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Ð.Н. Анисимов

Îëî²õî´óò Ê.Í. Íèêèôîðîâ-Ë³ê³÷³³í óîííà êèíè 
«Õàáûð êèèðñèèëýýõ Õàáûòòà Áýðãýí» îëî²õîòî

Cир эргимтэтин у´ук хоту ³ттµгэр, тыйыс тымныы тыын-
наах Саха сиригэр хас да µйэлэр, ты´ыынчанан сыл тухары бокуйар 
сµ´µ³хтээх боро² ураа²хай саха норуота бµгµ²²µ кµ²²э уу´аан-
тэнийэн олорор. Кини бу дойдуну булуо±уттан ылата, ха±ыс эрээ-
ри ханнаа±ар да кэрэ айыл±атын тыыныгар, тэтимигэр киирсэн, 
ол µйэлэр охсу´уулаах уор±аларыттан баччаа²²а дылы харыстаан-
ара²аччылаан а±албыт сµдµ баайа, омугу омук дэтэрэ – кини сµмэ-
´иннээх тыла-³´³, с³² сµ³гэйэ-с³л³г³й³ – Оло²хото буолар. 

Тыла суох – омук суох. Ки´и ырата, толкуйа, оло±у ылыныы-
та – барыта т³р³³бµт тылынан бэриллэр. Саха оло²хото – бу кини 
µйэлэр тухары муспут ³йµн-санаатын куо±айар чыпчаала. Оло²хо 
хас биирдии ки´ини кэрэ±э сирдиир, сырдыкка дьулу´уутун кынат-
тыыр айылгылаах.

Омук дьонунан-сэргэтинэн баай. Дьоно-сэргэтэ – талаанынан. 
Оло²хо´ут, ойуун, уус, кµµстээх, бы´ый ки´и – кинилэр бары 
норуот киэн туттар, µйэлэр тухары уостан тµспэт сэ´эн-кэпсэл 
о²остор, айыл±аттан айдарыылаах, сиртэн ситимнээх ураты дьоно.

Хомо±ой хо´оону хоннорбут, ылба±ай ырыанан ымыыламмыт, 
у´уну-киэ²и анаарбыт, дэгиттэр талааннаах оло²хо´ут саха ыалын 
маанылаах ыалдьыта. Былыргы саха оло±ор улуу оло²хо´уту истээ-
ри ыраахтан-чугастан ы²ырсан, дьон-сэргэ мустар, дьол-соргу тос-
хойор тµгэнэ µµнэр. 

Aрхыып, сурук-бичик туо´улуурунан, Саха сиригэр XVII-XXI 
µйэлэргэ барыта 700-тан тахса оло²хо´ут баара биллэр. Ол кур-
дук, Таатта±а – И. Охлопков-Чочойбох, И.В. Винокуров-Таба-
хыырап, Уус-Алда²²а – Д.М. Говоров, Н.П. Бурнаøев-Боодо±ос, 
Амма±а – Т.В. Çахаров-Чээбий, Å.Å. Иванова, Мэ²э-Ха²аласка – 
И.И. Бурнаøев-То² Суорун, Н.А. Абрамов-Кынат, Бµлµµгэ – 
В.О. Каратаев, Н.И. Седалиùев-М³ч³к³, Ньурба±а – И.П. Догоþков-
До±ойук Уола, И.М. Харитонов-Саахардаах Дьуона, Сунтаарга – 
Я.В. Васильев-Та±а уола Ырдьа² Дьаакып, М.Ç. Мартынов уо.д.а. 
аатыран-сура±ыран олорон ааспыттара.

Били²²и балысхан сайдыылаах, тµргэн тэтимнээх µйэ±э тех-
ногеннай цивилизация аарыгыран сайдан турар кэмигэр µп-харчы, 
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баай-дуол хаардыы хааман дьон ³йµн-санаатын муунту гынар, ки-
чэллээхтик кистэнэн кэлбит билиибитин сиик буолан симэлитэр 
кутталланар. Маннык кэм²э ки´и кыра ычаланар, бодотун сµтэрэр, 
кµннээ±и кµлµккэ кубулуйар. Ол да и´ин Аан дойдутаа±ы ÞНÅСКО 
тэрилтэтэ саха оло²хотун бµттµµн ки´и-аймах духовнай баайынан 
билиммитэ саха норуотугар киэ² эйгэ±э бэйэтин туспа суолун тэ-
лэригэр, ураты миэстэтин булунар кыахтанарыгар кµµс-к³м³, тирэх 
буолар. Инникитин да±аны атын ³л³н-сµтэн симэлийэр у´угар тиий-
бит, хараабыт омукка Оло²хо модун кµµ´µнэн, кµµстээх ³йµнэн-
санаатынан к³м³-тирэх да буолар тµгэннэрэ баар буолуо диэн саар-
бахтаныллыбат. 

Оло²хо кыа±а µрдµк. Санаата далаа´ыннаах. Оло²хо – олох 
философията – сырдык хара²а кµµстэр µйэлээх кµрэстэ´иилэрэ, 
ыччаты-ки´ини сиэрдээх буоларга иитии, айыл±аны кытта биир си-
тимнээхтик олоруу, ки´иэхэ µйэлээх тапталы-эрэли са±ыы, бэйэ-бэ-
йэни ытыктыырга µ³рэтии, ки´и ис туругун сайыннарыы. Бу барыта 
арылхайдык, иччилээхтик оло²хо тылын-³´µн устата сыыйыллан-
сындаа´ыннанан са´а сытар.

XXI µйэ оло²хото сайдар кэ²иир кэскиллээх, туругурар дьыл-
±алаах. С³пт³³х кэм²э ылыныллыбыт Саха Республикатын прави-
тельствотын оло²хону µйэтитиигэ, тар±атыыга бырагырааммата кэ-
лин тµмµгэ к³стµ³ диэн эрэниллэр. 

6 6 6

Áµлµµ уонна ¥³´ээ Бµлµµ улуустарыгар атын да тµ³лбэлэртэн 
уратыта суох оло²хо сайдыбыт, утумнаабыт сирдэринэн биллэллэр. 
Ол курдук, Хотугулуу-Или²²и федеральнай университет Научнай-
чинчийэр Оло²хо института о²орбут информационнай базатыгар, 
Бµлµµ улуу´угар – 56, ¥³´ээ Бµлµµ улуу´угар – 54 оло²хо´ут даан-
найдара киирэ сылдьар. Бµлµµ улуу´уттан – С.Н. Каратаев-Ырыа 
Дыгыйар, С.И. Менкяров-Мэ²кэр Сэмэн, С.И. Åремеев-Дэдэгэс, 
Н.И. Седалиùев-М³ч³к³, А.Д. Ксенофонтов-Аманааскы, Семенов 
Федот-Ырыа С³дµ³т, Алексеев Борис, Т.П. Гоголев, А.С. Васи-
льев, В.О. Каратаев – ¥³´ээ Бµлµµ улуу´уттан – Ф.Н. Тимофе-
ев-Биэчэрэ, Ф.Н. Суханов-Баа±ынаан, С.М. Борисов-Ытааныкап, 
Т.И. Филиппов-Са²ыйах, М.П. Åгоров-Адьыак, Н.С. Александров-
Ынта Микиитэ, Д.В. Петров-Тыллыырап, В.Д. Тарагаев-Иэчэ²ээ 
Ба´ылай, С.Å. Æирков-Ньохчо±ор Суркуоп, В.Г. Степанов-Суор 
Ба´ылай, Н.К. Øамаев, Л.С. Афанасьева уо.д.а.
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ЯНÖ архыыбыгар 8 оло²хо тиэки´э Бµлµµ улуу´уттан – «Эр-
бэхтэй Бэргэн» Алексеев Борис-оло²хо´ут Барыыс, «Улуу буойут-
тар уон алта ини биилэр» Сидоров Åгор, «Уолан Эрилик Бухатыыр» 
Л.Н. Игнатьев, «Сµµлµлдьµн Боотур» С.Н. Каратаев, «Адьык Боо-
тур Бухатыыр» А.С. Васильев, «Т³б³т Мэник Бухатыыр» Åремеев 
Степан, 3 оло²хо тиэки´э ¥³´ээ Бµлµµ улуу´уттан – «К³р Буу-
рай» Н.С. Александров-Ынта Микиитэ, «Тумэн Туурэй Бухатыыр» 
Ф.Н. Тимофеева-Биэчэрэ, «Хардааччы Бэргэн» А.Т. Титарев оло²хо-
лоро суруллан харалла сыталлар [Ф. 5, оп. 7, ед.хр. 42-152].

1971 с. В.В. Илларионов Бµлµµ уонна ¥³´ээ Бµлµµ улуустары-
гар 22 оло²хо´ут олорон ааспытын уонна оччолорго 12 оло²хо´ут 
бииртэн µскэ, 7 оло²хо´ут тµ³ртэн уо²²а, 3 оло²хо´ут уон биир-
тэн сµµрбэ±э дылы оло²холоохторун «Искусство якутских олонхо-
сутов» диэн µлэтигэр ыйбыта [Илларионов, 1982, 33].

Бµлµµ умна´ын оло²хо´уттарын наардаан ырыппыт А.А. Дми-
триева Бµлµµ улуу´угар – 48, онтон ¥³´ээ Бµлµµ улуу´угар 21 
оло²хо´ут олорон ааспытын кандидатскай диссертациятыгар сыр-
даппыта уонна ¥³´ээ Бµлµµ улуу´ун оло²хо´уттарын ту´унан ман-
нык диэн бэлиэтээ´ини о²орбута: «В Верхневилþйском районе 
проæивало немного сказителей. Это моæно обúяснить тем, что этот 
район – самый малонаселенный в Вилþйском регионе. Нуæно от-
метить, что самыми известными олонхосутами Верхневилþйского 
района были Ф.Н. Тимофеев-Биэчэрэ, Н.С. Александров-Ынта Ни-
киитэ, А.Т. Титаров, Ф.И.Суханов, И.Г. Иванов, Д.В. Кысылбаев. 
В последнее время эпическим творчеством занимаþтся Н.К. Øама-
ев, К.Н. Никифоров и Л.С. Афанасьева» [Кузьмина, 2008, 26]. 

Научнай-чинчийэр Оло²хо института 2011 сыл ахсынньы 
ыйыгар ¥³´ээ Бµлµµ улуу´угар ыыппыт фольклорнай экспеди-
циятын тµмµгµнэн о²о´уллубут отчуотугар, бу эрдэ ыйыллыбыт 
оло²хо´уттар испии´эктэригэр эбии 36 оло²хо´ут аатын киллэрдэ. 
Ону ахтан аа´ар то±оостоох: Тимофеев П.-Б³тµрµµскэ, Тимофеев В.-
Лэбэкэй, Аммаланов Д.-Ньамаах (Оро´у), Прокопьев Å.-Мултуук 
Дь³гµ³р, Чуручанов С., Иванов И.Г., Кэлэ±эй Киргиэлэй (Быра-
каан), Васильев В.-Чомпуу, Васильев С., Павлов Д.-Миитэкэ, Фе-
доров Å.-Хадаар, Николаев Å.-Дэгиритэр, Николаев В.Т., Никола-
ев Т.-Алакаан кµтµ³тэ (Дµллµкµ), Æендринскэй Д.Å.-Саанньа, 
Петров Д.В.-Тыллыырап (Бала±аннаах), Тарагаев В.Д.-Иэчэ²ээ 
Ба´ылай, Федоров Д. (Кэнтик), Æирков С.Å.-Ньохчо±ор Суркуоп, 
Марков Н.И., Ч³к³й³, Чыычаах, Хабах Киргиэлэй, Самойлов О. 
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(Хоро), Абрамов И.Н. (Туобуйа), Махсык о±онньор, Семенов Н.-
Буорту Боруоран (Сургулуук) уонна Н.П. Корякин-Уран Ньуку-
лай бэлиэтээбит оло²хо´уттара: Николаев С.-Одьоох, Харахов В.-
Бадараа²кы, Ксенофонтов С., Иванов П., Семенов М.Д., Григорьев 
П.Ф., Хольдеков Т.Н., Гаврильев С.-Ардьабыл [ОНЧИ архыыба, 
ф. 1, оп. 3,].

¥³´ээ Бµлµµ оройуонун архыыбыгар 1946 сыллаах маннык 
бэлиэтээ´ин к³´µннэ: «В отчете о работе исполнительного коми-
тета Верхневилþйского районного Совета депутатов трудяùихся»: 
«Культпросвет учреæдениями по району ведется учет творчества на-
родов и зарегистрированы 16 олонхосутов, 18 рассказчиков и скази-
телей. Рукописно собрано и отослано в Дом народного творчества 
(г. Якутск) 19 текстов». Бу рукопистары к³рдµµр Оло²хо институ-
тун инники соруга буолар.

XIX µйэ бµтµµтµн – XX µйэтээ±и Бµлµµ уонна ¥³´ээ Бµлµµ 
оло²хо´уттарын оло²холорун наука эйгэтин µлэ´иттэрэ сурукка 
киллэрэн µйэтиппит хронологияларын маннык сирдэтиэххэ с³п: 

1920 сылларга учуонай Г.В. Ксенофонтов Бµлµµ улуу´ун Л³к³-
ч³³н нэ´илиэгиттэн т³рµттээх оло²хо´ут А.Д. Ксенофонтов-Ама-
нааскы £л³кс³й оло²хотун µс тµµннээх кµн сурукка тµ´эрбитэ 
биллэр. Билигин ол рукопись ханна баара биллибэт. Ааспыт µйэ 
20-сылларыгар буолбут репрессия будул±аныгар сµппµт буолуон 
с³п. Ол эрэн Илбэ²э нэ´илиэгэр µлэлээбит ветврач И.С. Гаврильев 
ханнык эрэ учуонай архыыбыгар бу оло²хону аахпытын ту´унан 
ахтан ааспыттаах. 

1925 сыллаахха ¥³´ээ Бµлµµ Дµллµкµ нэ´илиэгиттэн т³рµттээх 
оло²хо´ут Н.С. Александров-Ынта Никиитэ «К³р Буурай» оло²хотун 
Г. Торопов 60 страница кээмэйдээх сурукка тµ´эрбитэ. Бу оло²хону 
1941 сыллаахха математика учуутала И.Н.Григорьев толору 242 ли-
искэ устубута. И.Н. Григорьев физико-математическай наука кан-
дидата, Бауман аатынан МГТУ уонна Москватаа±ы инæенернэй-
физическэй институкка преподавателинэн, кафедра сэбиэдиссэйи-
нэн µлэлээбитэ. «К³р Буурай» оло²хону наука ти´игэр киллэрэн 
И.В. Пухов, Н.В. Åмельянов, В.В. Илларионов ырыппыттара, µлэлэ-
ригэр ту´аммыттара.

1936 с. «Кы´ыл ыллык» сурунаалга латыынскай алпабыытынан 
¥³´ээ Бµлµµ Оро´у нэ´илиэгиттэн т³рµттээх Ф.Н. Тимофеев-Биэ-
чэрэ «Аллы-Дуллу» оло²хотун бы´а тардыытын В.Г. Чиряев бэчээт-
тэппитэ.
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1938-1939 сс. фольклористар А.А. Саввин уонна С.И. Боло 
Бµлµµ улуу´угар – Каратаев С.Н.-Дыгыйар «То² Саар бухатыыр», 
Åремеев С.-Дэдэгэс «Т³б³т Мэник Бухатыыр», Алексеев Б. «Эр-
бэхтэй Бэргэн», ¥³´ээ Бµлµµ улуу´угар – Тимофеев Ф.Н.-Биэчэрэ 
«Тµмэн Тµµрэй Бухатыыр», Семенов Г.С. «Уол Туйгун Бухатыыр» 
оло²холорун суруйан ылбыттара.

1940 c. поэт П.Я. Тулаа´ынап аатырбыт оло²хо´ут С.Н. Карата-
ев-Ырыа Дыгыйар «Сµµлэлдьин Боотур» 10358 строкалаах оло²хотун 
сурукка тµ´эрбитэ. Бу оло²хо кинигэ буолан 2011 с. та±ыста. Бэ-
чээккэ бэлэмнээн та´аардылар профессор В.В. Илларионов уонна 
доцент Т.В. Илларионова.

1965 с. Бµлµµ улуу´ун оло²хо´утун Крыæановская Т.В. «О±уруо 
дьа±ыл аттаах Обуйуктаан Куо» оло²хотун бы´а тардыытын фоль-
клорист П.Å. Åфремов суруйан ылбыта.

1975 сыллаах фольклорнай экспедиция кыттыылаахтара В.П. Åре-
меев уонна В.В. Илларионов Бµлµµ улуу´ун XX-с µйэ биир биллэр-
к³ст³р оло²хо´утун В.О. Каратаев «Модун Эр Со±отох» оло²хотун 
магнитофоннай лиэнтэ±э бастакынан устубуттара. Кэлин 1982 с. бу 
оло²хо «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Вос-
тока» диэн академическай серия±а киирэринэн сибээстээн, учуо-
най В.В. Илларионов оло²хо толоруутугар анал усулуобуйа тэрий-
эн хаттаан устубута. Маны та´ынан, Василий Каратаев «Эрбэхтэй 
Бэргэн Бухатыыр» оло²хотун В.П. Åремеев 1975 с. уонна 1985 с. 
П.Н. Дмитриев «О±о Тулаайах Бухатыыр», 1989 с. «Эрбэхтэй Бэр-
гэн» оло²холорун устубуттара. 1990 с. В.В. Илларионов оло²хо´ут 
Василий Каратаев бэйэтэ сурукка тµ´эрбит икки оло²хотун архыып-
ка туттарбыта – «Уолуйа Боотур» уонна «Дьирибинэ Боотур».

1984 с. Бµлµµ оройуонун биир басты² оло²хо´утун А.С. Васи-
льев-Хоохура «Адьык Боотур» оло²хотун В.В. Илларионов магнито-
фо²²а устубута уонна 2000 с. оло²хо´ут оло±ун уонна айар µлэтин 
ту´унан кинигэ та´ааттарбыта. Онтон оло²хо´ут «Модун Эр Со±о-
тох» алта чаастаах оло²хотун ГЧИ научнай µлэ´итэ П.Н. Дмитриев 
у´улбута.

1987 с. фольклорист П.Н. Дмитриев ¥³´ээ Бµлµµ биир биллэр 
оло²хо´ута Титаров А.Т. «Хардааччы Бэргэн» оло²хотун устубута.

2006 с. фолькору хомуйааччы С.Т. Иванова Бµлµµ тµ³лбэтигэр 
олорон ааспыт оло²хо´уттар тустарынан Н.Л. Игнатьев-Билгэ хо-
муйбут матырыйаалларын уонна араас ахтыыларын тµмэн, «Бµлµµ 
оло²хо´уттара» диэн ааттаан хомуурунньук та´ааттарбыта уонна 
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Илбэ²э нэ´илиэгин ытык кырдьа±а´ын, оло²хо´ут М.Г. Иванов-
Таба´ыт «Эрили Бэргэн» оло²хотун устан µйэтиттэ.

2007 с. Гуманитарнай чинчийии институтун научнай сотрудни-
га Н.А. Дьяконова ¥³´ээ Бµлµµ сэлиэнньэтигэр К.Н. Никифоров 
«Хабытта Бэргэн» оло²хотун толоруутун видеокамеранан устубута.

6 6 6

Áили²²и кэм²э Арассыыйа киэ² киэлитигэр эпо´ы тыын-
наах толоруу Саха сиригэр биир бастакынан баара сµрдээх кэрэхсэ-
биллээх. Биир оннук сµдµ ки´инэн оло²хо´ут, норуот ырыа´ыта, 
маастара, алгысчыт Кирилл Никонович Никифоров-Л³к³ч³³н буо-
лара туо´улуур. 

Кирилл Никонович 1938 сыллаахха Бµлµµ улуу´ун Л³к³ч³³н 
нэ´илиэгэр т³р³³бµтэ. Манна кини т³р³³бµт тылын-симэ´инин 
ийэтин µµтµттэн, Эбэтин уутуттан и²эриммитэ. Кыра эрдэ±инэ 
тулаайах хаалбытыгар, ииппит эбэтэ оло²хо´ут Оппуруо´а, аймах 
убайдара: Дьаа²ы оройуонугар олохсуйбут оло²хо´ут Петр Кирил-
лович Иванов, Илбэ²э нэ´илиэгин ытык кырдьа±а´а оло²хо´ут, 
о´уокайдьыт Марк Гаврильевич Иванов-Таба´ыт, сиэн уоллара 
Оло²хо театрын эдэр оло²хо´ута Федор Петров оло²хонон утум-
наахтык дьарыктаммыттара уонна дьарыктаналлара кинилэр аймах-
дьон дэгиттэр талааннаах, айыл±аттан айдарыылаах буолалларын 
кэрэ´элиир. 

Иккис дойдута буолбут, сиппит-хоппут буутун этэ му²утаабыт 
сирэ-тµ³лбэтэ ¥³´ээ Бµлµµ буолар. Манна кини ала´а дьиэ уруу-та-
рыы тэринэн, буруо унаарытан, айар µлэ абыла²ар букатыннаахтык 
ылларар. Айар-тутар хаана оонньоон 1982 cыллаахха «Хабыр киир-
сиилээх Хабытта Бэргэн» оло²хотун сурукка тµ´эрэр. Оло²хо´ут 
оло²хотун бэйэтэ сурукка тµ´эриитэ уонна оло²хотун толоруу-
та баар суол. Холобур ылан к³рд³хх³, аатырбыт Амма оло²хо´ута 
Устин Нохсоороп «Дыырай Бэргэн» оло²хотун сурукка бэйэтэ 
тµ´эрбитэ уонна толороро. Наука±а оло²хону аныгы хара±ынан 
к³р³н са²а та´ым²а чинчийиигэ µрдµк µ³рэхтээх суруйааччылар 
П.А. Ойуунускай, Кµннµк Уурастыырап, Сергей Борогонскай уо.д.а. 
оло²хону суруйуулара уонна µ³рэ±э суох айыл±аттан айдарыыла-
ах ки´и этиттэн-хааныттан, ³йµттэн-санаатыттан та´ааран сурукка 
бэйэтэ тµ´эриитэ уонна онтун хас да чаас устата толоруута тус-туспа 
сы´ыан.



ÊÈÐÈËË ÍÈÊÈÔÎÐÎÂ-Ë£Ê£×££Í

10

Кирилл Никонович оло²хо´ут бы´ыытынан били²²и кэм²э 
республика±а эрэ буолбакка араас тас дойдуларга киэ²ник сура±ыр-
быт, аатырбыт ки´и. Кини «Хабытта Бэргэн» оло²хотун персонаæ-
тарынан о²орбут мас о²о´уктарын сµгэ сылдьан, дойдубут киин 
куораттарыгар, тас дойдуларга оло²хотун, тойугун сµµрбэччэ сыл 
устата толорон саха оло²хото киэ² эйгэ±э тар±анарыгар сµ²кэн 
к³м³нµ о²ордо. Кирилл Никонович айыл±аттан сэмэй к³н³ майгы-
лаах буолан, саха ки´итин сиэринэн бэйэтин ту´унан кэпсиирин, 
арбанарын туттунар, дэлэ±э кинини билбэт дьон «µрдµк» µ³рэхтээх 
оло²хо´ут диэн этиэхтэрэ дуо1.

Кирилл Никонович репертуарыгар µс оло²хо киирэр: 1982 
сыллаахха сурукка тµ´эрбит бастакы оло²хото «Хабыр Киирсии-
лээх Хабытта Бэргэн» уонна бу оло²хоттон кээмэйдэринэн улахан 
«Айдааннаах айаннаах, ала буурай аттаах Мохсо±оллой Боотур», 
«Кµµдээннээх кутуруктаах кµдэн кугас аттаах Кµн Эрбийэ Бухатыыр».

2011 сыл ахсынньы ыйыгар Научнай-чинчийэр Оло²хо инсти-
тутун Научнай архыыбыгар «Хабытта Бэргэн» оло²хо рукопи´ын 
К.Н. Никифоров бэйэтэ туттарда. Оло²хо 11 872 cтрокалаах, ортот-
тон улахан кээмэйдээх 1 µйэлээх оло²хо буолар. 

Н.В. Åмельянов саха оло²хотун наардаа´ынын к³рд³хх³, «Ха-
бытта Бэргэн» оло²хо сþæетнай-композиционнай тутулунан айыы 
айма±ын ара²аччылааччыларга, кµн улуу´ун к³мµскээччилэргэ 
киллэриэххэ с³п. Айыы бухатыыра Хабытта Бэргэн Моруот Боотур 
уонна Кыыс Кылаарытта кырдьа саа´ыран баран о±оломмут уолла-
ра, игирэ о±олортон биирдэстэрэ. Кырдьа саа´ыран баран о±олонуу 
матыыба саха оло²хотугар эрэ буолбакка тµµр-монгол эпостарыгар 
эмиэ тар±аммыт. Холобур, киргизтэр «Манас», алтайдар «Маадай 
Кара» эпостарыгар к³ст³р.

Хабытта Бэргэн – оло²хо сµрµн геройа. Оло²хо сþæета кини тула 
сайдар. Хабытта Бэргэн µгµс айыы бухатыырын курдук и²иирдээх 
бэрдэ, кµµстээх дуолана, орто дойду суон дурдата, халы² хаххата, 
ата±астаммытары-баттамыттары ара²ачччылыыр, к³мµскµµр µтµ³ 
санаалаах. Хабытта Бэргэн орто дойду бухатыыра бары ³ттµнэн 
кэрэмэс, ки´и киэнэ киилэ, саха киэнэ саарына буолан оло²хо±о 
дьэ²кэтик к³ст³р. Ону бухатыыр тас дьµ´µнµн ойуулаа´ыныттан да 
к³рµ³ххэ с³п – 

1 К.Н. Никифоров оло±ун ту´унан си´илии суруллубут ыстатыйаны кинигэ сы-
´ыарыытыгар аах.
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 2435  Хастаммытынан тиит курдук 
  Халы² суон харылаах, 
  Ñууламмытынан тиит курдук
  Ñуон болгуо сотолоох,...
  ¥с былас ³р³й³р ³ттµктээх, 
  Биэс былас биэкэйэр бииллээх, 
  А±ыс былас дара±ар сарыннаах,... 
  Куртуйах к³т³р кутуругун тµµтµн курдук 
  Куударалаах баттахтаах, 
  Хара са´ыл тириитин 
  Хардарыта туппут курдук 
  Халы² хойуу хаастаах, 
  Хатаа´ын чолбонун курдук
  Хадаарды²ы сирэйдээх-харахтаах... 
Кини оло²хо±о биэс т³гµл абаа´ы ааттаахтарын, туспа дой-

ду уда±аттарын кытта дуолан охсу´ууга киирсэр уонна тыына кыл 
са±аттан сал±анан кыайыылаах тахсар. Манна оло²холорго бары-
ларыгар баар сþæет – охсу´ааччыларга икки ³ттµттэн уда±аттар 
к³м³л³´µµлэрэ.

Оло²хо сµрµн т³рµ³тµнэн буолар а±ыс айдааны тарпыт абаа´ы 
уда±ана Кыыс Ытылба айыы айма±ын кыыс о±олоро буолбут Кылаан 
Куо «куттаах сµрэ±ин куду харбаан ылаат, хоппуруос буруотун кур-
дук субурус гынан хаалан» орто дойдуга аймал±ан б³±³нµ тµ´эриитэ. 
Кылаан Куо оло²хо сþæетын сайдарыгар сµрµн т³рµ³т буолар. 
Тапталлаах балтын, «кыра эрдэ±иттэн кы´ал±а±а тµбэспит» Кылаан 
Куону убайа Хабытта Бэргэн холун этэ хойдон, си´ин этэ ситэн, 
араас мо´оллору туораан, абаа´ы бии´ин хаппахчытыттан быы´аан 
алаа´ыгар т³нн³р. Кини айыы аймахтарын ара²аччылыыр, кµн улу-
устарын к³мµскµµр аналын чиэстээхтик толорор. Оло²хо тµмµгэр 
бухатыыр уонна кини балта аналларын к³рс³н кэргэннэ´иилэрин 
сиэринэн-туомунан тµмµктэнэр, ол аата олох сал±анарын, эргиир 
алты´арын туо´улуур.

Бу оло²хо±о дьахталлар уобарастарын арыйыыта уратылаах, 
манна айыы уда±аттара – Иэхэлимэ Куо, Арчылаан Куо – Хабытта 
Бэргэн айанын устата ара²аччылыыллар, сµбэ-ама биэрэллэр, 
абаа´ы уда±аттара – Кыыс Ытылба, Илбис Кыы´а Иэн Кэдэрик 
уда±ан, £рµкµчµйэ Хобуохчай, Чупчур±ан уда±ан бухатыыр суолугар 
араас мо´оллору µ³скэтэллэр, кыргы´ан ³л³р быаларыгар тиийэл-
лэр. Манна Иэхэлимэ Куо айыы уда±ана µтµ³ тылынан этэн-тыынан 
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Хабытта Бэргэн абаа´ы бухатыырын Адал±а Буурайы кытта орто 
дойдуга охсу´ан кµн дьонун олохторун огдолутаары гыммыттарын 
тохтотор, Уот Кудулу бай±алыгар – абаа´ы сиригэр-уотугар, буха-
тыырдар, уда±аттар кµ³н к³рсµ´эр миэстэлэригэр утаартыыр. Ман-
на дьахтар ки´и µµннээх-тэ´ииннээх тыллара ыйаа´ыннаа±а, айыы 
бухатыырдарын кыайыыга-хотууга кынаттыыра к³ст³р. ¥гэс буол-
бут оло²холорго айыы уда±ана Умсуур Уда±ан диэн ааттаах, онтон 
К.Н. Никифоров оло²хотугар Иэхэлимэ Куо диэн ааттанан µтµ³ 
сµбэ´ит оруолун толорор.

£сс³ биир уратытынан бу оло²хо±о ойуун уобара´а арыллар – 
«халлаан суола хайы´ардаах, µргэл сулус к³л³л³³х» аан дойду аарыма 
кырдьа±а´а орто дойду улуу ойууна Дабдака кырдьа±ас Хабытта Бэр-
гэн инники айаныгар абаа´ы аартыктарыгар то´уйар мо´уоктарын 
³т³ к³р³р, дµптµргэннээх дµ²µрµнэн, дьаргыл таас былаайа±ынан 
к³рµµлэнэр тыла-³´³ буолар.

Оло²хо±о, µгэс бы´ыытынан, к³ст³н аа´ар уобарастар бааллар 
– Симэхсин эмээхсин, Сорук Боллур, айыылар – Айыы´ыт Хотун, 
Ала Мылахсын, Иэйэхсит Хотун, Дь³´³г³й Айыы, Дьыл±а Тойон, 
Одун Хаан, Чы²ыс Хаан, ¥рµ² Аар Тойон, Ходьо² Айыы ааттара 
оло²хо тылын-³´µн устата ахтыллаллар.

«Хабытта Бэргэн» оло²хо±о биир суол уратытынан оло²хо±о 
норуот тылынан айымньытын ойуулуур-дьµ´µннµµр ньымалара 
бары дэгэтэ тµмµллэн туттулубута буолар. Оло²хо этиллэрин устата 
биир да сиргэ кэпсээнинэн этиллибит судургу этиигэ майгынны-
ыр тµгэн суох. Барыта тылтан тыл т³р³³н, ылба±айдык сиэтти´эн 
тахсан и´эр. Араас сомо±о-домохтор, уус-уран олук хо´ооннор, ар-
хаическай тыллар, сиэллээх-кутуруктаах тэнийбит дьµ´µйµµлэр тут-
туллаллар.

Л³к³ч³³н ураты суоллаах-иистээх оло²хо´ут буолара саарбах-
таммат, ону эпическэй кэми ойуулаан-дэгэттээн биэрэриттэн да 
к³рµ³ххэ с³п:
262  Былыргы дьылым         95 Быралыйан сµппµт

Былдьа´ыктаах мындаатыгар,  Былыргы дьылым
Урукку µйэм     Былдьа´ыктаа±ын са±ана
Охсу´улаах уор±атыгар,   Уостан сµппµт
Кыргыс µйэтин     Урукку µйэ
Кы´ал±алаах кэмигэр,    Охсу´уулаах уор±атыгар
Бы´а±ынан бырахсар,    Òорбуйах сонноох
О±унан ууннарсар,     Òордо´уулаа±ын са±ана
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Батыйанан     Ñылгы та²астаах
Батарыта-хайыта тµсµ´эр,   Ñырсыылаа±ын са±ана...

270 ¥²µµнэн µ³лсэр
Кэм-кэрдиис са±ана...
Манна к³ст³рµнэн, оло²хо´ут эпическэй кэмэ 12 строка±а ды-

лы тиийэр. Бµлµµ оло²хо´ута В.О. Каратаев «Модун Эр Со±отох» 
оло²хотугар бачча строка±а тиийэ эмиэ туттара. 

Оло²хо´ут араас к³стµµнµ си´илээн, ымпыктаан-чымпыктаан, 
тылтан тыл т³р³т³н и´эр. Бухатыырдар, орто дойду дьоно-сэргэтэ 
олоруохтаах дойдуларын хо´уйуутун маннык са±алыыр:

 5  Ойон тахсар
  Кµндэл ма²ан кµннээх,
  Ûмайбытынан быган тахсар
  Ñырдык ыраас ыйдаах,
  Ñаккыраан тµ´эр самыырдаах
  Итии куйаас тыыннаах
  Ýти-хааны а´ар 
  Ýрэли ыраас салгыннаах....
Салгыы бу дойду сы´ыыларын-толооннорун, тумулларын, алаас-

тарын, µрэхтэрин хо´уйар. Уустаан ураннаан оло²хо тылыгар µгэс 
буолбут формулалары ту´анар. Холобур, тыа к³стµµтµгэр:
67   Ñаас буолан,    237         Дьоллоох ы´ыах тµ´µлгэтигэр

Икки харда² э´элэр    Кыыс дьахталлар
Ар±ахтарыттан тахсан,    Ûксала´а хаамсаннар,
Ñиэннэрин былдьа´ан    Ласпалдьыйар самыыларын
Хааннаах ана±астарынан   Хамсатан
Хардарыта тµсµ´э туралларын курдук Ñуо´алдьыйар
Халы² хара тыалар...    Ñу´уохтарын намылытан,
       Òµ³стэрин м³т³т³н,
       Ýмиийдэрин тэрэтэн,
       Кэрэ-нарын м³ссµ³ннэрин
       Òупсара киэркэтэн.
       О´уохайдаан унаарыта,
       Ý´иэхэйдээн э²ээритэ

      250     Ñылдьалларын курдук
                 Кэрии кэрэ тыалар
Оло²хо´ут орто дойдуну ара²аччылыыр, сир бар±а баайын си-

рэйдээн к³рд³р³р оло²хо Аал Луук Ма´ын кылгастык ахтан аа´ар. 
¥ксµгэр Бµлµµ сµнньµн оло²хотугар Аал Луук Мас кылгастык ойуу-
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ланар уонна Аар Кудук Хаты² диэн ааттанара биллэр. (С.Н. Ка-
ратаев «То² Саар бухатыыр», С. Åремеев-Дэдэгэс «Мэник Т³б³т 
бухатыыр» уо.д.а. оло²холоругар ахтыллар)

Л³к³ч³³н геройдарын ис туруктарын итэ±этиилээхтик ойуулаан 
к³рд³р³рг³ кы´анар. Холобура, орто дойду бухатыыра уордайбы-
тын, кыы´ырбытын маннык ойуулуур – 

 2937  Киил мас курдук
  Кинэччи таттарда,
  Хаана оонньоото,
  Хаа´а хамнаата,
  Òµ³´µн быччы²нара
  Ò³лµтэ м³²³н тахсаары
  Ò³лµтэ ыстаннылар,
  Иэнин балык и²иирэ
  Ýриллэ-эриллэ бачыгыраата...
  Ñирэйэ-хара±а
  Ñиэрэ уотунуу сирдьигинээтэ,
  ¥с ³рг³ст³³х µ²µµ курдук
  £т³рµ-батары к³рд³.
Маннык этиинэн оло²хо´ут бухатыыр кыы´ырбытын-тымты-

бытын, кыырыктыйбытын, ки´иттэн атын мо´уоннаммытын олус 
уустаан-ураннаан арыйар.

Бухатыырдар охсу´ууларын олус омуннаахтык, кµµркэтиилээхтик 
ойуулуур, Хабытта Бэргэн абаа´ы бухатыырын Адал±а Буурайы 
³л³р³рµн-³´³р³рµн си´илии ымпыктаан-чымпыктаан к³рд³р³р – 

 2977  Òор±о сэлиинэн 
  Òо±о анньан кэлэн, 
  £л³рсµµгэ туттар 
  £т³рµ тµ´эр µ²µµтµнэн 
  Хардыы арыттаах, 
  Арсыын кэтиттээх, 
  Ахсыс ойо±о´ун ардынан 
  Òо² сиргэ то´о±олуу саайда...
  О´он эрэр ойбон курдук 
  Ñиикэй-чэлкэх баа´ыгар 
  Батары тµ´эр батыйатынан 
  Убугар дылы укталаан ылла.
Кирилл Никифоров айыы´ыттаах алгысчыт бы´ыытынан эмиэ 

дэгиттэр. Алгыс тылын-³´µн оло²хотугар туттара к³ст³р –
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 11149  Ñµµ´µгэр туо´ахталаах
  Òаллан эбириэн
  Òу²уй бургунас
  Амтаннаах а´ын µрдµнэн
  Айах тутан а´атан эрэбит.
  Мичик гын!
  Кµлµм гын!
  Аан дойдубут иччитэ
  Аан Алахчын Хотун эдьиийбит
  О±олорбут ту´угар
  Ñиэллээх киэргэллээх
  Ò³лк³л³³х тµ³рэ±и кэби´эн,
  Кэлэр кэскиллэрин
  Кэрэ´илээн эрэбит.
  Бэттэх к³р³н мичик гын!
  Антах к³р³н ымах гын!

К.Н. Никифоров араас ³с хо´ооннору, сомо±о домохтору, бэргэн 
этиилэри эмиэ саталлаахтык, хомо±ойдук кыайа-хото туттар. Холо-
бур, - ким эмит кимиэхэ эмит к³м³-тирэх буолуутун к³рд³р³р суол-
талаах сомо±о-домохтор: халы² тыа курдук халы² хахха буолуо этэ, 
суон дурда курдук дурда-хахха буолан, ким эмит баайдык, тоттук оло-
руутун к³рд³р³р: буур тайах этинэн бохсуо бырахсан, халы² ха´анан 
хабылык оонньоон. Уол о±о сатабыллаа±ын, эндирдээх тµгэннэргэ 
тµбэ´эриттэн чугуйбатын бэлиэтиир ³с хо´оонноро: Биир сымыыт 
ханна сытыйбата±ай, уол о±о т³р³³н ханна ха´ы²²а хаампата±ай, 
сииккэ сиэлбэтэ±эй? уо.д.а.

Хас биирдии оло²хо±о былыргы (эргэрбит) тыллар биир 
сµрµн ара²а буолар. Бу тыллар оло²хону чинчийэр дьо²²о, тыл 
µ³рэхтээхтэригэр к³мµс хаа´ах кэриэтэ. Кинилэри ырытан, наар-
даан, т³рдµн-уу´ун бы´ааран оло²хо ханна, ха´ан µ³скээбитин 
бы´арыахха с³п. Оло²хо±о к³ст³р былыргы тыллар араас хабааннаах 
тылдьыттарга бэлиэтэммэтэх тµгэннэрэ бааллар. «Хабытта Бэргэн» 
оло²хо±о µгµс эргэрбит тыллар к³ст³н аа´аллар. Холобур, боскуйа 
– уруккунан алта былас кыра кээмэйдээх кэби´илээх от, мата±а – 
тугу эмэ угарга эбэтэр кутарга аналлаах сµ³´µ эбэтэр балык тирии-
титтэн о²о´уллубут хаа, болгуо – былыргы саха уустара уруудаттан 
у´ааран ылар тимирдэрин сомо±ото, к³²чµ³тчµ – ы²ыыр инни-
гэр туту´арга аналлаах к³мµ´µнэн о²о´уллубут ат т³б³т³, сиибэх – 
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элбэх ³лµµлээх, хааннаах кыргы´ыы буолбут сиригэр дьа´аллыбакка 
хаалбыт дьон у²уохтара уо.д.а.

«Хабытта Бэргэн» оло²хо±о барыта 37 нуучча тылыттан киирии 
тыл уонна 101 т³гµл туттуллубута бэлиэтэннэ: тутууга сы´ыаннаах 
тыллар – ампаар, боруок, муоста, у´аайба; та²ас-сап тыллара – ха-
ладаай, хаалтыс, ыстаан; сэриигэ, кыргы´ыыга туттуллар тэрил – 
кынчаал, балбаа²кы; Ону та´ынан биирдиилээн тыллар – атамаан, 
буойун, бириэмэ, биэрэк, бокуой, чиэппэр, дорообо, былаан, бэчээтинэй 
уо.д.а. Атын оло²холорго тэ²ниир буоллахха, холобур, Д.М. Гово-
ров «Мµлдьµ Б³±³» оло²хотугар аахпыттарынан, барыта нуучча ты-
лыттан киирии тыл – 246 устуука, туттуллуута – 1269 ахсаан [Гово-
ров, 2010, 472-478]. Ааспыт µйэ са±аланыытыгар са²ардыы сурук-
бичик тэнийэр кэмигэр оччотоо±у кэм оло²хо´ута нуучча тылын 
хада±алаан, тото-хана туттубутун бэлиэтиэххэ с³п. Онтон били²²и 
кэм оло²хо´ута Кирилл Никонович дьи² сахалыы тыллаах-³ст³³х 
оло²хону с³ргµппµтэ сµрдээ±ин диэн кэрэхсэбиллээх.

Оло²холоо´ун µтµ³ µгэстэрин и²эриммит, ытык дьонтон утум-
наах Кирилл Никонович оло²хонон дьаныардаахтык дьарыктаммы-
та отучча сыл буолла. Кини ураты дьо±урун к³м³тµнэн к³йµллµбµт 
дьµккµ³рдээх µлэтин тµмµгэ – кини дьон-сэргэ би´ирэ-билин ыл-
быт оло²холоро буолаллар. Саха оло²хото киэ² эйгэ±э тар±анарыгар 
биллэр-к³ст³р кылааты киллэрбитэ инникитин сыаналаныа диэн 
эрэнэбит.

Оло²хо кинигэ буолан тахсарыгар кµµс-к³м³ буолбут Оло²хо 
научнай-чинчийэр институтун сµрµннµµр специали´ыгар Татьяна 
Маевна Åгорова±а, ¥³´ээ Бµлµµ улуу´ун культура управлениетын 
информационнай-методическай отделын сµрµннµµр специали´ыгар 
Матр¸на Степановна Ченохова±а махтанабыт.
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Е.А. Архипова, филологическай
 наука кандидата, доöент

«Õàáûòòà Áýðãýí» îëî²õî õî´îîíóí òóòóëà

Êирилл Никонович Никифоров-Л³к³ч³³н «Хабыр киир-
сиилээх Хабытта Бэргэн» оло²хото бэчээккэ тахсаары бэлэмнэнэ 
сытта±ына, илиинэн суруллубут тиэки´ин к³р³н, хо´оонун туту-
лун ту´унан а±ыйах тылы этэргэ сананным. Бастатан туран, ааптар 
оло²хотун бэйэтэ суруйбутун (сурукка киллэрбитин), сорох сирдэри-
нэн к³нн³р³н, чочуйан биэрбитин бэлиэтиэххэ с³п. Урукку ³ттµгэр 
оло²хо´ут ыллаан биэрдэ±инэ µ³рэхтээх дьон сурукка тµ´эрэн ыла-
ра. Икки´инэн, т³´³ да аныгы кэм оло²хото буоллар, оло²холоо´ун 
µтµ³ µгэ´э, оло²хону толоруу сиэрэ толору туту´уллара ки´ини 
µ³рдэр, ол курдук µ³рэ-дьµ³рэ баай тыл-³с, олук хо´ооннор туттул-
лубуттара кэрэхсэбиллээх, былыргы оло²холору кытта тэ²нииргэ 
интэриэ´инэй. 

Бу оло²хо хо´оонун тутулун (ритмикэтин, аллитерациятын, 
рифматын) кэтээн к³рдµм, онуоха айымньы киириититтэн речита-
тивынан толоруллар ³ттµн к³рд³хх³, маннык бы´а барыллаан тµмµк 
тахсар. 

Ритмикэтэ. Оло²хо хо´оонун тутулун «ритмическэй ойуута, 
о´уора» хас биирдии тылтан, ол тыл хас сµ´µ³хтээ±иттэн тахсар. 
«Хабыр киирсиилээх Хабытта Бэргэн» оло²хоттон бы´а тардыы-
га 1131 тыл баарын аахтым. Онтон 1 сµ´µ³хтээх тыла 10%, икки 
сµ´µ³хтээ±э – 43%, µс сµ´µ³хтээ±э – 29%, тµ³рт сµ´µ³хтээ±э – 16%, 
уонна дуона суох быры´ыан биэстэн элбэх сµ´µ³хтээх тыл ахсааны-
гар тиксэр. Ол аата сµнньµнэн, ханнык ба±арар оло²хо±о курдук, 
2 уонна 3 сµ´µ³хтээх тыл ахсаана ба´ылыыр, мин к³рбµт бы´а тар-
дыыбар туттуллубут бары тылтан 72%-нын ылар. 

Кирилл Никонович Никифоров-Л³к³ч³³н «Хабыр киирсии-
лээх Хабытта Бэргэн» оло²хотун атын биллэр оло²холору кытта 
тэ²нээн к³рд³хх³, улахан уларыйыы суох, тэ²нээ´ини таблица±а 
биэрэбин (%). Манна: А. Уваровскай оло²хото, Миитэрэй Гово-
ров «Бµдµрµйбэт Мµлдьµ Б³±³», Тµмэппий Çахаров-Чээбий «Ала 
Булкун», Кµннµк Уурастыырап «Нуо±алдьын кугас аттаах Тойон 
Дьа±арыма бухатыыр» оло²холорун ааттара кылгатылынна:
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Тылга 
сµ´µ³х 
ахсаана

А. Уваров-
скай

«Оло²хо»

М. Гово-
ров

«БМБ»

Т. Çаха-
ров

«АБ»

Кµннµк 
Уурас-
тыырап
«ТДь»

К. Никифо-
ров

«ХБ»

1 12 11 10 8 10

2 44 44 49 48 43

3 31 29 29 28 29

4 11 13 11 15 16

5, 5-тэн 
µ³´э

2 3 1 1 2

К³ст³рµн курдук, барыларыгар сµнньµнэн тэ² быры´ыан тах-
сар, кыра эрэ арааста´ыылаах. Ордук элбэхтик барыларыгар икки 
уонна µс сµ´µ³хтээх тыл туттуллубут. Ту´ааннаа±ынан: 75%, 73%, 
78%, 76% уонна 72%. Кирилл Никифоров биир сµ´µ³хтээх тылы тут-
туутунан Чээбийдиин тэ² быры´ыаны к³рд³рд³. Тµ³рт сµ´µ³хтээх 
тылы саамай элбэхтик туттубута к³´µннэ – 16%. Оло²хо´ут Мии-
тэрэй Говоров у´ун, о.э. элбэх сµ´µ³хтээх тыллары барыларынаа±ар 
µгµстµк (3%) ту´аммыт эрээри, «Хабыр киирсиилээх Хабытта Бэр-
гэн» оло²хону аа±а олорон 4, 5, 6 сµ´µ³хтээх тыл элбэ±ин тута 
к³р³±µн. 

Кирилл Никонович Никифоров-Л³к³ч³³н тµ³рт, биэс сµ´µ³хтээх 
тылы туттуутун холобура:

Сир ийэ сиксигиттэн сиэтэн,   1-2-4-2
Аан дайды ар±а´ыттан тардан,    1-2-4-2
А±ыс уон а±ыс     2-1-2
Àлаастартан тарды´ан,    4-3
Сэттэ уон сэттэ     2-1-2
Ñилээннэртэн сиэти´эн,    4-3
Халы² таас хайалары,    2-1-4
Хара тыалары      2-3
Хаба ортолорунан     2-5
Хайыта сµµрэн,     3-2
Очуос хайалары      2-4
Очурдарын к³нн³рт³³н,    4-3
Буор хайалары     1-4



ÕÀÁÛÒÒÀ ÁÝÐÃÝÍ

19

Буом сирдэринэн     1-4
То±ута к³т³н,      3-2
Далай тµгэ±иттэн тардыыланан,   2-4-4
Сир ийэ сиксигиттэн     1-2-4
Ñитимнэнэн-мутуктанан,    4-4
Аан ийэ сирим     1-2-2
Òµктµйэлээх тµгэ±иттэн...    4-4
Бу 20 устуруока±а 16 тµ³рт сµ´µ³хтээх тыл, 1 биэс сµ´µ³хтээх 

тыл туттуллубут. У´ун тыллар оло²хо уопсай тэтимин бытаардал-
лар, наллаан, си´илии кэпсиир интонация±а киллэрэллэр. 

Аны устуруока±а сµ´µ³х ахсаанын аахтахха, маннык хартыына 
к³ст³р: тµ³рт сµ´µ³хтээх устуруока – 5%, биэс сµ´µ³хтээх – 16%, 
алта сµ´µ³хтээх – 27%, сэттэ сµ´µ³хтээх – 17%, а±ыс сµ´µ³хтээх – 
17%, то±ус сµ´µ³хтээх – 8%, уон сµ´µ³хтээх – 4%, икки, µс уонна 
уонтан элбэх сµ´µ³хтээх устуруокалар а±ыйахтар. Онон бу оло²хо 
хо´ооно сµнньµнэн 5, 6, 7, 8 сµ´µ³хтээх устуруокаларынан суруллу-
бут, ол барыта 77% тэ²нэ´эр. 

Оло²хо´ут тугу хо´уйарыттан, кэпсиириттэн к³р³н оло²хотун 
тэтимин уларытан, тµргэтэтэн, бытаардан биэрэр. Ол чинчийиигэ 
кини ханнык кэрчиккэ хас тылы, хастыы сµ´µ³хтээх тылы хайдах 
туттубутуттан, устуруока±а сµ´µ³х ахсаана т³´³тµн бы´аарыыттан 
чуолкайданар. Оло²хотун киириитигэр Кирилл Никифоров-Л³к³-
ч³³н µгэс буолбут клиøелэри туттубут, онон айымньы тэтимэ биир 
тэ²ник салаллан тахсан и´эр. 

Àллитерацията. Оло²хо´ут туруору да, сытыары да аллитерация-
ны балачча туттара к³ст³р. ¥ксµгэр туруору 3, 4, 5, 6 устуруока 
аллитерацияланар. Сорох сиргэ аллитерация элбиир, дор±ооннор 
дьµ³рэлэ´иилэрэ 65%-²а тиийэр. Холобура бэчээттэммитинэн 
биир сирэй 41 устуруокалаа±ыттан 26-та аллитерацияланыан с³п, 
бу сыыппара сирэй аайы, биллэн турар, тэ² буолбат, халба²ныыр. 
Би´иги ылбыт бы´а тардыыбытыгар саамай у´уннук аллитерация-
ламмыт кэрчик 6 устуруоканы тилэри барар, сытыары да, туруору да 
аллитерация тэ²²э баар:

Хахсааттаах халлаан
Ха²ас э²эринэн
Ха´ыыта´а-ха´ыыта´а
Халаахтыы к³т³ турдулар.
Хабыр киирсиилээх
Хабытта Бэргэн... 
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Атын оло²холору кытта тэ²нээн к³рµµгэ «Хабыр киирсиилээх 
Хабытта Бэргэн» оло²хо±о сытыары аллитерация элбэх. Ол биллэн 
туран, айымньы и´иллиитин олус тупсарар:

Кини ки´и
Уон саа´ын чуга´аан
Буутун этэ мукутаан,
Ñи´ин этэ ситэн
Холун этэ хойдон,
Быччы²ын к³р³-к³р³ быыппастан,
Харытын к³р³-к³р³ хабырыттан
Очуос хайалар
Оройдоругар тахсан,
Ойуоккалыы оонньуур,
Хайыр таастарынан
Хабылык оонньуур,
К³´³²³ таастары
К³т³±³-к³т³±³ быра±аттыыр.

Бу бы´а тардыыга сытыары аллитерация эрэ буолбакка, туруору 
аллитерация, тылы хатылаа´ын, дор±ооннор дьµ³рэлэ´иилэрэ, риф-
ма – бары к³м³л³³н оло²хо и´иллиитин, мелодикатын о²ороллор. 

Риôмата. ¥ксµгэр буоларыныы, оло²хо´ут фономорфологиче-
скай рифманы туттар, точнай, тавтологическай рифма элбэх. Бы´а 
тардыыга хо´оон и´инээ±и уонна кэннинээ±и рифманы к³р³бµт: 

Таптаабыттарынан таалалаан,
К³²µллэринэн к³ччµйэн,
Буур тайах этинэн
Бохсуо бырахсан,
Арыынан а´аан,
Сыанан сы²ала´ан,
Халы² ха´анан
Хабылык оонньоон,
Ба´ан ылар курдук
Баламаттык байан,
Сомсон ылар курдук 
Соло±ойдук бултаан,
Алаас бы´а±а´ын са±а
Ала´а дьиэлэнэн,
Чэлгиэн халлаан са±а
Дэлэгэй тэлгэ´элэнэн,
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Хара тµµлээ±и
Ханыылаан µ³скэтэн,
¥рµ² тµµлээ±и
¥³рдээн, µмµ³рµтэн
Байан-тайан
О±о-уруу т³р³т³н
Кэнчээрилэрэ кэ²ээн
Ыччаттара уу´аан
Мутугунан быра±ар
Му²ур µйэлэригэр
Аатыран-аарыгыран этэ²²э
Олох олорон ааспыттар. 

Бы´а тардыы 100% рифмаламмыт, аа±арга да, истэргэ да олус 
µчµгэй. ¥³рэ-дьµ³рэ тыл ситимнэ´эн тахсан и´эр. Саха кулгаа±а 
маннык кэрэтик кутуллар кэпсээни и´иттэр истэ олоруон курдук 
этэр-тыынар, айар-кэпсиир да буолаллар эбит!

Аллитерация, рифма хойуутук туттуллуута айымньы дьµ³рэтик, 
кэрэтик и´иллиитин хааччыйар, ону билэр, ³йдµµр буолан оло²-
хо´ут, айыл±аттан талааннаах К.Н. Никифоров-Л³к³ч³³н тупса±ай-
дык туттар, сатабыллаахтык са²арар. 

Òµмµктээн эттэххэ, Кирилл Никифоров-Л³к³ч³³н «Хабыр 
киирсиилээх Хабытта Бэргэн» оло²хото 21 µйэ сахатыгар уус-уран, 
хомо±ой тыллаах улахан бэлэх. Маннык оло²хону аа±ан ыччат 
дьон саха тыла баайын, кэрэтин ³йдµ³±э, уус-уран тылы умсугуйуо, 
у´уйуллуо, саха буоларынан киэн туттуо диэн эрэнэбин. Айымньы-
га элбэх тэ²нэбил, метафора, эпитет баара оло²хону киэргэтэр, 
байытар, уус-уран та´ымныыр. Оло²хо бэчээттэнэн та±ыста±ына 
кэрэхсээн аа±ааччытын, чинчийээччитин хайаан да булуо±а.

К.Д. Уткин-Нµ´µлгýн
философскай наука доктора, профессор

Äîð±îîííîîõ îëî²õîëîð äóîðààííàðûí òóòó´àí

Êирилл Никонович Никифоровы-Л³к³ч³³нµ 90-c cыллар са-
±аланыыларыттан билэбин. Бастаан культура тэрилтэлэригэр µлэлиир 
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кэммэр ¥³´ээ Бµлµµгэ командировка±а сылдьан. Онтон И.Å. Алек-
сеевтаахтыын (А.П. Реøетниковалаах эмиэ бааллара) Алма-Ата 
(Казахстан) куоракка Музыкальнай фольклор бастакы тþркологи-
ческай конференциятыгар кытты´а сылдьан атаспыт айыы ки´итэ 
буоларын µчµгэйдик ³йд³³бµтµм.

Сыллар, хонуктар сыыдамнык аа´ан истэхтэрин ахсын би´иги 
(сахалар) Кириллбит ыыра кэ²ээбитин, дири²э дибилийбитин, 
та´ыма дьалхааннаммытын киэн тутта кэтии, истэ, билэ-к³р³ сыл-
дьабын. Айар µлэ абыла²ар ылларбыт ки´и диэбиппит, спортка си-
ти´иитэ букатын номоххо киирбит – улуукан у´ун тыыннаах бµтµн 
республика сµµрµгэ эбит. Уу´унан, уру´уйдьутунан, удьуора тэнийэ 
тэлгэнэринэн ки´и мааныта, айыл±алаа±а, айылгылаа±а буолара – 
саарбахтаммат.

