 До±ор-атас наада буолуо 
 Тыыммын хаалларталаан, 
 Ытык тылбын ылыныый, 
 Хаарыан тылбын хаалларыма, 
 К³рд³´µµ б³±³ кµртµ³ннээх,
 Аарта´ар тылым ахсааннаах,
 Нойоон! — дии сылдьыбыта.
  Ол кэнниттэн 
 Би´иги ки´ибит
6660. Чи² халлаан 
 Чиэппэрэ холобурдаах
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур
 Тура-олоро толкуйдаата,
 Сыта-тура сыаналаата.
 Ол кэнниттэн,
 Бу да±аны 
 Абаа´ы дьахтарын ³л³р³н
 Албан аатырар биллибэт диэн,
6670 £л³рб³кк³ хаалларан баран, 
 Соно±ос сылгытыгар кэлэн 
 Киргил к³т³р курдук 
 Кинэс гына тµстэ,
 Кура±аччы к³т³р курдук
 Чоноччу олорон кэбистэ уонна 
 Айаннаан и´эр сиригэр 
 Айаннаан сэмэлээн,
 Аллараа а±ыс биис уу´угар 
 Аптаах-хому´уннаах
6680. Аартыгы арыйа баттаан,
 А±ан дьахтар 
 Ахтатын у²уо±а дьµ³ккэлээх,
 Ту²уй дьахтар 
 Тобугун у²уо±а ыйаммыт суолун тобулан,
 То±ус уохтаах атыыр сылгым
 Дьохсоотто´о турарыгар холобурдаах
 Тойон силгиэ тыалары аннынан айаннаан, 
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 Буула±а моойдоох атыыр о±ус сµ³´µ 
 Буугуна´ан буучур±а´а туралларын курдук 
6690. Буула±а таас хайалары аннынан киирэн,
 Бµдµк хара туманын и´инэн кэтиллэн,
 Кыыс дьахтар ки´и кыы´ыран,
 Кыйма²наах кыдьара²а к³б³н
 Кыйма²ныы турарыгар холобурдаах
 Кыпчыыр кыара±ас аартыгынан
 Кыпчырыта сиэллэрэн, 
 Очур таас µрдµгэр 
 Уолан дьон ойон эрэрин курдук
 Олуурдаах-мо´уурдаах
6700. Аартыгы туораталаата.
  Ол айаннаан и´эн 
 £йд³³н-дьµµллээн
 Тиэрбэс хара±ынан 
 К³р³н дьэргэлдьиттэ±инэ, 
 Тэргэн куйаар кулгаа±ынан
 Истэн сэгэлдьиттэ±инэ:
 Аата-суола ыйыллыбатах,
 Аартыга-ыллыга этиллибэтэх
 Аппаал хайа анныгар 
6710. Ынараа ба±айы 
 Уот сада±а мо²ой кыыл буолан, 
 Кµµтэ сатаан баран
 Утуйан тыылла сытар эбит.
  Ол сытан 
 Ки´итэ кэлбитин билэ о±уста, 
 Ыраах сиртэн ылар,
 Сыты-сымары билэр 
 Сытыы сыбдырхай муруннаах эбит,
 Сытын билэн, утуйа сытан,
6720. Сытыр±аан сы²сырынан кэбистэ,
 Бэлэ´ин тыа´атан 
 Бэллигирээн кэбистэ, 
 Та²алайын тыа´атан
 Та²ыр±аан кэбистэ,
 Сы²сырына-сы²сырына 
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 Тура эккирээтэ, 
 Тугу эрэ билбит курдук 
 £р³ ыста²халаан ыла-ыла, 
 Харда² э´э курдук часкыйан ылаттаата, 
6730. Хахай кыыл курдук
 Ха´ыытаан хабырытынна, 
 Уордайбытын кµµ´µгэр 
 Уот т³л³нµнэн
 У´уутаан ылаттаата, 
 Биэстии са´ааннаах сири 
 Ынтах-бэттэх ыста²алаата уонна
 То² мас тостуор диэри 
 Тойуктаан то±ута барда,
 Ыпсыыта-дьай±ата биллибэтинэн
6740. Ыллаан189 ырыта бара турда±а µ´µ:
  — Ар-татайбын, 
 Ар-дьаалабын,
 Эминэ тугуй, о±олор! 
 Дьэ, нойоон, 
 Дьирибинэ Боотур, 
 Аа´ар былыт албына,
 Куотар былыт кубул±ата,
 Ар±а´ыттан тэ´ииннээх 
 Айыы хаан айма±а буолан бара²²ын, 
6750. Албы²²ар-к³лдьµ²²эр
 Уот Сара´ын уда±аны, 
 А±астаатар а±аспын 
 £л³р³н кэлэн турар эбиккин!
 Аан бастакыннан мин бэйэлээ±и
 ¥рдµк бэйэбин бµдµрµттэххинэ,
 Тугу о²орору² к³²µл буолуо этэ,
 Ону баара уоран-талаан
 £л³р³ сылдьар эбиккин! 
 Айыыта суо±у айыылаа²²ын,
6760. Буруйа суо±у буруйдаан,
 Ийэм уу´ун и²нэрбити² и´ин

189 В рук.: ыллаар.
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 Иэ²²ин эриэннээн, 
 Ийэ±эр-а±а±ар эппэтэх 
 Элэ-была тылгын этитиэм,
 Хоолдьуккун эрийэн 
 Хоруйгун хостуо±ум! 
 Уот Сара´ын уда±ан
 Бэйэтэ да±аны 
 Хапча±айын µ³нэ хамсаан,
6770. К³²³р³йµн µ³нэ к³бµ³хтээн,
 Аны кэлэн 
 Эр к³рд³³н эмти сытыйан, 
 К³р³р хара±а сабыллан,
 £йдµµр ³й³ ³´µллэн,
 Умса хараммыт
 У´ун сордоох эбит.
 Дьэ, нойоон, 
 Ыйаа´ы²²а уурдахха кэлтэгэйдээбэт,
 Акка ыртахха а²аардастаабат,
6780. Бэскигэ уурдахха мэ´эмээннэспэт
 Тэгил дойдуттан тэ²нээхтэр
 Тии´истэхпит буолуо±а190,
 Хол дойдуттан холоонноохтор
 Холбостохпут буолуо±а! 
 О±о т³р³т³н, 
 Кэскил тэринэн уурайбыт дьон буолуохпут,
 Нойоон! — дии турда±а.
  Ол кэнниттэн
 Эти´иилэрэ эрдэ бµппµт дьон бы´ыытынан,
6790. Тµллэр таас тµ³скэ тµ´µспµтµнэн бардылар, 
 Сон курдук суула´а тµстµлэр,
 Са²ыйах курдук сапсы´а тµстµлэр,
 Килиин курдук кэти´э тµстµлэр,
 Аал курдук анньы´а тµстµлэр,
 Харда² э´э курдук 
 Ха´ыытыы-ха´ыытыы хардыр±астылар,
 Уйан сирбит буолуо диэн

190  В рук.: тиисистэхпит буо.
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 Уурсан туран охсустулар,
 Чараас сирбит буолуо диэн 
6800. Тапсан туран табыстылар,
 Сиикэй эттэрин силдьирийиэр диэри 
 Сиритэ сынньыстылар;
 Бай±ал эбэ хотун 
 Турар туруу хайаларын 
 Хо²урах хаардаа±ар
 Ку´а±аннык кэстилэр,
 Устар таастары 
 Мэрэлиир191 таас мээчик о²остон тэбиэлээтилэр, 
 Сытар ынах са±а 
6810. Сымара таастары
 Иччэ±эй бадараан курдук 
 Илдьи тэбистилэр.
 Улуу бухатыырдар
 Ыар тыыннарыттан, 
 Ыарахан атахтарыттан
 Тµ²кэли бай±ал
 Тµµнµн оргуйан 
 Тµллэ²нээн ылаттаата,
 Ыар тыыннарыттан
6820. Ынчыктаан ылаттаата... 
 Аат уруулаах, 
 Атаах м³²µ³ннээх
 Аллараа а±ыс биис уустара 
 Ата±астанан-баттанан
 Арбы-´арбы тµ´эннэр,
 Орто дойду одьунаа´а, 
 Чи² халлаан
 Чиэппэрэ холобурдаах
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах
6830. Дьирибинэ Боотуру,
 Чы²кыныыр 
 Чы²ыс Тойон о±онньор а±алаах,
 Чы²ыйдаан уда±ан ийэлээх

191 Лит.: мэрилиир.
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 Чу²кунуур Чуура бухатыыры
 А±аларын аатын алгыйаннар,
 Ийэлэрин аатын киллэрэннэр
 То±ус кунан о±ус тириитигэр
 Тимир тордуогунан тардан,
 Отут хонук устата ойуулааннар,
6840. Сурук суруйаннар, 
 ¥³´ээ µс биис уу´ун
 ¥²эр та²арата,
 ¥²сэр суута буолан о²о´уллубут
 ¥рµ² Аар Тойон о±онньорго
 ¥²сµµ тµ´эрбиттэр.
 Аллараа а±ыс биис уу´ун
 А²аардастыы ата±астаан
 Атыйахтаах уу курдук
 Та²нары µктµ³н дьалкытан,
6850. Тордуйалаах уу курдук
 То±о µктµ³н долгуттулар, 
 Т³рµµр о±ону
 Т³тт³рµ домноотулар,
 Иитэр сµ³´µнµ
 И²нэри µктээтилэр.
 Улуу µ²сµµ тµ´эрбиттэрин и´ин,
 ¥³´ээ дойду 
 ¥²сэр суута буолан о²о´уллубут,
 ¥²эр та²арата буолан айыллыбыт 
6860. ¥рµ² Аар Тойон о±онньор
 ¥³´ээ дойду бойуннарын192 — 
 ¥с уот дугуй бухатыыраттарга
 Сорук соруйда
 «Тутаттаан, манна а±алы²!!!» диэтэ±э.
  Ол кэнниттэн
 Икки охсу´а турар 
 Дьирибинэ Боотур,
 Чу²кунуур Чуура бухатыыр буолан, 
 £л³рс³н ³´³хт³´³,

192 Лит.: буойуннарын.
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6870. Охсу´ан ойуту´а турдахтарына,
 ¥лµскэннээх µрдµк мэ²ийэ халлааннара
 Дьэс алтан кµ³´µ тµ²нэри уурбут курдук
 Кытара убайан хаалла,
 £л³р ³лµµ
 £´³х болуо былыттар 
 Т³тт³рµ-таары уста²настылар,
 Ки²киниир киэ² халлааннара 
 Киэлитэ-киэбэ уларыйда, 
 ¥рдµк халлаан µрдэ
6880. Дьоло ыстанарга193 дылы гынна,
 Сµµллэр эти² дьµрµ´µйэ тыа´аата. 
 Икки бухатыыр, дьэ, 
 Муодар±аан, 
 Мунньары-хаанньары к³рдµлэр,
 Охсу´ууларыттан уурайан 
 £р³ к³р³н турдулар.
  Ол туран 
 £йд³³н-дьµµллээн
 Тиэрбэс харахтарынан
6890. К³р³н дьэргэлдьиттэхтэринэ,
 Тэргэн сэгэйэ кулгаахтарынан
 Истэн сэгэлдьиттэхтэринэ:
 ¥³´ээ халлаантан 
 ¥с айыы бухатыыраттара
 Тµ´эн и´эр эбиттэр. 
  Ол дьоннору
 Тµтµм-бараан т³р³лл³рµн 
 Бµдµйэн к³рд³хх³,
 Хан-ча±аан сэбэрэлэрин
6900. Хайырдаан к³рд³хх³: 
 Ураа²хайтан ура±а´ынан уратылаах, 
 Сахаттан са´аанынан сабырытар,
 Кинилэрдээ±эр µс т³гµлµнэн µрдµк у²уохтаах,
 Модьу к³рµ²нээх дьоннор 
 Аттыларыгар194 сымара таа´ы 

193 В рук.: сыстанарга.
194 В рук.: атыларыгар.
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 Сыа хаардаа±ар ку´а±аннык 
 Си²нэри тµ´эн кэбистилэр уонна
 Элбэ±и эргитэ барбатылар,
 Ыйытык ыйытала´а,
6910. Тыл этэ, 
 Са²а са²ара барбатылар,
 Кынаттана илик
 Ч³рк³³кµ кус о±отунаа±ар
 Ку´а±аннык тараччы тутан ылан,
 Иккиэннэрин холбуу 
 Тимир ханаат быаннан 
 Тµµрэ кэлгийэн баран, 
 Орто бухатыыр ха²ас хонно±ор 
 Кыбынан кэбистэ уонна 
6920. ¥³´э к³тµтэн и´эн
 ¥с бухатыыр ибир-сибир
 Кэпсэтэ-кµссэ истилэр
 «Аатырар Чуура бухатыырдара195, 
 С³бµгэр да бухатыыры 
 Аатырдар эбиттэр...» диэн,
 Чуура бухатыыры 
 Кµлµµ-майаас о²о´уннулар.
 Ол аайы
 Чу²кунуур Чуура бухатыыр
6930. Бэйэтиттэн бэйэтэ 
 Кэлэйиэх курдук туттар-хаптар.
 ¥рµ² Аар Тойон о±онньорго,
 Тус иннигэр а±алан 
 Тµ²нэри анньан киллэрдилэр. 
 ¥рµ² Аар Тойон о±онньор
 Эрэдэ´иннээх µµн тиэрбэ´ин курдук 
 Эрилкэй хара±ынан 
 Эрэличчи к³р³н кэбистэ, 
 Килбэчийэ-кµлµмнµµ олорор 
6940. Кы´ыл к³мµс батта±ын
 £р³ имэринэн кэби´э-кэби´э,
 Кинилэр диэкки 

195 В рук.: бухатыырда.
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 Барыыстаа±ынан батары к³рд³, 
 Соргулаа±ынан тобулу к³рд³.
 Онуоха
 Чу²кунуур Чуура бухатыыр
 Иккилээх о±отоо±ор ку´а±аннык кыбы´ынна, 
 Уончалаах196 о±отоо±ор ку´а±аннык дьулайда.
  Ол кэнниттэн 
6950. ¥рµ² Аар Тойон о±онньор
 Ырыа ыллаан,
 Тойук туойан,
 Са²а са²аран, 
 Тыл этэ олорбута эбитэ µ´µ:
  — Эр-дьаалабын,
 Эрэллэрин эриэхситин,
 Эминэ тугуй, о±олоор!
 Чи² халлаан 
 Чиэппэрэ холобурдаах
6960. Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах
 Дьирибинэ Боотур, нойоон!
 Ада±атын кэппитинэн айыллыбыт,
 Арба±а´ын бµрµммµтµнэн т³р³³бµт
 Арсан дьаама айахтаах,
 Атара былас кутуруктаах,
 Далан хапсыыр таба±айдаах, 
 Аат уруулаах,
 Атаах м³²µ³ннээх
 Аллараа а±ыс биис уу´угар 
6970. Туох соруктаах буолан то±ооспуккунуй,
 Ханнык наадалаах буолла²²ын 
 Аартык му²наан аа²наабыккыный,
 Суол му²наан то±ооспуккунуй?
 Эн суон буруйу² ту´унан
 Аллараа а±ыс биис уу´уттан 
 Улахан диэн µ²сµµ кэлэ сытар, нойоон!
 Муннугар диэри о²орбут
 Суон буруйгун 
 Тугунан сµ³рµнэргин

196 В рук.: уоччалаах. 
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6980. Биир биллэрэ о±ус эрэ! 
  Онуоха абаа´ы уола
 Чуура бухатыыр кµлэн алларастыыр
 «¥чµгэй да тойон буолар эбит ээ!» диэтэ±э.
  Ол кэнниттэн
 Дьирибинэ Боотур ойон туран
 Ырыа ыллаан,
 Тойук туойан
 Тыылла-хабылла турбута µ´µ:
  — Дьээ-буо, дьээ-буо! 
6990. Эр-дьаалабын,
 Эрэллэрин эриэхситин,
 Эминэ тугуй, о±олоор! 
 ¥²сэр суутум,
 ¥²эр та²арам
 ¥рµ² Аар Тойон о±онньор,
 Тускулаах бэйэ±эр,
 То² кµ³²²эр 
 Дуолан кирдьик
 Дорообобун тутаргар
7000. Кµтµр диэн к³рд³´³бµн! 
 Дорообо диэтэ диэн
 Туорар±ата барымаарый,
 Дойду-дойду туттар тыла
 Тус-туспа буолааччы,
 Сµгµрµйдэ диэн 
 С³±³-махтайа барымаарыый,
 Сµдµ ки´и с³бµлµµрэ
 Маннык буолаарай диэммин
 Сµгµрµйэбин.
7010. Мин диэтэх бухатыыр ки´и 
 Этэр тылбын 
 Икки иэдэскэр илдьэ турар
 Истигэн сэргэх кулуку дьэллик кулгааххынан
 Истэ сэргэ±элээн, 
 Итэ±эйэ-кирдьиктэнэ туруоххун
 Т³´³л³³х буолуо±ай? 
 Туойар тойугум
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 Тор±о-дуулай хо´оонун
 То±ус µµттээх дуолан доло±ойгор
7020. Тута ба±ас туруоххун 
 Т³´³л³³х буолуо±ай? 
 Ол тугуй диэн
 Туо´улуур буолларгын, 
 Иитэн-харайан µ³скэппит 
 Кµбэй хотун ийэбиттэн, 
 Айан-дьайан µ³скэппит
 Аар тойон а±абыттан
 Айыллыахпыттан ыла,
 Ар±а´ыттан тэ´ииннээх
7030. Айыы хаан айма±ын
 А´ынар анда±ардаахпын,
 Кµн сирин к³рµ³хпµттэн ыла,
 К³хсµттэн тэ´ииннээх
 Кµн айыы дьонун
 К³мµскµµр аналлаахпын,
 Айыллыахпыттан ыла 
 Аан дьархан
 Анда±ардаах ки´ибин. 
 Орто туруу дойдуга тахсан, 
7040. Чу²кунуур Чуура бухатыыр
 Суохпар тахсан
 Ийэм уу´ун и²нэри µктээн,
 Инчэ±эй эттээ±и имириэй сотон,
 Аан ала´абын алдьатан,
 Иитэн-харайан µ³скэппит
 Кµбэй хотун ийэбин,
 Айан-дьайан µ³скэппит
 Аар тойон а±абын
 £л³р³н-сµтэрэн 
7050. ¥³дэн-та´аан о²орбутун и´ин, 
 Ир суолун ирдээммин
 Ириэнэ±эр тиэрдэн
 Иэстэ´эр ки´и турабын! 
 То² суолун тордооммун! 
 Тобура±ар тиэрдэммин, 
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 А²аардастыы айбардаабытын и´ин 
 Аан дойдуларын
 Атыйахтаах уу курдук 
 Та²нары µктµ³н дьалкытыа±ым,
7060. Тордуйалаах уу курдук 
 То±о µктµ³н долгутуо±ум!
 Бµлтэспиттэн биир бµлтэс баарын тухары,
 Хааммыттан тамах хаан баарын тухары 
 £л³рс³ туруо±ум,
 ¥рµ² кµн анныгар, 
 ¥ктэл буор µрдµгэр 
 Баарым тухары утарса турар ки´и турабын,
 £л³рбµтµнээ±эр элбэ±и ³л³рµ³±µм, 
 Алдьаппытынаа±ар элбэ±и алдьатыа±ым,
7070. £т³х µ³скээбэтэ±ин, 
 Ыал олорбото±ун,
 Ыыспа тэриллибэтэ±ин курдук о²оруо±ум,
 Кµлµн кµлэ-кµлэ буккуйуо±ум,
 К³м³рµн µ³рэ-µ³рэ кыыбахтыа±ым! 
 Аанньаннан аттаммат 
 Амарыын ыалдьыт
 Аллараа дойдуга
 Аа²наата±ым буолуо,
 Сµгµнµнэн сµктµбэт
7080. Сµдµ ыалдьыт
 Бµрµµкээбитим буолуо±а!!! — диэн,
 Ыыста´а-куру´унна´а турбут эбит.
  Ол кэнниттэн 
 Абаа´ы уола
 Чу²кунуур Чуура бухатыыр
 Кыы´ырда бы´ыылаах,
 Кылар хара±ынан 
 Кынчарыйан ылаттаата,
 Абарда бы´ыылаах,
7090. Адьыгырас тии´ин
 Хабырынан ылаттаата,
 ¥³´µн тартаран
 ¥ллэ²нээн ылаттаата,
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 Харса-хабыра суох
 Ха´ыытаан хабырыттыан иннигэр, 
 Айыы сир буолан 
 Арыычча тохтоото.
  Ол кэнниттэн 
 ¥рµ² Аар Тойон
7100 А±ыс уон а±ыс аркыамалаах кинигэтин
 Арыйан олорон
 Айыы б³±³л³рµн аахта,
 Буруй б³±³л³рµн муунталаата. 
 Абаа´ы уола
 Чу²кунуур Чуура бухатыыры
 Хара±ар диэри о²орбут
 Халы² айыылаа±ынан, 
 Муннугар диэри о²орбут
 Суон буруйун и´ин,
7110. И²иириттэн биир утах и²иири
 К³±³р³т³рг³ диэн
 Буруй буруйдаатылар,
 Айыы айыылаатылар.
  Ол кэнниттэн 
 Абаа´ы уола
 Чу²кунуур Чуура бухатыыр
 Ырыалаах-тойуктаах буола турбута эбитэ µ´µ:
  — Ар-татайбын,
 Ар-дьаалабын,
7120. Эминэ тугуй, о±олоор! 
 Туора кииннээх,
 Туос кэ´эхтээх диэбиккэ дылы, 
 Туора кииннээх диэ²²ит
 Туорар±ата тамнаан,
 Буруйа суох ки´ини 
 Буруйдаан эрэ±ит,
 Айыыта суох ки´ини
 Айыылаан эрэ±ит! 
 Дьирибинэ Боотур 
7130. Аан бастаан 
 Аллараа дойдуга киирэн, 
 £л³р³н-сµтэрэн
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 £ст³´³р т³рдµн о²орбута.
 Убайдаатар убайбын 
 Хаан Хатылааны 
 ¥рдµк бэйэтин кэмнээбитэ,
 ¥тµ³ бэйэтин µлтµрµппµтэ.
 Кыыс Тэгиэримэн Куону
 Былдьаан-талаан ылбыта,
7140. Балыстыын-эдьиийдиин 
 Барытын бараабыта. 
 Ол µрдµнэн 
 Мин буруйдаах буолуом дуо, дьэ?!
 Мин диэтэх ки´ини кыайдаххытына
 И²иир к³±³р³т³ргµт буолуо±а!
 Элбэхтэн элбэх охтуо±а, 
 А±ыйахтан а±ыйах охтуо±а да, 
 Э´иги сууккутугар
 Бэриммэт197 бэйэлээх ки´ибин!!!
7150.  Ол кэнниттэн
 Абаа´ы уола
 Дьэбиннээх ардай а´ыылара
 Адьырыс гынан аастылар,
 Имэ²нээх эт бэргэ хара±а
 Эрэли²нээн ылла...
 Ону к³р³н баран 
 ¥рµ² Аар Тойон
 «£ст³³хт³р бэйэлэрэ ³л³´µннµннэр198,
 Бу дойдуттан киэр гыны²!» диэтэ±э.
7160. Ону истээт, 
 Абаа´ы уола
 Чу²кунуур Чуура бухатыыр
 Сыалы´ар балык курдук сылбыры²наата,
 Холло±остоох уот буолан
 Аллараа диэкки субурус гынан хаалла.
 Дэлэ199 да бэйэлээххэ 
 Таба±айга таба туттарыах буолбатах,

197 В рук.: бэриммэн.
198 Лит.: ³л³рµстµннэр.
199 Дэлэ — чрезвычайно, очень [Пек., Т. I, стлб. 685].
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 Кирдьик да±аны 
 Ураа²хай саха±а 
7170. Уодьуганын200 туттарбатах,
 Ула±атын булларбатах,
 Му²ура биллибэтэх
 Аптаах атамаана,
 Кубул±аттаах одьунаа´а
 Аллараа
 А±ыс биис уу´угар
 Аатырыан аатырбыт
 Атамаан эбит диэн,
 ¥³´ээ дойду буойуннара201

7180 Дьору диэн дьулайа к³р³н хааллылар.
  Би´иги ки´ибит
 Онтон да хаалсыбат са²наах ки´и буолан биэрдэ, 
 ¥²кµрµс гынан
 Т³кµнµйэргэ дылы гыммыта да, 
 ¥с кырыылаах 
 ¥³рбэ буолан аллараа диэкки 
 Супту туойулла турда.
 ¥³´ээ µс биис уустара
 К³р³н эрэ хааллылар.
7190. Ол кэнниттэн
 Би´иги ки´ибит
 Олук уксан,
 Хардыы аахсан,
 Тилэх батта´ан,
 Аат уруулаах,
 Атаах м³²µ³ннээх
 Аллара а±ыс биис уу´ун диэкки
 Айаннаан киирэн бара турдулар.
  Ол айаннаан,
7200. Урукку охсу´а турбут сирдэригэр
 Ньиргиэрдээх эти² курдук
 Ньиргийэн кэлэн тµстµлэр да±аны,

200 В рук.: удьуганын.
201 В рук.: буойунна.
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 Эриэн202 µ³н курдук
 Эриссэн киирэн бардылар,
 Мо²ой кыыл курдук
 Буутайда´ан киирэн бардылар,
 Часкыйа-часкыйа
 Чабыр±айга уурталастылар,
 Орулуу-орулуу
7210 Оройго уурталастылар.
 Ынараа ба±айыта
 Абарбыт-сатарбыт бэйэлэнэн,
 Уруккутунаа±ар уон оччо 
 Уо±урбукка дылы дьµ´µннэннэ,
 Дьэбиннээх ардай а´ыытынан
 Дэгиэлээн тарда сатаата, 
 Содуомнаах уон дэгиэ ты²ыра±ынан
 Утары тутан то´уйда.
 Ол кэнниттэн
7220 Биир ый хонуга —
 Орулуур отут хонуга
 Томтойо туолуута буолла да±аны,
 Хайа-хайалара
 Халы² тириилэрин хайытыспатылар,
 Чэгиэн эттэрин сэймэхтэспэтилэр,
 Хара хааннарын то±успатылар,
 Эриэ-дэхси бэйэлэннилэр,
 Эрбии биитин курдук 
 Тэбис-тэ²²э 
7230 Тирэ´эн турдулар.
 Икки ый хонуга —
 Уурар алта уон хонук 
 Томтойо туолла да±аны,
 Тµµлэрин да т³б³т³ тµµкэрийбэтэ,
 Сылайар диэни билбэтэх сындаа´ыннаах,
 Элэйэр-эмтэрийэр диэни билбэтэх эттээх 
 Дьон буолан биэрдилэр.
 Абаа´ы уола,
 Аллараа дойду

202  В рук.: эрэн.
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7240. Алдьархайдаах аарымата
 Чу²кунуур Чуура бухатыыр
 Биэс са´ааннаах сири туора ыстанна уонна
 Тойук туойан,
 Ырыа ыллаан
 Ырыта бара турда±а:
  — Ар-татайбын, 
 Алаата, о±олоор!
 Ама да±аны,
 Ар±а´ыттан тэ´ииннээх
7250. Айыы айма±а
 Алыс да аарыма кµµстээх буолаллар эбит,
 К³хсµттэн тэ´ииннээх
 Кµн айыы дьонноро
 Кµтµр кµµстээх да буолаллар эбит да, нойоон! 
 От-мас а´ылыктаах,
 Укар куйаас µллµктээх
 Орто дойду о±олоро 
 Мин бэйэлээх таба±айбар киирэн баран,
 Тулу´ан туруула´ар ки´и баарын 
7260. ¥йэлээх-сааспар билбэтэх бэйэм биллэ±им. 
 Туох бэйэлээх
 Толуу дьахтар ки´и 
 И²эрэ-далай и´игэр батан
 ¥³скээбити² буолуо±ай,
 Ханнык дойдум 
 Ара±ас далбарын
 Кµµстээх кµµгэнигэр
 Торолуйбут ураа²хай эбиккиний?!
 Тостубат у²уохтанан,
7270. Тохтубат хааннанан,
 Ыалдьыбат эттэнэн
 Айыллар да буолар эбиккин,
 Нойоон! 
 Ол да буоллар, 
 Мин бэйэлээ±и 
 ¥рдµк бэйэбин кэмнээн,
 ¥тµ³ бэйэбин бµдµрµтµ³м диэн
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 Искэр да санаама, 
 Таскар да та´аарыма!
7280. ¥с сиргэ са´а сытар 
 Сµрэхтээх ки´ибин,
 Ону барытын булан ³л³р³н-³´³р³н,
 Кыра у²уохпун
 Кыйырдыыры² биллибэтэ буолуо±а, нойоон!
 Хата мин этэрбин истэн,
 Итэ±эйэ-кирдьиктэнэ тур эрэ!
 Ол тугуй диэтэргин,
 Айан дьонугар
 Атас-до±ор наада буолуо±а, 
7290. Охсуспакка,203 эйэлэ´эн арахсан,
 Ортомноох олохпутун
 Тэриниэххэ хайда±ый? 
 Ийэлээх а±а±ын 
 £лб³т мо²уу уутунан
 Эмтээн-тилиннэрэн
 Туруорар да кыахтаах ки´ибин, нойоон!
 Туох дииргин
 Биир биллэрэ охсууй, 
 Нойоон?! — дии турда±а.
7300.  Ол кэнниттэн
 Би´иги ки´ибит
 Ки´итээ±и санаата
 Кэдэрги тардан,
 Кэтит µдµгэн диэкки
 Кэдэрги тардан
 Киэлитэ холунна,
 Киэбэ уларыйда.
 Уордайбытын уларыппат идэлээх ки´и эбит,
 Абарбытын а´ардыбат идэлээх ки´и эбит.
7310. Былчы²ын и²иирэ
 Дьорохой балык курдук
 Тµллэ²нии онньоото,
 Уоттаах чолбон хара±ынан

203 В рук.: охсуспака.
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 £рг³ст³³±µнэн ³р³ к³рд³ уонна
 Ыыстыы-буруолуу,
 ¥³±э-ы´аара,
 Кµргµйдµµ-к³бµ³лµµ
 Турбута эбитэ µ´µ:
  — Дьээ-буо, дьээ-буо!
7320. Эр-дьаалабын,
 Эрэллэрин эриэхситин,
 Эминэ тугуй, о±олоор!
 Буор сырай,
 Буор±алдьы сото,
 Хааннаах айах,
 Хара тµ³кµн,
 Аа´ар былыт албына,
 К³т³р былыт к³лдьµнэ,
 Айа±ын абатын,
7330. Аанай-туонай абатын,
 Сµµнэй-туонай сµптµтµн
 К³р³лл³³р-к³рб³тт³р?!!
 Адьарай уола
 Тумсун туу´ун,
 Кылбайар кы´ыытын204

 Били²²итиий-к³рµ²²µтµµй205 эрэ!
 Ха´аа²²ыттан ыла
 Мин бэйэлээ±и
 Атас-до±ор о²остон
7340. Ата´ыр±аан амалыйбыт буола-буола!
 Ар±а´ыттан тэ´ииннээх
 Айыы хаан айма±ын ата±астаабыт харда±ар 
 Атас буолар акаарыны
 Миигин булбут эбиккин!
 У´ун у²уохпун 
 Урусхаллатыам иннинэ,
 Кыра у²уохпун
 Кыдьымахтатыам иннинэ
 Аттыгыттан ара±ыам эрэ суо±а!