«Ол эрэн...» - диирбэр тиийэбин. К.Н. Никифоров µтµ³ аатын 
µс µйэ±э ³р³ та´аарыахтаах сµрµн µлэтинэн кинигэнэн тахсан эрэр 
оло²хото буолсу диэммин ³´µллµбэттик ³йд³³тµм. Кэнники сыл-
ларга тµ³лбэ оло²холор ына±ы ыыппыт курдук алаас-алаас аайытын 
тахсыталаан эрэллэр. Эдэр чинчийээччилэрбит хасы´ан, булан-та-
лан, ороон кµн сиригэр к³рд³р³рг³ дьулу´ан µлэлииллэрэ – бар±а 
махталлаах суол. Гуманитарнай институт фольклористара-чинчи-
йээччилэрэ, «Оло²хо» Ассоциация уонна Оло²хо институтун на-
учнай µлэ´иттэрэ сыралаах µлэлэрэ ³бµгэлэрбитигэр сы´ыаммытын 
бигэргэтэр мэ²э бэлиэлэринэн буолар.

Кэнники сылларга бэчээккэ тахсыталаабыт оло²холору балай 
да билсистим. Ону сэргэ оло²хо±о философскай к³стµµлэри µ³рэ-
тээри икки кинигэни бэлэмнии сылдьаммын эрдэтээ±илэри эмиэ 
икки´ин, µсµ´µн к³рµтэлээбитим. Эбэн этиэм этэ, тµµрдµµ, мон-
гуоллуу тыллаах со±уруу²у эпостары да±аны к³рµтэлиир тµгэннэр 
эмиэ бааллара.

Онон оло²хо ту´унан сµрµн ³йд³бµллэри илдьэ сылдьарбы-
нан аа±ынабын. Дьэ, ити кэлимнэр кэрискэлэригэр сы´ыары тутан 
Л³к³ч³³н (К.Н. Никифоров) «Хабыр киирсиилээх Хабытта Бэргэн» 
оло²хотун сэргэстэ´иннэрэн к³рд³хх³, бэчээккэ са²а тахсар улахан 
айымньыта – дьо´уннаах µлэ бы´ыытынан аа±ааччылары та´ынан, 
научнай эргимтэлэри бэйэтин имигэс эйгэтигэр с³рµµ тардар кэс-
киллэниэх к³рµ²нээх. Олор маннык тµгэннэргэ к³ст³н-биллэн 
аа´аллар диэн саба±алыы саныыбын:

Бастакытынан, Л³к³ч³³н оло²хотун уран уратытынан тылын 
баайа, далаа´ыннаа±а, талбалаа±а буолар. Ханна да атын киэпкэ 
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киирэн хаалыы к³стµбэт. Оло²хо´ут ийэ тылы тµгэ±иттэн тµ³рэ 
субуйан айар айылгытыгар кылба²ната кытыннарара аа±ааччыны 
умсугутар. Арахсыбакка аа±ан бара тураргын – бэйэ² да билбэк-
кэ хаала±ын. Маныаха сы´ыаннаах холобуру оло²хо утум устаты-
гар ба´аам элбэ±и булуохха с³п. Холобур, маннык да лоскуйу ылан 
к³рµ³±µ²:

2025       «...Cодуомнаах сойуо ты²ырахтаах
Тµµлээх илии
£´µ³ ба´ынан
Иэнигийэн киирэн,
Кыыс о±о барахсан
Тµ³´µн и´иттэн
Чыыбыргыы сылдьар
Куттаах сµрэ±ин
Куду харбаан ылаат,
Хоппуруос буруотун курдук
Субурус гынан хаалла».

Ити Кыыс Ытылба обургу икки бастаах далан ³кс³кµ буолан 
кубулунан кубул±атыран к³стµбэт кµтµр тµ³кµнэ буолан Адал±а Бу-
урай абаа´ы убайын айыы айма±ыныын уруур±а´ыннаран µ³рдэн 
µллэ²элэтээри содуомнаах аартык алдьархайын са±алыыр...

Бу т³рµ³т тэнийэн-тэлгэнэн, ытыллан-ы´ыыран бµтµн оло²хо 
мµччµргэннээх сырыыларын иирэ тала±ыныы илитэлээн барар, 
будул±ан туманынан у´уура оргутар. Оло²хо киэбин киэлитин кэ-
тэн, ымырыттыбат ытыл±аннарынан ы´ыыран тахсар. Оло²хо ис 
эгэлкэтин и´инэн эргийсэн барда±ы² ахсын сир-дойду ситимиттэн 
тэйбит курдук тэгэлийэн и´э±ин... Ол аата бу оло²хо´ут туспа ту-
рукка киирэргэ этэ-хаана имиллибитин, ³й³-санаата ³рµкµйбµтµн 
мэ²э бэлиэлэрэ буолуохтаах. 20-чэ сыл оло²холообут оло²хото 
кутун-сµрµн кууспут буолан, аллаах ат дохсун дьоруотунуу к³²µл 
аартыгынан к³т³н-м³±³н айанныыр буолла±а. Оло²хо´ут т³´³ 
да±аны абаа´ы бии´ин уу´а аата-ахса суох куодалаах кутталы-
нан суо´ур±ана со²нообуттарын и´ин, кэпсиир киэбин, хоболоох 
хо´оонун харгытаппакка, ситэри-хотору эгэлкэлээн си´илии сиэ-
тэр. Ити барыта идэтийбитин, уран тыл умсул±анынан ³р сылларга 
³рµкµйбµтµн туо´улуур.

Икки´инэн, оло²хо сµрµн сþæетын сиэтэн илдьэр кыра кыыс 
т³рµ³т буолбутун урут то±о эрэ ³йд³³б³т курдукпун. Убайа Хабытта 
Бэргэн Кылаан Куо балтын быы´аары эрэй-буруй б³±³нµ э²ээринэн 
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тэлэр, содуомнаах суоллар аппа-дьаппа аартыктарын хабыр±аларын 
аа±ар. ¥ксµгэр да±аны ³л³ сы´а-сы´а ³рµ´µнэр. ¥³´ээ²и айыы-
лар уолугун у´угуннаран, тымырын тыгыалатан кµлµмэх кµµ´µн 
икки´ин эргитэллэр. Бы´ата, Айыы куттаахтар ара²аччылыыр буо-
ланнар буула±а бухатыырдар Орто дойду а´ыныгас санаалаахтарын 
ара²аччылыыр кыахтаналлар.

¥сµ´µнэн, бу оло²хо авторскай айымньы буоларыгар ордук 
хабааттарга дылы. Ба±ар, тµ³лбэ оло²хо´уттара утум-ситим илдьэ 
кэлбиттэрин Кирилл Никифоров с³ргµппµтэ буолуо. Ол эрэн уран 
тыла, умсул±ана, угуйан илдьэ барара оло²хо´ут уратытыгар ордук 
сы´ыаннаахха дылылар.

Ханныгын да и´ин, «Хабыр киирсиилээх Хабытта Бэргэн» 
оло²хо Кирилл Никонович Никифоровы-Л³к³ч³³нµ саха оло²хо-
´уттарын килбиэн кэккэлэригэр киллэрэрин саарбахтаабаппын... 

Ю.И. Шейкин, 
доктор искусствоведения, профессор

Ôåíîìåí ñîâðåìåííîãî ýïè÷åñêîãî ñêàçèòåëÿ 
(íà ïðèìåðå îëîíõîñóòà Íèêèôîðîâà Êèðèëëà Íèêîíîâè÷à) 

Ñпецифика творческой æизни фольклора в разные историче-
ские эпохи, вероятно, содерæала некоторые отличия. Этот процесс 
документально моæет быть исследован по фольклорно-этнографи-
ческим наблþдениям и записям ХIХ-ХХI вв. Более ранние эпохи 
позволяþт говорить об исполнительстве с позиций социально-исто-
рических гипотез. В ХIХ – начале ХХ вв, моæно предполоæить, что 
«естественная среда» для носителей профессиональных повествова-
тельных æанров фольклора – олонхо суùествовала именно в этот 
период. Вероятно, в это время суùествовала среда традиционных 
эпических слуøателей. 

В эпоху политической перестройки, начиная с 30-х годов ХХ 
в., начала суùественно меняться социальная среда и у олонхосу-
тов появились соперники – дикторы радио и сценические артисты. 
Функция сказителя в традиционном обùестве якутов вероятно и 



ÕÀÁÛÒÒÀ ÁÝÐÃÝÍ

25

ранее была не однотипной, но кардинально меняться она начала 
во второй половине ХХ века. Принципиальные изменения скази-
тельских норм, вероятно, стали отраæаться на содерæании текстов. 
Так, в эпоху информационной доминанты нефольклорных аспектов 
национальных культур в ХХ веке создаþтся условия для забвения 
фольклорной практики. Народ, носитель языковой культуры, почти 
перестал слуøать олонхо, и тексты тысячелетнего фольклора стали 
восприниматься как памятники проøлого в записи, в письменном 
виде, либо в театрально-популяризаторских постановках. 

В конце ХХ – начале ХХI вв. в Якутии следует отметить некото-
рые изменения в отноøении государственной власти к эпическому 
наследиþ народа саха. Поводом к этому послуæило и двуязычное 
издание текстов. 

Кирилл Никонович Никифоров (Л¸к¸ч¸¸н) (род. в 1938 г.) – из-
вестный сказитель и исполнитель эпоса олонхо, знаток фольклор-
ных традиций. Дар сказителя он унаследовал от своих родителей 
– известных сказителей Якутии. Åго знания традиционного фоль-
клора – уникальны. Кирилл Никонович неоднократно выступал с 
исполнением эпических сказаний и других фольклорных æанров не 
только в Якутии, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Алма-Ате, Сан-
Франциско, Беркли, Форт Россе, Токио и др. Кирилл Никонович, 
являясь уроæенцем небольøого якутского села Баппагай Вилþй-
ского района, смог стать авторитетным деятелем якутской культуры 
и заметной творческой личностьþ в России. 

Известность ему принесли, преæде всего, глубокие знания тра-
диционного æанра фольклора – олонхо – синкретического эпиче-
ского повествования. Кроме того, Кирилл Никонович глубоко знает 
сопровоæдаþùие эту традициþ «малые æанры»: тойук (особый тип 
песенной поэмы о генеалогических героях), алгыс (развернутое мо-
литвенное благопоæелание, обраùенное к богам и духам окруæаþ-
ùего мира), хайгатар (ритуальное воспевание и восхваление), осу-
охай (ритуальный круговой танец с запевом и хоровым припевом), 
ырыа (традиционная стиховая песня) и другие æанры традиционно-
го фольклора. Разумеется, К.Н. Никифоров находит новые и актуа-
лизированные формы выраæения и пропаганды родного фольклора. 

В частности, помимо исполнения традиционных эпических сþ-
æетов, К.Н. Никифоров создает «новые» тексты, воссозданные им 
на основе традиционных формул олонхо. Такие тексты отраæаþт нор-
мативнуþ практику эпического сказительства. Все без исклþчения 
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сказители всегда имели «свои» сказания. Например, К.Н. Ники-
форов создал традиционный текст – Хабыр Киирсиилээх Хабытта 
Бэргэн – «Неистово воþþùий меткий стрелок Хабытта», который 
сочетает в себе фольклорнуþ традициþ с инновационной формой 
самозаписи текста, что уæе указывает на традициþ авторского твор-
чества. Другое олонхо – Айдааннаах айаннаах Ала буурай аттаах 
Мохсоголлой Боотур – «Øумно ездяùий на пестро-буром коне Мох-
соголлой богатырь». В исполнении Кирилла Никоновича – мастера 
устного повествования, второе сказание сочетает черты традицион-
ного сказа и продолæает практику письменной фиксации сказителя. 
Всего им создано уæе четыре варианта этого масøтабного эпиче-
ского текста, каæдый из которых представляет огромный научный 
и культурный интерес. Разумеется, эти тексты в соответствии с на-
учной практикой долæны быть изданы на русском и якутском язы-
ках (с соответствуþùим научным комментарием). Подобно тому, 
как выявлены и опубликованы два эвенкийских сказания, записан-
ные самим сказителем – Николаем Гермогеновичем Трофимовым 
и опубликованные в первом томе 60-томной академической серии 
«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» (Но-
восибирск: Наука, 1990). 

Второе направление эпического творчества Кирилла Никонови-
ча Никифорова связано с претворением эпических образов в скуль-
птурные образы, которые сказитель предúявлял своим слуøателям 
во время повествования. Эпический рапсод каæдый персонаæ снаб-
дил не только отличительной мелодией, но и конкретизировал их в 
виде вырезанной скульптуры, создав таким образом пластическуþ 
композициþ из персонаæей, которые имеþт индивидуализирован-
ный песенный образ. Это небольøие деревянные скульптуры, вы-
полненные мастером из корня березы. Они олицетворяþт персона-
æи олонхо и предúявляþтся слуøателям. Вырезанные скульптуры 
позволяþт непосредственно представить образ эпического персона-
æа в том виде, как его видит сказитель. Подобная форма знакомства 
с образным миром якутского олонхо имела больøой успех у амери-
канских øкольников во время выступления Кирилла Никоновича в 
одной из øкол Калифорнии – в Форт Россе и Беркли. Деревянная 
скульптурная миниатþра саха, идуùая от øаманской традиции из-
готовления духов-покровителей – эмэгэт, у Кирилла Никоновича 
преобразована в искусство реалистического показа героев эпоса. 
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Несколько десятков созданных им скульптур раскрываþт мир эпоса 
с соверøенно новой, увиденной и раскрытой сказителем стороны. 

Третье направление эпической деятельности К.Н. Никифорова 
– это создание ролевых представлений на основе сþæетов олонхо. 
Постановки своих сказаний К.Н. Никифоров производит на базе 
созданного им народного театра с участием постоянных слуøате-
лей его сказаний в Верхневилþйске. Идея театрализации якутского 
эпоса не нова в силу того, что текст сказания уæе содерæит ролевой 
признак – каæдый герой имеет свой отличительный напев, персо-
нифицируþùий его и подчеркиваþùий его функциþ в сþæете. 

Интерпретация философии и образного мира якутского эпоса в 
системе худоæественных образов различных видов искусства зани-
мает писателей, поэтов, реæиссеров, деятелей культуры и искусства 
Якутии на протяæении XIX-XXI вв. Не исклþчено, что основу для 
этого дает сам текст ролевого эпоса – олонхо, синтезируþùий в себе 
разные песенные и речевые выразительные средства. 

Четвертым направлением творческой деятельности сказите-
ля К.Н. Никифорова является участие в возроæдении обрядовых 
традиций саха. На праздновании одного из самых значительных 
праздников якутского календаря – Ûсыах, олицетворяþùего на-
чало нового хозяйственного года и наступление долгоæданного 
лета, Кирилл Никонович уæе несколько лет подряд произносит ал-
гыс (молитвенное благопоæелание) всем æителям и гостям Якутии. 
Участие в главном для Республики Саха (Якутия) празднике явля-
ется свидетельством признания К.Н. Никифорова не только наро-
дом, но и администрацией в качестве одного из ведуùих деятелей 
фольклорного искусства современной Якутии.

К.Н. Никифоров достойно представлял традиционнуþ эпиче-
скуþ культуру Якутии и России. Вот основные мероприятия, где он 
выступал: 

– Меæдународная конференция по эпосу памяти А.Б. Лорда в 
г. Санкт-Петербурге (1994); 

– Меæдународный симпозиум тþркских народов в г. Алма-Ата 
(Республика Казахстан, 1996); 

– практическая конференция по проблемам устного творче-
ства коренных народов Арктического и Тихоокеанского регионов в 
Форт-Россе, Сан-Франциско и Беркли (СØА, 1997). 

– XVII Меæдународный летний фестиваль «Голоса мира» в То-
кио (Япония, 2001). 
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Åго выступление производило огромное впечатление в совер-
øенно непохоæих аудиториях. Разные категории слуøателей по-
нимали, что перед ними выступает один из последних носителей 
культуры древнего народа Арктики – саха. 

Кирилл Никонович – член Меæдународного обùества носи-
телей устной традиции коренных народов Азии и Америки, кото-
рое организовано в городе Беркли при федеральном университете 
(СØА). 

Во время своего пребывания в Калифорнии К.Н. Никифоров 
подруæился с представителями коренных æителей Северной Аме-
рики – индейцами помо-касаи, которые продемонстрировали ему 
свои ритуально-эпические песни, исполняемые в сопровоæдении 
клапер-хлопуøки из ствола дерева. Функция этого идиофона ана-
логична якутскому бубну øамана.

В Токио на фестивале «Голоса мира» К.Н. Никифоров выступил 
с показом обрядовой традиции, исполнив традиционнуþ молитву-
благопоæелание алгыс, в котором он, обраùаясь к духу огня, поæе-
лал здоровья и благополучия своим благодарным слуøателям. Ки-
рилл Никонович глубоко и органично знает øаманскуþ традициþ, 
которуþ он воспринял от своих предков. 

Алгûс (алгыс ~ ал±ыс) буквально означает «окроплять огонь», 
т.е. производить æертвоприноøение через огонь. Алгыс – это песня-
обряд. Этот æанр ритуально-обрядового обраùения к духам-хозяе-
вам (иччи) и богам-создателям (айыы) очень древний и, вероятно, 
слоæился у исторических предков саха – древних тþрков, которые 
называли этот обряд специальным термином алган или алганып – 
«восхваление» [Кормуøин, 1997, с. 66-74, 282; Øейкин, 2003, с. 60]. 

На всех слуøателей произвело огромное впечатление одеяние 
Айыы Ойуна – «Æреца светлых Богов Верхнего Мира». К.Н. Ники-
форов произносит алгыс в костþме, изготовленном из выделанной 
øкуры белой лоøади. На голове капþøон, сочетаþùий маску ло-
øади и традиционный головной убор. Далее капþøон переходит в 
прямой и просторный халат из øкуры лоøади. На ногах у алгыс-
чита – унты такæе из øкуры белоснеæной лоøади. В руке «белый 
øаман» дерæит комаромахалку, сделаннуþ из конского хвоста и 
имеþùуþ резнуþ рукоятку. 

Произнесение алгыса по традиции имеет несколько этапов. 
В начале øаман, стоя на одном колене и наклонивøись к земле, на-
чинает произносить своþ молитву тихо – почти øепотом. На этом 
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этапе øаман произносит ритуальный текст в речевом или деклама-
ционном произнесении – этэн алгыс. 

На следуþùем этапе øаман интонирует сидя, но его спина не-
сколько выпрямляется и он уæе смотрит на лþдей, которые его слу-
øаþт. Свое пение øаман начинает с речитативно-напеваемого про-
изнесения стихового текста – этэн-ылланар алгыс – «речитативное 
пение». Данный стиль представляет специфическуþ звукоподачу, 
занимаþùуþ промеæуток меæду музыкальным и речевым говоре-
нием. 

Çаклþчительный раздел песенного обряда – самый яркий и 
наиболее запоминаþùийся – ылланар алгыс. В этом разделе øаман 
поет стоя. В этой песенной части ритуала øаман выбирает один 
из трех стилей пения в зависимости от того, к каким духам он об-
раùается: к духам «Среднего мира» в стиле микстового пения ырыа 
или в стиле дьиэрэтии ырыа, аппелируя к духам «Верхнего мира» и, 
наконец, кутуру – к духам «Ниæнего мира». Песенные алгысы сло-
æились в результате устойчивых меææанровых связей, возникавøих 
в условиях публичного исполнения их на свадьбе, кумысном празд-
нике, øаманском обряде и др. 

Алгыс-молитва у К.Н. Никифорова продолæается круговым тан-
цем – осуохай оhуохай, который является празднично-обрядовым 
æанром кругового хороводного танца. В нем сольный запев череду-
ется с хоровой второй, представляþùей текстовый и высотно рит-
мический вариант запева. Название танца возникло от начальных 
возгласов и встречается у эвенков названием – осоорай, а у запад-
ных бурят – осоо. Слова: осуохай ~ оhуохай ~ осоорай ~` осоо имеþт 
обùуþ основу и восходят к древнемонгольскому слову-возгласу, оз-
начаþùему «соберемся вместе», «возьмемся за руки». 

Удивительное обаяние и мастерство фольклорного исполнителя 
настолько покорили японскуþ публику, что к концу его выступле-
ния на сцене оказался почти весь тысячный зрительный зал, по-
þùий и танцуþùий вместе с ним старинный якутский танец. Ки-
рилл Никонович вначале, вместе с участниками хоровода, øел по 
кругу и показывал танцуþùим, как нуæно танцевать. Потом он стал 
в центре круга и продолæал запевать и руководить этим хороводом. 
Кинематика ритуального танца не слоæна и представляет собой бо-
ковой øаг по кругу хамы юнгкю хаамыы ÿŋĸÿÿ – «танец øагом», ис-
полняется в умеренном темпе [Лукина, 1995, с. 46]. Во второй поло-
вине хоровода исполнители переходят на боковые прыæки по кругу 
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кьотю юнгкю кöтÿÿ ÿŋĸÿÿ – «танец-полет или танец с прыæками». На-
пев не только ускоряется, но и интонируется преимуùественно в вы-
соком регистре. Ритуальное название этой части танца айыларга кьотю 
айыыларга котyy – «боæественное вознесение» [Лукина, 1995, с. 46].

В целом возникновение хороводных танцев у народов Öентраль-
ной Сибири отраæено на неолитических петроглифах, изобраæаþ-
ùих øеренги взявøихся за руки танцуþùих человечков. В качестве 
примера моæно указать на писаницы Прибайкалья, Средней Лены, 
Олекмы и Верхнего Приамурья, Алдана [Окладников, Çапороæская, 
1959; Окладников, Çапороæская, 1972; Окладников, Мазин, 1976, 
с. 30, 36, 55, 63, 67, 71, 73, 129, 134, 154, 173, 174, 177, 181]. 

О творчестве К.Н. Никифорова писали такие известные ис-
следователи традиционного фольклора, как д.филол.н., профессор 
Б.Н. Путилов (г. Санкт-Петербург), к.филол.н. Þ.А. Клейнер 
(г. Санкт-Петербург), профессор Ронелл Александер (Университет 
г. Беркли, СØА), профессор Тьерд де Граф (Университет г. Гро-
нинген, Нидерланды), профессор Кацуики Танимото (г. Саппоро, 
Япония) и др. Публикации известных ученых позволили предста-
вить читателям разных стран многогранный талант якутского ска-
зителя из Верхневилþйска. 

Творческий феномен Кирилла Никоновича Никифорова (Л¸к¸-
ч¸¸на) неповторим и уникален. Перед нами личность, которой по 
праву моæет гордиться российская культура. 
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Ñýòòý ñýëëèýëýýõ êóðòóéàõ
Ñèòýí-õîòîí ê³ðá³ò

Êµäýííýýõ êóòóðóêòààõ
Êµäýí êóãàñ àòòààõ
Òµ³ðò àòàõòàà±û
Òµ³ðòý îéóïïàò,
Èêêè àòàõòàà±û
Èííèãýð òµ´ýðáýò

Õàáûð êèèðñèèëýýõ
ÕÀÁÛÒÒÀ ÁÝÐÃÝÍ

(îëî²õî)

         Äüэ дуо...

Улуу дойдум уор±атыгар,
Киэ² дойдум киэлитигэр
Кµн кµбэй ийэттэн
Уол о±о т³р³³ммµн,
Тµ³´µн сµмэтин эмэн,
Улаатан ки´и хара буолан,
Ыал кµµс тэринэммин,
Ала´а бараан дьиэлэнэн
Аал уоту оттоммун,
Киэ² нэлэмэн тиэргэннэнэн,
Кэнчээрини тэнитэн,
О±о-уруу µ³скµтэн,
А±а уу´ун ааттанан,
Ийэ уу´ун сура±ырдан,
Олох олортум аатыгар
Хойутун кэлэр
О±о билэ дьоннорбор
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Кэнэ±эски µ³скµµр
Хому´уннаах тыллаах
Хо´ооммор холбоон.
Ыллам-дьэллэм
Ырыабар ыпсаран,
Алгыстаах тылбынан этэммин
Айбыт айымньыбын
Кµндµ санаалаах
Кµнµм дьонугар,
А´ыныгас санаалаах
Амарах дьоннордоох
Айыым дьонугар
Анаата±ым буоллун!

1  Былыргы дьыллар 
 Былдьа´ыктаа±ын са±ана
 Урукку µйэм
 Охсу´улаах уор±атыгар
 Ойон тахсар
 Кµндэл ма²ан кµннээх,
 Ымайбытынан быган тахсар
 Сырдык ыраас ыйдаах,
 Саккыраан тµ´эр самыырдаах,
10 Итии-куйаас тыыннаах,
 Эти-хааны а´ар
 Эрэли ыраас салгыннаах,
 Ула±ата-ундаара к³стµбэт
 Улуу киэ² хочолорун туорааммын,
 Саас-сайын кэллэ±ин ахсын
 Саамал кымыс саадырыннанар,
 ¥µттээх-сµ³гэй сµµдµрµннэнэр,
 Ара±ас арыы чалбара²нанар,
 Ахсаана биллибэт
20 Алаастарын аа´ыталаан,
 Бу маннык ытык Эбэ Хоту²²а
 Туойар туонатыгар,
 Килбэйэр киинигэр киирэн,
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 Хонон-³р³³н аа´ыахха диэммин,
 Тумул тыатын туораан,
 Кэ²кил кэрэ тыатын
 Кэтэх ³ттµнэн киирэн,
 То±ус томтор µрдэлин
 Дь³гдь³й³р саалыгар тахсан,
30 Бала±аннаах дьиэ са±а буолан
 Багдаллан туран,
 Улуу ньуурун уу харахпынан
 Ууран-тутан к³³ртµм
 Маннык эбит до±оттоор:

  Былыргы дьыллар
 Быстар ула±аларыгар
 Олох олорон ааспыт
 Ытык-мааны кырдьа±астарбыт
 Аллаах аттарынан
40 Атара сэлиинэн сылдьаннар
 А±ыс µйэ устата
 Аа±ан сиппэтэх
 Аламай элбэх алаастардаах эбит.
  Туруу бараан дойдум
 Дохсун уоланнара
 То±ус уон саастарын
 Туолуохтарыгар дылы
 Тоххооло´он билбэтэх
 Толомон элбэх толооннордоох эбит.

50  Эбэ Хотун бэйэтэ буолла±ына,
 Отут к³с усталаах,
 То±ус к³с туоралаах
 Хахаарытта Эбэ Хотун диэн
 Сарсыардаа²ы тахсар кµн са´ар±атыгар
 Эбэрэ´э долгуну тµ´эрэн,
 Кµ³х м³´µµрэнэн
 Кµ³гэйэ мэндээрэн,
 Намылыйа-наскыйан
 Аатыран-аарыгыран сытар эбит.
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60  Хаалдьыктаах бэйэм ха²кыйан,
 Хоолдьуктаах бэйэм хо²куйан
 Бу Эбэ Хотун
 А²аарыйар ар±аа ³ттµгэр
 К³мµс тиэрбэс харахпынан
 Анаарытан к³³ртµм:

  Саас буолан,
 Икки харда² э´элэр*
 Ар±ахтарыттан тахсан,
 Сиэннэрин былдьа´ан
70 Хааннаах ана±астарынан
 Хардарыта тµсµ´э туралларын курдук
 Халы² хара тыалар
 Ханыыла´ан киирэннэр,
 Бу Эбэ Хотун
 ¥с гыммыт бииригэр дылытын
 Кыыс-дьахтар
 Толору томто±ор тµ³´µн курдук
 То±у µтэн киирэн,
 У´уга биллибэт,
80 Улахата к³стµбэт
 Улуу тумул буолан,
 Тунаара мэндээрэн турар эбит.
  Бу улуу тумул
 Дьоллоох туонатыгар,
 Киэ² киэлитигэр,
 Килбэйэр киинигэр,
 Томтойор туо´ахтатыгар*
 Туох дьон киэннэрэ
 Дьо´уннаах дьор±оотторо,
90 Ки´и киэннэрэ кииллээхтэрэ,
 Саха киэннэрэ саарыннара
 Олох олорон,
 Ааспыттар эбит диэн,
 Тоххооло´он билбитим:

  Быралыйан сµппµт
 Былыргы дьылым
 Былдьа´ыктаа±ын са±ана,



ÕÀÁÛÒÒÀ ÁÝÐÃÝÍ

35

 Уостан сµппµт
 Урукку µйэм
100 Охсу´уулаах уор±атыгар,
 Торбуйах сонноох
 Тордо´уулаа±ын2 са±ана,
 Сылгы та²астаах
 Сырсыылаа±ын са±ана,
 Халлаан суола хайы´ардаах,
 ¥ргэл сулус к³л³л³³х,
 Аан дойду аарыма кырдьа±а´а,
 Орто дойду
 Улуу ойууна,
110 Дабдака кырдьа±ас а±атын уу´а
 Бу Эбэ Хотун
 Уба±ас уутуттан,
 Дири² далайыттан,
 Хара тыатыттан
 Бултаан-алтаан,
 А´аан-сиэн,
 Саллар саастарыгар,
 ¥ллэр µйэлэрин тухары
 Таптаабыттарынан таалалаан,
120 К³²µллэринэн к³ччµйэн,
 Буур тайах этинэн
 Бохсуо бырахсан,
 Халы² ха´анан
 Хабылык оонньоон,
 Арыынан а´аан,
 Сыанан сы²ала´ан,
 Ба´ан ылар курдук
 Баламаттык байан,
 Сомсон ылар курдук
130 Соло±ойдук бултаан,
 Алаас бы´а±а´ын са±а
 Ала´а бараан дьиэлэнэн,
 Чэлгиэн халлаан са±а
 Дэлэгэй тэлгэ´элэнэн,

2 Рукописка: Тордоло´уула±ын...
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 Наадал хара тµптэлэнэн*,
 Хара тµµлээ±и
 Ханыылаан µ³скэтэн,
 ¥рµ² тµµлээ±и
 ¥³рдээн µмµ³рµтэн,
140 Байан-тайан,
 О±о-уруу т³р³т³н,
 Кэнчээрилэрэ кэ²ээн,
 Ыччаттара уу´аан,
 Мутугунан быра±ар
 Му²ур µйэлэригэр
 Тумуу-с³т³л диэни билбэккэ,
 Аатыран-аарыгыран этэ²²э
 Олох олорон ааспыттар.
  Кинилэр диэтэх дьонтон
150 О±о-уруу т³р³³н-µ³скээн,
 ¥нµгэс тардан хаалтара
 Кµн бµгµнµгэр дылы
 Унаар буруолара
 ¥³´ээ µрдµк халлаа²²а
 Тунаара к³т³н,
 Аал-Луук мас
 Сили´инии-силиргэ±инии,
 Мутугунуу-мутукчатыныы
 ¥µнэ-µ³скµµ тэнийэ
160 Олороллор эбит.
 
  Ол да и´ин,
 Дьон-сэргэ билэринэн,
 Бу охтон бараммат мастаах,
 Уолан бµппэт уулаах,
 Кэхтэн биэрбэт ки´илээх
 Бу улуу тумул
 Дабдака кырдьа±ас аатынан
 Суол суоллаах эбит.
 Хоолдьуктаах бэйэм хо²куйан3,
170 Хоту диэки ³ттµн
 £гµрµк-т³гµрµк к³³ртµм:

3 Рукописка: ...хо²кунан
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  Сир ийэ сиксигиттэн сиэтэн,
 Аан дайды ар±а´ыттан тардан,
 А±ыс уон а±ыс
 Алаастартан тарды´ан,
 Сэттэ уон сэттэ
 Силээннэртэн* сиэти´эн,
 Халы² таас хайалары,
 Хаар тыалары
180 Хаба ортолорунан
 Хайыта сµµрэн,
 Очуос хайалары
 Очурдарын к³нн³рт³³н,
 Буор хайалары
 Буом сирдэринэн*
 То±ута к³т³н,
 Далай тµгэ±иттэн тардыыланан,
 Сир ийэ сиксигиттэн
 Сили´инэн-мутуктанан,
190 Аан ийэ сирим
 Тµктµйэлээх тµгэ±иттэн*
 Тµ³н курдук тардан,
 Айыы´ыт аартыга буолан,
 ¥с сµллэр
 Сµµнэ µрэхтэр холбо´оннор,
 Хахаарытта Эбэ Хотун
 Хоту улахатын
 Ортотугар дылы,
 Аарыма атыыр µ³рдэрин
200 Сур б³р³л³р
 Сырсан к³бµ³хтэтэн
 И´эллэрин курдук
 Балкыйар баалынан,
 Кµргµ³мнээх долгунунан
 Куба µ³рµн курдук
 Кубарыйа к³бµ³хтээн,
 То±у µтэн киирэн,
 Аатыран-аарыгыран
 Сыталлар эбит.
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210  Илин диэки ³ттµн
 И²нэх гынан к³³ртµм:
  Манчаары от
 Ба´ылаан µµммµт,
 Локуора кµ³х от*
 Дьо´уннаан тахсыбыт,
 Ача кµ³х от
 Охтуор дылы
 Олу´ун µµммµт,
 Хаты² мас ханыыласпыт,
220 Ыччат мас ыксаласпыт
 Налыы-намчы кытыллаах
 Кэриитин и´инэн
 Иирэ талахтар
 Иэнигийэн µµммµттэр,
 Тирэх мас тэнийбит,
 Ыар±а талах ыксаласпыт,
 ¥³т мас
 ¥лµ´µйэн µµммµт.

  Уутун са±атынан,
230 Ула±аа куолайынан
 Сиибиктэ ото сиппит*,
 £л³² ото ³нµйбµт*.
 Ити анараа ³ттµн
 Арыйа баттаан к³³ртµм:
  Самаан сайын кэлэн,
 Кµ³гэл к³н³ хонууга
 Дьоллоох ы´ыах тµ´µлгэтигэр
 Кыыс дьахталлар
 Ыксала´а хаамсаннар,
240 Ласпалдьыйар самыыларын
 Хамсатан,
 Суо´алдьыйар
 Су´уохтарын намылытан,
 Тµ³стэрин м³т³т³н,
 Эмиийдэрин тэрэтэн,
 Кэрэ-нарын м³ссµ³ннэрин4

4 Рукописка: ...м³рсµ³ннэрин 
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 Тупсара киэркэтэн,
 О´уохайдаан унаарыта,
 Э´иэхэйдээн э²ээритэ
250 Сылдьалларын курдук
 Кэрии кэрэ тыалар
 Кэккэлэ´эн киирэннэр
 Хахаарытта Эбэ Хотун
 Киэ² киэлитин,
 Кэрэ к³стµµтµн
 £сс³ тупсаран,
 Тумул тыа буолан,
 Тунаара-мэндээрэн
 Тураллар эбит.

260  Бу кэрэ тумул
 Кэтэх кырдалыгар,
 Былыргы дьылым
 Былдьа´ыктаах мындаатыгар,
 Урукку µйэм
 Охсу´уулаах уор±атыгар,
 Кыргыс µйэтин
 Кы´ал±алаах кэмигэр,
 Бы´а±ынан бырахсар,
 О±унан ууннарсар,
270 Батыйанан
 Батарыта-хайыта тµсµ´эр,
 ¥²µµнэн µ³лсэр
 Кэм кэрдиис са±ана –
 Аан дойду дьонун
 А±астара буолбут
 Иэхэлимэ Куо уда±ан
 А±атын уу´а
 То±ус хаамыы усталаах,
 Сэттэ хаамыы кэтиттээх
280 Тор±о ура´а туттан,
 Дугуйук диэн
 То²ус бэрдэ
 Т³рµт хаан
 Кус бы´ый, ат б³±³
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 Кµµстээххэ к³рµ²нээх,
 Бы´ыйга былааннаах,
 Эр бэртэрэ,
 Элик µтµ³лэрэ
 Кыргы´а кэлтэрин,
290 Кыаммат ³ттµлэрин
 Кы´ыл хааннарын то±он,
 Кыанар ³ттµлэрин кыйдаан,
 £л³рс³ кэлбиттэрин
 £´µ³ннээх ³ттµлэрин ³л³рт³³н,
 Кэскиллээх санаалаахтарын
 Киэр µµртэлээн,
 Аан дойдуларыгар
 Аатыран-аарыгыран,
 Олох олорон ааспыттара.

300  Со±уруу диэки ³ттµн
 ¥³рбэ-дьµ³рбэ харахпынан*
 £т³р³-батары к³³ртµм:
  Сиэги дьа±ыл дайдыттан
 Ситимнэнэн-ту´ахтанан,
 Уорааннаах уксул±аланан,
 Нэлэ´ийэ-хотойон
 Арыынан алла сытар
 Ача кµ³х оттоох,
 Сµ³гэй бадарааннаах
310 ¥µт к³лµкэлэрдээх,
 Алыс киэ²-куо²
 Арыылаах диэн алаас
 Кµннµк сиртэн кµдээрийэн,
 Омур±аннаах сиртэн тунаарыйан,
 Аатыран-аарыгыран
 Сытаахтыыр эбит.
  Бу аарыма алаа´ы
 Аатырдан, кыталык кыылым
 Кы²кыначчы ыллыы-ыллыы
320 Кынатын тµµтэ
 Кыптый буутун курдук
 Кылбайа элэйиэр дылы,
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 К³т³н кµпсµйэн
 Кытылын кытыытын булбатах.
 Туруйа к³т³рµм
 Ло²куначчы туойа-туойа к³т³н,
 То±ус уон то±ус
 Хонук устата к³т³н
 То±ойун у´угун булбатах.*

330  «Аан ийэ дойдуга
 Сир-уот барахсан
 Ананан-айыллан
 ¥³скµµр да буолар эбит» – диэммин,
 С³±µµ диэни с³±³н,
 Бэри диэн бэкки´ээн
 Аарыма дьµ´µнµн
 Арааран к³³ртµм,
 Толомон киэ² ньуурун
 То´о±олоон к³р³³рµ,
340 Анараа са±атын диэки
 А²аарытан к³³ртµм:
  Самаан сайын барахсан
 Салаллан кэлэн,
 Айыы´ыт ааттыга а´ыллан
 Икки ³²µрэмэр о±устар*
 Сµµллэрэ киирэн
 Хара тура² буорга
 £ттµктэ´э-³ттµктэ´э
 Харсан лачыгыраты´а
350 Сылдьалларын курдук
 Хайыр таас хайалар
 Киэ² ийэ сири
 Сырдык ыраас халлаа²²а
 Силбэ´иннэрэ холбоон
 Ханыыла´а-хабыды´ан киирэннэр
 Хахаарытта Эбэ Хотун
 А²ар э²эринэн
 Айма´ыйан-айдааран киирэннэр,
 Дири² далай уутугар тиийэ
360 У´уктанан-улуутуйан,
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 ¥³´ээ µрдµк халлаа²²а
 £р³ µµнэн тахсан,
 Туруук таас тумул буолан,
 Ки²киниир киэ² халлаан
 Иитин-са±атын µмµрµ тардан,
 Улуу тумул буолан
 Килэдийэ киэптээн турар эбит.

  Бу улуу тумулга
 Былыргы быдан дьыл
370 Быралыйар мындаатыгар,
 Урукку уорааннаах µйэ
 Охсу´уулаах уор±атыгар,
 ¥с саха барахсан
 ¥³скээн-тэнийэн,
 ¥нµгэс тардан эрдэ±инэ,
 Тµ³рт саха тµ³рэ±э тµ´эн*
 Кэскилэ кэ²ээн
 Тэнийэн-уу´аан эрдэ±инэ,
 Биэс буут
380 Бэрилиир мээчик оонньуурдаах,
 ¥с хаамыы µрдµктээх
 Орулуу-орулуу к³т³р оно±остоох,
 То² тииттэри то´о±о курдук
 Тостурута тыытар,
 Ириэнэх мастары
 Иэмэх курдук тутар,
 Хааннаах ана±астаах
 Харда² э´элэри
 Сабыр±ахтарыттан* ылан
390 Сабыта сынньан ³л³ртµµр
 Буур тайахтары, табалары
 Муостарыттан булгурута с³р³т³л³³н,
 Бы´ах-сµгэ диэни туттубакка,
 Уон тарба±ынан
 Куорам далай ыты´ынан
 Бултаан-алтаан,
 А´аан-сиэн,
 Аан дойдуга а²ардастыы аатыран,
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 Суон улууска сура±ыран,
400 Киэ² сиргэ кэпсэлгэ барар,
 Кµµстээххэ к³рµ²нээх,
 Бы´ыйга былааннаах
 Буор сир буула±а бухатыыра –
 Мээрикээн Бэргэн диэн
 Саха киэнэ саарына,
 Ки´и киэнэ киргиллээ±э,
 Олох олорон ааспыта µ´µ.

  Ити кэлин ³ттµгэр
 Далайтан тардыылаах,*
410 Сир ийэттэн ситимнээх,
 Айыы сириттэн айдарыылаах
 Киэ² улуу далай
 У´ун уорсунугар
 Ки²киниир киэ² иэнигэр,
 Туох к³т³р-сµµрэр
 Тохтоон-торолуйан
 Т³р³³н-уу´аан
 Аа´аллар эбит диэн,
 У²уоргу са±атын диэки
420 Одуулаан к³³ртµм:
  Хал±а´а* курдук хаа´ыланан
 Ч³кк³³кµ µ³рэ ч³м³хт³спµт,
 Моонньо±он-к³±³н мустубут,
 Анды µ³рэ алыстаан мустаннар,
 Кµµстээх кынаттарынан
 Кµ³ччэхтии ытыйсан,
 ¥рдµлэригэр тµсµ´эн
 ¥³мэхтэ´э устаннар,
 А´аан-сиэн
430 Аймала´а уста сылдьаллар эбит.
  £сс³ µ³с далайын диэки
 £нд³с гынан к³³ртµм:
  Ха²алас хаа´а ханыыласпыт
 Хо²ор хаастар
 Холбо´о-холбо´о устубуттар,
 Кыталык кыыл кыттыспыт,



ÊÈÐÈËË ÍÈÊÈÔÎÐÎÂ-Ë£Ê£×££Í

44

 Эриэн тµ³с элбээбит,
 Харах ылбатынан
 Санаа тиийбэтинэн,
440 Эбэ Хотун киэ² киэлэтигэр
 К³рµлµµ-к³ччµйэ
 Сылдьаллар эбиттэр.
  Аны туран, до±оттоор,
 Уба±ас уутугар,
 Киэ² киэлэтигэр
 Туох баайдах эбит диэн
 Билгэлээн-бигээн билбитим,
 Бил балык
 Биллиргэччи оонньообут,
450 Хатыыс балык ханыыласпыт,
 Халты тутуллар ха´алаах
 Холбо кµрдьэх* са±а
 Соболоох эбит.
 Сул дулу² курдук
 Сордо²ун µ³рэ
 Хара сыыр анныгар
 Хал±а´алыы мустубуттар,
 Мундута-кµ³нэ±э
 Бу´арбыт курдук.

460  Билбиччэ барытын билиэххэ диэн,
 Хара тыатын, халы² си´ин диэки
 Хаалдьыктаах бэйэм
 Хайы´ан к³³ртµм:
  Бугул-та±ыл иэннээх
 ¥рэхтэригэр5, силээннэригэр,
 Эргэнэ хара тыатыгар,*
 Лаа²кы ойуурун* ба´ыгар
 Тайах-таба талбыттарынан
 К³²µлµнэн к³ччµйэн µ³скээбиттэр.
470  Э²ээр силик тыатыгар
 Саталаах таас хайаларын
 Халы² сы²а´аларын кытыытынан,

5 Рукописка: ...µрэхтэрин
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 Буор хайаларын модьо±отунан*
 Э´этэ-б³р³т³
 Элэ²нэ´э сырсыбыттар.
  Ула±ата у´уга биллибэт
 Элэдэ´ин кэтит тыатын
 И´ирик ойуурун6 и´игэр
 Саарбата-са´ыла
480 Сатайан µ³скээбит эбит.
  Бэс тыаларын
 Билиилэрин быы´ыгар
 Аарыма мастаах
 Аар тай±атын са±атынан
 Бэдэр кыыла
 Мэнээктээн µ³скээбит.
  Ыччат мас ыксаласпыт,
 Хаты² мас ханыыласпыт
 Кэрии си´ин*
490 Кэтэх са±аларынан,
 Томтордоох то±ойдорунан
 Ула±аа са±аларынан,
 Тилигирэс тилэхтээх,
 Тиэриилээх кутуруктаах,
 Чэрэгэр кулгаахтаах
 Тии²э тилийэ µ³скээбит.
  Кытыл тыаларын
 Ыар±а талах* ыпсыл±анын
 Бараммат бастарынан
500 Кэрискэ µрэхтэрин* киэ² салааларынан,
 Кµ²кµстээх µрэхтэрин*
 К³хсµлэрин быы´ыгар
 Кырынаа´а-соло²дото
 Ы´ан кээспит курдук
 Кытара-кылбайа сырсыбыттар.
  Кµн сирин µрдµгэр,
 Айыы сирин ар±а´ыгар
 Сандаарар халлааннаах
 Уйгулаах олохтоох

6 Рукописка: ...ойуурдарын...
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510 Оло²хо дойдутун курдук
 Улуу да алгыстаах дойду
 Баар да буолар эбит диэн,
 Бэри диэн бэкки´ээтим,
 С³рµ диэн с³хтµм.

  Бу маннык
 Охтон бараммат мастаах,
 Уолан бµппэт уулаах,
 Бастахха бараммат баайдаах,
 Тохтоххо хороммот дьоллоох,
520 Уостубат уйгулаах,
 Быстыбат быйа²наах,
 Кэрээбэт кэ±элээх,
 £р³³б³т ³т³нн³³х,*
 Баара±ай баай та´аалаах,
 Бу маннык дойдуга
 Дьон-сэргэ олохсуйдун,
 О±о-уруу т³р³ттµн,
 Дьоллорун-соргуларын
 Булуннуннар диэн,
530 Айыл±а барахсан
 Анаан-минээн айда±а буолуо.
  Оннук у´уннук толкуйдаан
 Бу Эбэ Хотун
 Айгыр-силик айыл±атын
 Барыла-бар±ата биллибэт
 Балысхан баайын,
 Кэхтибэт кэрэ бэйэтин,
 Туох дьон киэнэ дьор±оотторо,
 Ки´и киэнэ кииллээхтэрэ7,
540 Саха киэнэ саарыннара8,
 Ала´а бараан дьиэлэнэн,
 Киэ² нэлэмэн тиэргэннэнэн,
 Наадал хара тµптэлэнэн,
 Тойон сэргэ туруоран,

7 Рукописка: ...кииллээ±э
8 Рукописка: ...саарына
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 Аар Ба±ах анньан,*
 Кыталык µнкµµлээбит
 Кылбаа ма²ан кырдалыгар,
 Атааннаах-м³²µ³ннээх*
 Аан ийэ дойдуга
550 А²ардастыы аатыран,
 Туруу бараан дойдум
 Тунал±аннаах ньууруттан
 ¥³´ээ µрдµк халлаан
 ¥лµскэннээх µтµ³лэрэ
 Киэ² нэлэмэн халлаан
 Килбэйэр кииниттэн
 Кэлэн баран кэрэ´илэтэр,
 Ыраас халлаан
 Кырымах кытылыттан кэлэн,
560 Сµбэлэтэн-амалатан барар
 Араас хочо ыырдаах
 Нэлэмэн хочо тэлгэ´элээх,
 Улаан халлаан у´аайбалаах,
 Арыы хара тыа са±а
 Ара±ас наадал тµптэлээх,
 Саха киэнэ саарыннара,
 Ки´и киэнэ кииллээхтэрэ,
 Дьон киэнэ дьор±оотторо.
  Биэс о±ус тириитэ бэргэ´элээх,
570 ¥с о±ус тириитэ µтµлµктээх,
 Отут о±ус тириитэ олооччулаах,
 Алаас бы´а±а´ын са±а
 Алын та²астаах,
 Толоон бы´а±а´ын са±а
 Догдоко сонноох,*
 Хатыыс балык хаба±ынан
 Ханыылыы тутуллан хатарыллыбыт,
 Хаты² ма´ынан ханыыла´ыннаран,
 Уон тиит киилинэн*
580 Тупса±айдык о²о´уллубут
 Орулуу к³т³р оно±остоох
 Ох саалаах,
 Охсу´ууну билиннэ±инэ,
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 К³рсµбµтµгэр барытыгар
 ¥с тиити µрдµнэн к³ст³н
 £т³рµ тµ´эр µ²µµлээх.
 Кыргы´ыыны биллэ±инэ,
 Кыыныттан тахсан,
 Иннигэр-кэннигэр
590 Ы´ыытыы-ы´ыытыы
 Кылыйан кыыралдьытар,
 Буурдаан унаарытар
 Сытыы бы´ый бы´ыччылаах.*
  К³р³н к³рсµ´э,
 Кµрэс былдьа´а
 £л³р³³рµ-³´³р³³рµ,
 Алдьатаары-сааратаары
 Ааттаан-суоллаан кэлбит
 Араас дойду ааттаахтара
600 Аарыгыран-аатыран
 И´эллэрин биллэ±инэ,
 Бара охсон батары тµ´эр
 Баламат улахан батыйалаах,
 Сул дµлµ²µ
 Туруору туппут курдук
 Суон болгуо* сотолоох,
 Аарыма хаты² ма´ы
 Хардарыта уурталаабыт курдук
 Хатылла±ас былчы²наах,
610 Харылаах
 Тиит мастары
 Тиэритэ тэппит курдук
 Ти´иллэ±эс и²иирдээх,
 Биэс былас биэкэйэр бииллээх,
 ¥с былас ³р³й³р ³ттµктээх,
 А±ыс былас дара±ар сарыннаах,
 То±ус мастаах о²очону
 Туруору туппут курдук
 Добун кэтит к³±µстээх,
620 Тµ³рт быластаах оту
 Тµ³рэ аспыт курдук
 Тµ³рэм тµ³лбэ тµ³стээх,*
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 Куртуйах к³т³р
 Кутуругун тµµтун курдук
 Куударалаах баттахтаах,
 Эрийэ тардар эрбэхтээх,
 С³рµµ тутар с³мµйэлээх,
 Холбо кµрдьэх курдук
 Куорам далан ытыстаах,
630 К³лµйэ кµ³л курдук
 Т³гµрµччµ к³рбµт харахтаах
 Моруот Боотур диэн о±онньордоох.
  Саарба тириитэ са²ыйахтаах,
 ¥µс тириитэ µтµлµктээх,
 Бэдэр тириитэ бэргэ´элээх,
 А±ыс уон а±ыс
 Аарымат о±устар тириилэринэн
 Атта´ыллан тигиллибит
 Алын та²астаах,
640 Отут уус дьахталлар
 О²остон олорон
 О´уордаан-ойуулаан
 О²орон-тутан тикпит
 Тµµнµктээх тµнэ этэрбэстээх.
  Айах уу´ун аатырбыт уустара
 Кутан чочуйан о²орбут
 Икки буут к³мµс
 Илин-кэлин кэби´эрдээх,
 Биэс бууттаах би´илэхтээх.
650 Ньилбэгинэн охсуллар,
 Тилэ±инэн со´уллар
 Килбиэн хара баттахтаах,
 Эттээх иэдэстээх,
 Сыалаах сы²аахтаах,
 Биэкэлдьийэр бииллээх,
 Ласпалдьыйар самыылаах,
 М³т³г³р тµ³стээх,
 Тэрэгэр эмиийдээх,
 Кылбаа ма²ан ньуурдаах,
660 Хара тыа кэтэ±эр
 Хаххаланан µ³скээбит
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 Хара са´ыл кутуругун
 Хайыта бысталаан
 Хардары таары ханыылаан
 Уус ки´и уурталаабытын курдук
 Обугур-чобугур уостаах,
 Хахаарытта Эбэ Хотун
 Халы² хара тыатыгар
 Хаххаланан-харыстанан µ³скээбит
670 Тµ³´µгэр кµннээх,
 Кутуругар хоболоох,
 Кэрэмэс са´ыл тириитин
 Кэккэлэччи уурталаабыт курдук
 Дьаргыл к³н³ хаастаах,
 Тахсан эрэр кµн
 Са´ар±атын курдук
 Арыы са´архай харахтаах,
 Баран эрэрин к³рбµт ки´и
 Ба±атын ыйытынаары
680 Баты´ыах курдук,
 К³рсµбµт эрэ ки´и
 К³рсµµлэспит ки´и диэн
 К³±µйµ³х курдук
 ¥тµ³-мааны м³ссµ³ннээх
 Кыыс Кылаарытта диэн
 О±онньордоох эмээхсин
 Олороллор эбит.
 
  Бу маннык улуу дьон
 Туох-ханнык тутуулаах,
690 Ханнык-хайдах баайдаах
 Эбиттэр диэн к³р³³рµ,
 Киэ² нэлэмэн тиэргэннэрин
 Килбэйэр киинигэр
 Киирэн туран к³ртµм дуо,
 До±оттоор:
  Киэ² нэлэмэн тиэргэннэрин
 Килбэйэр киинигэр
 Чолбон сулус курдук
 Чокулуон* чолбон харахтаах,
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700 Кµ³гэлдьийэ долгуйар
 £рµкµйэр к³±µллээх,*
 Айгырастаах µµннээх,
 Та²алайдаах к³нт³ст³³х,*
 Кы´ыл к³мµс кычымнаах,*
 ¥рµ² к³мµс µµннээх,
 Удьур±ай мас ойо±остоох,
 Сырдык к³мµс
 Сырайдаах туттарыылаах,
 Ыраас к³мµс ы²ыырдаах,
710 К³лµнэр к³л³л³рµн,
 Миинэр ми²элэрин
 Айаннатан кэлэннэр
 Баайдыннар диэн,
 Хахаарытта Эбэ Хотун
 Ха²ас халдьаайытын тэллэ±эр
 Бµгэн-та±ан µµммµт
 Халыдыйар хатырыктаах,
 Кµ³х нуо±ал мутуктаах,
 Буур тайах силиитин курдук
720 Арыы са´аххай эттээх,
 Аарыма улахан ма´ынан
 ¥с кµннµк сиртэн и´иллэр,
 ¥гµрµ³лµµ олорор
 £кс³кµ кыыллаах,
 Ботугуруу олорор модьугулаах,*
 Кэпсии олорор
 Кэ±э к³т³рд³³х,
 Тойон Дьа±ыл сэргэни
 Туруоран кээспиттэр.
730 Ол икки кытыытыгар
 Чороон и´ит т³б³л³³х
 Дь³´³г³й о±отун т³б³тµн
 Дьµ´µнµн тµ´эрэн,
 Кытыылыы туруортар.

 £сс³ дьµµллээн к³³ртµм:
  Ала´а бараан дьиэлэрин
 Анараа ³ттµн диэки
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 Ас уурарга диэн анаан
 Алта сиринэн быыстаан,
740 Икки сиринэн ааннаан,
 Атара дьоруо ат
 А±ылаан эргийэр
 Аарыма у´ун улахан
 Ампаардаахтар эбит.

  Алаас са±атын диэки
 Кырдал кытыытын кыйа
 Кы´ын буолла±ына кырыарбат,
 Сайын буолла±ына саппа±ырбат,
 Сµµ´µнэн сµ³´µ киирдэ±инэ
750 Сµтэн хаалар,
 Баранар ба´ыгар
 Ма²аас ынах* ма²ыраата±ына
 Кырдаайы са²атын курдук
 Кыыкынаан и´иллэр,
 Ба´а-ата±а биллибэт
 Баламат улахан
 Ходу´а иэнин са±а
 Хотонноохтор эбит.

  Истибиччэ9 д³сс³ истиэххэ,
760 К³рбµччэ10 д³сс³ к³рµ³ххэ,
  Аарыма тиит
 Анараа ³ттµгэр,
 Кырдал сирим
 Килбэйэр киинигэр
 Самаан сайын кэллэ±инэ,
 £²µрµк куйаас тустэ±инэ
 ¥рµ² астарын уурарга анаан,
 Аар тай±а а²арын са±а
 Кыдьымах муу´а* кытыылаах,
770 То² буор тутуурдаах,
 Кур муу´а кµрµ³лээх,

9 Рукописка: Истиэххэ...
10  Рукописка: К³рµ³ххэ...
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 А±ыс уон аарыма мастарынан
 Атта´ыллан о²о´уллубут,
 То±ус уон то±ус
 Толомон б³д³² ма´ынан
 Систээн о²о´уллубут
 Уму´ахтаахтар эбит.

  Айан ки´итин бы´ыытынан,
 Амтаннаах а´ы
780 А´ыахпын ба±ара санаан,
 О²очо айа±ын са±а
 О²ойон к³ст³р
 Айа курдук а²айан сытар
 Аанынан к³³ртµм,
 Тµгэх ³ттµн диэки
 Т³²к³с гыммытым:
  Амтаннаах ас араа´а,
 ¥рµ² ас µчµгэйэ,
 Сы´ыы11 бы´а±а´ын са±а сиргэ
790 Сыалаах эт эгэлгэтэ,
 Толоон бы´а±а´ын са±а сиргэ
 То² ас араа´а чохчоломмут.
 Чалбараан чабычахтарга
 ¥рµттэммит µµт,
 Ыадаччы к³т³±µллэр
 Ыа±ас-ыа±ас аайы
 А´ыйбыт сµµдµрµннээх сµ³гэй,
 Курбу´ах и´иттэргэ*
 Куруламмыт арыы,
800 Эгэлгэ ас элбэ±иттэн
 Бэри диэн бэкки´ээтим
 С³рµ диэн с³хтµм.