204 В рук.: кыы´ыытын.
205 В рук.: били²итий-к³рµ²µтµµй.
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7350. Хааммыттан тамах хаан баарын тухары
 Бµлтэс206 у²уохпуттан биир баарын тухары
 Утары турар ураа²хай буолуом!
 Ох барда, о²о´ун,
 Сэп барда, сэрэн,
 £л³р сиргин ³йд³н,
 Охтор сиргин о²о´ун!!
  Ол кэнниттэн
 Тµллэр таас тµ³скэ
 Тµ´эн кэбистэ,
7360. Эмиэ
 Уруккутаа±ар уон оччоннон
 Уохтаахтык охсу´ан,
 Ойуту´ан киирэн бардылар.
 Ол охсу´а сылдьан,
 Абаа´ы уола Чуура бухатыыр
 Тиэрэ кэлэн тµ´эргэ дылы гынна да,
 ¥с сµµллэр ³р³´³л³³х
 Кµ³х суурай долгуннаах,
 Балкыйа турар
7370. Балысхан улахан хайалардаах
 Бай±ал µ³´µн диэкки
 Кµ³х уот буолан
 Кµндµллэнэ турда,
 Би´иги ки´ибит
 Кэнниттэн к³р³н эрэ хаалла.
 Абаа´ы уола баран и´эн
 Са² дьаарык са²алаах,
 Туман дуураа тойуктаах,
 Кэри-буру кэпсэллээх,
7380. Ыыс-быдаан ырыалаах буола-буола
 Киирэн субуруйа турда:
  — Ар-татайбын,
 Ар-дьаалабын,
 Алаата, о±олоор! 
 Айыы уола ата´ым,
 Кµн уола до±орум

206 В рук.: бµтэс.
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 Уот сымала муора±а
 Тµ³рт уллу²ах эрэ с³п буолар
 Очуос таас хайата диэн баар,
7390. Онно тиийэ охсууй.
 Биир сор суоллаахпыт
 Онно тµ´эн убайан ³лµ³хтµнµµй!
 Дьыл±а тойон 
 Хайабытын аныырын
 Бэйэтэ билиэ±э да, нойоон!
 Ар±а´ыттан тэ´ииннээх
 Айыы дьыл±ата кытаанах эбит дуу,
 Аллараа дойдум дьыл±ата ордук эбит дуу,
 Мин диэтэх ки´иэхэ 
7400. Туос та²арам тосхоло билиэ±э,
 Мас та²арам анала билиэ±э,
 Тиийэ охсууй, нойоон!!!
  Ол кэнниттэн
 Айыы сирин ааттаа±а,
 Кµн сирин кµµстээ±э,
 Оро´уоллаах уулаах,
 Оройунан онньуур
 Орой халлаан µрµттээх
 Орто дойду улуу дуолана,
7410. Чи² халлаан
 Чиэппэрэ холобурдаах
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур
 Онтон толлон-дьулайан
 Туруох бэйэлээх буолуо дуо,
 Кэнниттэн баты´аары гынан эрдэ±инэ,
 Чокуур таас гынан укта сылдьар
 Тэллэххэ сытар
 Тэ²нээх ата´а,
7420. Хоойго сытар 
 Холоонноох до±оро
 Сиэбиттэн т³кµнµйэн тµ´эн баран,
 Бэйэтэ-бэйэтинэн буола тµстэ уонна
 Утары хааман
 Нусхалдьыйан кэлэн туран,
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 Кыламана уутуйан,
 Алтынньы ый алта са²ата
 Алты´ан турарыгар холобурдаах
 Ала ча±аан хара±ыттан
7430. М³л-м³л уу тамалаата.
 Хата, дьэ ³йд³³н,
 Кыыс дьахтарын
 Тµтµм бараан т³р³лµн
 Бµдµйэн к³рд³±µнэ,
 Хан-ча±аан сэбэрэтин
 Хайырдаан к³рд³±µнэ:
 Та²ас бµтэй тамана сандаарар,
 Эт бµтэй у²уо±а к³ст³р,
 У²уох бµтэй силиитэ дьалкыйар,
7440. А±ыс былас
 Долгун к³мµс сы´ыахтаах эбит.
 Маны к³р³н бухатыыр ки´и
 Нохтолоох тойон сµрэ±э долгуйда,
 Хай±ахтаах207 хатан быара хамсаата.
  Ол кэнниттэн
 Кыыс дьахтар
 Ырыа ыллаан,
 Тойук туойан,
 Тии´ин быы´ынан
7450. Сыыйан сыналыта турбута µ´µ:
  — Ыый-ыый-ыйбын!
 Ытаабатах бэйэм
 Ытаата±ым ыгыччытын,
 Со²ооботох бэйэм
 Со²оото±ум со´уччутун,
 Ыый-ыый-ыйбын,
 Аай-аай-айбын! 
 Хоойго сытар,
 Хол дойдуттан
7460. Холоонноох до±орум,
 Тэгил дойдуттан
 Тэллэххэ сытар

207 В рук.: хай±ахтах.
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 Тэ²нээх ата´ым,
 Чи² халлаан
 Чиэппэрэ холобурдаах
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах
 Дьирибинэ Боотур! 
 Мин диэтэх кыыс-дьахтар
 Этэр тылым эгэлгэтин
7470. Икки иэдэскэр илдьэ турар
 Истигэн сэргэх куйаар кулгааххынан
 Истэ сэргэ±элээн208,
 Итэ±эйэ-кирдьиктэнэ тур эрэ! 
 Туойар тойугум 
 Тор±о дуулай хо´оонун
 То±ус µµттээх доло±ойгор
 Чопчу тутан туруоххун
 Т³´³л³³х буолуо±ай? 
 Ол тугуй диэн ыйытар эбит буолларгын,
7480. Тµспµт кµ³рэйбэтэх, 
 Барбыт б³±³ ба´ыллыбатах
 Уот Чумулу бай±алга тµ´эрэн ³л³р³³рµ,
 Аа´ар алба´а баранан,
 Онно ы²ырара буолуо±а...
 Тохтоо, бол±ой!
 Очуос таас хайа т³б³т³
 Тµ³рт уллу²ах эрэ с³п буолар сирэ,
 Онтон хамсааты² да,
 Уот сымала бай±алга
7490. Умайан ³лµ³хпµт!
 Аа´ар албастаах,
 Куотар дьэллик кубул±аттаах
 Уда±ан эдьиийдэрдээх.
 Ол уда±аттар кэлэн,
 Киниэхэ кµµс-к³м³ буолуохтара.
 Тохтоо, бол±ой, нойоон! 
 Ада±ыйбыт аан дойдубутугар
 Т³нн³н к³рµ³хпµтµн
 Хайдах буолуой?

208 В рук.: сэргэ±эллээн.
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7500. Ытык тылбын ылыныый,
 Хаарыан тылбын хаалларыма,
 Кэриэс тылбын кэ´имэриий!!!
 Ыый-ыый-ыйбын,
 Аай-аай-айбын!
  Ол кэнниттэн 
 Орто дойду у´улу туйгуна 
 £´³хт³спµтµн ³´µлµ³х бэйэлээх буолуо дуо? 
 Абарбытын а´ардыбат, 
 Кыы´ырбытын кыйдаабат
7510. Ки´и буолан биэрдэ, 
 Ата±ар ииктиир 
 Атаах кыыс эттэ±ин аайы, 
 Аахайбат ки´и буолан биэрдэ. 
 Чу²кунуур Чуура бухатыыр
 Саас-µйэ тухары
 Т³р³т³р о±о т³лк³тµн,
 Иитэр сµ³´µ209 [кµрµ³тµн] алдьата турар
 Са²наах ки´и буолуо диэн
 Тура-олоро толкуйдаата, 
7520. Сыта-тура сыаналаата уонна
 Кыыс-дьахтарын
 Чокуур таас гынан 
 Сиэбигэр угунна да, 
 ¥рµ² туман буолан
 ¥с сµµллэр ³р³´³ долгуннаах
 К³±³р³р кµ³х µ³´µн диэкки
 ¥рµ² туман буолан
 К³т³н субуруйа турда.
  Ол айаннаан и´эн,
7530. Эргим-ургум тиэрбэс хара±ынан 
 К³р³н дьэргэлдьийбитэ210,
 Тэргэн кулгаа±ынан
 Истэн сэгэлдьиппитэ: 
 Очуос таас µрдµгэр
 Чуура бухатыыр

209 В рук.: сµ³´µгэ.
210 В рук.: дьэргэлдьибитэ.
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 Былыргыы µйэ±э кэлэн,
 Дьирэччи тэбинэн турар эбит. 
 Би´иги ки´ибит
 Онно кэлэн тура тµспµтэ –
7540. Уллу²уохтара эрэ с³п буолар дойдута 
 Буолан биэрдэ.
  Ол туран,
 Абаа´ы уолун
 Тµ²нэри анньан кэбиспитэ — 
 Ба´а атах,
 Ата±а бас буолан 
 Та²нары куочайданан тµ´эн истэ±инэ,
 Хантан да баар буолбутун
 Билбэккэ хаалбыта –
7550. Тµ³лбэ кµ³л са±а
 Дµ²µргэ тµ´эрэн ылан,
 Т³тт³рµ туруоран кэбистэ.
 Бµдµк-бадык к³рд³±µнэ, 
 Туох эрэ абаа´ы уда±ана бы´ыылаа±а.
 Чуура бухатыыр та±ыста да±аны,
 Тµ³скэ кэтэн кэбиспитэ — 
 Би´иги ки´ибит 
 Уот сымала бай±алга
 Т³б³тµн оройунан
7560. Тµ´эн куочайдана турда.
 Тиийиэхчэ буолтун кэннэ,
 Абаа´ы уда±ана 
 Уот Сара´ын уда±ан кэлэн 
 Дµгµрµгэр211 тµ´эрэн,
 Т³тт³рµ та´ааран
 Туруоран кэбистэ. 
 Ол тураатын кытта
 Абаа´ы уолун 
 Тµ³скэ кэтэн кэбистэ. 
7570. Ынараа ки´итэ эмиэ
 Т³б³тµнэн тµ´э турда. 

211 Лит.: дµ²µрµгэр.
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 Тµ´эн эрдэ±инэ,
 К³стµбэт уда±ан
 Дµ²µрµгэр тµ´эрэн
 Т³тт³рµ та´ааран истэ±инэ, 
 Уот Сара´ын уда±ан 
 Дµ²µрµн дьоло силлээн кэбиспитэ — 
 Абаа´ы дойдутун
 Алдьархайдаах аарымата
7580. Чу²кунуур Чуура бухатыыр
 Уот сымала±а тµ´эн
 Умайан хаалла... 
  Ол кэнниттэн 
 Чуура бухатыыры 
 Дµ²µрµгэр тµ´эрэр уда±ан 
 Ыр былыт
 Ырыаны ыллаан, 
 Тор былыт
 Тойук туойан, 
7590. Дьуон дьуорайа, 
 Дьан дьаарайа турбутун ис хо´ооно
 Манныга эбитэ µ´µ:
  — Иэ´эликпин-та´алыкпын,
 Иэдээникпин-куудааныкпын!
 Алдьархай б³±³
 Ада±ыйан аа²наата,
 Илдьиркэй б³±³т³
 Иэнигийэн эргийдэ!
 Аллара дойдукам
7600. Харыаннардаах ыччата,
 Халы²мына хаххата,
 Суоннууруга дурдата
 Буолуталаан айыллыбыт
 Тойоммуна быраатым
 Чу²кунуур Чуура ба±ас бухатыыры212

 К³м³рµйэр сµрэхийим чопчутун,
 К³рд³рбµнэ харахыйым дьµккэтин

212 В рук.: бухатыр.
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 А±аларын са±аттан айдааннаах,
 Ийэлэрин са±аттан иирээннээх
7610. Орулуур ороспуой кэлитэлээн
 Алдьархайы о²ордо!
	 ¤оой-´аай,	´уу-´аа!
 Илбиспинэ иччилэрэ,
 Исти²-к³рµ²!
 Уоттууруга Сара´ына уда±ан бэйэтинэн
 О±олоотор о±отун,
 О±отун уокка ба±ас тµ´эрэн
 Хаарыан тыынын бы´аахтаата!
 Эрдиир к³рд³³н
7620. Эмти ба±ас сытыйан,
 К³бд³гµн да µ³ннэрэ к³йм³²н³³н,
 Ахтатын µ³ннэрэ адаарыйан, 
 Хайа±а´ын да µ³ннэрэ
 Хамнаабытын тулуйбакка,
 ¥лµгэри о²ордо!!!
 Аанай-туонай абаккабын,
 Иэдээникпин-илдьиркэйбин
 К³рµ²²µтµµй-били²²итиий213!
 Иэдээникпин-куудааныкпын,
7630. И´иликпин-та´алыкпын, 
 О±олоор да, о±олоор да!
  Ол кэнниттэн 
 Ап Чарай уда±ан
 Ууйдаан-аайдаан,
 Тус хоту тµ´э турда...
  Ол кэнниттэн
 Би´иги ки´ибит
 Кыайан-хотон, 
 £р³г³й³ µрдээн,
7640. ¥лµскэннээх µрдµк халлаан диэкки
 £р³ к³р³н,
 Тµ³´µн толору тыынан турда±ына,
 Уот Сара´ын уда±ан кэлэн,

213 В рук.: к³рµ²µтµµй-били²итий.
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 Улуу бай±ал
 Дуксуурдаах долгунун µрдµнэн 
 Уот субур±ан буолан
 Т³тт³рµ-таары субуруйа-субуруйа,
 Ыр былыт ырыалаах,
 Тор былыт тойуктаах
7650. Буола сылдьыбыт эбит:
  — Иэ´эликпин-та´алыкпын,
 Эминэ да тугуйбуна!
 Чи²ниир халлаан
 Чиэппэригэ холобурдаах
 Дьэргэлгэнэ сµµрµкпµнэ аттардаахай
 Дьирибинэ Боотуруга,
 Тустууруга бэйэлэргэр
 Дьо´уннардаах дорообото
 Тута ба±ас туруталаа!
7660. Энниир диэтэх бухатыыра ки´ибинэ
 Миннийэлиир диэтэх ба±ас
 Дьахтарбына ки´икэни 
 Тыыннаах ба±ас хаалларбыккын,
 ¥тµ³лэргин µтµ³кэннэн
 Т³л³³т³±µм буоллунугуй!
 Миннийэлиир уда±ан дьахтар
 К³м³л³сп³т³±µм буоллар ба±ас
 Уоттууруга Чумулута 
 Бай±алыгым балыгар
7670. А´ылык буолбут буолаахтыа² этэ ба±ас.
 Мантан ынтах
 Кэтитпинэ суолбутун
 Кэ´испэт буолуохпут, 
 У´уммуна суолбутун
 Оломноспот буолуохпут, нойоонум!
 Аллараа²²ы дойдуга
 Муннуларбар диэри ба±ас о²орбут
 Суоннууруга буруйдаах,
 Харахпар диэри ба±ас о²орбут
7680. Халы²мына айыылардаах
 Ки´и буоллум бы´ыылаах...
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 Чэйиийбинэ, нойоонум,
 Быдан ыраах дьылларга
 Бырал±аннаах быра´аай буоллунууй!
 Т³р³т³р о±олору² уйаланнын,
 Иитэрбинэ сµ³´µлэри² кµрµ³лэннин,
 ¥рдµк ааты²
 ¥стµµрµгэ дойдуларга
 ¥ргµµк таба тµµтэ буолан
7690. ¥рэлийдин!
 Албан ааты²
 А±ыспына дойдуларга
 Аатырдыныый, нойоон!!! — дии турда±а.
  Ол кэнниттэн
 ¥³´ээлээн да к³ппµтµн к³рб³т³±³,
 Аллараалаан да тимирбитин билбэтэ±э,
 Биллибэккэ-к³стµбэккэ,
 Мэлийэн сµтэн хаалла.
  Ол кэнниттэн
7700. Бай±ал хаа´ыгар
 ¥рµ² туман буолан
 К³т³н унаарыйан тахсан,
 Сиэбиттэн чокуур таа´ын ылан,
 Кµнµ к³рс³ µс т³гµл эргитэн баран,
 Сиргэ бырахпыта — 
 Тэгиэримэ Куо
 Бэйэтэ-бэйэтинэн буолан,
 Ыраас-ыраа´ынан ымайбытынан,
 Кµлµм аллайа кµлбµтµнэн,
7710. Утары хааман нусхалдьыйан кэлбитэ.
 ¥³рµµлэригэр буолан,
 Уостарыттан уон хамыйах хаан
 Ба´ыллыар диэри сылластылар,
 Сµµстэриттэн сµµрбэ хамыйах хаан
 Ба´ыллыар диэри сылластылар.
 Уол о±о барахсан
 Сиэбиттэн чокуур таа´ын ылан
 Сиргэ бырахпытыгар,
 Ат сылгыта
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7720. Бэйэтэ-бэйэтинэн буола тµстэ уонна
 Соно±ос сылгыларыгар
 Иккиэн мэ²эстэн баран,
 Ада±ыйбыт аан дойдутугар,
 Торолуйбут туруу бараан дойдуларын диэкки
 Салайа баттааннар,
 То±ус то±ойдоох 
 Суол ийэни тобулан,
 А±ыс биттэхтээх
 Аартык хотуну арыйа баттаан
7730. Айаннаан истилэр. 
 Ыраах да сир чугас курдук,
 Чугас да сир ыраах курдук 
 К³рµлээн-онньоон,
 К³рд³³х ырыалаах
 Кµ³рэгэй к³т³р ырыатынан до±у´уолланан,
 Кэ²кил тыа±а
 Кэрэ куоластаах
 Кэ±э к³т³р са²атынан дьµ´µ³лдьµттэнэннэр214,
 Тэктир б³±³±³ тэптэрбэккэ,
7740. Очур б³±³±³ о±устарбакка,
 Тойуктаах б³±³
 Тобук тардыстан олорон
 Туойбутун курдук,
 Алгыстаах б³±³
 Атах тэбэн олорон
 Ал±аабытын курдук айаннаан,
 Айыыларын сиригэр
 Тиийэн-тиксэн кэлбиттэрэ.
 Аллараа а±ыс биис уу´угар холоотоххо,
7750. Айыы дойдута барахсан
 Сатыы дьэргэлгэн тµ´эн,
 Сатыылаан турарыгар холобурдаах
 Дьэ²кэрэ дьирибинээн,
 Кµндээрэ кµлµмµрдээн,
 Кирдьик да±аны

214 В рук.: дьµ´µ³лдьµтэнэннэр.



230 Дьирибинэ Боотур

 Ар±а´ыттан тэ´ииннээх
 Айыы дойдута
 Аламай кµнэ сандааран,
 Айыы ки´итэ
7760. Ада±ыйыан ада±ыйбыт эбит...
  Дьэ, бу курдук
 Аа-дьуо айаннааннар,
 Нусхайа устан и´эн
 Эргим-ургум к³рд³хх³:
 Бэрт сир
 Бэлиэтэ билиннэ,
 ¥тµ³ сир
 ¥лкэнэ к³´µннэ,
 Ааттаах сир
7770. Айылгыта сандаарда,
 Аан дойду 
 Аартыга нэлэ´ийдэ.
 Тиэрбэс хара±ынан
 К³р³н дьэргэлдьиттэххэ,
 Тэргэн кулгаа±ынан
 Истэн сэгэлдьиттэххэ:
 Айыллыбыт алаас эбэ хоту²²а 
 Киирэн кэлбиттэрэ,
 Уордаах мохсо±ол к³т³рµм
7780. Отут хонук устата
 Бултаан-а´аан,
 Уолуктаан-хотуолаан,
 У²уоргу дьоргул хара тыатын
 Кыайан булбатах
 Урсун дуолай,
 Улуу туйгун алаас эбэ хоту²²а
 Киирэн кэлбиттэрэ.
 А±ыс салаалаах
 Аар Дуук Маска кэлэн истэхтэринэ,
7790. Аар Дуук Мас
 А±ыс салаатын быы´ыттан
 Саннын байаатыгар диэри тµ´эр
 Арыы са´ыл астаах,
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 Ара±ас дьэ²кэ хааннаах
 Эмээхсин дьахтар
 Эмиийин кэрэтигэр диэри
 Быган олорон,
 ¥³рэн-к³т³н
 Кµлµм аллайан,
7800. К³л³´µн бычыгыраан
 Ыллыы-туойа олорбута µ´µ:
  — Дьээ-буо, дьээ-буо!
 Чи² халлаан
 Чиэппэригэ215 холобурдаах
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах
 Дьирибинэ Боотур
 О±олоотор о±окком,
 Биэбэйдээтэр биэбэйим!
 Тускулаах бэйэ±эр
7810. То² дуулай кµ³²²эр
 Дьо´уннаах улахан дорообото
 Тута ба±ас турууй!
 £ст³³ххµн ³л³р³н,
 Саастааххын самнаран,
 Тэллэххэ сытар
 Тэ²нээххин була²²ын,
 Хоойго сытар
 Холоонноох до±оргун була²²ын,
 Сура±ы² ьраатан,
7820. Соргу² соноон,
 Ийэ бараан дойдугар
 Этэ²²э эргиллэн и´эр сураххын
 От-мас иччититтэн истэн,
 Ки²кир хара тыа курдук
 Киэ² уруулары²,
 Баай хара тыа курдук
 Бар дьоннору²
 ¥³рэн-к³т³н олороллор.
 £лбµтµ ³р³´µй,

215 В рук.: чиэппэргэ.
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7830. Алдьаммыты абыраа,
 Эчэйбити эмтээн к³рµµй!
 Ортомноох оло±у олорон,
 Иэримэ дьиэни
 Иччилээн к³рµ³ххµн
 Т³´³л³³х буолуо±ай?
 Оттоох оро²²о216 олорон
 Ки´и-сµ³´µ т³рд³ буолан,
 Ыччаты уу´аты²!
 Иитэр сµ³´µгµт кµрµ³лэннин,
7840. Т³р³т³р о±о±ут уйаланнын!
 £р³г³й-талаан µрдээтин,
 Уруй-туску улааттын,
 Саргы-дьаалы салалыннын!
 Уруй-уруй буоллун!
  Ол кэнниттэн
 Уол о±о барахсан —
 А±алаах ийэтин
 Аймах уруулара,
 Бар дьонноро
7850. Алаас ортотугар
 Дуур к³мµс булгунньах
 ¥рдµгэр та´ааран ара²астааннар,
 Ый ³ттµлэрин
 Ылта´ыннаабыттар эбит —
 Кµн ³ттµн
 К³мµстээбиттэр эбит.
 Ону сулбу та´ыйан тµ´эрэн,
 £лб³т мо²уу уутунан умунуохтаан,
 Айахтарыгар и´эрдэн
7860. Урукку бэйэлэринээ±эр ордон,
 Тµ³стэрин толору тыынан,
 Ойон туран
 Уоллаах кыы´ы
 Уостарыттан
 Уон хамыйах хаан ба´ыллыар диэри

216 В рук.: оро²о.
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 Убураатылар,
 Сµµстэриттэн
 Сµµрбэ хамыйах хаан ба´ыллыар диэри
 Сыллаатылар уонна
7870. Эчэйбити эмтээтилэр,
 Ыалдьыбыты µтµ³ртµлэр,
 £лбµтµ тилиннэрдилэр.
  Аан дойду дьоно
 Айхаллаан турдулар,
 Улуу дойду дьоно
 Уруйдаан турдулар,
 Ийэ дойду дьоно
 Э±эрдэлээн турдулар.
 Баай хара тыа
7880. Ма´а-ото кытта
 Сэбирдэхтэрэ сиргэ тиийэ
 Сирэличчи µµннэ,
 Улуу хара тыа
 Кµ³х солконнон бµрµннэ,
 Дэбилийэ чэлгийдэ;
 Ар±ааттан тыалга
 Аалы²ныыр лабаалара
 Айхаллыырга дылы гынна,
 Илинтэн тыал тыалырда±ына,
7890. Илибирии м³²³р
 Илбиргэ к³мµс сэбирдэх
 Илгистэ онньоото.
  Ол курдук,
 Улуу далай217 у´угунна,
 И²эрэ далай
 Иччитэ сэ²ээрдэ,
 К³н³ дуйаар хонууга
 Кµ³рэгэй ыллаата,
 ¥рдµк хара тыа±а
7900. Кэ±э этэн чоргуйда,
 Ар±а´ыттан тэ´ииннээх

217 В рук.: дала.
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 Айыы дьоно
 Харахтара арылынна,
 Сµлгэлэрэ к³т³±µлµннэ.
 К³²µс µрэхтэргэ
 Дьэ²кэ ыраас уулар
 Кылбайа сµµрдµлэр218. 
 Ол курдук,
 Кµннэрэ та±ыста,
7910. Уоттара кµ³дьµйдэ.
  Ол кэнниттэн
 Баай хара тыа курдук
 Бар дьоннорун ы²ырдылар,
 Ки²кир хара тыа курдук
 Киэ² урууларын ы²ырдылар,
 Кыамматы-кырдьа±а´ы
 Отут о±у´унан
 Суксур±аннан тартаран мустулар.
 Ы´ыах ы²ырсыыта буолла,
7920. ¥³рµµ тµмсµµтэ буолла,
 Алгый219 и´ит аайы
 Арыылаах хаа´ы астанна,
 К³±µ³р и´ит аайы
 К³йµµ кымыс к³³ннь³рµлµннэ.
 К³йµµ кымы´ынан
 Кµ³мэйдэрин о²о´уннулар,
 Самаан кымы´ынан
 Санааларын аралдьыттылар,
 Халы² ха´аннан
7930. Хаамыска хаптылар,
 Суон саалынан
 Дуобат220 онньоотулар,
 Сыа киэнэ былчырхайа суо±а буолаарай диэн,
 Арыы киэнэ т³бµрэ±э суо±а буолаарай диэн
 А´аан-сиэн,

218 В рук.: сµµтµлэр.
219 Лит.: олгуй.
220 В рук.: добат.
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 ¥³рэн-к³т³н,
 £р³й³н-ч³р³й³н,
 «Ар±а´ыттан тэ´ииннээх
 Айыы айма±ы
7940. Ара²аччылыыр ки´илэннэхпит» диэннэр,
 «К³хсµттэн тэ´ииннээх
 Кµн улуу´ун
 К³мµскµµр ыччаттаннахпыт» диэннэр,
 Уруй уруйдаатылар,
 Айхал айхаллаатылар.
  Ол кэнниттэн
 Б³±³-µтµ³ к³рµ²нээхтэр
 Бµµрµктэ´эн ту´уннулар,
 Ыллам ³тт³
7950. Ыста²алыы онньоото,
 Сытыы-сымса ³тт³
 Сырса онньоотулар,
 Ыраас кµ³мэйдээх
 Ыллаан диэрэттэ,
 Хомо±ой ³тт³
 Хомустаан киирдилэр.
  Ол кэнниттэн
 Баай хара тыа курдук
 Бар дьоннорун иннилэригэр,
7960. Ки²кир хара тыа курдук
 Киэ² урууларын иннигэр,
 Чи² халлаан
 Чиэппэрэ холобурдаах
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах
 Дьирибинэ Боотур
 Аан дархан
 Анда±арын анда±айан,
 £рг³ст³³х µ²µµтµн
 £р³ уунан туран,
7970. Ньирилиир муос саатын
 Иилинэн туран,
 Сµµрбэ бууттаах сµллµгэ´ин
 Ха²ас илиитигэр кэтэн туран,
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 Ырыа ыллыы,
 Тойук туойа,
 Са²а са²ара турбута эбитэ µ´µ:
  — Дьээ-буо, дьээ-буо!
 Эр-дьаалабын,
 Эрэллэрин эриэхситин,
7980. Эминэ тугуй, о±олоор!
 Ки²кир хара тыа курдук
 Киэ² урууларым,
 Баай хара тыа курдук
 Бар дьоннорум,
 Мин диэтэх бухатыыр ки´и
 Этэр тылым эгэлгэтин
 Истэ кэрэхсээн,
 Итэ±эйэ-кирдьиктэнэ туру² эрэ!
 Ол тугуй диэтэргит,
7990. Ар±а´ыттан тэ´ииннээх
 Айыы айма±ын
 Ата±астаппат ту´угар,
 Бµлтэспиттэн [бµлтэс] биир баарын тухары,
 Хааммыттан биир таммах хаан баарын тухары,
 £рг³ст³³х µ²µµбµнэн
 £р³ µ³лэн
 £л³рс³ туруо±ум,
 К³хсµттэн тэ´ииннээх
 Кµн улуу´ун
8000. К³мµскµµ туруо±ум!
 Алаас эбэ хотунум,
 Анды сымыытын курдук
 Алла-тамалыы турар
 Ара±ас илгэ±ин
 Алыннара µµннэриий!
 Аан дойдум,
 Аймах урууларым,
 Уоккутун кµ³дьµтµ²!
 Баай хара тыам иччитэ
8010. Баай Барыылаах,
 Бар±а баайгын
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 Бар±арда µµннэрэ турууй эрэ!
 Кэнчээри ыччаты тэнити²,
 Т³р³т³р о±обут уйаланнын,
 Иитэр сµ³´µбµт кµрµ³лэннин!
 Аны кэлэр ³ттµгэр
 Аллараа адьыр±алар
 Аартык о²остон
 Ар±астыбат буолуохтара221,
8020. Орто дойдуттан
 Будьур сµµстээхтэр,
 Буула±а222 моойдоохтор
 Буулаабат буолуохтара,
 ¥³´ээ дойдуттан
 ¥³рбэ буолан тµ´эн
 Кµµлэйдээбэт буолуохтара!
 Ураа²хай сахам
 Уруйа улаата турдунууй,
 Саргы-дьаалы салалынна,
8030. £р³г³й-талаан µрдээтэ!
 Уруй-уруй буоллун!
  Ол кэнниттэн
 Баай хара тыа курдук
 Бар дьонноро,
 «Халы² ойуур курдук
 Хаххаланнахпыт» диэннэр,
 «Суон ойуур курдук
 Дурдаланнахпыт» диэннэр
 Уруй уруйдаатылар,
8040. Айхал айхаллаатылар,
 Улуу µ³рµµ буолла,
 Уйгу-быйа² арылынна.
 Алларааттан да кµ³рэйтэ биллибэт,
 ¥³´эттэн да тµспµтэ биллибэт
 Хан сµ³л баай ханыыласта,