  Ити кэлин ³ттµгэр
 Эргийэ тµ´эн
 Тохтон хороммот дьоллоох,
 Бастар бараммат баайдаах,

11 Рукописка: Са´ыы...
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 Арыынан алла сытар
 Ача кµ³х оттоох,
 ¥µт к³лµкэлэрдээх,
810 Сµ³гэй бадарааннаах,
 Алыс киэ²-куо²
 Арыылаах диэн алаастарын
 Арыйа баттаан к³³ртµм:
  Улаан ньуурдаахтар,
 Орохтоох систээхтэр,
 Хоппо курдук
 Хоро±ор кутуруктаахтар,
 Хото±ор хо²уруулаахтар,
 Сиринэн со´уллар
820 Силлиэ к³мµс сиэллээхтэр,
 Силигилээн µ³скээбиттэр.
 Алаас-алаас аайытын
 Айаас соно±остор,*
 Сурулуур сур
 Дьа±ыл атыырдар
 К³²µл к³ччµйэн
 Астына-бастына
 Ача кµ³х оттон
 А´ыы-сии сылдьаллар.
830  Кубала² ма²ан кулуннар12

 Улахан кугас уба´алар
 Сы´ыы-сы´ыы аайытын
 Хоройо сиэлбиттэр,
 Хонуу-ходу´а ахсын
 Хоро±ор муостаахтар
 Хото±остуу субуллубуттар,
 ¥рµйэ-µрэх аайытын
 ¥рµ² тµµлээхтэрэ µмµ³рµспµттэр,
 Алаас-алаас ахсын
840 Атыыр о±устара айаатаабыттар.
  Бы´атын эттэххэ,
 ¥рµ² сµ³´µлэрэ
 ¥рµ² тунах курдук

12 Рукописка: ...кулуттар
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 ¥мµ³рµ´эн µ³скээбиттэр,
 Хара эриэн сµ³´µлэрэ
 Хара тыа ма´ыныы
 Ханыыла´ан тэнийбиттэр.

  Та´ырдьаларын таарыйа
 К³рдµм диэммин астынан,
850 Киэ² нэлэмэн дьиэлэрин,
 К³мµс уоруктарын
 К³рбµт ки´и диэн,
 То±ус мастан туттарыллыбыт,
 А±ыс аарыма мастан
 Атта´ыллан о²о´уллубут,
 Аарыма атыыр о±ус
 Аттаан сытарын курдук
 Суон кэтит боруоктарыттан
 Алта эр бэттэрэ
860 Тирэнэ-тирэнэ
 То² омур±ан устата
 Ахчары´ан а´ан биэрбиттэригэр,
 Айыылаах ааспатах,
 Кирдээх киирбэтэх,
 Буруйдаах чуга´аабатах,
 Боруоктарын атыллаан
 Килиэ-халаа дьиэлэригэр
 Киирэн кэлэн,
 Уон хаамыы усталаах
870 Оронноругар олорон,
 Ньир бараан дьиэлэрин
 Эргиччи к³³ртµм:

  Баайта´ын ынах са±а*
 Баламат модьу ма´ынан
 Байаатта²наабатын диэн
 Ма²аналаабыттар эбит.
 Тиит киэнэ чиргэлинэн,
 Мас киэнэ маанылаа±ынан
 Ла´ыгыраччы-ба´ыгыраччы
880 Иккилии хо´унан истиэнэлээбиттэр.
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  ¥рдµк кырдалга
 ¥с сыл устата
 Хастаан-ха±ылаан хатарбыт
 Кулун киинин курдук
 Кубарыччы куурбут ма´ынан
 ¥с хос гына µрµттээбиттэр.
  ¥с са´аан µрдµктээ±инэн
 Сул ма´ы хоонньо´уннаран
 Тµ³ртµµ ма´ынан т³гµрµктээн,
890 Биэстии ма´ынан
 Биттэх уурталаан
 £±µллµбэтин диэн кырыылаах ма´ынан
 Кыбытык уурталаан
 £´µ³лээн кээспиттэр.
  ¥³´ээ µрдµк дьабын халлаантан*
 £²³й³н к³р³р тµгэннэригэр
 Дьа²-дьа´ах
 И²эн-то²он киириэ диэннэр
 Хатан тимир хампырыйар,
900 Ыстаал тимир сынтарыйар
 Хал±а´а хайыр таа´ынан
 Халыччы тэлгэтэн µрµттээбиттэр.
  Аллараа дойдуттан
 К³стµбэт биистэрэ
 Ада±ыран аатыран
 Тахсар кµннэригэр
 Дьайбатын диэннэр
 Дьаптал±а таа´ынан дьаптайан
 Муосталаан бочугураппыттар13.
910  Сылдьарга сыыдам,
 ¥ктэнэргэ µчµгэй буоллун диэннэр
 Туой буорунан тутуурдаан,
 Кипсэ буору киллэрэн,
 Хайыта барыа диэннэр
 Хоро² оту холбоон
 Кус тµµтµнэн туттарыылаан,
 Куорсун тµµтµнэн кунустаан,*

13 Рукописка: ...бочугураппыт
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 Имэрийэн-томуруйан,
 Килэччи-халаччы
920 Киэргэтэн кээспиттэр.
  Ол µ³´ээ ³ттµнэн
 Тэппэрээх уус
 Тэрээх сµгэтинэн
 Баай тииттэри
 Хаба ортотунан
 Хайыта охсон,
 Тэлитэ-хайыта суоран,
 Кµ³бµллээн кµрдµргэтэн,*
 Уйа²наабат гына ууран,
930 Кэдэ²нээбэт гына кэккэлэтэн,
 Ардьа²наабат гына ыпсаран
 Муосталаан бочугураппыттар.
  Ула±аа диэки ³ттµн
 Унаарытан к³³ртµм:
 Эрбийэ Бэргэн уус
 Сытыы бы´ый чокороонунан
 Сыыйа сылбыччы суоран,
 Уон хаамыы усталаах,
 То±ус хаамыы туоралаах
940 Орон о²ортообут эбит.
  Дьиэбит дьайы²ын* быы´ынан
 Ку´а±ан тыын
 Куотан киириэ диэннэр
 Ньыгыл ыас буорунан
 Хардыы халы²ынан
 Тэпсэн ньээккэлээн кэбиспиттэр.
  Ар±аалата хоту ³ттµнэн
 Ар±аа халлаан анныттан
 Ынырык ыарахан ыарыы
950 Ыгыллан тахсан,
 Сиик буолан симэлийэн,
 Дьа² буолан
 Тар±анан киириэ диэннэр,
 Хал±а´а14 таа´ынан
 Хаххалата хайы²наабыттар.

14 Рукописка: Хала±а´а...
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  Истиэнэтин ахсын
 Иккилии сиринэн
 Сарсыардаа²²ы са´ар±а±а
 Сандал ма²ан кµммµт
960 Сандаара ойон та±ыста±ына
 Ала´а бараан дьиэбитин
 Сырдык-дьыргыл
 Сырдаттын диэннэр,
 Тµ³лбэ чµ³мпэ са±аны
 Дь³лµтэ бысталаан
 Тµннµктээн кээспиттэр,
 Чургул хаты²*
 Туо´унан туттаран,
 Ситиинэн тигэн*,
970 Кылынан кытыылаан,
 Таа´ынан та²ан,
 Дэлэгэй дэлгэм тµннµгµ
 Дьэргэтэн кээспиттэр.
  Илин э²эринэн
 Кµнµскµ тµ³ттµµргэ
 Сандал ма²ан кµммµт
 Сарда²ата сандаара
 Тыктын диэннэр,
 Айыылаах аспатах,
980 Буруйдаах киирбэтэх
 Ааннарын у²а-ха²ас ³ттµнэн
 Ойута бы´ан,
 Алта хос туо´унан аттаран
 £²н³³х таа´ынан киэргэтэн,
 К³ст³³х сиртэн
 Кµндээрэ к³ст³ турар
 Тµ³лбэ тµннµгµ
 Кµндээрдэн кээспиттэр.
  Кµндэл ма²ан кµммµт
990 А±ыс сандал±аннаах халлаан
 Алгыстардаах анныгар
 Ара±ас алын тэллэ±эр
 Кытара кыы´ан киириитэ
 Кыымнаах сырдыга
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 Килиэ-халаа дьиэбитин
 Манан сырдатан
 Киирдин диэннэр,
 Дьиэлэрин ар±аа эркинин
 То±ус сиринэн тобулута охсон,
1000 Туой хара тыа±а
 ¥µммµт µтµ³ хаты²
 Халы² туо´унан туттаран,
 £стµ³кµлэлээн кµндээрдэн,
 Кµнµстээ±эр сырдаппыттар.
  Олорор сирбиттэн
 У²а диэки ³ттµгэр
 Уларыта к³³ртµм:
  Тµ³лбэ кµ³л са±а т³гµрµк
 А´ыылларыгар аналлаах
1010 А±ыс атахтаах
 Араллаан остуоллаахтар эбит.
  Ол н³²µ³ ³ттµгэр
 Долбур±аннаах долбуурдарыгар
 Саламаат кутарга аналлаах
 Саймарык кытыйа,*
 Кымыс кутарга
 Кыйыа и´иттэр,*
 Кµ³рчэх кутарга
 Кµ³лбэ и´иттэр,
1020 Кытыйа и´иттэр кыстаммыттар,
 Симии и´иттэр симиллибиттэр,
 Чороон и´ит то±уоруспут,
 Хамыйах б³±³ ханыыласпыт.
  У²а диэки олорор
 Уолан уолаттар
 Улар са±а буолан,
 Ха²ас диэки олорор ки´и
 Хабдьы са±а буолан,
 Кэтэ±ириин диэки олорор дьон
1030 Кэ±э са±а буолан
 Кэчигирээн-кэккэлээн
 К³ст³лл³р эбит.
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  К³рбµт эрэ с³±µ³х
 Басты² мааны
 Бала±ана буолан биэрдэ.
 Ула±аа диэкиттэн
 Уон са´ааннаах,
 Аан диэкиттэн
 А±ыс са´ааннаах сиргэ
1040 То±ус быластаах
 Суодал улахан
 О´охтоохтор эбит.
  Алта аарымаат о±устар
 Ахчары´ан тардар
 Куру² тыа кураанах ма´ынан
 Хайыта-тырыта сынньан
 Ураатыгар дылы*
 Оттон кээстэхтэринэ,
 К³²к³л³й к³²д³й ураатынан
1050 Кытарах кытыт* са±а
 Кыымнар кытыастан тахсан,
 Кытыл у²уор
 Та²нары санньыйан
 Кµлµмнээн-кµндээрэн,
 ¥с кµннµк сири
 Сырдатан-сыдьаайан
 Тµ´эллэр эбит.
  Уостуганнаах ураатынан
 Уот салбаныкы т³л³нн³р
1060 £рµтэ мэ²ийэн тахсаннар
 Сарсыардаа²ы сарыал курдук
 Са±ах кытыытын
 Сандаарда сырдатар эбиттэр.

  Маннык дьону этэн эрдэхтэрэ:
 «Саха киэннэрэ саарыннара,
 Ки´и киэннэрэ кииллээхтэрэ,
 Дьон киэннэрэ дьор±оотторо» – диэн
  Ол да и´ин,
 ¥тµ³ сурахтара
1070 ¥с µтµмэннээх дойдуга,
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 Албан-дьа´ах ааттара
 Аан ийэ дойду
 Ар±а´ыгар тиийэ
 Аатырбыттар эбит.
 А´ыныгас санаалара,
 ¥тµ³ суобастара
 Орто туруу дойду
 Толбоннордоох ньууругар
 Тойук буолан долло´уйбут,
1080 ¥тµ³-мааны дьµ´µннэрэ
 ¥гµс дойду µрдµнэн
 Сэ´эн буолан тэнийбит,
 Ырыа буолан ылламмыт.
  Бу улуу дьоннорбут
 Былыргы ыйаа±ынан,
 Урукку о²о´уунан,
 А±ыс саастарыттан холбо´он,
 Ала´а дьиэлэнэн,
 Аал уоттанан
1090 Киэ² нэлэмэн тиэргэннэнэн,
 Наадал хара тµптэлэнэн,
 Ыал буолан,
 Э´э тириитэ тэллэхтэригэр,
 Куба нуолур суор±аннарын анныгар,
 О±о дьон оонньоон-к³рµлээн,
 У´ун тµµн уохтарын харатан,
 Кµн кылга´ын билбэккэ,
 Тµµн у´унун умнан,
 Убура´ан-сылла´ан,
1100 К³рµлээн-к³ччµйэн а´арбыттар.
  Саллар саастарыгар,
 ¥ллэр µйэлэригэр
 Баайта´ын биэ
 Таманын сыатынан маанылаан,
 С³рµµн сµ³гэйинэн
 Кµ³мэйдэрин ч³лл³рµтэн,
 Тамахтарын ханнаран,
 Саамал кымы´ынан
 Санааларын к³нньµ³рдэн,
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1110 Таптаабыттарынан таралыйан,
 К³²µллэринэн к³ччµйэн,
 К³ст³³х сиртэн
 Оонньууллара-кµлэллэрэ и´иллэн,
 К³рµ-нары к³±µлµттэн тутан,
 Амтаннаах а´ынан
 Астына а´аан-сиэн,
 £р³й³н-ч³р³й³н,
 Орто туруу дойдуга
 Тутулуга суох туругуран,
1120 Сир ийэ иэнигэр,
 Аан дойду ар±а´ыгар
 Аарыгыран-аатыран,
 Олорбуттара µ´µ.
 
  Ол эрээри о±олоор,
 Эдэр саастарыгар эбиллибэтэхтэр,
 О±о саастарыгар о±оломмотохтор.
 «Олохпутун сал±ыыр
 О±ото суох буоллубут» – диэн
 Санаа б³±³±³ ылларан,
1130 Толкуй б³±³±³ тµ´эн,
 Айыы´ыт Хотунтан
 Аатта´а сатаабыттар,
 Кµн кµбэй ийэттэн
 К³рд³´³н к³рбµттэр.
  А±ыс уона саастарын аа´ан,
 То±ус уоннарын туолаллара
 Тарбахха баттанар,
 С³мµйэ±э к³рд³рµллэр
 Т³гµрµк тµ³рт ый хаалбытын кэннэ.
1140  Оло²хо буолан баран
 Омуннаах буолааччы,
 Сэ´эн буолан баран
 Эбиилээх буолааччы,
 
  Арай туран,
 Ала´а бараан дьиэ
 А±а ба´ылыга,
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 А±алара о±онньор,
 От ыйа ортолоон турда±ына,
 Биир µтµ³ кµн
1150 А´ымньыта киирэн,
 А´ыан-сиэн ба±аран,
 Арыынан алла сытар
 Ача кµ³х оттоох
 Арыылаах алаа´ын
 Анараа са±атыгар
 Дьа±ыллаах атыырын µ³рµттэн*
 Алта баайта´ын биэтин
 Астаан-µ³ллээн
 А´аан-сиэн кээстэ.
1160 А±ыс и´ит а±арааны*
 И²эри далай и´игэр
 К³²µс µрэх сµµрµгµн* курдук
 К³²µ-ха²ы куттан кээстэ.
  «И´им тµгэ±эр,
 Очо±о´ум т³рдµгэр
 Тутум са±а очо±ос
 Кураанах хаалла» диэн,
 ¥с ыа±ас сµ³гэйи
 ¥ксэнэн кээстэ.
1170 А´аабыт-астыммыт
 Ки´и бы´ыытынан
 Имин хаана кэйдэ,
 Си´ин хаана сылыйда,
 Ол-бу буолуо±ун ба±аран,
 Ойо±ун диэки к³рб³хт³³т³,
 Оронун диэки одуулаамахтаата,
 Кытта кырдьыа±ын кытта
 Ибир-сабыр кэпсэттэ.
  Уолаттар-кыргыттар
1180 К³р³н к³±µйµ³хтэрэ диэн,
 Уоттарын умуруордулар,
 Хаппахчыларын аанын
 Халыр гына саптылар,
 ¥³´ээ та²астарын µрэйдилэр,
 Аллараа та²астарын
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 Адьа´ын у´улан,
 Ороннорун ула±атыгар уктулар.
  О±онньор ки´и
 Э´э тэллэх µрдµгэр,
1190 Куба нуолур суор±ан анныгар,
 К³±µйбµтµн омунугар
 К³хсµн хаана куурда,
 Сµрэ±э сэлибирээтэ,
 Тыына кылгаата.
  «Аны, бу эмээхсин,
 Ханнык эдэр ки´и буола²²ын
 Эргичи²нээбэккэ сыт» - диэн
 Ула±аа диэки хайы´ан
 Утуйан хаалыа диэн,
1200 Сэрэнэн-сэрэнэн
 Эттээх сириттэн имэрийдэ,
 Наадалаах сириттэн таарыйда,
 Тутум тµµлээх сириттэн
 Туппалаан к³рд³,
 Айыы´ыт аартыгын диэки
 Айанныан ба±арталаата.
 Иитиэ±эр-а´атыа±ар
 Хаан киирэн
 Ханаччы таттарда,
1210 £р³´³тµн диэки
 £р³ к³р³н та±ыста.
  Онуоха туран,
 Кыыс Кылаарытта барахсан
 Тахсан эрэр кµн са´ар±атын курдук,
 Кµлэ мичилийбитинэн
 Хайы´а тµстэ да,
 «Ээ, сэгэрим о±ото,
 И²эри далай и´им тµгэ±инэн
 Кудулу далай кутта±ым аннынан
1220 Иэйэхсит Хотун
 Бэйэтинэн киирэн,
 Иэйэн-куойан к³±µтэн эрэр,
 Олохпутун са±алыыр
 О±олоноору гыннахпыт дуу?» - диэтэ да,
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 £р³й³р ³р³´³тµгэр,
 Тарайар тара´атыгар,
 Кытта кырдьыа±ын,
 Тардынан кээстэ.
  Кинилэр дьон
1230 Сыл устата сылласпатах,
 Биэс сыллаахтан билсибэтэх,
 А±ыс сыллаахтан арахсыбыт курдук
 Омуннаахтык оонньоотулар.
 Наадабытын ылыстыбыт диэн,
 Ула±аа диэки хайы´ан
 Утуйан хаалбатылар,
 ¥с тµµннээх кµн
 ¥³´ээ уостарыттан
 ¥с а²аар хамыйах,
1240 Аллараа уостарыттан
 Алта а²аар хамыйах хаан
 Тахсыар дылы
 Омуннаахтык оонньоотулар.
  Кинилэр дьон,
 Оонньообут омуннарыгар
 Уон хаамыылаах оронноро
 Ба±а курдук бахча²наата15,
 Чоку курдук чохчо²ноото,
 Киил ма´а кэдэ²нээтэ,
1250 Турар сириттэн
 Тутум кэри²э сы±арыйда,
 Ыта´ата тулунна,*
 Туората хамнаата.
  Ити кэнниттэн о±онньор ки´и
 Эт ки´и элэйэн,
 Сыа ки´и сылайан,
 Ула±аа диэки хайы´ан
 Утуйан хаалла.

  £р да-³т³р да
1260 Утуйбутун билбэккэ

15 Рукописка: ...бачча²наата
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 У´уктан кэлэн:
  – Хайа, эмээхсиэн,
 Сарсыардаа²ы тµ³ттµµр
 Са±аланна дуо? – диэбитигэр,
  – Хайа, о±онньоор,
 Эдэр сааскыттан
 Эстибит да эбиккин.
 Утуйбуту² отут хонно.
 Хата сылайбыты²,
1270 Утаппыты² буолуо, – диэн,
  £²µрэмэр о±ус ба´ын са±а
 М³´³к³-м³´³к³ арыылаах,
 Улахан биэ кымы´ын
 То±ус бууттаах чороо²²о
 Дьалкылдьытан а±алан биэртин,
 Моруот Боотур
 Кудулу далай кутта±ар,
 И²эри далай и´игэр
 К³²µс µрэх сµµрµгµн* курдук,
1280 Куллугураччы-халлыгыраччы
 Сµµрдэн кээстэ.
 
  Ити кэнниттэн дуо, до±оттоор,
 Кыыс Кылаарытта барахсан
 Хат буолан ханайар,
 Ыйыгар тиийэн ынайар,
 Алтыс ыйыгар
 Алтахтаан хаамар,
 Сэттис ыйыттан
 Сиэтиигэ сылдьар,
1290 Тохсус ыйыттан
 Тобуктаан сылдьар буолар.
  – Бачча саа´ыран баран
 О±о µ³скээтэ,
 У²а-ха²ас ³ттµбµнэн
 Уллу²ахтарын ньиргиэрэ
 Утуппат-олорпот буолла, – диэн
 Сэбээн эмээхситтэргэ
 Сэ´эргиир буолла.
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  Муннук-ханнык аайы
1300 О±онньоттор-эмээхситтэр
 Ботугура´ыы буолбуттар,
 – Хотуммут барахсан
 Кырдьар саа´ыгар,
 Олорбут µйэтигэр
 О±о-уруу т³р³т³н,
 Уларыйаары гынна±а, – диэн
 Айыы´ыт барахсантан
 Аатта´ар буолбуттар.
  – Хотуммут-Кыыс Кылаарытта
1310 У´ун кµн устата
 Утуйар буолла.
 Уол о±олоноро дуу? – диэн,
 Сиппит ³ттµлэрэ
 Сибикилиир буолтар.
  Чугас ыаллара
 Чу²нуу к³р³ сылдьан:
  – Сырдык кµнтэн бэссибэккэ
 Сыта сына±алыыр буолбут,
 Кыыс о±олоноро дуу? – диэн
1320 Сыта-тура
 Сыымайдыыр буолтар.

  Кыыс Кылаарытта барахсан
 Дьыл±а айыы ыйаа±ынан
 Кµн-тµµн ааста±ын ахсын
 И´э-хоонньо улаатан,
 Алтыс ыйыгар
 Алтахтаан хаамар,
 Сэттис ыйыгар
 Сиэтиигэ сылдьар,
1330 Тохсус ыйыгар
 Тобугар тиийэ чохчойор,
 Такымыгар тиийэ такыллан
 Э´э тириитэ тэллэ±эр,
 Саарба тириитэ суор±аныгар,
 Куба нуолур сыттыгар,
 Сыта сыына±алаан,
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 Кµнµн-тµµнµн,
 Бµтэрэр буолбут.
  Кэмэ-кэрдии´э кэлэн,
1340 То±ус ый то±ус хонуга буолан
 Кыыс талыыта киирэн,
 Хотун талыыта киирэн,
 Ходьо²нотон киирэн барбыт.
  Суор±анын и´игэр
 Сууна±алыы м³²µстэ,
 Сыттыгын µрдµгэр
 Сыына±алыы хамсаата,
 Ийэ-хара к³л³´µнэ
 Иннинэн-кэннинэн сµµрдэ,
1350 Тара´атын и²иирэ тардыалаата,
 £р³´³тµн и²иирэ
 £рµтэ тутта.
 Суратын и²иирэ*
 Хаамтарбат-хамнаппат гына
 Такыччы тардыалаата.
 Буом буомчалара*
 Сыты бы´ыччынан
 Бы´ыта-хайыта бы´ар курдук
 Быстах да буоллар
1360 Бы´ымах ыарыы киирдэ.
 Иннин-кэннин булбата,
 £й³-дьµµлэ к³тт³,
 Санаата-оноото16 ара±ыста.
  Кудулу далай кутта±ын аннынан,
 И²эри далай и´ин тµгэ±инэн,
 У²а-ха²ас ³ттµнэн
 Ибир-сабыр, бµллµр-иллир
 Бµтэйдии бµгµлэхтээтилэр.
  Ол аайы эмээхсин эрэйдээх
1370 Ынчыга ыраатта,
 Э²элгэнэ элбээтэ,
 Ту²уй этэ-сиинэ
 Тулуйбат бы´ыыта буолла.

16 Рукописка: ...соноото...
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 £рµ´µнэн ыла-ыла
 £рµтэ тыыммахтаата,
 Эргичи²нии-эргичи²нии
 Э±ирийбэхтээн ылла.
 Тэллэ±ин µрдµгэр
 Тэбиэлээмэхтэннэ,
1380 Оронун µрдµгэр
 Олохчохтоото.
 Кµµ´µн мунньунан,
 Тыынын ылынан
 То±ус кыталык кыргыттары
 Ы²ыттаран ылан:
 – Ороммор олорду², – диэтэ.

  То±ус кыталык кыргыттар
 Тэйэн-тэбэн кэлэн,
 £й³³н-убаан ³нд³т³н,
1390 Куба нуолур сыттыгар
 £й³нн³р³ олортулар.
  Ити кэлин ³ттµгэр
 Кыыс Кылаарытта барахсан
 Кытта кырдьыа±ын диэки
 Хамныы тэрбэйэр
 Хара хаастара хамнаан,
 Аламай ма²ан сарыал
 Атылыыта буолбут
 Хара тыргыл харахтара
1400 Уоттаах мичээринэн оонньоон,
 Кэрэмэс са´ыл уор±атын
 Кэккэлэччи туппут курдук
 Килбиэн кэрэ иэдэ´э
 Кыы´ан киирбит кµн
 Са´ар±атын тэ²э
 Кытара тэрбэйэн олорон,
 Уран тарбахтаах уус ки´и
 Ойуулаан-о´уордаан
 О²кула суох о²ортун курдук
1410 Кэчигир таас тиистэрэ
 Хо²урах хаары
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 Ойо быспыт курдук,
 Турта²наан
 Субурдук диэн
 Соруктаах буола олорто µ´µ:

  – Дьэ-дуо, до±оруом,
 Харахпынан таптаан,
 Сµрэхпинэн с³бµлээн,
 Исти² дуу´абынан иэйэр-куойар
1420 Кытта кырдьыбытыам,
 Мин этэр тылбын
 Икки чуор кулгааххынан,
 К³р³н-истэн олор эрэ!
 Айыы хаан айма±ар
 Айыллыбыппын аатыгар
 Албан-салбан ааппытыгар
 Уо-чуо сурахпытыгар
 И´ит эрэ!
 Иннинэн сирэйдээ±и,
1430 Бокуйар сµ´µ³хтээ±и,
 Боро² ураа²хайы,
 Айан-тутан µ³скэтэн,
 Айхаллаан биэрэр,
 Айыы´ыт хотун ийэбит
 Аймахта´ар кµнэ буолла.
 Ала´а бараан дьиэбитигэр
 Аал уоппут аттыгар
 Дуолан холумтаммытын
 Эргийэ хаама сылдьан
1440 Э±эрдэлиир кэмэ кэллэ.
 Иэйэхсит Ийэ Хотуммут
 Олохпутун салгыыр
 О±олорбут барахсаттар
 Куттаах сµрдэрин
 У²а хонно±ун и´игэр
 Ымыы чыычаах гынан уктан,
 Ыксала´а чуга´аан,
 К³мµс тµ³спµтµгэр
 К³т³хт³р³р³ буолла.
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1450 Ырааххын чуга´атааччы
 Чугаскын а±алааччы,
 Тиэтэл сырыылаах,
 Лэкэттэ уолгун
 Айыы´ыт к³т³±³³ччµнµ
 Аатта´ан к³рд³´³н
 А±алтара тарт!
 Кэлэн к³мµс чыычаахтарбытын
 Уруйдаан-тускуллаан,
 Уо-хаан тµ³´µгэр к³т³±³н,
1460 Ал±аан-силээн,
 Иэйиэхсит Ийэ Хотуну
 Атаарыа² µ´µ диэтин.

  Эмээхсин ки´и
 Этэн бµтэрин кытта,
 Ала´а бараан дьиэ
 А±а ба´ылыга
 Моруот Боотур
 И´иттим дуу, истибэтим дуу
 Диэбит курдук,
1470 То±ус бууттаах тайа±ынан
 Ньыгыл таас муоста±а
 «Лос» гына охсорун кытары,
 Ийэ сирэ и²нэх гынна,
 Туруу бараан дойдута
 Долкулдьуйан17 ылла.

  У²а орон ба´ыгар
 Утуйа сытар сорукка сылдьар
 Сорук боллур,
 Илдьиккэ сылдьар
1480 Илин-кэлин сµµрэр,
 Тиэтэл сырыылаах
 Лэкэттэ уол
 Тойонун иннигэр
 Лэкэрис гына тµстэ.

17 Рукописка: Толкулдьуйан...
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  Онуоха туран
 Моруот Боотур
 Субурдук диэн соруктаах,
 Ити курдук диэн тыллаах
 Буола олорто µ´µ:
1490  – Ахтар Айыы´ыт а±аспыт,
 Тµгэ±э к³стµбэт,
 У´уга биллибэт,
 Арылы аартыгын арыйан
 Т³лк³ б³±³нµ тµ´эрэн,
 Тускулбутун ту´аайан,
 Кэскилбитин тэнитэн,
 Аймахта´ар кµнэ буолла,
 Киэ² нэлэмэн дьиэбитигэр,
 Суон уорук уйабытыгар,
1500 Аал уоппут аттыгар,
 Эрбэй Иэйэхсит эдьиийбит
 Ыксала´а чуга´аан
 Э±эрдэлиир кэмэ кэллэ.
  Олохпутун салгыыр
 О±олорбут барахсаттар
 Куттаах дуу´аларын
 Сылаас ньээккэ уйа о²орон,
 Олохтуура буолла.
 Киэ² нэлэмэн тиэргэммитигэр,
1510 Ала´а бараан дьиэбитигэр
 Дьоллоох дьоро кµн
 Тосхойон кэллэ.
  Толору дьоллоох тµ³спµтµгэр
 Олохпутун салгыыр
 О±олорбут барахсаттары,
 К³т³±³р кµммµт µµннэ диэтилэр –диэн эт.
  Су´ал со±устук хомунан,
 Сур тура±ас аккын
 Тута охсон ылан,
1520 Ох курдук о²остон,
 Сап курдук сабыланан,
 Айыы´ыт к³т³±³³ччµнµ
 А±ала тарт!
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  Айанныыр ааттыккын
 А²аарытан эттэхпинэ,
 Субу самантан,
 Тус илин диэки ту´аайдаххына,
 Сарсыардаа²ы тахсар кµн
 Сандаарыйа тахсыытын ту´унан
1530 Хахаарытта Эбэ²
 Ха²ас ³ттµнэн
 Сиэллэрэн сигилдьитэн,
 Ойдорон-ууннаран истэххинэ,
 Кµ³х от кµ³гэйэ µµммµт,
 Манчаары от ба´ылаан тахсыбыт,
 Локуора кµ³х от
 Торолуйан тупсубут,
 Арылы киэ² аартык
 Арыллан а´ыллан кэлиэ±э.
1540 Онон сыыдам со±устук
 Сыыттаран истэххинэ,
 Арыынан аллар
 Ача кµ³х оттоох
 А²ардастыы алгыстаан µµммµт,
 ¥с салаалаах µкэр от,
 ¥µнэн-µрдээн тахсыбыт
 Арыы-сыа сыттаах
 Алыс киэ² арылы алаас
 А²аарыйан сырдаан к³стµ³.
1550  Ортотун ту´унан
 ¥рдµк арыы тыа
 ¥ллэн-баллан к³стµ³.
 Ол арыы ортотунаа±ы тумулугар
 Кµлµм сырдыгынан
 Кµндээрэ турар
 Толомон б³д³² туорахтардаах,
 Кµ³гэйэ нусхайбыт
 Кµ³х солко мутукчалаах,
 Алта аарыма тииттэр
1560 Сиртэн халлаа²²а тиийэ
 Силигилии сириэдийдэ µµнэн
 Тураллара буолуо.
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  Ол тас та´аатыгар
 Сарсыардаа²ы
 Тахсар кµн са´ар±атыгар
 К³мµс м³´µµрээни* тµ´эрэн,
 Кµ³гэйэ мэндээрэ сытар
 К³лµйэ кµ³л µрдµгэр,
 Кµн уотуттан
1570 Кµндээрэ кµлµмнµµ турар,
 Илин диэки э²эринэн
 Киирэр ааннаах,
 Хоту ³ттµнэн хотонноох,
 К³мµс уорук кµндээрэн к³стµ³.*
 Онно тиийэ²²ин,
 Сэрэнэн-сэрбэнэн,
 Кµн ³ттµнэн
 Кµ³йэ хааман киирэ²²ин,
 Эппитим курдук эт!

1580  О±онньор ки´и
 Суо-хаан соруда±ын
 Этэн бµтэрин кытта
 Илдьиккэ сылдьар,
 Илин-кэлин сµµрэр,
 Сорукка сылдьар
 Сорук-боллур уол
 Ти²илэ±ин тыа´а «тэп» гынна,
 Аан тыа´а «лап» гынна.
 Чыпчылыйан баран
1590 К³рµ³х иннигэр,
 Са²аран баран
 Истиэх ыккардыгар,
 Сыыдам сырыылаах
 Сыар±а тыа´а «сыр» гынна,
 Туйах тыа´а «чубугур» гынна.

  Ити кэлин ³ттµгэр
 Киирии-тахсыы,
 Кэлии-барыы буолла.
  Сир симэ±ин курдук кыргыттар,
1600 От-мас иччилэрин курдук
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 Уолан уолаттар,
 Сээккээн сэ´эннээх эмээхситтэр,
 Оло²хо´ут-остуоруйа´ыт о±онньоттор
 А±ыс атахтаах а´ыыр остуолга,
 Толору томто±ор астаах
 Сир и´ити сириэдиттилэр.
 С³² сµ³гэй18 с³л³г³йд³³х,
 Ара±ас арыы далбардаах
 Кытах са±а кытыйалары
1610 Кырыы-кырыытынан уурдулар.
 Кэриэн ымыйалары кэккэлэттилэр,
 Чороон и´ити чо±уоруттулар.
 Киэ² нэлэмэн тиэргэн кытыытыгар
 Кур о±устары* охтордулар,
 Ахталы байта´ыны* астаатылар,
 Халы² ха´алаа±ы,
 Суон сааллаа±ы охтордулар.

  Ити икки ыккардыгар,
 Киэ² нэлэмэн тиэргэн и´игэр
1620 Туйах тыа´а чобугураата,
 Сыар±а тыа´а сырылаата.
  Онуоха туран,
 Ала´а бараан дьиэ
 А±а ба´ылыга
 Моруот Боотур
 Самманнык диэн са²алаах,
 Ити курдук диэн
 Соруктаах буола олордо±о:
  – То±ус толомон уолаттар,
1630 Ойон тэбэн тахсан
 Тэ´ииннэ туту²,
 Сэттэ кыталык кыргыттар,
 Киирэр суолга
 Кµ³х отто тэлгэти².
 Кирдээх киирбэтэх,
 Айыылаах ааспатах,

18 Рукописка: ...сµ³²эй...
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 Буруйдаах чуга´аабатах,
 Аа²²ытын а´ан
 Айыы´ыт к³т³±³³ччµнµ
1640 Аал уот иннигэр
 Айахта туту²,
 Алгыста эти²,
 Уохтаах кымы´ынан
 Уоста туту²,
 Арыылаах кымы´ынан
 Айахта туту²,
 Ас ба´ар хамыйахта
 А±алан биэри²!
 Амтаннаах ас µрдµнэн
1650 Аал уоту а´аты²,
 Кµбэй Ийэ Хотуну
 Кµндµлээтин-маанылаатын.
 Куру² тыа ма´ынан
 Суо-дьаа о´оххутун
 Суостуганнаахтык отту²,
 Кыымна кытыа´ыннары²,
 Т³л³нн³ кµ³дьµтµ²!
 Кэс ынах а´ынан*
 Тэ²сиктэ та´аары²,*
1660 Сиэллэ биэри²,
 Амтаннаах астан а´аты²! – диэн,
 Соруктаах буола олордо±о.

  Алта эр бэттэрэ
 То² омур±ан устата
 Тобуктуу-тобуктуу тирэнэн,
 Ахчары´ан ааннарын
 А´ан биэрбиттэригэр,
 А±ыс кыталык кыргыттар
 Айыы´ыт к³т³±³³ччµнµ
1670 Долгулдьуйар то²оло±уттан,
 Биэкэлдьийэр биилиттэн,
 £й³³н-убаан киллэрэн,
 Сэттэлээх э´э тириитэ
 Олбоххо олордон кээстилэр.
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  Айыы хаан айма±ын
 Абырыах м³ссµ³ннээх,
 Хаар ма²ан баттахтаах,
 Айыы´ыт к³т³±³³ччµ кырдьа±ас
 Аргыый а±ай налыйан туран,
1680 ¥³´ээ µрдµк та²аралартан
 ¥²эн-сµктэн к³рд³´³н,
 Аан ийэ дойду айыы´ыттарыттан
 Аатта´ан, аал уотун иннигэр
 Айхалы, уруй-туску этэ-этэ,
 Кµндµ к³мµс кµ³мэйин
 К³бµ³хтэтэн ыллыы-туойа олордо:

  – Айхал-мичил!
 Уруй-тускул!
 Кэнэ±эски µ³скµµр
1690 Кэнчээри ыччаттары
 Айан тутан кµндµлµµр,
 Таллан ходу´а са±а
 Дьоллоох дьилбэхтээх,
 То±ой тумул са±а
 Толору томто±ор тµ³стээх,
 Нуолур солко курдук
 Сытыары сымна±ас тµ´эхтээх,*
 А±ыныахтаах ытыстаах,
 Би´иктээх о±о бэриктээх
1700 Кы´ыл о±ону кытыннарар
 Ньылбаа ма²ан сэбэрэлээх
 Айыы´ыттарым барахсаттар,
  Дьэ, дуо...
 Тус бэйэ±итигэр ту´аайан,
 Барыгытын маанылаан,
 Бµттµµ²²µтµн кµндµлээн,
 Амтаннаах ас µрдµнэн
 Кэ´ии тутан кэлэммин,
 А´атан маанылаан эрэбин!
1710 Кµлµм гыны²!
 Мичик гыны²!
 Сэгэйэ µ³рµ²!
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 Кµбэй Ийэ Хотуммут
 Алгыстаах санаа±ын анаа²²ын,
 Айыы´ыт аартыгын
 Арыйа тарда²²ын,
 Кµндэл кµµстээххэ
 Буула±а буойу²²а,
 Кµммµт сирин к³мµскµµр
1720 К³мµс чыычаахта кµндµлээ,
 Хойутун у´уур, тэнийэр
 Кэскиллээх киэ² саннаалаах
 Кыыс о±о кылааннаа±ына
 Уруйдаан-айхаллаан
 К³мµс ийэ±э кµндµлээ! – диэн
 Алгыы-алгыы аал уотун а´атта,
 Астынан-бастынан
 Халадаай ырбаахытын к³нн³рµннэ.

  Сэттэ кыталык кыргыттарынан
1730 Аргыый а±ай ³й³тт³р³н
 Нарын-намчы киэргэллээх
 Хаппахчы и´игэр
 Намылыйан-наскыйан,
 Айыы´ыт к³т³±³³ччµ
 Ааны а´ан аа´а турда.

  Кыыс Кылаарытта барахсан
 Айанын талыытын тулуйбакка,
 Айакалыы-айакалыы
 Оттоох оро²²о олохчохтоото,
1740 У²а-ха²ас чанчыгыттан
 К³л³´µнэ-бала´ына,
 К³²µс µрэх сµµрµгµн курдук
 К³²µ-ха²ы тµстэ,
 Си´ин оро±унан
 Сиикилээн уутунуу*
 Сирилэччи сµµрдэ.
  Оттоох орон µдµгэр
 Ма²найгы айыы´ыттанар
 Кыыс о±олуу



ÕÀÁÛÒÒÀ ÁÝÐÃÝÍ

79

1750 Кэдэрийэ-кэдэрийэ кэдэ²нээтэ,
 Кырыытынан буола-буола
 Ытыы-ытыы ы´ыытаата,
 Суратын имэриннэ,
 И´ин туппахтаата,
 Уоскуйа бы´ыытыйан,
 Уон хаамыылаах оронугар
 ¥ргэл сулус диэки
 £р³ к³р³ сытан,
 ¥сµ´µн µнµ³х гыммытыгар,
1760 Оттоох орон µрдµгэр
 Оно±остоох саатын туппутунан,
 Саннын байаатынан охсуллар,
 Куртуйах к³т³р
 Кутуругун тµµтµн курдук,
 Куударалаах баттахтаах
 Уол о±о барахсан
 Олоро тµстэ±э.

  Айыы сирин к³рбµт ки´и
 Этин-хаанын ытаан тэнитиэхтээх диэн,
1770 Айыы´ыт к³т³±³³ччµ
 Уол о±о барахсаны
 Киэ² тиэргэн са±а
 Ньилбэгэр сытыаран,
 Сымна±ас ыты´ынан
 Сыбыр±аччы та´ыйда.
  Уол о±о уйа-хайа суох
 Ытыыр са²атыттан
 Очуос хайалартан
 Олорор о±о са±а таастар
1780 Ойута ыста²алаатылар,
 ¥³´ээ µрдµк халлаан
 ¥ллэ²нээн ылла,
 Туруу бараан дойду
 Долгулдьуйарга дылы гынна.

  Сэттэ кыталык кыргыттар
 ¥³рэн-к³т³н ³р³ мэ²ийэн,
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 Уол о±ону к³т³±³н марахачытан,
 А±ата о±онньорго а±алан биэрдилэр.
 Киэ² нэлэмэн ньилбэгэр
1790 О±о барахсаны олордон баран,
 ¥³рэн µ³´ээ уо´ун
 ¥мµрµччµ тутунна,
 Хара±а уоттанна
 Бытыга сэпси²нээтэ,
 Иэдэ´ин хаана кэйдэ,
 Уонна маннык диэн
 Са²алаах буола олоорто µ´µ:

  – О±обут барахсан
 Окко тµспµт о²о´уута,
1800 Сиргэ тµспµт сэрэбэйэ
 Этэ²²э буолла±ына
 Аан ийэ дойдутун
 ¥³´ээ биис уустара
 Былыт быстыбытынан
 Халлаан хабыр тымныытыттан
 Хайыта барбыт хайа±а´ынан,
 Тµ³стэрин бµµтэ±эр,*
 Ар±астарын кэ±этигэр* дылы
 Та²нары бычыалаан,
1810 Дьа²-дьа´ах ыыталлара,
 Тохтуо этэ, до±оттоор!
 О´ол та±ыста±ына
 Оло²оло´о сырсар
 £лµµ-сµтµµ буолла±ына
 £р³г³йд³р³ µрдµµр,
 Ыарыы-ынчык буолла±ына
 Ытыстарын та´ынар,
 Хаан-сиин та±ыста±ына
 Са´ыгыра´а µ³рэр,
1820 Обот-солло² биистэрэ
 Кµн кµбэй сирбитин
 ¥ргµ³р буолан µргµйэллэрэ,
 Алдьатыылаах аргыар буолан
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 Та²нары аргыйаллара,
 Тохтуо этэ о±олоор.
  Улаатан, ки´и-хара буолла±ына,
 Дьонун-сэргэтин
 Очурга о±устарбакка,
 Тэхтиргэ тэптэрбэккэ,
1830 Была±айга былдьаппакка,
 £лµµгэ-сµтµµгэ µтµрµттэрбэккэ,
 Алдьархайга аа²наппакка
 Халы² тыа курдук
 Халы² хахха буолуо этэ,
 Суон дурда19 курдук
 Дурда-хахха буолан,
 Кµнµн сирин кµ³нµнэн* к³мµскээтин!
 Аны мантан антах
 Эккин курдук эрэнэр
1840 Эрэллээх ки´илэниэхпит.
 Уруй буоллун!
 Айхал буоллун! - диэн баран,

  Аал уотун иннигэр
 Аргынньахтаан олорон*,
 Урукку сиэринэн,
 Эрийэ тутар эрбэ±эр,
 С³рµµ тардар с³мµйэтигэр,
 Чох хоруотун ылар,
 О±отун сµллэр сµµ´µгэр
1850 Бэлиэ-кэм о²ордо
 Уонна субурдук диэн
 Аат ааттыы, суол-суоллуу олордо:
  – Сэттэ сэллиэлээх куртуйах
 Ситэн-хотон к³рб³т
 Кµдэннээх кутуруктаах
 Кµдэн кугас аттаах
 Тµ³рт атахтаа±ы
 Тµ³ртэ ойуппат,
 Икки атахтаа±ы
1860 Иннигэр тµ´эрбэт

19 Рукописка: ...турда...
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 Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн буоллун –
 Диирин кытта,
 Айыы дьоно бары
 Атахтарыгар туран:
  – ¥гµс µйэлэр усталарыгар
 ¥с саханы µ³скэттин,
 Тµ³рт саханы т³р³ттµн,
 Ураа²хай сахалар
1870 Уу´уу турарбыт ту´угар
 Уруй айхал буоллун» – диэн
 Алгыс тылын этэ туртара µ´µ.

  ¥³рэн-к³т³н мичил аллайан,
 Моруот Боотур
 Уол о±о барахсаны
 То±ус толомон уолаттарга
 Туттаран кээстэ.
  – К³мµс дьиппиэ хо´угар
 Илдьэн сытыары²,
1880 К³²µлµнэн к³ччµйдµн,
 Хаана-сиинэ тар±аннын
 Этэ-сиинэ чэбдигирдин! – диэн
 Этэн бµтэрин кытта,
 Кыыс о±о ытыыр са²ата
 Тиэргэнтэн и´илиннэ,
 Халлаа²²а сатараата,
 ¥³рµµ-к³тµµ ³р³г³й³ буолла.
  Чугастаа±ы дьоно
 То±уору´ан кэллилэр,
1890 Аймах-билэ дьонноро
 Айгыр-силик астылар,
 Т³бµрµ³ннµµ тµ´эн*
 Тµ´µлгэ тэрийдилэр.
  Амарах санаалаах
 Аан дойду дьоно
 Адаары´а тµмсэн,
 Орто туруу дьа±ыл дойду
 Дьо´ун дьонноро
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 То±ой-сэлэ о²орон,
1900 Иэйэхсит Хоту²²а
 Исти² иэйиилээх тылы,
 Бар±а махталларын
 Этэ туртара µ´µ:
  – Сылаас тыын уйалаах,
 Итии эркин дьиэлээх,
 Т³рµµрµ т³лк³лµµр,
 Тэнийэри тэлгэ´элиир,
 Иэйэхсит Хотуммут барахсан,
 Исти²-киэ² санаа²
1910 Сымнаан-сылаадыйан,
 Сайы²²ы сарсыарда
 Ыраас сырдык халаа²²а
 Сандаара чэмэлийэн тахсар
 Кµлµмµрдэс кµннээ±эр ыраас
 К³мµс кµ³рэгэйи
 Илэ бэйэ±инэн кµндµлээбиккэр
 Уруй-айхал!
 Иэйэхсит Ийэбит
 Илин халлаан э²эриттэн
1920 Итии салгын тыал илдьиттэнэн,
 Илгэ быйа² аргыстанан
 Илэ-бааччы бэйэ±инэн
 Иэнигийэн-мичилийэн тµ´э²²ин,
 Уол о±о у´уктаа±ын,
 Ки´и киэнэ киргиллээ±ин,
 Айыы сиригэр анаан биэрбиккэр
 Айхал, мичил!
 Уруй тускул буоллун – диэн,
 Туртара µ´µ.

1930  Онтон туран, до±оттоор,
 Сылаас-сымна±ас
 Налыы-намчы илиилээх,
 А±ыныахтаах ньилбэктээх,*
 Далбар-нарын санаалаах
 Айыы´ыт к³т³±³³ччµ
 Далбардаан эмээхсин
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 Уу долгун сарыы быы´ы а´ан,
 Намылыйан-наскыйан тахсан,
 Дьоллоох-соргулаах
1940 Кыыс о±о кылаан бэрдин
 К³мµс тµ³´µгэр
 К³т³±³н та´ааран,
 Аал уотугар
 ¥с т³гµл сµгµрµйдэ.
 Кыыс о±о барахсаны
 Ньылбаа ма²ан сирэйин
 Хоруонан бистэ.
 Ситилигин ситэрэн
 Сэттэ кыталык кыргыттарга
1950 Утары уунан эрдэ±инэ,
 
  Та´ырдьа дуо, до±оттоор,
 Халы² хапта´ыны
 Хайыта сынньар курдук
 Хабыр тыас хайыта барда,
 Тµннµгµнэн-µ³лэ´инэн
 Сааллар ча±ыл±ан ча±ылыйда,
 Сµллэр эти² лµ´µгµрээтэ,
 Ар±аа диэкиттэн
 Нµ´эр хара былыттар
1960 £р³ µтэн та±ыстылар,
 Ала холорук
 Аан туман
 Та²нары сатыылаата,
 Очуос хайалартан
 Кунан о±ус са±а таастар
 То±ута ыстананнар,
 Та²нары саккыраатылар,
 Кытарах ынах са±а таастар
 Кыыгыныы к³ттµлэр,
1970 Уулаах бургунас таастар
 Куугунуу к³ттµлэр,
 Толомон б³д³² мастаах
 Аар тай±а ма´а-ото
 Иэмэх талах курдук
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 Сиргэ тиийэ нимси сыттылар,
 Кµ³ллэр-³рµстэр уулара
 Таска та´ымнаан та±ыстылар,
 Соххор содуома буолла.
  Ба´а-ата±а биллибэт
1980 Алдьархайдаах
 Аан дархан буолла.
 Туруу бараан дойду
 ¥µт туманынан бµрµлµннэ,
 Аата-ахсаана биллибэт
 Алдьархай аа²наата,
 ¥ксэ-дьµµлэ биллибэт
 ¥лµгэр µксээтэ.
 Орто дойду барахсан
 О´олго охсулунна.
1990  Д³й³ то²мут тµ³лбэ сирдэр
 Оо±уй о±ус бадараанныыр
 Кута²нас кутата буолла.
 Халлаа²²а тиийэр хайалар
 Хайыта бараннар,
 Дойду барыта
 Тордуйалаах уу курдук
 Долгулдьуйа хамсаата.
  А±ыс тараах дьаа²ы
 Ула±ата к³стµбэт,
2000 У´уга биллибэт
 Хал±а´а хайыр хайата
 Маардаах аппа буолан
 Бадараана баллыр±аата.
  Бы´атын эттэххэ,
 Ааны аспат
 Алдьархай буолла,
 Дьиэттэн тахсыбат
 Иирээн буолла.
  Ити ыккардыгар
2010 £´µ³ ба´а ³нд³с гынна
 Сааллар ча±ыл±ан
 Уот курду буолан,
 Дьиэ и´игэр киирэрин кытары,
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 Дьэс сыта дьиэнигийдэ,
 Алтан сыта тар±анна,
 Ыылаах сыт ыксатта,
 Холо²со сыта
 Холорук буолан
 Тыыннаа±ы тыыннарбата,
2020 Харахтаа±ы к³рд³рб³т³,
 Сµ´µ³хтээ±и туруорбата,
 Дьиэни сиксигинэн
 Иэнигийэ эргийдэ.
  Ол бириэмэ±э
 Содуомнаах сойуо ты²ырахтаах
 Тµµлээх илии
 £´µ³ ба´ынан
 Иэнигийэн киирэн,
 Кыыс о±о барахсан
2030 Тµ³´µн и´иттэн
 Чыыбыргыы сылдьар
 Куттаах сµрэ±ин
 Куду харбаан ылаат,
 Хоппуруос* буруотун курдук
 Субурус гынан хаалла.

  Айыы дьоно барахсаттар
 £йд³рµн-т³йд³рµн булунан
 £йд³³н-дьµµллээн к³³рт³р³,
 Ураа µµтµнэн
2040 Абаа´ы бии´ин
 А±ыс уон а±ыс албастаа±ы,
 То±ус уон то±ус
 Куотар кубул±аттаа±а
 К³стµбэт бии´ин
 Кµтµр тµ³кµнэ,
 Тµµн буолла±ына
 Тµлµгµрµµ сµµрээччи,
 Борук буолла±ына
 Бары²наан барааччы
2050 Кыыс Ытылба обургу
 Икки бастаах
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 Дала² ³кс³кµ буолан,
 Кубулунан-кубул±атыран
 Ураа µрдµгэр
 Чохчо²нуу-чохчо²нуу
 Биэс былас у´уннаах
 Мэлэкэй у´ун тылынан
 Чакыр таас тумсун
 Чууп-чаап сотто-сотто,
2060 Хааннаа±ынан хаахтаата,
 £´³хт³³±µнэн ³±µйдэ,
 Ку´а±анынан хотуолаата.
  Буспатах мунду минин курдук,
 Будук-бадык хара±ынан
 Бурулус-ирилис к³рд³,
 Та²алайын ча²ыр±атта,
 Тµµтµн о²о´унна,
 Куорсунун к³нн³´µннэ,
 О²о´унна-тутунна
2070 Уонна субурдук диэн
 Иэмэ-дьаама суох
 Тойук дуомнаах
 Буола олоорто µ´µ:

  – Иэхээйикпин-куохаайыкпын,
 Иэдээникпин-куудааныкпын
 Кырдьык этэбин,
 Оонньоон этэбин,
 Килбэйэн турар,
 Кирдьиги кэпсиибин.
2080  Аарт-татай,
 Икки харахтаахтар
 Истэллэр истибэттээр,
 К³р³лл³р к³рб³тт³³р.
 Айыы хааным аймахтара
 Кыыс о±олоноргутун
 ¥с µйэ тухары
 К³´µттµм да этэ, да этэ!
  Дьэ эбитэ дуо...
 Кыыс о±о±ут куттаах сµрэ±ин
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2090 Эрийэ тутар эрбэхпинэн20,
 С³рµµ тутар с³мµйэбинэн21

 Куорам далай ытыспар
 Тутар кµннээх эбиппин,
 Эбиппин да, эбиппин.
  Бу дьолу-соргуну!
 Ар±а´ыттан тэ´ииннээх
 Айыы-хаан айма±ыныын
 Аймахта´ар кµммµт буолла±а.
  Орто дойду
2100 Оройдорунан оонньуур,
 Орой мэниктэрин кытары
 Уруур±а´ар дьон буоллахпыт.
 К³стµбэт кыы´а обургу
 К³рд³р харахпыт дьµккэтин,
 К³тµрдэр22 тииспин миилэтин,
 К³рд³рбµтµнэн халты харбатан
 Баран эрэр диэйэ±ит.
 Санар±аама²-санньыйыма²,
 Самаххытын хамнатыма².
2110 Эрэни², итэ±эйи²!
 Кыыс о±о±утун
 Уллу²ах устата
 Туора тутуохпут суо±а,
 Харыс устата
 Хаамтарыахпыт суо±а.
 Убайдаатар убайым
 Адал±а Буурай
 Т³´³ эрэ µ³рэр,
 Сµргэтэ к³т³±µллэр.
2120 Тэллэххэ сытар
 Тэ²нээ±э суох
 Хонноххо сытыарар23

 Холоонноо±унан тутайан,
 Эдьиийдэригэр-балыстарыгар

20 Рукописка:...эрбэхтэр
21 Рукописка: ...с³мµйэбэр
22 Рукописка: ...к³тµ³рдэр
23 Рукописка: ...сытар
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 Хонук ³рµµр буолла.
 Ол да и´ин
 Кычча±ар кыргыттар,
 Оччо±о уолаттар
 Т³рµµр уу´уур буолуллар.
2130 Илии тутуурдаах,
 £ттµк харалаах
 Тиийэр ки´и буоллум.
 «То±о у´ааты²?» – диэн
 Тоххооло´о то´уйуо.
 Ыксаатым, тиэтэйдим
 Да диэтим, да диэтим.
 Кэс тылбын кэпсии тµ´µµм,
 Истэ бол±ойу²!
  Кыыс о±о±ут уонун туолуута
2140 Уруу-тарыы тэрийиэхпит,
 Онно сулуутун ыллара
 Аймах-билэ дьоннорбутуттан
 Хайа охсубут а²арбыт тахсыа.
 ¥с хонукка µксэнэр
 Амтаннаах а´ылыкта
 Киэ² нэлэмэн
 Сы´ыыгыт ортотугар
 То±ус са´ааннаах
 Тор±о ура´а са±а гына
2150 Чохчолоон то´уйаарын!
 Алааскыт анараа са±атыгар
 А±ыс ампаар аста
 Сытытан-ымытан
 Ара²астаан уураары²!
 Сэрэппэтэ±э диэйэ±ит
 Сы´ыы-сы´ыы аайы баар
 Сыспай сиэллээхититтэн,
 Хонуу-хонуу аайы баар
 Хоро±ор муостааххытыттан,
2160 Баайгытыттан-дуолгутуттан,
 Дьо²²утуттан-сэргэ±ититтэн,
 Лэп гыммыт а²арын
 Бэлэмнээн уураары²!
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 И´иттигит-истибэтигиэт,
 Да диэтим, да диэтим!
 Айан ки´итэ аралдьыйаары
 Суол ки´итэ уталытаары гынным! - диэтэ да,

  Кыыс о±о куттаах-сµрэ±ин
 У²а хонно±ун анныгар
2170 Харыс кэри²ин хайа бы´ан,
 Кичэллээх со±устук
 Кистээн кээстэ.
  £р³ к³т³н тахсан,
 Алаас анараа са±атыттан
 «Айан ки´итэ аччыктыам,
 Суол ки´итэ тутайыам» – диэн,
 А±ыс атыыр µ³рµн
 То±у харбаан ылла да,
 И²эри далай и´игэр
2180 Кудулу далай кутта±ар
 Ыстаабакка да
 Ыйыстан кээстэ.
 А´аатым диэн амтанын билбэтэ
 Уонна тус ар±аа диэки
 Холло±ос уота буолан*,
 Субурус гынан хаалла.