221 В рук.: буолуохтар.
222 В рук.: була±а.
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 Чи² сµ³л223 баай µ³скээтэ,
 ¥³скэлэ²ник µµннэ,
 Омуннаахтык элбээтэ.
 Кµ³х224 сибэкки сэчирии225 µµннэ,
8050. Хара тыа баайа
 Хамсаан киирэн барда,
 Кµ³х далай
 Кµ³мдэ балыга сэмсии онньоото,
 Улуу дойду туругун булла,
 Аан дойду оло±о тубуста.
 А´ылла±ас туйахтаах,
 Арыы ахталаах,
 Атырдьах муостаах ынах сµ³´µ
 Олус уу´аабыт дойдута буолан биэрдэ.
8060. Сы´ыытын толору
 Айыы Дь³´³г³й Хотун айбыт226

 Сыппай сиэллээх
 Сырса онньообут эбит.
  Ол курдук,
 Кµµрээннээх
 Кµн айыы о±отун
 К³н³ б³±³ у²уохтаа±а,
 К³рсµ³ µтµ³ к³рµ²нээ±э,
 ¥рдµк µтµ³ бэйэлээ±э
8070. ¥ктэл хара буорга
 ¥³скээн-т³р³³н сылдьан,
 Айыы сирин аарымата буолан,
 Кµн сирин кµµстээ±э буолан,
 А±а ба´ыгар аатыран,
 Дойду ба´ыгар сура±ыран,
 Аттаах кымньыыта буолан,
 Сатыы тайа±а буолан,
 ¥³´ээттэн µргµ³р µргµйдэ±инэ
 ¥тµлµгµнэн бµ³лµµ анньан,

223 В рук.: сµ³с.
224 В рук.: кµ³с.
225 Лит.: чэчирии.
226 В рук.: айбын.
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8080. Алларааттан атара буолан кµ³рэйдэхтэринэ
 Ата±ынан саба µктээн,
 Орто дойдуттан
 Будьур сµµстээхтэр,
 Буула±а моойдоохтор буулаатахтарына
 Дарайар саннынан
 Хаххалаан олорбут эбит.
  Ол курдук,
 Чи² халлаан
 Чиэппэрэ холобурдаах
8090. Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах
 Дьирибинэ Боотур,
 Кыыс Тэгиэримэ Куо буолан,
 Орто туруу дьа±ыл дойдуга
 Соно±ос сылгы
 Со´он дьулуруйбат
 Соргуланан,
 Аллаах ат
 Кыайан тардыбат
 Дьол-соргу то±оо´он,
8100. Ол курдук,
 Олорбуттара эбитэ µ´µ...
  Ол курдук олороннор, 
 Баай байаннар, тот тотоннор, 
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур 
 А±ыс µрэх ба´ын 
 Ар±аран айалаан, 
 То±ус µрэх ба´ын 
 Дор±орон сохсолоон, 
8110. Тайа±ы таныытыттан сиэтэн, 
 Э´эни э²ээриттэн сэтиилээн, 
 Баай хара тыатыгар баар
 Басты²-мааны булдун
 Бултаан-астаан, 
 Кµ³х далай киэнин
 Суон сµлгµ³хтээ±ин, 
 Тэрэгэр лаапчааннаа±ын
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 Кµ³мдэ кµндµ балыгынан а´ылыктанан, 
 К³й салгын болбуоттаах,
8120. Кµндµ нµ³рсµн тµµлээх 
 К³т³р кынаттаах µтµ³тµн, 
 Баай хара тыа±а µ³скµµр 
 К³й кылааннаа±ын,
 Кµндµ тµµлээ±ин хомуйан, 
 Килбиэннээх киис тириитин 
 Тэллэх о²остон,
 Саарба-са´ыл тириитин 
 Сыттык гынан сыттанан, 
 Сур б³р³ ньургун уор±атын 
8130. Суор±ан о²остон, 
 Булт бултаан, ас астаан 
 Олорбуттар эбит. 
 Алаас Эбэ Хотунун 
 К³²д³й манчаарытын а´ылыктанан, 
 Кµ³х отун ³лл³н³н, 
 А´ылла±ас туйахтаах,
 Атырдьах муостаах, 
 Арыы ахталаах, 
 Сµ³гэй сµмэлээх 
8140. Ынахсыт Айыы Хотун айбыта 
 Ынах сµ³´µ
 Сы´ыы му²унан 
 Сыламнаабыт эбит, 
 Хотоол хонууну толору 
 Хоро±ор муостаах 
 Хойдубут эбит. 
  Ол курдук,
 Алгыстаах ал±аабытын курдук,
 Тойуктаах туойбутун курдук 
8150. Баай байан, тот тотон,
 А±ыс µрэх ба´ыгар аатыран,
 То±ус µрэх ба´ыгар сура±ыран
 Аттаах кымньыыта буолан, 
 Сатыы тайа±а буолан, 
 Толору одуулаан
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 Дубук227 тыынан, 
 Бы´а±ас тыынан
 Былчары228 к³р³н, 
 Былыттаах та²ара±а
8160. Бы´ахтанан былча²наан, 
 Халлааннаах та²ара±а 
 Харда±астанан ханта²наан,
 Тохтор хаанын 
 Умунуохтанарга холообут, 
 Чугастаспакка ³л³р тыынын 
 Утуйарга холообут тµбµлээбэккэ,
 Айыы сирин ааттаа±а,
 Кµµрээннээх кµн айыы о±отун
 К³н³ б³±³ у²уохтаа±а, 
8170. К³рсµ³-µтµ³ бэйэлээ±э 
 ¥³скээн-т³р³³н олорбут эбит. 
  Ол олордохторуна, 
 Арай биир бэриэмэ±э, 
 Тµµн утуйа сытан 
 Ууларын быы´ынан и´иттэхтэринэ:
 Сир µрдэ сиркиэрдэннэ, 
 Дойду µрдэ холоруктанна, 
 А±ыс татал±алаах 
 Ала дьалхаан холорук 
8180. Та²нары сатыылаата,
 Тµ³рт тµрµлµ³кэлээх 
 Тµтµм дьµккµ³р холорук 
 Тµ²нэри с³р³³н 
 Тиийэн кэллэ.
 ¥µнэр мас 
 Куударалаах ки´и 
 Бэскилээх батта±ын курдук 
 Т³тт³рµ-таары буутайданна, 
 ¥µнэр мас та²нары сыыйылынна, 
8190. Тµ³рт µ³дэннэрин бµ³лээтэ,
 А±ыс ааннарын хаххалаата. 

227 В рук.: дбук. 
228 Лит.: быччаччы.
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 Сордо² балык 
 Ойуурга тахсан
 Ту´ахха и²иннэ, 
 Куобах кыыл 
 Кµ³лгэ киирэн тууга киирэр 
 А±ыс айдаана,
 То±ус содуома буолла. 
 Бургунас ынах са±а 
8200. Буотама таа´ынан буркуннанна,
 Сытар ынах са±а 
 Сымара таа´ынан тибиргэллэннэ. 
 £кс³кµннэн ³ксµ³ннэннэ, 
 Хахайынан хаардаата,
 Мо²ойунан буустаата229. 
 Барыйан турар 
 Бар дьонноро, 
 Хо´уун ³тт³ куотарга туруннулар, 
 Саарбах ³тт³ са´арга бардылар, 
8210. Кыаммат ³тт³ ма´ы-оту сабардаан 
 Балайы кэттилэр, 
 Ма²ананы куустулар.
 Илдьиркэй б³±³ иэнигийэн эргийдэ,
 Алдьархай б³±³ ада±ыйан аа²наата.
 Сордоох-содуомнаах 
 Соло±ой олох 
 Иэнигийэн эргийдэ, 
 Ада±ыйан аа²наата.
  Ол кэнниттэн, 
8220. «Туох бэйэлээх 
 Саба аа²наан и´эр эбитий» диэн 
 Айыы сирин ааттаа±а, 
 Кµн сирин кµµстээ±э
 Чи² халлаан 
 Чиэппэрэ холобурдаах
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур 

229 Лит.: муустаата.



ОлоІхо 243

 Тиэрбэс хара±ынан 
 К³р³н дьэргэлдьитэ, 
8230. Тэргэн кулгаа±ынан
 Истэн сэгэлдьитэ турда±а. 
  Ол туран к³рд³±µнэ:
 Хо²ур±астаах хоту халлаан 
 Аннын диэккиттэн
 Аан холорук с³р³³н и´эргэ дылыта. 
 Ол алын ³ттµнэн 
 Урбаччатан230 к³рд³хх³: 
 Хара тыаны саба тардар
 Тимир наарта231 сыар±алаах
8240. Буор хара ³²н³³х о±ус к³л³л³³х.
 О±ус сµ³´µнµ 
 Тµтµм бараан т³р³лµн 
 Бµдµйэн к³рд³хх³, 
 Хан232 ча±аан сэбэрэтин 
 Бµдµйэн к³рд³хх³:
 Сµµ´µн ойбонуттан µµнэн тахсыбыт
 Со±отох муостаах эбит, 
 Кэ²эриитин диэкки µ³скээбит 
 Со±отох эт бэргэ харахтаах, 
8250. Хара тыаны ортотунан µрдµктээх 
 Хара дьэбир дьµ´µннээх. 
 Ол да буоллар, 
 То±ус кµннµк сири 
 Со±отох ойууннан куо´арар, 
 А±ыс кµннµк сири
 А±ыйахта атыллыыр к³л³ сµ³´µ эбит. 
 Ол айаннаан кэлэн, 
 Тута´а иннигэр турар 
 А±ыс уостаах

230 Лит.: урбачый — двигаться очень быстро, вертеться, метаться [БТСЯЯ,  
Т. XII, с. 255]. 

231 В рук.: нааттан.
232 Лит.: хаан — большой, великий, важный, почтенный, степенный; почтенье 

[Пек., Т. III, стлб. 3295].
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8260. Алтан сэргэ т³рдµгэр кэлэн, 
 О±ус к³л³тµн баайан кэбистэ. 
 Ол ки´ини 
 £йд³³н-дьµµллээн к³рд³хх³:
 Сахаттан са´аанынан сабырытар,
 Ураа²хайтан ура±а´ынан улахан,
 Отут уба´а тириитэ тиийбэтэх
 Агдатынан сылдьар 
 Дуобдаан са²ыйахтаах эбит, 
 То±ус кунан о±ус тириитинэн 
8270. Холбуу тигэн о²о´уллубут 
 Сототун ортотунан сылдьар 
 Олло²-чоочой олооччулаах эбит, 
 Сэттэ ты´а±ас тириитинэн
 Тигиллэн о²о´уллубут 
 Сэттэ былас кэтиттээх 
 Лэ²кээрискэй сэлээппэ бэргэ´элээх эбит,
 А±ыс уба´а тириитинэн о²о´уллубут
 Курбу´а±ын ортотунан 
 Ыйаастыгас233 ыстааннаах эбит. 
8280. Тус бэйэтин бµдµйэн, 
 Кыра±ы хара±ынан кы²аан
 К³р³р буоллахха: 
 Биир сиртэн µµнэн тахсыбыкка234 дылы эрээри, 
 Сама±ын туорайыттан 
 Аллараа ³тт³ икки салаалаах, 
 Кыпчыгыр дьµ´µннээх атахтаах эбит, 
 Иннинэн-кэннинэн сылдьар 
 Икки илиилээх эбит, 
 Кµ³х далай тµгэ±эр µ³скµµр 
8290. Тµµ мээчик са±а, 
 Икки та´ыгар олоро сылдьар 
 Харахтардаах эбит, 
 Аппа сыыр быстыбытын курдук 
 А²алы хаан айахтаах, 
 И²эрэ дьэбир дьµ´µннээх 

233 В рук.: ыйыста±ас. 
234 В рук.: тахсыбытка. 
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 Ки´и аххан кэлэн турар эбит. 
  Ол туран 
 О±ус к³л³тµн баайан, 
 Дьиэ диэкки хайыста уонна 
8300. Наадатын кэпсээн, 
 Соругун этэн,
 Кµ´µ²²µ сир тµгэ±инэн
 Дэлбиритэ баран эрэрин курдук
 Кµ´µгµр-ха´ыгыр тойуктаах буолан, 
 То±ута бара турбут эбит:
  — Эр-татайбын, 
 Эр-дьаалабын,
 Эминэ тугуй, о±олоор! 
 Чи² халлаан 
8310. Чиэппэрэ холобурдаах 
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур!
 Тускулаах бэйэ±эр, 
 То² кµ³²²эр
 Дьо´уннаах улахан 
 Дорообо буолуохтун да, нойоон! 
 Чы²ыс235 тымныы тыыны² хоту 
 То±ус бокулуом буоллун эрэ! 
 Дорообо диэтэ диэн 
8320. Туорар±атар буолаайа±ын, 
 Дойду-дойду дьоно
 Туттар тыллара 
 Тус-туспа буолааччы, 
 Бокулуомнаата диэн 
 Дуона суох ки´и дии санаайа±ын, 
 Туттар бы´ыым оннук буолааччы. 
 Дьэ, нойоон,
 Айан ки´итэ наадабын эттэхпинэ,
 Суол ки´итэ сорукпун кэпсээтэхпинэ,
8330. Кыларыйан турар кы´ал±абын
 Тугуй диэн ыйытар эбит буолларгын, 
 Эн диэтэх бухатыыр ки´ини 

235 В рук.: чи²ыс.
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 Аллараа дойдуну 
 А±атын уу´ун аймаабыта, 
 Ийэ уу´ун и²нэрбитэ 
 Дииллэр эбээт да, нойоон!
 Тэгил дойдуттан 
 Тэ²нээ±ин булбатах,
 Хол дойдуттан 
8340. Холоонноо±ун булбатах
 Ки´и дииллэр этэ, нойоон! 
 Мин диэтэх бухатыыр ки´и 
 Тэ²нээхпин булбатах ураа²хайбын. 
 К³хсµбµн дь³л³рµтэн, 
 Кµ³х ири²эннэн силлэтэн,
 Кµн уотугар 
 Кµскэтэ сытытары² буоллар, 
 Испин тыыран, 
 Иэммин эриэннээн, 
8350. Ийэбэр-а±абар эппэтэх
 Элэ-была тылбын 
 Этитэри² буоллар,
 Мас та²арабар махтаныа этим,
 Туос та²арабар тобуктуо этим.
 Дьэ, нойоон! 
 Эн диэтэх ки´ини 
 ¥рдµк бэйэ±ин кэмниир, 
 ¥тµ³ бэйэ±ин ³´³р³р
 Кµннээх буоллахпына, 
8360. Аар-саарга аатырбыт, 
 ¥тµ³ аата 
 ¥с дойдуга µрэлийбит, 
 Ааттаах аата 
 А±ыс дойдуга аалы²наабыт, 
 Кµн Дьµ´µ³лдьµн Тойон о±онньор а±алаах, 
 Эрбийэ Хотун эмээхсин ийэлээх, 
 Сэттэ былас сы´ыахтаах 
 Кыыс Тэгиэримэ Куо барахсаны 
 Хоойго сытар
8370. Холоонноох до±ор гыныам, 
 Тэллэххэ сытар
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 Тэ²нээх атас о²остуом буолла±а, нойоон! 
 Чэй эрэ, 
 Сумантан тус хоту
 Халлаан алын кырыытын диэкки,
 К³т³р кынаттаах 
 ¥с т³гµл кынат устан,
 Сааран тиийэр сиригэр, 
 Сµµрэр атахтаах 
8380. Сэттэ т³гµл  тугуттаан 
 Т³р³³н-уу´аан тиийэр сиригэр,
 Араап бай±ал хаа´ыгар, 
 Ты²ырахтаах бэрдэ 
 Ты²ыра±а таба хатамматах 
 Таас туруут чыыстай буола±ар 
 Тиийэ о±ус эрэ! 
 Хойутуур кµннээх буоллаххына,
 Хоромдьулаах буолуо±а! — диэн баран, 
 Хо²ур±астаах хоту халлаан аннын диэкки 
8390. О±ус к³л³нн³н ла´ыгырата турда. 
 О±ус да буоллар,
 Одурууннаах айаннаах эбит:
 ¥ллэр хара тыаны
 ¥³мэн аа´ар эбит,
 Туму´ах тыалары 
 Со±отох ойууннан куо´арар, 
 Тµ³лбэ кµ³л са±аны
 К³²µтэ тэбэн тµллэ²нэтэн,
 ¥рµйэ са±аны 
8400. ¥лтµ тµ´µ³лээн киирэн барда. 
 О±ус да к³л³л³³х буоллар, 
 Уохтаах дьалхаан айаннаах
 Ки´и буолан биэрдэ. 
  Ол курдук,
 ¥ллэр хара тыа 
 Т³тт³рµ-таары буутайданна, 
 Кµ³х далай уута ойуурга тахсан, 
 ¥µнэр ма´ы 
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 £рдµйэ236 от курдук µлтµ ни´ийдэ, 
8410. Хара тыа±а харда² э´э237

 Халаан уутугар хаайтарда,
 Анабы тайах маска µ³рбэлэннэ,
 Сылбай са´ыл сы´ыыга киирэн,
 Са´ар сирин булбакка, 
 Ыйыылыы-ыйыылыы 
 Арбай ойуур к³рд³³н аамайданна. 
 Ол курдук, уохтаахтык айаннаан, 
 Тус хоту тµ´эн киирэн бара турда.
  Ол кэнниттэн 
8420. Чи² халлаан 
 Чиэппэрэ холобурдаах 
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур
 Ки´итээ±и санаата
 Кэтэ±инэн тахсан, 
 Кэтит µдµгэн диэкки 
 Кэдэрги тардан киирэн барда, 
 Ураа²хайдаа±ы санаата 
 Уолугунан эргийэн 
8430. Сала² ³лµµ диэкки салайда. 
 Куударалаах батта±а 
 £р³ чопчула´ан тахсан
 Тэти² мас курдук
 Тиэрэ-таары буутайданна, 
 Былчы²ын и²иирэ
 Дьорохой балык курдук 
 Тµллэ²нии онньоото, 
 Сутуруктуу тута-тута
 Ы´ыктан кэбистэ±инэ,
8440. Тарбахтарын т³б³тµттэн 
 Хара хааннар сынньылыстылар. 
 Иэнин и²иирэ

236 Лит.: ³ргµйэ — тальниковая дуга, к которой пришивается оконечность де-
тинца рыболовной верши [БТСЯЯ, Т. VII, с. 451]. 

237 Лит.: хагда² э´э — рыжий (порыжелый, отлинявший) медведь [Пек., Т. III, 
стлб. 3223].
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 То²ус ки´и туурт хайы´арын курдук 
 Ханарыччы тардан ылла,
 Бойбуурун и²иирэ 
 Чохчоччу тардан, 
 Т³тт³рµ-таары чиркэ²нэттэ.
  Ол кэнниттэн 
 Дьэргэлгэн сµµрµк ат сылгытын
8450. Сылгылаан а±алаары,
 Алыы238 диэн алаа´ынан, 
 Чохоччу239 диэн толоонунан, 
 Барта240 диэн мыраанынан, 
 ¥ргµнньэх диэн µрµйэтинэн 
 ¥лдьµргµ сµµрэн, к³рд³³н булан, 
 Тµ³рт атахтаах д³бдµргэлээх
 Тµргэн айыы о±отун 
 Тутан а±алан, 
 Сордоох-дьайдаах 
8460. Суга´ыгар241 кэлбэтэх, 
 Айыылаах-буруйдаах
 Аттыгар чуга´аабатах, 
 Кирдээх-дьайдаах 
 Сырайын к³рд³рб³т³х,
 Тойон ки´и 
 ¥с кµннµк сиртэн тµ´эн 
 Сµгµрµйэн кэби´эр, 
 ¥с сиринэн 
 Монньохтоох-бойбордоох, 
8470. £рµ³ллээх-дьа±ыллаах 
 Тойон сэргэтигэр 
 То±уста туомтаата, 
 А±ыста аралдьыйда,
 Ону´ун олбуйа тарта уонна
 Аан ала´атыгар ойон киирэн,

238 Алыы — узкая длинная речная долина, поросшая кочкарником, кустарни-
ком, молодыми березами [ТСЯЯ, Т. I, с. 441]. 

239 Чохоччу — большой сальник жвачных животных [Пек., Т. III, стлб. 3630].
240 Лит.: бырта — паховый жир [ТСЯЯ, Т. II, с. 743].
241 Лит.: чуга´ыгар. 
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 ¥рµ² кымы´ыкы уолаттар 
 Ойуулаан-бичиктээн о²орбут 
 Басты² чороон айа±ар 
 Аллаах ат бадараанныыр
8480. Арыылаах кымы´ын
 Тобус-толору кутан кэбистэ уонна 
 Сарбынньахтаах-дьа±ыллаах 
 Саба±а дьаалы хамыйа±ынан
 Томточчу ба´ан ылан
 Аал уотугар саба кутан 
 Саккыратан кэбистэ уонна 
 ¥с кµннµк сиртэн
 Сµгµрµс гынна, 
 С³´µргэстии олоро тµстэ уонна 
8490. Тойук туойан, 
 Ырыа ыллаан, 
 Тыл этэн, 
 Алгыс ал±анан,
 Уо´а чорбо²ноон, 
 Уолуга томтойо
 Олорбута оннуга эбитэ µ´µ:
  — Эр-дьаалабын, 
 Эрэллэрин эриэхситин,
 Эминэ тугуй! 
8500. Аал уотум иччитэ
 Алтан тэбиэн,
 Ала туйгун,
 Кыырыл т³б³,
 Бырдьа бытык, 
 Кµл суор±ан, 
 К³м³р тэллэх, 
 Т³л³н айах,
 Тµптэ кутурук, 
 Тµтµм тэллэх!
8510. Аан дойдум иччитэ 
 Аан Алахсын Хотун эдьиий
 Баай хара тыам иччитэ 
 Баай Барыылаах!
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 От-мас иччилэрэ 
 Обот чупчур±аннар!
 Мин диэтэх бухатыыр ки´и 
 Этэр тылым эгэлгэтин 
 Икки иэдэскитигэр илдьэ турар 
 Истигэн-сэргэх кулгааххытынан 
8520. Истэ сэргэ±элээн, 
 Итэ±эйэ-кирдьиктэнэ туруоххутун 
 Т³´³л³³х буолуо±ай?
 Мин диэтэх бухатыыр ки´и
 Айыллыбыт аан ийэ дойдубуттан
 Аттанар-арахсар кµнµм 
 Тиийэн кэллэ! 
 ¥тµ³ алгыскытын 
 ¥рдµбэр сµктэрэн, 
 Аартык-аартык аайы
8530. Аргыста´ар алгыскытын 
 Айан-кэрдэн кулу² эрэ! 
 Ал±анар алгыспар, 
 Туойар тойукпар 
 Сµрэ±им с³бµлµµрµн, 
 Санаам хайгыырын 
 Са²арар буоллахпына:
 Оттубут уоппун 
 Умулуннаран с³±µрµтэр буолаайа±ыт, 
 Аан ала´а дьиэбин 
8540. Айматар буолаайа±ыт,
 Толугурдаах торбуйахпын 
 То²орон ³л³р³р буолаайа±ыт, 
 Таа±ылаах242 уба´абын 
 Хабыр±а ³лµµ буолан 
 Хаптатар буолаайа±ыт, 
 Т³рµµр о±о т³лк³тµн
 Т³л³рµтэр буолаайа±ыт, 
 Иитэр сµ³´µ кµрµ³тэ 
 К³²³рµйбэтин ту´угар 

242 В рук.: таа±алаах. 
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8550. Т³лк³л³³х тылбын
 Эттэ±им буоллун эрэ! 
 Ада±ыйбыт аан ийэ дойдубар 
 Алдьархай аа²наабатын,
 Туруу бараан дойдубар 
 ¥лµгэр µ³скээбэтин! 
 Уруй буоллун! 
 Айхал буоллун!
  Ол кэнниттэн 
 Соно±ос сылгыта 
8560. То±ус хонук тухары 
 Чолоччу баайыллан, 
 Хайа астахха 
 Хаан тахсыбат, 
 Сиирэ астахха 
 Симэ´ин тахсыбат буолбутун кэннэ, 
 Сµµрэр былыт 
 С³рµ³тµн с³рµ³лээтэ, 
 Буурай былыт 
 Буутайын уурда, 
8570. Сытыы243 былыт 
 Ы²ыырын уурда.
 Курбуу-дьирбии холунун 
 Ли´игирэччи тарта, 
 Кµлэр уодьуганын 
 К³л³´³тµн булан 
 К³нн³р³н кэтэртэ, 
 Саба±а дьалхаан тэ´иинин 
 Салалтатын булан
 Салайа баттыырга бэлэмнээтэ уонна 
8580. Харадьыктан к³ппµт 
 Хара улардаа±ар хапса±айдык
 Хатана тµстэ,
 Ат сылгы барахсан
 ¥рдµк мындаатыгар 