  Орто дойду дьонноро
 Киэ² нэлэмэн тиэргэннэрин
 Ортотугар туран,
2190 Санаар±аан-санньыйан туран
 Истибиттэрэ,
 Алдьархайга аа²наппыт,
 ¥лµгэргэ тµбµлэммит,
 Иэдээ²²э тэбиллибит
 Айыы о±ото барахсан24

 Утуйан баран у´уктубут курдук
 Этэ-хаана эймэ´ийэн,
 Ийэ сириттэн тэйэн,

24 Рукописка: ...барахсаттар
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 Аан дойдутуттан арахсан,
2200 Аргыардаах айан суолун
 Арыйан и´эн
 Хомойон-хоргутан
 Ыллаабыт ырыата,
 Туойбут тойуга
 Маннык буолан биэрбит:

  – Ыый-ыыйбын
 Аай-аайбын!
 Чы²ыс25 Хаантан о²о´уулаах,
 К³мµскэс санаалаах
2210 Кµнµм сирин дьонноро,
 Истэ±иэт-истибэккиэт,
 Кµн кµбэй Ийэ Хотунум,
 Ала´а бараан дьиэм,
 А±а ба´ылыга а±ам о±онньор,
 Орто туруу дойдуга
 Ки´и-хара буолан,
 О±о т³р³т³н, ки´и-сµ³´µ
 Т³рд³ буоллун диэ²²ин
 Айан-тутан т³р³ппµккµт.
2220 Айыы´ыт аартыгын арыйан,
 Кµнµм сирин к³р³н,
 ¥³рдµм-к³ттµм да этэ.
  Ону баара
 К³стµбэт бии´ин
 А±ыс уон а±ыс аа´ар
 Албастарыгар тµбэ´эн
 Айыылаах айанныыр,
 Сордоох тобулар
 То±ус мо´уоллаах
2230 То±о холорук
 Аллараа дойду
 Айдааннаах ааттыгын
 Арыйан истэ±им,
 Ыый-ыыйбын,

25 Рукописка: Чыгыс...
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 Аай-аайбын!
 Мин му²наа±ы
 Ыыр-дьаар сыттаах,
 Ты´ы тыймыыт тыыннаах,*
 Тµп гынар тµптµрдэрин
2240 Тµгэ±эр тµ´эрэн,
 Уу ньуолдьа±ай
 Эппин-хааммын алдьатан,
 Тыыммын-быарбын уларытан,
 Илэ сиир абаа´ы буоламмын,
 Айыы о±отун
 Аатыттан аа´ан эрдэ±им.
 К³стµбэт бии´ин-уу´ун
 А±ыс хос ааннарын
 Кимим кэлэн алдьатан,
2250 Туохтаах буоламмын
 То±ус хос ааннарын
 То±ута сынньан,
 Сиидэ´иннээх и²иирдээх
 Илбистээх-илиитинэн
 Систэрин µ³´µн
 Сиритэ тыытан,
 Былдьаан-талаан
 Быы´аан ылыа баарай!
 Аны кэлэн му²наах,
2260 Аан ийэ дойдум
 Ара±ас далбарын
 Кµнµм сирин
 Кµ³гэйэр дьµ´µнµн,
 Ийэлээх а±ам барахсаттары
 Айыым дьонун,
 Кµндµ санаалаах
 Кµнµм сирин дьонун,
 Ама аны ха´ан
 Амтыын дойдуттан*
2270 Адьа´ын арахсан,
 Т³нн³н тахсан
 К³рµ³м баарай?
 Тµ³рт тµптµргэннээх,
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 ¥³дэн тµгэ±иттэн
 Быы´анар да
 Кµннээх буоллахпына,
 Тэхтиргэ тэптэриилээх,
 Хабыр хапсы´ыылаах,
 Хаан тохтуулаах буолуо.
2280 Айыым сирин дьонноро
 Алдьанар-сааранар,
 Эстэр-быстар
 Быаларыгар-ту´ахтарыгар
 Айыллыбыт эбиппин
 Мин му²наах.
  Оо, абаккам да
 Баар буолар эбит!
 Ыый-ыыйбын!
 Аай-аайбын!
2290 Убайдаатар убайым
 Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Мин эрэйдээх
 Этэр тылбын,
 Истэ±иэн-истибэккиэн!
 Са²ам дуораана
 Сата буолан тиийэр буолла±ына,
 Икки чуор кулгааххынан
 Истэ сэгэйэн тур эрэ!
2300 Кыыс о±о буоламмын
 Кырыйа оонньуом этэ диэммин
 Сарыы сыы´ын ылтым.
 Барбыт сирим устатыгар
 Кырыйа-кырыйа быра±ыам.
 Бууту² этэ му²утаата±ына,
 Си´и² этэ ситтэ±инэ,
 Холу² этэ хойунна±ына,
 Балыстаах этим диэн
 Кµнµн сирин к³рд³рµ³м диэн,
2310 Барбыт сирбин
 Баты´ар кµннээх буоллаххына,
 Ити кырада´ыннар
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 Ымыы чыычаах буоланнар
 Иннигин ыйыахтара,
 Суолгун тобулуохтара.
 Бар дьонум барахсаттар,
 Быдан дьылларга быра´аайдары²!
 Кµнµм дьоно барахсаттара
 Хас сааспар, ханнык µйэ±э
2320 Килбиэннээх кэрэ сирэйгитин,
 Арыынан алла сытар
 Ача кµ³х оттоох
 Кµ³рэгэй чыычаах к³рµлээбит,
 Ымыы чыычаах ыллаабыт
 Арыылаах алаа´ым барахсаны
 К³рµ³м баарай?! – диэн,
  Кы´ыл о±о эрдэ±иттэн
 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куо
2330 Санаар±аабыт ырыата
 Тус ар±аа диэки
 Кырдаайы са²атын курдук
 Кыыгынаан тµ´эн,
 Киирэн бара тураахтаата.

  Айыы сирин дьонноро
 Харда² э´э тµµлээх ана±а´ын
 Хардарыта туппут курдук,
 Хара суор та²нары халаатаабат
 Хара дьабын ааттык* диэки
2340 Уулаа±ынан к³р³н сукуллан тураннар,
 Ый устата ытастылар,
 Хонук и´игэр холбураатылар.*
 А´ыыр астара
 Амтана биллибэтэ,
 Утуйар уулара к³тт³,
 Олорор олохторо уларыйда,
 Саныыр санаалара
 Астарынаа±ар кылгаата.
  ¥с хонук и´игэр
2350 О±онньордоох эмээхси²²э
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 Сµµмэх баттахтарыгар
 ¥рµ² тунах тµстэ,
 Илин астара ма²хайа боро²суйда,
 Такымнарыгар тиийэ такыйдылар,
 Тобуктарыгар тиийэ токуйдулар,
 Кырдьыы кы´ал±атын биллилэр,
 Сорсуйар сорун к³рдµлэр,
 Ытыылларыгар-со²уулларыгар
 Икки к³мµскэллэрэ*
2360 Сааскы уолбут ойбон курдук
 О²ойон к³´µннэ.
  Кыыс Кылаарытта барахсан
 Сыта сыына±алаата.
 Кылгас кµн биирдэ,
 У´ун кµн иккитэ
 Уон хаамыы усталаах
 Оронуттан оронон
 Уот диэки кэлэр буолла.
  К³р³лл³р³ к³мµс чыычаахтара
2370 Со±отох уол о±олоро буолла.
  Ала´а бараан дьиэ
 А±а ба´ылыга
 Моруот Боотур
 Эр ки´и буолан
 Кытта кырдьыа±ын сааратан
 Са²алаах буола олордо±о:

  – Кµ²²э к³рбµт к³мµс далбарым,
 Айманыма-му²наныма алыс,
 Би´иги дьон
2380 Кэнникибит кэхтиэ,
 Олохпут огдолуйуо суо±а.
  Орто туруу дойду
 Уорааннаах уор±атыгар
 Наахара хааннаахтары,
 Ча±аан дьµ´µннээхтэри,
 Кµµстээххэ к³рµ²нээхтэри,
 Бы´ыйга былааннаахтары,
 ¥рдµк ааттаахтары,
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 ¥тµ³ м³ссµ³ннээхтэри,
2390 Улуу бэттэри кытары
 Кµ³н к³рсµ´эр
 Кµрэс былдьа´ар ки´илээхпит.
 Си´ин этэ ситтин,
 Холун этэ хойуннун!
 Хойутун-хойут
 Холоонноохторун кытары
 Хоннох µллэстэр,
 Тарбах тарды´ар,
 Урут кµµстээхтэри кытары
2400 Ириэнэх мас курдук
 Иирсэн-киирсэн к³рµ³,
 То² мас курдук
 Туруула´ан к³рµ³.
 Ки´и киэнэ киргиллээ±э,
 Саха киэнэ саарына
 Бугуйун булларбат
 Бухатыыр ки´и буоллун!

  Онуоха туран,
 Итини истээт,
2410 Уол о±о барахсан
 Оттоох оронтон
 Ойон тµстэ да,
 ¥³рµµтµттэн буор муоста±а
 Ли´ир-ла´ыр эккирээбитигэр,
 Ба±аналара байаатта²наан,
 £´µ³тµн ба´а
 £гд³²н³³н ылаттаата.
 Киэ² нэлэмэн тиэргэнигэр тахсан
 Эмник кулуттары
2420 Эккирэтэн куу´уннаран,
 Куула±а* тиэрпэккэ
 Кутуруктарыттан тутта,
 Аарымат атыыр о±устары
 Суон муостарыттан ылан,
 Кэннилэринэн µтэн
 Туорута ойутта.
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  Оло²хо буолан баран
 Омуннаах буолар,
 Сэ´эн буолан баран
2430 Эбиилээх буолар.
 Уол о±о оройунан дугунан
 Биир хонон биирдэнэн,
 Икки хонон иккилэнэн,
 ¥с хонон µстэнэн,
 Хастаммытынан тиит курдук,
 Халы² суон харылаах,
 Сууламмытынан тиит курдук,
 Суон болгуо сотолоох,
 Хаты² мастар µ³рэ±эстэрин
2440 Хардарыта туппут курдук
 Быччырыста±ас быччы²наах,
 ¥с былас ³р³й³р ³ттµктээх,
 Биэс былас биэкэйэр бииллээх,
 А±ыс былас дара±ар сарыннаах,
 Кэби´илээх оту
 Тиэрэ кэбиспит курдук
 Кэтит к³±µстээх,
 Тµ³рт быластаах оту
 Тµ³рэ аспыт курдук
2450 Тµ³рэм тµ³лбэ тµ³стээх,
 Куртуйах к³т³р
 Кутуругун тµµтµн курдук
 Куударалаах баттахтаах,
 Хара са´ыл тириитин
 Хардарыта туппут курдук
 Халы² хойуу хаастаах,
 Хатаа´ын чолбонун* курдук
 Хадаарды²ы сирэйдээх-харахтаах,
 Бухатыырга мосуоннаах,
2460 Кµµстээххэ к³рµ²нээх,
 Бы´ыйга былааннаах,
 Харахтаах эрэ ки´и
 Хайгыы к³рµ³х ки´итэ
 ¥µнэн-µ³скээн тахсан истэ.
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  Кини ки´и
 Уон саа´ын чуга´ыгар26

 Буутун этэ мукутаан,
 Си´ин этэ ситэн,
 Холун этэ хойдон,
2470 Быччы²ын к³р³-к³р³ быыппастан,
 Харытын к³р³-к³р³ хабырыттан
 Очуос хайалар
 Оройдоругар тахсан,
 Ойуоккалыы оонньуур
 Хайыр таастарынан
 Хабылык оонньуур,
 К³´³к³ таастары
 К³т³±³-к³т³±³ быра±аттыыр,
 Хара тыа±а тахсан
2480 Хаппыт мастары
 Хайыта тутаттыыр,
 Ириэнэх тииттэри
 Иирэ талах курдук
 Эрийэ тутаттыыр,
 Хара тыа харда² э´этин
 Сабыр±ахтарыттан ылаттаан
 Сабыта сынньыталыыр,
 Сис тыаларга тахсан
 Сэттэлии буур аттары
2490 Ситэттээн ылан
 Сиэтэтилээн киирэр,
 Хахаарытта Эбэтин
 Илин э²эригэр
 Омур±аннаах сиртэн тунаара
 Кµннµк сиртэн кµндээрэн к³ст³р
 Кындыа ыраас кырдалыгар
 Уоннуу са´аанынан
 Олук уурталаан,
 Кµннµк ыраах сиртэн
2500 Сµµрэн кµскэлийэн кэлэн,
 Кылыйан кыыралдьытар,

26  Рукописка: ...чуга´ыыр
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 Буурдаан унаарытар.
 Эбэ хотунун то±ус томторун
 Дь³гдь³й³р саалыгар туран,
 Ахсыс тумул анараа са±атыгар
 Умсаахтыы сылдьар куо±астары
 Этитиилээх оно±о´унан
 Эпсэритэ ытыалыыр,
 Баардаах о±унан
2510 Баай тииттэри
 Батарыта ыппыта
 У²уоргу ³ттµнэн
 Ойон тахсан,
 У²уоргу тыа
 Ула±аа ³ттµн диэки
 Ку´уура к³тµттэ27.

  Ити курдук сылдьан биирдэ
 Самаан сайын са±аланыыта,
 Кµ³гэл к³н³ хонуу
2520 К³±³р³ чэлгийиитэ,
 Сандал ма²ан халлаан
 Сандаара сырдыыта,
 Кµ³гэл ыраас кµн
 Кµ³гэйэ ойон тахсыыта,
 Толоон бы´а±а´ын са±а
 Толомон улахан оронуттан
 Ойо эккирээн туран,
 Киэ² нэлэмэн тиэргэнин та´ыгар
 Алын та²а´ын аллара тµ´эрэн,
2530 Биэс бууттаах
 Бэрилиир мээчик са±атын
 Миэтэ²нэтэн та´ааран,
 К³хсµнэн буолан
 К³лµйэ кµ³л са±аны
 К³²µ-ха²ы к³±µрэттэ турда±ына,
  Ар±аа ааттык
 Анараа са±атын анныттан

27  Рукописка: ...к³тµттэрдэ
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 Амырыын ку´а±ан сыт
 А²ылыйан ааста,
2540 Ити кэлин ³ттµттэн
 Тус ар±аа диэкиттэн
 Толомон б³д³² былыттар
 То±у кµ³нтээн та±ыстылар,
 Хаардаах-самыырдаах
 Хал±а´а халы² былыттар
 Халыйа у´уннулар.
 Торбуйах саха толоннор*
 То² буору тобулута тµстµлэр.
 Таллан куо±ас са±а
2550 Та²нары саккыраатылар
 Лоскуй-лоскуй то² ло´уордар
 То±ута тµстµлэр.
 Сэттэ хонуктаах силлиэ
 ¥³´ээ µлµскэннээх халаантан
 Та²нары µрэн тµстэ,
 А±ыс хонуктаах
 Аргыардаах айдааннаах ардах
 Аллараа дойдуттан
 £р³ µтµрµллэн тахсан,
2560 Орто дойдуну
 Ортотунан куталдьытта,
 То±ус хонуктаах
 Толонноох холоруктаах хаар
 Аан ийэ дойдуну
 А±ыс иитин-са±атын
 Атыйахтаах уу курдук
 Айма´ырда-аймаата.
 Кураанах сир
 Кута±а кубулуйда
2570 Куба ба´а халлаа²²а тиийдэ*.
 Кµбэй ийэ сир
 £´³х-хара былытынан
 Кµлµгµрэ сабылынна,
 Арыынан алла сытар
 Ача кµ³х оттоох
 Алаастар-сы´ыылар
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 Буордаах туманынан
 Бурукучуйа к³мµлµннµлэр.
 Эрэ´элээх µ³стэрдээх,*
2580 Эмпэрэ µрдµк биэрэктээх,
 Эркин туруу тыалардаах,
 Хаймыыланан киирэр
 Халы² сис тыалардаах
 Хахаарытта Эбэ Хотун
 Уба±ас уута, киэ² киэлитэ
 К³рµ³хтэн тµктэритик
 К³бµ³хтµµ тµлµннэ.

  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн:
2590 – Туох буолла бу,
 Ханнык бы´ыыный,
 Ханнаа±ы кэбий? – диэн,
 £йд³³н-дьµµллээн к³³рт³:
  Ар±аа халлаан
 Аанын анныгар олохтоох
 К³стµбэт бии´ин
 Кµтµр кµµстээ±э,
 Абаа´ы бии´ин атамаана
 Адал±а Буурай
2600 ¥с хонуктаах алдьархайы
 Та²нары миинэн
 Соххор холорук до±у´уолланан,
 Аан алдьархай аргыстанан
 То±ус холло±ос
 Холорук до±ордонон,
 Хаанынан к³р³н,
 Хабыр дьµ´µннэнэн,
 Киэ² халлаан киэлитин28 уларытан,
 Уба´алаах биэ са±а
2610 Уулаах былыт дугуйданан,
 £²µрэмэр о±ус са±а
 Дэлби ыстанар

28 Рукописка: ...киэлиитин
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 Дэриэспэ таас тэбиилэнэн,
 Харсыылаах о±ус са±а
 Хара таас хайыта барар
 Хатан ха´ыыланан,
 Сандаара кµлµмнµµр
 Сааллар ча±ыл±ан
 Та²нары сапсыырданан,
2620 Сµллэр эти² сµгэ´эрдэнэн,
 Тµгэх дойдуттан
 ¥³гµтэ дуора´ыйан,
 Ол дойду ула±атыттан
 Уллу²а±а ньиргийэн,
 Хааннаах хара чуо±ур былыты
 Ха²ас илиитинэн
 Хайыта сынньан,
 У²а ³ттµнэн уулаах былыты
 То±ута охсон,
2630 А²ардастыы аатыран,
 Со±отохтуу сура±ыран,
 Сэттэ сиринэн
 Сиритэ сытыйбыт,
 А±ыс сиринэн
 А²ылыйа айгыраан,
 Халлаан тµгэ±иттэн
 Хайа хайдыбытын курдук
 Хааннаах айа±а а²ылыйан,
 Сытыйбыт тирии курдук
2640 Сылластыгас сырайа
 Сыллаччы таттаран,
 Сµлµгэс курдук сµµ´µн
 Оройор ортотугар
 О´он эрэр ойбон курдук
 Сиикэй-чэлкэх хара±а
 Буспатах мунду
 Минин курдук,
 Барбатах балык
 Минин курдук,
2650 Дьэс алтан уутунуу
 Дьэбиннэ±инэн к³р³н,
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 Былыт быы´ынан
 Быган тиийэн кэлэн,
 Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн иннигэр
 То² тиити
 Туруору туппут курдук
 Суодас гына тµстэ.
  Уонна субурдук диэн
2660 Тойук дуомнаах,
 Ити курдук диэн
 Ыпсарыыта суох
 Ырыа дуомнаах
 Буола турбута µ´µ:

  – Ар дьаалы!
 Арт татай!
 Диэтэ±им дуу...
 Ар±а´ыттан тэ´ииннээх
 Айыы айма±ын о±олоро,
2670 Кµн сирин кµндµ кµтµ³тэ
 А±ыс µйэ тухарыттан
 Аатыран-аарыгыран
 Айаннаан кэлэрин
 Билбэккэ-к³рб³кк³ олоробут
 Абаларын к³р эрэ!
 Истэллэр-истибэттэр,
 К³р³лл³р-к³рб³тт³р!
 Мин диэтэх ки´и
 Хайа хайдыбытын курдук
2680 Амаан-дьамаан айахпын
 Аппа²ната сэги²нэтэн
 Сэ´эргиирбин и´ит!
 Ба±а µ³н бачча²наабыт,
 Чоку µ³н чохчо²нообут,
 Тыймыыт µ³н тыылла²наабыт,
 Кµлгэри µ³рэ к³хч³²н³³бµт,
 Кµндµ к³мµс ырыалаах
 Кµ³мэйбин к³бµ³хтэтэн к³рµµм.
 Дьэ, даллайдаргын да
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2690 Далай акаары,
 Хончойдоргун да
 Хо² кураанах мэйии,
 Мин диэтэх ки´ини
 Билбэккэ турар буоллаххына
 Кэрэ кэпсэлбин истэн
 Кэкэллэн тур!
 Ба±ар маннык эр бэрдин
 Хантан хааннаах,
 Туох дойдуттан тууралаах
2700 Уол о±о барахса²²ын? - диэтэргин,
 Сыр±ан э´элэри
 Сы´ыары уурталаабыт курдук
 Сылластыгас сирэйдээх,
 Ха´ыы ойбонун курдук
 Ха´ырыста±ас хааннаах,
 Хара сыыр хайдыбытын курдук
 Харал±ан харахтаах,
 Буор хайаны буур±а µрэн
 Болторуста±ас томтор
2710 То±ойдонон кииртин курдук
 Мурун дуомнаах,
 Кэ²кил тыа кэтэх ³ттµгэр
 Сµµ´µнэн сµ³´µ
 Сотуун ³лµµгэ* тµбэ´эн
 Сытыйа-ымыйа
 Сыталларын курдук
 Дьаардаах-дьа´ахтаах,
 Ааспыт сирэ
 А²ылыйан хаалар
2720 Амаан-дьабаан айахтаах,
 Уон сыл устата
 Уу сыстыбатах
 Хара суор
 Ха´ыытыы олорорун курдук
 Ха´ырытта±ас хатааллаах,
 Тутум тµµлээх,
 Харыс кирдээх
 Чохчо²нуу олорор чоку курдук
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 Тобулута сытыйбыт
2730 Сылластыгыс сырайдаах,
 Хоруолаах сыгына±ы
 Хороччу туппут курдук
 Дьэс алтан дьµ´µннээх,
 Дьэбиннээх иэдэстээх
 Уол о±о у´уктаа±а,
 Ки´и киэнэ кииллээ±э,
 Дьахтар талыытын дьаабылыыр,
 Кыыс кылаанна±ын кынар,
 Сэптээх µчµгэйэ,
2740 Дьµ´µннээх тупса±айа
 Арсан Буурай диэн а±алаах,
 Тµ³´µн бµµтэ±эр
 Хаардаах булгунньах са±а
 Халыйа сылдьар эмиийдээх,
 Содуомнаах тыллаах,
 Сойуо тумустаах,
 Тµµлээх сэби
 Т³рдµттэн тµ³рэ бы´ан
 Утарыта уурталаабыт курдук
2750 Тµµрчэй кыламаннаах,
 Киил ма´ы кэдэччи туппут курдук
 Иэрэгэр иэ±иилээх,
 Хаты² ма´ы ханаччы тарпыт курдук
 Хатарыылаах хатан ты²ырахтаах,
 Силлиэ сиксийбитин,
 Буур±а ытыйбытын курдук
 Ордуулаах у´ун
 Тимир чыллырыыт баттахтаах,
 А±ыс айаан*
2760 Аппа²ныыр аппатын курдук
 Кµннµк сиртэн кµ²кµлµйэр
 Ыыр-дьаар сыттаах,
 К³йµллµбµтµнэн ойбон курдук
 К³²³р³йµн та´ыттан
 Кыыба±алаах-кыдьара²наах,
 Кынсар сэбин
 Кытыы ³ттµнэн
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 Туспа-туора µµнэн тахсыбыт
 Со±отох содуомнаах атахтаах,
2770 Дьахтар киэнэ талыытыттан
 Т³р³³н-µ³скээн тахсыбыт,
 Кэдэрги кэмэлдьилээх,
 Туора бы´ыылаах,
 Халтай сырыылаах, 
 Куонньай кугас аттаах,
 Адал±а Буурай диэммин, – диэн баран,

  Хайа хайдыбытын,
 Сыыр быстыбытын курдук
 Сыллаллан туран,
2780 Хааннаах хара±ын
 Дьµµлэ-дьаабыта суох
 Сµµрэлэтэ турда.
 Амаан-дьамаан
 Айа±ын аппа²натан
 Уо´ун чорботон,
 Тылын та´ааран,
  – Нохоо, мин этэрбиттэн
 £´µргэммитэ буолан
 £р³л³´³ сылдьаайа±ын!
2790 Ыстаа²²ын у´уламмын
 Иэннээх тириигин
 Илдьи та´ыйыам,
 К³²д³й к³хсµгµн
 К³²к³л³й о²остуом,
 Ийэ±эр эппэтэх иэйиилээх тылгын,
 А±а±ар эппэтэх
 Аатта´ыылаах к³рд³´µµгµн
 Эппэтэ±и² да и´ин этитиэм!
 Онно ээххин эппэт буоллаххына
2800 Эдэр саа´ы² эмэ±ириэр дылы
 Энэлгэн э²эрдиэм,
 Айака аргыстыам,
 Дьойоко до±ордуом,
 ¥ллэр µйэ² тухары
 Хаалдьыккын ха²ас диэки
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 Хаанньыры хайы´ыннарыам,
 Хоолдьуккун у²а ³ттµгэр
 Умсары тутуннарыам,
 Кэдирги кэмэлдьилиэм,
2810 Сырайгын сытытыам,
 Дьµ´µ²²µн уларытыам,
 Харыс сири халбарыппакка,
 Тутум сири уталыппакка
 Дуу´а±ын сµтэриэм,
 Тыы²²ын и´иллиэм!
 Оройдотту² дуо? Нохоо?
 Оройунан к³рбµт
 Олоп-чолоп уол о±о? – диэн баран,
 Кэлбит наадатын
2820 Кэпсээн кээдиргии,
 Са²аран хаахыргыы турда турбута эбитэ µ´µ.

  – Истэ±иэн-истибэккиэн,
 К³р³±µ³н-к³рб³ккµ³н!..
 Кы´ыл о±о эрдэ±иттэн
 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куо Кыыс о±о±утун
 Кµнµн сирин к³р³рµн кытта
 Эдьиийдээтэр эдьиийим,
 А±астаатар а±а´ым –
2830 Ытылба Куо уда±ан
 К³рд³рбµтµнэн туран
 Уоран-талаан ылан,
 Мин диэтэх ки´ийдээн
 Хара²а хаппахчыбар
 Тµппµргэннээх тµгэхтээх
 Тµµнµктээх тµлэй-балай
 Хара²а ыыспабар
 Са´ыаран-харыстаан
 Талбытынан тара²натан,
2840 К³²µлµнэн к³ччµтэн,
 Тыймыыт тыыннаан,
 Кэдэрги кэмэлдьилээн,
 Хадаар хааннаах,
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 £´³с к³рµ²нээх,
 £лµµ уутугар с³тµ³лэтэн,
 £лб³т тыыннаан,
 Хара хааннаан,
 £лµнньµк та²а´ынан*
 Талбытынан та²ыннаран,
2850 Куонньай у²уо±унан киэргэтэн,
 Ойо±ос у²уо±унан о±уруолаан,
 Сис у²уо±унан симээн,
 Дьахтар киэнэ талыыта,
 Кыыс киэнэ кылааннаа±а,
 Сандал ыраас сэбэрэлээх,
 Илбис мэнэгэй санаалаах,
 Хаанынан хата±алаан,
 £´³±µнэн µтэлээн,
 Хардастыбат хатан у²уохтаатыбыт,
2860 Сыыйыллыбат сындаа´ыннаатыбыт.
 Кэдэрги29 кэмэлдьилээн
 Икки атахтаа±ы,
 Иннинэн сирэйдээ±и,
 Айыы хаан аймахтарын
 Иирэр мэнэгэй курдук
 К³р³р о²ороммут,
 Иннин ыламмыт,
 Санаатын саймаардан
 Ойох ыларга о²о´уннум.
2870 Аччыгый саа´ыттан анаммытым,
 О±о саа´ыттан
 Ойох ыларга о²остон,
 Олох олорордуу о²о´уннум.
 Кэргэн ылар ту´унан
 Кэпсэтиитэ бµппµтэ.
 Холо²солоох хоннохпор хор±отон,
 Хотун ойох о²остон,
 Тэллэххэ сытан тэ²нэ´эрбит,
 Оро²²о сытан холо´орбут
2880 А±ыйах кэм хаалла.

29 Рукописка: Кэдири...
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  Айыы дьонун кытары
 Аймах-уруу буолар
 Кэлтэрийбэт кэпсэтиитин кэпсэтэ
 Сэттэ уон сэттэ дьэ´элдьит
 Ходо±ойдоох хоно´олоох,
 То±ус уон то±ус толомон
 Тор±оот дµ²µрэттэрдээх
 Сирим иэнин, дойдум урсунун
 Дьонун бы´а охсубут бы´а±а´ын
2890 Хайа охсубут а²ардарын
 Туруу-дьа±ыл дойдуга
 То±о µµрэн та´ааран
 Ыалдьыт-хоно´о о²ортуом!
 Айыы хаан аймахтара
 Аскыт-µ³лгµт амтаннаах буолуо
 А±ыйах ки´ини а´атар инигит.
 Э´иги дьон албан-дьа´ах ааккыт
 Аан ийэ дойдуга
 Ара±ас далбарыгар,
2900 Киэ² киэлитигэр
 Аатырдыбыккыт бэрт.
 Дьо´уннаах толомон сураххыт
 Добун киэ² сиринэн
 Сээккээн сэ´энньиттэр
 Сэ´эннэригэр киирэн,
 Дуорайбыта бэрт
 Хонор хоно´о±утун хоргутаайа±ыт,
 £р³пп³кк³ ³´µргэтээйэ±ит.
 Баайгытыттан матыаххыт,
2910 Дьо²²утуттан эстиэххит
 Сиргит-уоккут сиигэ сµтµ³,
 Хара тыа±а хамныыргыт,
 Добун толооннорго хоро²нуургут,
 Сыспай сиэллээхтэргит,
 Хоро±ор муостаахтаргыт
 Кµдэ²²э к³тµ³хтэрэ,
 Была±айга былдьатыахтара.
 Сэрэппэтэ±э30 диэйэ±ит

30 Рукописка: Сэрэттэ±э...
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 Энньэ±ит ³лµµтµн
2920 Дьо²²ут-баайгыт а²арын
 Э´игили-бугулу диэбэккэ,
 Тэ²²э а²аардаа²²ыт
 Боскуйа от* са±ана
 Мунньан олороору²,
 Эппит тыл эричиэс буолуохтаах!
 Бар±а ба´аам малаа´ыны
 Тэрийэргэ бэлэмнэни²! – диэн,
 Кµтµ³т ки´и к³т³±µллээри,
 Айан ки´итэ айаннаары
2930 Айгыстан эрдэ±инэ,

  Айыы о±ото
 Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 И´иттиэм-истибэтиэм,
 К³рдµ³м-к³рб³тµ³м
 Диэбит курдук,
 Киил мас курдук
 Кинэччи таттарда,
 Хаана оонньоото,
2940 Хаа´а хамнаата,
 Дохсун дьолуо санаата
 Дохсунуран киирдэ
 Э±элээх тыллары
 Этэ тµ´µ³н ба±арда.
 Тµ³´µн быччы²нара
 Т³лµтэ м³²³н тахсаары
 Тµллэ²нэ´эн ыллылар,
 Тарбахтарын и²иирдэрэ
 Такыччы тардыалаата,
2950 Хаппыт мас курдук
 Халы² суон харытын
 Хатан и²иирдэрэ
 Оллоруттан тахсаннар
 Сµ´µ³х-сµ´µ³хтэригэр сµµрэлээтэ,
 Балык и²иирэ 
 Эриллэ-эриллэ иэнинэн оонньоото,
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 Сототун сындаа´ыннара
 Лы²кыныы-лы²кыныы чу²кунаата.
 Хатан мас курдук
2960 Ханыччы таттарда,
 Чуор мутук курдук
 Чоноччу тутунна.
 Сирэйэ-хара±а
 Сиэрэ уотунуу сирдьигинээтэ,
 ¥с ³рг³ст³³х µ²µµ курдук
 £т³рµ-батары к³рд³.
 Уора-кылына киирэн,
 У´уутаталаан ылла,
 Тэбиэ´ирбит омунугар
2970 Дэриэспэ таастары
 Тиэритэ анньыалаата,
 Хал±а´а таастары
 Халбарыччы µтµрµйтэлээтэ.
 Уонна к³стµбэт бии´ин
 Кµтµр кµµстээ±ин
 Адал±а Буурай то² кµ³нµгэр
 Тор±о сэлиинэн
 То±о астаран тиийэн,
 Саабылаан батас т³б³тµнµµ
2980 Батары к³р³н туран
 Субурдук диэн тойуктаах,
 Ити курдук диэн
 Ырыалаах буола турбута µ´µ:

  – Дьэ-дуо, диэтим да,
 А±ыс кµннµк сиртэн
 А²сыл±аннара и´иллэр,
 Сэттэ кµннµк сиртэн
 Сибиэннэрэ биллэр
 Тµµ²²µ тµлµрбэхтэр,
2990 Дьи²нээх сиэхситтэр,
 £сс³, к³р да, маны,
 Ха´аа²²ы µйэлэргэ
 Айыы айма±ын кытта
 Абаа´ы бии´ин уу´а
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 Ойох ылан,
 Аал уоттанан,
 Ала´а бараан дьиэлэнэн,
 О±о т³р³т³н
 Олох диэни олорбуттарын
3000 Истэн-билэн,
 £сс³ суо-хаан соруктаахпын
 Кэргэн кэпсэтэ,
 Кэскил тэринэ
 Анаан-минээн
 Айаннаан кэллим диэбит
 Буола-буола буор сирэй,
 Бур±алдьы сото!
 Иттэннэри уураммын
 Иэ²²ин хастыам,
3010 Умсаннары уураммын
 Уодьуга²²ын о²оруом,
 Айыылаах ааккын алдьатыам,
 Илбистээх эккин-сии²²ин
 Миэстэнэн арааран,
 Аа´ар ыттар
 А´ылыктара о²оруом.
 Бµтµн бэйэ±ин бµдµрµтэн,
 Салбын м³ссµ³²²µн алларытан,
 Дуолан кµµскµн то´утан,
3020 К³²д³й к³хсµгµн к³²µ охсон,
 Хара хаа²²ын халытыам,
 А±ыс уон а±ыс аа´ар албаскынан,
 То±ус уон то±ус куотар кубул±аккынан
 Мин диэтэх ки´и
 Эрийэ тутар эрбэхпиттэн,
 С³рµµ тутар с³мµйэбиттэн,
 Куорам далай ытыспыттан,
 Куотуом дии санаама!
 Аан дойдугуттан
3030 Аймах-билэ дьо²²уттан
 Кµнµ² сириттэн сµтэриэм,
 Тыы²²ын и´иллиэм! – диэн,
 Айыы о±ото барахсан
 Этэн бµтэрин кытта...
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  ¥³´ээ µрдµк халаа²²а
 Кынат тыа´а кыыгынаата,
 Куорсун тыа´а куугунаата,
 Былыты быы´ынан,
 Халлааны та´аатынан
3040 То±ус томтор±онноох дµ²µр
 «Дом-дом» тыа´аата.
  Куочай кугас кулун кутуруга
 Сытыы бы´ый былаайах*
 Дµ²µр µрдµгэр
 Тµлµгµрµµ м³хс³н,
 ¥³´ээ дойдуттан та²нары
 Кыы´аана кылыгыраан*
 Орто дойду улуу уда±ана
 Иэхилимэ Куо бэйэтинэн
3050 ¥³´ээ µрдµк халлаан
 £р³й³р ³р³´³тµгэр
 Эргийэ к³т³ сылдьан:

  – Орто дойду одун кµµстээ±э
 Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн,
 Аллараа дойду
 £лµµ кµтµр кµµстээ±э
 Адал±а Буурай,
 Э´иги диэтэх дьон
3060 Албан дьа´ах ааккытыгар
 Анаан-минээн
 О´оллоох орто дойду
 Оло±ун ту´угар
 Эттээх хааммынан
 Иэйэн-куойан туран,
 Сµ´µ³хтээх бэйэкэм
 Сµгµрµйэн к³рд³´³н эрэбин.
 Дьэрэ, мин ки´и этэр тылбын
 Икки чуор кулгааххытынан,
3070 К³мµс тиэрбэс хараххытынан
 К³р³н-истэн туру² эрэ!
 Дом эрэ дом!
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 Э´иги дьон сыалы´ар быарыныы
 Сылаанньыйа сымнаан,
 Кµннээх халлаан курдук
 Кµлэ мичилийи²,
 Ыйдаах халлаан курдук
 Ымайа µ³рµ² эрэ!
 Орто дойду одун кµµстээ±э
3080 Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн,
 Айыы² сирин
 Ара²аччылыырга ананан т³р³³бµтµ²,
 Кµнµ² сирин к³мµскµµргэ
 ¥рдµк Айыы´ыттар
 Иэйэхсит Ийэ Хотунтан
 ¥тµмэх у´ун µйэлэргэ
 К³рд³´³н тµ´эрбиттэрэ.
 Эн ки´и киэпкин-киэлигин киллэримэ,
3090 Уордайбыккын у±арыт,
 Кыы´ырбыккын кыйдаа!
 Субу манна
 Охсу´ар кµннээх буоллаххытына,
 Дьолуо ма²ан халлаан
 Тунал±аннаах ньуура алдьаныа.
 Аан ийэ дойду²
 Атыйахтаах уу курдук
 Аймана дьалкыйыа
 О´оллоох орто дойду² барахсан
3100 Ортотунан куталдьыйан,
 Дьоллоох туоната
 А±ыс иилээх са±алаах иэнэ
 Айма´ыйа дьалкыйыа,
 Кэлэр кэскил кэхтиэ,
 Оройо биллибэт
 Алдьархай аа²ныа,
 Айыы² дьонноро айма´ыйыахтара,
 Кэнэ±эски µ³скµµр
 Кэнчээри ыччаттырбыт
3110 Кэскиллэрэ кэхтиэ!
 Саманна кыргыстаххытына,
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 Обой-солло² уустара
 Эстэн эрэрбитин биллэхтэринэ,
 Хаан салаары, ³´³х уобаары
 Хара суор буолан
 Халыахта´а к³тµ³хтэрэ,
 Илбис-мэнэкэй сиэхситтэрэ
 Сµрэх-быар сµмэтин обороору
 Сµллµкµµн курдук
3120 Сµлµгµлдьµ´э сыссыахтара.
 £лµµ-сµтµµ биистэрэ
 Бу орто дьа±ыл дойдугар
 Хааннаа±ынан хаахтыахтара,
 ¥³ннээ±инэн с³т³ллµ³хтэрэ,
 Сир µ³нµнэн силлиэхтэрэ,
 Ыарыы-сµтµµ элбиэ±э,
 О´ол-дэ² улаатыа,
 Илбис иирээн µксµ³! – диэн,
 Са²алаах буола сырытта.

3130  То±ус томтор±онноох
 Толоон бы´а±а´ын са±а
 Дµптµргэннээх31 дµ²µрµн
 Дµµгµнэччи тыа´атан,
 Куочай кугас кулун кутуруга
 Сытыы бы´ый былаайа±ынан
 Быычыгыначчы охсо-охсо:

  – £сс³ т³гµл мин ки´и
 Этэр тылым хо´оонун
 Орой-мэник оройгутунан,
3140 Сµллэ-мэнэкэй т³б³±µтµнэн
 Истэн-³йд³³н туру² эрэ!
 Субу самантан
 Тус хоту бардаххытына,
 Уот кудулу бай±ал
 Ула±аа та´аатыгар
 Одун Хаан уолаттара,

31 Рукописка: Тµмтµргэннээх...
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 ¥йэлэригэр куттамматах,
 Ол дойду одьунааттара
 Олох диэни олорботох,
3150 Далан ³кс³кµлэр
 Таарыйан ааспатах,
 Алдьархайдаах адьынаттаах
 Аллараа биистэрин уустара
 ¥³´ээ µрдµк чыпчаалын
 £р³ дабайан тахсыбатах,
 Ыстаал тимир сынтарыйар,
 Хатан тимир халтырыйар,
 Хал±ана таас хайа±а тиийэ²²ит
 Кµ³н к³рсµ´µ², кµрэс былдьа´ы²!
3160 Э´иги дьон киирсэргитин
 Ол дойду тулуйда±ына тулуйуо,
 Мин диэтэх ки´и
 Ытык тылбын ылыммат буоллаххытына,
 Хайа±ытын да харыстыам суо±а.
 Сэрэппэтэ±э диэйэ±ит,
 Дьµкэн µ³дэн тµгэ±эр
 Тµ²нэри т³лк³лµ³м,
 Кэбэл сир кэтэ±эр
 Баскытын батарыам.
3170 Санаабыппын толорон арахсар
 Одьунааттаах уда±аммын.
 Толорбот кµннээх буоллахпына,
 Аан дойдум дьоно
 Алтан-дьа´ах ааппын алдьатыахтара,
 Дьо´ун баран
 Солом сууллуо.
 Дьэрэ, нохолоор, эппиэтин
 Этэ-тыына охсу²! – диирин кытта,

  К³стµбэт бии´ин
3180 Кµтµр кµµстээ±э
 И´иттим дуу, истибэтим дуу
 Диэбит курдук,
 Адал±а Буурай:
  – Мин диэн кµтµ³т о±о буолла±ым,
 Истибэттээх буолуом дуо?
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 Мас хайдыбытын курдук
 К³н³-судургу о±обун,
 Эдьиийбит эппит тылын
 Истибэт буолуом дуо?
3190 Ойох ылаары сылдьан
 Охсу´ар санаам суох,
 К³мµс чыычаа±ым
 К³´µтэн иэдэйдэ±э,
 Бардыым-бардым.
 Хата ити, орой мэник уолу
 И´итиннэрэри² биллибэт
 Хахсааттаах халлаан курдук
 Та²нары хайыылаах,
 Тµ²нэри сµллµ³хтээх.
3200 Т³лк³л³н³н т³рµ³±µттэн
 О±о бы´ылаах.
 Дьэ, нохойдоон,
 Анаммыт сирбитигэр айаннаатым,
 Ыйыллыбыт сирбитигэр ыксаатым.
 Баты´ар кµннээх буоллаххына,
 Аан дойдугуттан арахсыа²,
 Кµнµ² сириттэн сµтµ³².
 £´³ск³р буола²²ын
 £л³ сытаайа±ын.
3210 У´ун суолбун ирдээн,
 Ситэр кµннээх буоллаххына,
 Бэйэ±иттэн бэйэ² хоргутунаар
 Уот кудулу бай±ал
 Хому´уннаах таалатыгар
 Ириэнэх талах курдук
 Иирсэрбит буолуо.
 Хаппыт талах курдук
 Хабырыйсан к³рµ³хпµт.
 Хата мин бардым, – диэтэ да,
3220  Эргийэ биэрдэ,
 Хааннаах ³´³±µнэн ха´ыытаата,
 Хара суор буолан,
 Турар сириттэн
 Тµ³лбэ кµ³л са±аны
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 Тµ³рэ тирэнэн,
 Хамсаабыт сириттэн
 Хаардаах хайа са±аны
 Хайа тирэнэн
 К³т³н кµккµрµµ турда.

3230  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Барбыт сирин диэки
 Батары к³р³н туран:
  – Дьэ, бэйикэй!
 К³стµбэт бии´ин
 Кµтµр кµµстээ±э,
 А±ыс уон а±ыс аа´ар албаскынан,
 То±ус уон то±ус куотар кубул±аххынан
 Куотуо² суо±а,
3240 Сµµтµк буолан сµтµ³²
 Иннэ буолан ииниэ² суо±а!
 Сыы´а туппат,
 Халты харбаппат
 Эрийэ турар эрбэхпинэн,
 С³рµµ тутар с³мµйэбинэн,
 Тµ³´µм бµµтээ±эр,
 Ар±а´ым кэкэтигэр 
 £р³ м³хт³р³н та´ааран,
 Чоку µ³н курдук
3250 Чоноччу туттаммын,
 Сириэм сиргэ сирэйгинэн быра±ыам,
 Тыы²²ын и´иллиэм,
 Дуу´а±ын ылыам!!!
 Харыс да сири
 Халты харбатыам суо±а!!!
 Ириэнэх мас курдук иирсэрбит,
 То² мас курдук
 Туту´арбыт буолуо!!! – диэтэ да,

  Арыынан алла сытар
3260 Ача кµ³х оттоох
 Арыылаах алаа´ын ортотугар
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 А´ыы-сии сылдьар
 Миинэр ми²этин,
 К³лµнэр32 к³л³тµн
 Кµдэннээх кутуруктаах
 Кµдэн кугас атын
 Тор±о сэлиинэн
 Тутан та´ааран,
 Кэпсии олорор кэ±элээх,
3270 Кэрдиис кэрэ ойуулаах,
 Чороон и´ит у´уктаах
 Тойон сэргэтигэр
 То±ус т³гµл туомтуу баайда.
 Онтон ордубутун
 £рк³нн³³х к³нт³´µн
 ¥с т³гµл с³рµµ бырахта.
  Ала´а бараан дьиэтин
 Ар±аа ³ттµгэр турар
 А±ыс ааннаах
3280 Тимир килиэ ампаарын
 А´а баттаата да,
 Кµдэннээх кутуруктаах
 Кµдэн кугас атын
 Сэбин-сэбиргэлин
 К³т³±³н-сµгэн ыадалытан а±алан,
 К³н³ К³±³чч³й к³мµс уу´а
 У´ааран-кутан
 Таптайан,
 Ойуулаан ±-о´уордаан о²орбут
3290 ¥рµ² к³мµс µµннээх суларын
 Су´ал тµргэн со±устук
 Уурбут-туппут курдук
 Кэтэрдэн кээстэ,
 Киириктэй уустара
 Кичэйэн-киэргэтэн о²орбут
 Киэргэллээх кичимин
 Кэтэрдэн кээстэ,
 Аатырбыт Айах уустара

32 Рукописка: К³лгµнэр...
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 Айан-толкуйдаан
3300 У´ааран кутан о²орбут
 К³²чµ³тчµлээх к³мµс ы²ыырын*
 Эттээх иэнигэр,
 ¥рдµк мындаатыгар,
 Суон саалын чуга´ыгар
 Лоп-бааччы олордон кээстэ,
 Боппоруктаан* болтотто,
 Кычымнаан кычыгыратта,
 Сиэлин кутуругун
 Аарыма тиит мас курдук
3310 Атара тиистээх тараа±ынан
 Ньылбаарыччы тараата.
 Сытыы бы´ый бы´ыччатын
 Сыыйа тардан ылан,
 Хаппар ку²ун харыс кэри²ин
 Хайа бы´ан к³рт³
 Хаан-сиин а±ыалаабыта,
 Саалын диэкиттэн
 Тэллэх са±аны тэлэ бы´ан к³рт³
 Сиик-симэ´ин тахсыбата.
3320 «Айанныырга ааттаах,
 Ойдорорго-ууннарарга
 Оруобуна буолбут» – дии санаата.

  Кини ки´и
 Киэбэ-киэлитэ алдьанан,
 Омуна да омун дуу...
 Тиэргэнин та´ыттан
 Тэйиччи турар
 Тимир килиэ ампаарыгар
 Ириэнэх буору иэччэ±эр дылы,
3330 То² сири тобугар дылы
 То±у µктээн
 Сµµрэн багдалытан тиийэн,
 Аанын да а´ар бокуойа суох
 Ха²ас ³ттµн
 Хайа к³т³н киирэн,
 Бухатыыр ки´и
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 Та²нар та²а´ын
 Сулбу-салбы ылан,
 Килэччи-халаччы киэптии
3340 Кэтэн кээстэ,
 Кыргыска туттар
 Кырыылаах кынчаалын ылла.
 £л³рсµµгэ туттар
 ¥с тиити µрдµнэн к³ст³р
 £т³рµ тµ´эр µ²µµтµн ылла,
 То±ус уон то±ус бууттаах
 Чомпо сµлµгэ´ин
 Ха²ас диэкиттэн харбаан ылан,
 Хонно±ор кыбынан кээстэ.
3350 Орто туруу дойду уустара
 Отут хонукка толкуйдаан,
 Сэттэ хонукка сипси´эн,
 Уон хонук устата
 Кыыс дьахтар
 Кытарар хааныгар
 У´аараан-хатаран о²орбут
 Саабылаан бата´ын
 Сыыйа тардан ылла да,
 Тиэргэнин ортотугар,
3360 Тойон сэргэтин та´ыгар,
 Ийэлээх а±атын иннигэр
 Бала±аннаах са±а дьиэ буолан,
 Багдаллан туран:
  – Иэримэ дьиэм барахсан
 Иэйэхситэ33 буолбут ийэкэм,
 Ала´а бараан дьиэм
 А±а ба´ылыга – а±ам о±онньор,
 Ситэн-хотон ки´и буолан,
 К³мµс у²уохпутун к³т³±µмээри
3370 Сииккэ сиэлэ, хаарга хаама
 Атах мээнэ барда диэ²²ит
 Хоргутар-хомойор буолума²!
 К³стµбэт кµµстэр

33 Рукописка: Ийиэхситэ...
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 Кµлµктэнэн тахсаннар,
 Аан ийэ дойдубутугар
 Аан тал±аны
 Та²нары сатыылаатылар,
 Кµн ийэ дойдубутун
 Тобуктарыгар дылы
3380 То±у хаамаллара
 Иэччэхтэригэр дылы
 Илдьи тэпсэллэрэ буолла.
 Эстэр-быстар кэм-кэрдиис
 Кэлэрэ буолла.
 К³²µл ³ттµлэринэн
 Уоран-талаан барбыт
 Кы´ыл о±о эрдэ±иттэн
 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куо балтыбын:
3390  «Улаатта, ситтэ-хотто,
 Оро²²о сытар ойох,
 Тэллэххэ сытар тэ²нээх буолла,
 Аны а±ыйах кэминэн
 Сулуутун-энньэтин ыла,
 Хайа охсубут а²арбытын,
 Бы´а туппут бы´а±аспытын,
 Ыла к³т³н-кµ³рэйэн
 Тахсар буоллулар,
 К³´µтµ²-кµµтµ²» – диэтилэр,
3400 К³стµбэт кµтµр кµµстээ±э
 Адал±а Буурай
 ¥³±эн-µрэн барда.
 Ириэнэх суолун ирдээн,
 То² суолун тордоон
 Сырайын сытыттахпына,
 Аатын алдьаттахпына сатанар.
  Кинилэр дьон буулаатахтарына
 Кэнэ±эски µ³скµµр
 Кэнчээри ыччаттарбыт
3410 Кэлэр кэрэ кэскиллэрэ
 ¥гµс µйэлэргэ кэхтиэ±э,
 Т³рµµр-µ³скµµр о±олорбутун
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 Т³лк³л³рµн тµ²нэриэхтэрэ,
 Туруу бараан дойдубут
 Сир сибиир киэ² нэлэмэн иэнэ
 Сииктиин симэлийиэ.
 Орто туруу дойдубут
 То±ус µйэ тухары
 Туманынан бµрµллµ³.
3420  Айыым дьонун ара²аччылаары,
 Кµнµм дьонун к³мµскээри
 Аан ийэ дойдум
 Ара±ас далбарыттан арахсан,
 О±о сааспар оонньообут-кµлбµт
 Хахаарытта Эбэбиттэн,
 Арыылаах алааспыттан арахсан,
 Ийэ сирим илгэ быйа²ыттан
 Тэлэ´ийэн-тэйэн айанныыр буоллум.
  Уол о±о барахсан ханна
3430 Ха´ы²²а хаампата±ай,
 Сииккэ сиэлбэтэ±эй?
 То±ус уон то±ус сиринэн
 Тосто-тосто к³н³р
 Дор±оонноох-дьалхааннаах,
 Айыылаах айанныыр
 Айдааннаах-мо´уоллаах
 Аартыгын арыйан
 Айанныыр буоллум.
 Ир суолун ирдээн,
3440 Тор суолун тордоон,
 Алта µйэ тухары
 А²ардастыы аатырбыттарын
 ¥³´ээ µтµмэх халлаан
 Урут мындаатыгар
 ¥с салаалаах
 £лµµ-сµтµµ µктэллээх,
 Хааннаах ³´³х т³б³л³³х,
 £л³р сирдэрин ³т³рµ тµ´эр
 ¥²µµ µ³рбэ буолан,
3450 Аллараа са±ахтарыттан
 Алта сиринэн арахсар салаалаах
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 Аптаах атара буолан,*
 К³б³н-кµ³рэйэн тахсан,
 А±ыс таалар быардарын,
 Сµллэр сµрэхтэрин,
 Тыынар ты²аларын
 Хааннаах халарык о²орон,
 Добун халлаан туонатыгар,
 Киэ² халлаан иэнигэр
3460 Ый ы´ыа±а, кµн кµдэнэ о²орон,
 Кµлэ-кµлэ кµллэрин таптайыам.
 £ст³³хт³рбµн ³´µ³ннµµ,
 Саастаахтарбын самнара иликпинэ,
 Аан ийэ дойдубар,
 Аймах-билэ дьоннорбор,
 А±алаах ийэбэр
 Хаалдьыктаах бэйэм хайы´ымыым,
 Эт бэйэм эргиллимиим!
 Этэ²²э сылдьан
3470 Эргиллэн кэллэхпинэ,
 Сырдык сыдьаайбыт,
 Кµн т³рµ³бµт,
 Тµ³рт добдур±аннаах
 К³мµс хайатын
 Чомчойор т³б³тµгэр
 Алтан у²уоххутун ара²аччылыам34,
 К³мµс у²уоххутун к³т³±µ³м!

  Санаабыт санаатын
 Этэн-тыынан бµтээт,
3480 Айан аартыгын арыйаары туран:
  – Аралдьыйар сатаммат,
 Содуомнаах ба±айыны
 Сонордоору туран,
 Суол ки´итэ
 Уталыйара-у´уура ку´а±ан.
 Ала´а бараан дьиэбит
 А±а ба´ылыга

34 Рукописка: ...араччылыам
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 А±ам о±онньор,
 Айан-тутан т³р³ппµт
3490 Иэримэ к³мµс дьиэбит
 Итии-сылаас тыыннаах
 Иэйэхситэ буолбут
 Кµн к³мµс ийэкэм,
 Этэрдээх буоллаххытына
 Этэ-са²ара охсу²! – диэн,
 Этэн-бµтэрин кытта,
 
  А±ата о±онньор айгыстан туран,
 Субурдук диэн тойуктаах,
 Сити курдук диэн
3500 Айдааннаах айан суолугар
 Атаарар алгыс тыллаах
 Буола турта µ´µ:
  – Дьэ, дуо...
 Уолан уол о±ом,
 Кµн сиригэр т³р³³н кэлэн
 Ки´и буолан уларыйбыппыт
 К³рд³р харахпыт дьµккэтэ,
 К³тµрдэр тииспит миилэтэ,
 Тэптэр сµрэхпит чопчута,
3510 Эн эрэ бааргын
 Кµн сирин к³рµ³ххµттэн,
 Баччыр о±о эрдэххиттэн
 Дьыл±а Тойон
 Чы²ыс Хаан ыйаа±ын толорон,
 Буор туруу дойдубут
 Бухатыыра буоллу² диэммит,
 Дьа²-дьа´ах таарыйбатын диэн,
 Хатаа´ын сулу´унан харабыллатан,
 То±ус быластаах от са±а
3520 Дьоллоох уйа о²орон,
 Ахтар Айыы Арчы´ыттарынан
 Амтаннаах а´ы астатан,
 А±ыс сиэллээх хамыйа±ынан а´атан
 Ки´и-хара гынан улаатыннарбыппыт.
 Айыы-хаан айма±ын
 Албан ааттаа±а,
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 Кµн улуу´ун
 Бµтµн кµµстээ±э буоллун диэн,
 Айыы´ыт Ийэ Хотун
3530 Анаан-минээн айбыта.
 ¥гµс ки´ини µ³скэттин диэн,
 Тµ³рт саханы т³р³ттµн диэн,
 ¥рдµк Айыы´ыт аймахтара
 Т³лк³л³³н тµ´эрбиттэрэ.
 О±обут барахсан,
 А±ыс уон сиринэн арахсыылаах
 Айдааннаах айан суолун
 Арыйар кэми² кэллэ,
 То±ус уон сиринэн
3540 Тосто-тосто к³н³р,
 Ытырыык ыт ырдьыгынаабыт,
 Хахай кыыл ха´ыытаабыт,
 Иирэр мэнэрик
 Имэ²нирэн туран этиппит
 Содуомнаах суолун
 Тобулар кµнµ² кэллэ,
 Адьарай биистэригэр
 Ата±астатар буолаайа±ын.
  £´³х-хаан халыйбыт
3550 ¥лµµ дµбдµргэнэ дойдулаах
 Аан тал±а та²нары сатыылаабыт
 Айдааннаах сирдээх-уоттаах,
 Борук буолла±ына
 Боругулдьу´а сµµрэр,
 Хара²а буолла±ына
 Халты харбатар,
 Тµµ²²µ тµ³кµттэргэ
 Тµ´эн биэрэр буолаайа±ын.
 Аламай ма²ан кµнµ²
3560 Айгыраары гынна,
 Арылы ма²ан халлаа²²ар
 Хара суордар
 Халаатыы к³т³нн³р
 Хаан тахсарын,
 £´³х тохторун
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 К³´µтэн кµнчµ³тээн эрэллэр.
 Бар дьону² барахсаттар
 Олохторо огдолдьуйбатын,
 Дьоллоро кэхтибэтин!
3570 Кµµс эстэрэ,
 Кµ²э´э быстара буолла*.
 Уоттаах тыллаах
 Утары са²арбатын,
 Быстах санаалаахтар
 Была±айдара былдьаабатын!
 Охтоохтон охтума,
 Саалаахтан самныма,
 Алгыс курдук айаннаа
 Уруй-тускул тосхойдун,
3580 Саргы-дьаалы салалыннын! –
 Диэн ал±аан-силээн
 Бµтэрин кытта,

  Кµн-кµбэй ийэтэ эмээхсин
 О±онньорун кэнниттэн
 Оронон тахсан,
 То±ус бууттаах
 Чороон и´иккэ35

 £²µрэмэр о±ус т³б³тµн са±а
 М³´³к³-м³´³к³ арыылаах
3590 Улаан биэ кымы´ын
 Дьалкылдьытан а±алан
 Чороон-айах туппутун,
 Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Хап-сабар ылан,
 И²эри далай и´игэр,
 Кудулу далай кутта±ар
 К³дьµс µрэх сµµрµгµн курдук
 К³²µ-ха²ы куттан кээстэ.