243 Лит.: сатыы — невысокий, низкий, низко нависающий над чем-л. (напр., об 
облаках) [БТСЯЯ, Т. VIII, с. 321]. 
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 Туму´ахтан к³ппµт 
 Токутар улар курдук
 Чоноччу олорон кэбистэ. 
 Ат сылгыта 
 Тойон сэргэтин т³рдµттэн
8590. Хаардаах бугул са±а буордары 
 К³²µ табыйан 
 Кµ³рэ²нэтэн кэби´э-кэби´э,
 Ки´илии кэпсэллээх, 
 Сахалыы са²алаах,
 Ураа²хайдыы хо´оонноох буолан
 Таныыта тарта²ныы, 
 Уо´а-тии´э обугуруу, 
 Ала ча±аан хара±а ча±ылы²ныы турбута 
 Оннук эбитэ µ´µ:
8600.  — Айыы´а±ы-айыы´а±ы, 
 Эминэ да тугуйбуна! 
 А±ыс уоммун 
 Туолаахтыахпар дылыбына 
 Адарайдыыр ар±астарым аргы´ыга, 
 То±ус уоммун 
 Туолаахтыахпар дылыбына 
 Тойонуга ар±астарым до±оруга 
 Дьирибинэ Боотуруга,
 До±ордоотор до±оругум, 
8610. Кµннµµрµгэ дьµ³гэкэйим, 
 Кµлэрбинэ монньохуйум,
 Кµннµµрµгэ сирдэригэр
 Кµлэр-µ³рэр кµндµбµнэ до±оругум! 
 Миннийэлиир диэтэхпинэ 
 Аттыыр сылгы 
 Туойарбына тойуктарым 
 Тор±о дуулай хо´оонугун 
 То±ус µµттээх доло±ойгор чопчубуна 
 Тута ба±ас туруталаа,
8620. Этэрбинэ эттиир 
 Нуорай тылларыкпын
 Иккибинэ иэдэстэргэр илдьэ турар
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 Истигэнэ сэргэхпинэ 
 Кунньалы дьэллик, 
 Кулуку куйаар кулгааххынан
 Истэ ба±ас сэргэ±элээн, 
 Итэ±эйэ-кирдьиктэнэ туруохуйгун 
 Т³´³л³рд³³х буолаахтыа±ай! 
 Оллууруга тугуй диэ²²ин 
8630. Ыйытаахтыыр буоллаххына, 
 Аллараа²²ы дойдулартан 
 Анаан-минээн та´аарбыта 
 Ки´илэрэ буолаахтыа±а
 Аа´ар дьэллик албастардаах,
 Куотарбына кубул±аттаах атамаана,
 Хаанныыр Дьа²ылы бухатыыра 
 £л³рбµнэ µ³стэригэ биллибэтэх, 
 Тохтор хаана биллибэтэх,
 ¥стµµрµгэ сµрэхтэрин
8640. ¥стµµр сиргэ кистэтэлээн, 
 Са´ыараахтаан сытара буолуо. 
 Ону булуо² иннитинэ 
 Кини бэйэлээх ки´икэни
 ¥рдµк бэйэтин ³´µлэри² 
 Кыаллыбыта буолуо, нойоон!
 Айыы´а±ы-айыы´а±ы,
 Эминэ да тугуйбуна! 
 Кини бэйэлээх ки´икэни 
 Утары да туту´а²²ын,
8650. Охсу´а²²ын кыайыа² суо±а, нойоон!
 Иэримэлиир дьиэлэриккэр 
 Кыыстыырыга Тэгиэримэ, 
 Аалтаарыгын айыы´ыта а´ыллара, 
 Ыччат ба±ас т³р³³хтµµрэ чуга´аата, 
 Уоллуур о±о одьунаа´а т³р³³хтµ³±э 
 Кимниир ааттаах буолуой диэтэххинэ, 
 ¥³´ээ²²и µс биис уу´угар 
 ¥рµ² Аар Тойон о±онньор, 
 Айыы Саарыл Хотун эмээхсин
8660. Аллаах ат сылгы 
 Кыайан тардан дьалкыппат 
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 Албан аат и²эрэллэр,
 Соно±ос сылгы 
 Кыайан со´он дьулуруйбат
 Сонун сурахтыыллар µ´µ диэннэр,
 Элэс муора истибиттээхпин. 
 Алах-былах ааттаабыттарай диэтэргин,
 Сиэллэ±инэ сир титириир 
 Сиэр дьа±ыла аттардаахый 
8670. Сирдиир Ньирилитэ диэхийиктээн 
 Ааттаах-суоллаах ки´и буолуо.
 Т³р³³хµйдµµр кµннэригэр 
 Айан-дьайан µ³скэппитэ 
 Аардыыр тойон а±а буолан, 
 Ааллыыр уоккар астыыр кээ´эн, 
 Айыы´ыты к³рсµтэлээн к³рµ³хµйгµн
 Т³´³л³рд³³х буолаахтыа±ай?
 Тура-олоро толкуйданыый,
 Сыта-тура сыаналардаан к³рµ³хµйгµн 
8680. Т³´³л³рд³³х буолаахтыа±ай?
 Айыы´а±ы-айыы´а±ы, 
 Эминэ тугуй!
  Ол кэнниттэн 
 Чи² халлаан 
 Чиэппэрэ холобурдаах 
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур 
 ¥чµгэй диэн µ³рбэтэ±э, 
 Ку´а±ан диэн хомойо-хоргута барбата±а. 
8690.  Ол турда±ына, 
 Кµн Тэгиэримэ Куо барахсан 
 Дьиэтин и´иттэн аргыый а±ай 
 Хааман налыйан та±ыста уонна 
 Тус иннигэр кэлэн туран
 Кыламана уутуйан, 
 Чараас-чараа´ынан
 Чапчык-ипчик к³рд³, 
 Хара±ын уута
 М³л-м³л тµ´э-тµ´э, 
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8700. Ытыы-со²уу, 
 Ыллыы-туойа турбут эбит:
  — Ыый-ыый-ыйбын! 
 Ытаабатах бэйэм 
 Ытаата±ым то±о ба±ас ыгыччытай, 
 Со²ооботох бэйэм
 Со²оото±ум ба±ас тугун со´уччутай!
 Тэгил дойдуттан 
 Тэ²нээх ата´ым,
 Хол дойдуттан 
8710. Холоонноох до±орум,
 Мин диэтэх кыыс дьахтар ки´и
 Туойар тойугум 
 Тор±о дуулай хо´оонун 
 То±ус µµттээх доло±ойгор
 Чопчу-бааччы тутан тур эрэ!
 Этэр тылым эгэлгэлээх 
 Эриэ-дэхси хо´оонун 
 Икки иэдэскэр илдьэ турар 
 Истигэн сэргэх, 
8720. Кулуку куйаар 
 Кунньалгы дьэллик кулгааххынан 
 Истэ сэргэ±элээн,
 Итэ±эйэ-кирдьиктэнэ тур эрэ!
 Ол тугуй диэн 
 Ыйытар эбит буолларгын, 
 Тµµн тµ´ээн, 
 Тµлµ²244 уубар тартара сыттахпына, 
 От-мас иччилэрэ 
 Кулгаахпар кэлэн 
8730. Этэргэ дылы гыннылар,
 Эн диэтэх бухатыыр ки´ини
 ¥рдµк бэйэ±ин кэмнээбиттэр,
 ¥тµ³ бэйэ±ин ³´³рбµттэр, 
 Кыра у²уо±унан 
 Сир-дойду тэктирин 

244 Лит.: тµлµк — глубокий, крепкий (о сне) [БТСЯЯ, Т. XI, с. 245].
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 Тэ²нээбиттэр диэтилэр, 
 Б³д³² у²уо±унан 
 Дойду б³±³ дьуо±атын
 Толорбуттар диэтилэр. 
8740. Ыый-ыый-ыйбын, 
 Аай-аай-айбын! 
 Мин диэтэх кыыс дьахтар 
 Аны а±ыйах кэминэн о±олонон 
 Ыччат уу´атар,
 Ыыспа буруо та´аарар ки´и буолуом,
 Т³р³т³р о±о±ор 
 Т³лк³ буолуох баар эти². 
 Ону баара, 
 Аан дойдугуттан
8750. Аттанан арахсар кµнµ² тиийэн кэлбит 
 ¥лµгэрин-µлµскэнин
 Били²²итиий-к³рµ²²µтµµй245 эрэ!
  Ол кэнниттэн 
 Дьирибинэ Боотур
 Биир диэн мэккиспэтэ±э, 
 Икки диэн иирсибэтэ±э. 
 Хоойго сытар
 Холоонноох до±орун, 
 Тэллэххэ сытар
8760. Тэ²нээх ата´ын кытта 
 Уонна убурастылар, 
 То±уста дорооболостулар.
 Уостарыттан уон хамыйах хаан 
 Ба´ыллыар диэри убурастылар,
 Сµµстэриттэн сµµрбэ хамыйах хаан 
 Ба´ыллыар диэри сылластылар уонна 
 Бухатыыр ки´и ат сылгытын
 Чэгиэн этин дэлби о±уста, 
 Сиикэй этин силдьи дайбаата, 
8770. Хатан у²уо±ар диэри чап гына саайда, 
 Кµлэр уодьуганын к³л³´³тµн булан

245 В рук.: били²итиий-к³рµ²µтµµй.
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 К³нн³рµ тутта, 
 Саба±а дьаалы тэ´иинин
 Салалтатын булан салайа баттаата.
 Ат сылгы барахсан 
 Тэктиртэн тэбинэн к³тт³, 
 Очуртан о±устаран ойдо. 
 К³²µтэ тэптэрбитэ 
 Кµ³л онно буолан ч³²³рµстµлэр, 
8780. Хайыта тэптэрбитэ 
 Халаан µрэх тардыыта буолан 
 Халы´ыйа сµµртµлэр, 
 ¥лтµ тэптэрбитэ 
 Аппа аана буолан а²алыстылар, 
 ¥лтµ тэптэрбит 
 Эмэх мастара 
 £±µрµмэр о±ус буолан
 М³²µрэ´э-м³²µрэ´э бµµтэхтэннилэр,
 Сыыйыта тэптэрбит 
8790. Сы²ынах мастара 
 Сыр±ан э´э буолан
 Сыналы´а-сыналы´а сырыстылар,
 Эмтиритэ тэптэрбит 
 Эмэх мастара
 Сэлээр мэнэрик дьахтар курдук
 Сэлэнньэхтии-сэлэнньэхтии сэлибирэстилэр. 
  Ол курдук, 
 Уохтаахтык айаннаан
 ¥µнэр мас та²нары сыыйыллар
8800. Айал±аннаах аартыгын 
 Арыйа баттаан
 Тµ³рт тµрµлµ³кэлээх 
 Тµтµм дьµккµ³р холорук дьµ³гэлэнэн, 
 А±ыс татал±алаах
 Ала дьалхаан холорук аргыстанан,
 Уорупчулаах уоруку-суоруку ойо±остонон,
 Уулаах бай±ал µктэллэнэн, 
 Дойду киэнин 
 Сµµллэр ³рµ´µн ³р³±³л³н³н,
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8810. Уулаах µрэхтэри ула±атынан 
 Ол курдук, уохтаахтык айаннаан, 
 Сааллар ча±ыл±ан аргыстанан, 
 Аан дойду µµнэр ма´а 
 Иэн246 и²иирин курдук 
 Т³тт³рµ-таары буутайданна, 
 Билэр сириттэн мэлийдэ, 
 К³р³р сириттэн кµрэннэ.
  Ол курдук, 
 Тымныы хонугу хонон,
8820. Дьыбардаах айаны айаннаан, 
 Сааскытын хахсаатынан саба±алаан, 
 Кµ´µ²²µтµн ³ксµ³нµнэн ³йд³³н, 
 Кы´ы²²ытын кырыатынан сэрэйэн, 
 Сайы²²ытын самыырынан билэн, 
 £р да, ³т³р да айаннаабытын билбэтэ±э. 
 Дойду ба´а 
 То²ус ки´и 
 Туурт хайы´арын курдук 
 Та²нары хайыастанан тахсыбыта, 
8830. Сир ба´а 
 Силээн µрэх буолан 
 Силбэ´эр сиригэр тиийэн кэлбитэ. 
  Ол кэлэн туран 
 Ол-бу диэкки 
 Олоп-чолоп одуулаан к³рбµтэ,
 Далан хапсыыр таба±айынан 
 Чарапчыланан к³рд³±µнэ: 
 Аартыгын туора 
 Му²улах мас247 курдук мас µрдµгэр
8840. Хаан бастаах киргил к³т³р
 Чокуруос хара±ынан 
 Чолоп-илэп к³рд³, 

246 Иэн — продольная середина спины; нижняя часть спины (от поясницы до 
крестца) [ТСЯЯ, Т., III, с. 825]. 

247 Му²улах мас — обычно засохшее, без сучьев и верхушки дерево [БТСЯЯ, 
Т. VI, с. 348]. 
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 Баай тииттэри 
 Батарыта саайар
 Кырыылаах аалыы тумсун
 Кырыйыы бала´а 
 Кынатын та´ыгар 
 Кыыбыр±аччы анньынна, 
 Сойуо хара тумсун 
8850. Сототун та´ыгар
 Суубур±аччы сотунна,
 Табыталын о²остон 
 Тардьыгынаан ылла, 
 Хото±ойун о²остон 
 Хобугуратан ылла, 
 Та²алайын тыа´атан та²ыр±аата,
 Бэлэ´ин тыа´атан
 Бэллигирээн ылла уонна
 Са²а са²аран,
8860. Тыл этэн мэ²ийдэ:
  — Ар-дьаалы, о±олоор,
 Алаата, дугаар! 
 Хайдах курдук 
 Мас та²арам 
 Балт гына быра±ан биэрдэ±э
 Тугун ба±ас со´умарай, дугаар!
 Туос та²арам 
 Тос гына бырахта±а
 Тугун тостуматай, дугаар! 
8870. Ар±а´ыттан тэ´ииннээх 
 Айыы хаан айма±ынан
 А´ылыктаммата±ым 
 А±ыс сылтан орто, 
 К³хсµттэн тэ´ииннээх 
 Кµн айыы о±отунан 
 А´ылыктаммата±ым
 То±ус сыл кэри²э буолла. 
 Сылаас хааны 
 Сыламнаары гынна±ым дуу, дугаар? 
8880. Дьэ, нойоон! 
 Сэп гына сэрэйдэхпинэ,

260 
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 Дьар гына таайдахпына 
 Били маары
 Ийэтин са±аттан иирээннээх, 
 А±атын са±аттан айдааннаах, 
 ¥с тµµлээххэ таба туттарбатах, 
 Уодьуганын тартарбатах, 
 Ула±атын булларбатах, 
 Аллараа а±ыс биис уу´ун 
8890. А²аарыйар ааттаахтарын сарбыйбыт 
 Улуу кµтµр 
 Чи² халлаан 
 Чиэппэрэ холобурдаах 
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур буолуон, нойоон!
 Иккистээн эргийэ²²ин
 Ийэ дойдубутун и²нэрээри, 
 А±а уу´ун аймаары 
 Аартык му²наан 
8900. Аа²наата±ы² буолуо±а, 
 Суол му²наан 
 То±оосто±у² буолуо. 
 Ким бэйэлээх 
 Са²а са²арды² диэтэргин, 
 Обот Чупчур±ан диэн
 Ааттаах-суоллаах буолабын да, нойоон!
 Агда±ын тобулу охсоммун, 
 Субай хаа²²ынан 
 Сууна±алыы онньуо±ум,
8910. Кы´ыл хаа²²ынан 
 Утах о²остуом буолла±а! 
 £л³рс³н ³´³хт³´³ барыма,
 £л³р тыына суох 
 Ураа²хайбын да, нойоон! 
 Му²урун булларбатах 
 Буор сир буолунайа, чэй эрэ, 
 Аттыбар чуга´аан кул эрэ! — дии-дии, 
 К³т³н к³пс³л³н³н 
 Сиргэ тµ´эргэ дылы гыммыта да, 

Contents of CD
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8920. £л³р ³лµµ абаа´ы уола буолан 
 Ойон турда. 
  Ол кµтµрµ
 Тµтµм бараан т³р³лµн 
 Бµдµйэн к³рд³хх³: 
 Хан-ча±аан сэбэрэтин
 Хайырдаан к³рд³хх³, 
 Уйаара-кэйээрэ биллибэт 
 У´ун моонньулаах, 
 ¥с бастаах эбит, 
8930. Хас ба´ын аайы
 Со±отохтуу харахтардаах эбит,
 Т³б³тµн аайы 
 Аппа хайа барбытын курдук 
 А²алы дьаама 
 Айахтаах эбит, 
 Айа±ын и´игэр 
 Ахсаана биллибэт, дьэбиннээх 
 Ардай а´ыылардаах эбит,
 Моойун µ³´э тутта±ына,
8940. ¥рдµк хара тыаны 
 Ортотунан буолар эбит.
 Аллараа ³ттµн 
 £йд³³н-дьµµллээн к³рд³хх³: 
 Ахсаана ха´а биллибэт
 Адаар курдук 
 Атахтардаах эбит,
 Ханан да туттара биллибэт 
 Хадаар курдук 
 Илиилэрдээх бы´ыылаах,
8950. Охсу´ан да±аны, 
 Ханнык илиитин кытта охсу´ара
 Биллибэт эбит. 
  Би´иги ки´ибит,
 Ол да буоллар, 
 Чугуйан-дьулайан 
 Кэннинэн кэхтибэтэ, 
 Иннинэн чугуйбата. 

262 
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 Хахай кыыл курдук харса суох
 Отут к³ст³³х сиринэн
8960. У´уутаан охсуллар дьэс туруут 
 Уот илбис болотунан то´уйан,
 £л³рс³н-³´³хт³´³н киирэн барда. 
 Охсу´уу киэнэ 
 Омуннаа±а манна буолла, 
 Кырба´ыы киэнэ 
 Кыырыктаа±а манна буолла. 
 Кµ³с этинэн
 К³²³рµтµ´эн киирэн бардылар, 
 Солуччах этинэн 
8970. Суулларсыбытынан бардылар,
 ¥³гµлµµ-µ³гµлµµ ³ттµктэ´эн киирдилэр,
 Хахайдыы ха´ыытыы-ха´ыытыы
 Хабарааннык хапсыстылар; 
 Уолах тиит урусхалланна, 
 Суорба тиит суулунна, 
 Турар таас хайалары 
 То±ута тыытан тµ´эрдилэр, 
 Былыык курдук 
 Былчары µктээтилэр, 
8980. Бадараан гынан 
 Баллыр±аччы кэстилэр. 
 Обот Чупчур±ан обургу 
 О±уста±ын248 аайы уон оччоннон
 Кµµ´µрэргэ дылы гынар эбит. 
 Ол курдук, уохтаахтык охсу´ан 
 Биир ый хонуга —
 Уурар отут хонук
 Томтойо туолуор диэри 
 Охсу´ан к³рд³ да, 
8990. Ынараа ба±айыта сылайыахтаа±ар,
 Сытайбакка дылы буолла. 
  Ол буола сылдьан, 

248 В рук.: охсуста±ын.
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 Арай биир тµгэ²²э тµбэ´иннэрэн, 
 У²а диэкки ба´ын бы´а охсон 
 Т³кµнµтэн тµ´эрдэ! 
 Иккис тµгэ²²э 
 Иккис ба´ын 
 Бы´а охсон т³кµнµттэ да, 
 Ынараа обургу 
9000. Ыарыыламмыт сибикитэ249 биллибэтэ±э. 
 Ол да буоллар,
 О´олломмут аата о´олломмут,
 Хара хаана халы´ыйда, 
 Субай хаана суккураата. 
 Онтон биир бэриэмэ±э тµбэ´иннэрэн, 
 Ортоку т³б³тµн 
 Туура охсон тµ´эрбитигэр, 
 Хабар±атыттан буруо 
 Тахсарга дылы гыммыта да, 
9010. Урукку ба´ынаа±ар
 Уон оччо ордук бастана тµстэ!
 Би´иги ки´ибит, 
 Ол да буоллар,
 Охсуспутун кубулутуох бэйэлээх буолуо дуо? 
 Уруккутаа±ар уон оччоннон ордук 
 Одурууннаахтык охсу´ан киирэн истэ. 
 Ол дойдуну 
 Оо±уй о±ус бадараанныыр 
 Кута лээби о²орон 
9020. ¥лтµ тэпсэн кэбистилэр.
 Ханна да±аны 
 Хампа кµ³х кырыс
 Хаалбата бы´ыылаах, 
 Т³рµµр о±о т³тт³рµ домнонон, 
 Тµµ²²µтэ-кµнµскµтэ биллибэт, 
 Тµлµрбэх к³т³р хара±а к³рб³т 
 Тµлэй хара дьµ´µннэннэ, 
 А²ыр к³т³р
 Аалыы алтан кылдьыылаах хара±а 

249 В рук.: сиби´э. 
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9030. Аахыйан-ахсаран к³рб³т 
 Балай хара буолан,
 Аллараа а±ыс биис уу´ун 
 Ма²ананы сабардатта, 
 Балайы кэтэртэ.
 Кэлтэгэй кµннэрэ 
 Кэтит арахай бии´ин диэкки 
 Кэдэрги тардан,
 Алтан аалыыта буолан 
 Саккырыы таммалаата, 
9040. К³мµс кыырпа±а буолан
 Кµккµрµµ то±унна,
 Ыйдарын уота
 Ылта´ын аалыыта буолан,
 Саккырыы-саккырыы 
 Сала² ³лµµ диэкки салалынна. 
  Ол курдук, 
 Аллараа а±ыс биис уу´угар 
 Алдьархай б³±³ 
 Ада±ыйан аа²наата, 
9050. Илдьиргэй250 б³±³ 
 Иэнигийэн эргийдэ, 
 Олорбут олохторо 
 Оло±ой-соло±ой э²ээрдэннэ. 
 Уоруктуйар уораан-аараан ойо±остоох 
 Уоруку-суоруку урсуннаах 
 Улуу бай±ал иччитэ
 Уйар±аан улуйан ылаттаата, 
 Хомойбутун биллэрэн 
 Хордьугунаан ылла,
9060. Бэлэ´ин тыа´атан 
 Бэллигирээмэхтээтэ,
 Та²алайын тыа´атан 
 Та²ыр±аан ылаттаата, 
 ¥³´µн тартаран
 ¥гµрµ³лээн мэ²ийдэ, 
 Са²а са²аран саккыраата, 

250 Лит.: илдьиркэй. 
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 Тойук туойан 
 То±ута барда, 
 Ырыа ыллаан 
9070. Ырыта ыстанна: 
  — Ар-татай, алаата!
 Аар-ар-аргыллар амалы, 
 Дар-дар-дархан алдьархайдаах251

 Амалы дьаалы айдааммын,
 Эминэ тугуй, о±олоор! 
 Орто дуулай 
 Туруу дойдум одьунаа´а, 
 Айыы сирин ааттаа±а, 
 Сир уйбат сигили хаан
9080. Ситэриллэн µ³скээбит 
 Сиргидэ±э эбиккиний, 
 Буор уйбат 
 Буолунайа эбиккиний? 
 Ол да буоллар, ту´у² хоту
 Дуолан улахан дорообото 
 Тута ба±ас тур эрэ, нойоон! 
 Ким бэйэлээх 
 Дорообоннон то´о±олонну² диэн 
 Ыйытар буолларгын, 
9090. Улуу бай±ал иччитэ
 Умсары Дуолай диэн 
 Ааттаах-суоллаах буолабын эбээт! 
 Туох ту´угар
 Тойуктанны² диир буолларгын,
 Ада±атын кэппитинэн айыллыбыт,
 Арба±а´ын бµрµммµтµнэн т³р³³бµт,
 Арсан дьаама айахтаах, 
 Далан хапсыыр таба±айдаах, 
 Арсыын туора тиистээх, 
9100. Атара былас кутуруктаах
 Аллараа а±ыс биис уу´ун, 
 Аймах билэ дьоммун, 

251 В рук.: алдьархайаах.
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 Буруйа суох дьону
 Буруйданан эрэллэр, 
 Айыыта суох дьону 
 Айыылаан эрэ±ин да, нойоон!
 Дьэ, дугаар, мин диэтэх
 У²уоргута к³стµбэтэх, 
 Ула±ата биллибэтэх 
9110. Уот Кудулу бай±ал эбэ хотун 
 Киэ² киэлитин, 
 Кэтит уора±айын, 
 Тордохтоох долгунун
 Тойоно буолабын, нойоон! 
 Мин тылбын ылыммат тµбэлтэ±эр, 
 Хойут хомойо сылдьыа², 
 Кэлин кэмсинэ бараайа±ын! 
 Бу дойдуттан барбахтаа,
 Тус дьµгэлий! 
9120. Тылбын ылымматаххына,
 Уоттаах Кудулу бай±алга 
 Тардан ылан бу´аран ³л³р³н, 
 Албан ааккын алдьатыа±ым, 
 Дуолан ааккын суурайыа±ым да, нойоон! 
 Аптаах-хому´уннаах
 Обот Чупчур±аны кыайыа² суо±а,
 ¥с сиргэ сµрэ±ин кистээн сытар диэн 
 Элэс муора истэр буоларым,
 Алах-былах аат[т]ыыр этилэр. 
9130. Хата, нойоон! 
 Обот Чупчур±ан, хаан ³ст³³±µм,
 Кинини µрдµк бэйэтин кэмниир, 
 Сµ´µ³хтээх бэйэтин бµдµрµтэр
 Кµннээх буоллаххына, 
 Амаан-дьамаан айахпар 
 Быра±ан к³р³³р эрэ! 
 Биир да µтµ³ буолуо суо±а, 
 Биэс да µтµ³нµ о²орорбун 
 Кэрэйиэм суо±а, нойоон! — диэн баран, 
9140. Уот Кудулу бай±ал 
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 Кµдэннээх µ³´µн диэкки 
 Кутуруга куймас,
 Ата±а адаарыс гынан, 
 Мэлийэн сµтэн хаалла. 
  Ол да кэнниттэн
 ¥чµгэйи этти² диэн 
 ¥³рбµт баара биллибэтэ±э, 
 Ку´а±аны этти² диэн
 Хомойор баара биллибэтэ±э, 
9150. £´³хт³спµттэрин ³´µлбэтэхтэрэ, 
 Охсуспуттарын уураппатахтара. 
 Ынараа ба±айыта 
 Сылайар диэни билбэт сындаа´ыннаах, 
 Уйадыйар диэни билбэт у²уохтаах, 
 Ыалдьар диэни билбэт эттээх, 
 М³лтµµр кµµстээх 
 Ки´игэ да маарыннаабат,
 Киэлилээх кµµстээх
 Кыылга да маарыннаабат. 
9160.  Ол охсу´а сырыттахтарына,
 Сир µрдэ сиркиэрдэннэ, 
 Дойду µрдэ долгунурда, 
 А±ыс татал±алаах
 Ала дьалхаан холорук 
 Та²нары сатыылаата,
 Тµ³рт тµрµлµ³кэлээх 
 Тµтµм дьµккµ³р холорук 
 Тµ²нэри с³р³³н 
 Тиийэн кэллэ; 
9170. Ты´а±ас ынах са±а 
 Сымара таа´ынан тибиргэллэннэ, 
 Сытар ына±ы сыылларда, 
 Кунан о±у´у умсарыта бырахта. 
 Улуу бай±ал 
 Уута та´ыгар тахсан тµллэ²нээтэ, 
 Ки²киниир киэ² халлаан 
 Кыдьымах устан эрэрин курдук 
 Кы´ыл комуок буолан у´унна.
  Ол кэнниттэн 
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9180. £йд³³н-дьµµллээн к³р³н турдахтарына, 
 ¥рдµк ма²ан халлаантан 
 ¥лµскэннээх салгынын дала´аламмыт, 
 ¥кэр252 кµ³х ³р³´³тµн µктэллэммит,
 А±ыс хаттыгастаах 
 Ара±ас халлаан 
 Алтан хаймыытын дала´аламмыт, 
 К³рµ³х да суох, 
 К³рбµт да суох сµдµ дьµ´µннээх 
 Аттаах ки´и тµ´эн тиийэн кэлэн, 
9190. Тус иннилэригэр хоруйа тµстэ.
  Ол бухатыыр ки´ини 
 Тµтµм бараан дьµ´µнµн 
 Бµдµйэн к³рд³хх³, 
 Хан-ча±аан сэбэрэтин 
 Хайырдаан к³рд³хх³: 
 Ки´иттэн кири´инэн киэлги, 
 Сахаттан са´аанынан сабырытар, 
 Ураа²хайтан ура±а´ынан ураты,
 Кэдэрги киэптээх, ураты урсуннаах, 
9200. Сµµс бууттаах сµллµгэ´ин 
 Ха²ас илиитигэр иилиммит, 
 Кураахтаах саада±ын
 Санныгар иилиммит, 
 £рг³ст³³х ыстаал тимир µ²µµтµн 
 У²а илиитигэр ³р³ туппут ки´и 
 Барыыстаах сытыы хара±ынан 
 Батары к³р³н, 
 Соргулаах уоттаах чолбон хара±ынан 
 Батары к³р³н турар.
9210. Миинэр ми²этэ, 
 К³лµнэр к³л³т³
 Хайдах эбит диэн 
 Хайырдаан к³рд³хх³:
 Алтынньы ый алта са²ата 
 Алты´ан турарыгар холобурдаах 
 Ала ча±аан харахтардаах эбит, 

252 В рук.: µтэр. 
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 Сэтинньи ый сэттэ са²атын курдук 
 Икки истигэн 
 Сэргэх куйаар кулгаахтардаах эбит. 
9220. Сµµрµ³ххэ айыылаах 
 Тµ³рт ч³мчµµр к³мµс туйахтардаах эбит, 
 Куо´арыылаах хоннохтоох, 
 ¥рдµк мындаалаах 
 ¥тµ³ сылгы буолан биэрдэ. 
 Ол кэнниттэн бухатыыр ки´и 
 Ырыа ыллыы, 
 Тойук туойан
 Тыылла-хабылла турда±а µ´µ:
  — Эр-дьаалабын, 
9230. Эрэллэрин эриэхситин,
 Эминэ тугуй, о±олоор! 
 Чи² халлаан 
 Чиэппэрэ холобурдаах 
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур!
 Айан-дьайан µ³скэппит 
 Аар тойон а±акайым, 
 Тускулаах бэйэ±эр
 Дьо´уннаах улахан дорообобун
9240. Тута ба±ас туруоххун 
 Т³´³л³³х буолуо±ай? 
 Ким бэйэлээх ки´и кэлэ²²ин 
 Дорообоннон то´о±олонну²,
 Ба´ыыбаннан маанылааты² диэтэргин,
 Уруур±аан умсугуйду²253 диэтэргин,
 О±олоотор о±о², 
 Уоллаатар уолу²
 Кэлэн турабын! 
 Албан ааты² кимий диир буолларгын, 
9250. ¥³´ээ²²и µс сµµллэр айыыларым 
 Аат и²эрбиттэрэ,
 Сиэллэ±инэ, сир титириир 
 Сиэр дьа±ыл аттаах 