3600  Уонна Кыыс Кылаарытта барахсан
 Субурдук диэн алгыс тыллаах,

35 Рукописка: ...и´иткэ
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 Ырыалаах-тойуктаах
 Буола турбута µ´µ:
  – Дьэ, дуо...
 К³мµс чыычаа±ым
 Кµн сирин к³рµ³ххµттэн
 Тµ³´µм сµмэтинэн,
 Эмиийим µµтµнэн
 А´атан-маанылаан,
3610 Харбаабыккын хайа тутар,
 Туппуккун туура тардар,
 Хатарыылаах тимир курдук
 Хатан и²иирдээх,
 Сырдык ыраас сэбэрэлээх,
 Уол о±о буула±а буойун
 К³рбµт эрэ бары
 Ордугургуу саныыр,
 Кµµстээххэ к³р³²нээх,
 Бы´ыйга былааннаах,
3620 Ураа²хайтан ордуктара
 Ки´и киэнэ кииллээ±э,
 Саха киэнэ саарына буола
 ¥µнэн-µрдээн та±ысты².
 Бууту² этэ му²утаан,
 Си´и² этэ ситэн,
 Хара хааны халыйа сµµрбµт
 Алдьархайдаах-амырыыннаах
 Аллараа дойду ааттыгын
 Арыйан айаннаары тура±ын,
3630 Аан ийэ дойдугуттан арахсар
 Аламай кµнµ² а²аарыйда,
 Туруу иилээх-са±алаах
 Кµн ийэ сиргиттэн
 Тэйэн тэлэ´ийэр кэми² кэллэ.
 Ымыы чыычаах ыллаабыт,
 Кµ³рэгэй чыычаах к³рµлээбит,
 К³т³р-сµµрэр мустубут,
 Толуу дьо´ун дойдугуттан
 Арчыланан µ³скээбит,
3640 Аан ийэ дойдугуттан
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 Сарыал сырдык кµн
 Та²нары сатыылаан тахсар
 Саргылаах сайылыккыттан,
 Кылыйа оонньообут кырдалгыттан
 Сырса оонньообут сы´ыыгыттан
 Куотала´а оонньообут
 Ходу´а±ыттан арахсан,
 Айдааннаах ааттыгы
 Арыйар кµнµ² µµннэ.
3650 А±ыс суол ааттаахтарыгар
 Айыы² дьонун
 Ааттарын тµ´эримэ,
 То±ус кулукулаах
 Тор±он айан урдустарыгар
 Дьо²²ун-сэргэ±ин ата±астатыма.
 Инни² ибирэ суох,
 Кэнни² кэбирэ суох буоллун!
 К³рбµтµм эрэ к³мµс чыычаа±ым!
 Кµн ийэ сылаас сµрэ±инэн
3660 Айма´ыйан туран,
 Ис сµрэхтэн иэйэн
 Алгыс тылын этэн,
 Атааннаах-м³´µ³ннээх айа²²а
 Атааран эрэбит.

  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Ийэлээх а±атын куу´ан ылаттаан,
 Сылайыахтарыгар дылы сыллаата,
 Уоскуйуохтарыгар дылы убураата.

3670  Ити турдахтарына,
 Илин халлаан
 Аллаараа дьырбыыта*
 Арыллан нэлэйдэ.
 Итини кытта
 Итии салгын илгийдэ
 Орто дойду улуу уда±ана
 ¥³´ээ µрдµк халлаан
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 ¥³мэр ³р³´³тµттэн
 Кыталык к³т³р курдук
3680 Кылбаара к³т³н кэлэн,
 Айыы о±ото барахсан иннигэр
 То±ус томтор±онноох дµ²µрµн,
 Кутуу к³мµс ойуулаах,
 Дьирбиэн к³мµс киэргэллээх
 Дь³´³г³й о±ото барахсан
 Уу долгун кутуругуттан о²о´уллубут
 Ма²ан дэйбииринэн
 Ку´а±ан сыт сыстыбатын
 Ыарыы-сµтµµ ыксаласпатын диэн,
3690 Эргийэ-хаама сылдьан,
 Этин-хаанын илбийдэ уонна:
  – Мин диэтэх
 Орто дойду уда±ана
 Иэхилимэ Куо эдьиийдээтэр эдьиийи²,
 О±ом барахса²²а
 Айдааннаах айан суолун
 Арыйа тардар кэм²эр
 Алгыс тылын этэр кµнµм
 А²ааттан кэллэ! – дии-дии
3700  Дом-дом туойбута
 То±ой-сэлэ иэнинэн
 Дуора´ыйан и´илиннэ,
 Киэргэлэ-симэ±э
 Кµ³гэйэн тахсар
 Кµн уотугар
 Кµлµмµрдµµ оонньоото.
 Дьаргыл таас былаайа±ынан
 Дьалы´ыта-дьалы´ыта,
 Дор±оонноохтук охсо-охсо,
3710 Дом-дом туойбут тойуга,
 Эппит алгыс тыла
 Маннык эбит:

  – Бастар бараммат баайдаах,
 Тохтон хороммот дьоллоох,
 Аллаах ат бадараанныыр
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 Ара±ас далбардаах,
 Киэ² нэлэмэн иэннээх,
 Ийэ сири² барахса²²а
 Унаар-мунаар урсуннаах
3720 Орто туруу дойдугар
 Айыы² дьоно барахсаттарга
 Алдьархайынан аа²наабыт
 Абаа´ы айма±ыттан
 Кµ³²²µнэн к³мµскээ!
 Тµ³рт уон тµ³рт
 Тµллэр тµктµйэлээх
 Т³р³³бµт дойдугун
 Тµ³скµнэн к³мµскээ!
 Кµннµк сиртэн
3730 Кµдээрийэн к³ст³р
 Алдьархайдаах айдааннаах
 Аартыгы арыйа²²ын
 Этитиилээх эрбэххинэн,
 Тардыылаах тарбаххынан
 Систэрин µ³´µн тарт,
 Тойон болуо сµрэхтэрин
 То±ута тыыталаан,
 Кыыс бэрбээкэйгэр дылы*
 Кы´ыл хааннаарын кэс!
3740 Сииктээх халлаа²²а сиэлбэттэрин,
 Ха´ы²наах халлаа²²а
 Хаампаттарын курдук о²ор!
 Саастаахтаргын самнар
 £ст³³хт³ргµн ³´³р!
 Этэ²²э сылдьан эргилин.
 Амарах санаабынан
 Айманыйа туойда±ым буоллун.
 Доом эрэ доом!!!
 Алтан далбарайбытын,
3750 К³мµс чыычаахпытын
 Кы´ыл о±о эрдэ±иттэн
 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куо балтыгын
 Кµнµн сирин к³рд³р.
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 Тµ³рт саханы т³р³ттµн,
 ¥с саханы µ³скэттин,
 Ала´а бараан дьиэлэннин,
 Аал уоту отуннун,
 Алтан сэргэни астын!
3760 О±обут барахсан
 Т³б³² µрдµгэр дылы
 Т³лк³² тµстэннин,
 Санны² байаатыгар дылы
 Саргы² салалыннын,
 Тойон тµ³скэр дылы
 Дьолу² тосхойдун! – диэн
  Иэхэлимэ уда±ан барахсан
 Ал±аан дьалы´ытан,
 Туойан долло´ута-долло´ута,
3770 Дом-дом охсо-охсо,
 Илин халлаан
 Э²эрин диэки
 Элээрэ к³т³ турда.

  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Ийэ сирин эргийэ к³р³н туран,
 ¥с т³гµл сµгµрµс гынна,
 ¥с ³рг³ст³³х к³нт³´µн
 Тойон бомуо сэргэтиттэн*
3780 £´µлэ тарта да,
 Иэ±иилээх и²э´этиттэн* тирэнэн,
 Миинэр ми²этигэр,
 К³лµнэр к³л³тµгэр
 Харалдьыктан к³ппµт
 Харалаабыт улар* курдук
 Килбиэ к³мµс ы²ыырыгар
 Хап гына олоро тµстэ да,
 Атааннаах-м³²µ³ннээх
 Ар±аа ааттык
3790 Дµлэй-далай иэнин диэки
 Салайа тутан кээстэ.
 Ыйда²алаах халлаан
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 Ыпсыл±анын ула±атыттан
 Эргитэн а±алан
 «Кыыс» гына кымньыылаата.
  Дь³´³г³й о±ото барахсан
 Айдааннаах айа²²а
 Турбутун билэн,
 Тарта±ар та²ыытын
3800 Дьантаччы туттан
 Тыбыыран дьырылаппыта
 ¥с кµн µрэхтэр
 ¥³мэр µрдµлэринэн
 Ой дуораана буолан
 Хос-хос хо´уойда´а и´иллэн
 Сатарыы тар±аата.
 И²эрситэн илигирэппитэ
 Сэттэ сиинэ иэнинэн
 Хос-хос хо´оон буолан
3810 Долло´уйа дуорайда.
 Соно±ос ат барахсан
 Турбут сириттэн
 Уохтаах оно±остуу
 К³рµ³х иннинэ
 Субурус гынан хаалла.

  Астаах мата±а са±а*
 Баламат улахан туйа±ынан
 Сир ийэтин сиксигиттэн
 Ти²илэхтээн тирэммитэ,
3820 Чо²оро кµ³л буолан,
 Сарсыардаа²ы тахсар кµн
 Са´ар±ата тахсыыта
 Эбэрэнэ долгуну тµ´эрэн,
 К³мµс м³´µµрэнэн
 Кµ³гэйэ мэндээрэн хаалла.
 Туура тэппитэ:
 Эбээн эмээхситтэрэ буолан,
 Хобу-сиби кэпсэтэн,
 Хообур±а´а хааллылар. 
3830 Тµ³рт тµ³рэм туйа±ынан
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 Тµ³рµтэ тирэммитэ:
 Бадарааннаах аппа буолан,
 Балтараа кµннµк сиртэн
 Быллыргыыра и´иллэ хаалла.
 Очуос хайаларын оройдорун
 Ойута тэбэн ааспыта:
 Кунан о±ус са±а таастар
 Куугунуу к³ттµлэр.
 Киэбин-киэлитин ылынан,
3840 Сиэлэн-хааман сигилдьиттилэр,
 Силлиэтэ-холоруга
 Сир-сибиир иэнинэн
 Икки атахтаах
 Иннинэн сы±арыйбат
 Аан татал±а
 Айдаана буолла.
 Улуу ³рµстэр-кµ³ллэр
 Дири² далайдарыттан
 Уба±ас уулара кытыы диэки
3850 Ыгыллан-а´ыллан та±ыстылар.
 £рµтэ ыста²алаабытыгар
 £лµµ сирин тµгэ±иттэн
 Т³б³л³рµн быктаран,
 Бы´а±астарыгар дылы
 Быган к³рдµлэр.
 Ойон-уунан бартын к³р³н,
 Орто дойду дьонноро
 Одуулаан к³р³н туран:
 «Кулан Дь³´³г³й айыы´ыттара
3860 Т³гµрµк тµ³лбэ са±а
 Бµтэй туйахтаа±ы,
 £рк³н чуор кулгаахтаа±ы,
 Уоттаах у´уктаах харахтаа±ы,
 Сыыйыы сыспай сиэллээ±и,
 Улаан ньуурдаа±ы
 О±обут барахса²²а
 Анаан-минээн миинэр ми²э,
 К³лµнэр к³л³ гыннын диэн,
 £лµµлээн-чаастаан



ÕÀÁÛÒÒÀ ÁÝÐÃÝÍ

135

3870 Анаабыт да эбиттэр» - диэн,
 Айыы дьонноро
 Астыммыт бы´ыынан
 Ибир-сабыр кэпсэтэ хааллылар.
  Халдьаайытыгар хара улара
 Ханыыла´ан хана´ан хаампыт,
 Хара тыатыгар
 Тайа±а-табата
 Ханайа сиэлбит,
 Эркэнэ хара тыатыгар
3880 Э´этэ-б³р³т³ элэ²нээбит,
 Хахаарытта Эбэтин
 Ха²ас халдьаайытынан
 Харса-хабыра суох
 Хардыр±аччы к³тµтэн ааста.
  Кµннµк сиртэн
 К³±³р³н к³ст³р
 Кµндэ эбэтин
 Кµн ортото
 Кµлµмнэтэн ааста.
3890 Аргыар силик сыттаах,
 Аргыардаах салгыннаах,
 Кытыытыгар кыталык кыылым
 Кы²кыначчы ыллаабыт,
 Тумулугар туруйа к³т³рµм
 Чугдаара туойбут,
 Килбиэннээх киэ²
 Алаастарын-сы´ыыларын
 Сыыттаран ааста.
 Айанныырга астык
3900 Сылдьарга сыыдам буоллун диэн,
 К³±³р³ мэндээрэн к³ст³р
 ¥рдµк мэ²э халлаа²²а
 £рµ´µспµт курдук,
 £р³ к³тµтэн та±ыста,
 То±ус хаттыгастаах
 Дьолуо ма²ан халлаан диэки
 Дьулугурутан истэ.
 Сааллар ча±ыл±ан сайсыырданан
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 Сµллэр эти²нии лµ´µгµрээн,
3910 Сындыыс курдук сыыйыллан,
 Холло±ос уотунуу субуруйан,
 Кулгаа±ын тыа´а
 Булдугар тµ´эн и´эр
 Кыырт к³т³р курдук
 Куугунаан и´илиннэ.
  Ити курдук ³р да ³т³р да
 Айаннаабытын билбэтэ,
 Кы´ыныгар тиийбит,
 Кырыа дьа²ха буолбут
3920 Саппа±ырбыт халлаан
 Самыырынан-хаарынан
 Сабыта илгийдэ,
 Саас кэллэ±э дии санаабыта,
 £ксµ³ннээх кµннэр
 К³хсµгэр билиннилэр,
 Ха´ы²наах тµµннэр
 Хаарыйталыыр буоллулар,
 Кырыалаах сассыардалар
 Кы´айталаан аастылар.
3930  Ииппит и´ирэх ийэ сириттэн,
 А´аппыт аан дойдутуттан
 Арахпыта ырааппыт,
 Амтыын кириэс ааттыгар*
 Астаран тиийдэ,
 Ааттык иччитин иннигэр
 Хорус гынан тохтуу тµстэ.

  Онуоха буолла±ына
 Ааттык иччитэ
 Ап Салбаныкы обургу
3940 Бы´ыы-та´аа быакайан,
 Оло±о суох
 Хо´оонноох тылынан
 Ыллыы-ыллыы
 Ходьойо сиэллэ,
 Иирэр мэнэрик курдук
 Бэбигирии-бэбээрдэ,
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 Дьуодьас гына-гына
 Иччитэ суох со±отох хара±ынан
 Элээр-мэлээр к³рµтэлээтэ:
3950  – Айыы о±ото, хо² мэйии,
 Кураанах т³б³,
 Ара±ас арыы далбардаах,
 С³² сµ³²эй сµµдµрµµннээх
 Орто туруу дойдугуттан
 Дьо´ун олохпутун,
 Киэ² кэскилбитин
 Кэ´иэм диэ²²ин
 Кµ³рт ыт кµлµµтµгэр,
 Эриэн ыт элэгэр ыытаары
3960 Аттанан-аарыгыран
 И´ээхтиири² буолуо дуо?
 Баччаа²²а дылытын
 Уоттаах харахтаах
 Утары к³рб³т³±³,
 У´уктаах тыллаах
 Утары са²арбата±а.
 Эн бу, бэ±э´ээ²и36 бэтэнээски,
 Уоскар уо´ахтаах,
 Хараххар хааннаах
3970 Ньуолдьа±ай уол кэлэ²²ин
 Ийэ сирдэрин
 И²нэри µктээн,
 £´³хт³рµн булкуйан,
 Хааннарын кэ´эн,
 Кылаан Куо балтыгын
 Ирдэ´иэм диэн и´ээхтиигин,
 Эрдэ-сылла эти²-хааны²
 Сэймэктэнэ илигинэ,
 Дьиэ±эр баппакка
3980 Дьэллигирэн кэлбит буоллаххына,
 Кэлбит сиргинэн кэбэлий!
 Аны бу дойдуга
 Хаалдьыктаах бэйэ² хайыспатын,

36 Рукописка: ...бээ´э²²и...
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 Эт бэйэ² эргиллибэтин! – дии-дии,
  Улаханы са²арбыт
 Ки´и курдук туттан
 Кутаа уот курдук
 Куллугуруу илги´иннэ,
 Алла´ыллыбытынан ойбон курдук
3990 Алын сэбин тµµтµн
 Тыырт-таарт тарбанна,
 £лµнньµк та²а´а дуомун
 К³нн³рµммµтэ буолла,
 Тимир чыллырыыт батта±ын
 Тиэрэ-таары тарааммыта буолла.

  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 £йдµµр ³й³ ³рµкµйдэ,
 Уолугун µµтµнэн
4000 У´уутуу тыыммахтаата,
 Аартык адьынаата
 Тыла кы´ыытыттан,
 Уо´а туустаа±ыттан
 Хаана-сиинэ алдьанна,
 Айдааны тардаары
 Айаннаабытым да баар диэн,
 У´уктаа±ынан к³рд³,
 Уордайа санаата,
 Хатан и²иирдэрэ
4010 Хатылла-хатылла лы²кынаатылар,
 Иэнин и²иирэ
 Эриэн µ³н курдук
 Эриллэ²нии м³²µстэ,
 Хаппыт мас курдук
 Ханаччы таттарда.
 Сирэйэ-хара±а уларыйда.

  Орто дойду уустара
 Отут хонук устата
 У´ааран о²орбут
4020 Сытыы кылы´ын
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 Сыыйа тардан ылла да,
 Ааттык иччитэ
 Ап Салбаныкыны
 Ха´ыытыы тµ´эн баран,
 Т³б³тµн оройунан,
 Тµ³´µн хара±ынан
 Хара быарын
 Тыынар ты²атын,
 Сµллэр сµрэ±ин,
4030 Саатар сэбин
 Сама±ын туорайынан
 Ха´ыытаппытынан
 Хайа охсон та´аарда да,
 Ха²ас илиитинэн
 Хап сабардык
 Харбаан ылла,
 ¥³´ээ µрдµк халлаа²²а
 Кµдээритэ бырахта.
 Ап Салбаныкы обургу
4040 ¥³н -к³йµµр буолан
 ¥рэл гынан хаалла.

  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн:
 «Санаммыт санаа,
 Ылыммыт былаан биир,
 Кэннибинэн кэхтиэм,
 Иннибинэн чугуруйуом кэриэтин
 Биир сымыыт ханна сытыйбата±ай,
 Уол о±о т³р³³н
4050 Ханна ха´ы²²а хаампата±ай,
 Сииккэ сиэлбэтэ±эй?» –
  Дии санаата да,
 То² и²иирдээх тобулбатах,
 Ириэнэх и²иирдээх
 Иэччэ±ин атылла²натан
 Харыс сири халбарыйбатах,
 Дохсун дьолуо санаалаах
 Ха´аа²ы да µйэ±э
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 Аартыгын булан-тобулан
4060 Айанныам диэбэтэх,
 Санаатын уурбатах,
 ¥³дэ´иннээх да ³нµйбэтэх,
 Сырыылаах да сындалыйар,
 Бэрт да мэлийэр,
 Тµ³рт да атахтаах
 Сындаа´ына сыыйыллар,
 Кµµ´э ³´µллэр,
 Аата алдьанар,
 Ото-ма´а охтубут,
4070 Сирэ-силээнэ си²нибит,
 Кыыс дьахтар кытарар
 Алын та²а´а ыйаммыт,
 Абаа´ы кыы´ын
 Аппа²ныыр ыыр-дьаар сыттаах,
 Алын сэбэ дьµ³ккэлээх,
 Олорор о±о са±а
 Обот-солло² к³т³рд³³х
 Айдааннаах аартык устун
 Кµдэннээх кутуруктаах
4080 Кµдэн кугас атын
 £р³ м³хт³р³н
 £рµкµтэн та´аарда,
 Салайа баттаата.

  Айаннатар бы´ыынан
 Дь³´³г³й о±ото барахсан
 Иччим соруйбутун
 Истиэм суо±а дуо диэбиттии,
 Сиэлэн-хааман сигилдьиттэ,
 К³т³н-сµµрэн кµ³рэйдэ,
4090 Сиэлбитин омунугар
 Сиэлэ-кутуруга
 Сирилии куугунаата,
 Тэбиэри´эн туран тирэннэ,
 Кы´ыйа-кы´ыйа кыырайда.
  Онтон к³т³р курдук
 £рµ´µспµттµµ ³р³ к³тт³,
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 Кырбый к³т³рдµµ
 Кыырай халлаа²²а
 Кы´ыгырайан та±ыста,
4100 Туох да тохтоппот
 Дохсун айана буолла...

  Ити курдук
 Туохха да тохтообокко
 Айаннаан аарыгыран и´эн
 Дь³´³г³й о±ото барахсан
 Дь³рб³с гына тµстэ.

  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Анды к³т³рµм
4110 Хаба±ын сыатын
 Халыччы уурбут курдук,
 Арылы киэ² халлаан
 Алын тэллэ±ин диэки
 А²аарыйан к³³рт³:

  Кыталык кыыл
 Кы²кыначчы ыллыы-ыллыы
 Кыырай халлаан кырсынан
 Кырыылыы к³т³ сылдьан,
 Саманнык диэн са²алаах,
4120 Ити курдук диэн 
 И´итиннэриилээх буола сырытта:
  – Аргыардаах айаннаах,
 Холорук курдук
 Холуон сырыылаах,
 Сындыыс курдук
 Сыыдам сырыылаах
 Айыы о±ото,
 Сиэги нэлэй аартыгы*
 Силэйэ тэптэрэн и´э±ин да,
4130 Иннигэр туох-ханнык к³´µтэрин.
 Тугу билиэ² баарай?...
 Ар±аа халлаан
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 Нµ´эр µ³дэнин тµгэ±эр олохтоох
 Адал±а Буурай бухатыыр
 Сотору кэминэн 
 Кµтµ³т буолабын диэн,
 Иэдээни та´аараары
 Иэрийэ µ³рэр,
 Хаан та´аараары
4140 Хабыр±атынан кµлэр,
 Халы² аймахтарын та´ааран,
 Алдьархайы аа²натаары
 Иэдээни о²ороору сылдьар.
 ¥с саха µтµ³тµн э´эр,
 Тµ³рт саха т³рµ³±µн тµ²нэрэр,
 Ийэ сирбитин и²нэри µктээри,
 А±ыс дойдуну алдьатаары,
 Сэттэ сири си²нэрээри,
 То±ус дойду дьолун то±оору,
4150 Аатыран-аарыгыран
 Тахсаллара буолла.
 Сотору кэминэн сор-содуом,
 Хаан тохтуулаах
 Хабыр киирсии
 Буолара буолла.
 Кµммµт сирин к³мµскµ³х,
 Аан дойдубутун ара²аччылыах
 Эккин курдук эрэнэр ки´ибит
 Эн эрэ бааргын,
4160 Кытаат! Ыгылый! Тиэтэй! 
 £ст³³ххµн ³´³р!
 Саастааххын самнар!
 Дьо´ун ааты² дор±ооно
 Тор±он айан суолун аайы*
 Аатыран-аарыгыран и´илиннин!
 Албан-дьа´ах ааты²
 Аан дойду² урсунан
 А²ардастыы аатырдын,
 Уруйу² улааттын,
4170 Тускулу² тосхойдун!
 Алгыстаахтык айаннаа,
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 Саргы² салалыннын – диэн, 
 Эргийэ к³т³ сылдьан,
 Кыталык кыыл барахсан.
  – ¥³´ээ µрдµк халлаантан
 А´ыныгас аан дойду² дьонноро:
  «£л³р кµнэ µтµрµйдэ±инэ,
 Хаалар кµнэ хабырыйда±ына
 Маны и´игэр истин,
4180 Та´ыгар а±ыныахтаннын 
 Диэн ыыппыттара» – диэн баран,
 К³мµстµµ кµлµмнээбит,
 Кµннµµ кµндээрбит
 К³мµс сымыыты
 Ы´ыктан кээспитин,
 Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Сыы´а тутуох,
 Халты харбыах
4190 Ки´и буолуо баара дуо,
 Хап гынннаран хабан ылан,
 Хаппар ку²ун
 Харыс курдугу
 Хайа бы´ан
 Кичэллээх со±устук
 Кистэнэн кээстэ.

  Кыталык кыыл
 Икки т³гµл эргийэн,
 ¥с т³гµл сµгµрµйэн баран,
4200 Тус илин сайы²²ы кµн
 Тахсыытын диэки
 Кынатын тыа´а
 Кыыгыныы к³т³ турда.

  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн:
  «Айыытын сиригэр айаннаата,
 Кµнµн сиригэр к³тт³» - диэн,
 О±уруо са±а буолуор дылы
 Адыылаан хаалла.
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4210  Кµндµ санаалаах
 Кµнµн сирин дьоннорун,
 Амарах санаалаах
 Аймах-билэ дьоннорун
 Санаан-ахтан кэлэн,
 Сµрэ±э долгуйда,
 Амарах санаата
 Айма´ыйан ааста.
 Кµдэннээх кутуруктаах
 Кµдэн кугас атын
4220 Иккис ааттыгын диэки
 Салайа тутан кээстэ.

  Дь³´³г³й о±ото
 £лµµ-хаан ааттык диэки
 Сындыыстыы сыыйыллан,
 Кустуктуу субуллан,
 Хаардаах халы² былыттары
 Кµµстээх-уохтаах кµ³нµнэн
 К³²µтэ солоон,
 Толонноох былыттары
4230 То±ута к³тµтэлээн,
 Саппахтаах халлаан
 Хараарар дьирбиитин* диэки,
 ¥ргэл сулус диэки.
 £р³ к³тµппµт омунугар
 К³стµбэт биистэрин дойдуларын
 Дь³лл³р тµгэ±ин у´угуттан
 Атахтарын тыа´а
 Аргыарданан37 и´илиннэ.
 Толонноох-тобурахтаах былыттары
4240 То±ута к³тµтэн ааспыттара,
 Уолан ки´и
 Уолугун µµтµгэр дылы
 Саппахтаах самыыр
 Саба тµстэ.
 Тµ³рт сµллэр эти² былыттарын

37 Рукописка: Аргыырданан...
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 Тµ³рµтэ кэбэн кээспиттэрэ,
 Сааллар ча±ыл±ан
 Та²нары сапсыйан тµ´эн,
 Ол дойду дьонун
4250 Урааларын µµтµнэн
 Ыыр-дьаар сыттаах
 Ыыспаларын дуомун
 Уотунан уматта,
 Кыымынан кытыа´ыннарда,
 Сиргэмтэх ки´и силэ
 Сиргэ тиийбэккэ симэлийдэ.

  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Айдаанннаахтык айаннаан,
4260 Сата ба´ын тардан,
 И´эбин диэн санаата суох
 Ол-бу диэки одуула´а и´эн,
 ¥³´ээ µрдµк халлаан
 £р³´³тµн хайа тыыран,
 Дµ²µр тыа´а дµгµнээн,
 Былаайах тыа´а быдыгыраан,
 Кыы´аан тыа´а кылыгыраан,
 Чуга´аан кэлтин к³р³ тµспµтэ:

  Халлаан суола хайы´ардаах,
4270 ¥ргэл сулус к³л³л³³х
 Аан дойду аарыма кырдьа±а´а
 Орто дойду улуу ойууна – 
 Дабдака Кырдьа±ас
 Муус дьа²ха буолан,
 Чо²куйа кырыаран
 Т³р³³бµт т³рµт дойдутугар
 Т³нн³н и´эр эбит.
 Быстах былыкка38

 Бы´а±а´ыгар дылы
4280 Быган тиийэн кэллэ.

38  Рукописка: ...былытка
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  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 То² былыты тобугар дылы
 То±у тирэннэрэн,
 Ириэнэх былыты
 Иэччэ±эр дылытын
 Илдьи тирэннэрэн,
 Хорус гына тохтуу тµстэ.
 Ытык кырдьа±ас
4290 Ыксатыгар кэлэн,
 Тµ³рт бараа хара кµлµгэр
 ¥²эн-сµктэн к³рд³´³ турда: 
  – А±ыс уон а±ыс аа´ар албастаах,
 То±ус уон то±ус
 Куотар кубул±аттаах
 £лµнньµк та²а´а ³лбµкэлээх,*
 Кыыс дьахтар
 Кытарар хаана утахтаах,
 Хара санаалаах
4300 Абаа´ы айма±а,
 К³стµбэт тµ³кµттэр,
 Аймах-уруу буолаарылар
 Айдаан б³±³нµ аарыгырдар,
 Т³лк³л³³х тµ³рэхпитин тµ²нэрэр,
 Иитэр сµ³´µбµт кµрµ³лэммэт
 Олохпутун салгыыр,
 Т³лк³бµтµн тµстµµр буоллулар.
 Кэнчээри ыччаттарбыт
 Кэскиллэрэ кэхтэрэ буолла.
4310 Дьоллоох дьолуо дойдубут
 Дьоло-соргута тохторо,
 Аламай ма²ан кµммµт
 Алын тэллэ±эр
 Албан-дьа´ах ааты
 Алдьатар буоллулар.
 Орто дойдум оло±ун к³мµскµµргэ
 Одун Хаантан о²о´уллан,
 Ытык Хаантан ыйаахтанан,
 ¥³´ээттэн ыйыллан,
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4320 ¥рдµктэн айыллан
 Охтубат о²о´ууланан,
 Т³лк³л³н³н тµспµтµм
 Аан дойдубун ара²аччылыы,
 К³стµбэт кµµстээ±ин кытары
 Кµ³н к³рс³, кµрэс былдьа´а
 Айаннаан и´эбин.
 Тойон убайым,
 То±ус дойду домньута,
 А±ыс дойду алгысчыта буолла±ы²,
4330 Хоммут уоскун хо²норон к³р,
 £р³³бµт уоскун ³´µлэн,
 Айдааннаах-м³´µ³ннээх
 Айаным суолугар
 Туох туора турарын
 Дьаргыл таас былаайаххынан
 Дьалбыйан эппэккин ээ, – диэн
 К³рд³´³-аатта´а турда.

  Аан дойду аарыма кырдьа±а´а,
 Орто дойду улуу ойууна
4340 Аргыардаах ар±аа халлаан
 Алын тэллэ±ин диэки
 Уоттаах чолбон курдук хара±ынан
 Хааннаа±ынан к³рд³,
 К³хсµн этиттэ,
 Аат санаам тутунна,
 Уулаах былыкка ортотугар дылы
 Бы´ар бы´а±а´а быган туран,
 Дабдака Кырдьа±ас:

  – Кµн сирин к³²µлµн и´ин
4350 Кэрэ кэскил
 Кэнтиккэ о±устарбатын ту´угар
 Туруула´ан к³мµскµµ
 Айаннаан и´эр айыым о±отугар
 К³рµµлэммэт буолуом дуо
 Доом-эни-доом!!!
 Доом-эни-доом!!!
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 Куочай кугас кулун кутуруга
 Сытыы бы´ый былаайа±ым
 Чоргуйа туойтар,
4360 То±ус томтор±онноох
 Толоон бы´а±а´ын са±а
 Дµбдµргэннээх дµ²µрµм
 Дµрбµйэн дµµгµнээ,
 Одун Хаантан о²о´уулаах
 Ойуун аатырбытым,
 Ытык Хаантан ыйаахтанан
 Ыраа±ы к³р³рг³ ыйыллыбытым,
 Сэттэ сыл устата
 Энэлгэн э²эрдэммитим,
4370 А±ыс сыл устата
 Айака аргыстаммытым,
 Дьойоко до±ордоммутум.
 Онтон ылата ойуун аатыран,
 Этэр тылым эмтээх,
 Са²арар са²ам саталаах буолта.
  Дьээрэ,
 Иннибин сирдээччилэрим,
 Ойо±оспуттан манааччыларым,
 Кэннибиттэн баты´ааччыларым,
4380 ¥мµ³рµ´э мунньустан,
 ¥³рдµ´эн кэли²!
  К³рµµлэнэр кµммµт
 К³б³н-кµ³рэйэн кэллэ,
 Хара суор до±орум,
 Халаахтыы к³т³н кэлэн,
 Ханыыла´ан к³р,
 Кырбый к³т³рµм кэлэн
 Кытты´а о±ус,
 Са²арар са²ам саталаннын,
4390 Туойар тойугум дор±оонноннун,
  Доом-эрэ-доом!!!
 Дьээрэ,
 Кµн сирин кµµстээ±э,
 Аан дойду аарыма бухатыыра,
 Мин ки´и э²силгэннээх тылым
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 Этэр хо´оонун
 Икки чуор кулгааххынан
 Истэн тур эрэ!
 Айдааннаах айаны² суолун
4400 А²аарытан к³рµµм эрэ...
  Иккис-µ´µс ааттыккын
 Этэ²²э аа´ыа²,
 Т³рдµс ааттыккар тиийиигэр
 Абаа´ы кыы´ын аппа²ныыр
 Сэбин у²уо±а дьµ³ккэлээх,
 Хоруо буолбут
 Хо²куйа куурбут мастаах,
 Торолуйбатах оттоох-мастаах
 Дойдуга тиийиигэр,
4410 Ха²ас диэки халдьы со±ус
 Хабар±аны быспыт курдук
 Хара хаан сµµдµрµµннээх
 Ааттык аллараа дойду диэки
 Та²нары санньылыйан тµ´µ³.
 Ону оломун була²²ын*
 Ойдорон-ууннаран истэххинэ
 Дьахтар киэнэ талыылара,
 Кыыс киэннэрэ кылааннаахтара,
 Иннигэр-кэннигэр
4420 Иили²кэй буолуохтара,
 Амтаннаах а´ынан
 Айах тутуохтара,
 Сыалаах а´ынан сы²алыахтара,
 Улаан биэ кымы´ынан
 Утахтан диэхтэрэ,
 Кэргэн ыл диэн
 Кэпсэтэ сатыахтара,
 Ойох ыл диэн
 Сырайгыттан сыллыахтара,
4430 Уоскуттан убуруохтара,
 Санныгар ыйаастыахтара,
 Тµ³скэр к³т³хт³рµ³хтэрэ.
 Онно эрэ кы´аллар буолаайа±ын,
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 Айан ки´итэ аралдьыйбакка
 Айанныы тураар
 Доом-эрэ-доом!!! 
 Доом-эрэ-доом!!!
  Алтыс аартыгы²
 А²ааттан к³стµµтэ
4440 ¥с кµннµк сиртэн
 Кµлµгµрэн-барыаран к³стµ³,
 То±ус µйэ тухары
 Кулун кутуругун курдук
 Кубарыйа куурбут,
 Эти² тµспµтµн курдук
 Эрийэ хаппыт мутуктара
 Тобута сытыйан тооронон тµспµт,
 Хаардаах хайа
 Хайыта барбыт
4450 Дьаппатын курдук
 К³²д³йµн и´иттэн
 Хааннаах ³´³±µнэн
 Хаахтыы олорор
 Хара суордар
 Бы´а±астарыгар дылы
 Былта²на´а олороллоро буолуо.
 Ол мас анныгар
 Айдааннаах-мо´уоллаах
 Ар±аа халлаан
4460 Аанын анныгар
 Аатыран аарыгыран олорор
 Адал±а Буурай бухатыыр
 Убайдаатар убайа
 Арсан Буурай бухатыыр
 Ол дойдуга оло±уруо±уттан,
 Аан дойду айыллыа±ыттан,
 К³стµбэт бии´э µ³скµ³±µттэн,
 ¥³´ээ ³ттµнэн µрµ² чыычаа±ы
 А´ара к³тµппэккэ,
4470 Аллараа ³ттµнэн
 Сур кµµдээ±и а´арпакка,
 Орто дойду µтµ³ дьоннорун
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 У²уохтарын урусхаллаабыт
 Ааттык харабыла буолан,
 Уотунан у´уура сытар.
 Уот кы´ыл таныылаах,
 Алтан-дьа´ах сытынан
 Амаан-дьамаан
 Айа±ын аппа²натан
4480 Тµ³рт сиринэн салаалаах,
 Моойдоох ба´а
 То±ус сиринэн токуруйан,
 Боскуйа от са±а буолан
 ¥ллэн-баллан сытара буолуо.
 Доом-ини-доом!!!
  Ол дойду барбатах балык
 Минин курдук
 Барык-сарык дойдута.
 Кµнэ-ыйа кµлµгµрэн киириитэ
4490 То² кµ³с бысты²а
 Нуктаан ылааччы.
 Ол бириэмэ±э то² кµ³²²µнэн
 То±у астаран тиийэ²²ин,
 У´угуннарбакка ³л³рд³ххµнэ
 Ааты² алдьаныа,
 Эриэн ыт элэгэр,
 Кµ³рт ыт кµлµµтµгэр барыа².
 Кыргыска туттар
 Кыырыктаах кынчаалгынан
4500 Ахсыс ойо±о´ун ардынан
 У´уктарын курдук
 Курдары тµ´эн к³р³³р.
 Кини обургу µ³мэн тиийбэт
 ¥с кµннµк сиртэн
 ¥³гµтэ и´иллиэх курдук
 Хатан µлµгэрдик
 Ха´ыытаан ылыа±а,
 Ол бириэмэ±э
 £л³рсµµгэ туттар
4510 £т³рµ тµ´эр µ²µµгµнэн
 Сµµ´µн ортотунан
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 О´он эрэр ойбон курдук
 Сиикэй чэлкэх баастаа±а буолуо.
 Эр бэрдэ 
 Элик µтµ³тэ буолларгын,
 Ону таба тайанан,
 Сири сэттэ бэчээтинэй гына
 Батары тµ´ээр.
 Хамнаабат буолуор дылы
4520 Хам баттаар
 Уол о±о уйаны²-хатаны² биллиэ.
 Арсан Буурай
 А±ыстаах атыыр о±ус курдук
 ¥²кµрµйµ³-кµ³лэ´ийиэ,
 Инчэ±эй эттээх иэнэ кэдэ²ниэр дылы
 Хахайдыы ха´ыытыа
 Уотунан у´ууруо,
 Т³л³нµнэн µрµ³.
 Сыы´а-халты тутуннаххына
4530 Бэйэ±иттэн бэйэ² кэмсинээр,
 М³лт³³н-³´µллэн биэрдэххинэ,
 Бэйэ±ин мэ²иэстиэ,
 Орто аан ийэ дойду
 Очурга о±устарыа,
 Иэдээ²²э тµбэ´иэ.
 Мин эттим, эн и´итти²,
 Толоруута эйиэнэ
 Кэлэр суолу²
 Кэбирэ суох буоллун,
4540 Айанныыр суолгар
 Алдьархай аа²наабатын,
 Этэ²²э сылдьан
 Ийэ сиргэр эргиллэн кэлээр.
 К³рс³р µтµ³ кµн
 Кµ³рэйэн тахсыар дылы, – диэн баран,
  Орто дойду улуу ойууна, 
 Аан дойду аарыма кырдьа±а´а
 Халлаан суола
 Хайы´арын кэтэн,
4550 ¥ргэл сулус
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 К³л³тµгэр олорон,
 Кыы´аана кылыгыраан,
 Дµрбµ³н эти² тыа´ын курдук
 Дµ²µрэ дµгµнээн
 Орто дойдутун диэки
 Аа-дьуо айанныы турда.

  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Айанын сал±аан,
4560 Абаа´ы кыы´ын
 Аппа²ныыр сэбин у²уо±а
 Адаарыччы ыйаммыт,
 Тоно±ос у²уо±а дьµ³ккэлээх*
 Тойон дьолуо ааттыгы
 У´угун к³рб³кк³,
 Ула±атын билбэккэ
 Айаннатан к³нч³х кус курдук*
 К³тµтэн унаарыппытыгар,
 Кµдэн та´аан к³тт³.
4570 Уулаах былыттары ула±атынан,
 ¥³мэн тиийбэт
 ¥рдµк былыттары
 ¥³´ээ са±аларынан,
 Сµллэр эти²нэри
 ¥мµрµ тарпыта,
 Аллараа дойдулар
 Та²нары дьаа´ыйдылар.
 Сэттэ силлиэлээх холорук
 Сири-дойдуну сиксигиттэн
4580 Кµ³рчэх курдук
 То±о ытыйан та´аарда.

  Сата ыллаата,
 Сатанах салгы²²а оонньоото.*
 К³стµбэт бии´ин дойдута
 Ула±атыттан тµллэ²нээтэ,
 У´угуттан хамсаата,
 Анныттан айгыраата,
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 Аргыардаах ахсым
 Айантан тулуйбакка
4590 £лµµ биистэрэ
 Ыыр-дьаар сыттаах дьиэлэрин
 Алтан дьаарын курдук
 Сыттаах ааннарын аспакка,
 Сытар сирдэрин анныгар
 Сыыла²хайда´ан киирдилэр,
 Муннуктарын буллулар,
 Ма²ана анныгар
 Кэлии µµтµгэр киирэ сатаатылар,
 £л³³рµ ³кч³²н³³тµлэр,
4600 Тыыннара быстаары тыылла²настылар.
 Туох ааттаах сорбутугар
 Содуом турда диэн
 Ыксаан ытаспыт омуннарыгар
 Со±отох харахтара
 Ойбон уутун курдук
 О²ойо уолла,
 К³мµскэлэрин у²уо±а
 К³²д³й³ эрэ хаалла.

  Айыы о±ото
4610 И²нибэккэ-туттубакка,
 £р³ мэ²итэн истэ±инэ,
 Хоту холоруктаах халлаан
 Илбистээх э²эриттэн,
 Иирээннээх тµгэ±ин диэкиттэн
 Ый-хай ырыа,
 Аам-саам айдаан,
 Ырыа диэ±и ырыаттан атын,
 Кутуруу диэ±и
 Кутурууттан атын,
4620 Хо´ооно-тойуга биллибэт
 Хобо чуораан аргыстаах,
 Ты´ы тыймыыт тыыннаах,
 Амтана суох оттоох,
 То±ута тµспµт толоонноох
 Чоху µ³н чохчо²нообут,
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 Ба±а µ³н бахча²наабыт
 Маар-аппа сирдээх,
 Дэриэтинньик µ³рэ
 Тэпсэ²элии оонньообут
4630 Киэ² нэлэмэн тиэргэннээх,
 Кµлµкµ курдук
 Куугунуу эргийэ олорор
 Урут ³тт³ µмµрµйэ синньиир,
 Аллараа ³ттµнэн
 Ардахтаах халлаан
 Аарыгыран аа´ар,
 Дьэс алтан на²на´ын дьиэлээх,
 Сиикэйи сиэхтэрин ба±аран,
 Систэрин µ³´µн
4640 Сиритэ тыыты´ар дьонноох,
 Ар±аа халлаан
 А²аарыйар ааттаа±а
 Аатырбыт уда±ана
 Кыыс Ытылба обургу.

  Анараа дойдуга атаарыллыбыттара
 А±ыс уон сыл буолбут,
 Ол дойдуга утаарыллыбыттара
 Отут сыл буолбут дьон
 А±ыра сытыйбыт та²астарынан
4650 Алын сэбин саптан,
 £лбµттэрэ µс µйэ буолбут дьон
 £лµнньµктэригэр туттуллубут
 Одьуо-дьаар сыттаах,
 Онон-манан та²ас дуомнаах,
 Суодал хара тµ³´µн,
 Со±отох эмиийин дуомун,
 Таллар тара´атын,
 Килэ²ниир киинин,
 Тµµлээх тµгэ±ин
4660 Маанымсыйда±ым буолан,
 Онон-манан, элэ²-сэлэ²
 Толугуругар тохтообут
 Торбуйах тириитинэн
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 Ибилиттэ сылдьар
 Илдьиркэй та²а´ынан сабан,
 ¥чµгэйимсийдэ±им буолан,
 Бы´ыы-та´аа быакайан,
 Дьµ´µн-бодо сылбыйан,
 Уо´ун дуома толлойон,
4670 Сирэйин дуома сириттэн,
 Моонньун кµ³кэтэн
 Айыы о±отун иннигэр
 Биил баттанан биэкэлдьийдэ,
 £ттµк баттанан ³кч³р³²н³³т³,
 Сирэйэ-хара±а сылла²наата,
 Сыы²а-сыраана сынньылыйда.
  Ыпсарыыта суо±унан
 Ыллаабыта буолла,
 Хо´ооно суо±унан
4680 Хобдьоорон барбытыгар,
 Илин ³ттµгэр
 Икки а´ыыта килэ²нээтэ,
 Аллараа сы²аа±ар
 Абына-табына тии´э
 Адыгыраан к³´µннэ.
 Хайа хайдыбытын курдук
 Хаанньастыгас сирэйэ
 Хаппыт олооччу курдук*
 Тµµрµллэ-тµµрµллэ тµллэ²нээтэ,
4690 Ыпса-ыпса ардьа²наата.
 Сыыр быстыбытын курдук
 Сылластыгас уо´а
 Уон была´ынан ууна²наата,
 Ыыр-дьаар сыттаах айа±а
 Ыллаабыта буолан ырдьа²наабытыгар,
 Былта²ныы быгыалаабытыгар,
 Алтан аалыытын курдук
 Ыар ынырык сыт
 А²ылыс гынан ааста,
4700 Тулатыгар турар ки´и
 Тумнастыах дьаабыта
 Аттыгар сылдьар ки´и
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 Ата±ын тэ²ниэх курдук.
 Ыпсарыыта суох ырыатын,
 Хо´ооно суох тойугун
 Холбоон-илбээн эттэххэ
 Маннык эбит: 

  – К³р³±µ³н-к³рб³ккµ³н,
 Кыыс о±о кылаан бэрдэ,
4710 Дьахтар киэнэ талыыта
 Этэн-тыынан,
 Са²аран-и²эрэн эрэбин.
 Айыы сирин а²аарыйар ааттаа±а,
 Орто дойду дуула±а кµµстээ±э,
 Ыйда²алаах халлааны²
 Ыпсыл±анын тµгэ±иттэн
 Ыксаан-ты²аан,
 Тиэтэйэн-саарайан
 Ха´ы²наах халлааны²
4720 Арыллар тµгэ±иттэн,
 Оройор ортотуттан,
 Килбэйэр кииниттэн,
 Тиэтэйэн-саарайан,
 Аатыран аарыгыран,
 Айаннаан и´ээхтиигин.
 Бу дойду уорааннаах ула±атыттан,
 Кыыдааннаах кы´ыныттан
 Хатан тимир халтарыйар,
 Ыстаал тимир сынтарыйар,
4730 Харалыы тохто турар
 Халы² сис хайаларын
 Хайдах туорааммын
 Харыс сири халбарыйдаххына,
 Тутум сири хаамтаххына
 Адьыр±а кыыллар
 Амта²²ын да билбэккэ
 Айахтарын а´арыахтара,
 Онтон хайдах ордон
 А±ыс уон а±ыс аа´ар албастаах,
4740 То±ус уон то±ус куотар кубул±аттаах
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 К³стµбэт бии´ин
 Кµтµр кµµстээ±ин
 Адал±а Буурайы
 Дьэбиннээх эркиннээх,
 Тµµнµктээх тµгэхтээх,
 Муус дьа²ха муннуктаах,
 Алтан дьаара сыттаах,
 Айдааннаах ааннаах,
 Улуу уора±айыгар тиийэммин
4750 Уоруйа±ын тутан,
 Уодьуганын тардан,
 Айыытын-харатын этитэн,
 Хара хаанын кэ´иэм,
 Субай хаанын то±уом,
 £´³хт³³х б³л³н³х хаанын
 То±у сµµрдµ³м диэ²²ин,
 Анысханнаах халлаанын
 Ар±аа та´аатыттан
 Ханан баран булаары
4760 Айаннаан и´ээхтиири² буолуой да?
 Билэ±иэн айаннаан и´эр
 Айаны² ааттыгар
 То±ойдору² аайытын
 Тор±он б³р³л³р то´уурдаах,
 Буомнарын аайы*
 ¥стµµ бастаах
 £кс³кµ39 кыыллар к³´µтэллэр.
 Ону барытын то² кµ³²²µнэн
 То±у силэйэн айаннаан,
4770 Убайдаатар убайбын кытта
 Кµ³н к³рсµ´эн, 
 Кµрэс былдьа´ан,
 У´ун у²уо±ун урусхаллаан,
 Халы² этин хайытан,
 К³²д³й к³хсµн дь³л³рµтэн,
 Тыынар ты²атын бы´ан,
 Хара быарын хайыта сынньан,

39 Рукописка: £к³с³кµ...
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 Сµллэр сµрэ±ин тохтотон,
 Кэлтэгэй ыйдаах-кµннээх
4780 Курус бараан дойдутуттан
 £´³х хаан олбохтоох
 Ты´ы тыймыыт тыыннаах,
 Эриэн µ³н эмэгэттээх,
 Ба±а-чоху баайдаах,
 ¥³н-к³йµµр а´ылыктаах,
 £лµнньµк дьон ³лбµкэлээх,
 Удьуор иирээки уруулаах,
 Хаан салбаныкы удьуордаах,
 Уотунан у´уура сытар долгуннаах,
4790 Уот кудулу бай±ал
 А±ата буолан айыллыбыт –
 Уот мэ²иэстэй а±атыттан
 £л³р³н-³´³р³н арааран,
 £р³г³йбµн µрдэтиэм,
 «Кылаан Куо балтыбын
 Былдьаан-талаан ыламмын,
 Кµнµм сирин к³рд³рµ³м,
 Аал уоту отуннарыам,
 Аан дойдутун арчылатыам» – диэн,
4800 И´ээхтиигин дуо
 Кураанах т³б³?
 Хо² мэйии даллайдаргын да,
 Дар акаары!
 Сорго тµбэ´ээри
 Сорунна±ы² буолуо.

 Сах-салбаныкы а´ылыга буолаары
 Сананна±ы², нойоком!
  Хата, олохтоох тылы
 Оройгунан и´ит,
4810 Кэскиллээх санааттан
 Кэннигинэн кэхтимэ.
 Хата о±о сааскыттан
 Ойох ылынан
 О±о-уруу т³р³тт³ххµнэ,
 Олох олордоххуна
 Быдан сирдэринэн
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 Быралыйбыты² да и´ин,
 Кэннигэр кэтэх санаата суох,
 Олоххор охсуута,
4820 Сырыыга сындалыйыыта суох
 Буолуо² этэ, нохойдоон!
 Хата миигин кэргэн кэпсэт,
 О±о ньуолдьа±ай эрдэхпиттэн
 Айыы дьонунуун аймахта´ыахпын,
 Кµн сиригэр к³²µл µ³скээбит
 Буор сир
 Буула±а бэртэригэр
 Кэргэн тахсан,
 Олохпун булунуохпун
4830 Олу´ун да ба±арар этим.
 Би´иги холбостохпутуна
 Олохпутун-дьа´ахпытын,
 Дьиэбитин-уоппутун
 Чуо-чэмээр
 Тутар этибиэт.
  Кычча±ар40 кыргыттарданыахпыт,
 Оччо±ор уол о±олонуохпут,
 Модьууннаах торбостонуохпут,*
 Хабыр±аларын му²унан
4840 Хардыр±аччы тыынар,
 Хоолдьуктарын у²уо±а
 Хобур±аччы тыа´ыыр,
 Таастарын у²уо±а
 Хаппыт сыгынах курдук
 Хараара µллµбµт
 Хара ма²аас
 Ынахтарданыа этибит,
 Астаабыт а´ым
 Амтаннаах буолуо,
4850 Айаххынан аччыктатыам суо±а
 Атаххынан то²орон
 Ааппын алдьатыам кэриэтин
 Хатыс быанан
 Хабыр±абар мааныам.

40 Рукописка: Ычча±ар
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  Дьэ, нохоо,
 Сирбитэ буолан силлэ²нээмэ,
 С³бµлээбэтэ±э буолан
 С³лл³²нµµ турума.
 Талбыккынан таралытыам,
4860 К³²µлгµнэн к³рµлэтиэм.
 Уол о±о оонньообутугар,
 Эдэр ки´и эрийбитигэр
 Эмсэ±элээбэт эрэппин, – дии-дии
  Тµµлээх тµгэ±ин
 Тыырт-таарт тарбанна,
 Эттээх сирин имэриннэ.
  «Ба±ардахпыан-к³±µйдэхпиэн» – дии-дии,
 £рµтэ ыста²алаата.
 Мэтэх-мэтэх гынна,
4870 Ходьох-ходьох ойдо.
  – Мин ки´и этэр тылбын
 Истибэт буоллаххына
 Кэнэ±эскитин кэнэ±эс,
 Хойуккутун хойут
 Хотунчай дьахтары 
 Хоонньо´уо² суо±а,
 Кыыс дьахтары кытта
 Кынсыам дии санаан,
 Самаххын да туруорума,
4880 Санаа±ын да хамнатыма! –
  Санаатын барытын
 Эппит ки´и бы´ыытынан
 Элээр-мэлээр к³рд³,
 Куодьас-иэдьэс хамсанна.

  Онуоха туран,
 Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Кыы´ырбытын омунугар
 Ы´ыытаталаан ылла,
4890 Абарбытын абатыгар
 ¥²µµ-батас биитинии
 £т³рµ-батары к³рµ³лээтэ,
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 Харахтара хардарыта сµµрэлээтэ,
 £ттµгµн быччы²нара
 £рµтэ тµллэ²нээтилэр.
 Иэнин и²иирэ
 Эриллэ-эриллэ чикчигинээтэ,
 Киил мас курдук кэдэри²нээтэ,
 Хаты² мас курдук ханары²наата,
4900 Бы´ыыта уларыйда,
 Та´аата алдьанна: 

  – К³р да маны!!!...
 Абаккам-сатакам баар эбит!!!
 Хааннаах хара булгунньах са±а
 Хара чо±ой санаалаах,
 Алта арсыын усталаах,
 Албын-дьа´ах айахтаах,
 Сэттэ былас усталаах
 Ты´ы тыймыыт тыллаах,
4910 Тµптэ кутурук,
 Тµ³кэй бэлэс,
 Со±отох харахтаах,
 Сойуо тумустаах,
 Албын-дьа´ах айахтаах
 Абаа´ы кыы´а ойохтоноору
 Орто аан ийэ сирбиттэн
 Атааннаах-м³²µ³ннээх,
 А±ыс уон сиринэн арахсыылаах,
 То±ус уон сиринэн то±ойдоох
4920 Айдааннаах айан суолун
 Арыйан и´эр µ´µбµ³н?! – диэт,
  Добун уустара
 Туттарга тупса±ай
 Ту´аайбытын барытын
 Хара быардарын,
 Сµллэр сµрэхтэрин
 Туора аспатын диэн,
 Ал±аан-силээн анаан
 У´ааран-кутан о²орбут
4930 Сытыы бы´ый кылы´ынан
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 То±ус тунал±аннаах халлаан
 Тунаарар ньууруттан,
 А±ыс халлаан а²аарар
 Ар±аа са±атыттан
 Иирбит курдук эрийэн а±алан
 Кыыс Ытылба уда±аны
 Оройун ту´унан
 Омуннаахтык охсон куу´уннарбытыгар,
 Кини обургулаах
4940 Аа´ар алба´ынан
 Халбас гынан биэртин,
 Дµ²µрдэри-былаайахтары
 Холо²солоох дьаардаах
 Хото²нуур эмэ´этин,
 Саатар сэбин кэлин э²эрин
 Быта курдук*
 Бы´а охсон та´аарда.