253 В рук.: умсулуйду². 
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 Сир Ньирили бухатыыр диэн 
 Аат и²эрбиттэрэ.
 Эн диэтэх ки´ини 
 Обот Чупчур±ан обургу 
 ¥рдµк бэйэ±ин кэмнээри,
 ¥тµ³ бэйэ±ин ³´³р³³рµ гыммыт сура±ын 
9260. От-мас иччититтэн истэммин,
 Тиийэн кэллим! 
 Аллараа дойду 
 Аптаах-хому´уннаах айма±ын 
 Аатырбыт атамаана 
 Обот Чупчур±ан! 
 Мин диэтэх бухатыыр ки´и 
 Этэр тылым эгэлгэтин истэн, 
 Итэ±эйэ-кирдьиктэнэ тур эрэ, нойоон!
 Ол тугуй диир буолларгын, 
9270. ¥с кистэлэ² сµрэххин буламмын,
 Улуу бай±ал иччитэ 
 Умсары Дуолайга 
 Айа±ар быра±ан биэрбитим.
 £л³н бµтэн баран 
 К³²д³й к³хсµ² турар, 
 £л³р сиргин ³йд³н, 
 Охтор сиргин о²о´ун! 
 Ох барда о²о´ун,
 Сэп барда сэрэн!!!
9280.  — Ар-ар, ар-татайбын, 
 Ал-ал, алаатыгар,
 Ол-ол-ол, о±олоор да! 
 Ар±а´ыттан тэ´ииннээх 
 Айыы дойдутун 
 Отун-ма´ын а´аан, 
 Укар куйаа´ыгар µ³скээн
 Уйан у²уохтаах дииллэрэ
 Олох онно суох эбит, 
 Чы²ыс Хаантан дьыл±алаах, 
9290. Одун Хаантан о²о´уулаах буолаллар эбит! 
 Ол да буоллар,
 £л³р м³²µµбµн тулуйдаххытына,
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 Тулуйдубут диэри² эрэ, нойоттор!
 Улуу бай±ал иччитэ 
 Умсары Дуолай ыйан биэрэн 
 Суорума соруктаата±а
 Аанай-туонай абаккабын к³рµ² эрэ! 
 Ол да буоллар, 
 Кыыс о±о±ут 
9300. Кыптыыйынан онньуурун са±ана,
 Уол о±о±ут 
 Оно±о´унан онньуурун са±ана, 
 Холумта²²ыт аннынан кµ³рэйэн, 
 Т³р³т³р о±о±ут 
 Т³лк³тµн алдьатыам, 
 Иитэр сµ³´µгµтµгэр
 Хара хамсык буоларым буолуо±а!
  Ол кэнниттэн 
 Икки бухатыыр дьоннор 
9310. Элбэ±и эргитэ барбатылар,
 Икки ³ттµттэн 
 ¥лтµ кулаан киирэн бардылар. 
 Абаа´ы уола киэ² халлаанын кулукутун 
 Сыы´а-халты туттардылар. 
 Абаа´ы уола 
 Алын тирэ±э айгыраата, 
 ¥рµт кµµ´э ³´µлµннэ. 
 Сир Ньирили 
 А²аар салаа илиититтэн ылан, 
9320. Тµ²кэтэх эргийэн баран 
 Ы´ыктан кэбиспитэ —
 То±ус кµннµк сири
 Туруйалаан баран истэ±инэ, 
 Харсыылаах атыыр о±ус курдук 
 Хар-сабар сырсан тиийэн 
 ¥рдµгэр миинэ тµстэ уонна 
 Ортоку ба´ын 
 Кырыылаах-илбистээх 
 Кынчаал болот бы´а±ынан 
9330. Бы´а сотон тµ´эрдэ уонна 
 Тиэрэ баттаан, 
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 Саахтыыр эмэ´этиттэн 
 Саары муннугар диэри 
 Хайа тардан кэбистэ.
  Ол тарпытыгар 
 Си´ин µ³´µттэн
 Сордо² балык курдук дьµ´µннээхтэр
 £рµтэ ыстанан тахсан, 
 Ол-бу диэкки куота сатаатылар, 
9340. Ардьайан атан сытар айа±ыттан 
 Мо²ой254 µ³ннэр 
 Субуллан тахса-тахса,
 Бай±ал диэкки ыста²аластылар. 
 Ону барытын, 
 £р³´³ булгунньах са±а 
 Уот кулу´ун оттон баран, 
 Бы´ыта сынньан уокка уматан,
 Ки´и µ³скээбэтэ±ин курдук, 
 Ханна да±аны 
9350. Хаан тохтубата±ын курдук
 О²орон кэбистилэр. 
 Ый ы´ыа±а, 
 Кµн кµдэнэ, 
 Мэкчиргэ мэ²иэтэ, 
 Суор сокууската, 
 Тураах дуйа²а, 
 Куккаакы хо´о²о о²орон кэбистилэр. 
  Ол курдук,
 Аллараа дойду аатырбыт аптаа±ын,
9360. Аа´ар албастаа±ын, 
 Куотар кубул±аттаа±ын
 ¥рдµк аатын µлтµрµтэн, 
 ¥тµ³ сµдµ бэйэтин сэймэктээн, 
 Соргулара соноон,
 Сурахтара ыраатан, 
 Хааннаах бэлэнньиктэннэхпит,
 Кыалаах ытыстаннахпыт диэннэр 

254 Лит.: мо±ой — ползучий гад, змея [БТСЯЯ, Т. VI, с. 274]. 
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 ¥³рэн-к³т³н, ³р³г³йд³р³ µрдээн, 
 £ст³³хпµтµн ³л³рд³хпµт,
9370. Саастаахпытын самнардахпыт диэн
 Бэйэ-бэйэлэрэ 
 Уруй уруйдастылар,
 Айхал айхалластылар. 
  Ол кэнниттэн
 Сиэллэ±инэ сир титириир 
 Сиэр дьа±ыл аттаах 
 Сир Ньирили бухатыыр
 Айан-дьайан µ³скэппит 
 Аар тойон а±атын диэкки 
9380. Барыыстаах хара±ынан
 Батары к³р³н, 
 Соргулаах хара±ынан
 Тобулу к³р³н туран, 
 Ырыа ыллаан,
 Тойук туойан, 
 Уолуга томтойо, 
 Оноото т³гµрµйэ турбута эбитэ µ´µ:
  — Дьээ-буо, дьээ-буо! 
 Айан-дьайан µ³скэппит
9390. Аар тойон а±акайым 
 Чи² халлаан чиэппэрэ холобурдаах 
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур!
 Мин диэтэх ки´и, 
 Уоллаатар уолу², 
 Этэр тылбын 
 Истэ сэргэ±элээн,
 Итэ±эйэ-кирдьиктэнэ туруоххун
 Т³´³л³³х буолуо±ай? 
9400. £лб³т ³р³г³йбµт 
 Ситим са±аттан
 Силбэ´эрдээх эбит, 
 Охтубат дьолуобут 
 Сап са±аттан тарды´ардаах эбит. 
 Аллараа дойдум аптаах атамаана, 
 Кубул±аттаах улахана
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 Ки´иттэн киэлги, 
 Сахаттан саарбах,
 Ураа²хайтан ураты, 
9410. £лб³т µ³стээх 
 Бухатыыры кыайдыбыт. 
 Сурахпыт ыраатта±а, 
 Соргубут соноото±о!
 Ол кэнниттэн 
 Эйиэхэ этэрим диэн,
 Суо´ур±аннаах255 со±уруу халлаан
 Суостуганнаах алын тэллэ±ин 
 Саба баттаан оло±урбут 
 Кµн Кµ³гэл Хотун эмээхсин ийэлээх, 
9420. Кµ³гэлдьин Тойон о±онньор а±алаах, 
 Кµннээх халлаа²²а 
 Кµлµгэ к³стµбэтэх, 
 К³мµрµ³ хаарга
 Суола биллибэтэх 
 Кыыс Дэбилийэ Куо диэн 
 ¥рдµк ааттаах, 
 ¥тµ³ сурахтаах кыыс дьахтарга
 Ааттаан-суоллаан 
 Айаннаан и´эбин. 
9430. Эн диэтэх бухатыыр ки´и 
 Бэркэ диэн сэрэнэ-сэрбэнэ сылдьаар. 
 Хаан ³ст³³±µ²
 Хаан Дьа²ылы 
 £л³р тыына суох, 
 Тохтор хаана суох ки´и диэн 
 Элэс муора истэр буоларым,
 Абыр-табыр ааттыыллар этэ.
 £л³р-хаалар кµнµ² 
 Тиийэн кэллэ±инэ, 
9440. Ытык ааппын ыатараар256,
 Т³рµт ааппын т³ркµйэн к³р³³р.

255 В рук.: суу´ур±аннаах. 
256 Ыатараар — от ыатар — осквернять, издавать плохие слова [Пек., Т. III, 

стлб. 3752]; в рук.: ыатарар. 
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 Ыраах да буолларбын 
 Чугас буолуом, 
 Суох да буолларбын 
 Баар буолуом, 
 Быдан дьылга 
 Бырал±аннаах бырастыы буоллун!
  Ол кэнниттэн 
 Уоллуу-а±алыы 
9450. То±уста дорооболо´он, 
 Уонна убура´ан, 
 Ал±а´ан-айхалла´ан, 
 А²ыы-а²ыы арахсан
 Бара турдулар. 
 Чи² халлаан 
 Чиэппэрэ холобурдаах 
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур 
 А±ыс биттэхтээх 
9460. Аартык хотуну арыйа баттаан, 
 Сэттэ биттэхтээх 
 Сир ийэ хотун 
 Силли´эр силбиитинэн булан, 
 Ат сылгытынан ууннаран-о±устаран
 Кµннµк сири куо´аран, 
 Суол ийэ 
 То±ус то±ойун курдаттаан, 
 А±ыс адаары аа´ыталаан,
 Абаа´ы дойдутугар 
9470. Айаннаан испитэ. 
 А±ан дьахтар ки´и 
 Ахта та²а´а былдьа´ан алчарыспыт,
 То±ус субан дьахтар 
 £ттµк та²а´а былдьа´ан ³кµллэйдэспит, 
 ¥лµгэрдээх µллэ-µллэ µ³кэ²нээбит 
 £±µмэр таас хайалары 
 Хапча±айын и´инэн
 Ханчырыта сиэллэрэн, 
 А±ырыйан ылыах курдук 
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9480. Аптаах-хому´уннаах 
 Аартыгынан айаннаан, 
 Хагдан э´э тириитэ хайгыалаах257,
 Сур б³р³ уор±ата дьµ³ккэлээх
 Арахсар суолларга кэллэххэ, 
 Ха²ас диэкки суолунан бардахха —
 Аат амыл±а сиригэр салаллар, 
 У²а диэкки бардахха —
 Буруйдаах муунталанар, 
 Айыылаах б³±³ аа±ыллыбыт,
9490. Аата-ахсаана биллибэт 
 Ап-чарай бии´игэр тµ´эр 
 Суоллара эбит. 
 Ол и´ин 
 Оломноон-одуулаан,
 Кырыытыттан кы²аан к³р³н баран,
 Ортоку суолунан 
 Салайа баттаан кэбистэ. 
  Ол курдук, 
 Кыара±а´ы быы´ынан 
9500. Кыпчырытан, 
 Киэ²и быы´ынан 
 Кэдэритэ сиэллэрэн испитэ. 
  Ол истэ±инэ, 
 Иннигэр-кэннигэр 
 И²эрэ далай иччилэрэ 
 Эйэ²элии-эйэ²элии, 
 Аартыгы туора а´ардымаары 
 Айа²аласпыттара, 
 Дьэс эмэгэт иччилэрэ 
9510. Мас буолан кубулунан,
 Арбахтарынан сабыта охсуолаатылар, 
 Уот буолан 
 Умайар т³л³н³ 
 Хара тыаны µрдµнэн холомолонно, 
 Хара тыа барылаччы умайарга дылы гынна.

257 Хайгыа — затесина на дереве [Пек., Т. III, стлб. 3234]. 
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 Ону ол диэбэккэ, 
 Аахса да барбакка
 Айаннаан испитэ. 
  Ол кэнниттэн
9520. Улуу бай±алы 
 У²уоргу ³ттµнэн 
 Урбаччытан к³рд³хх³, 
 Хахай кыыл 
 Таба тирэнэн турбатах 
 Билиитэ таас миэстэ к³ст³ биэрбитэ.
 £йд³³н-дьµµллээн, 
 Тиэрбэс хара±ынан 
 К³р³н дьэргэлдьиттэ±инэ, 
 Тэргэн кулгаа±ынан 
9530. Истэн сэгэлдьиттэ±инэ,
 Сымара таастар ³р³ тахса-тахса
 Т³тт³рµ тµ´эллэрэ к³´µннэ. 
 Туох бэйэлээх буолара эбитэй диэн,
 £сс³ т³гµл чуга´аан к³рбµтэ,
 Хаан Дьа²ылы 
 Сымара таас анныгар киирэн 
 Утуйан тыылла сытар эбит. 
  Ол утуйа сытан
 £р³ диэкки тыынна±ына,
9540. Сымара таас ³р³ µллэс гынар эбит,
 Аллара тыынна±ына, 
 Аллара тµ´эр эбит. 
 Ол курдук 
 Уохтаахтык утуйар идэлээх 
 Ки´и буолан биэрдэ.
 Онуоха би´иги ки´ибит 
 Аттыгар кэлэн
 Одуулаан-дьµµллээн к³рбµтэ,
 Ханан да сиикэй баа´а суох
9550. Тимир килиэ курдук 
 Эттээх-сииннээх ки´и эбит. 
 Турбахтаан баран, 
 Сµµрбэ бууттаах 
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 Сµллµгэс дьаакырынан 
 Т³б³тµн оройунан
 То²суйан тилигирэтэн кэбистэ.
 Онно ынараа ба±айыта 
 У´укта биэрдэ буолан [баран],
 Туохтан да у´уктубутун
9560. Кыайан билбэтэ бы´ыылаах.
 Тыылла²наан ылла уонна, 
 У´уннук утуйбут бы´ыылаа±а, 
 Хатан тимир хал±ааныскай ыстаанын 
 Ха´ыммытынан барда, 
 Буустаах олуур са±а 
 Буус дьа²ха сэбин 
 Тµ³рэ олуйан та´аарда уонна 
 Ииктээн курулаппыта —
 ¥с µ³с µрэх буолан
9570. К³²µ сµµрдэн тµспµтµн, 
 Халаан уута буолуо диэн 
 Хаас-куба аймаммытын, 
 Тукалаан то²устара
 Токолоон-айалаан,
 Туох да бокуойа суох буолбуттар эбит;
 Аптаах-хому´уннаах 
 Аллараа дойду
 А±ан дьахталлара 
 Ордук одуулаабыттар,
9580. Оро´уйан с³хпµттэр:
 «Саас-µйэ тухары 
 Арахсыбат атас гыныахха,
 Хаарыан да сэптээх барахсан эбит» дэспиттэрэ. 
  Ол кэнниттэн, 
 Дьэ ³йд³н³н
 Ки´итин таба к³р³н,
 Эт бэргэ хара±ынан
 Эрэлис-бурулус к³рб³хт³³т³, 
 Хатан тимир 
9590. Хал±ааныскай ыстаанын сиэбиттэн 
 Далбар чабычах са±а табытыаркатын 
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 Сулбу ойутан та´ааран, 
 Хаардаах бугул са±аны
 Далан хапсыыр таба±айыгар
 ¥ллэччи кутан баран, 
 Сарымта±ас таныытыгар 
 Саба куттан кэбистэ уонна 
 Ытырдан ылынна, 
 А´ыыр±атан ардьас гынна, 
9600. Дьэбиннээх ардай а´ыылара 
 Адьырыс гынан к³ст³н аастылар. 
 Сырайын тириитин 
 Мырдыс гыннарда±ын аайы, 
 Сырайын кирэ 
 То´ута ыстанан, 
 Сиргэ т³кµнµйэн тµстэ±ин аайы, 
 Бойбурун к³т³хпµт 
 Ыт о±ото буолан
 Хоту-со±уруу сырсан бойборустулар.
9610. Онуоха би´иги ки´ибит
 Сатаан о²о´уллубатах 
 Саах кэлиини 
 Та²нары туппут курдук 
 Сарымта±ас таныытыгар
 Ойон тиийэн кокуоскалаан,
 То²оло±ор диэри 
 Буккуйа оонньуу сылдьыбыта. 
 Ынараа ки´итэ, 
 Кыы´ырыа да суох ки´и 
9620. Онтон кыы´ырда,
 £´µргэниэ да суох ки´и 
 Онтон сылтаан ³´µргэннэ, 
 Харса-хабыра суох 
 Ха´ыытаан хабырытынна,
 ¥³тэтэ суо±унан 
 ¥гµрµ³лээн мэ²ийдэ.
 И´ин таптана-таптана 
 Эйэ²-эйэ² эккирээтэ, 
 £ттµгµн кырбана-кырбана
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9630.  ¥ллэх-µллэх ойуолаата. 
 £лµµ кµлгэри µ³нµ 
 ¥тэ´э±э µ³лэн, 
 Куйаастаа±ы уокка бу´аран, 
 Кµµгэн бычыгыраппыкка холобурдаах 
 Кµµгэннээх кµ³х чалахай тылын 
 Моонньун µстэ эргитэн баран, 
 Т³рдµ´µн а±алан илиитигэр тутан,
 Сала´ына тохтон 
 Саккырыы турбута.
9640.  Ол туран 
 Са²-дьаарык са²алаах, 
 Ыыс-быдаан ырыалаах, 
 Кэри-буру кэпсэллээх
 Буола турбута эбитэ µ´µ:
  — Ар-дьаалы, ар-татайбын, 
 Алаата, дугаар!
 Тµµн сырыылаах 
 Тµµлээх уллу²ах,
 Тµптµр µдµгэн тµ³кµнэ! 
9650. А±а² са±аттан айдааннаах, 
 Ийэ² са±аттан иирээннээх,
 ¥с дойдуну µрэйбит, 
 Аан дойдуну аймаабыт, 
 ¥тµ³ бэйэлээхтэри µлтµрµппµт,
 Аарыма бэйэлээхтэри умсары ууран 
 Хааннарын кэспит, 
 Чэгиэн эттэрин сэймэхтээбит 
 Орулуур ороспуой! 
 Иэ²²ин эриэннээн, 
9660. Искин тыыран, 
 Ийэ±эр-а±а±ар эппэтэх
 Эриэн хотоол тылгын этитиэ±им,
 Холдьуккун эрийэн 
 Хоруйгун хостуо±ум!!!
 От-мас а´ылыктаах,
 Укар куйаас µллµктээх 
 Орто туруу дойду о±олорун
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 Умсарбытым эминэ тугуй! 
 Ол тухары эн курдук 
9670. Туора-маары бы´ыылаах
 Ки´и баарын билбэтэ±им, нойоон!
 Обот Чупчур±ан тойон убайбын
 £л³р³н-сµтэрэн, 
 ¥³дэн-та´аан о²орбуккун
 Иэстэ´эр бэйэлээх 
 Ки´и буолуом эбээт да, нойоон! 
 Мин бэйэлээ±и 
 ¥рдµк бэйэбин кэмнээн, 
 ¥тµ³ бэйэбин µлтµрµтµ³² суо±а! 
9680. Кыайыам диэн 
 Таскар да та´аарыма, 
 Искэр да санаама!
 Кыайар да кµ²²эр махтаныам этэ,
 ¥йэлээх сааспар 
 Утары туту´ан,
 Туруула´ан охсу´ар ки´ини 
 Була иликпин. 
 Тарба±ым хаанын тар±атар,
 Иэним и²иирин сылытар 
9690. Ки´и буолуо² дуо, нойоон?!!
  Ол кэнниттэн 
 Чи² халлаан 
 Чиэппэрэ холобурдаах 
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур
 И²нэн-толлон туруох бэйэлээх
 Ки´и буолуо дуо? 
 Биир диэн мэкки´э барбата, 
 Икки диэн иирсэ барбата. 
9700. Эти´иилэрэ эрдэ бµппµт,
 Иирсэр т³рµ³ттэрэ 
 Уруккуттан биллэр дьон бы´ыытынан, 
 Хаан ³ст³³хт³р
 Хахай кыыл курдук 
 Хапсы´ан ыллылар, 
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 Харда² э´э курдук хардыр±а´ан 
 Хардарыта хапсан 
 Киирэн бардылар, 
 Килиин курдук 
9710. Кэти´э тµстµлэр, 
 Аал курдук 
 Анньы´а тµстµлэр. 
 Охсу´уу киэнэ 
 Уорааннаа±а манна буолла, 
 Кырба´ыы киэнэ 
 Кыырыктаа±а буолла. 
 Солуччах этинэн
 Сулларыта табыстылар, 
 Кырбас этинэн 
9720. Кыыраты´ыы манна буолла.
 Аан дойдулара атаар±аан 
 А±ыластаан ылла, 
 Улуу дойдулара уйар±аан
 Ынчыктаан-ы²ыранан258 ылаттаата.
 Аптаах-хому´уннаах 
 Айахтарын амса´ыйан 
 Чамыгыраан ылаттаатылар,
 Та²алайдарын тыа´атан
 Та²ыр±атан ылаттаатылар. 
9730. Ол курдук, омуннаахтык охсу´ан,
 Турар туруут таас хайалары 
 То±ута к³тµ³лээн, 
 ¥лтµрµтэн тµ´эрэн
 ¥лтµ тэбистилэр, 
 Суорба тииттэри
 Эрбэ´ин оттоо±ор ку´а±аннык 
 Илдьи тэбистилэр, 
 Баай тииттэри 
 Хаппыт барчатаа±ар 
9740. Ку´а±аннык хампарыттылар,
 Аллараа а±ыс биис уустара

258 В рук.: ы²аранан. 
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 Т³р³т³р о±олоро 
 Т³тт³рµ домнонно,
 Иитэр сµ³´µлэрэ 
 Кµрµ³тэ-ха´аата к³тµлµннэ, 
 Ыал олорбото±ун курдук, 
 Ыар±а µµммэтэ±ин курдук
 ¥ктэл хара буор, 
 Оо±уй о±ус бадараанныыр
9750. Кута лээби дойду буолла,
 Олорбут олохторо 
 Оло±ой-соло±ой тутулунна, 
 Ыйдарын уота 
 Ылта´ын аалыыта буолан ы´ылынна,
 Кµннэрин уота 
 К³мµс аалыыта буолан кµккµрµµ то±унна. 
 Туох ааттаах µлµгэрэ кµ³рэйдэ, 
 Ханнык ааттаах алдьархайа б³±³ 
 Ада±ыйан аа²наата±ай диэннэр, 
9760. Аллараа дойду ааттаахтара 
 То±ус кунан о±ус тириитигэр 
 Тимир тордуогунан 
 Хайа тардан суруйаннар,
 ¥³´ээ µс биис уу´угар
 ¥²сµµ тµ´эрдилэр. 
 Ойор кµннээх, 
 Оро´уоллаах уулаах, 
 Оройунан онньуур 
 Орто мэ²э дьа±ыл дойдум 
9770. ¥²сэр суута буолан о²о´уллубут, 
 ¥²эр та²арата буолан айыллыбыт 
 ¥µт Аас Тойон о±онньорго 
 Алдьархайдаах уолгутун харайы² диэн 
 ¥с кунан о±ус тириитигэр
 ¥³рбэ µ²µµннэн к³²µтэ кэйэн суруйан, 
 Ааттаах-суоллаах
 Атыыр µ²сµµ тµ´эрбиттэр эбит. 
 Ону ол диэбэккэ, 
 Икки дойду аарыма бэртэрэ 
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9780. Охсуспуттарын курдук 
 Охсу´а турбуттара.
 Биир ый хонуга туолан ааста, 
 Икки ый хонуга —
 Уурар алта уон хонугун устата
 Турууластылар да±аны, 
 Хайа хайалара
 Халы² тириилэрин хайытыспатылар,
 Хара хааннарын тохсуспатылар,
 Чэгиэн эттэрин сэймэктэспэтилэр,
9790. £л³р µ³стэрин булсубатылар.
 Мэрэлиир таа´ынан 
 Мээчик259 хабыстылар, 
 Очуос таа´ынан
 Оройго охсустулар да±аны, 
 Сиикэй чиэстэ260 курдук 
 Илдьи баран хааларын
 Илиилэрин та´ынан элитэн истилэр.
  Ол гына сылдьан,
 Чи² халлаан 
9800. Чиэппэрэ холобурдаах 
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур 
 Эт ки´и элэйдэ бы´ыылаах, 
 Сыа ки´и сылайда бы´ыылаах, 
 ¥с ый хонуга —
 То±ус уон хонук мµлтµ туолуута 
 Биэс са´ааннаах сири 
 Туора ыстанан баран, 
 £рг³ст³³х µ²µµ курдугунан
9810. £р³ к³р³н туран, 
 Уоттаах чолбон хара±ынан 
 Тобулу к³р³н туран,
 Ырыа ыллыы, 
 Тойук туойан 

259 В рук.: мээччик. 
260 Лит.: тиэстэ — от рус. тесто.
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 Уо´а чорбойо, 
 Уолуга томтойо 
 Турбута эбитэ µ´µ:
  — Дьээ-буо, дьээ-буо! 
 Эр-дьаалабын,
9820. Эр-татайбын!
 Эминэ тугуй, о±олоор? 
 Хол дойдуттан 
 Холоонноох до±орум, 
 Тэгил дойдуттан 
 Тэ²нээх ата´ым, 
 Мин диэтэх бухатыыр ки´и 
 Этэр тылбын 
 Икки иэдэскэр илдьэ турар 
 Истигэн сэргэх, 
9830. Кулуку куйаар кулгааххынан
 Истэ сэргэ±элээн,
 Итэ±эйэ-кирдьиктэнэ туруоххун
 Т³´³л³³х буолуо±ай?
 Туойар тойугум 
 Тор±о-томоон хо´оонун 
 То±ус µµттээх доло±ойгор
 Тутан тур эрэ! 
 Ол тугуй диэтэргин,
 Э²ин бэйэлээхтэри 
9840. И²нэрбитим да±аны 
 Эн курдук 
 Тохтубат хааннаахха,
 Тостубат у²уохтаахха
 Тµбэ´эн к³р³ иликпин. 
 Аллараа а±ыс биис уу´ун 
 Аарымата диэн 
 Аатырыаххын аатырбыт эбиккин.
 Икки дойду 
 Аатырбыт аарыма бухатыырдара 
9850. Тыл-тылбытыгар 
 Киирсиэх тустаах этибит. 
 Биир ый 
 Орулуур отут хонугун устата 
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 Утуйан сынньанан туран баран, 
 ¥³л талах мас курдук 
 Эри´эн к³рµ³хпµт,
 Хаты² мас курдук 
 Хаты´ан к³рµ³хпµт. 
 Ону туох дииргин
9860. Биир биллэрэ охсууй, нойоон!
  Онуоха Хаан Дьа²ылы 
 ¥³рбµт курдук 
 ¥тµ³ со±ус хара±ынан
 £р³-та²нары к³р³н дьулаары²наппыта,
 Ыпсыыта биллибэтинэн
 Ымайда±а буолан,
 Ырдьах-ырдьах гыммахтаата, 
 ¥³´э т³б³тµн
 £гд³х-³гд³х к³т³±³л³³т³. 
9870. Ол кэнниттэн 
 Ииктээри ыксаабыта
 Ырааппыт бы´ыылаа±а, 
 А±ыйах хаамыыны атыллаат, 
 Хатан тимир
 Хал±ааныскай ыстаанын 
 Ха´ынан барда, 
 Буустаах олуур са±а 
 Муус дьа²ха буолбут сэбин 
 Тµ³рэ олуйан та´ааран, 
9890. Хайа тэллэ±эр
 Халыйыар диэри 
 К³²µ ииктээн тµ´эрдэ. 
  Ол тµ´эрбитэ —
 Кµ²кµс µрэх буолан 
 Сµµрдэн кµµгµнэттэ.
 Ол µрэххэ ханныгы ба±арар
 Табан ылыахха айыылаах 
 Сордо² балыктар 
 Уор±аларынан онньоон,
9890. Кутуруктарынан балкыйан 
 Бай±ал диэкки былдьастылар, 
 Дьор±ойор тµргэн сµµрµгэр 
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 Алы´ар балыктар
 Адаар курдук анньыстылар. 
 Онно бултаан а´аарылар 
 Тукалаан то²устара 
 Туора бы´ыт о²осто сатаан 
 Му²у-та²ы к³р³ сылдьыбыттар эбит. 
  Ол кэнниттэн 
9900. Ииктээн бµтэн баран,
 На±ылыччы со±ус 
 Эт бэргэ хара±а 
 Эрилийэн туран, 
 Са²а са²ара, 
 Ырыа ыллыы турбут эбит:
  — Ар-татайбын,
 Ар-дьаалабын,
 Эминэ тугуй, о±олоор! 
 Дьэ, нойоон, Дьирибинэ Боотур! 
9910. Хол дойдуттан холоонноо±ум,
 Тэгил дойдуттан тэ²нээ±им 
 Мин диэтэх бухатыыр ки´и 
 Этэр тылбын 
 Истэ сэргэ±элээн, 
 Итэ±эйэ-кирдьиктэнэ тур эрэ, 
 Туойар тойукпун 
 То±ус µµттээх доло±ойгор
 Тут эрэ, дугаар! 
 Ол тугуй-ханныгый диэн 
9920. Ыйытар буолларгын, 
 Ар±а´ыттан тэ´ииннээх 
 Айыы хаан айма±ар 
 Алыс да µтµ³ санаалаахтар
 Бааллар эбит диэммин 
 С³рµ диэн 
 С³±³н-махтайан турабын эбээт,
 К³хсµттэн тэ´ииннээх 
 Кµн айыы дьоно 
 К³н³ да буолаллар эбит. 
9930. Дьэ, нойоон, эн курдук 
 Улуу кµµстээх 
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 Бухатыыр ки´и баарын 
 ¥ллэр µйэбэр,
 Саллар сааспар к³рс³ иликпин.
 От-мас а´ылыктаах 
 Орто дойдуга
 Олус да кытаанах дьыл±алаах буолаллар эбит. 
 Эн диэтэх бухатыыр ки´и
 Этэр тылгын 
9940. С³рµ диэн с³бµлээтим,
 Дук гынар дуу´алыын 
 Долгуйа и´иттим. 
 Отут хонук устата
 Утуйан-сынньанан баран, 
 Хаты² мастыы хаты´ыахпыт, 
 ¥³л талах курдук с³р³´³н к³рµ³хпµт. 
 Иккиттэн биирдэспитин 
 Сир дойду 
 Силбэ±э о²оруохпут иннинэ, 
9950. Ара±ыахпыт суо±а буолла±а. 
 Дьэ, нойоон, 
 Аан дархан анда±арбын туттарабын!
 Утуйа сытар ки´ини 
 К³р³р буоллахпына 
 К³р³р харахпын 
 Чээкэй261 ³лµµ булан уулаан, 
 Аан балайы кэтэрдиэхтин, 
 Ма²ананы сабардаттын! 
 Утуйа сытар ки´ини
9960. Охсор буоллахпына, 
 Икки туттар илиибин 
 Ытык262 ³лµµ булан кэрбээтин,
 Утуйа сытар ки´ини 
 Тэбэр буоллахпына
 Хаамар атахпын 

261 Чээкэй — настоящее имя духа (божества) насылающего глазные болезни 
[Пек., Т. III, стлб. 3598].