  Кыыс Ытылба обургу:
 «Абытай-халахай,
4950 Хаарыаннаах сэппин
 Иитиэхпин-а´атыахпын» – диэн,
 Кэдэрис гынан эрдэ±инэ,
  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Халлаан хайдыа±ынан,
 Сир си²ниэ±инэн
 Ха´ыытыы тµ´эн баран,
 Икки´ин эрийэн а±алан,
 Далаа´ыннаахтык далайбыта.
4960 Тµ³´µн бµµтэ±ин,
 Ар±а´ын кэ±этин,
 Сµллэр сµрэ±ин,
 Хай±ахтаах хара быарын,
 Саатар сэбин
 Сама±ын туорайынан
 Хайа охсон та´аарбытыгар,
 Кини обургу
 Ки´и эрэ буоллар
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 Кµµ´э-уо±а ³´µллэн,
4970 Хааннаа±ынан хаахтаата,
 £´³хт³³±µнэн µ³гµлээтэ,
 Киэ² нэлэмэн халлаан
 ¥³гµлµµр тµгэ±иттэн
 Илбис иэнэгэй
 Иирэр сиксигиттэн
 Сааллар ча±ыл±аны
 Та²нары дапсыйан ылла,
 То±ус дохсун холорук
 То±у ытыллан тµстэ,
4980 Ый быы´а к³стµбэт
 Ыыс-быдаан буолла.
  Ол быы´ыгар
 Чиэрбэ курдук чиккэ²нээн,
 Тыймыыт курдук тыылла²наан
 Хахсааттаах халлаан
 Киэ² киэлитигэр
 Кµн кµдэнэ,
 Ый ы´ыа±а буолан
 Ы´ыллан-симэлийэн хаалла.

4990  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 £ст³³±µн ³´µ³ннээн,
 Санаатын ситэн,
 Айан ки´итэ аралдьыйбакка,
 Суол ки´итэ уталыйбакка
 Айаннаан-астаран
 Тумул сирдэри туораталаата,
 Хайыр таас хайалары
 Халы´ыта к³тµтэн аа´ыталаата,
5000 Кэ²сик-му²сук
 Ыыр-дьаар сыттаах сирдэри
 Сыыйталаан ааста.
 То±ус томтор±онноох,
 Дор±оонноох то±ойдоох,
 Хаан-сиин халы´ыта устубут
 £´µ³ннээх-м³´µ³ннээх
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 £лµµ сиригэр
 £²³с гына тµстэ.

  £йд³³н-дьµµллээн к³³рт³:
5010 £лµнньµк у²уо±ун
 Хааннаах хабыр±аны
 Туора ытырбытынан
 Хара ма²аас суордар
 Халаахта´а к³т³н аастылар,
 Со±уруу соххор халлаан
 А²аарыйар анараа
 Са±атын диэки
 Тµ´эн бара турдулар.
  Суо-хаан дойду буолан биэрдэ.
5020 Халаан уута µµрэн-µтµрµйэн
 Халытан а±алтын курдук
 У²уох б³±³ урусхалламмыт,
 Кыайан то±о кэ´иллибэт
 Толунньа² то²олох у²уо±а*,
 Си²нээ´ин курдук 
 Сис дьардьамата,
 Хайыр курдук
 Хары у²уо±а,
 £лµµ б³±³ µтµрµйбµт
5030 «Алдьархай б³±³ аа²наабыт сирин
 Эргиччи иэдээн буолбут» – диэн,
 Уу хара±ынан
 Одуулаан к³р³н баран
 Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Ханна оонньоото,
 Бы´ыыта алдьанна,
 Киил мас курдук
 Кинэччи таттарда,
5040 ¥³л мас курдук
 £р³ µллэн та±ыста,
 Таас тии´ин хабырыммыта
 Чокуур уота буолан,
 Хара-бараан тµµн
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 Сындалыта сырдатта,
 Кыы´ырбытын омунугар
 Уолан быччы²нара
 У´улута ойуоккаластылар,
 Киэ² к³хс³ кыараата,
5050 У´ун санаата кылгаата,
 К³хсµн-быарын кэ²этээри
 ¥с т³гµл µ³гµлээбитигэр,
 А±ыс т³гµл ха´ыытаабытыгар
 Хайыр таас хайалара
 Хайыта ыстаннылар,
 Туруук таас хайалара
 Тµгэ±иттэн тµ³рэ тµллэ²нээтилэр.

  Миинэн и´эр ми²этиттэн,
 К³лµнэн и´эр к³л³тµттэн,
5060 Кµдэннээх кутуруктаах
 Кµдэн кугас атыттан
 Орулуос кус курдук
 Ойон тµстэ да,
 Кµн диэкинэн
 ¥стэ эргийэ хаамтарда,
 ¥³´ээ бохсуотуттан*
 ¥стэ таптайда,
 Эттээх самыытыттан
 Имэрийтэлээн ылла.

5070  Кы´ыл к³мµ´µнэн
 Кылабачыччы ойууламмыт
 Иэ±ии к³мµс киэргэллээх
 ¥мµрµ холбонон о²о´уллубут µµнµттэн
 Эрийэ тутар эрбэ±инэн,
 С³рµ тутар с³мµйэтинэн,
 Иилэ тутан ылан баран,
 Субурдук диэн са²алаах,
 Ити курдук диэн
 Ырыалаах буола турда:
5080  – Дьэ дуо...
 Аналлаах атым
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 Айдаана суох а´арбат,
 Кыргы´ыыта суох ыыппат
 Дуолан дойду буолуо
 Куту² кубулуйдун
 Би´иги да±аны
 Аа´ар албастаах,
 Куотар кубул±аттаах
 Айыы аймахтарын
5090 Ааттаахтара буоллахпыт.
 Дьохсооттуу турар
 Тойон туруук хайа,
 Халлаа²²а тиийэр
 Халы² сис хайа буол, –
   диэбитигэр
 Кµдэннээх кутуруктаах
 Кµ³дэн кугас ат
 К³р³н баран чыпчылыйыах,
 Истэн баран ³йдµ³х иннигэр
5100 Ара±ас ма²ан халлаа²²а
 Харалыы тохто турар
 Хайыр таас хайа буолла,
 Дьыл±а ма²ан халлаа²²а
 Сымара таас хайа буолан,
 ¥ллэн-µµнэн та±ыста.

  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Атах устата атыллаан эрдэ±инэ,
 Этэн баран э±ирийиэх41,
5110 К³р³н баран
 Чыпчылыйыах иннинэ
 Тµµнµн-кµнµ´µн биллэрбэт
 Дьµрбµ³н-тµрµлµ³н буолла.
  Тµгэх улуу дойду
 Тµ³рт туттарыыта
 Т³л³ тµ´µ³х курдук
 Анысханнаахтык-айдааннаахтык

41 Рукописка: ...э²ирийиэх
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 Айгыраан ылаттаата,
 Сэттэ кµннээх силлиэ,
5120 А±ыс хонуктаах ардах
 Та²нары сатыылаата,
 То±ус сµллэр эти²нэр
 Холбо´о тµ´эннэр
 То±о дьи´игийбиттэригэр,
 Хахай тириитин
 Халыччы тарпыт курдук,
 Уулаах былыттар
 У´улута ойуолаан та±ыстылар,
 То² тобурах то±у тµстэ,
5130 Хара былыттар
 Халыйан тахсыбыттарыгар
 Хаардаах ардах
 Туой сирдэри то±у тµстэ,
 Сииктээх силээннэри
 Сииритэ тµ´эн,
 Улуу µрэх буолан,
 Унньулу´а у´уннулар.

  Хара ма²аас суор
 ¥³´ээ µрдµк халлаантан
5140 Супту сурулаан тµ´эн,
 Арсыын у´уннаах дабыдалын
 Сахсас гыннарда,
 Кэдэрийэ-кэдэрийэ олохчохтоон
 Очуос хайа µрдµгэр
 Олоро тµстэ да,
 Субурдук диэн
 Са²алаах буола олордо:

  – Чууп-чаап,
 Чулуп-чалып,
5150 Ким диэн ки´ийдээн
 Кэпсээн эрэ±ин диэтэргин,
 Ар±аа халлаан
 Анньыллар ба´ыгар
 То±ус кулукулаах халлаан



ÕÀÁÛÒÒÀ ÁÝÐÃÝÍ

169

 Ыпсар ба´ыгар олохтоох
 Буор сирэй
 Будул±а Буурай диэммин, 
  Аймахтаатар аймахпар,
 А±ыс уон аа´ар албастаах,
5160 То±ус уон куотар кубул±аттаах,
 К³стµбэт бии´ин
 Кµтµр кµµстээ±эр
 Адал±а Буурайга
 Аан дойдубун ара²аччылыах42 буоламмын
 Хардастар сµ´µ³хтээхтэр,
 Силгэ-и²иир эттээхтэр,
 Боро² ураа²хайдар,
 Бокуйар сµ´µ³хтээхтэр
 Бу содуом²а тµбэспит
5170 Сордоох-му²наах
 Сототун у²уо±а ыйдарыылаах,
 Айдааннаах ааттыкпытын
 Уолар уулаах, охтор мастаах,
 К³±³р³р унаар кырыстаах,
 Кµ³гэйэр налыы эйгэлээх
 Орто туруу дойдуттан
 Ы²ырыллыбатах хоно´олор
 Кµµс ³ттµлэринэн
 Кµ³нтµµр кµннэригэр
5180 Уодьугуннарын тардыам,
 Кэлбиттэрин кэмсиннэриэм диэн,
 Кэс тылбын кэпсээбитим.
  Хата нохойдоон,
 Мин этэр тылбын
 Истэн-к³р³н тур эрэ!
 Би´иги улуу дьаалылар
 Бэри²нээбити мэлиппит,
 Бары²наабыты бараабыт,
 Ытырбыппытын ыыппат
5190 Кµ³ммµтµгэр киирбити
 Кµлµкпµтµгэр с³рµµр,

42 Рукописка: араччылыах...
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 Аттыбытыгар чуга´аабыты
 Анныбытыгар баттыыр,
 Кы´ыл о±о эрдэхпититтэн
 Кытарар хаан утахтанан
 Улааппыт одьунааттарбыт.
 Хата эрдэ-сылла
 У´аппакка-тэниппэккэ,
 £´µ-саа´ы та´аарбакка,
5200 Иннигин биэрбэккэ,
 Иирээни та´аарбакка,
 Адал±а Буурай убайбыт
 Тэллэххэ сытар
 Тэ²нээх до±ордоноору,
 Хоонньуга сытар
 Холоонноох ойохтоноору
 Утуйар диэни умунна,
 Айыы сиригэр тахсан
 Ааты тµ´эн биэрбэт
5210 А´амньы дьоннор наадалар,
 Кµрэс былдьа´арга,
 Кµµс кээмэйдэ´эргэ,
 Тарбах тарды´арга
 Талыы дьоннор наадалар,
 Онно сорукка сылдьарга
 Сорук-боллур уол
 Буолары² буоллар!
  Мин к³рд³хпµнэ,
 Суо-хаан дьµ´µннээххин,
5220 Быыра ох курдук
 Бы´ыйга былааннааххын,
 К³н³-к³рсµ³ кµ³ннээххин.
 Ити мин µтµ³ тылбын
 Ылыммат кµннээх буоллаххына,
 Халы² тириигин хайытыам,
 Субай хаа²²ын,
 К³хсµ² ³´³±µн
 Чуубургуур уот мэнэгэй
 У´уктаах тумсубунан
5230 Кубарыйа куурбут
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 Кур туос курдук
 Буолуоххар дылы
 Супту оборуом.
 £´³г³йд³³х ³ттµкпэр
 £р³ м³хт³р³н та´ааран,
 Сытар ынах са±а
 Сымара хара тааска
 Сырайгынан быра±ан,
 Иэ²²инэн таралытан,
5240 ¥рдµк у²уоххун
 ¥³рэ±эстии оонньуом,
 Ийэ±эр эппэтэх
 Энэлгэннээх иэйиигин истиэм,
 А±а±ар са²арбатах
 Айдааннаах аатта´ыыгын истиэм! 
 ¥тµ³ тыл биир!
 Туох дииргин
 Э±ирийиэх иннигэр этэ о±ус,
 Чыпчылыйыах иннигэр
5250 Чыыбыргыы о±ус! – диэтэ да,
  К³±³р³р кµ³х халлаа²²а
 £р³ к³т³н таххан,
 Эргийэ к³т³н
 Кµпсµйэ сырытта.

  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Кыы´ыран-уордайан,
 Бала±аннаах дьиэ са±а буолан,
 Багдаллан туран,
5260 Субу маннык диэн,
 Тыллаах-³ст³³х буола турда±а:
  – К³р да маны!
 Тµµ²²µ тµлµрбэхтэр,
 Хаан эмэгэттэр,
 Аа´ар суол албыннара,
 Кэлэр суол кэхтилэрэ,
 У´ун суол урдустара!
 Аанньанан арахсыбат
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 Атын айыы о±отун
5270 Сµгµнµнэн сµктµбэт
 Сµдµ уол о±ону
 Тыыттаххыт буолуо!
 Уоруйа±ын туттарбатах,
 Уодьуганын таттарбатах
 Адал±а Буурай убайгытын
 Ир суолун ирдээн,
 Тор суолун тордоон,
 Ситэр кµннээх буоллахпына
 Тохтоппокко-у´аппакка
5280 Тор±он ньуурун
 То±ута сынньан,
 Хаалдьыктаах бэйэтин
 Хаанньары тардан туран,
 Хаанын то±уом,
 С³´µргэстэтэн туран
 Сµнньµн µµттµ³м,
 Тилэх тэпсэн, кµ³н к³рс³н,
 Иккиттэн биирбит
 Айдааннаах айан суолугар
5290 Аарыгыра аттаныахтааппыт!
 Эн ба±ас хахсааттах
 Хара ма²аас суор,
 Сир хайа ортотугар
 Си´им µ³´µн тардан,
 Тыыммын и´иллээн,
 Аймах уруу дьо²²ор
 А´ыныгас санаалаах
 Айыы айма±ын,
 Кµндµ санаалаах
5300 Кµн сирин дьонун
 Бµтµн кµµстээ±ин,
 Кыайдым-хоттум диэ²²ин
 Аатыраары сылдьа±ын дуо!?

  Хантан да ылбытын билбэтэ
 Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
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 Оно±остоох ох сааны
 Ойутан та´ааран,
 ¥рµ² былыты µ³´ээ ³ттµнэн,
5310 Хара былыты
 Анараа са±атынан 
 Хара ма²аас суор
 К³т³н кµпсµйэ сылдьарын
 Кы²аан-кы²аан баран,
 Этитиилээх элбэрээ±ин
 Ы´ыктан кээспитэ,
 Хара дьайдаа±ы
 Халты ааспат
 Буруйдаа±ы-айыылаа±ы
5320 Уолугун µµттµµр
 О²о´уулаах о±о,
 ¥рдµк мэ²э халлаа²²а
 Хаардаах былыттары
 Хайыта к³т³н,
 Уулаах былыттары
 Усталыы сыыйан,
 £р³ ку´ууран тахсан,
 Ха´ыытаппытынан-ы´ыытаппытынан
 Ха²ас дабыдалын*
5330 Суон т³рдµнэн
 То±у к³т³н
 Одун халлаан ула±атын диэки
 О²о´уйа к³т³ турда.

  Кини обургулаах
 Тµбэспэтэ±эр тµбэ´эн,
 Табыллыбата±ар табыллан,
 Дэриэспэ таас хайалар
 Хайыта ыстанан
 Харылыы тохтуохтарыгар,
5340 Сиксиктэрин тµгэ±иттэн
 Дьи´игийэн ылыахтарыгар дылы,
 Ха´ыытаан хайа барда,
  Омуннаахтык орулаабыта,
 Тохсус добун халлаан
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 Оройугар олохтоох дьоно
 Тµптµр µ³дэн тµгэ±эр
 Тµ´э-са´а сатаатылар.
 £й³-мэйэ туймааран,
 Ки´и эрэ буоллар
5350 Таа´ы бырахпыт курдук
 Та²нары та²кынаан
 Ти²илэхтээххэ ньиргийбэт,
 Кµµстээххэ кµ³рэлэммэт,
 Ха´ыытыы олорор
 Хахай кыылын са±а
 Ха´ырыа таас сири,
 Тµ³лбэ кµ³л са±аны
 Дь³л³ тµ´эн сытан,
 Чоло²нуу-чоло²нуу
5360 Тура сатаата,
 К³пп³²нµµ-к³пп³²нµµ
 К³т³ сатаата.
 Чуубугуруур тумсуттан
 Аппа²ныыр айа±ыттан
 Хааннаах симэ´ин
 Халыйа то±унна,
 Ынчыктыырын, кыланарын быы´ыгар
 Ыыр-дьаар тылынан
 Ы´аара сытта:
5370  – Чулуп-чалып
 Чууп-чаап
 Абаккам да баар эбит!!!
 Инники туттубакка э´иннэхпин
 Дьиэ±э баппатах дьэллик,
 Далга баппатах дала±а,*
 Оройунан к³рбµт
 Орто дойду о±ото
 О²о´уулаах оно±оскунан
 О²кубалбын* тоhутан,
5380 Эриэн ыт элэгэр
 Кµ³рт ыт кµлµµтµгэр ыытты²,
 Олохпун эсти²
 ¥йэбин кылгатты²!
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 А²кыбалым* баарыгар
 Унаар-мунаар дойдуларбын
 Ула±аларынан к³т³рµм
 Аан дойдубун
 А±ыйах дапсыныынан
 Аа´ыталыыр буоларым,
5390 Адал±а Буурай убайбар
 Ыраа±ын чуга´атарым,
 Чуга´ын а±аларым.
 Сааллар ча±ыл±аны
 Самнары баттыах,
 Сµллэр эти²и
 Тµ²нэри кытаахтыах,
 Киэ² халлааны и²нэри µктµ³х
 Курдук сананарым.
 Алдьархайдаах аллараа дойдубун
5400 Анаар-минээр ньуурун
 Арыйа к³т³р буоларым,
 ¥лµскэннээх µ³´ээ дойдуну
 Кэтит мындаатынан
 Кэрийэ к³т³рµм.
 Абаккам да баар эбит!
 Иннибин сарбыйды²
 Кэннибин кэ±иннэрди²...
  Дьэ, нохоо,
 Ала´а дьиэни тэринэн,
5410 Аал уоту оттунан,
 Т³р³т³р о±о±ун
 Т³лк³лµµрµ² са±ана,
 Иитэр сµ³´µгµн
 Иччилиири² са±ана,
 Кыыс о±о² кыптыйынан,
 Уол о±о² оно±остоох саанан
 Оонньуулларын са±ана,
 Холумтаны² оройунан,
 О´о±у² тµгэ±инэн
5420 Моонньоох баспар дылы
 Кµ³рэйэн тахсан,
 Уоллаах кыыскын,



ÊÈÐÈËË ÍÈÊÈÔÎÐÎÂ-Ë£Ê£×££Í

176

 Хотун ойоххун
 Куттаах сµрэхтэрин,
 Тыынар ты²аларын,
 К³р³р харахтарын
 А±ыс кырыылаах
 Алдьатыылаах тумсубунан
 Супту оборуом,
5430 Туос тордуйа курдук
 Кубарыта куурдуом!
 О´оллоох орто дойду
 Орой мэнигэ
 Алыс санана²²ын
 Кэнэ±эски олоххун
 Очурга о±усту²,
 Тэхтиргэ тэпти²!
 Мин обургулаах
 Хара санаабынан
5440 Тµптµр µ³дэн тµгэ±эр
 Тµ²нэри т³лк³л³³т³±ум буоллун!
 Ба´ы² саллайдын!
 Кутуругу² суптуйдун! – диэн
  Са²алаах буола-буола
 Кэтэ±инэн тэйдэ
 Тиэрэ ханарыйан эрдэ±инэ,
 Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 £т³рµ тµ´эр µ²µµтµнэн
5450 К³хсµн хара±ынан
 Дь³л³ тµстэ.
 £р³ ханарытан та´ааран,
 Суккуллар бэлэ´ин диэки
 Утааран кээспитин,
 ¥рдµк дьµрµс халлаантан
 Хомпоруун хотойдор,
 Та²нары сурулаан тµ´эннэр,
 Хап гына хабан ыланнар,
 Кыккахтаах халлаан*
5460 Кырыы ³ттµнэн,
 Хахсааттаах халлаан
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 Ха²ас э²эринэн
 Ха´ыыта´а-ха´ыыта´а
 Халаахтыы к³т³ турдулар.

  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Уордайбытын у±арытан,
 Кыы´ырбытын кыйдаан,
 Тус со±уруу к³р³н
5470 Суодаллан туран,
 Миинэр ми²этин,
 К³лµнэр к³л³тµн,
 Кµдэннээх кутуруктаах
 Кµдэн кугас атын,
 Дьэллик ма²ан халлаанынан
 Холло±ос* уотун курдук
 Субуруйа к³т³³рµ,
 Кыкка±а суох халлаанынан
 Кырбый к³т³рдµµ,
5480 Кы´ыгырайа к³т³³рµ сылдьыбыт:
  – Туруу дьа±ыл дойдунан
 Долло´уйа к³т³р кµммµт
 Кµ³рэйэн µµнэн та±ыста.
 К³й хойуу салгыны
 Кµµстээх кµ³ммµтµнэн
 К³²µ µтµрµйэр,
 Сайыы ма²ан халлааны
 Тµ³спµт бµµтэ±инэн,
 Ар±аспыт кэ±этинэн
5490 Сайы тарыйан,
 Айанныыр буоллубут,
 Айаммыт а²аара,
 Суолбут чиэппэрэ буолла.
 Ара±ас ма²ан халлаа²²а
 Халы² хал±а´а
 Таас буолан тураргын
 £лµµ сириттэн
 £р³ µµнэн,
 Сымара таас хайа буолбуккун
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5500 Кµдэ²²э к³тµт,
 Тума²²а муннар.
 Айан дьоно аралдьыйаары,
 Суол дьоно уталыйаары гынныбыт –
  Диирин кытта,
 И´иттим дуу, истибэтим дуу
 Диэбит курдук,
 Кµдэннээх кутуруктаах
 Кµдэн кугас ат барахсан
 Нуолур солко сиэлэ субуллан,
5510 Кутуруга унааран,
 Таныыта тартайан,
 Кулгаа±а ч³р³й³н,
 Тµ³рт тµ³рэм туйа±а,
 Адаарыйбытынан бу тиийэн кэллэ.

  Айыы о±ото барахсан
 £рк³нн³³х µµнµттэн
 Хап сабар хабан ылла,
 Харалдьыктан к³ппµт
 Хара улар курдук
5520 Хап гына тµстэ.
  Тус хоту диэки
 Салайа тутан кээстэ.
 Кµлµмэх со±устук
 Кµдээриччи к³тµттэ.
 Аргыардаахтык
 Атара сэлиинэн айаннаата.
 Кы´ынын кырыатынан,
 Саа´ын саппа±ынан,
 Кµ´µнµн ³ксµ³нµнэн
5530 К³т³н кµпсµйдэ.
 Орулуос кус*
 Кынатын тыа´ын курдук
 Куугунуу ку´угурайда,
 Былыттаах халлаан быы´ынан
 Быыра охтуу сурулаата,
 Этитиилээх оно±остуу элээрдэ,
 Аллараа дойду
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 Дэриэспэ таас тµгэхтээх
 Кы´ыл уотунан кыынньа сытар,
5540 Т³л³нн³³х кыымынан
 Тµллэ²нии сытар
 Кµ³ллэрэ-³рµстэрэ
 Аргыардаах айантан
 Тµгэхтэриттэн тµлµннµлэр.
 То±ойдорун т³рдµттэн
 То±у ытыллан та±ыстылар.
  Хатан тимир халтырыйар,
 Чоруун тимир токуруйар,
 Тимир дэгиэ хайыылаах,
5550 У´уктаах тимир курдук
 Ойо±ос у²уохтаах
 Балыктарын дуома
 Си²нибит биэрэгин
 Сиксигэр тахсан,
 Атаары аппа²настылар,
 Хонууга-то±ойго тахсан,
 Ар±астарын у²уо±а адыгыраата.
 Систэрин у²уо±а
 Силбэх буоллулар,
5560 Кутуруктарын у²уо±а
 Кубарыйа куурдулар.

  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн:
 «Ыыр-дьаар сыттаах
 К³стµбэт бии´ин
 Ыыспаларыгар тиийэммин,
 Кы´ыл о±о эрдэ±иттэн,
 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куо балтыбын
5570 Быы´аан-талаан
 Ылыам баарай» – диэн,
 Ыксыы санаан
 Кытаанахтык кымньыылаата,
 И²э´этинэн имнэннэ.
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  Дь³´³г³й о±ото барахсан
 Толон самыыр до±у´уоллаах
 То² былыттары
 То±ута к³т³н
 Эбэрэ´э былыттары*
5580 Тэлитэ тэбэн,
 Аа´а к³т³н,
 Айаннаан дайбатан истэ.
  Ый устата айаннаан
 Сындалыйбыта биллибэтэ,
 Хонук устата айаннаан
 Холбураабыта к³стµбэтэ,
 £р да, ³т³р да
 Айаннаабытын ³йд³³б³т³.
 
  £´µргэс дьахтар
5590 £ттµгµн у²уо±а,
 Тыллаах дьахтар
 Сы²аа±ын у²уо±а ыйаммыт
 Чупчур±ан уда±ан
 Саатар сэбэ саламалаах,
 £лµµ уолун
 £ттµгµн у²уо±а дьµ³ккэлээх,
 Ыыр-дьаар сыттаах-сымардаах,
 Дойдуга то² кµ³нµнэн
 То±у астаран кэлэн,
5600 Унаар-мунаар дойдуну
 Ундаардаан к³рт³:

  ¥с кµннµктээх сир
 Н³²µ³ кирбиитигэр
 Кулун киинин курдук
 Кубарыйа куурбут,
 То±ус толомон салаата
 То±ута сытыйан тµспµт,
 £´³хт³³х хаанынан
 £±µйэ турар курдук
5610 Хайыта барбыт хайа±астара
 Харааран ха´арыктыйан к³´µннэ.
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 Тимир µ³рбэ тµµлээх,
 Хара чуллуруут тумустаах,
 Тµ³ртµµ дэгиэ ты²ырахтаах,
 Кырыылаах кынаттаах
 Хара суордар
 Бы´а±астарыгар дылы
 Былта²на´а олороллор эбит.
 ¥³´ээ µрдµк мэ²э халлаа²²а
5620 £р³ µµнэн тахсыбыт
 ¥с аарыма салаата
 Былыргы µйэлэргэ
 Была±айга былдьаппыт ки´и
 Сототун у²уо±ун курдук
 Кубарыйа куурбута
 Былыттаах халлааны быы´ынан
 ¥с кµннµк сиртэн
 Кубарыйа-баланыйан к³´µннэ.
 Бу сµдµ мас анныгар
5630 Ар±аа халлаан
 Аанын анныгар олохтоох
 К³стµбэт бии´ин
 Кµтµр кµµстээ±э
 Адал±а Буурай бухатыыр
 Убайдаатар убайа
 Арсан Буурай
 Аан дойду айыллыа±ыттан,
 Ол дойду оло±уруо±уттан,
 К³стµбэт бии´э µ³скµ³±µттэн,
5640 Абаа´ы а±атын уу´а айыллыа±ыттан,
 ¥³´ээ µрдµк халлаанынан
 ¥рµ² чыычаа±ы к³тµппэккэ,
 Аллараа ³ттµнэн,
 Сур кµµдээ±и а´арбакка
 Аартык харабыла,
 Суол иччитэ буолан сытар
 Уот т³л³нµнэн
 У´уура сытар
 Амаан-дьамаан айа±ын
5650 Ампаар айа±ыныы атытан,
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 Тµ³рт ла±ыа моойдоох ба´а
 То±ус сиринэн токуруйан,
 А±ыстаах атыыр о±ус
 Аттаан туран эрэрин курдук
 Аарыма ба±айы
 ¥ллэн-баллан сытарын,
 Айыы о±ото
 К³мµс тиэрбэс хара±ынан
 ¥с кµннµк сиртэн
5660 £р³ к³р³н та´аарда,
 Эрдэ дии санаан,
 Кµдэннээх кутуруктаах
 Кµдэн кугас атын
 Ха²ас диэки халыта эргиттэ,
 Илбис кыы´а
 Иирэр мэнэрик
 Туос Дьэ´иэттэй
 Дьиэтин та´ынан,
 Тµ²кµр ойуун
5670 Тµ³лбэтин кэнниттэн,
 Хобочуйа хо´ууннарын
 Хотонун та´ынан аа´ан,
 Чуоралдьы уда±ан
 Тумулун кэтэ±эр
 Тохтуу биэрээт
 К³рс³ тµспµтэ,
 Кунан о±ус са±а
 Култа±ар таастардаах,
 Сытар ынах са±а
5680 Сымара таастардаах,
 Харда² э´элэр
 Хардарыта тµсµ´э
 Туралларын курдук
 Халлааны хаххалыыр
 Хара²а хаспахтардаах,
 Хахха сири булан
 Аналлаах атыттан
 Ойон тµ´эн
 Эргитэ тарта да:
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5690  «Э±ирийиэх иннигэр элэс гын,
 К³рµ³х иннигэр т³кµнµс гын,
 Тооромос таас буолан
 Толур гын» – диэт,
 Эттээх самыытыгар,
 Сыалаах байаатыгар
 Куорам далай ыты´ынан
 Лап гына охсубутугар,
 Ата барахсан
 Тооромос таас буолан
5700 Хаспах и´игэр
 Толугур гынан хаалла.

  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Сытыы бы´ах кылаанын курдук
 Кырыылаах тааска,
 ¥чэ´э т³б³тµн курдук
 ¥³рбэ таас µрдµгэр
 ¥с кµнµ мэлдьи
 ¥²кµрµйдэ-кµ³лэ´ийдэ,
5710 Сµллэр сµрэх ытырыылаах
 Хомпуруун хотой буолан
 ¥³´ээ µрдµк халлаан мындаатыгар
 £р³ к³т³н тахсан
 Арсан Буурай µрдµнэн
 Тµ´µ³хчэ тµспэккэ сылдьан,
 К³р³-истэ сырытта.

  Нуктуур кэмэ чуга´аабытын билэн,
 Томтор сири булан
 Логлос гына тµ´ээт,
5720 Айыы о±ото
 Бэйэтэ-бэйэтинэн буолла.
  ¥с мутук µрдээбит
 Киэбэ киэлитэ киирбит.
 ¥³мэр-хаамар диэни
 Билбэт ки´и буолла,
 Тор±о сэлиинэн
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 То±у астаран кэлэн,
 £л³рсµµгэ туттар
 £т³рµ тµ´эр µ²µµтµнэн
5730 Хардыы арыттаах,
 Арсыын кэтиттээх,
 Ахсыс ойо±о´ун ардынан
 То² сиргэ то´о±олуу саайда.
  К³стµбэт кµµстээ±э
 Сытар сымара таа´ын µрдµттэн
 Орулуу тµ´эн баран
 Ойон туран эрдэ±инэ,
 Сµµ´µн ортотунан
 О´он эрэр ойбон курдук
5740 Сиикэй чэлкэх баа´ыгар
 Батары тµ´эр батыйатынан
 Убугар дылы укталаан ылла.
  Эрчимнээх илиитинэн
 Баардаах баппа±айынан
 Сыы´а туппакка,
 Халты харбаабакка,
 Туппутун туурбат,
 Ылбытын ы´ыктыбат
 Ки´и буолан биэрдэ.
5750  Арсан Буурай обургу
 Ха²ас ³ттµнэн
 Ха´ыытыы-ха´ыытыы
 Халбары²ныы сатаата.
 У²а ³ттµнэн
 Орулуу-орулуу
 Умса бµгµллэ²нээтэ,
 Урбачыйа эргичи²нээтэ.
  Кини обургулаах
 £л³р м³²µµтµгэр
5760 Икки атахтаах,
 Иннинэн сирэйдээх
 Тулуйбат дьулаан
 Бы´ыыта буолла.
  Хатан хапсы´ыыларыгар
 Хайа-хайа±а
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 Хардарыта анньыста,
 Мыраан-мыраа²²а
 Ыбылыта сы´ыннылар,
 Хаппыт мас хатырыгын
5770 Хайыта тарпыт курдук
 Хара былыттар халы´ан тахсан
 Тобурахтаан тунаартылар.
  Силээхтэ ки´и силэ
 Сиргэ тиийбэт
 Сордоох содуом,
 Буур±а бурукучуйда.
  Аартык абаа´ылара
 Бара сатаан
 Ма²ана µµтµн кэйдилэр,
5780 Миинэ сылдьан алта хос
 Аалыы тимир
 Халы² хахха тириитин
 Хайыта-тырыта сыста.
  Эрчимнээх илиитинэн
 ¥´µс ойо±о´ун µлтµ анньан
 Хааннаах быарын,
 Сµллэр сµрэ±ин,
 Чиккэ²нии-чиккэ²нии
 Т³тт³рµ тµµрэ тардар
5790 Си´ин µ³´µн
 К³тµрµ тардан та´ааран,
 Хааннары-сииннэри
 Та²нары саккыраппытынан
 Аарыма мас
 Дьохсооттуу турар
 Тойон мутугар
 Иилэ кэбэн кээстэ.
  £л³р µ³´µн таттаран,
 Сыыйылла±ас сымара и²иирдэрэ,
5800 Хардастыбат хатан быччы²нара
 Тµллэ²нии-тµллэ²нии
 Тµµрµтэ тарта
 Тµ³рт дала±а ба´а
 Харахтарын симэн
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 Сул дµлµ² курдук
 Сукуллан сытан,
 Хаппыт мата±а курдук
 Харбыллан сытан,
 Бµтэ´ик тыынынан
5810 Ыпсарыыта суох
 Ырыалаах буола,
 Саа´ыта суох
 Са²алаах буола сыппыта эбитэ µ´µ:
  – Орто дойду орой мэнигэ
 Айдааннаахтык айаннаан и´эргин
 А±ыс кµннµк сиртэн
 А²аарытан к³ртµм.
 Бу буолуом быатыгар
 £йµм-санаам бааллыбыт
5820 Уолан уол о±о±о
 Уодьугаммын таттаран,*
 Кµµспµн ³´µлтэрэн
 £лµ³м-сµтµ³м диэбэтэ±им.
 Илбистээх эккитин
 Ибили сынньыам,
 К³²д³й т³б³±µтµн
 Т³кµнµтэ оонньуом,
 Хара хаа²²ытын
 Сылгы сиэлин курдук
5830 Сыыйа оонньуом,
 Эрдэ-сылла этэбин
 Соргулаах суолбар
 Туорай-мэ´эй буолума²!
 Араскааттаах ааттыкпар
 Атаххытын быктарыма²! –
  Диэн µ³гµ былаастаах
 Са²аран-и²эрэн
 Тыына-хабылла турда.

  – То±ус чочумааттах хайаларын
5840 То±ута к³т³н,
 А±ыс чампарыктаах хайаларын*
 Хампарыта атыллаан,
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 Айаннаатахпыт буоллун, –
  Диирин кытта,
 Миинэр ми²этэ,
 К³лµнэр к³л³т³
 Кµдэннээх кутуруктаах
 Кµдэн кугас ата
 Тыбыыран тырылата-тырылата,
5850 Аналлаах до±оругар
 Сиэлэн дьи´игийэн кэлэн,
 Сырайыттан сыллаата,
 Муннулаах уо´унан
 Сууна±алыы битийдэ.
  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 ¥³рµµтµгэр буолан
 Тардыстар дала±атыгар,
 Миинэр ми²этигэр
5860 Холунуттан туппакка,
 Уол о±о барахсан
 £ст³³±µн ³´³р³н,
 Саастаа±ын самнаран,
 Айанныыр аартыгын
 Тобулар суолун ыраастаан
 Саргыта салаллан,
 £р³г³й³ µрдээн,
 ¥с т³гµл µрдээбиккэ дылы,
 Тµ³рт т³гµл
5870 Т³л³´µйбµккэ дылы буолла.
  Очуос хайа µрдµгэр
 Ойутан тахсан,
 Миинэр ми²этиттэн
 Сулбу ыстанан тµстэ да,
 Биил баттанан
 Биэкэллэн туран,
 Саманнык диэн
 Са²алаах буола турбут:
  – К³р³лл³³р-к³рб³тт³³р,
5880 Истэллээр-истибэттээр,
 А±ыс суол атамааннара,
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 Тµ³рт суол тµ³кµннэрэ,
 Туспа дойду дьор±оотторо,
 Тэгил дойду дэриэтинньиктэрэ,
 Ньµдьµ балай санаалаахтара,
 О±уруктаах албаскытынан
 Орто дойду о±отун
 Очурга о±устараары,
 Тэхтиргэ тэбээри
5890 Санаммыккыт да баар!
 Айыы аймахтарын
 Ата±астыаххыт суо±а...
 ¥йэттэн-µйэлэр тухары
 Кыайбыттар кыайа туруохпут,
 Хоппуттар хото туруохпут!
 Суолбун мэ´эйдээмэ²,
 Аартыкпын хаадьылаама²! – диэн бµтээт,
  К³лл³рк³й к³нт³´µттэн
 Иилэ хабан ылла,
5900 Айанныыр бы´ыынан
 Салайа тутан эрдэ±инэ,

  Соно±ос ат барахсан
 Астаах мата±а са±а
 Баламат улахан туйа±ынан
 То² сири тобугун µµтµгэр дылы
 То±у43 тирэнэн туран
 И´ин тµгэ±иттэн аттаран
 И²эрсийэн дьирилэттэ,
 Тыбыыран дьырылатта,
5910 Сахалыы са²ара,
 Ки´илии кэпсии,
 Ураа²хайдыы онолуйа турда:
  – Анньа´а-анньа´а!!!
 Аан дойду ааттаахтара,
 Анаабыт аналлаах ата´ым,
 Орто туруу дойду дьонноро,
 Дьыл±а хаантан ыйаахтанан

43 Рукописка: то±о...
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 Орто туруу дьа±ыл дойдуга
 Дь³´³г³й айыыттан к³рд³´³н
5920 Кµнµн сирин к³мµскµµр,
 Айыытын сирин ара²аччылыыр
 Буула±а буойуннанныбыт.
 Тардыстар дала´а
 Миинэр ми²э гыныа диэн
 Анаан-минээн тµ´эттэрбиттэрэ,
 Толомон киэ² суолу
 То±у айанныыр до±орум
 Этэр тылым хо´оонун
 Икки даллан кул±ааххынан
5930 Истэ сэргэ±элээн тур эрэ!
  Улаан-дьулаан халлаан
 Суккуллар бэлэ´инэн
 Хахай кыыл тириитин
 Хастыы тардан ылан,
 Аргынньахтыы бырахпыт курдук
 Адаар-будаар сирдэринэн
 Та²нары куугунаан истэхпитинэ,
 Толомон б³д³² томтордор
 Логлору´а µµнэн туралларын курдук
5940 То±ус кµннµк сиртэн
 Томтойо µллэн к³ст³р,
 Алта кµннµк сиртэн
 Аргыара биллэр,
 Аат мо±ойдоон
 Аартыгын аастахпытына,*
 Кур сылгы ойо±о´ун у²уо±унуу
 Кубарыйа куурбут
 Куру²ах мастардаах,
 Тосту куурбут
5950 Доло±одо´ун* б³±³
 То±у аа²наан µµммµт,
 Улаан биэ уллугун аа´ар
 Дул±а маар сирдэрдээх,
 Атыыр сылгы
 Ар±а´ын аа´ар аппалардаах,
 Аам-даам
 Алаастарын аастахпытына,
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 Кыдьымах курдук
 Кырыы-кырыытынан µµммµт
5960 Кы´ыылаах кытыан кытыылаах
 Кырдалларын аастахпытына,
 Хатыылаах от
 Ханыыла´ан µµммµт
 Халдьаайыларын аастахпытына,
 Ба±аналыы тэбинэн турар
 Баччыр о±о са±а*
 Ба±а µ³н бачча²наабыт,
 Кµлгэри µ³н
 Кµлµгµлдьµ´э сµµрбµт,
5970 Чиэрбэ чиккэ²нээбит,
 Тыймыыт тыылла²на´а элэ²нээбит,
 К³йµµр б³±³ к³пч³²н³³бµт,
 Хомурдуос хончо²нообут,
 У²уоргута к³стµбэт,
 Ула±ата биллибэт,
 Аллараа тµгэ±э
 Алтан саары²²а анньыллар,
 Бырахпыты быктарбат,
 Тµспµтµ т³нµннэрбэт,
5980 Обот солло² долгуннаах
 Уба±ас уутугар,
 Дири² далайыгар,
 К³т³р кынаттаах к³нч³хт³³б³т³х
 Хара тыатыгар,
 Харалдьыгар-сы´ыытыгар
 Хамсыыр харамай
 Ханыыла´ан µ³скээбэтэх
 Уот кудулу бай±алга
 То² кµ³ммµтµнэн
5990 Анньылла тµ´µ³хпµт.
  У²уоргутун буларгар
 Кырыылаах кынаттаах,
 Алтан харчы курдук
 Арылхай харахтаах,
 У´уктаах тумустаах
 Ылбытын ы´ыктыбат,
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 Кырыылаах ты²ырахтаах,
 Суптугур тумустаах,
 Лыха±ар моонньулаах,
6000 Ыыс-ара±ас тµµлээх,
 Кырбый к³т³р буолан,
 Кыырайа к³т³н,
 У²уоргу кытылын буларгар,
 ¥³´ээ µрдµк халлаан
 Улаан-дьулаан ньууруттан
 Уот Салбаныкы
 ¥с ³рк³нн³³х
 £тµµ быа буолан,*
 ¥лтµ с³р³³н ылаары
6010 Та²нары сыыйыллан тµ´µ³
 Таа´ы бырахпыт курдук,
 Та²нары сурулаан тµ´эн,
 Уот кудулу бай±ал ньуура
 Саабылаан батас биитин са±а
 Хаалыар дылы тµ´эн баран,
 ¥³´ээ µ³мэр халлаан
 £р³´³тµн µрдµгэр дылытын
 £р³ к³т³н тахсаар.
 Онно табылыннахпытына,
6020 Инникитин да
 Саргыбыт салаллыа,
 Кэскилбит кэ²иэ±э,
 Алгыстаахтык айанныахпыт
 Охтоох охторуо,
 Саалаах самнарыа суо±а.
 Кµдэннээх кутуруктаах
 Кµдэн кугас ат
 Санаабыппын са²ардым,
 Биттэммиппин биллэрдим.

6030  Астыммыт санаата
 Ар±а´ыгар оонньоото,
 Дуо´уйбут санаата
 Дуу´атыгар билиннэ,
 Соруттарбакка-санаттарбакка
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 Суор к³т³р суолдьуттаах,
 Иирэр мэнэрик сирдьиттээх,
 Кэнэ±эски кэ´иилээх,
 Алын сэп а´ылыктаах,
 К³лл³ сэп µтэлээх
6040 £рµкµйэ Хобуохчай
 Кµ³ччэхтии ытылла,
 Мээрикээннии эргийэ олорор
 Тимир дьиэтин
 Тиэргэнин та´ынан
 Аат хахайдаан аартыгы
 Арыйан айаннаата,
 Уоттаах тыына у±араабатах,
 С³л³´µннээх кµµ´э ³´µллµбэтэх,
 То² буору тобугун хара±ынан,
6050 Ириэнэх буору иэччэ±ин хара±ынан
 Ибили тирэнэн,
 Ойоро оломо к³стµбэтэ,
 Тµ´эрэ дьµµлэ биллибэтэ.
 Тарта±ар таныытыттан
 Холло±ос уота
 Холодуйан та±ыста.
 Хара арылхай хара±ын уоттара
 Халлыбыт халлаа²²а к³ст³р
 Хатаа´ын чолбонун курдук
6060 Чо±улу´а сырдаатылар,
 ¥рµ² ньылбаа сиэлэ
 £рµкµйэ к³тт³,
 £лб³³дµйбµт ³²н³³х
 £´³х хаанын
 £рµтэ ы´ыталаабыт курдук,
 £лµµ будулу халлаанын
 £р³й³р ³р³´³тµн
 Киэ² киэлитигэр,
 У´ун урсунугар,
6070 £р³ мэ²ийэн тахсыытыгар
 Ыыс быдаан холорук
 Сиппэ±э хаалан,
 Кµн ийэ сири
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 Кµнэ-ыйа к³стµбэт буолуор дылы,
 Аан туман
 Аарыгыран тµстэ.
  Ити курдук,
 Кµдэн холорук быы´ынан
 К³нч³х кустуу к³ттµлэр,
6080 Аан туман быы´ынан
 Аргыардаахтык айаннаатылар
 Дь³´³г³й о±ото
 Буурай ньуолах к³±µлµн*,
 Айдааннаах дэмнээх
 Бур±ачыйа к³т³р буур±а
 Кыырайа к³тµтэр тыал
 Бурайа о±уста,
 Силэллэ к³т³р сиэлин
 Силлиэ холорук
6090 Сирилэччи µрэн
 Силэйэ о±уста,
 Ааспыт сиригэр
 Сааллар ча±ыл±ан саалынна,
 Охсор эти²
 Оройун µрдµнэн оонньоото,
 Быдан дойдуга
 Быралыйбыттарын биллилэр,
 Тэгил дойду* суккуллар бэлэ´игэр
 Тэлэ´ийэн и´эллэрин ³йд³³тµлэр.
6100  Туохтан тууралаах,
 Хантан хааннаах,
 Кимтэн кииннээх ки´и
 Айаннаан аарыгыран и´эрин
 Илэ эттэринэн,
 Суккуллар дуу´аларынан
 Биллиннэр диэн,
 Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 К³лµнэр к³л³тµн,
6110 Миинэр ми²этин,
 Кыыгыныы ку´уурар
 Кылаан кымньыытын
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 Тахсар са´ар±а
 Анараа са±атынан
 Эрийэ охсон та´ааран,
 Ойо±о´ун ту´унан
 Унаардан а´арбытыгар,
 Дь³´³г³й о±ото
 Кµннµк сиринэн кµдээрийдэ,
6120 Омур±аннаах сиринэн
 Ойдо-уунна.
  Кинилэр дьон
 Айаннаабыттара айдааннанна,
 Ойдорбуттара омуннанна,
 Хайыр таас хайаларыттан
 Хара ынах са±а,
 Дэриэспэ таастартан
 Ти²э´э бургунас са±а
 Ло´уор б³д³² таастар
6130 Буур±а±а буккулуннулар,
 Кµдэ²²э к³ттµлэр.
  Сэттэ иирэр силлиэ,
 А±ыс айдааннаах аргыар
 Ол дойду дьонун баайын
 Отун-ма´ын,
 Сирин-уотун
 Иэдьэгэй курдук эрийдэ,
 Кµ³рчэх курдук ытыйда.
  А±ыс айдааннаах эти²нэр
6140 ¥³´ээ дойдуттан
 Ада±ытан тахсаннар,
 То² ло´уор тобура±ынан
 ¥рдµк тиити
 ¥³´ээ ³ттµнэн,
 Хайыр таас хайаны
 Аллараа та´аатынан
 Ньимиччи тµстэ.
  Ол кэнниттэн,
 Алаас бы´а±астыытын
6150 Бы´ыта баттаабыт курдук
 Быстах былыттар тахсан,
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 ¥рдµк ки´ини
 £ттµгµн хара±ынан,
 Орто ки´ини
 Килбэйэр киининэн,
 Аар дархан алдьархайдаах
 Ардах тµстэ.

  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн,
6160 Кµдэннээх кутуруктаах,
 Кµдэн кугас атын
 ¥с хос хо´уомньулаах*
 £рк³нн³³х к³нт³´µн
 Биэс тарба±ар
 Би´илэхтии эриннэ,
 Айах уустара
 Аалыы к³мµ´µнэн аттаран,
 Кы´ыл к³мµ´µнэн кытыылаан,
 Буор к³мµ´µнэн буорумньулаан,
6170 ¥рµ² к³мµ´µнэн
 Уран тарбахтаах
 К³н³ К³н³тт³й уустара
 Уулаах к³мµ´µнэн
 У´ааран ойуулаан о²орбут
 Атыыр ат 
 Кычымахтаах ы²ыырдарыттан
 Ыксары тутуста,
 Кэпсээ²²э киирбит
 Кэнтик уустара
6180 Кµ³с а²арын са±а
 Кутан у´ааран о²орбут
 Кµ²э´этиттэн тирэннэ.
  Айаннаабыт омуннарыгар
 Кулгаа±ын тыа´а
 Арылыас кус
 Кынатын тыа´ын курдук
 Куугунаан истэ.
 Сирэйин хара±ын,
 Бургунас ынах муо´а
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6190 Булгурута барар
 Бутур±ан тымныытыгар,
 Хахсааттаах тыал
 Хайыта
 Тымныы тыал
 Бы´ыта курбуулаата,
 Айахтаах б³±³
 Аанай-туонай
 Тылын эппит,
 Кµдэн кµµстээхтэр
6200 Кµ²э´элэрэ быстыбыт,
 Суон и²иирдээхтэр
 Суоллара сµппµт,
 Чуор-хатан
 Туруйалаан чугуйбут,
 А±ыс абаа´ы кыы´ын
 Ахтатын
 Айдааннаах айан суолун
 Арыйа баттаан айаннаата,
 Сындал±аннаах сырыыттан
6210 Унньуктаах у´ун суолтан
 Сылаатын та´аара таарыйа
 И²эри далай и´игэр,
 И²эринэ сылдьыбыт,
 Сµллэр сµрэ±эр
 С³²µ³рдэ сылдьыбыт
 Санаатын саа´ылаан
 Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Ки²ир-ха²ыр
6220 Ыллыы-туойа истэ±э.
 Ол ыллаабыт ырыата,
 Туойбут тойуга
 Маннык эбит до±оттоор:

  – Уол о±о буолан т³р³³ммµн,
 Аан ийэ дойдубун
 Ара²аччылыырга айылламмын,
 Кµнµм сирин
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 К³мµскµµргэ т³лк³л³н³ммµн,
 Си´им этэ ситэн,
6230 Холум этэ хойдон,
 Буутум этэ му²утаан,
 Ки´и-сµ³´µ µ³скээбит,
 Киэ² кэскил чэчирээбит
 Арыынан алла сытар
 Ача кµ³х оттоох,
 ¥µт к³лµкэлэрдээх,
 Сµ³гэй бадарааннаах
 Арыылаах алаа´ым барахсантан
 К³стµбэт биистэргиттэн
6240 Иэ´и-кµµ´µ сити´ээри,
 ¥рµ² к³мµс куйахпын
 ¥ллэччи кэтэммин,
 Хааннаах батаспын
 Халлаан диэки тутаммын,
 Саалаах саадахпын
 Санныбар сµгэммин
 Кэ´эхтээх охпун*
 Кэннибэр иилинэн,
 £рг³ст³³х µ²µµбµн
6250 £р³ тутаммын
 Арахсан айаннаан истэ±им.
  К³й µгµс ырыалардаах
 Кµндµ к³мµс чыычаахтаах,
 Самаан сайын
 Салаллан кээлтигэр
 Хара эриэн о±устар
 Хардарыта тµсµ´эн
 Харса сылдьалларын курдук
 Кэрии кэрэ тыалардаах,
6260 Тамайа сиэлдьит табалаах,
 Ла²кыр муостаах тайахтаах,
 К³нч³х кус к³рµлээбит,
 Хо²ор хаас холбоспут,
 Куба к³т³р мустубут,
 Ара±ас быйа² аллыбыт,
 Бастахха бараммат баайдаах,
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 Т³лк³л³³х тµ³рэх тµ²нэстибэтэх,
 Алгыстаах аан а´ыллыбыт
 Хахаарытта Эбэ Хотуммуттан
6270 Дьоллоох туонатыттан тэйэн,
 Атын дойду ааттыгынан
 Айаннаан истэ±им.
  Иэримэ дьиэбит Иэйэхситэ
 Ийэбит эрэйдээх
 То±ус ый то±ус хонукка
 И²эри далай и´ин тµгэ±эр,
 Кудулу далай
 Курта±ын анныгар
 Хор±отон µ³скэппит,
6280 Кы´ыл о±о эрдэ±иттэн
 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куо балтыбын
 К³стµбэт биистэрин
 Кµтµр кµµстээхтэрин кытары
 Кµ³н к³рс³н,
 Кµрэс былдьа´ан,
 Хаан хапсан халбарыты´ан,
 Быы´аан ылан кµнµн-сирин
 К³рд³р³рµм буоллар,
6290 Кµн ³рк³н уу´угар
 Айыым аймахтарыгар
 Уруй-тускул буолуо этэ.
 Айыым дьоно
 Ал±аабыттарын курдук
 Кэскилим кэхтибэтэ,
 Тµ²нэри т³лк³л³мм³тµм,
 Та²нары дьа´ахтамматым буоллар, – диэн,
 Ки²ир-ха²ыр
 Ыллыы-туойа истэ.
 
6300  Ити курдук ³р да, ³т³р да
 Айаннаабытын билбэтэ.
 Кэ²сик-му²сук сыттаах,
 Кэтэ±инэн ааннаах дьиэлээх,
 Кэ´иэр-мо´уор дьоннордоох,
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 Кээхтийэ а±атын уу´ун
 Кэтэх ³ттµлэринэн,
  Кулуку т³б³,
 Хобо чуораан куолас
 Аргыардаах айан суолун
6310 Анаара туойар
 £´³х ³лбµргэлээх,
 Кыыс дьахтар
 Кытарар хаана утахтаах,
 Кэс тылын кэмсинэ туойан,
 Кэтэ±инэн тиэйэр
 Олохтоох тылым – диэн,
 Оллоонноон олорон,
 Онолуйа туойар
 Уот кутаа айах
6320 £рµкµйэ Хобуоччай уда±ан
 Уоругун ула±аа ³ттµнэн,
  А±ыстаах атыыр µ³рµн
 Атахта´ыннара баайталаабыт курдук
 Абына-табына киэргэллээх,
 О´он эрэр ойбон курдук
 Ойута барбыт дµ²µрдээх,
 Холондоорон ³лбµт сµ³´µ*
 Холун у²уо±ун
 £лµнньµк тириитинэн
6330 Бы´ыта-ойута баайталаабыт
 Былаайах дуомнаах,
 Хобо чуораан куоластаах
 Хоохтуйа ойуун
 Ходу´атын та´ынан
 Этитиилээх44 ох курдук
 Элэ²нэтэн аа´ан
 Айаннаан кэлбит.
  Атыыр иигин курдук
 Кытара дьэ´иэрбит уулаах,
6340 Уот мэ²иэстэй бай±ал
 ¥с кµннµк сиртэн
 £лб³³дµйэн к³´µннэ.

44 Рукописка: Этийилээх...
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  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн:
  – Дьэ эбитээ...
 К³стµбэт бии´ин
 Кµтµр кµµстээ±ин кытта
 Кµ³н к³рс³р,
 Кµрэс былдьа´ар
6350 Кµнµм тиийэн кэллэ±э.
 Ыыр-дьаар сыттаах
 Ыыспа±ын ы´ан эрдэ±им,
 Бары²ныыры барыы иликпинэ
 Барыам суо±а,
 Атын дойду ыччата,
 Туспа дойду о±ото
 Тµ³´µллэн тµ´эн кэллим.
 Сµгµнµнэн сµктµбэтим,
 Аанньанан арахпатым буолуо.
6360 Хайдах эрэ
 Хаппыт талахтыы хаты´абыт,
 Ириэнэх талахтыы иирсэбит.
 Халы² тириигин хайытан,
 Хара хаа²²ын то±обун.
 Умсаннары уураммын
 Уодьуга²²ын тардаммын,
 Субай хаа²²ын
 К³²µс µрэх сµµрµгµн курдук
 К³²µ-ха²ы сµµрдэбин.
6370 Тµ³´µм бµµтэ±эр,
 Ар±а´ым кэ±этигэр
 ¥³гµлэппитинэн-ха´ыытаппытынан
 Холоруктуу эргийэн,
 Буур±алыы ытыйан та´ааран,
 Уот дуопсун очуостаргар
 А±ыс тараах хайаларын
 Хаспа±ар та´ааран,
 Хабар±а±ын хайа бы´ыам45.
 Алын хаан уда±ан

45 Рукописка: ...ба´ыам
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6380 К³рµµлэнэригэр к³т³н,
 Кыырарыгар кыырайан тахсар
 Аатырбыт хайатын µрдµгэр
 Тас уор±атынан быра±ан,
 Иэнин хастыам,
 Тыынын и´иллиэм.
 То±ус то±ойдоох суол
 Тохтуур томо кэллэ,
 А±ыс адаардаах аартык
 Арахсыыта кэлэр кµннээх эбит.

6390  Кµдэннээх кутуруктаах
 Кµдэн кугас ат барахсан
 Ахсаабакка айаннаан
 Тохтообокко дьулуруйан,
 Уот Мэ²иэстэй бай±ал
 Ло´уор б³д³² дьоннор
 Хоруолаах хокуосканан
 Дьалта±ар таныыларыгар
 Сиритэ-хайыта
 Анньы´а46 туралларын курдук
6400 Хо²кугур т³б³л³³х,
 Хохудал мастардаах,
 ¥³мэх-дьаамах дьоннор
 ¥³хсэ-µ³хсэ µтµргэхтэ´э,
 Эти´э-охсу´а туралларын курдук
 ¥мµрµйэн киирбит тумуллардаах,
 Таас тара±ай дьоннор
 Ла´ыгыра´ан тураннар
 Такыр тарбахтарынан
 Тардыала´а-тардыала´а,
6410 Кытах тµ³стэригэр
 Кырба´а туралларын курдук
 Кыйыы µрдµк хайалардаах,
 Кыдьымахтаах кытылыгар
 Уутун кытыытыгар
 То² кµ³нµнэн

46 Рукописка: Анньыала...
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 То±о анньан кэлэн
 Тохтуу биэрдэ.
 Тµ³рт тµ³рэм туйа±ынан
 Ба±аналыы тирэнэн
6420 Бадьаллан турда.
  «Кэлиэхтээх сирбитигэр кэллибит,
 А±алыахтаах сирбэр а±аллым» –
 Диэбит курдук,
 И´ин тµгэ±иттэн и²иэттэн,
 И²эрсийэн дьырылатта,
 Ха²ас ата±ын
 Хардары уурунан
 Уо´ун-муннун сотунна,
 Дуу´атын сынньатан,
6430 Тыынын та´ааран,
 К³хсµн тµгэ±иттэн таттаран,
 £р³ тыынан кэбистэ.
  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Омуннаах со±устук
 Ойон тµ´эн,
 £рк³нн³³х к³нт³´µн
 £р³ тутан туран,
 Дор±оонноох со±устук
6440 Тойук туойа,
 Ыпсарыылаах со±устук
 Ырыа ыллыы турбута µ´µ: 

  – Содуомнаах суол б³±³нµ
 То² кµ³ммµтµнэн тобулар
 Соргулаах соно±о´ум,
 Айдааннаах айан б³±³нµ
 Атахпытынан айанныыр
 Аналлаах атым,
 Адьарай биистэрин
6450 Ыыс буруолаах
 Ыыспаларыгар кэллибит,
 Дьаар сыттаах
 Дьа´ахтарын буллубут,
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 Иэримэ дьиэбитигэр
 Эргиллэрбит ыраах,
 Ала´а дьиэбитигэр
 Айанныырбыт тэйиччи
 Саргым салалынна±ына,
 Соргум улаатта±ына,
6460 Биитэр ³л³р-хаалар кµммэр
 £йбµн булунан,
 £нд³й³р кµннээх буоллахпына,
 ¥стэ хоруотаан
 ¥³йэн-ахтан ы²ырдахпына,
 Тэйиччи да сырыттаргын,
 Тиийэн кэлэ²²ин,
 Ы²ыыргар олордоор.
 «¤àé» äèýí ñà²àðàð,
 «Дорообо» диэн то²хо²нуур
6470 Кыа±ым да суо±ун и´ин,
 Сандал ма²ан кµннээх,
 Дугуйан хаамар дьоннордоох
 Орто туруу дойдубар,
 Сэттэ салаалаах
 Сирэм от сириэдийбит,
 Ара±ас арыы быйа²наах,
 ¥рµ² тунах µллµктээх,*
 Уйгу быйа² олохтоох
 Киэ² кэскил
6480 Чэчирии силигилээбит,
 Ки´и-сµ³´µ
 Киэ² кэскиллэммит,
 У´ун уйгуламмыт
 Хахаарытта Эбэ Хотунум
 Илин э²эрин
 Иилии эргийэ сытар
 Арыылаах алаа´ым
 Килбиэннээх ньууругар,
 Тµ³лбэ кµ³л са±а
6490 Т³лк³л³³х туонатын буллараар –
  Диэн баран,
 Суон саалыттан,
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 Модьу моонньуттан
 Куу´ан туран,
 Аллараа уо´уттан
 Алта а²ар хамыйах,
 ¥³´ээ уо´уттан
 ¥с а²аар хамыйах
 Хаан халыйан тахсыар дылы,
6500 Сыллаан-убураан ылла.
  Илин халлаан э²эрин диэки
 Салайа тутан кээспитэ,
 Турбут сириттэн
 Этитиилээх ох курдук*
 Элэс гынан хаалла,
 Холло±ос уотун курдук
 Субурус гынан суола сµттэ.
 Халлаан оройун
 Хастыы тардан к³ппµтµгэр,
6510 Уу ньуолах сиэлэ
 ¥рµ² былыттары
 ¥мµрµ тардан ааста,
 Уулаах былыттары
 Умса эргиттэ.
 Сааллар ча±ыл±ан
 Та²нары сапсыйан,
 ¥рдµк сир мастарын
 ¥чэ´э ма´ыныы µрэлиннэрдэ.
  Ону к³р³н,
6520 Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн: 
 «Соргулаах соно±о´ум,
 Аналлаах атым,
 О²олдьуйан к³ст³р
 Орто дойдугар,
 Анааран к³ст³р
 Аан дойдугар
 Этэ²²э тиийэ²²ин,
 Ача кµ³х отунан а´аан,
6530 К³²µс µрэх уутунан утахтанан,
 Харыс кэри²э
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 Харта сыалан,
 Бµтэй бµ³рдэн,
 Суон сааллан!» – диэн
 Алгыстаах буола хаалла.
 
  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 ¥³рбэ таас µрдµгэр
 ¥с тµµннээх кµн
6540 Кµ³лэ´ийэ эргийдэ,
 £²³-дьµ´µнэ уларыйда.
 Ку´уурар куорсуннаах,
 Кы´ыыра к³т³р кынаттаах,
 Сойуо тумустаах,
 Хардары харбыыр ты²ырахтаах,
 Уот чолбон харахтаах
 Кырбый к³т³р буолан,
 Барбатах балык минин курдук
 Будук-бидик ньуурдаах,
6550 Уот мэ²иэстэй бай±ал
 ¥рдµк µµнэр ³р³´³тµгэр
 £р³ к³т³н ку´угуруйан та±ыста.
  Сапсынна±ын ахсын
 Сата ба´ын сатарытта,
 То±ус дохсун холоругу
 То±у ытыйан та´аарда.
 Кµнэ к³р³н кµндээрбэтэх,
 Ыйа тахсан сырдаабатах,
 Уот мэ²иэстэй бай±ал
6560 Кутаа салбаныкы долгуна
 У²уоргу са±атынан,
 Биттэриктээх билиитинэн,*
 Тµллэр тµгэ±иттэн,
 Айдааннаах анныттан
 Тµллэ²нии-к³бµ³хтээн,
 Кыымынан кытыаста,
 Уотунан у´уура сытта.
  Хачыр-кучур хахтаах
 Хаахынай балыктара
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6570 Хайыыларын аппа²ната-аппа²ната
 Дири² далайдарыгар тимирдилэр.
 Со±отох харахтаах,
 Таныыларын µрдµнэн айахтаах
 Тимир дьирики балыктара
 Дьэс эмэгэт курдук
 Эргийэ кулаачыктанан,
 Уот кутаа долгу²²а
 И²эн-сµтэн симэлийдилэр.
  Ити курдук кырбый к³т³р
6580 Айаннаабыта айдааннанна,
 ¥³´ээ дойдуга
 ¥лµгэр буолла.
 Аллараа дойдуга
 Айдааны а±алан
 Айаннаан истэ±инэ,
 А±ыраабатах аргыардаах,
 У±араабатах холоруктаах
 Ар±аа халлаан
 Нµ´эр µ³дэнин тµгэ±иттэн,
6590 Ыыр-дьаар сыттаах
 Холоруктаах буур±а
 Та²нары сатыылаата.
  Икки атахтаах
 Иннин к³рб³т,
 Тыынар ты²алаах
 Тыынын кыайан ылбат
 Алдьархайдаах аан халарыга
 Аргыйан-аарыгыран кэллэ.
 Айыы о±отун
6600 Иннин-кэннин биллэрбэккэ
 Ииригирэ эргийдэ.
  Ол быы´ыгар,
 Алын ³ттµгэр
 Сара´ын тириитин,
 Салама курдук ыйаммыт,
 ¥³´ээ ³ттµгэр
 £лµнньµк та²а´ын
 £лбµргэлии иилиммит,
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 Бы´ар-бы´а±а´ыгар дылы
6610 Быртах тириитэ
 Бытырыыстаах киэргэллээх,
 Сотуун тириитэ
 Сон дуомнаах,
 Саатар сэбин
 Самах тириитинэн самаммыт,
 Кэлин ³ттµн
 Кэлии курдук эмэ´этин
 Кэнэ±эскинэн киэргэтиммит,
 К³стµбэт бии´ин
6620 Кµтµр уда±ана
 £рµкµйэ Хобуохчай обургу
 Чачаххай куола´а
 Унаарар киэ² халлаан
 Кэтэх ³ттµттэн
 Долборугун т³рдµгэр*
 То±ус хонукка туран,
 Хоргуйан ³лбµт
 Торбуйах тириитэ дµ²µрµн,
 Ырыганнаан ³лбµт
6630 Ыт буута былаайа±ынан
 Дµбдµр-дабдыр охсон,
 Хахайдыы ха´ыытаан,
 Б³р³лµµ улуйан,
 Айыы о±отун
 Оройун µрдµнэн
 То±ус дохсун холорук буолан,
 Та²нары дапсыйан тµстэ.
  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
6640 £рµкµйэ Хобуохчай обургу
 Чачаххай куола´ын
 £йд³³н-дьµµллээн истибитэ
 Маннык эбит до±оттоор:
  - И´иликпин-та´ылыкпын,
 Истэллэр-истибэттэр,
 К³р³лл³³р-к³рб³тт³³р!
 Айдааннаах айаннаах
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 Айыы о±ото
 Сирбитин-уоппутун си²нэрээри,
6650 Дьоммутун-сэргэбитин тохтотоору,
 Кэскилбитин кэ´ээри,
 Т³рµ³хпµтµн т³нн³р³³рµ,
 Аллараа дойду
 Аймана дьалкыйар
 Айдаанын о²ороору,
 Кы´ыл о±о эрдэ±иттэн
 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куо балтыгын
 Убайдаатар убайбыттан
6660 Адал±а Буурайтан
 Арааран бараары,
 Айдааны та´аараары,
 Айаннаан-аарыгыран,
 И´ээхтиири² баар ээ!
  Дьэ нохоо, мин диэтэх
 £рµкµйэ Хобуохчай
 Этэр тылларбын
 Эт кулгааххынан и´ит,
 Са²арар са²абын
6670 Санаа±ынан салаттар.
 Истибэтэ±и² да и´ин и´итиннэриэм,
 К³рб³т³±µ² да и´ин к³рд³рµ³м,
 Хара дапсын дµ²µрµм,
 Сэттээх-сэтэлээх
 Дор±оонноох тыа´ы²
 Уолан уол о±о
 Уолугун µµтµнэн
 Умсары ытыллан,
 Та²нары дапсыйан тµс эрэ.
6680 Дµпдµргэннээх дµ²µрµм,
 Уйу´уйа куйааран,
 Тµ²нэри хойуостан тµ´эн,
 Тµ²нэри т³лк³л³³.
 К³хсµн хара±ынан,
 Си´ин уор±атынан,
 Сµллэр сµрэ±инэн,
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 Тыынар ты²атынан,
 Хара быарынан,
 Суккуруур дуу´атынан
6690 К³й³ охсон тµ´эн,
 Харыс устата халбарыйыма,
 Сµ³м устата сы±арытыма.
 Быттах тириитэ
 Бы´ый былаайа±ым,
 Та²нары ханарыйан
 Таллан таас хабыр±атынан
 Тµ²нэри дапсыйан тахсан,
 Т³б³тµн сиигинэн
 £йµн-санаатын
6700 ¥лтµ булкуйан та±ыс.
 Ыйы-кµнµ билбэккэ
 Ы´ыытыы сылдьан
 Кµн устата
 Кµлэ мэнэриктэт,
 Куба лахсыыр тыллаа,
 Куналы дьэллик тойуктат.*
 Ийэлээх а±атыгар
 Кэл дьэбэр санаалаах
 Иирэр мэнэрик гынан
6710 Хааннаах санаабын,
 Кырыыстаах тылбын толорон,
 Сэттэ сиэмэх илби´инэн
 Эппит47 этиибин,
 Санаабыт санаабын толорон,
 Орто аан ийэ дойдутугар
 Хамса умна´ын курдук
 Хам кэлгийэн,
 Иннибин сирдээччилэрим,
 Ойо±оспуттан одуулааччыларым,
6720 Кэннибиттэн кэтээччилэрим,
 Киэ² тиэргэнигэр,
 Ала´а дьиэтигэр
 Илдьэ охсон биэри²! - дии-дии

47 Рукописка: Эттий...
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  £рµкµйэ Хобуохчай
 Хара дапсын дµ²µрµн
 £р³-та²нары тута-тута
 Охсон долло´утан эрдэ±инэ,

  Сир ийэ хотун
 Отун-ма´ын симэ±ин уда±ана
6730 Арчылаан Куо,
 Холоругунан эриллэр
 Хому´унан аргыстаах
 Сиккиэр тыал сиппэт
 Сэттээх тыллаах,
 А±ыс халлаан анныгар
 А²ардастыы аатырбыт,
 То±ус добун дойдуга
 Со±отохтуу сура±ырбыт
 Иэхилимэ Куо
6740 Иккиэ буолан этэн баран
 Э±ирийиэх иннигэр,
 К³р³н баран
 Чыпчылыйыах иннинэ
 ¥³мэх µрдµк халлаан
 ¥рµт мындаатыттан
 Та²нары дапсыйан тµ´эннэр,
 Тµ³лбэ кµ³л са±а
 То±ус томтор±онноох дµ²µрдэрин
 Куочай кугас кулун
6750 Кутуруга былаайахтарынан
 Лµ²кµнэччи охсон,
 Дµрбµйэн-дарбыйан тµстµлэр.
  Айыы уда±аттара
 Сотолорун ортотунан охсуллар
 Солко нуолур бытырыыстара
 Илин-кэлин тµсµ´эн,
 Эккирээтэхтэрин ахсын
 Эйэм-дэйэм оонньоото.
  К³хсµлэрэ к³стµбэт
6760 ¥рµ² к³мµс киэргэллэрэ,
 Тахсар кµн сарыалыгар
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 Кµлµмµрдµµ оонньоон,
 Кылыгырыы тыа´аатылар.
  Ха²ас илиилэригэр
 £рµ³стээх бастаах,*
 Мо±отой эриэнэ ойуулаах
 £²µрэмэр о±ус
 Уор±атын тириититтэн
 У´аты-туора
6770 Ууннара тардыллыбыт,
 Киэргэллээх киил ма´ынан
 Иилэнэн о²о´уллубут
 А±ыс улуус
 Анараа са±атыттан,
 То±ус дойду
 Тумара ула±атыттан
 Дор±ооно и´иллэр
 Дьµ³рбэ дабаан
 Дµ²µрдэрин тутан,
6780 У²а илиилэригэр
 Куочай кугас кулун
 Кутуругун тириитин
 Хаппыт киилгэ
 Хам сы´ыарыллыбыт
 Эти-сиини иэнигитэр,
 Хара санааны халбарытар
 Хоно±ор дьолуо былаайахтарынан
 Иччилээхтик иэнигийэ охсон,
 Дор±оонноохтук долло´ута тыа´атан,
6790 £рµкµйэ Хобуохчай уда±аны
 Эргийэ к³т³ сылдьан
 Саманнык диэн са²алаах,
 Ити курдук диэн
 Тыллаах буола сылдьыбыттара µ´µ: 
  – Доом эни доом...
 Би´иги дьон
 Орто дойду улуу уда±аттара
 £рµкµйэ Хобуохчай
 Ыыр-дьаар ааккар
6800 Ала буур±а аргыстанан,
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 Силлиэ-холорук сирдьиттэнэн,
 Толон-буур±а до±ордонон
 К³б³н-кµ³рэйэн та±ыстыбыт.
 Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэ²²э
 Эппит э±элээх тылларгын,
 Кырыылаах кырыыскын
 Эттээх хаа²²ыттан
 Иэстэстэхпит буоллун!
6810 Доом ини доом...»
 
  Иэхэлимэ Куо
 Арчылаан Куо уда±аттар
 Хааннаах айа±ы,
 Кунньалы дьэллиги,
 Дьэс эмэкэти,
 Чыллыргыыр тыкаарары
 £рµкµйэ Хобуохчайы
 Эргийэ сылдьан
 Дµ²µрµн тµ³рэ о±устулар.
6820  Быртах тириитэ былаайа±ын
 Былдьаан ыланнар,
 Амтыын кириэс
 Алдьатыылаах абаа´ы
 Ааттыгын диэки
 Атааран кээстилэр.
  Бэйэтин буолла±ына,
 Толоон бы´а±а´ын са±а
 Добдур±алаах дµ²µрдэригэр
 Тµ´эрэн ылан,
6830 Ты´ы тыймыыт курдук
 Тыылла²ната м³²µ´µннэрдилэр...
  Кини обургулаах
 А±ыс уон а±ыс алба´ынан,
 То±ус уон куотар кубул±атынан
 Хара бастаах,
 Эриэн дьµ´µннээх
 ¥³н-к³йµµр буолан
 К³бµ³хтээн тахсыбытын,
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 £р³ к³т³ сылдьаннар,
6840 Уот мэ²иэстэй бай±ал
 Ортотун ту´унан
 Дµрбµ³н-дарбаан дµ²µрдэрин
 Тµ³рэ тутан кээспиттэригэр,
 Хара бастаах µ³ннэр
 Хаардаах саппах буолан
 Уот мэ²иэстэй бай±алга
 Та²нары саккыраан тµ´эн
 Симэлийэн сµтэн хааллылар.
 
  Айыы сирин отун-ма´ын уда±ана
6850 Арчылаан Куо
 Иэхэлимэ Куолуун: 
  – К³стµбэт бии´ин уустара
 Айыы айма±ар
 Кэнэ±эскитин да±аны
 Хаалдьыктаах бэйэ±ит хайыспатын,
 Хоолдьуктаах бэйэ±ит хо²куйбатын,
 Кэннигит кэбэлийдин,
 Иннигит суптуйдун! –
  Диэн са²ара-са²ара,
6860 Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэни
 Эргийэ к³т³ сылдьан, 
  – Бµгµ²²µ ааттаах кµ²²э
 Алгыстаах айахпыт
 А´ыллара буолла,
 Хому´уннаах куолайбытыттан
 Хо´оон тыллара
 Хостоноро буолла,
 Илбистээх тыллар
6870 Иэнигийэллэрэ буолла!-дии-дии,
 Алгыстаах буола сырыттылар.
 
  – Доом ини доом!
 То±ус томтор±онноох дµ²µрбµт
 Доом эни доом!
 Дµрбµйэ-дарбыйа лµ²кµнээ,
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 Дьаргыл таас былаайахпыт!
 Быыра ох курдук
 Быстыбакка-ойдубакка
 Дµрбµ³ннээх дµ²µрбµтµн
6880 Отут кµннµк сиртэн
 Дор±ооно и´иллэр гына
 Дирбийэн-дарбыйан биэр!
 Доом эни доом!!!
  Одун хаан о²о´уутунан,
 Чы²ыс хаан ыйыытынан
 Туойбут тойукпут,
 Са²арбыт са²абыт,
 Илбистээх тылбыт
 Саталаах салгы²²а,
6890 Саамайданан хаалбата.
 Урутун да±аны
 Алдьархайга тµбэспит
 Айыы хаан аймахтарбытын
 Абырыыр буоларбыт.
 К³стµбэт биистэрэ
 Кµммµт дьонугар
 Кµµс ³ттµлэринэн
 Кµ³нтээн киирдэхтэринэ,
 Кµ³йэ-к³т³ сылдьан,
6900 К³м³лт³л³³х буоларбыт.
 Доом эни доом!!!
  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Этэр кэскиллээх тылбытын
 Эгэли эгэлгэтин
 Икки чуор кулгааххынан
 Илэ чахчы и²эрэн,
 Истэ сэргэ±элээ эрэ!
 £ст³³ххµн т³ннµбэт
6910 £лµµ уутугар утаардыбыт,
 £р³´³л³³х µрдµк халлаа²²а
 £р³ к³т³н тахсан,
 £ст³³ххµн ³´³р³,
 Саастааххын самнара
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 Алгыстаахтык айаннаа!
 Ытык эдьиийдэри²
 Киэ² айан суолгар
 Ал±аан-албаан
 Атаарар кэммит кэллэ.
6920 Туруук очуос курдук
 Дьолгун тускулаан
 Саталаах со±устук
 Са²аран-и²эрэн эрэбит.
 Доом эни доом!!!
  К³стµбэт бии´ин
 Кµтµр ³´µ³ннээхтэрэ,
 То±ус уон то±ус
 Куотар кубул±аттаахтара
 Кэннигэр кэбири кээспэтиннэр,
6930 Иннигэр ибири бырахпатыннар,
 Кэскиллээх санаа² кэхтибэтин,
 Соргулаах суолу²,
 Саргылаах санаа²
 А´а±ас аан курдук
 Арыллан и´иэхтин!
 £кс³кµлээх µ³´ээ халлаан
 £рµкµйэ ытыллар кµ³нµгэр,
 Суккуллар бэлэ´инэн
 Дьулусханнык тайаара к³т!
6940 Дьолу² туораабатын,
 Кэскили² кэхтибэтин,
 Аан дьаа´ык санаа² аралдьыйбатын.
 К³стµбэт бии´ин уу´а
 Айыылара-харалара,
 Сэтэлэрэ-сэлээннэрэ туолла.
 Сµµ´µгэр туо´ахталаах,
 Тµ³´µгэр кµннээх
 Кµ³х к³±³чч³й атыыр буола²²ын,
 Кµ³н к³рс³н,
6950 Кµрэс былдьа´ан к³р!
 То´уттугас муостаах,
 Толуу к³рµ²нээх,
 Ло²кунас айааннаах
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 Атыыр о±ус буола²²ын,
 ¥³рбэ±инэн µ³лµс,
 Саадаххынан самнарыс,
 У´уктааххынан ууннарыс!
 Толоон бы´а±а´ын са±а
 Дохсун долгуннаах,
6960 Бала±аннаах дьиэ са±а
 Балкыллар бааллаах
 Уот мэ²иэстэй бай±алы,
 Кы´ыгырайа к³т³н,
 Кытыытын булан,
 Санаа±ын ситэн,
 Кы´ыл о±о эрдэ±иттэн
 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куо балтыгын,
 Аана биллибэт
6970 Алдьархайга тµбэ´иэн,
 ¥рдэ биллибэт
 ¥лµгэргэ тµбэ´иэн иннинэ,
 Т³р³³бµт т³рµт буоругар
 Т³нµннэрэ сатаа,
 Аан ийэ дойдутугар
 А±ала сатаа!
 Дьол тосхойдун,
 Айхал аргыстастын,
 Э±эрдэ э²эрдэстин! – диэн,
6980  Ал±аан-силээн,
 Унаар-мунаар урсуннаах
 Орто дойдуларын диэки
 Куугунуу к³т³ турдулар.
 
  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Сайы´а к³р³н,
 Саманнык диэн
 Са²алаах буола хаалла:
  – А´ыныгас санаалаах
6990 Айыым сиригэр
 Айыллан µ³скээбит
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 Эдьиийдээтэр эдьиийдэрим,
 Ба´а-ата±а биллибэт
 Бар±а махтал буолуохтун!
 Айыым сиригэр
 Кэтит кэскиллэ тэрийи²,
 Улуу дойдум µрдµнэн
 Ура±ас тиийбэт
 Уйгутун олохтоо²,
7000 Этэ²²э сылдьан
 Эргиллэн тиийиэхпэр дылы
 Быдан дьылларга быра´аайдары²!
 
  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Уот мэ²иэстэй бай±ал
 У²уоргу уора±айын,
 Ытылла±ас кытылын
 ¥µн тиэрбэс хара±ынан
 £т³рµ-батары к³рбµтµнэн,
7010 К³ппµтµн омунугар
 Кынатын тыа´а кы´ыгыраата,
 Куорсунун тыа´а ку´угураата.
 £л³рс³р санаатын ³´µлбэккэ,
 Туруула´ар санаатын
 Дьукку туораппакка.
 
  Айдаан аргыстаах,
 Иэдээн илбистээх
 Уот салбаныкы бай±ал
 Улуу буомнарыгар
7020 Аарыма арыыларыгар олохтоох
 Кэтэхтэринэн харахтаах,
 Дьулайдарынан кул±аахтаах,
 Кэ²ириилэринэн айахтаах,*
 К³стµбэт бии´ин кµµстээхтэрин,
 Абаа´ы бии´ин атамааннарын
 Эдьиийдээтэр эдьиийдэрэ
 Иирэр мэнэрик идэлээх
 Илбис кыы´а
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 Иэн Кэдэрик уда±ан
7030 Билэ охсон, а±ыс айдааны,
 Уон тµрµлµ³нµ тµ´эрдэ,
 Аймах билэ дьонугар:
  – Тугу билэн-к³р³н
 Оло´он-чоло´он олоро±ут!
 Амтаннаах ас сыта
 Ар±аа диэкиттэн а²алыйда,
 Илин диэкиттэн диэлийдэ.
 Туру²-олору²,
 Т³б³л³³ххµтµн тµмµ²,
7040 Кылааннааххытын сытыылаа²! –
  Дии-дии, хобуох-ибиэх ойдо,
 Ходьой-идьэй эккирээтэ 
 Уонна субурдук диэн
 Ыллыы-туойа,
 Ы´а-то±о сырытта:
  – Иэ´эликпин-та´аалыкпын!
 Иэхэйикпин-чуохайыкпын!
 Сэттэ сэллиэлээх куртуйах
 Ситэн-хотон к³рб³т³х
7050 Кµдэннээх кутуруктаах,
 Кµдэн кугас аттаах,
 Икки атахтаа±ы
 Иккитэ ойуппат,
 Тµ³рт тµ³рэм туйахтаа±ы
 Тµ³ртэ к³тµппэт 
 Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн,
 Тус бэйэ±эр ту´аайан
 Дорообо буоллун!
7060  Албан дьа´ах ааты²
 А±ыс дойду анаарар иэнигэр
 А²аардастыы аатырбыт,
 Дуолан дьо´ун ааты²
 То±ус дойду урсунугар
 Дор±оон буолан дуора´ыйбыт.
 Айыы сирин
 Аарыма бухатыыра аатыран,
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 Айаннаан и´эргин,
 А±ыс хонук анараа ³ттµгэр
7070 Буор буомчаларым
 Кутум-сµрµм билбитэ.
 Ким бэйэлээх кыыс дьахтар
 Аа´ар суолум айа±ар 
 Дорообонон то²хойду²,
 Ба´ыыбанан маанылаты²,
 Та±ылын та´аараары,
 К³±µйбµтµн мµлµрµтээри,
 Кыыба±атын кыларыттараары
 Кµндµтµк к³рµстэ диэн,
7080 Ыйытар буоллаххына,
 Аллараа а±ыс бии´ин уу´ун
 Аатырбыт уда±ана
 Иэн Кэдирик диэн
 Кыыс о±о кылааннаа±а,
 Дьахтар киэнэ талыыта буолабын.
  Эн диэтэх бухатыыр ки´ини
 Ону-маны оройдотор буолуохпуттан
 Кэтэстим да этэ.
 Илэ бэйэ±ин, эт дьµ´µ²²µн
7090 К³рµ³м да баар эбит.
 Дьэ эрэ, орой мэник
 Уол о±о у´уктаа±а,
 Би´иги диэтэх дьон
 Орто дойду о±олорун
 Оройдорун тобулан,
 Кµµстэрин э´эн
 Кµ²э´элэрин бы´ан,
 Кµлэ-кµлэ кµллэрин к³тµтэрбит,
 Ада±ыйбыт аан дойдуларыгар,
7100 Торолуйбут туруу дойдуларыгар
 Т³ннµбэт курдук т³лк³лµµрбµт,
 Эн да буолларгын
 Саба±а дьалхаан тэ´ии²²ин
 Салайа баттыыры² биллибэт.
 Алгыстаах ааттыккын
 Арыйа баттыам диэмэ!
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 Оро´уоллаах уулаах
 Ойон тэмтэйэр кµннээх,
 Ымайбытынан тахсар ыйдаах
7110 Уолан бараммат уулаах,
 Охтон бµппэт мастаах-оттоох
 Орто туруу дойдугар
 Ымыы чыычаа±ы² ыллыырын,
 Кµ³рэгэй чыычаа±ы² к³рµлµµрµн,
 Амарах санаалаах
 Айыы² дьонун
 ¥³рбэ-дьµ³рбэ харахпынан
 К³рµ³м диэ²²ин,
 Санаа±ын да хамнатыма,
7120 Дуу´а±ын да у´угуннарыма.
 Эн диэтэх ки´и
 Халы² наада²,
 Суон соругу²
 Кы´ыл о±о эрдэ±иттэн
 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куо балтыгын
 Би´и диэтэх дьонтон
 Былдьаан-талаан бараары,
 Суон соруктанан,
7130 Айдааны а´а²²ын,
 Айаннаан и´э±ин.
 Аймах билэ дьоннорум
 Ааты-суолу тµ´µмэ²,
 Уол о±о у´уктаа±ын
 Уодьуганын тардыахпыт,
 У´укта-тура охсу²! –
  Диирин кытта,
 Кынчыата´а-кынчыата´а
 Кыдыйсан ³л³р,
7140 £³±µргэ´э-³³±µргэ´э
 £л³рсµµнэн µлµ´µйбµт
 Содуон хаан аймахтара
 Ойууннара-ичээннэрэ
 Туора сыт тумулларын
 Туораабытын билэннэр,
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 Атын сыттаах
 Аарыма арыыларын
 Аа´ан и´эрин к³р³нн³р,
 Дµ²µрдэрин былдьа´ан,
7150 Былаайахтарын тардыала´ан
 Сириттэ±эс таныыларыгар
 Хааннаах хокуосканан
 Сиритэ-хайыта анньыстылар,
 Сирэйгэ силлэстилэр,
 Харахха хаахтастылар.
 
  Илбис иирээки кыргыттара,
 Суон модуол уолаттара
 Хаан салаары
 Хамыйахтарын ха´ыстылар,
7160 ¥тэн-µ³лэн сиэри
 ¥тэ´элэрин µрдµгэр тµстµлэр.
 
  Ити икки ардыгар
 Иэн Кэдэрик абаа´ы кыы´а
 £лµµ быатын
 £ттµгµн хара±ар дылы
 £р³ туппутунан
 Эриэн о±уруос быаны*
 Уо´угар уктан
 Эргийэ сылдьан
7170 Энэлийэ туойа
 Ыыр-дьаар тылынан
 Ыыстыы-хомуруйа сырытта48:
 
  – Иэ±ээйикпин диэтэ±им дуу,
 Куудаайыкпын диэтэ±им дуу,
 К³р³лл³³р-к³рб³тт³³р,
 Истэллээр-истибэттээр,
 Хо² мэйии, дар акаары
 Орто дойду улар мэйиилээ±э,
 Аллараа дойду

48  Рукописка: ...сытта
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7180 Уолуктарынан айахтаахтарын
 Умсарыта уурталыам,
 Оройдорунан харахтаахтарын
 Уодьуганнарын тардыам,
 То±ус кудьаар кулукулаах,
 Добун холорук салгыннаах,
 Аан дойдубутун алдьатаары,
 Анаан-минээн
 Тµспµт буоллаххына,
 Бу дойду ундаарыгар
7190 Иннэ гынан ииннэриэхпит,
 Сµµтµк гынан сµтэриэхпит!
 Онтон ортоххуна,
 О´оллоох о±уруос быанан
 Хамса умна´ын курдук
 Хамнаабат гына
 Хам кэлгийэн,
 ¥йэ±эр т³ннµбэт
 ¥³дэн-та´аан тµгэ±эр
 Т³лк³±µн тµ²нэриэхпит,
7200 Саппахтаах халлаа²²а
 Та²нары дьаа´ыйыахпыт!
 Онно с³бµлэммэт буоллаххына
 Ытык тылбын ылын,
 Сµ³ргµлээх тылбар с³бµлэн!
 Атын сиргэ айыллыбыта,
 Туспа дойдуга олохтоох диэн,
 А´ынан абыраары,
 Суон дьанылыйан
 Тыл этэн эрэбин.
7210 Мин диэтэх
 Дьахтар киэнэ талыыта
 Туойар тойукпун
 Тор±о томоон хо´ооммун,
 То±ус µµттээх
 Дуолан µтµ³ доло±ойгор
 Тута ба±ас турууй!
 Этэр э²силгэннээх тылбын
 Икки иэдэскэр илдьэ сылдьар
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 Эт сэргэх кулгааххынан
7220 Истэн тур эрэ!
  Ол тугуй, диир буоллаххына,
 ¥с хонуктаа±ыта
 Айаны² аргыара
 К³ппµтµ² кµпсµ³нэ биллэн,
 Этим а´ыллыбыта,
 Санаам сайа охсуллубута.
 Кэтэ´эн-кэтэ´эн кэлтэгэй буоллум,
 К³´µтэн-к³´µтэн ³нньµ³м к³´µйдэ,*
 Чуга´ыыра буоллар диэн,
7230 Солло²ум к³ппµтэ.
 Кыыс о±о буоламмын
 Кынсыахпын ба±аран,
 Кыыба±ам кыйма²наабыта,
 Айыы дьонун алыс с³бµлµµбµн.
 Амтаннаах а´ынан а´атыам,
 Сµµдµрµµннээх а´ынан кµндµлµ³м,
 Хата миигин кытта барыс,
 Тимир холорук дьиэбэр
 Айан ки´итэ ааспыты² буолуо,
7240 Суол ки´итэ тутайда±ы² буолуо.
 Амтаннаа±ы а´аттахха,
 Итиини и´эттэххэ,
 Сылаастык утуттахха,
 Сылаа² та±ыста±ына,
 Эдэр ки´и барахсан
 Оройу² тымыра оонньуо±а,
 Ими² хаана
 Ииримтийэ сµµрэлиэ,
 Уохтаах мэник санаа²
7250 Мэйиигин эргитиэ,
 Кыдьара²ы² к³бµ³,
 Кыыба±а² тиллиэ.
 Содуоннаах ороммутугар
 Омуннаахтык оонньуохпут,
 Саталлаахтык сапсыахпыт,
 У´ун уубутун умнуохпут.
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  Уолуйа мэ²иэстэй
 Оруннаа±ы о²орбут,
 Саталаа±ы са²арбыт бы´ыынан,
7260 Эргим-ургум эриллэ²нээтэ,
 Куймах-иймэх туттумахтаата.
 
  – Мин µтµ³ тылбын
 Ылыммат буоллаххына,
 Бэйэ±иттэн бэйэ² хоргутуо²,
 Бэрт ки´и бэйэ±инэн кэлэн биэрди²
 Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Акаарыгар аа´а бара²²ын
 Тобугар чохчойор,
7270 Ти²илэ±эр ииктиир
 Сии кырбас балтыгын ирдэ´эн,
 Уорааннаах уот мэ²иэстэй бай±ал
 У´ук хоту дьабадьытыгар
 Уйаланан олорор
 Убайдаатар убайбын
 Туустаах тылгынан тумалаан,
 Кы´ыылаах тылгынан кыыран,
 Хаанын хамнатан,
 Амааннаах айа±ар
7280 А´ылык буолаайа±ын,
 Со±отох тии´игэр
 Сокууска буолаайа±ын, - диэт,
  £р³ к³ппµтэ буолан и´эн,
 £лµµ о±урук быатын
 То±уста с³р³³т³,
 Сэттэтэ эрийдэ да,
 Айыы о±отун диэки
 Атааран кээстэ.
 
  £лµµ о±урук быата
7290 Тардыллыбыт чаачардыы
 Чиккэйбитинэн эриллэ тµ´эрдии,
 С³рµµ тµ´эрдии
 ¥с сиринэн ³±µллэн
 Тµ´эн эрдэ±инэ,
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  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 £лµµ о±урук быатын
 Саппахтаах сатыы ма²ан халлаан
 Сарда²алаах са±атын анныттан
7300 Сытыы кылы´ынан
 Салайа тутан а±алан,
 Бы´а±а´ын ту´унан
 Бы´а охсон эрдэ±инэ,
 Кини обургулаах
 Сэттэ сиринэн
 Эриллэ тµ´эн баран
 Кырбый к³т³р барахсаны
 Икки кынатыгар
 Сигирии курдук эриллэн,*
7310 Кутуруктары-айахтары
 Кумуччу ылан эрдэ±инэ,
 Халты харбатан,
 Сыы´а туттаран
 Т³б³тµн сиигинэн
 Таа´ы бырахпыт курдук
 Та²нары сурулаан
 Уот салбаныкы
 Бай±ал уута
 Сытыы кылыс
7320 Кылаан биитин са±а хаалтын кэннэ,
 £р³ мэтэрийэн µ³´ээ халлаа²²а
 £р³ ку´угурайан та±ыста.
 
  £лµµ о±урук быата обургу
 Сыы´а туттан,
 Халты харбаан
 Т³б³тµн сиигинэн
 Хал±а´а хайа курдук
 Дохсун долгун быы´ыгар
 Чоп гына тµспµтэ,
7330 Оспут ойбон курдук
 Сµтэн-о´он хаалла.
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  Кини обургулаа±ы быы´аары
 Кунньалы Куочай уда±ан
 Ойуун ки´и
 Оройун хаппа±а дµ²µрµн
 Быра±ан биэрэ сатаата да,
 Уот Салбаныкы бай±ал
 Ылбытын ы´ыктыбат,
 Тµспµтµ т³нµннэрбэт
7340 И²эри далай иэнигэр
 И²эринэн сµтэрэн кээстэ.
 
  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Хайы´ан да к³рб³кк³,
 Хаанын да хамсаппакка,
 Модун бай±ал у²уоргу
 То±ус мэ²э´иктээх
 Чохчордоон кытыла
 Ураанньыктаах ат сылгы ойуутун курдук
7350 Унааран к³ст³рµн диэки
 Кы´ыйан-абаран кы´ыгырайа к³тт³.
 Кини ки´и К³±³чч³й уус
 Кµ³рдµн уотунуу*
 А±ыс харахалаах
 Дабын халлааны
 Хайа суруйан тµспµт омунугар
 Добун халлаа²²а дылы
 То±у µµнэн тахсыбыт
 Кµкµр таас хайалар
7360 Кµрµлµµ то±уннулар.
 
  Амаан-имээн дойду
 Аймана сатарыйда,
 К³стµбэт бии´ин
 Тор±о дьолуо дойдута
 Кµ³рчэх курдук кµ³гэлдьийдэ,
 Хаппыт мастаах тыалара
 Хаа´ахтаах ындыы курдук
 Халбарыйталаан ылла,
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 Толооннорун дуома
7370 То±ута тµ³рµлµннэ,
 Сис тыалара си²нэн бµттэ.
 
  £лµµ кыргыттара
 Алып-чарай тылларын
 Туора соспутунан
 Аллараа ааттыгынан
 Айанныы сатаатылар,
 Оттон орпуттара
 ¥³´ээ халлаа²²а
 £р³ к³т³ сатаатылар.
7380 Адьарай уолаттара
 Кыанар ³ттµлэрэ
 Барар сирдэрэ баранан,
 Бадарааннаах аппа±а
 Бастарын батара сатаатылар
 О±олоро-кырдьа±астара
 Киирэр сирэ суох буолан,
 Кэлии µµтµн кэйдилэр,
 Т³б³л³рµгэр о±устаран
 Иирэн-кутуран илгистэн,
7390 Харахтара к³р³р сиригэр
 Сэттэлии буолан симилиннилэр,
 Амаан-дьамаан айахтарынан49

 Ха´ыыта´а-ха´ыыта´а
 Хайыта тыытыстылар,
 Эт бэргэн харахтара
 Эни-мээнэ буолла.
 
  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Ки´иттэн тахсыбыт ки´и эрээри
7400 Киэ² куйаар халлаан
 Кэтит ³р³´³тµн
 Кэдилгэхтээн сапсыйан,
 Ураа²хай о±ото эрээри

49 Рукописка: ...айахтарын
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 Улуу дойдулары туораталаан,
 К³стµбэт бии´ин
 То±ус томтор±онноох
 Туруук таас хайаларыгар
 Логлос гына олоро тµстэ.
 
  Олорбут очуос хайата
7410 То±о ыстанан тµстэ,
 Сэттэ силлиэ холорук
 Си²нэри баран сипсийдэ,
 То±ус туман холорук
 То±о ыстанан тµстэ.
 
  – К³р да маны!
 Абаа´ы бии´ин аа´ар албастаахтара,
 Алы´ын эбитин!
 Сирдиин-уоттуун
 Сибиэннээх эбиттэр!
7420 Билигин сиргитин тэ²ниэм,
 Сибиэ²²итин э´иэм,
 Кµ²э´э±итин бы´ыам
 Кµµскµтµн ³´µлµ³м! – диэтэ да,
  Илиэ´эй биистэрэ
 Иччитэ бэрт диэн,
 Хаалдьыктаах бэйэлэрэ хо²куйбатах,
 Хатан тимир халтарыйар,
 £рг³ст³³х µ²µµ µлтµрµйэр,
 Кылаан биилээх сынтарыйар,
7430 £л³р ³лµµ биистэрэ
 £р³ дабайан тахсыбатах
 Хала сыатын курдук халтырхай, 
 £р³´³ сыатын курдук
 £р³ µµнэн тахсыбыт, 
 Кэтэх у²уо±ун курдук
 Кэрис мырааннарыгар,
 Ааттаах ар±ас хайаларыгар
 Дагдас гына олоро тµстэ.
 
  Оло±ун о²остон
7440 Оруннаан олорон,
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 Ол дойдуну одуулаан
 Эргиччи к³р³н,
 Эрилли²нэтэн кэбиспитэ,
 Кыыс дьахтар кытарар хаана
 Кынчыастар кытыллаах,
 Субай хаан субулла сµµрµгµрбµт
 У´ун киэ² урсуннаах,
 Кыргы´ыылаах кынчыа дойду
 Кынчыатана сытар эбит.
7450 
  Тµптµр µтµгэн дойдуттан кэлэн
 Тµ´эхтээх б³±³ бµдµрµйбµт,
 Уллу²ахтаах у²уо±а урусхалламмыт,
 Кµµстээх б³±³ кµ³рэлэммит.
 Илбис кыы´а иэнигийэн
 Иэрийэ-иэрийэ кµлбµт,
 О´ол уола ойон тура-тура
 Орулаабыт о´оллоох дойдута эбит.
 
  Э²эр ³ттµн эриччи тутан
 Эргиччи к³рбµтэ:
7460 Хому´уннаах ойууннар
 Оллоонноон олорон
 Онолуйа туойбут,
 Угаайылаах уда±аттар
 У´ун µйэлэрин тухары,
 Дьор±оно сотолоох* тохтуур,
 Улаан ньуурдаах ураа²хайдар
 У´аты хаампатыннар диэн,
 Айыы санаалаахтар у²уохтара
 Арыы-даккы буоллуннар,
7470 К³мµскэстээх санаалаах
 Кµн сирин дьонноро
 К³н³ дьулугур у²уохтара
 Кµ³рэ-даккы буоллуннар диэн,
 То±ус хонукка чохчойо-чохчойо
 Дьулааннаах дойду буоллун диэннэр,
 ¥стээх о±о ³лбµгэтинэн,
 Кыыс дьахтар кытарар хаанынан



ÊÈÐÈËË ÍÈÊÈÔÎÐÎÂ-Ë£Ê£×££Í

230

 Илбистээх илиилэрин сууна-сууна
 Онолуйа туойбут,
7480 Угаайылаах тыллаах уда±аттар
 У²а-тиллэ мэнэрийбит
 Дьулааннаах дойдута эбит.
 
  Аллараа дойду а±ыс ойууттара
 Ал±аан-силээн
 Биэстээх о±о биэриилээх,
 То±устаах о±ону толук туттан,
 Анаан-минээн айан кээспит
 Ааттыктара а²айан к³ст³р эбит.
 
  Ол диэки эт бэйэтэ эргиллэн к³³рт³:
7490 Бур-бур буруо быы´ынан
 Булгунньах хайа
 Бугдуллан сытар диэбитэ,
 К³рµ³хтэн тµктэри 
 К³стµбэт бии´ин кµµстээ±э
 То±ус быластаах оту
 Туора туруорбут курдук
 Уот кутаа оттунан,
 Айыы дьонун а±алан,
 Кµн улуу´ун кµттµ³ннээхтэрин
7500 Кµµ´µнэн тµ´эрэн,
 Сэттэ кыыс дьахталлары систэриттэн,
 То±ус толомон уолаттары
 Тоно±осторуттан тобулута µ³лµтэлээн,
 Алта аарыма дьоннору
 Атахтарыттан хатаан,
 ¥³лэн-бу´аран, а´аан-сиэн,
 А±а-дьа±а буолан,
 Амта´ыйан-салбанан,
 Отуутун иннигэр,
7510 Оргулун та´ыгар
 Аргынньахтаан олорон,
 Дьэс солуур са±а
 Дьэ´иэрбэ чэлкэх хара±ынан
 Элэс-былас,
 Эрилис-бурулус
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 Булкуйбалаан ыла-ыла,
 Сиикэрик диэн сиргэммэккэ,
 Хааннаах диэн ханньаарбакка,
 Сылыйбыт ³ттµлэриттэн
7520 Сыыйыта бы´ан ылан,
 Сылла²ната олордо.
 
  Борулуйбут ³ттµлэриттэн
 Бохсуо са±алары
 Бобута тута-тута болло²нотон,
 И²эри далай и´ин дуомугар,
 Кудулу далай кутта±ын тµгэ±эр
 У²уохтары-бµлтэстэри
 Бµтэйдии ыйыста олордо,
 Биэриэ±эр тиийбэккэ
7530 Уот салбаныкы тыла
 Уот диэки ууна²ныы олордо,
 Амаан-дьамаан айа±а
 А´атыа±ар тиийбэккэ
 Ас диэки аппа²ныы олордо.
 
  Ону к³р³н до±оттоор,
 Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Киил мастыы кинэччи таттарда,
 Хаппыт мас курдук
7540 Ханаччы иэ±иллэн та±ыста,
 Дьэс алтан курдук
 Дьэбидис гына тµстэ,
 К³мµс аалыытын курдук
 К³±³рµс гынна,
 Сµµ´µн µрдµнэн
 Суон тиит курдук
 Суоллам хаан тымырдара
 Тыгыалыы оонньоотулар,
 Уохтаах хаана
7550 Уолугун µµтµнэн,
 Уллу²а±ын хара±ынан
 Дьырылыы тыргыллан киирдэ,
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 Хаппыт мас курдук хаты´ар,
 Иирэ талах курдук
 Иирсэр санаата
 Си´ин уор±атынан
 Иэнигийэн киирдэ.
 
  К³стµбэт бии´ин
 Тµ´эхтээххэ тµ³рэ²нээбэтэх,
7560 Ти²илэхтээххэ ньиргийбэтэх,
 Кµллэм кµµстээхтэргэ кµ³рэлэммэтэх
 Аан ийэ дойдуларын
 Ата±ынан ти²илэхтээн
 Айдааны тарта.
 
  Ха²сыктаах халлааннарын диэки
 Хайы´ан туран
 Ха´ыытаан бытарыппытыгар,
 То±ус сµллэр эти²
 Киэ² халлаан килбэйэр кииниттэн
7570 То±о лµ´µгµрэйэн тµ´эн,
 То² муу´унан тобурахтаата,
 Хаардаах ардах тµстэ.
 
  Айыы о±ото барахсан
 ¥³рбэ таас µрдµгэр,
 Хайар таас дьаптал±атыгар
 ¥с тµµннээх кµн
 Кµ³лэ´ийэ эргийдэ,
 £рµтэ тэйиэккэлээтэ.
 
  £´³х хаа²²а хатарыллыбыт
7580 £рк³нн³³х µ²µµтµн
 £р³ туппутунан,
 Хааннаах батыйатын,
 У²а хонно±ор олуйа кыбынан,
 £рг³с кылааннаа±ын
 Д³йбµµр о²остон
 О´оллоо улуу очуо´у,
 Кыргы´ыылаах кырыы хайаны
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 Бадараан курдук
 Батарыта тирэнэн,
7590 Хаар курдук
 Хардырхаччы хааман
 Абаа´ы ааттаа±ар,
 К³стµбэт кµµстээ±эр
 То² кµ³нµнэн
 То±о солоон кэллэ да,
 Уоттары-кµ³стэри
 То±ута ы´ан, ый ы´ыа±а,
 Кµн кµдэнэ гынна.
 
  Онуоха туран, к³стµбэт кµµстээ±э
7600 К³рб³т³±µн к³р³н,
 Истибэтэ±ин истэн,
 Оройго бэрдэрбит о±ус курдук
 Ололлон турда,
 Туох диэ±ин булбакка
 Турулус-ирилис к³рд³.
 
  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Кыы´ырбытын кыларыппакка,
 Уордайбытын у±арыппакка,
7610 Санаабытын т³л³рµппэккэ туран
 Саманнык диэн са²алаах,
 Ити курдук диэн тыллаах
 Буола турбута µ´µ:
 
   – Хаардаах булгунньах са±а
 Хара дьай сµгэ´эрдээх,
 Хара хаан ытырыылаах,
 £´³х хаан утахтаах,
 Сµрэхтээх быар µтэлээх
 Кµтµр дойду тµ³кµнэ,
7620 Абаа´ы сирин албына
 К³ст³р дьµ´µнµ² к³лг³й³н,
 Та´ыттан к³ст³рµ² дагдайан,
 Соххор харах, сойуо тумус
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 Хайа ки´и хамнаабытыттан,
 Туох дьахтар
 И²иир тара´атын тэнитэн
 И²эри далай и´игэр
 Ууланан-хаарданан,
 У²уохтанан-и²иэхтэнэн тахсыбыт
7630 Уол о±олоро
 Кэтит µтµгэн тµгэ±эр
 Тµ´эн кэлли² диэтэргин,
 Айыы сирин ар±а´а буолбут
 Моруот Боотур диэн а±алаах,
 Саамал кымыс саадырыыннаах,
 Ара±ас арыы далбардаах,
 С³² сµ³гэй сµµдµрµµннээх,
 Кыы´ан тахсар кµннээх,
 Арыылаах алаас арчы´ыта буолбут
7640 Кыыс Кылаарытта диэн
 Кµн кµбэй ийэттэн
 Кµнµм-сирин к³р³рб³р
 Айыы´ыт Ийэ Хотунум
 Айыы² дьонун ара²аччылаар, 
 Кµнµ² дьонун к³мµскээр диэн, 
 Ал±аан-силээн т³р³ппµтэ,
 А±ыс иилээх-са±алаах
 Ара±ас ма²ан халлаантан
 Илэ-бодо айыллан тµспµтµм.
7650 Ураа²хай саха дьоннорун
 Кэхтибэт кэскиллээри,
 Самныбат саргылаары,
 Ааты²-суолу² ким²иний
 Диэн ыйытар буоллаххына,
 Сэттэ сэллиэлээх куртуйах
 Ситэн-хотон к³рб³т³х
 Кµдэннээх кутуруктаах,
 Икки атахтаа±ы
 Иннигэр тµ´эрбэт,
7660 Тµ³рт тµ³рэм туйахтаа±ы
 Тµ³ртэ ойуппат
 Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн диэммин.
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  Эн диэтэх ар±аа халлаан
 Аанын анныгар олохтоох,
 Хахсааттаах санаалаах,
 Халты харбатар кэмэлдьилээх
 Арсан Буурай бухатыыр
 ¥тµ³ ааккар, µрдµк соруккар
7670 А±ыс уон а±ыс сиринэн
 Арахса-арахса к³н³р,
 К³мн³±µрбµт суолларынан
 К³т³н кµ³рэйэн кэллим.
 Ир суолгун ирдээн,
 Тор суолгун тордоон,
 Мин ки´и этэр тылым
 Ис хо´оонун икки
 Таас чаллах кул±ааххынан,
 Оройу² µµтµнэн
7680 Истэ сэргэ±элии тур эрэ!
  Дьэ, буо...
 Хо² мэйии, хо²хо т³б³
 Мин бэйэлээх ки´и
 Айыым-харам суо±ун µрдµнэн
 Уоран кэлэн урусхаллаата,
 Сэрэппэккэ кэлэн сиэтэ диэйэ±ин,
 Ха´аа²²ы µйэ±э к³стµбэт биистэрэ
 Айыы айма±ын
 Аймах уруу о²остубуттарын
7690 Билэ²²ин-к³р³²²µн
 Кы´ыл о±о эрдэ±иттэн
 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куо балтыбын
 Былдьаан-талаан кэлэ²²ин,
 Орто туруу дойду дьонун
 Огдолутарга сорунну²,
 Айыы дьонун
 Ата±астыырга сананны²,
 Туох-ханнык ирдэбилэ-иэ´э
7700 Суох буолуо дии саныыгын дуо?
 Кылаан Куо
 Убайдаатар убайа,
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 Эргиллэн к³рд³±µнэ
 Эт уруута,
 Хайы´ан к³рд³±µнэ
 Хаан уруута
 Илэ бэйэбинэн,
 Эт дьµ´µммµнэн кэлэн турабын.
 Тутум сири чугуруйуом суо±а,
7710 Харыс сири халбарыйыам суо±а,
 Алын кµµскµн алларытыам,
 ¥рµт кµµскµн ³´µлµ³м,
 Хара хаа²²ын кэ´иэм,
 Суккуруур дуу´а±ын,
 Суккуллар бэлэскин тутуом,
 Аймах билэ дьо²²ор
 Эриэн ыт элэгэр,
 Кµ³рт ыт кµлµµтµгэр ыытыам,
 Ат гынан айаа´ыам,
7720 О±ус гынан мииниэм,
 Кµлэ-кµлэ кµлгµн таптайыам,
 Эккирии-эккирии эккин сэймэктиэм
 Боскуйа бугул са±а
 Буруйгун-айыыгын
 Буунталыырым буолла.
 Т³рµт уустары²
 Т³лк³л³рµн тµ²нэриэм,
 Куотар былыт кубул±аххын,
 Аа´ар былыт албы²²ын
7730 Аа±ар кэмим кэллэ.
 Элбэ±и эгэлгэлээбэккэ,
 Эти²-сиини² эчэйэ илигинэ,
 Хара±ы²-сирэйи² халымыр эрдэ±инэ,
 У´аппакка-тэниппэккэ,
 Кы´ыл о±о эрдэ±иттэн
 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куо балтыбын
 Эрийэ тутар эрбэхтээх,
 С³рµµ тутар с³мµйэлээх
7740 Уораан далан ытыспар
 Ууран кула тарт!
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 Санаабыт санаабын аралдьыппат,
 £йд³³бµт ³йбµн ³´µлбэт ки´ибин,
 А±ыйах тыл минньигэс,
 Элбэх тыл сымсах.
 Аан дойдугуттан арахсыа²,
 Кµнµ² сириттэн сµтµ³² иннигэр
 Кэс тылгын кэпсии о±ус! – диэн,
  Хабыр Киирсиилээх
7750 Хабытта Бэргэн
 ¥²µµлээ±инэн-батастаа±ынан
 Кубулуппакка к³р³н турда.
 
  Онуоха туран к³стµбэт кµµстээ±э
 Истибэтэ±ин истэн,
 К³рб³т³±µн к³р³н,
 Хабыалыы олорор
 Хааннаах этин
 Ха²ас илиитин та´ынан
 Ха´ыйан кээстэ,
7760 Сии олорор силгэлээх у²уо±ун
 Илиитин та´ынан илгэн кээстэ.
 Ойон турда, суодагыс-иэдэгис ойдо.
 