262 Ытык — туберкулез костей и желез, туберкулезный лимфаденит [Пек., Т. 
III, стлб. 3848].
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 Анаарар263 ³лµµ булан сарбыйдын! 
 Анда±айбыт анда±арбын 
 Кэ´эр кµммэр 
 Мас та²арам батары к³рдµн, 
9970. Туос та²арам тобулу к³рдµн, 
 Сэттэ уон дьэс эмэгэттэрим 
 Кэлэйэн киэр хайыстыннар!
 Дьэ, нойоон, анда±ар диэни
 ¥йэлээх сааспар 
 Билбэтэх буоламмын
 Анда±ар тылын аанньа билбэппин!
  Ол кэнниттэн 
 Абаа´ы уола Хаан Дьа²ылы 
 Ки´итин диэкки 
9980. Эт бэргэ хара±ынан, 
 «Туох диирэ буолла» диэбит курдук 
 Эрилис-бурулус к³р³-к³р³,
 Хатан тимир 
 Хал±ааныскай ыстаанын сиэбиттэн
 Сарт тымтай са±а 
 Сарымта±ас табытыаркатын та´ааран 
 То²суйан сардыр±атан баран, 
 Хаардаах бугул са±аны 
 Далан хапсыыр таба±айыгар
9990. Кутан баран, 
 Саах кэлии курдук таныытыгар 
 Саба кутан 
 Бороосколоон боллугуратта, 
 Сы²сыйан сылла´ынна, 
 А´ыыр±атан ардьа´ынна,
 Ытырдан ырыта ыстанна. 
 Ол кэнниттэн 
 Би´иги ки´ибит 
 Барыыстаа±ынан батары к³р³н, 
10000. Соргулаа±ынан тобулу к³р³н туран 
 Ырыа ыллаан, 

263 Анаарар — вид болезни, видимо, связанная с расстройством рассудка. 
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 Тойук туойан, 
 Са²а са²аран, 
 Тыл этэн, 
 Уо´а хоройо, 
 Уолуга томтойо,
 Оноото т³гµрµйэ турбута µ´µ:
  — Эр-дьаалабын, эминэ тугуй,
 Эриэхситин-эгэлгэтин,
10010. Эминэ тугуй, о±олоор! 
 Мин диэтэх бухатыыр ки´и 
 Этэр эриэккэс тылбын
 Истэ-итэ±эйэ тур эрэ, нойоон!
 Аан дархан анда±арбын 
 Анда±айар кµнµм тиийэн кэллэ. 
 Мин да±аны 
 Ураа²хай саха±а, 
 У´ата уллу²уохтаахха,
 Иннинэн сырайдаахха,
10020. Иэгэйэр икки атахтаахха 
 Кµлµгэр сµгµрµйэн к³рд³´³р диэни 
 Билбэтэх бэйэм 
 Анда±айан эрэбин дьэ, нойоон!
 Утуйа сытар ки´ини 
 Охсор буоллахпына
 ¥³´ээ²²и µс биис уу´угар 
 ¥гэ хо´оон гыныахтыннар, 
 Утуйа сытар ки´ини тэбэр буоллахпына 
 То±ус уон Ньукуола та²араларым 
10030. Кириргээн киэр хайыстыннар, 
 А±ыс ахтар айыыларым
 Абаа´ыр±аан арахтыннар,
 Оройунан оонньуур 
 Оро´уоллаах уулаах
 Ойор кµннээх 
 Орто дойдуга 
 ¥рдµк ааппын, 
 ¥тµ³ сурахпын киртиттиннэр!
 Анда±айбыт анда±арбын
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10040. Толорбот кµннээх буоллахпына
 ¥с µ²эр-сµктэр кириэс 
 Умсары к³рµ³хтµн, 
 Айыы сирин алгыстаах-силиктээх 
 Анахсыт Айыы Хотун 
 Ты´а±астаах ына±ы 
 Та²нары мииниэхтин! 
 Эппит тылым сэ²кэннэннин, 
 Туойбут тойугум тосхоллоннун!
  Ол кэнниттэн 
10050. Абаа´ы уола 
 Тиэрэ кэлэн тµстэ да, 
 Таныытын тыа´а
 Таратаайка сыар±а 
 Тыа´ын курдук
 Тарылаан киирэн барда, 
 Муннун тыа´а 
 Муустаах ³рµс 
 Кыдьыма±ын курдук 
 Кырылыы кынньан барда.
10060.  Ол кэнниттэн би´иги ки´ибит
 Дьэргэлгэн сµµрµк ат сылгытыгар,
 ¥рдµк мындаатыгар 
 ¥³мэн ыстанна, 
 Мохсо±ол к³т³р курдук
 Сатыы264 былыт ы²ыырыгар 
 Олорон кэбистэ уонна 
 Ат сылгытын 
 Куус гына кымньыылаата,
 Чэгиэн этин дэлби о±уста, 
10070. Хатан у²уо±ар диэри 
 Чап гына саайда,
 Кµлэр уодьуганын
 К³л³´³тµн булан к³нн³рµ тутта, 
 Саба±а дьалхаан тэ´иинин 
 Салайа баттаата уонна 

264 В рук.: сытыы. 
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 Аллараа а±ыс биис уу´ун 
 Аптаах-хому´уннаах,
 Аалы²наабыт аарыктыйар
 Аргыардаах аартыгын устун
10080. Айаннаан испитэ. 
  Ол и´эн,
 Арай биир сиргэ туох эрэ 
 Аар саба±а мас µрдµгэр 
 Содуомнаах уон дэгиэ ты²ырахтаах, 
 У´ун сойуо тумустаах, 
 Тимир чыллырыыт тµµлээх, 
 Кырыйыы бала´а кынаттаах,
 Буула±а атыыр о±у´у 
 £р³ туппут курдук 
10090. Сµдµ б³д³² к³рµ²нээх,
 Хаан бастаах 
 Киргил к³т³р олорор эбит. 
  Ол олорон 
 Кини диэкки 
 Чох курдук 
 Чокуур чокуруос хара±ынан
 Чо±улуччу к³рб³хт³³т³ уонна
 Мастан аллара 
 Сууллан тµ´эргэ дылы гыммыта да, 
10100. £р³ чиркэс гына тµстэ. 
  Ол ба±айыны 
 Тµтµм бараан дьµ´µнµн 
 Бµдµйэн к³рд³хх³,
 Хан-ча±аан сэбэрэтин 
 Хайырдаан к³рд³хх³: 
 Тµ³´µн тылыттан 
 ¥µнэн тахсыбыт 
 Со±отох со±ох курдук
 Илиилээх эбит, 
10110. Сама±ын туорайыттан
 ¥µнэн тахсыбыт 
 Суос-со±отох
 Атахтаах эбит. 
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 Элгээн кµ³л таа²наан, 
 Тиэрэ тэппитигэр холоонноох 
 Дьэс турайбан харахтаах эбит, 
 Тэтинньиэр ойууру 
 Тиэрэ баттаан кэбиспит курдук 
 Тимир тэллээнискэй
10120. Баттахтаах эбит.
 Илин-кэлин тµ´µ³лээн 
 Татанньахтыы-татанньахтыы,
 Ыыс-быдаан ырыалаах, 
 Са²-дьаарык са²алаах, 
 Кэри-буру кэпсэллээх буолан
 Итэ±эс этэ, 
 Бы´а±ас тыына,
 Дубук туойа 
 Турбута эбитэ µ´µ:
10130.  — Иэ´эликпин-та´алыкпын, 
 Иэдээникпин-куудааныкпын, 
 Эминэ да тугуйбуна! 
 Сэптиир гына сэрэйдэхпинэ,
 Дьардыыр гына таайдахпына,
 Чи²ниир халлаан 
 Чиэппэригэ холобурдаах
 Дьэргэлгэнэ сµµрµкпµнэ аттардаахай 
 Дьирибинэ Боотурбуна
 Аартык му²наан аа²наата±ын,
10140. Суоллуур му²наан то±оосто±ун,
 Илдьиркэй б³±³бµнэ 
 Иэнигийэн эргийдэ±ин, 
 Алдьархай б³±³т³
 Ада±ыйан аа²наата±ын 
 Били²²итиий-к³рµ²²µтµµй265! 
 Минниир диэтэх 
 Уда±ана дьахтар ки´и
 Этэрбинэ тыллааныкпын 
 Иститэлии-сэргэ±элээн 

265 В рук.: билии²итиий-к³рµ²µтµµй.
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10150. Итэ±эйэ-кирдьиктэнэ туруохуйгун 
 Т³´³л³рд³³х буолуо±ай? 
 Туойарбына тойуктарбын 
 То±ус µµттээх доло±ойгор 
 Тута ба±ас туруохуйгун 
 Т³´³л³рд³³х буолуо±ай?
 Оллуур тугуй диэтэххинэ, 
 Кэргэнинэн кэмчитийбит, 
 До±орунан тутайбыт
 Дьахтар ки´и буолабын!
10160. ¥йэлэрдээх саастарбар 
 ¥рдµкпµнэ мындаабар
 ¥³мэн тахса иликтэр 
 Т³р³³бµтµнэн сылдьабын! 
 Оттоохпуна ороннорбор
 Хонон-сµтэн, 
 £р³³н-³´³³н аа´аахтыаххын
 Со±отохтуур харахтардаах диэхийиктээн 
 Омсолордуу к³р³³хт³³м³,
 К³р³рµкпэр кыра±ычай буоллун диэннэр 
10170. О²о´уллубут эбиппин,
 Со±отохтуур илиилэрдээх диэхийиктээн
 Одуулуур-сиилиир буолаайа±ын
 Туттарыкпар дьоро±ой буоллун диэннэр 
 О²орбуттар эбиттэр, 
 Со±отохтуур атахтардаах диэхийиктээн
 Сирэр-талар буолаайа±ын 
 Сылдьарыкпар сыыдам буоллун диэхийиктээн
 Айыллыбыт эбиппин,
 Сытыы тумус муннулардаах диэхийиктээн 
10180. Сиилиир-хо´улуур буолаайа±ын 
 Сылла´арга сыыдам буоллун диэхийиктээн 
 Айыллыбыт эбиппин, 
 У´ун сытыы тумустардаах диэхтээмэ, 
 Убура´арга улгум буоллун диэхтээбиттэр!
 Иэ´эликпин-та´аалыкпын, 
 Иэхэйикпин-чуохайыкпын, 
 Эминэ да тугуйбуна! 
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 Ытыкпына тылларбын ылынаарыый, 
 Хаанныырыга Дьа²ылы обургуну 
10190. Кутун-сµрµн ыйаталаан266 биэриэ±им.
 К³рд³´µµбµн толоро²²ун, 
 Ба±а б³±³бµн толордоххуна,
 Ма²алайбын ханнардаххына!
 Иэ´эликпин-та´алыкпын
 Иэхэйикпин-чуохайыкпын!
  Ол кэнниттэн 
 Би´иги ки´ибит
 Дьирибинэ Боотур, 
 Оройунан онньуур
10200. Ойор кµннээх, 
 Оро´уоллаах уулаах,
 Охтон бараммат мастаах, 
 Уолан бµппэт уулаах 
 Орто аан ийэ дойдум 
 Улуу дуолана, 
 Улайдаах оно±о´о, 
 Уордаах мохсо±оло буолан о²о´уллубут 
 Айыы сирин ааттаа±а,
 Кµн сирин кµµстээ±э 
10210. Тура-олоро толкуйдаата, 
 Сыта-тура сыаналаата,
 А±ыйах да со±ус буоллар 
 Албынна´ыах санаата кэллэ. 
 Т³б³тµнэн айахтаах
 На²нал к³лбµµр дьиэтигэр киирэн
 У²а диэкки орон курдук баарыгар
 Олороору гыммыта, 
 Уйбакка то±о баран тµспµтµн 
 Такымар ³й³³н олордо. 
10220.  Ол олордо±уна 
 Абаа´ы уда±ана
 Киэргэннэ±им буолан 
 £лµµ бай±ал салахайын к³лбµµрдэннэ, 

266 В рук.: ыйыталаан. 
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 Сыалы´ар тириитэ ырбаахыланна, 
 Сордо² тириитэ сонун кэттэ, 
 Эри²эх тирии этэрбэ´ин кэттэ, 
 Уолан ки´и оройун у²уо±а 
 Ту´ахтатын анньынна, 
 Кыыс дьахтар амана±ын у²уо±а 
10230. Илин-кэлин кээ´инэр
 Илбиргэтин кээ´иннэ, 
 Тэтинньиэр ойуур курдук батта±ын 
 £р³-та²нары тарааммахтаата уонна 
 Ас астаан айгырыы сырытта. 
 £лµµ кµлгэри µ³нµ 
 ¥чэ´э±э µ³лэн а±алан 
 Иннигэр ууран кэбистэ, 
 Араап бай±ал 
 Балбаах са±а ба±атын 
10240. Бу´аран а±алан 
 Иннигэр уурда.
 Кэй бараанын 
 Эргим-ургум эргитэ к³рд³хх³: 
 Мэкчиргэ т³б³т³ миискэлээх, 
 Суор мэйиитэ солуччахтаах,
 Куккаакы мэйиитэ ньуоскулаах,
 Уллу² та²а´а 
 Уолукка анньар киэргэллээх, 
 Чабычах тµгэ±э чампараактаах, 
10250. Ыстаан бµтэй
 Аллараа хайа±а´ын 
 Таптаммахтаан ылаттаата, 
 Олорор ки´ини 
 Со±отох илиитинэн 
 Ку´аары гынан сууна±алаата.
  Ол сырытта±ына 
 Арбай ойуур курдук
 Батта±ыттан харбаан ылан, 
 Бµк баттыы сылдьан 
10260. Уот илбис 
 Сытыы кылыс болотунан 
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 Самыытын саралаан, 
 Иэнин эриэннээн 
 Та´ыйан киирэн барда уонна:
 «Хаан Дьа²ылы сµрэ±ин 
 Ханна кистии сытарын
 Этэ о±ус» диэн 
 Кµргµйдµµ-к³бµ³лµµ сырытта. 
 Онуоха ынараа обургу
10270. Абытай-халахай µ³´э м³²³ сылдьан, 
 Итэ±эс-бы´а±ас тыына-тыына 
 Са²алаах-и²элээх буола
 Сылдьыбыта эбитэ µ´µ:
  — Иэ´эликпин-та´алыкпын, 
 Иэдээникпин-куудааныкпын, 
 Абытайбын-халахайбын!
 Онньо´оохтуур диэхтээбитим267 
 Охсуталыыр эбиккин дуу, 
 Таптаахтыыры² тугун ба±ас 
10280. Омуннардаах буолар эбит, 
 Абытайбын-халахайбын
 Тохтоо-бол±ой, нойонум! 
 Хаанныыр Дьа±ылы бухатыыр сµрэхийин 
 Ньыгыл таа´а сыттыктарым аннытыгар 
 Сымара таа´а и´игэр баара буолуо. 
 Ону ба±ас ыла²²ын 
 Аартыктаргын булуталаан
 Аттаммахтыы охсуталаа,
 ¥рµ² тыыммын 
10290. ¥рµ² кµ²²э хаалларталаа,
 £л³р хаалар кµннэриккэр 
 £й³лт³л³³х буолаахтыа±ым! 
 Ытык тылбын ылыныый, 
 Хаарыан тылбын хаалларыма! 
 Абытайбын-халахайбын
 Ыалдьаллара-ытыыллара 
 Ынырык да буолар эбит! 

267 В рук.: дэхтээбитим.
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 ´ээй-´оой!
  Ол кэнниттэн 
10300. «Этти² дуу, эппэти² дуу» 
 Диэбит курдук 
 Абаа´ы уда±анын
 Ытык Кылыйдаан уда±аны 
 Ыылаах этин ыскайдаата, 
 Дьаардаах этигэр дьаарбайда. 
 Ый ы´ыа±а, 
 Кµн кµдэнэ
 Мэкчиргэ мэ²иэтэ, 
 Суор сокууската,
10310. Тураах дуйа²а [о²ордо].
 Кыра у²уо±унан
 Сир иэнин тэ²нээтэ, 
 Б³д³² у²уо±унан
 Дойду б³±³ дьуо±атын толордо. 
  Ол кэнниттэн 
 Абаа´ы уда±ана
 Кылыйдаан уда±ан 
 Сымара таас сыттыгын 
 Тµ³рэ олуйан та´ааран
10320. ¥лтµ охсубута, 
 Кирдьик да±аны
 Тимир табытыарка и´игэр баар эбит. 
 Ону ылан абаа´ы уда±анын
 О´о±ор бырахпытыгар, 
 Эриэн µ³н буолан 
 Куота сатаабытын, 
 Бы´ыта сынньан, 
 Уокка быра±аттаан кэби´эр.
  Ити кэнниттэн абаа´ы уда±ана
10330. Олорбут сирин 
 Оло±ой-соло±ой тутта,
 Ыал олорбото±ун курдук, 
 Ыар±а µµммэтэ±ин курдук 
 Кµлµн кµлэ-кµлэ буккуйан, 
 К³м³рµн µ³рэ-µ³рэ кыыбахтаан, 



300 Дьирибинэ Боотур

 Хан сµ³л баайын 
 Хампы сынньан 
 Ол курдук, 
 Кµл-к³м³р о²орон баран,
10340. Хааннаах бэлиэнньиктэннэ±им,
 Кыалаах ытыстанна±ым, 
 ¥рдµк ааттанна±ым, 
 ¥тµ³ сурахтанна±ым диэн 
 Соно±ос атыгар
 Хаарымтаах хара дьа±ыл курдук 
 Ха²ха дьолуо ы²ыырыгар
 Хап-бааччы хатана тµстэ,
 Саба±а дьаалы тэ´иинин 
 Салайа баттаан кэбистэ, 
10350. Куус гына кымньыылаата, 
 Ти²илэхтээн ньиргитэн кэбистэ. 
 Соно±ос сылгы барахсан 
 Тэктир сиртэн
 Тэбинэн к³тт³, 
 Очур сиртэн
 О±устаран ойдо. 
 Аллараа а±ыс биис уу´а 
 Айманыар диэри
 Уоттаах дьуккуур холорук аргыстанан,
10360. Сааллар ча±ыл±ан арчыланан,
 Уохтаах эти² сирдьиттэнэн,
 А±ыс биттэхтээх
 Ар±ан айан суолун 
 Арыйан айаннаан испитэ. 
 Кµ´µ²²µ б³±³тµн
 £ксµ³нµнэн ³йд³³н, 
 Сааскытын хахсаатынан 
 Саба±алаан,
 Кы´ы²²ы б³±³тµн 
10370. Кырыатынан билэн, 
 Дьухха ууга туллан тµспµт 
 Тура±ас анньыы курдук 
 Супту туойуллан тµ´эн испитэ. 
  Ол айаннаан,
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 Хаан ³ст³³±³ 
 Утуйа сытар сиригэр 
 Тиийэн кэлбитэ.
 Халыйдаан уда±ан ийэлээх 
 Харах Хаан тойон а±алаах 
10380. Хаан Дьа²ылы обургу 
 Утуйа сытыа баара дуо? 
 Былыргыы µйэ
 Туран хаама сылдьар эбит.
 Бэрт обургу 
 Билбэт буолуо баара дуо? 
 Тобулу сэрэйэн турар эбит. 
 Кµµтэн-кµµтэн 
 Абатыга айа±ын чамыгыратан ылаттаата, 
 Харса суох 
10390. Хахай кыыл курдук 
 Ха´ыытаан ылла,
 Харда² э´э курдук 
 Хатан-хатаннык кыланан, 
 Кыланталаан ылла уонна 
 ¥³хсэн-ыыста´ан, 
 ¥гµрµ³лээн мэ²ийэ турда±а µ´µ:
  — Ар-татай, 
 Алаата, дугаар! 
 Дьэ, нойоон, 
10400. Дьирибинэ Боотур, аатыгар эрэ 
 Айыы ки´итэ буолаахтаа²²ын
 Айдаарар эбиккин, 
 Анда±ар диэни билиммэт 
 Далай акаары эбиккин!
 Анда±айбыт ки´и 
 Мин аттыбар 
 Утуйуох тустаах эти², нойоон.
 Ону баара 
 Саарыстыбабын самнара, 
10410. Ийэм уу´ун э´ээри 
 Сылдьар эбиккин. 
 Аан дойдубун алдьаппыккын 
 Иэстэ´эр бэйэлээх 
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 Ки´и буолуом эбээт, нойоон!
 Мин бэйэлээ±и 
 £л³р³н-³´³р³н
 £р³г³йµм µрдµ³ диэн 
 Искэр да санаама, 
 Таскар да та´аарыма!
10420. Хата эйиигин
 ¥рдµк бэйэ±ин µлтµрµтэр
 Кµннээх буоллахпына, 
 Халы² тириигин хайытар, 
 Хара хаа²²ын то±ор кµммэр 
 Тэгиэримэ Куону
 Ойох ыллахпына, 
 Ар±а´ыттан тэ´ииннээх 
 Айыы айма±ар, 
 К³хсµттэн тэ´ииннээх 
10430. Кµн айыы дойдутугар
 Кµтµ³т о±о буолан, 
 Ыччат уу´атар
 Ки´и буолуом этэ. 
 Ол да буоллар,
 Тыйыс сиртэн ыйаахтаах, 
 Одун сиртэн о²о´уулаах, 
 Алдьаммат абарыылаах, 
 Силлибэт сэтэлгэлээх
 Дьон буолуохпут эбээт, 
10440. ¥ллэр µйэбитин, саллар-сааспытын 
 Охсу´ан да атаарар 
 Дьон буолуохпут эбээт!
 То±ус кистэлэ²нээх 
 Тойон болуо сµрэхпин булан 
 Мин бэйэлээ±и
 £л³рµ³² суо±а нойоон!!!
  Ол кэнниттэн 
 Би´иги ки´ибит,
 Орто туруу дойду 
10450. Улуу дуолана
 Чи² халлаан 
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 Чиэппэрэ холобурдаах
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
 Дьирибинэ Боотур 
 «Адьарай уола а²аардастыы
 Ыыстыы-ки´иргии турда±ай» диэн 
 Ыыста´ыах санаата кэллэ.
 Абаа´ы уолун диэкки 
 Уоттаах чолбон сулус хара±ынан 
10460. Тобулу к³р³н туран,
 Барыыстаах бар±а дьаалы хара±ынан 
 Батары к³р³н туран 
 Кµргµйдµµ-к³бµ³лµµ, 
 Ыыстыы-тунуйа, 
 Уо´а-тии´э турталдьыйа турбута µ´µ:
  — Дьээ-буо, дьээ-буо! 
 Эр-дьаалабын эриэхситин,
 Эминэ тугуй, о±олоор! 
 Буор сырай,
10470. Буор±алдьы сото, 
 Хааннаах айах, 
 Хара тµ³кµн! 
 Ар±а´ыттан тэ´ииннээх 
 Айыы хаан аймахтарын ата±астыам, 
 К³хсµттэн тэ´ииннээх 
 Кµн айыы дьоннорун 
 К³²µл кµµлэйдиэм диэ²²ин, 
 Искэр да санаама,
 Таскар да та´аарыма! 
10480. Мин диэтэх бухатыыр ки´и 
 Алдьаммат сиртэн абарыылаах, 
 Силлибэт сиртэн сэтэлгэлээх, 
 Туллубат сиртэн тутаахтанан о²о´уллубут, 
 Тохтор хаана суох, 
 Тостубат у²уохтаах
 Орто туруу дьа±ыл дойдум 
 Улуу дуолана, 
 Улайдаах оно±о´о, 
 Уордаах мохсо±оло буолан 
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10490. О²о´уллубут ки´и аххан буолабын! 
 Искин тыыран
 Ийэ±эр-а±а±ар эппэтэх 
 Элэ-была тылгын этитиэ±им, 
 Хоолдьуккун эрийэн 
 Хоруйгун хостуо±ум, 
 Кыра у²уоххунан 
 Дойду б³±³ тэктирин тэ²ниэ±им, 
 Б³д³² у²уоххунан 
 Сир-дойду дьуо±атын толоруо±ум!
10500. Ох барда 
 Охтор сиргин о²о´ун, 
 Сэп барда 
 Сэрэн-сэрбэн, нойоон! — диэтэ±э.
  Ол кэнниттэн 
 Би´иги ки´ибит 
 Тµллэр таас тµ³скэ 
 Тµ´µнэн кэбистэ.
 Хахай кыыл курдук 
 Хапсы´ан ыллылар, 
10510. Тиигир кыыл курдук
 Тикси´эн кэбистилэр, 
 Килиин курдук 
 Кэти´э тµстµлэр, 
 Аал курдук 
 Анньы´а тµстµлэр. 
 Уруккуларынаа±ар уон оччо ордук 
 Кµµстээхтик охсу´ан, 
 Уурсан бардылар,
 Уот илбис сытыы кылыс болотторунан 
10520. Тµргэнник ³л³р сирбит буолуо диэн 
 Т³б³л³рµн оройунан 
 Тµ´эрсибитинэн бардылар.
 Сµµрбэ бууттаах сµллµгэстэринэн
 Инчэ±эй чиэстэ курдук 
 Илдьи барыар диэри 
 Илдьи сынньан кэбистилэр,
 Чараас сирбит буолуо диэн 
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 Тапсан туран табыстылар, 
 Чэгиэн сирбит буолуо диэн 
10530. Тиксэн туран тэбиэлэстилэр,
 Уйан сирбит буолуо диэн
 Уурсан туран охсустулар. 
  Ол курдук,
 Уохтаахтык охсу´аннар 
 Биир ый хонуга —
 Уурар отут хонугун устата
 Охсу´ан к³рдµлэр да±аны, 
 Хайа хайалара 
 Хара хааннарын то±успатылар,
10540. Халы² тириилэрин хайытыспатылар,
 Чэгиэн эттэрин сэймэктэспэтилэр,
 Тимир тимиртэн тэйэрин курдук
 Тэйиэлэ´э онньуу сырыттылар.
  Ол курдук, 
 Икки ый хонуга —
 Уурар алта уон хонуга 
 Томтойо туолуута
 Абаа´ы уола 
 Аллараа дойдум 
10550. Алдьархайдаах аарымата, 
 Аа´ар былыт албастаа±а,
 К³т³р былыт к³лдьµнэ 
 Аарыма бухатыыр 
 Алын тирэ±э айгыраата,
 ¥рµт кµµ´э ³´µлµннэ. 
 Хастыы эмэ хоно-хоно 
 Хаа-дьаа268 хардыр±аччы
 Тыынан ылар буолла, 
 £рµµ-³рµµ 
10560. £лб³³дµччµ к³р³р буолла. 
 Хаахтыйбыт кµ³с курдук 
 Хардыр±аччы тыынан ылар буолла, 
 Киэ² халлаанын 

268 В рук.: хаа-дьа.



306 Дьирибинэ Боотур

 Кулукутун сыы´а-халты туттарда, 
 Ыйын уота 
 Ылта´ын тимир аалыыта буолан 
 Сыккырыы таммалаата, 
 Кµнµн уота 
 К³мµс аалыыта буолан
10570. Кµккµрµµ то±унна. 
 Арай биир бэриэмэ±э 
 Абаа´ы уолун 
 Хара быарын ту´унан 
 Уот илбис 
 Сытыы кылыс болотунан 
 Охсон кэбиспитэ
 То±ус кµннµк сири 
 Туруйалаан баран истэ±инэ, 
 Харсыылаах атыыр о±ус курдук 
10580. Хар-сабар сырсан тиийэн 
 ¥рдµгэр миинэ тµстэ уонна 
 Хааннаах диэкки санаатахха
 Хаатын и´игэр сылдьан сылдьан
 Хаачыргыы-хаачыргыы м³²³р, 
 Кыалаах диэкки санаатахха 
 Кыынын и´игэр сылдьан 
 Кыычыргыы-кыычыргыы кыланар 
 Кынчаал болот бы´а±ын ылан 
 Тµргэнник ³л³р сирэ 
10590. Манан буолуо диэн 
 ¥рµ² сµнньµн толкуйбутунан барда. 
 Ол курдук,
 Охторон тµ´эрэн, 
 Саатар сэбиттэн 
 Саары муннугар диэри 
 Хайа баттаан кэби´эн баран, 
 К³й боллох си´ин-µ³´µн 
 Тардыалыы-тардыалыы
 Кµргµйдµµ-к³бµ³лµµ олорбута µ´µ:
10600.  — Эр-дьаалабын, 
 Эрэллэрин эриэхситин эгэлгэтин,
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 Эминэ тугуй, о±олоор!
 Буор сырай 
 Буор±алдьы сото, 
 Хааннаах айах 
 Хара тµ³кµн, 
 Тµµн сырыылаах
 Тµптµр µдµгэн тµ³кµнэ! 
 ¥тµ³ бэйэ±ин ³´µлэр кµнµм 
10610. Тиийэн кэллэ, 
 ¥рдµк бэйэ±ин µлтµрµтэр,
 ¥рµ² тыы²²ын и´иллиир кµнµм буолла! 
 £лб³т мо²уу уутун
 Ханна кистии сытаргын 
 Этэр буолларгын
 Салгын куккун хаалларыа этим.
 Ону эппэт буоллаххына 
 Сип-сибилигин 
 Си´и² µ³´µн 
10620. Бы´а тардарым буолла, нойоон!!
  Ол кэнниттэн 
 Абаа´ы уола Хаан Дьа²ылы 
 Аллараа дойду
 Алдьархайдаах  аарымата да буоллар, 
 £л³р кµнэ µтµрµйдэ, 
 Хаалар кµнэ хабырыйда.
 Хаба±ын тµгэ±иттэн 
 £±µрµйэн а±алан тыына-тыына, 
 Дук гынар дуу´ата, 
10630. Ты² гынар тыына быстаары да сыттар,
 К³рд³´µµ диэни билбэтэх бэйэтэ
 К³рд³´³рг³ тиийдэ, 
 Аарта´ыы диэни билбэтэх бэйэтэ 
 Аарта´арга тиийдэ. 
 Ыгыл-тыгыл тыынан,
 Ырах-тырах к³р³н, 
 £рµµ-³рµµ
 £лб³³дµччµ к³р³р буолла, 
 Хастыы эмэ хоно-хоно 
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10640. Хаахтыйбыт кµ³с курдугунан 
 Хардыр±аччы тыынар буолла. 
 Кµ³х µ³стээх
 К³лб³хт³³х эт бэргэ хара±ынан 
 Турулус-ирилис 
 Ардахтаабыт тураах курдук к³р³тт³³т³ уонна
 Са²а са²ара, 
 Тыл этэ сыппыта эбитэ µ´µ:
  — Ар-татайбын, 
 Абытайбын-халахайбын!!!
10650. £л³лл³р³-³´³лл³р³ диэн 
 £±µмэр да буолар эбит, 
 Ыалдьаллара-ытыыллара диэн 
 Ынырык да буолар эбит! 
 Эн диэтэх бухатыыр ки´ини
 С³рµ диэн с³хтµм, 
 Бэри диэн бэрки´ээтим, 
 Туох бэйэлээх 
 Орто дойдум дьахтар ки´итин
 Хапча±айыгар батан 
10660. Т³р³³бµтµ² буолуой? 
 Ханнык бэйэлээх 
 Айыы ки´итэ 
 Айан-дьайан µ³скэппит
 Аар тойон а±алаах буолуоххунуй?
 Дьэ, нойоон, 
 Айан ки´итигэр
 Атас-до±ор наада буолуо±а,
 Сырыы ки´итигэр 
 Суол до±ордоох буолуо±а! 
10670. ¥рµ² тыыммын бы´ыма
 Биэс да µтµ³нµ о²орботорбун
 Биир µтµ³нµ о²оруом, 
 £лб³т мо²уу уутун 
 К³±³р³р кµ³х бай±ал анныгар олохтоох 
 Бай±ал иччитэ 
 Умсары Дуолайга
 Туттара сылдьыбытым. 
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 £т³рµнэн ³лµ³м-быстыам диэн 
 Санаата суох этим. 
10680. Умсары Дуолайтан ыла²²ын 
 ¥йэлээх сааскар 
 £лбµтµ ³р³´µйээр, 
 Алдьаммыты абыраар, 
 Ыалдьыбыты эмтээр.
 Эн диэтэх бухатыыр ки´ини
 ¥с кµлµккµн 
 Ха´ан да туора
 Хаамыам суо±а, 
 Эн тугу этэргин барытын толоруом 
10690. Хаарыан тыыммын бы´ыма! 
 ¥ллэр µйэбэр к³рд³´µµ диэни 
 Билбэтэх буоламмын
 Элбэ±и эргитэ барбатым.
 А±ыйах тыл минньигэс, 
 Элбэх тыл сымсах буолар диир этилэр. 
 Ытык кэриэс тылбын 
 Ылын эрэ, нойоон! 
 Хаарыан тылбын хаалларыма! 
 £л³р³н-сµтэрэн 
10700. ¥³дэн та´аан о²орор буоллаххына,
 Кыыс о±о² 
 Кыптыыйынан онньуурун са±ана, 
 Уол о±о² 
 Оно±о´унан онньуурун са±ана 
 Холумтаны² аннынан кµ³рэйэн, 
 Иитэр сµ³´µгµн и²нэриэ±им, 
 Т³р³т³р о±о±ун
 Т³лк³тµн т³нн³рµ³м, нойоон!!!
  Ол кэнниттэн 
10710. Би´иги ки´ибит
 Уохтаахтык кыы´ырда, 
 Улаханнык уордайда 
 «£лл³-³лµ³р диэри
 £сс³ кырыыстаах-сааныылаах
 Буола-буола» диэн 
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 К³хсµн ³´³±µн
 Б³х чабыча±ын курдук 
 Хор гына µктээтэ, 
 Чэгиэн этин сэймэхтээтэ, 
10720. Дьаардаах этигэр дьаарбайда, 
 Холо²солоох этигэр хо´о²ноото. 
  Ол кэнниттэн
 Улуу бай±ал иччитэ 
 Умсары Дуолай обургу 
 Ону билэ охсон
 Бай±ал уутун 
 Туос хото±ос курдук 
 Тµµрэ анньан тахсан
 Аппаал таас хайа анныгар 
10730. Ууттан быган тахсан 
 Ба´ын быктара сытан 
 Саманнык диэн са²алаах,
 Ситинник диэн кэпсэллээх 
 Буола сытар эбит:
  — Ар-дьаалы, ар-татайбын,
 Алаатыгар, о±олоор! 
 Чи² халлаан 
 Чиэппэрэ холобурдаах 
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах 
10740. Дьирибинэ Боотур,
 Орто туруу дойдум 
 Улуу дуолана,
 Улайдаах оно±о´о, 
 Уордаах мохсо±оло буолан 
 О²о´уллубут бэйэ±эр,
 То² кµ³²²эр 
 Дуолан улахан дорообобун 
 Тута ба±ас тур эрэ!
 Ким бэйэлээх 
10750. Тойук туойду² диэтэргин, 
 Ааттаах ата´ы²,
 Суоллаах до±ору² 
 Улуу бай±ал иччитэ 
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 Умсары Дуолай 
 Кэлэн турабын да, нойоон! 
 Хаан Хатылаан обургуну 
 ¥рдµк бэйэтин кэмнээн,
 ¥тµ³ бэйэтин ³´³рбµккµн
 Кини бэйэлээх собул±атын
10760. Амаан-дьамаан айахпар 
 Быра±ан кул эрэ! 
 £лб³т мо²уу уутун
 Киниттэн да ыйаа±а суох
 Кэлэн ыла о±ус эрэ, нойоон!
  Ол кэнниттэн 
 Хаан Дьа²ылыны
 К³т³±³н илдьэн 
 Умсары Дуолай айа±ар 
 Быра±ан биэрбитин 
10770. Ынараа ба±айыта, 
 А´астаах адьарай
 А±ыйахта хам-кум ыстаан
 Ыйыстан кэбистэ уонна 
 £лб³т мо²уу уутун 
 Айа±ыттан та´ааран биэрбитин, 
 Хабан ылан 
 Хаппар ку² этигэр 
 Хайа анньан уктан кэбистэ.
 Умсары Дуолай 
10780. Улуу бай±ал диэкки
 Кутуругунан куйма²наан, 
 Ата±ынан аамайдаан 
 Бай±ал уутун тµллэ²нэтэн
 Тµ´э турда. 
 Кыайбыт-хоппут ки´и бы´ыытынан, 
 Соргум соноото±о, 
 £р³г³йµм µрдээтэ±э диэн,
 Сура±ым ыраатта±а диэн, 
 ¥³рэн-к³т³н, 
10790. £р³й³н-ч³р³й³н ат сылгытыгар
 Харадьыктан к³ппµт
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 Хара улардаа±ар хапса±айдык
 Хатана тµстэ, 
 Туму´ахтан к³ппµт 
 Токутар улар курдук
 Чоноччу олорон кэбистэ. 
 Саба±а дьалхаан тэ´иинин 
 Салалтатын булан 
 Салайа баттаан кэбистэ,
10800. Кµлэр к³л³´³ уодьуганын 
 К³л³´³тµн булан 
 К³нн³рµ тутан кэбистэ уонна 
 Ада±ыйбыт аан ийэ дойдум
 Ту´а манан буолуо диэн 
 А±ыс биттэхтээх 
 Аартык ийэни 
 Арыйа баттаан айаннаата, 
 То±ус биттэхтээх
 Суол ийэни 
10810. Тобулан айаннаан испитэ. 
 Абаа´ытын сириттэн ара±ан,
 Айыытын сиригэр тиийэн кэлбитэ.
 Айыы сирэ барахсан 
 Сатыы дьэргэлгэн тµ´эн 
 Дьирибинээн дьэргэйэн турарыгар 
 Тиийэн кэлбитэ. 
  Ол курдук,
 Очур б³±³±³ о±устарбакка,
 Тэхтир б³±³±³ тэптэрбэккэ
10820. Алгыстаах ал±аабытын курдук,
 Тойуктаах туойбутун курдук
 Аан ийэ дойдутун аартыгынан
 Айаннаан испитэ. 
  Ол айаннаан и´эн 
 Тиэрбэс хара±ынан 
 К³р³н дьэргэлдьиттэ±инэ, 
 Бэрт сир 
 Бэлиэтэ биллибитэ, 
 Ааттаах сир 
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10830. Айылгыта сандаарбыта, 
 Улуу сир 
 Улхана к³стµбµтэ, 
 Аан дойду 
 Аартыга нэлэ´ийбитэ. 
 Орто аан ийэ дойдум
 Улай киинигэр, 
 Эргийэр чэрчитигэр оло±урбут 
 Уордаах мохсо±ол к³т³р
 Бултаан-а´аан, 
10840. Уолуктаан-хотуолаан,
 У²уоргу дьоргул хара тыатын 
 Кыайан булбатах 
 Урсун дуолай,
 Улуу тумарык 
 Алаас Эбэ Хотуна
 Дьэргэйэн дьирибинээн к³стµбµтэ.
 Ада±ыйбыт аан дойдубар кэллэ±им диэн 
 Бэргэ´этин ³р³ анньынан,
 Бычыгыраабыт к³л³´µнµн соттубута.
10850. Аан дойдутун, бар дьонун 
 Алларааттан атара буолан кµ³рэйэн 
 Аймаабатахтар бы´ыылаах, 
 ¥³´ээттэн µ³рбэ буолан тµ´эн 
 ¥рэйбэтэхтэр эбит, 
 Орто дойдуттан 
 Будьур сµµстээхтэр, 
 Буула±а моойдоохтор
 Буулаабатахтар эбит. 
 Алаас Эбэ Хотуна 
10860. Ара±ас илгэтэ алла,
 ¥µнэ-µ³скµµ турар эбит. 
 Ахтыбыт санаатыгар 
 Аалыы к³мµс тулаламмыт,
 Тохтор к³мµс э²ээрдэммит
 Аан ала´а дьиэтигэр кэлэн 
 Ат сылгытын 



314 Дьирибинэ Боотур

 ¥с сиринэн монньохтоох-бойбордоох, 
 £рµ³ллээх-дьа±ыллаах 
 Тойон сэргэтигэр 
10870. То±уста туомтаата
 Ону´ун олбуйа тарта. 
  Ол кэнниттэн
 Архаанньал Тойон о±онньор 
 Айыы Нууралдьын Хотун эмээхсин 
 От-мас иччититтэн сура´аннар, 
 Эрдэттэн билэн олороллор эбит. 
 О±онньордоох-эмээхсин 
 Уолларын тахсан
 Сµµ´µттэн сµµрбэ хамыйах хаан
10880. Ба´ыллыар диэри сыллаатылар, 
 Уо´уттан уон хамыйах хаан 
 Аллыар диэри убураатылар. 
  Ол кэнниттэн 
 Кыыс Тэгиэримэ Куону кытта 
 Куусту´ан µс кµннµк сиргэ 
 Аттаах ки´и
 Айаннаан кэлиэр диэри 
 Сылла´ан к³рдµлэр да, 
 Утахтара хаммата,
10890. Уостара уоскуйбата. 
  Ол кэнниттэн
 Ки²кир хара тыа курдук 
 Киэ² урууларын ы²ырдылар, 
 Баай хара тыа курдук 
 Бар дьоннорун ы²ырдылар,
 Кыамматтарын-кырдьа±астарын
 Отут о±у´унан 
 Суксур±аннан тартаран,
 Улуу µ³рµµ тэрийдилэр. 
10900. Алгый и´ит аайы 
 Арыылаах хаа´ы астанна,
 К³±µ³р и´ит аайы 
 К³йµµ кымыс к³ннь³рµлµннэ. 
 Суон саалынан
 Дуобат онньоотулар, 
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 Халы² ха´аннан
 Хаамыска хаптылар, 
 К³йµµ кымы´ынан
 Кµ³мэйдэрин о²о´уннулар, 
10910. Самаан кымы´ынан 
 Санааларын аралдьыттылар.
 Ыраас кµ³мэйдээх 
 Ыллаан дьэргэттэ, 
 Хомо±ой ³тт³ 
 Хомустаан онньоото, 
 Чаабый тыллаах 
 Чабыр±ахтаан киирдэ, 
 Б³±³ ³тт³ 
 Бµµрµктэ´эн ту´унна.
10920. Бар дьонноро, 
 Аймах уруулара, 
 Ар±а´ыттан тэ´ииннээх 
 Айыы айма±ын 
 А´ынар ки´илэннэхпит диэннэр, 
 К³хсµттэн тэ´ииннээх 
 Кµн айыы дьонун к³мµскµµр
 Ки´илэннэхпит диэннэр 
 Уруй уруйдаатылар, 
 Айхал айхаллаатылар.
10930.  Ол кэнниттэн 
 Бухатыыр ки´и 
 Кыыс Тэгиэримэ Куону кытта 
 То²олохто´он туран, 
 £рг³ст³³х µ²µµтµн 
 £р³ уунан туран, 
 Аан дархан 
 Анда±арын анда±айан
 Уо´а-тии´э турталдьыйа турбута µ´µ:
  — Дьээ-буо, дьээ-буо! 
10940. Эр-дьаалыбын,
 Эрэллэрин эриэхситин, 
 Эминэ тугуй, о±олоор! 
 £р³г³й-талаан µрдээтэ, 
 Саргы-дьаалы салалынна, 
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 Баай хара тыа курдук 
 Бар дьоннорум, 
 Мин диэтэх бухатыыр ки´и 
 Этэр тылбын 
 Истэ кэрэхсээн, 
10950. Итэ±эйэ-кирдьиктэнэ туру² эрэ! 
 Туойар тор±о дуулай хо´ооммун
 Бол±ойон исти² эрэ! 
 Ар±а´ыттан тэ´ииннээх 
 Айыым дьонун ту´угар
 £ст³³хпµн ³´³г³йд³³н, 
 Саастаахпын самнаран 
 Этэ²²э иэримэ дьиэбэр
 Эргийэн кэлэн турабын. 
 Т³р³т³р о±о 
10960. Т³ннµбэтин ту´угар, 
 Иитэр сµ³´µ 
 И²нэйбэтин ту´угар, 
 £л³рт³н куттаммат 
 £рг³с кылааммынан
 £р³ µ³лэ туруо±ум, 
 Саас-µйэ тухары 
 Самныбат саргыбыт ту´угар
 Хааммыттан тамах хаан 
 Баарын тухары, 
10970. Бµлтэспиттэн биир бµлтэс
 Бµтµнµн тухары 
 £ст³³хпµн кытта
 £л³рс³ туруо±ум! 
 Бар дьоммун,
 Аймах урууларбын 
 Ата±астатыам кэриэтин, 
 Айыы сиригэр 
 Албан аатым киртийиэ±э, 
 Дуолан аатым сууйуллуо±а
10980. Кэнэ±эски µйэлэргэ 
 Кэриэн ыччакка
 Кэпсэлгэ киирбэтин,
 ¥рдµк аатым
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 ¥с дойдуга ахтыллыбатын, 
 Иэримэ дьиэни иччилээри, 
 Аан дойдуну киэргэтээри,
 ¥³´эттэн µргµ³р 
 ¥ргµйбэтин диэммин, 
 Алларааттан тахсан
10990. Аймаабатыннар диэммин 
 £ст³³хпµн ³´³г³йд³³тµм, 
 Саастаахпын самнаран 
 Саргы-дьаалы салалынна,
 £р³г³й-талаан µрдээтэ! 
 Алаас Эбэ Хотунум 
 Анды сымыытын курдук 
 Алла-тамалыы турар
 Ара±ас илгэ² аллан, µµнэн 
 Эчэйбити эмтээтин, 
11000. £лбµтµ ³р³´µйдµн,
 Алдьаммыты абыраатын!
 Баай хара тыам иччитэ 
 Баай Барыылаах
 Адаар хара тыа±ар µ³скµµр
 Анабы тайа±ы² уу´аатын, 
 Халы² хара тыа±ар 
 Харда² э´э² элбээтин!
 Уоруку-суоруку ойо±остоох
 Улуутуйар улуу далайдарым,
11010. Уулаах бай±алгар 
 Суон сµлгµ³хтээх
 Тэрэгэр лаапчааннаа±ы² дэлэйдин,
 Кµлµмнµµ онньуур 
 Кµндµ уугар
 Кµлµк тµспэтин, 
 Килбиэннээх бэйэтэ
 Киртийэр диэни билбэтин, 
 К³лµйэ кµ³лгэ 
 Кµ³мдэ балык 
11020. К³лб³±µрэр диэни билбэтин, 
 Сµµллэр сµрµннээх ³рµстэргэр 
 ¥³скµµр кµндµ балыгы²
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 ¥³скµµ-µµнэ туруохтун! 
 Уруй-айхал! 
 Эппит тылым сэ²кэннэннин,
 Туойбут тойугум тосхоллоннун,
 Соргу-дьаалы 
 Салалла туруохтун,
 £р³г³й-талаан 
11030. ¥рдµµ туруохтун!
 Уруй, уруй-айхал буоллун!!
  Ол кэнниттэн 
 Аймах-билэ дьонноро
 Уруй уруйдаатылар, 
 Айхал айхаллаатылар.
 «Аан дойдубут 
 Аймах дьоммут
 £лб³т ³р³г³й 
 Ситим са±аттан
11040. Силбэ´эрдээх эбит, 
 Самныбат саргы 
 Сап са±аттан тарды´ардаах эбит, 
 Кэнчээри ыччаты тэнитэр,
 Уолбат уйгуну у´атар 
 Уруй-тосхол баар эбит» диэннэр 
 Улуу µ³рµµ,
 Уруй-айхал эттилэр. 
  Ол курдук а´аан-сиэн, 
 ¥³рэн-к³т³н, 
11050. Оро´улаан улаатар ки´илээх, 
 Олкура²наан т³нн³р сµ³´µлээх, 
 Охтон бараммат мастаах, 
 Уолан бµппэт уулаах, 
 Ойор кµннээх, 
 Оро´уоллаах уулаах, 
 Орто аан ийэ дойду 
 О´олтон быы´анна,
 Аарыма дьаалы дойду 
 Алдьархайтан абыранна. 
11060.  Ол курдук,
 Орто дойдум
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 Улай киинигэр, 
 Кэдэйэр си´игэр,
 Дьогдьойор саалыгар 
 Оло±уран айыллыбыт 
 Алаас эбэ хоту²²а
 Уордаах мохсо±ол к³т³рµм 
 Отут хонон 
 Уоруйан-туоруйан
11070. У²уоргу хара тыатын 
 Кыайан булбатах 
 Улуу туйгун 
 Алаас эбэ хоту²²а 
 Айан былыта аа²наабакка,
 Сырыы былыта таарыйбакка, 
 Дьа²-дьа´ах сатыылаабакка, 
 Ыарыы-сµтµµ тµбµлээбэккэ, 
 ¥³´эттэн µ³рбэ буолан
 £т³рµ тµ´эн µрэйбэккэ, 
11080. Орто дойдуттан 
 Будьур сµµстээхтэр, 
 Буула±а моойдоохтор 
 ¥рдµк аатыттан, 
 ¥тµ³ сура±ыттан дьулайаннар, 
 Ар±ан айанын суолун таарыйбаккалар, 
 Аллараа дойдуттан
 Атара былас кутуруктаахтар,
 Арсыын туора тиистээхтэрэ, 
 Далан хапсыыр таба±айдаахтара 
11090. «Аллараа а±ыс биис уу´ун киирэн 
 ¥тµ³ бэйэлээхтэрин, 
 ¥рдµк ааттаахтарын
 Эмиэ тµ´эн аймыа±а» диэннэр,
 Дьору-дьулайан, 
 Бэри-бэрки´ээн
 Чугас аартыгынан 
 То±ооспот буолбуттар эбит. 
  Ол курдук,
 Баай байан, 
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11100. Тот тотон, 
 Бы´а±ас тыынан, 
 Былчары к³р³н, 
 Дубук тыынан дуолур±аан, 
 Былыттаах халлаа²²а 
 Бы´ахтанан былча²наан, 
 Халлааннаах та²ара±а 
 Харда±астанан ханта²наан, 
 Олус му²утаан269 олорбуттар эбит. 
  Ол эрээри, 
11110. А±ыс µрэх ба´ыгар аатыраннар 
 Кыаммат кырдьа±аска,
 Быстыбыкка-ойдубукка 
 Аттаах кымньыыта буолан, 
 Сатыы тайа±а буолан, 
 ¥³´ээттэн µргµ³р µргµйдэ±инэ
 ¥тµлµгµнэн бµ³лµµ анньан, 
 Алларааттан аргыар аргыйда±ына 
 Ата±ынан саба µктµ³н,
 Орто дойдуттан 
11120. Будьур сµµстээх,
 Буула±а моойдоох буулаата±ына,
 Дарайар саннынан хаххалаан,
 Кµµрээннээх кµн айыы ки´итин 
 К³н³ б³±³ у²уохтаа±а, 
 К³рсµ³ µтµ³ ки´итэ 
 Чи² халлаан 
 Чиэппэрэ холобурдаах 
 Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах
 Дьирибинэ Боотур 
11130. Ол курдук,
 Алыс аатыран, 
 Дэлэ диэлийэн
11133. Олорбута эбитэ µ´µ.

Атырдьах ыйын 22 к. 1990 с.

269 В рук.: мукутаан.



 321

Словарь  
мифологических и эпических персонажей  

олонхо «Дьирибинэ Боотур»

Аалыы´ыт Ала Туйгун уустар 1. — помощники кузнеца Кыдай 
Бахсылаана, точильщики. Аалыы´ыт — от аал — точить на-
пильником, бруском режущие и колющие орудия [БТСЯЯ, 
Т. I, с. 133]. 
Аан Алахсын Хотун 2. — дух-хозяйка Среднего мира, обитаю-
щая в священном дереве Аар Дуук Мас и оберегающая пле-
мя айыы аймага.
Айыы Дь³´³г³й — 3. божество, покровитель лошадей; выяв-
лено однократное упоминание божества под именем Айыы 
Дь³´³г³й Хотун.
Айыы Дьура±астай —4.  шаманка-айыы, покровительствующая 
жителям Среднего мира. Она от имени Верхних божеств 
нарекает главного героя именем Дьирибинэ Боотур и пре-
дупреждает его о приближающейся опасности.
Айыы Нуо±алдьын Хотун 5. — мать главного героя олонхо. 
Нуо±алдьын — от нуо±алдьый — ходить, двигаться плавно, мяг-
ко, мерно покачиваясь с боку на бок (о женщине) [БТСЯЯ, 
Т.VI, с. 486]. Олонхосут ее имя передает нечетко. Кроме вы-
шеизложенного имени выделяются вариации: Айыы Нуорал-
дьын Хотун эмээхсин и Айыы Нууралдьын Хотун эмээхсин.
Айыы Нуоралдьын Хотун — 6. см. Айыы Нуо±алдьын Хотун.
Айыы Саарыл Хотун 7. — жена ¥рµ² Аар Тойона.
Ала Буурай — 8. дух перевала, ведущего в Нижний мир.
Алахай Куо — 9. шаманка из племени абаасы. Алахай — от 
алах — не сподряд, не сплошь, беспорядочно; небрежно, 
нерадиво, невнимательно, необстоятельно [Пек., Т. I, стлб. 
68]; куо — «красавица» [Пек., Т. I, стлб. 1220]. 
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Анахсыт Айыы Хотун — 10. см. Ынахсыт Айыы Хотун. 
Ап-чарай кыргыттара — 11. девки-абаасы. Ап-чарай — от ап — 
«колдовство, чародейство, волшебство» [БТСЯЯ, Т.I, с. 503].
Ап Чарай Хотун — 12. мать богатыря-абаасы Хаан Хатылаана. 
Ап Чарай — от ап — «колдовство, чародейство, волшеб-
ство» [БТСЯЯ, Т.I, с. 503]; и чарай — накипь водный; слизь 
[Пек., Т. III, стлб. 3576]. 
Арбыйа Дьаалы уда±аттар — 13. великие шаманки Нижне-
го мира, пытавшие преградить путь Дьирибинэ Боотура в 
Нижний мир. 
Ардьамаан — 14. тунгусский богатырь, спасший Дьирибинэ 
Боотура от гибели.
Арсан Дуолай — 15. родоначальник племени абаасы.
Архаанньал Тойон16.  — отец богатыря-айыы Дьирибинэ Боо-
тура. Архаанньал — от рус. архангел. 
Атыыр ойууннар —17.  великие шаманы Нижнего мира, мешав-
шие Дьирибинэ Боотуру проход в их мир. 
Баай Барыылаах —18.  дух-хозяин леса (тайги).
Балта´ыт Бакаанай уустар — 19. помошники кузнеца Кыдай 
Бахсылаана, молотобойцы. Балта´ыт — от балта — боль-
шой кузнечный молот [БТСЯЯ, Т. II, с. 167]. 
Буор Бу±аалдьык Тойон — 20. правитель племени Нижнего 
мира. Буор — «земля, почва»; Бу±аалдьык — от бу±алаа 
— «заставлять, требовать от кого-л. выполнения чего-л.» 
[БТСЯЯ, Т. II, с. 477]. Тойон — господин. 
Дьалан ³кс³кµ — 21. трехглавая мифическая птица [БТСЯЯ, 
Т.VII, с. 405]; громадный орел, в которого превращается 
богатырь-абаасы Хаан Хатылаан. 
Дьирибинэ Боотур —22.  главный герой олонхо, богатырь-айыы, 
защитник Среднего мира. Дьирибинэ — пестрый, рябой, пере-
ливающийся разными цветами радуги [БТСЯЯ, Т.III, с. 355]; 
Боотур — человек большой физической силы, обладающий 
также воинской выучкой, воин, витязь [БТСЯЯ, Т.II, с. 382]. 
Дьэргэлгэн сµµрµк ат — 23. богатырский конь, конь главного 
героя — Дьирибинэ Боотура. Дьэргэлгэн — мираж, маре-
во [БТСЯЯ, Т.III, с. 534]; то есть быстрый, резвый конь 
словно мираж. 
Дьэс эмэгэт иччилэрэ 24. — духи особого знака шаманского до-
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стоинства в виде медной пластинки, пришиваемой спереди 
шаманской одежды (на месте сердца) [Пек., Т. I, стлб. 251]. 
И²эрэ далай иччилэрэ 25. — духи моря Нижнего мира, кото-
рые пытались прегродить путь Дьирибинэ Боотура. 
Киргил к³т³р — 26. птица, в которого превращаются богатырь-
абаасы Обот Чупчур±ан и шаманка Нижнего мира Ытык 
Кылыйдаан. 
Кустук Кутурук — 27. помошник кузнеца Кыдай Бахсылаана, 
делающий стрелы для лука. От кустук — боевая стрела или 
наконечник стрелы (преимущественно треугольной фор-
мы) [БТСЯЯ, Т. IV, с. 133]. 
Кµн Дь³´µ³лдьµн Тойон — 28. см. Кµн Дь³´µ³лдьµт Тойон.
Кµн Дь³´µ³лдьµт Тойон — 29. отец Кыыс Тэгиэримэ Куо. Кµн 
— солнце; дь³´µ³лдьµт — слуга, посыльный, прислужник, 
помощник [БТСЯЯ, Т. III, с. 432]; Тойон — господин. 
Кµн Кµ³гэл Хотун — 30. мать Кыыс Дэбилийэ Куо.
Кµн Тэгиэримэ Куо —31.  см. Кыыс Тэгиэримэ Куо.
Кµ³гэлдьин Тойон — 32. отец Кыыс Дэбилийэ Куо.
Кµ³рчµт К³к³³н³й уустар — 33. помошники кузнеца Кыдай 
Бахсылаана, работающие на кузнечном мехе. Кµ³рчµт — от 
кµ³рт — мех кузнечный (для нагнетания воздуха) [БТСЯЯ, 
Т. V, с. 65]. 
Кыдай Бахсылаан — 34. кузнец, который выковал оружие и 
сделал неуязвимым богатыря Дьирибинэ Боотура.
Кыргыс кыргыттара — 35. дочери божества Кыргыс, эпические 
персонажи действующие совместно с О´ол уолаттара — 
сыновьями Осола. 
Кыталык к³т³р — 36. стерх, в которого превращается шаманка-
айыы 
Кыыс Дэбилийэ Куо — 37. невеста богатыря Сир Ньирили. 
Кыыс Тэгиэримэ Куо — 38. красавица из племени айыы, по-
хищенная богатырем абаасы Хаан Хатылаан, суженая Дьи-
рибинэ Боотура.
Кыыс Тэгиэримэн Куо — 39. см. Кыыс Тэгиэримэ Куо.
Кыыс Чакыйдаан Куо — 40. шаманка-абаасы, охраняющая по-
хищенную красавицу Кыыс Тэгиэримэ Куо, сестра Хаан Ха-
тылаана.
Обот Чупчур±ан — 41. богатырь абаасы, противник Дьириби-
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нэ Боотура, старший брат Хаан Хатылаана. Обот — об-
жорство, ненасытность, чрезмерное желание есть [БТСЯЯ, 
Т.VII, с. 192]; Чупчур±ан — чмокающий; причмокивание 
[Пек., Т. III, стлб. 3697]. 
Одун Хаан — 42. имя Дьылга Хаана — бога судьбы. 
Оло²холоон о±онньор — 43. старик-олонхосут; упоминается в на-
чале текста олонхо, не является действующим персонажем. 
О´ол уолаттара — 44. сыновья Осола, сыны «несчастных слу-
чаев» эпические персонажи, действующие совместно с 
Кыргыс кыргыттара — дочерями божества Кыргыс. 
Сир Ньирили — 45. сын богатыря Дьирибинэ Боотура. Сир — 
земля; Ньирили — от ньирилий — гулко, громко грохотать, 
гудеть [БТСЯЯ, Т.VII, с. 116]. 
Тимир Дьи´эттэй — 46. железный богатырь-абаасы, противник 
Дьирибинэ Боотура, брат Хаан Хатылаана. 
Тимир Дьэ´иттэй — 47. одноглазый, однорукий и одноногий 
богатырь-абаасы, которому Хаан Хатылаан повелел убить 
Дьирибинэ Боотура и пообещал вознаграждение — скот.
Тойон Долгуйа бухатыыр — 48. брат Кыыс Тэгиэримэ Куо, бо-
гатырь айыы.
Умсары Дуолай — 49. дух-хозяин великого моря Улуу Бай±ал в 
Нижнем мире.
Унньу-Санньы о±онньор — 50. отец богатыря-абаасы Тимир 
Дьэ´иттэй, дух моря.
¥рµ² Аар Тойон — 51. верховный бог, глава Верхнего мира, 
божеств айыы.
¥рµ² Кымы´ыкы52.  о±онньор — имя старика, смастерившего 
кубок-чорон богатыря Эриэдэй Бэргэн; не является дей-
ствующим персонажем.
¥µт Аас Тойон — 53. см. ¥рµ² Аар Тойон. 
Хаан Дьа²ылы — 54. богатырь-абаасы, противник Дьирибинэ 
Боотура. 
Хаан Хатылаан — 55. богатырь-абаасы, противник Дьирибинэ 
Боотура, младший брат Обот Чупчур±ана. 
Халыйдаан уда±ан —56.  шаманка-абаасы, мать богатыря-
абаасы Хаан Дьа²ылы. 
Харах Хаан Тойон — 57. отец богатыря-абаасы Хаан Дьа²ылы.
Харда² Баай Тойон — 58. отец богатыря-абаасы Хаан Хатылаана. 
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Чу²кунуур Чуура 59. — богатырь-абаасы, младший брат Хаан 
Хатылаана.
Чы²ыйдаан уда±ан — 60. мать богатыря-абаасы Чу²кунуур 
Чуура; выявлено однократное упоминание её персоны под 
другим именем — Уот Чула±ай Хотун.
Чы²кыныыр Чы²ыс Тойон — 61. отец богатыря-абаасы Чу²-
кунуур Чуура; выявлено однократное упоминание его пер-
соны под другим именем — Чы²ырыын Тойон.
Чы²ыс Хаан — 62. божество судьбы. Чы²ыс — жестокий, 
жесткий, непреклонный, неумолимый [Пек., Т. III, стлб. 
3721-3722]. 
Ынахсыт Айыы Хотун — 63. дух дарующий телят; стару-
ха, покровительница телят; дух рогатого скота; старуха-
покровительница рогатого скота [Пек., Т. III, стлб. 3799]. 
Ытык Кылыйдаан уда±ан — 64. шаманка-абаасы, желавшая 
просвататься к Дьирибинэ Боотуру и укрывавшая сердце 
богатыря-абаасы Хаан Дьа²ылы. 
Эрбийэ Хотун — 65. жена Кµн Дьµ´µ³лдьµн Тойона, мать Кыыс 
Тэгиэримэ Куо.
Эдьэ²-Ходьо² старуха — 66. мать богатыря-абаасы Тимир 
Дьэ´иттэй, дух озера.
Эргиэдэй Бэргэн —67.  см. Эриэдэй Бэргэн.
Эриэдэй Бэргэн — 68. богатырь Среднего мира, оказавший по-
мощь Дьирибинэ Боотуру в победа над Хаан Хатылааном.
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топонимы

Аар Дуук Мас — 1. священное дерево страны Олонхо. Аар — 
составная часть имени, священный, великий; Дуук — от 
рус. дуб; Мас — дерево. 
Алаас Эбэ Хотун — 2. великая долина, центр земли Олонхо, 
где живут Архаанньал Тойон о±онньор и Айыы Нуурал-
дьын Хотун. Эбэ — почтенная, почесть. Хотун — госпожа.
Алыы алаас — 3. алаас, находящийся во владении богатыря 
Эриэдэй Бэргэн.
Араап бай±ал — 4. море в Нижнем мире, на берегу которой 
проживает богатырь-абаасы Чу²кунуур Чуура. 
Арсан Дуолай дойдута — 5. Нижний мир.
Барта мыраан — 6. холм, находящийся вдоль речки во владе-
нии Дьирибинэ Боотура.
Буор Кудулу бай±ал — 7. огненное смоляное море в Нижнем 
мире, в котором расплавляется железо.
Бырта мыраан — 8. см. Барта. 
Дуур к³мµс булгунньах — 9. холм, где стоит священное дерево 
Аар Дуук Мас, самая середина Среднего мира. 
Кимиэн-имээн дойду — 10. страна, в котором росла лиственни-
ца, из которой крепкая часть древесины была использована 
при создании богатырского лука. 
К³±³р³р кµ³х бай±ал — 11. море, находящееся на распутии в 
Средний и Нижний миры. 
Лабыгырас аартык — 12. один из перевалов, ведущих в Ниж-
ний мир.
Орто мэ²э дьа±ыл дойду — 13. Средний мир.
Силээн µрэх — 14. речка, находящаяся на краю Среднего мира.
Суккуор Хаан аартык — 15. один из перевалов, ведущих в Ниж-
ний мир. 



топонимы 

Сµдµ Дьаалы аартык — 16. один из перевалов, ведущих в Ниж-
ний мир.
Таас туруут чыыстай буолак — 17. место, специально отведен-
ное для битвы богатырей. 
Толоон µрэх —18.  речка, находящаяся на краю Среднего мира.
Тумаан-имээн дойду — 19. страна, в котором росла береза, из 
которой была использована береста при создании богатыр-
ского лука. 
Улуу бай±ал — 20. великое море в Нижнем мире. 
Уот Кудулу бай±ал — 21. огненное море в Нижнем мире. 
Уот Чумулу бай±ал — 22. огненное смоляное море в Нижнем 
мире, где находится утёсистая скала, поверхность которого 
соразмерна с четырьмя ступнями.
¥ргµнньэх µрэх — 23. речка, протекающая через владения бога-
тыря Эриэдэй Бэргэн.
Хабаан-ибээн дойду — 24. страна, где росла береза, которая 
была использована при создании богатырского лука. 
Харта хайа — 25. гора, находящаяся во владении богатыря 
Дьирибинэ Боотура.
Чохооччу толоон — 26. долина, находящаяся во владении бога-
тыря Эриэдэй Бэргэн.
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строки
Вступление В стародавние времена, когда еще три 

якута не появились, была сотворена Мать-
Земля. В этом Среднем мире, в самом 
его центре, на серебрянном холме росло 
священное древо Аар Дуук Мас. Вблизи 
него, в том же поле «алаас эбэ хотун», жили 
старик Архаанньал Тойон и старуха Айыы 
Нууралдьын Хотун. Они имели много скота 
и другого богатства, однако детей у них 
не было. В один день Айыы Нууралдьын 
узнала, что беременна и вскоре родила 
мальчика. Он рос очень быстро. Однажды, 
чтобы узнать свое предназначение он 
отправился к древу Аар Дуук Мас, но 
ответа не было.

1—591

Завязка первого 
звена сюжета

И в ночь того дня, вдруг к ним прибыл 
огромный трехглавый орел — Далан 
Ексекю. Это был богатырь-абаасы Хаан 
Хатылаан. Он приказал выдать мальчика 
в качестве утехи для его невесты Кыыс 
Тэгиэримэ Куо. Однако, побоявшись 
его богатырской силы, богатырь абаасы 
устремился на Север. В это время с небес 
спустился белоснежный стерх — шаманка 
Айыы Дьура±астай, которая нарекла 
мальчика Дьирибинэ Боотуром и велела 
поехать к кузнецу Кыдай Бахсылаану за 
богатырским снаряжением. 

592—910

Развитие первого 
звена сюжета

Чтобы направиться на дальний путь, 
Дьирибинэ Боотур обратился к духу-
хозяйке Среднего мира Аан Алахсын Хотун,

911—1542
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живущей в Аар Дуук Мас, чтобы она 
выдала ему коня. Вскоре с небес верхом 
на облаке спустился богатырский конь и 
Дьирибинэ Боотур его запряг. Внезапно 
конь заговорил человеческим голосом и 
сообщил, что у Дьирибинэ Боотура кости 
еще не окрепли и он еще не возмужал, 
также попросил прислушиваться его 
советам. После этого Дьирибинэ Боотур 
поехал к кузнецу Кыдай Бахсылаану. 
Ехал он очень долго, путь его был 
изнурительным. Он дошел до такой страны, 
где вместо земли были одни камни. Здесь 
он прибыл к Кыдай Бахсылаан Тойону и 
попросил сделать его неуязвимым. После 
чего кузнецы-помощники привязали его 
железными канатами и его самого стали 
ковать так, чтобы кости не ломались и 
кровь не вытекала. Трижды опускали в 
огненное море Уот Кудулу Байгал. Также 
выковали ему оружие и доспехи. После 
чего Кыдай Бахсылаан Тойон благословил 
богатыря-айыы стать защитником и 
родоначальником племени айыы аймага. В 
ответ Дьирибинэ Боотур поблагодарил его 
и поклялся защищать людей солнечного 
улуса до последней капли крови, до 
последнего дыхания.

Дьирибинэ Боотур направился вызволять 
Кюн Тэгиэримэ Куо из плена Хаан 
Хатылаана. Он ехал так долго, что 
наступление лета узнавал по пению птиц, 
а зимы по морозу. Вскоре он достиг 
края родной земли и обнаружил горный 
перевал — пропасть Суккуор Хаан артык, 
где повсюду были расставлены ловушки. 
Однако, наш богатырь благодаря своему 
волшебству превратился в копье и
преодолев все ловушки, попал в Нижний 
мир. Спустившись туда, он вытащил из 

1543—1963



330 

кармана черный камень, и бросил, 
покрутив ее три раза на солнечной 
стороне. Камень превратился в его коня. 
Дьирибинэ Боотур на своем пути встретил 
шаманку абаасы Алахай Куо. Началась 
борьба, продолжавшаяся тридцать дней и 
ночей. Дьирибинэ Боотур одержал победу. 
Однако, сердце и печень Алахай Куо 
убежали в глубь великого моря Улуу 
Байгал и при этом угрожали, что когда 
его дети подрастут, она вернется вновь и 
одолеет его.

Дьирибинэ Боотур продолжил свой 
путь дальше. На его пути встретился 
полностью железный богатырь абаасы 
Тимир Дьисэттэй. После словесной 
перепалки произошла схватка. Они 
бились ровно тридцать дней и ночей, 
их силы оказались равными. Далее они 
отправились на местность Таас Туруут 
Чыыстай Буолак. Там они бились в 
течение шестидесяти дней, но все равно 
их силы оказались равными и у обоих 
иссякли силы. В этот момент тунгусский 
богатырь Ардьамаан, охотясь, случайно 
наткнулся на них и выручил Дьирибинэ 
Боотура, дав ему попить воды бессмертия 
«елбет монгуу уу». После чего, богатырь 
айыы одолел врага и направился спасать 
красавицу Тэгиэримэ Куо.

1964—2463

Дьирибинэ Боотур добирается до 
местности, где в горе проживает богатырь 
абаасы Хаан Хатылаан. Хаан Хатылаан 
предлагает обойти раздор и жениться на 
его сестре Кыдьырдаан Куо. Дьирибинэ 
Боотур, понимая, что не осилит его, 
притворяется рабом и устраивается к 
ним помощником по хозяйству. Девушка 
Кыыс Тэгиэримэ Куо чувствует, что у 
них живет не простой слуга. Во время 

2464—3063
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очередного ухода Хаан Хатылаан, 
девушка просит помощи от него, на что 
Дьирибинэ Боотур советует ей уговорить 
богатыря абаасы снять свои доспехи. Но 
Хаан Хатылаан, будучи осторожным, 
отказывается от просьбы девушки и опять 
куда-то уходит. Дьирибинэ Боотур решает 
потягаться своими силами и отправляется 
на его поиски.

Дьирибинэ Боотур приезжает к огромной 
горе и застает врага, спящего в облике 
трехголового дракона. Почуяв угрозу, 
Хаан Хатылаан сразу же просыпается и 
не дает убить себя. Начинается жестокая 
схватка длительностью тридцать дней. 
Затем Хаан Хатылаан предлагает ему 
отправиться к морю Буор Кудулу и 
нырнуть до самого дна, где водится вода 
смерти, которая расплавляет даже железо. 
Кто останется живой, тот и получит 
красавицу. Богатырский конь Дьэргэлгэн 
сююрюк советует своему хозяину не 
поддаваться уловкам богатыря абаасы 
и выбросить в это море его самого. 
Дьирибинэ Боотур преследуя Хаан 
Хатылаана, по пути встречает духа дороги 
Ала Буурай, который благословляет его 
на удачный поход. Доехав до указанного 
места, будит спящего Хаан Хатылаан. 
Дьирибинэ Боотур оборачивается в щуку 
с девятислойной железной панцирью 
и нырнув под огненную смоляную 
воду, выходит целым и невредимым. А 
Хаан Хатылаан отказывается от им же 
предложенного испытания, но и уступить 
девушку не намеревается. Начинается 
шестидесятидневная беспощадная битва. 
Дьирибинэ Боотур начинает уступать 
своему противнику и ему приходиться 
бежать.

3064—4052
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Дьирибинэ Боотур приезжает в Средний 
мир, в местожительство великого богатыря 
Эриэдэй Бэргэн и просит помочь спасти 
красавицу. Эриэдэй Бэргэн, попрощавшись 
с духами огня, леса, земли и со своими 
родными, отправляется вместе с Дьирибинэ 
Боотур в Нижний Мир. Хаан Хатылаана 
они застают опять же спящим в облике 
трехголового дракона, но убить его сразу 
не получается. После шестидесятидневной 
битвы, богатыри айыы вдвоем одолевают 
Хаан Хатылаана, который упрекает их за 
несправедливость. Перед смертью сердце 
и печень богатыря абаасы превращаются 
в ящерицу, которая быстро уходит в глубь 
моря. Богатыри айыы разрушают тело 
абаасы и расходятся по своим дорогам.

4053—4847

Развязка первого 
звена сюжета

Дьирибинэ Боотур приезжает на место, где 
Хаан Хатылаан держал взаперти красавицу 
Кыыс Тэгиэримэ Куо. Здесь его встречает 
шаманка Нижнего мира Кыыс Чакыйдаан 
Куо, охранявшая девушку в период 
отсутствия своего брата. Кыыс Чакыйдаан 
Куо, увидев Дьирибинэ Боотур, призывает 
на помощь богатыря абаасы Чункунуур 
Чуура. После тридцатидневной схватки 
Дьирибинэ Боотур убивает шаманку и 
освобождает связанную Кыыс Тэгиэримэ 
Куо. Вместе они отправляются на родину 
Дьирибинэ Боотур.

4848—5055

Завязка второго 
звена сюжета

По пути в Средний мир к ним прилетает 
удаганка Айыы Дьурагастай в облике 
стерха и извещает о настигшей беде 
— богатырь абаасы Чункунуур Чуура 
погубил родных и близких Дьирибинэ 
Боотура. Дьирибинэ Боотур превращает 
свою невесту в черный камень, и спрятав 
его в свой карман, скачет на родину. 
Он находит тела своих родителей, 
непочтительно выброшенных

5056—5278
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на сгоревшей местности. Выжила лишь 
скотница Симэхсин, которая сообщает 
богатырю, что все это — дело рук 
Чункунуур Чуура, решившего отомстить за 
смерть своего старшего брата.

Развитие 
второго звена 
сюжета

Дьирибинэ Боотур спускается в Нижний 
мир в поисках своего врага. Конь 
богатыря предупреждает своего хозяина, 
что никто еще не осилил Чункунуур 
Чуура, но советует ему не отступать и 
быть предельно осторожным. 
Дьирибинэ Боотур доезжает до 
местности, где проживает одноглазый, 
однорукий и одноногий Тимир 
Дьэ´иттэй. Хаан Хатылаан повелел ему 
убить Дьирибинэ Боотур и пообещал 
большое вознаграждение. Тимир 
Дьэ´иттэй предлагает богатырю айыы 
не доставлять ему хлопот и вернуться 
домой, а Хаан Хатылаану он скажет, что 
выполнил задание. Но Дьирибинэ Боотур 
показывает ему кукиш и, после тридцати 
дней безжалостной схватки, убивает 
Тимир Дьэ´иттэй. После разрушения 
всей местности и их обитателей, 
Дьирибинэ Боотур продолжает свой путь.

5279—5803

Дьирибинэ Боотур приезжает к морю 
Араап, на берегу которого находит 
огромную гору, похожую на жилище. 
Оттуда выходит огнедышащий черный 
дракон и превращается в Чункунуур 
Чуура. После словесной перепалки, 
начинается разрушительная схватка 
богатырей, которая длится в течение 
шестидесяти дней. Чтобы сохранить 
хоть оставшиеся неповрежденные земли, 
Чункунуур Чуура предлагает сменить 
место битвы — в южном направлении
на берегу синего моря, где развешены 
черепа девяноста девяти богатырей. Сам 
богатырь абаасы отправляется

5804—6245
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туда, превратившись в огненный вихрь. 
Богатырь айыы превращает своего коня 
в черный камень, кладет его в карман и, 
обернувшись ястребом, летит вслед за 
Чункунуур Чуура.
Во время своего полета Дьирибинэ 
Боотур замечает поселение, откуда 
извергается то черный, то белый 
странный дым. Богатырь приземляется и 
понимает, что попал в страну колдовства 
и магии. Шаманка-невидимка Нижнего 
мира Уот Сарасын выражает свою 
симпатию и предлагает ему себя в жены. 
Дьирибинэ Боотур, взвесив свои шансы 
на победу, решает одолеть колдунью 
хитростью. Он извещает её о взаимной 
любви и страсти, о том что специально 
к ней посвататься приехал и просит 
поскорее явиться к нему во плоти наяву. 
Обрадовавшаяся Уот Сарасын предстает 
перед ним в своем истинном облике — 
голая, одногрудая, однорукая и одноногая 
тварь. Дьирибинэ Боотур врасплох 
нападает на неё, та оказывает сильный 
отпор. Только после шестидесяти дней 
жестокой схватки, Уот Сарасын просит 
пощады, пообещав помочь в свержении 
Чункунуур Чуура. Дьирибинэ Боотур 
оставляет её в живых и едет дальше.

6246—6700

На обусловленном месте Чункунуур 
Чуура встречает Дьирибинэ Боотура 
в облике огнедышащего дракона и 
обвиняет его в убийстве своей старшей 
сестры Уот Сарасын. Начинается схватка. 
Из-за их разрушительной силы в Нижний 
мир приходит хаос, его обитатели 
пишут жалобу верховному божеству 
Юрюнг Аар Тойон и просят укротить 
разбушевавшихся богатырей. Юрюнг Аар 
Тойон посылает трех богатырей Верхнего

6701—7198
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мира, чтобы те доставили провинившихся 
к нему. Они разом привязывают 
обеих богатырей железным канатом и 
насмехаются над Чункунуур Чуура, что 
тот оказался слабее, чем они думали. 
Начинается допрос перед Юрюнг Аар 
Тойон. Дьирибинэ Боотур рассказывает 
о том, что Чункунуур Чуура убил его 
родителей и он намерен мстить за них, 
пока жив. После разбирательства, за 
провинности и грехи, постанавляют 
лишить одной жилки из сухожилий 
Чункунуур Чуура. Чункунуур Чуура не 
признает свою вину и заявляет, что не 
подчиняется их суду, и просто так не 
даст себя тронуть. Юрюнг Аар Тойона 
настораживает его агрессия и он, от 
греха подальше, решает отпустить их, 
мотивируя тем, что разберутся сами.
Богатыри возвращаются на прежнее 
место битвы и продолжают схватку. 
После шестидесяти дней Чункунуур 
Чуура предлагает зря силы не тратить и 
помириться, сообщает, что его родителей 
может оживить при помощи живой воды. 
Но Дьирибинэ Боотур не поддается его 
уловкам и битва продолжается. В один 
момент Чункунуур Чуура неожиданно 
превращается в огонь и удаляется от берега 
в огненное смоляное море. Вслед говорит, 
что будет его ждать на утёсистой скале, 
поверхность которой соразмерна лишь 
четырем ступням и там решится их судьба. 
Из кармана Дьирибинэ Боотур выпадает 
черный камень и превращается в красавицу 
Кыыс Тэгиэримэ Куо. Девушка пытается 
отговорить своего жениха от опасного 
испытания и вернуться на родину, 
рассказав, что у Чункунуур Чуура есть 
сестры шаманки, которые обязательно
посодействуют своему брату. Но Дьирибинэ

7199—7528
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Боотур не желает отказаться от своего 
решения, и обернув девушку снова в 
камень, превращается в белый туман и 
летит за следом Чункунуур Чуура.

Кульминация 
второго звена 
сюжета

Дьирибинэ Боотур прилетает к скале, 
на которой уже стоит Чункунуур Чуура, 
и встав рядом, сразу отталкивает 
противника. Тот падает в огненное море, 
но на полпути его спасает невидимая 
шаманка Ап Чарай с помощью 
своего бубна и обратно поднимает на 
поверхность утёса. Чункунуур Чуура, в 
свою очередь, тоже толкает Дьирибинэ 
Боотура. К богатырю айыы приходит на 
помощь шаманка абаасы Уот Сарасын. 
Она также доставляет Дьирибинэ Боотура 
на поверхность утёса. Дьирибинэ Боотур 
во второй раз толкает Чункунуур Чуура, 
которого опять спасает невидимая 
шаманка. Но когда та стала поднимать 
богатыря абаасы наверх, Уот Сарасын 
выплёвывает насквозь её бубен. 
Чункунуур Чуура падает в огненную 
смолу и сгорает. Невидимая шаманка 
плача, покидает место битвы, улетает на 
север. Шаманка Уот Сара´ын прощается 
с Дьирибинэ Боотур, пообещав больше 
не пересекаться с ним и пожелав ему 
счастья, превращается в огненный вихрь 
и исчезает без следа.

7529—7698

Развязка второго 
звена сюжета

Дьирибинэ Боотур поднимается наверх, 
обращает свою невесту и конь в их 
собственный облик, и они благополучно 
возвращаются на родину богатыря. Их 
с благословением встречает дух земли 
Аан Алахсын, живущая на древе мира 
Аар Дуук Мас. Дьирибинэ Боотур своих 
родителей, захороненных родственниками 
на арангасах, оживляет с помощью живой 
воды. Устраивается великий праздник,

7699—8101
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чествующий защитника племени айыы. 
Дьирибинэ Боотур перед своим народом 
и духами-иччи, кланется, что всегда будет 
защищать их от темных сил и больше 
племена абаасы не будут беспокоить их 
благодатную жизнь. Так, Дьирибинэ 
Боотур и Кыыс Тэгиэримэ Куо жили-
проживали счастливо на Среднем 
мире.

Завязка третьего 
звена сюжета

Дьирибинэ Боотур и Кыыс Тэгиэримэ 
Куо жили очень богато и мирно. Однажды 
к ним пожаловал богатырь абаасы Хаан 
Дьангылы и вызвал Дьирибинэ Боотура 
на битву с целью заполучить в жены 
Кыыс Тэгиэримэ Куо и исчез в Северном 
направлении. 
Дьирибинэ Боотур обратился к духe-
хозяйке Среднего мира Аан Алахсын с 
просьбой присматривать за своим скотом 
и благословить его на дальний путь. Во 
время подготовки к походу его конь 
заговорил по-человечески и сообщил, что 
Хаан Дьангылы обладает волшебством 
и хранит свои три сердца в трех разных 
местах. Также конь сказал, что скоро у него 
родится сын и верховные божества нарекли 
его именем Сир Ньирили. Затем Кюн 
Тэгиэримэ Куо просит мужа остаться, так 
как ей приснилось, что будто Дьирибинэ 
Боотур был побежден. Но Дьирибинэ 
Боотур, попрощавшись с женой, пустился 
вслед за Хаан Дьангылы.

8102—8796

Развитие 
третьего звена 
сюжета

Путь его был очень долгим и 
изнурительным. Он достиг края родной 
земли. Вдруг на его пути встретился 
богатырь абаасы Обот Чупчурган, который 
стал угрожать ему расправой. Началась 
борьба, они бились беспрерывно в течении 
тридцати дней. Из-за их страшной битвы 
Нижний мир стал шататься. Дух

8797—9454
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Великого моря Умсары Дуолай велит 
Дьирибинэ Боотуру сменить место битвы и 
предупреждает, что если он ослушается, то 
беспощадно утопит его в Огненном море.
Вдруг с небес спускается богатырь айыы 
Сир Ньирили — сын Дьирибинэ Боотура 
и говорит, что все три сердца Обот 
Чупчургана выброшены на съедение духу 
Умсары Дуолай. Далее сын и отец вдоем 
одолели Обот Чупчургана, его останки 
придали огню. Затем Сир Ньирили 
богатырь отправляется свататься к Кыыс 
Дэбилийэ Куо, а Дьирибинэ Боотур — 
искать Хаан Дьангылы.
Ехал он долго, его пытались остановить 
духи моря Ингэрэ и Дьэс Эмэгэт, но наш 
богатырь раздавил их. Вдруг Дьирибинэ 
Боотур наткнулся на спящего богатыря 
абаасы, им оказался Хаан Дьангылы. 
Проснувшись от сильного удара в голову, 
он сказал, что убитый Дьирибинэ Боотуром 
Обот Чупчурган был его старшим братом 
и что за это он убьет его самого. Богатыри 
двух миров сцепились в битве. Началась 
кровопролитная борьба, из-за которого 
Нижний мир погрузился в мрак. Его 
жители стали писать жалобные письма 
самому Юрюнг Аар Тойону, чтобы тот 
умерил пыл богатыря айыы. Несмотря 
на это богатыри все равно продолжали 
биться. На девяностый день битвы 
Дьирибинэ Боотур почувствовал, что его 
силы иссякают и тогда он предложил Хаан 
Дьангылы отдохнуть в течении тридцати 
дней и потом продолжить бой. На что 
тот охотно согласился и сразу же заснул 
мертвецким сном. В это время Дьирибинэ 
Боотур отправился на поиски трех сердец 
Хаан Дьангылы. По пути он встретил
шаманку абаасы Ытык Кылыйдаан. Она 
сообщила, что знает где спрятаны сердца

9455—10543
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богатыря абаасы, и если Дьирибинэ Боотур 
удовлетворит ее похоть, то она сообщит 
где они спрятаны. В ответ Дьирибинэ 
Боотур стал сечь ее мечем и требовать 
выдать сердца Хаан Дьангылы. Заполучив 
желаемое, наш богатырь расправился с 
девкой абаасы, а сердца Хаан Дьангылы 
придал огню. После чего он стремительно 
возвратился в место битвы, где его 
поджидал разгневанный Хаан Дьангылы. 
После словесной перепалки они стали 
биться.

Кульминация 
третьего звена 
сюжета

На шестидесятый день битвы богатырь 
абаасы стал проигрывать. В этот момент 
Дьирибинэ Боотур ударил саблей кылыс 
в черную печень и рассек его от самой 
промежности до кончика носа. Затем 
отрубил голову. Лежа при смерти Хаан 
Дьангылы попросил сохранит его душу 
«салгын кут» и предложил обменять его 
на воду бессмертия. Однако, узнав где 
хранится вода бессмертия, Дьирибинэ 
Боотур убил Хаан Дьангылы.

10544—
10721

Развязка 
третьего звена 
сюжета

Дьирибинэ Боотур телом своего врага 
угощает духа Умсары Дуолайа. Тот, в 
знак благодарности, передает богатырю 
воду бессмертия. Расправившись с врагом 
Дьирибинэ Боотур направляется на родную 
землю. На его пути не было никаких 
преград. 

10722—
10871

Заключительная 
часть

Его встретили родители Архаанньарл 
Тойон и Айыы Нууралдьын Хотун. В честь 
его возвращения собрали всех близких и 
дальних людей и устроили пир. Дьирибинэ 
Боотур перед собравшимися произнес 
клятву. После чего все люди солнечного 
улуса стали жить в мире и достатке.

10872—
11133
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Краткое описание рукописи олонхо  
«Дьирибинэ Боотур» 

Самозапись В.О. Каратаева

Рукоп. текст

Состоит из 4-х общих тетрадей по 96 листов. На обложках тетрадей 
сверху дана нумерация римскими числами. Первые 3 тетради — в клетку, 
четвертая — в линейку. Записи сделаны через клеточку синей пастой, 
имена персонажей перед их песнями — красной. Запись текста осущест-
влен без проставления знаков препинания. Имеются грамматические и 
орфографические ошибки. Буква «е» часто заменяет буквы «э» и «иэ». 

Тетрадь №1: На обложке тетради имеется надпись: «1990 с. В.О. Ка-
ратаев «Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах Дьирибинэ Боотур». Всего 96 страниц. 
Односторонняя запись. На последней странице на языке оригинала ука-
зана дата окончания записи: «1990 с бес ыйын 2 кµне В.О. Каратаев» — 
02.06.1990 г.

Тетрадь №2: Обложка подписана: «ВО Каратаев». Всего 96 страниц. 
Односторонняя запись. На последней странице на языке оригинала ука-
зана дата окончания записи: «1990 бес ыйын 10 кµне» — 10.06.1990 г.

Тетрадь №3: Обложка подписана: «ВО Каратаев». Всего 118 страниц: 
1-6 страницы — односторонняя запись, 7—50 — двухсторонняя запись, 
51—118 — односторонняя запись. На последней странице на языке ориги-
нала указана дата окончания и место записи: «1990 от ыйын 4 кµне бµлµµ 
куората ст. Аржакова 18 ВО Каратаев» — 04.07.1990 г., г. Вилюйск.

Тетрадь №4: На обложке дается только нумерация: «IIII». На оборот-
ной стороне обложки имеется надпись: «Дьэргэлгэн сµµрµк аттаах Дьи-
рибинэ Боотур» В.О. Каратаев. Алтынньы 15 к. 1990 с. (≈10 ты´. строка)». 
На последней странице на языке оригинала указана дата окончания за-
писи: «Атырдьах ыйын 22 к. 1990» — 22.08.1990 г.

На якутском языке. Написано ручкой.
Сохранность хорошая.
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