  £йд³³б³т³х ки´и
 £л³рдµµ куттаныах курдук,
 Тµрбµ³ннээх тµгэх дойдута
 Т³лµтэ тµ´µ³х курдук
 Т³лк³т³ дьµµлэ суох
 ¥³гµлээн сатарытта.
 Ки²э-хаана киирэн,
7770 Киил мас курдук
 Кинэччи таттарда,
 Буор хайа са±а
 Босхойо µлµннэ.
 Оройун ортотунан
 Олорор о±о са±а тымырдар
 Ойуоккала´ан та±ыстылар,
 О´он эрэр ойбон курдук
 Со±отох хара±а
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 Буур±а тµспµтµнµµ
7780 Боролус-ирэлис гынна.
 Сµµлэ киирбит о±устуу
 Сµ³дэллэн турда.
  Хаа´ах са±анан
 Хааннаа±ынан хаахтаата,
 ¥³ннээ±инэн-кµрдьэ±элээ±инэн
 £±µйэ-³±µйэ силлээтэ.
 ¥ллэр µйэтигэр,
 Саллар саа´ыгар
 Харахтаабата±ын харахтаан,
7790 К³рб³т³±µн к³р³н,
 ¥с салаалаах тарбахтарынан
 Тµµлээх тµ´э±ин охсунна.
 Сыраана сынньылыйан,
 Сыы²а субуруйан,
 £ттµк баттанан
 Тµ´эх туттан
 £р³ мэ²ийбэхтээн баран,
 Амаан-дьамаан айа±а аппа²наан,
 Ыллаабыта буолан
7800 Хахайдыы ха´ыытыы,
 Ыттыы ырдьа²ныы турда:
 
  – Аар дьаалы,
 Аарт татай диэтэ±им дуу!
 Чооруос да са±а буоллар
 Тойук дуомнаах ээ,
 £гµрµ³ да са±а буоллар
 ¥³±µµлээх буолла±а!
 Чээн барахсаным сыы´а
 Сэппэрээк мастан быкпакка туран
7810 Сэрэтэрдээх-сэрбэтэрдээх ээ.
 Алтан чаан айа±ым
 Амта²²ын да билиэ суо±а,
 Ырдьа²ныыр тииспэр
 Ыстал да буолуо² биллибэт.
 К³лµйэ кµ³л са±а
 К³²д³й дь³лгµ³ кµ³мэйбэр
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 Атаххыттан ыламмын
 Аллараа диэки атаардахпына
 Тоорохойдуу толугуруо².
7820 Хардары харбаан ылан,
 Хо²ку²нуур хоолдьуккун
 Хаанньары эрийэн,
 Тыы²²ын и´иллиэм,
 Дуу´а±ын тутуом,
 Б³тµ³хтэтэ тыыннарыам.
 Ма²ай аллаах
 Хантан ха´ан к³р³²²µн
 Сэнэбиллээх буолан
 Сэрбэллэн тураахтыыгын.
7830 Тарга дагдайан,
 Б³л³н³хх³ б³ск³й³н
 Бардамын к³рµ³²!
 Бу дойдуну буулаабыт
 Мин диэтэх ки´и
 Тумара далай дойдубуттан,
 А±ыс бµµрµктээх тµгэ±иттэн
 К³б³н кµ³рэйэн тахсыбыт суо±а,
 Тµ²нэри т³лк³л³н³р³,
 Та²нары дьаа´ыйыллара.
7840 Балтым диэхтиигин да,
 Такымыгар олорор,
 Ти²илэ±эр ииктиир
 Кырбас са±а
 Кыыс о±ону баты´ан
 У´ун у²уо±у² урусхалланар,
 Халы² эти² хайдар буолла±а.
 Кы´ыл о±о эрдэ±иттэн
 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куо балты²
7850 Отут хонугунан уонун туолар
 Ойох ыларга оруобуна
 Кэргэн ыларга
 Кэпсэтиитэ бµппµтэ,
 Ээ±ин эппитэ, тылын биэрбитэ.
 С³бµлµµрэ бэрт буолан
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 Харыс сири халбарыппат,
 Сыллыы-сыллыы сыына±алыыр,
 Куу´а-куу´а:
  «Орто дойду
7860 Улай ньууругар
 Уллу²ахпын µктэннэримэ,
 Аан ийэ дойдубар
 Атахпын быктарыма,
 К³стµбэт бии´ин дойдута
 Уонунан ордук,
 Эн курдук эр бэрдин
 ¥ллэр µйэбэр,
 Саллар сааспар
 Хантан ха´ан булаары,
7870 Мантан бардахпына
 Эрэ суох эриччи хатыам,
 Таптыыра суох
 Такыччы тардыам.
 И´эгэй э²эрдээх
 О±о и´ирэх бэйэм
 Иинэ хатан ³лµ³м» – диэн
 Сымыйалаан сылла²ныы турда.
  – Хата нохойдоон,
 А±ыйах кэминэн
7880 Уруу-тарыы тэринэргэ,
 Айыы дьонунуун аймахта´арга,
 Дьонум-сэргэм уруум-тарыым
 Айа охсубут а²ара
 К³рсµ´э-уруур±а´а тахсыахтаахпыт.
 Эрдэттэн сэрэтиилээх
 Уруккаттан о²о´уллубут дьыала.
 Айыы дьонунуун
 Албан ааттаахтык
 Аймахта´ыа этибит,
7890 ¥рдµк µтµ³лээхтик
 К³рµлээн-нарылаан
 ¥³рэн-к³т³н арахсыа этибит.
 Онно олохпун-дьа´ахпын к³р³рг³
 Бэйэм оннубар
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 Басты² ба´ылык буолуо².
 То±ус уон то±ус
 Модьууннаах торбосторбун,
 Сэттэ уон сэттэ
 Си´ин сиэппит
7900 Ба´аам элбэх баайбар
 Бас-к³с буолуо².
 Эдэр ки´и кыыба±а² киирэн
 Кынсыаххын ба±ардаххына,
 Баар суох басты² балтыбыныын-
 Дьирикинэй Куолуун
 Имэ²²ит аа´ыар дылы
 Иирэ талах курдук имитистэххитинэ,
 Сылайыаххытыгар дылы сылластаххытына,
 Кµнµ-ыйы билиэ² суо±а, – диэн
7910 Ыллаабыта буолан ырдьа²ныы,
 Солуута суох солло²нуу турда.
 
  Онуоха туран дуо до±оттоор,
 Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 ¥рдµк сµµ´µттэн
 Кµ³рт ыт са±а
 К³л³´µннэр сµµрдµлэр,
 Хара±ыттан-сирэйиттэн
 Хатат уотун курдук
7920 Кы´ыл кыымнар кытыа´ыннылар,
 Хахсааттаах хадаар тыллары
 Ха´ан да истибэтэх буолан
 Хаана-сиинэ алдьанна,
 Бы´ыыта-та´аата уларыйда.
 ¥йэлээх саа´ыгар
 £йµгэр о±устарбатах
 £´µ³ннээх тылларын истэн,
 £й³-дьµµлэ суох ³´µргэннэ.
 Уллу²а±ын анныттан
7930 Уоттуу умайда,
 Тµ³´µн и´иттэн
 Т³л³нн³³х хадаар санаалар
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 Т³лµтэ ойон та±ыстылар.
 ¥³´ээ µрдµк халлаан
 £р³й³р ³р³´³т³
 ¥лтµ ыстаныар дылытын
 ¥³гµлээн ³р³´³л³н³ турда:
  – К³рд³рбµтµнэн туран мэлдьэхтээх,
 Тµµн сырыылаах
7940 Тµптэ кутуруктарга,
 Сутуруо сулбурутар
 Сорук боллур,
 Этэрбэс куурдар,
 Эстэрээпэ буолуом кэриэтин
 Уол о±о ханна оно±о´ун ыйаабата±ай,
 Биир сымыыт
 Ханна сытыйбата±ай, – диэн
 Биир бигэ санааны санаат,
  Орто туруу дойду
7950 Килбэйэр киинигэр,
 Оройор ортотугар олохтоох
 Оруолдьун уустара
 У´ааран тардан о²орбут
 Сµµлэ киирбит
 Кµрэ² о±ус са±а
 Сµµнэ улахан сµлµгэ´инэн
 Хол дойду холоонноо±ун,
 Чаан олгуй са±а
 Тара±ай таас оройугар
7960 Таптарбын ханнык диэн,
 Орулуу тµ´эн баран,
 Охсон ча±ылыннарбытыгар,
 К³²д³й дµлµ² тыа´ыныы
 «Дµ²» гына тµстэ.
 
  Кырдаайы сиэтэ диэн кы´аллыбата,
 О±устардым диэн уолуйбата,
 Таптардым диэн тарбаммата.
 Аптаах салбаныкы киэргэллээх
 Алдьаты´ыыга анаан
7970 Аллараа дойду уустара
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 Абылаан о²орбут
 Кыыс о±о кытарар хааныгар,
 £лµнньµк ³´³±³р хатарыллыбыт
 Тµ³рт ³т³рµ тµ´эр,
 Та²нары тардар у´уктаах
 £т³рµ-батары тµ´эр µ²µµтµнэн
 ¥³лэн кээ´иэх курдук
 £рµ´µттэрбэккэ-а´аттарбакка
 Тµ´µтэлээн барда.
7980 
  Сур кырынаас курдук
 Сулбурхайдык тутунна,
 Ар±а±ыттан тахсыбыт
 Харда² э´элии
 Хайыта тыытыахтык
 Харса-хабыра суох,
 Ырыта-тырыта тыытыахтык
 Ха´ыытыы-ха´ыытыы тµ´µтэлээтэ.
 
  Аппа хайдыбытын курдук
 Амаан-дьамаан айа±ыттан
7990 Аалыылаах анньыы курдук
 Абына-тамына тии´ин быы´ынан
 Ча±ытаары-салыннараары
 Чалахайынан тибиирдэ,
 Хааннаа±ынан хаахтаата.
 
  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Тэгил дойдуттан тэ²нээх,
 Хол дойдуттан холоонноох
 Ки´и буолан биэрдэ.
8000  А´аран биэрэ-биэрэ,
 Кэбирэх сирэ буолаарай диэн
 У´ун субуйа бата´ынан
 Уу дьулайга укпалаата,
 Ыксала´ан ыла-ыла
 Ха²ас ойо±осторун аннынан
 Хатан т³б³л³³хт³рµнэн
 Хайыта анньыстылар.
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  Хай±ахтаах хара быарбыт
 Бу ту´унан буолуо диэн
8010 £рг³ст³³х µ²µµлэринэн
 £т³рµтэ тµ´µстµлэр.
 Куру²ах мас курдук кумаластылар,
 Иэмэх мас курдук
 Иэхсэн имити´эн бардылар.
  Ол дойду тµгэ±иттэн тµ³рэлдьийдэ,
 Ула±атыттан уоралдьыйда.
 Очуос хайалара
 Ортотунан уолан
 Сиргэ тиийэ симэлийдэ.
8020 Хал±а´а таас хайалара
 Хабырыта баран,
 Дэлбэритэ ыстанан,
 Турбут сирдэриттэн
 Турута ыстанан тµстµлэр.
 Уот салбаныкы муоралара
 Ортотунан уора´ыйбытыгар,
 Иччилээхтик и²иэтиммитигэр,
 Тµгэ±инэн дь³л³ ыстанан
 Бадараана баллыргыы хаалла.
8030  Тµптэ тµрµлµ³н
 Аата ахсаана биллибэт
 А±ыс айдаан буолла.
 ¥³´ээ µрдµк халлаа²²а
 Хара эбириэн былыттар
 Ханыыла´ан тахсаннар,
 Хайыта ыстанан
 То±ус хонуктаах толону,
 А±ыс хонуктаах арда±ы,
 Сэттэ хонуктаах силлиэни
8040 Та²нары дапсыйан тµ´эрдилэр.
  К³лµйэ кµ³ллэрин уута
 Кµ³рчэх курдук ытылынна,
 Тыймыыт µ³нэ тыылла²наата,
 Кµлгэри µ³нэ к³нч³²н³³т³,
 Ба±а µ³нэ бадараа²²а балла²наата.
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  Барбатах балык минин курдук
 Бадык-бµдµк дойдулара,
 Айдааннаах аартыктара,
 О´ол уолаттара
8050 Онолуйа туойбут тумуллара
 Сирдиин симэлийдилэр,
 Оннулуун сµттµлэр.
  Кытыылыыр кытыт са±а
 Кыдьымахтаах ардах
 Хотугу хому´уннаах халлаан
 Холоруктаах ньууруттан
 £р³ ытыллан тахсан,
 Алта тара±ай мыраан
 Ар±астарын µрдµгэр тиийэ
8060 Хому´уннаах холорук буолан
 Умсары сатыылаата.
  Сиккиэри-силлиэни тулуйбакка,
 Кыпчырдаан а±атын уу´а
 Кыанар ³ттµлэрэ
 Кыбычаан сири буллулар,
 Онтон орпуттара
 О±олоро-дьахталлара
 Тыыннарын былдьа´ан
 Куйма²ныы-куйма²ныы
8070 Сул туос курдук
 Кубарыччы таттардылар.
 О±онньотторо-эмээхситтэрэ
 Олорбут сирбитигэр
 У²уохпут хааллын диэннэр,
 Эриэн быанан
 Ба±аналарын т³рдµгэр
 Бааллыбытынан ³ллµлэр.
 У´ун у²уохтара урусхал буолан,
 От ура´а са±а буолан
8080 Ууруллан та±ыста,
 Кылгас у²уохтара
 Кыдьымах буолан
 Хайыр си²ниэ буолан,
 А²хайдарынан-аппаларынан
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 Халы´ыйа у´уннулар.
 Ла²ха ойууннара
 Умуллан хаалбыт
 Уотун иннигэр
 Тµ³рт тµµннээх кµн
8090 Дµ²µрµн та´ыйан
 Тµптээ±и бы´аарбата.
 А±атын уу´ун дьоно-сэргэтэ
 Аартыгы булбакка,
 Аппа²ныы-аппа²ныы
 Аппытынан ³ллµлэр.
 Онтон орпуттара
 Сылаа´ы булбакка,
 Сымара таастар быыстарыгар
 Сыппытынан ³ллµлэр.
8100 Ла²ха ойууннара:
 «Мин да ордон» диэн,
 Кэрэх мастарын
 Аллараа салаатыгар
 Эриэн быанан моонньугар
 Бохсуолуу баанан,
 Мо²нон ³лл³.
 
  Икки аарыма бухатыырдар:
 «Алдьархайы о²ордубут» – диэн,
 Аралдьыйа бы´ыытыйбакка
8110 ¥³гµлэ´э-µ³гµлэ´э,
 £ттµктэ´эн ыла-ыла
 £рµтэ быра±ыстылар,
 Ха´ыыта´а-ха´ыыта´а
 Халбарыты´а сырыттылар.
 То² буору
 Тобуктарын хара±ар дылы
 То±ута µктээтилэр,
 Ириэнэх сири
 Иэччэхтэригэр дылы
8120 Иэдьэгэй курдук тэбистилэр.
 Кыырыктаах кыргы´ыы
 Кытаана±а буолла,
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 Охсу´уу киэнэ
 Одьунаата турда.
 
  А±ыс уон хонук устата
 Арахсыбакка-сынньаммакка
 Тура тэбинэн туран,
 То² кµ³ннэринэн
 То±ута тµсµ´э сырыттылар.
8130 Хааннаа±ынан
 Ха´ыыта´а-ха´ыыта´а,
 £´³хт³³±µнэн
 ¥³гµлэ´э-µ³гµлэ´э,
 То±ус уон то±ус бууттаах
 ¥рдµк тыаны µрдµнэн к³ст³р
 Сµлгµ³хтээх сµлµгэстэринэн
 Таллан таас оройдоругар
 Олоро тµ´э-тµ´э охсуспуттара,
 Хомуллубут хобордоох курдук
8140 Ньы±алла лэппэйбитин,
 Илиилэрин та´ынан
 Элитэлээн кээстилэр.
  Хааннаах батастарынан
 Батарыта тµ´µспµттэрэ
 А±ыс ойо±осторун ардыгар
 Хатанан хаалтын
 Тосторута тыытан ылан,
 Т³б³л³рµн µрдµнэн
 Кµдээритэн кээстилэр.
8150  У´ун сула батастарынан
 Хара быардарын
 Хайыта сыстыстылар,
 Нохтолоох тойон сµрэхтэрин
 Тобулута тµ´µстµлэр.
 Халлаа²²а тиийэр
 Хал±а´а хайаларынан
 Хаххалана-хаххалана,
 £лµµ таалатын
 £´³хт³³х ньууруттан
8160 £р³ к³т³н кэлэ-кэлэ,
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 Кинилэр диэтэх дьоннор
 Кытах тµ³стэриттэн
 Кыта±астыы ылса-ылса,
 Тэбиэн тириитин са±аны*
 Тэлитэ тыытыстылар,
 Улаан биэ хоолдьуктаах 
 Ба´ын са±аны
 Ойута тардыстылар.
 
  Кинилэр да буоллаллар
8170 Бµтэ´ик кµµстэринэн
 Биэстии бууттаах
 Бэрилиир мээчиктэринэн
 Биэртэлэспиттэрэ
 Ол да тулуйбата,
 Балтанан охсуллубут курдук
 Баллаччы ньы±алынна
 Бадарааннаан турар
 Таллан эбириэн о±ус са±а
 Баламат улахан
8180 Балбаа²кы сµлµгэстэринэн
 С³´µргэстэ´э-с³´µргэстэ´э
 Сµнньµлэригэр биэртэлэстилэр,
 Сысты´а-сысты´а
 Сырайга саайыстылар,
 Тумса тутаа±а туллубутун
 Тумул ула±атын диэки
 Туора элиттилэр.
  Сындал±аннаах сырыыттан,
 Омсул±аннаах охсу´ууттан
8190 Эт дьон элэйэн,
 У²уох дьон уйадыйан
 Хайаларыгар да±аны
 Хаа´ахтарын тµгэ±эр
 Халбас гынар сэниэ хаалбатах.
 Тэбиэлэстэхтэрин ахсын
 Тэмтэрийэр буоллулар,
 Охсустахтарын ахсын
 Олоро тµ´µтэлээтилэр.
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 Анньы´артан аккаастаннылар,
8200 Охсу´артан уурайдылар,
 Айахтарын былас аттылар,
 Харахтарын харыс к³рдµлэр.
 Сэк гынар сэниэлэрэ эстэн,
 Дук гынар кµµстэрэ бµтэн,
 ¥³´э тыына-тыына
 ¥ллэ²нэ´э турдулар.
 Кытах тµ³стэриттэн,
 Кыта±ас курдук ылсыбытынан,
 Сул тиит курдук
8210 Сууллан тµстµлэр.
 
  Ханнаа±ылара кэлэн
 Хамыйыахтара баарай,
 Туохтара кэлэн
 Туруору тардыа баарай?
 Аллараа ³ттµлэриттэн
 Сиик силбэ´ин ылан,
 Тµµнµктээх муох
 Тµнэ этэрбэс курдук
 Тµ³рэ µµнэн та±ыста,
8220 ¥³´ээ ³ттµлэриттэн
 Хаар- самыыр ылан,
 Ыар нµ´эр сыт
 Ыраахтан а²ылыйда.
 
  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 £р да, ³т³р да
 Сыппытын билбэтэ,
 Утуйбут курдук у´уктан кэллэ.
 Ха²ас хара±ын а´ан
8230 Кыламанын быы´ынан
 Кылатан к³рт³:
  Хаан салаары,
 £´³х сиэри
 Хара ма²аас суордар
 Дьолуо ма²ан халлаантан
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 Ха´ыыта´а-ха´ыыта´а
 Та²нары халааран тµ´эннэр,
 ¥тµрµ´э-µтµрµ´э
 ¥³´ээ ³ттµлэригэр тµ´эн,
8240 Олорор о±о са±а эти
 Ойута то²суйан ылаттаатылар.
 Ысталлаах со±ус ³ттµлэриттэн
 Ытыра-ытыра тардыалаатылар,
 Суор-тураах уйата диэн
 Манна буолбут.
 
  Ол курдук, далбааран-налыйан сытта±ына,
 То±ус домдур±аннаах
 Дьолуо ма²ан халлаантан
 Тойон к³т³р
8250 То±о аа²наан кэлэн,
 Хабытта Бэргэ²²э
 Хара быарын туhунан
 Дабдас гына тµстэ да,
 Силлэр сµрэ±ин
 Тобулу баттаан баран,
 Уот чупчур±ан тумсунан
 Субай хаанын
 Уулуох курдук гынан эрдэ±инэ,
 Кµµ´µн мунньунан,
8260 Кµдэ±ин киллэринэн
 Ха²ас диэки ³ттµгэр
 Халбарыс гынна,
 Тыын киллэринэн,
 ¥³´µн таттаран
 ¥стэ-тµ³ртэ µ³гµлээн ылла,
 Киэ² к³хс³ кэ²ээтэ,
 Саныыр санаата
 Саптаа±ар кылгаабыта
 Сайа охсулунна.
8270 
  Аттыгар сытар
 Адьарай ааттаа±ын
 Хайы´ан к³рбµтэ,
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 Сыыр быстыбытын курдук
 Сылластыгас уо´а,
 Хайа хайдыбытын курдук
 Хайыта бы´ыта куурбуттар,
 Тµµлээх тµ³´µн ортотуттан
 ¥µнэн тахсыбыт илиитэ
 Кулун киинин курдук
8280 Кубарыйа куурбут,
 Сама±ын туоратыттан
 Сатала суох тахсыбыт
 Со±отох содьоро² ата±а
 Сул ба±ана курдук
 Сукуллан-бакыллан сытар эбит.
 Сµµ´µн ортотуттан
 ¥µнэн тахсыбыт со±отох хара±а
 О´он эрэр ойбон курдук
 О²ойо уолан тµспµт.
8290 Сµрэхтээх-быарын
 Сµлµ´µннээх тумустаах,
 Солло²ноох айахтаах
 Хара ма²аас суордар
 Курдарыта то²суйбуттара,
 Уму´ах ааныныы о²ойбут.
 
  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн:
 «Кµтµр дойду кµµстээ±э
 £л³р µ³стээх
8300 Быстар тыыннаах эбит» – диэн,
 Манньыйа-астына санаата.
 Ха²ас илиитин хамнатан,
 Хаппар ку²ун ха´ынан
 £лб³т м³²³ уутун
 £р³ ойутан та´ааран
 И´игэр истэ,
 Та´ыгар а±ыныахтанна.
 Этэ-сиинэ сымнаата,
 Хаана-сиинэ сылыйда,
8310 Киэбэ-киэлитэ киирдэ.
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 Утуйан турбут
 Уолан уол о±олуу
 Ойон-тэбэн турда,
 Этин-сиинин у´угуннаран
 Эрчимнээхтик хамсанна,
 Анысханнаах аллараа дойду
 А²аарыйар ааттаа±ын
 Су´аллык супту хааман тиийэн
 Чомпой бэргэhэтин
8320 То±ута тыытта,
 Хара суор тириитэ хаалты´ын
 Хайыта тыытта,
 Кур ыт тириитэ курун
 У´улу тардан ылла,
 Кэрэххэ тутуллубут
 Эриэн о±ус тириитэ сонун
 Э²эрдэри-илиннэри,
 Сиэхтэри-са±алары
 Хайа тардан ылан
8330 Иннин диэки элээртэ,
 Ыыр-дьаар сыттаах
 £лµнньµк тириитэ ыстаанын
 Ый ы´ыа±а, кµн кµдэнэ о²ордо.
 Мо±ой тириитэ моойторугуттан
 ¥гµрµ³лµµ тµ´ээт,
 £р³ м³кт³р³н та´ааран,
 Бы´ахха-биилээххэ наадыйбакка
 Уолугун µµтµнэн
 О²кубалыгар дылы уган
8340 Сµллэр сµрэ±ин,
 Тыынар ты²атын,
 Быардары-сµрэхтэри
 Бы´ыта тардан ылан,
 Кыырай ма²ан халлаан
 Кырсын диэки
 Кыыратан кээспитин,
 Хомпуруун хотойдор
 Хобуох-ибиэх тумустарынан
 Хап гынан хабан ыланнар,
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8350 Быстах былыкка илдьэн
 Бы´ыта-хайыта тыытан,
 Сиэн-а´аан симэлитэн кээстилэр.
 
  К³стµбэт бии´ин
 Кµтµр кµµстээ±э
 Сырата быстан,
 Сылбата эстэн,
 Тыынын былдьа´ан,
 И´ин тµгэ±иттэн и²иэттэн,
 Хаба±ын тµгэ±иттэн таттаран
8360 Ки²ир-ха²ыр
 Са²алаах буола сытта:
 
  – Аа...айакабын даа...
 £л³лл³р³-сµтэллэрэ,
 Ыалдьаллара-ынчыктыыллара
 Маннык буолар эбит.
 Этэ²²э сылдьар кэммэр
 Тµ´ээн тµµлбэр
 О±устарбат этим.
 Орто дойду орой мэнигэр
8370 Албаскын билбэккэ
 Акаарыбар тэптэрэн,
 Уоруйахпын туттаран,
 Уодьугаммын таттаран,
 Бу айылаах буолла±ым.
 Ки´и курдук эрдэхпинэ
 Алдьархайдаах аан дойдум
 Аппа²ныыр аартыгынан
 ¥стэ мэ²ийэр
 ¥рдµк кирбиитинэн,
8380 ¥³ннээх бэлэ´инэн
 Илэ бэйэбинэн сылдьан
 Тµбэспит абаккабын ньии!
 Орто дойду орой мэниктэригэр
 Оройбун тобулларыам диэн
 Ха´ан санаабытым буолуой?
  – Аа...айакабын даа...
 Аан дойдубар
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 Алдьархайы аа²наттым,
 Тобугар олорор,
8390 Ти²илэ±эр ииктиир
 Кыыс дьахтар ту´угар
 Дьайы²мын таттардым,
 Оройбун тобуллардым.
 Аамай-туонай абаккам эбит!
  Ол да и´ин,
 Ийэлээх а±ам эрэйдээхтэр
 Этэр буолаллара:
 «Айыы кыы´ын а±алыма,
 Кµн о±отун кµрэтимэ
8400 Кэннэ ирдэбиллээх,
 Суола солуоннаах буолуо.
 А±а² уу´унан
 Айма±ы² да буоллар
 Чупчурдаан Куо диэн
 То±ус дойду улахатын
 Холоруктаах ньууругар,
 А±ыс дойду анараа са±атын
 Анысханнаах иэнигэр
 Т³р³³н-µ³скээн т³л³´µйэн сытар.
8410 Ону бара²²ын ойох ыл!»-диэн,
 Элэ-билэ тылларын эппиттэрэ.
 Ону истибэккэ
 Кµнµм сµттэ,
 Кµµ´µм э´иннэ,
 У´ун у²уо±ум урусхалланна,
 Кылгас у²уо±ум кыраланна,
 Эттим-бµттµм – диэн эрдэ±инэ,
 
  Хабыр Киирсиилээх 
 Хабытта Бэргэн
8420 Чаан олгуй са±а
 Быттаах батта±ын
 К³²д³й т³б³тµн
 Быта курдук
 Бы´а тардан ылан,
 Содуомнаах айдааннаах
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 Хоту халлаан
 Ииримтийэн к³ст³р
 Ис тардыытын диэки
 Элээрдэн кээспитин,
8430 
  Кыдьара²наах-кыыба±алаах
 Кыыс Кыскыйа
 Уда±ан сиргэ тиэрпэккэ
 Ситэн ылан
 Тµптµр дµ²µрµгэр
 Тµ´эрэн ылла:
  – Астына-бастына а´аабата±ым
 А±ыс хонуктан орто.
 Уон олой-молой уолаттарбар,
 Сэттэ илэй-балай кыргыттарбар
8440 ¥тэн-µ³лэн µтэ´элээн к³рµ³м,
 Хо² мэйиитин хостуом,
 Халы² куйахатын хастыам
 ¥³рµµ-к³тµµ буолла! – диэн,
 Ыыспатын диэки
 Ы´ылла-то±улла турда.
 
  Тµ³´µн бµµтэ±эр,
 Ар±а´ын кэ±этигэр
 ¥³гµлµµ тµ´эн баран,
 £р³ к³т³±³н та´ааран,
8450 £й³ санаата
 £рµкµйµ³р дылытын,
 Эргитэн-элээрдэн баран,
 Таллар таас оройунан
 Дэриэспэ таас дэлбэрийиэр,
 Хал±а´а таас
 Хайа ыстаныар дылы
 Абааhы бухатыыра
 Таллан эбириэн ба±а курдук
 Тас уор±атынан
8460 Баллах гына тµстэ.
  Тµспµт кµµ´µгэр
 Тµптµр µтµгэн дойду
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 Тµгэ±иттэн тµлµннэ,
 Та´аатынан дьалкыйда.
 Кини обургулаах тыына быстыбакка,
 Дуу´ата тахсыбакка
 Хатыыс балыктыы халбары²наата,
 Сордо²нуу хойуолла²наата,
 Ты´ы тыймыыттыы тыылла²наата.
8470  – Аны аныаха дылы
 £лб³т µ³стэммиккин,
 Быстыбат тыыннаммыккын, –
 Диэтэ да±аны,
 Астаах мата±а са±а
 Алын сэптэри
 Си´ин µ³´µн
 Сиирэ тардан ылан,
 Былыттаах халлаа²²а быыралаабытын,
 
  Со±уруу соххор холорук халлаан
8480 Суккуллар бэлэ´иттэн,
 Суураллар куолайыттан
 То±ус дохсун холорук
 То±о ытыллан тµ´эн,
 Кыыс Кыскыйа уда±ан обургу:
  – Аналлаах атаспын
 К³йµ³р к³мµс курдук
 Кµндµтµк саныыр
 К³мµ´µм барахсаны
 £л³р-хаалар кµнµн
8490 £йµм-санаам сабыллан
 Билбэккэ хаалан,
 Была±айга былдьаппыт абаккабыан, 
 Ыый-ыыйбын,
 Аай-аайбын!
 Бу астаах мата±а са±а
 Алын сэбин
 Санаан-ахтан кэллэхпинэ
 Туттар туруу сэп гыныам,
 К³рдµµр-к³±µйэр кэммэр
8500 К³нн³рµ сытыахтаа±ар
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 К³рµлµµр кµндµ 
 Сэп о²остуом, - диэтэ да,
  Умсары харбаат,
 Ар±аа халлаан аннын ту´унан
 К³т³н кµпсµйэ турда.
  К³²д³й к³хсµн,
 Илиитин-ата±ын
 Хамса умна´ыныы
 Хам кэлгийэн,
8510 Ло´уор б³д³² ма´ы
 Силистэри-силиргэхтэри
 Логлу тардан ылан,
 Хаба ортотунан
 Хайа тардан хам кыбыппыта,
 ¥с хонукка µ³гµлµµ хаалла.
 
  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 £ст³³±µн ³´³р³н,
 Саастаа±ын самнаран,
8520 £р³й³р ³ттµгэр дылы
 £р³г³й³ µрдээн,
 Сааллар санныгар дылы
 Саргыта салаллан,
 £р³й³н-ч³р³й³н туран,
 Саманнык диэн санаатын
 Са²ара турбута µ´µ:
  – Орто аан ийэ дойдум барахсаны
 О´олго охсубут,
 А²аардастыы ата±астаабыт
8530 Абаа´ы бии´ин уу´ун
 А±а уустаан аймах дьонун
 Кµннэрин-сириттэн сµтэрдим,
 Сиик гынан симэлиттим.
 Тµспµт т³ннµбэтэх,
 Барбыт малыйбыт,
 Киирбит мэлийбит
 Кэлтэгэй кэскиллээх
 Дор±оонноох дойдуларын



ÊÈÐÈËË ÍÈÊÈÔÎÐÎÂ-Ë£Ê£×££Í

258

 Сирдэри тэ²нээтим,
8540 Удьуордары урусхаллаатым.
 Кµн ийэ сирим
 £лбµттэрин ³рµ´µйдµм,
 Утуйбуттарын у´угуннардым,
 К³й ыраас салгынын
 К³йµ³рдэ ыраа´ыттым,
 Кэнэ±э´ин µ³скµµр
 Кэнчээри ыччаттары
 Кэхтибэт кэскиллэрин о²ордум,
 Саха омук аатын
8550 Самнан биэрбэтим,
 Кµн улуу´ун аатын
 Уол о±о буоламмын
 Умсан-тµ´эн биэрбэтим.
 Иэримэ дьиэм
 Иэйэхситэ ийэм,
 Ала´а бараан дьиэм
 А±а ба´ылыга
 А±ам о±онньор,
 Бар дьонум,
8560 Санаа±ытын толордум,
 Кµн кµбэй балтыбын
 Кµнµн сирин к³рд³р³р
 Буоллум, – дии санаата да,
  Ыраах сир
 Ыйда²аран к³ст³рµн диэки
 Одуулаан турбахтаата,
 – Балтым барахсан
 Бу ту´унан
 Баара буолуо, – диэтэ.
8570 
  У²уоргу кирбиитэ
 Аалыылаах эрбии тии´ин курдук
 Адаарыйан к³ст³рµн
 Оччо сири ³р гыныа дуу,
 £т³р гыныа дуу,
 Атара сэлиинэн астаран тиийэн
 Кээхтийэ ойуун тумулун
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 Кэтэх ³ттµнэн
 Ийэлэрин и´иттэн
 Иирбитинэн т³рµµр
8580 И²сэ-мэнэгэй дьонноох,
 Холуон холорук дойдулаах
 Ходон Дьоруо уда±ан уора±айын
 Ула±аа ³ттµнэн
 Ба±а µ³нэ бахча²наабыт,
 Чоху µ³нэ чохчо²нообут,
 Тыймыыт µ³нэ тыылла²наабыт
 Эриллэ Чохчой томторун µрдµгэр,
 Боскуйа от са±а буолан,
 Богдос гына тµстэ,
8590 ¥²кµрµйдэ-кµ³лэ´ийдэ,
 Ураа²хай саха мургуна
 У´угунан-дугунан тура тµстэ.
 
  Биэс бууттаах бэрилиир мээчигин
 ¥рдµк мэ²э халлаан диэки
 £р³ туппутунан,
 Хаан сµµрдµн диэн
 Хас да сиринэн хаймыылаах
 £л³рсµµгэ туттар,
 ¥с тиит тыаны
8600 ¥рдµнэн к³ст³р
 £т³рµ тµ´эр µ²µµтµн
 £р³ туппутунан
 Ба´ын µрдµнэн дайбаатаан
 Бэйэтэ бэйэтинэн буолла.
  Халлаан диэки хантайан туран,
 Миинэр ми²этин,
 Аналлаах атын,
 Дь³´³г³йµн о±отун
 ¥стэ т³хт³рµйэн ы²ырда.
8610 
  Кµдэннээх кутуруктаах
 Кµдэн кугас ат барахсан,
 Кэтэ´эн турбут курдук
 Дохсун холоругу
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 То±о ытыйан,
 Ахсым сырыылаах былыты
 Аргыстанан-айаннаан,
 Астаах мата±а са±а
 Баламат б³д³² туйахтара
 Субу адаарыйбытынан
8620 Сиккиэр тыалга
 Сиэлэ элээрэн,
 Кутуруга субуруйан,
 Икки тарта±ар таныытыттан
 Кутаа уот т³л³н³ у´ууран,
 Ту´ааннаах до±орун
 Тус иннигэр тура тµстэ.
 
  Хабыр Киирсиилээх
  Хабытта Бэргэн:
  – ¥³рµµ-к³тµµ µктэллээх,
8630 Саргы-дьаалы аргыстаах
 Айаммытыгар турдахпыт,
 Аналлаах атым, – диэт
  ¥с ³рк³нн³³х ³рµµлээх
 Эрийии к³мµс тэ´ииниттэн
 Эрийэ тутан ылла.
 А´аары гынна±ына
 Ата±ыттан ойон тахсар,
 Кыргы´ыыны биллэ±инэ
 Кыыныттан кыбылла-кыбылла тахсар
8640 Сытыы бы´ый бы´ыччатын
 Сыыйа тардан ылан,
 Миинэр ми²этин,
 К³лµнэр к³л³тµн
 Халы²-халы² сирдэриттэн
 Харыстыы кэри²и
 Хайыта быспыта,
 Хаан тахсыбата.
 Эттээх сирдэриттэн
 Элийэ быспыта, 
8650 Симэ´ин тохтубата.
 Харыс кэри²э халы²аабыт,
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 Тутум кэри²э тупсубут.
 Атара сэлиинэн айаннатан и´эн,
 К³±³н кус к³лµйэ кµ³лтэн
 К³т³н тахсыбытын курдук
 Эрийии к³мµс ы²ыырыгар
 «Хап» гына хатана тµстэ.
 
  «Кµн кµбэй балтым
 Бу ту´унан буолуо» – диэн
8660 Илбистээх илиэ´эй бии´ин уу´ун
 Уот Чупчур±ан ааттыгын туту´ан
 Айаннаан аарыгырда,
 Ойдорон ууннарда.
 Аа´ан и´эр анды µ³рµн
 Кынатын тыа´ын курдук
 Кул±аа±а куугунаата,
 Сирэйин-хара±ын
 Инчэ±эй ардах ибили сыста,
 Тобурахтаах толон
8670 Тобулута сыста.
 О´оллоох оломнорун
 Тулаа´ыннаах тумул аттарын
 Тобугун т³рдµгэр дылы
 То±ута тэбистэрдэ.
  Хайыта тэптэрбитэ
 Харсыылаах хара ма²аас
 Кунан о±ус са±а
 То² буорунан тобурахтаата,
 Си´ин уор±атынан
8680 Силээхтэ ки´и силэ
 Сиргэ тиийбэт
 Силлиэтэ сирилээтэ.
  Ата±ын аннынан,
 Хонно±ун быы´ынан
 То² мастары то±ута ытыйар,
 Ириэнэх мастары
 Иэмэх курдук тутар,
 А±ыс айдааннаах
 Ала холорук аргыстанна.
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8690  Уот мэ²иэстэй бай±ал
 Ула±атыттан уора´ыйда,
 Тимир дьирики балыктар
 Баалга о±устаран,
 Хара сиргэ быра±ыллан
 Хаппыт мас аайы
 Ханьыыларыттан ыйанан,
 Кубарыччы куурдулар.
 Систэрин у²уо±а
 Сиибэх буолла,*
8700 Ойо±осторун у²уо±а
 Оттоох бугул са±а
 Оргулланан та±ыста.
 Тыыммыт тыыннара
 А±ыс бала´алаах
 Ардахтаах толон буолан,
 Абаа´ы бии´ин
 Таллан таас оройдорун,
 То² кµ³с айа±ын са±аны
 Тобулута тµстэ.
8710 
  Экчэри хаппыт эмээхситтэр,
 Олойо кырдьыбыт о±онньоттор
 Тойон ³´µ³лэриттэн,
 То²олохторуттан ³й³н³н,
 Ыстааннарын быатынан
 Ыйана сатаатылар.
  Онтон орпуттара
 Уот Чупчур±аан уда±ан
 Хотун эдьиийдэриттэн
 Ха²ас харахтарын
8720 Хаанынан ытыы-ытыы: 
  – Хары´ый, абыраа!
 £л³р кµммµт µтµрµйдэ,
 Хаалар кµммµт хабырыйда,
 Ыал буолар ыыспабыт сабылынна.
 Олохпут огдолдьуйда,
 Т³р³т³р о±обут
 Т³лк³т³ тµ²нэ´иннэ,
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 Иитэр сµ³´µбµт
 Иититтэн э´иннэ,
8730 Т³лк³л³³х олохпут тµ²нэ´иннэ.
 Хотун уда±ан эдьиийбит,
 Тор±он ыт тохтообот,
 Эккэ ыт эккэлээбэт
 Дьаабы дьалхаан буолла.
 
  К³стµбэт биистэрэ
 Кµргµ³мнээн туран,
 Халлаан диэки хантайан,
 Хотун эдьиийдэриттэн
 Уот Чупчур±аан уда±антан
8740 К³рд³´³-аатта´а турдулар: 
  - Аатта´ар да ахсааннаах,
 К³рд³´³р да кµттµ³ннээх,
 Сµгµнµнэн сµктµбэт сµдµ ки´и
 Айан суолун арыйан и´эр.
 Кини диэтэх ки´ини
 Уус тылбынан угуйуом,
 Угаайы ³йбµнэн иирдиэм,
 О²очо кутурукпар
 Олордуом дии санаама.
8750 Аны кинини 
 Кыа хаанын то±ор,
 Кы´ыл этин кырбастыыр,
 Халы² тириитин хайытар,
 Чиргэл у²уо±ун кыралыыр
 Ки´ибит суо±ун билэ±ин.
 Убайдаатар убайы²
 Адал±а Буурай
 Ийэлээх а±ата эппитин истибэккэ
 Ал±ас сананан,
8760 Тутах ³йд³³н
 Суон сура±а сууралынна,
 Аата-суола алдьанна,
 Аан дойдутуттан ара±ыста,
 Кµнµн сириттэн сµттэ.
 Сор со²нуу илигинэ эрдэ-сылла
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 Кы´ыл о±о эрдэ±иттэн
 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куо балтын
 Тµµнµктээх тµктµйэтиттэн,
8770 Хара²а хаспа±ыттан
 Та´аара охсон биэр.
 Итиннэ с³бµлэспэтэххинэ,
 Айыы о±ото
 Ала´а дьиэбитин алдьатаары,
 Аал уоппутун умуораары,
 Ааппытын-суолбутун сµтэрээри,
 Арыы тµ´µлгэбитин тµ²нэрээри,
 Алтан сэргэбитин алдьатаары,
 Кэнчээри ыччаттарбытын
8780 Кэскиллэрин кэ±иннэрээри,
 Айан аартыгын арыйан и´эр.
 Хотун уда±ан эдьиийбит,
 Кµн ³ттµгµн кµ³йэ
 Хаампакка туран,
 К³рд³´³н эрэбит
 Ыый-ыыйбыт...
 Аай-аайбыт...
 
  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
8790 Ахсаабакка айаннаата,
 Тохтообокко дьурулуйда,
 Этитиилээх оно±ос курдук
 Эриэн-быраан дойдулары
 Элэс-былас айаннаата,
 Добун-имэн то±ойдору
 То±ута силэйэн сикситтэ.
 Соргулара тохтубут,
 Солло²норо к³ппµт,
 Кыыба±алара кыйма²наабыт,
8800 Сидьи² бии´э сириэдийбит,
 А´ай бии´э аа²наабыт,
 Быртах бии´э былааспыт,
 Кµдэн холорук дойду устун
 Тµ´эн-баран истэ.
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  ¥³´ээ ³ттµгэр µ³гµ и´илиннэ,
 Аллараа ³ттµгэр
 Айдаан билиннэ,
 «Ол тугуй?» - диэн и´иллээбитэ,
 ¥³´ээ халлаан µрµт мындаатыттан,
8810 ¥рµ² былыттары ха²ас ³ттµлэригэр
 Ха´ыйа анньа-анньа
 Кµдэн холорук кыргыттар
 О´ох салбаныкы айахтарыттан
 Ты´ы тыймыыт тылларын
 Былас кэри²э быктаран,
 ¥³гµ-ха´ыы былаастаах
 £р³´³л³рµгэр дылы ³²³йдµлэр.
 Аллараа ³ттµттэн хайа хайдыбытынан
 Сир си²нибитинэн,
8820 Очуос ойдубутунан
 Со±отох харахтарынан
 Оччойо-оччойо одуулаатылар.
  Кыырар мэнэрик уда±аттар
 Тµ³лбэ кµ³л са±а
 Тµрбµ³ннээх лµ²-хаан дµ²µрдэрин
 Тµ²нэри харбаабытынан,
 £лµнньµккэ туттуллубут
 Туора дьор±оо муостаах
 Кунан о±ус ³ттµгµн у²уо±а
8830 Этитиилээх эмтэркэй былаайахтарынан
 Илбистээхтик этиттэрэ охсо-охсо
 Хатаа´ын сулу´угар
 Хатанан олорон,
 Хантайа-хантайа ха´ыытаатылар,
 ¥ргэл сулуска
 ¥³мэхтэ´эн олорон µ³гµлээтилэр:
 
  – Иэдээн буолла!
 И´илик та´ылык!
 Иэхээйикпитин,
8840 Куохаайыкпытын,
 Хотун эдьиийбит
 Чупчурдаан уда±ан,
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 Биэстээххиттэн билгэлиир,
 ¥стээххиттэн к³рµµлэнэр,
 Иккилээххиттэн ичээмсийэр бэйэ²
 Ханна халты хааман
 Хара±ы² сабылынна,
 Тыллаах-³ст³³х
 Тылы² тылбылынна,
8850 Дьэллик ма²ан халлаа²²а
 Дьиэрэ´ийэ чугдаарар бэйэ²
 Куола´ы² сарбылынна,
 Утуйбут да буоллаххына,
 Сутаакы тириитэ суор±а²²ын
 Туура тэп,
 Ордуулаах оро²²уттан,
 Ыылаах ыыспа±ыттан
 Тµ³´µллэн тµ´эн тахсан,
 Алдьархайтан абыраа,
8860 £л³рт³н ³рµ´µй!
 Хас µйэ устатыгар
 К³ст³р дьµ´µммµт,
 ¥тµ³кэннээх бэйэбит ³лб³³дµйэр,
 Ыксаабыт да ылбат,
 К³рд³³бµтµ да к³±µппэт,
 Кыыба±алаах да кынсыбат
 Дьолуо соргубут
 Тохторо буолла.
  Хотун уда±ан эдьиийбит,
8870 Эйигиттэн алта мутук намы´ах,
 Сэттэ мутук итэ±эс буоламмыт
 К³рд³´³н-аатта´ан эрэбит.
 Эйигиннээ±эр µс мутук
 ¥рдµкпµт буоллар,
 Бэйэбит да мэ²иэстиэ этибит,
 К³рд³сп³кк³ да
 Кµнµн сириттэн к³тµтµ³ этибит.
 Кырыыстаах тылгынан
 Кынчыатана ы´ылын,
8880 Сэттээх-сэлэлээх тылгынан
 Кэбирдэ кэбис,
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 Уоттаах хараххынан
 Умсары дьаа´ый,
 Этэн-тыынан эгилдьитэн
 Соргулаах да буоллар
 Сорго содуом²а тэп,
 Уохтаах кылыннаах да буоллар
 Умсары кыраан,
 Ба±а курдук бакаалат,
8890 Чоку курдук чохчо²нот.
 Кыайдаххына эн кыайыа²,
 Хоттоххуна эн хотуо²!
 Айыы о±ото ба±айы
 Кырымах ыраах ыырыттан
 Кыйданан тµ´эн,
 Охсу´аары оботуран,
 Кыргы´аары кыдьыгыран,
 Иирээни тардан,
 Имири э´ээри истэ±э
8900 Ыксаа, тиэтэй, ыгылый!
 
  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Кы´ыны кырыатынан,
 Кµ´µнµ ³ксµ³нµнэн,
 Саа´ын саппа±ынан,
 Сайынын сылаа´ынан,
 То² кµ³нµнэн то±о астаран
 К³тµтэн-кµпсµтэн,
 Айаннатан-атаралатан истэ.
8910  Хоромньулаах хоту халлаан
 Хотойор ула±атыттан,
 Тµллэр тµгэ±иттэн
 Буордаах сыгына±ы
 Булгурута тарпыт курдук
 Буучугурас эриэн былыттар
 Буркучу´ан та±ыстылар,
 Таллар таас ча±ыл±аттар
 У´уутуур уот курбуу буоланнар
 Сири сиксигинэн,
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8920 Дойдуну ула±атынан
 Харахтаах хара±ын аспат,
 Сµ´µ³хтээх сµ´µ³±эр турбат
 Тµ³рт сµллэр эти² охсуллан,
 А±ыс айдаан,
 То±ус тµрµлµ³н ортотугар
 Уот мэ²иэстэй бай±ал
 Та´ынан дьалкыйда,
 Кытыынан бискэлдьийдэ.
 
  Ар±ааттан хоту
8930 Сэттэ ³лµнньµк дьоннор
 Ойо±осторун у²уо±а кэрэ´илээх
 Аам-саам аартык диэки
 К³²µс µрэх буолан
 К³р³н турдахха к³²µ тµстэ.
 Хохообул ойуун ходу´атын
 Хордо±ойун хотоо´унан
 Холдьо´уйа у´унна,
 Сµ²кэн µрэх буолан
 Сµллµµлэнэн сµµрµгµрдэ.
8940 Уот тумарык быы´ыгар
 Чупчур±аан уда±ан обургу
 Дь³л³кк³й дµ²µрµн
 Дор-дар охсо-охсо,
 Кыы´ыран абаран кынчыатанан
 Кутуран куллугураата,
 Ыллаан ыыра бара сырытта:

  – Истэллээр- истибэттээр,
 К³р³лл³³р-к³рб³тт³³р!
 Атан ³л³н эрэр
8950 Аймах билэ дьоннорум,
 Умса тµ´эн эрэр урууларым,
 Алыс айманыма²,
 Солуута суох суксуру´ума²!
 Биттээх бэйэм
 Билэ сыппытым,
 Аптаах албаспынан
 А²аабыллаан к³ртµм.*
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  Айдааннаах айантан алларыйан,
 Сындал±аннаах сырыыттан сылайан,
8960 Ордуулаах ороммор
 Отут хонукка
 Утуйуохтаах этим.
 ¥рдµбэр µ³гµлээ²²ит,
 Ойо±оспор ордоотоон,
 Кытыыбар кыланан,
 Сылаам тахсыбата,
 Сынньана тµспэтим.
  Мин диэтэх
 Хотун уда±ан эдьиийгит
8970 Уот Чупчурдаан
 Туойар тойукпун
 Са²арар са²абын
 Саа´ылаан исти²,
 Акаарылар, а²алалар!
 Кылаан Куо кыыстарын
 ¥тµ³нэн биэрэн µтµ³мсµйµ³м,
 Эйэнэн биэрэн эйэргэ´иэм суо±а.
 Ас киэнэ амтаннаа±ынан,
 Та²ас киэнэ маанытынан,
8980 Сото у²уо±унан сокуускалаан
 £лµнньµгµнэн ³лбµргэлээн
 Айа±ынан аччыктата,
 Ата±ынан то²оро иликпит.
 А±ыс хос таас дьайы²наах,
 Тµ³рт харыс
 Тµµнµк µллµктээх,
 Хара дьай хаттыктаах,
 Хал±а´а таас хаспахха
 Хатанан сытар.
8990 Хата э´иги обургулаахтар,
 Сыалаах эккэ сымса±ай,
 Хааннаах эккэ хама±ай
 Симэ´иннээх эти
 Сирбэккэ сиир буоларгыт,
 Хаан и´эргэ
 Хайдыбыт хамыйаххытын,
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 Кыа хаан кутарга кытыйа±ытын,
 ¥³лэн-µтэн сииргэ µтэ´э±итин,
 Бы´арга-оторго
9000 Сытыы-бы´ый бы´ычча±ытын
 К³рµ³х иннинэ
 К³рд³³н булу²
 Доом ини доом!!!
 Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Миннийэлиир диэтэх
 Хотун уда±ан дьахтар
 Дьаардаах сыттаах
 Дьабыммыттан тахсан,
9010 Олорор о±о са±а быттаах
 Ороммуттан оронон,
 Орто дойду о±ото
 Айдааны тардаары,
 Иирээни тэрийээри
 И²иэттэн тахсыбыккын истэн,
 Аллар айаны² т³рдµгэр,
 Дьулурхай суолу² ортотугар
 Туорай мэ´эй буоллум.
 Хоммут уоспун хо²норор,
9020 £р³³бµт уоспун ³´µлэр
 Кµнµм кµндµ³тээн кэллэ.
 Ол туох ту´унан туойаары,
 Кэпсээн кэ±ийээри
 Гынны² диэтэргин,
 Кµн кµбэй балтыбын,
 Кµнµн сирин к³рд³рµ³м диэн,
 К³б³н кµ³рэйэн тµ´э²²ин,
 Бар дьоммутун барааты²,
 Халы² хаххабытын,
9030 Суон дурдабытын,
 Тойон убайбытын
 Арсан Буурайы
 Тыынын бысты²,
 Кµнµн сириттэн сµтэрди².
 Доом ини доом...
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 Эттээх хаа²²ыттан
 Иэстээтэ±им буоллун,
 Кылааннаах ³рг³ст³³х тылбынан
 Кыраан кылы´ытан эрэбин!
9040 Аллараанан куоттаххына
 Албаан ылыам,
 ¥³´энэн к³тт³ххµнэ
 £±µрµйэн ыламмын,
 Аптаах дµ²µрбэр
 Кµ³лэ´ийэ оонньооммун,
 Сµллэр сµрэ±и² хаанынан
 Таас та²алайым хаппытын
 Чаллыр±аччы а±ыныахтыам,
 Туустаах тыллаах тумуспунан
9050 Субай хаа²²ын
 Чуубурхаччы оборуом,
 О´оллоох одун олоххун
 Дохсун холорукпар с³р³³ммµн
 Аллараа дьаа´ыйда±ым буоллун!
 Кы´ыл о±о эрдэ±иттэн
 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куо балты²,
 Аны а±ыйах хонугунан
 Уон саа´ын туолар
9060 £лµµ уутугар с³тµ³лэтэн,
 Ты´ы тыймыыт тыыннаан,
 Утары к³рбµтµ
 Умсары кырыыр
 А±а уу´ун аймах дьонун
 Олохтору э´эр о²оруохпут.
 Им сµттэ±инэ илэ сылдьар,
 Кµлµк-балык буолла±ына
 Кµлµгµлдьµйэ сµµрэр,
 Илэ дэриэтинньик гынан
9070 £лб³т µ³стээн,
 Быстыбат тыыннаан,
 Орто дойдутугар та´ааран,
 Кµнµн дьонун
 Т³рµ³хтэрин тµ²нэттэриэхпит,
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 Имири50 эстэриэхпит!
 Аа´ар былыт албына,
 К³т³р былыт к³лдьµнэ
 А²ар хара±ын
 Хабыр Киирсиилээх
9080 Хабытта Бэргэн
 Аппа²ныыр айа±ы² µµтµнэн
 И²эри далай искин,
 Кудулу далай куттаххын,
 Сµллэр сµрэххин курдаттыы
 Тµстэ±им буолла±а µ´µ!!! – диэтэ да,
  Т³б³тµн сиигинэн
 Айыы о±отун к³рд³ к³р³³т,
 Уот салбаныкы айа±ын
 Былас аппытынан
9090 Та²нары сурулаан тµ´эн истэ±инэ,
 
  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 £нд³л ма²ан халлаан
 А´а±ас аан са±а
 А´ыллыар дылытын
 Таас тии´э
 К³мн³х хаар курдук
 К³²µрµттµ³р дылытын
 Ха´ыытаан сатарытта,
9100 £л³рсµµгэ туттар
 ¥с тиити µрдµнэн к³ст³р
 £т³рµ тµ´эр µ²µµтµн
 Уот салбаныкы айа±ар
 Уун утары то´уйан биэртигэр,
 Айа±ын µµтµнэн
 Муос хабар±атын курдат
 Хара быардары,
 Сµллэр сµрэхтэри
 Алла´ыллыбытынан ойбон са±а,
9110 Алын сэбин,

50 Рукописка: Имирии...
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 Тор тµµлээх томтордотун
 То±у анньан та´аарда.
 
  Кураанах маска
 Курдаттыы µ³лµллµбµт
 Тыймыыт µ³ннµµ
 Тыылла²ныы м³²µстэ.
 Ы´ыытаппытынан-ха´ыытаппытынан
 То±ус добун то±ойдоох,
 Хоту диэки хотолуйан киирэр
9120 Ыыр-дьаар сыттаах,
 Ыыспа борук салгыннаах,
 Ытык тириитэ ыйдарыылаах,
 Сотуу²²а ³лбµт сылгы
 Сототун у²уо±а дьµ³ккэлээх,
 Айыылаах харалаах,
 Сордоох содуомнаах
 Бары²ныыра бараммыт,
 Сµ³дэ²ниирэ сµппµт,
 Аартык суол т³рдµгэр
9130 Кулун киинин курдук
 Кубарыччы хаппыт ытык ма´ы
 ¥чэ´элии охсон т³б³л³³н,
 Сириттибэт сириттэн
 Си´ин µ³´µттэн сиирэ анньан,
 Т³б³тµн оройунан
 Дь³л³ ойутан та´аарда.
  К³р³н турда±ына,
 Таммах хаан тохтубата
 Кутурук у²уо±унуу
9140 Кубарыччы куурда,
 Сул туостуу тµµрэ таттарда.
 Кини обургулаах
 Быстар тыына,
 £л³р µ³´э быстан биэрбэккэ
 Имик-самык и´ин тµгэ±эр
 Ырыа дуома ырыалаах
 Буола хаалбыта µ´µ:
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  – Иэ±ээйикпин-куудааныкпын,
 И´илик-та´ылык,
9150 Алдьархайбын сатакабын!
 Аа´ар албастаах
 Куотар кубул±аттаах этим,
 Икки атахтаахха
 Иннибин биэримиэм диэбэтим,
 £л³р быстар быатыгар
 Айыы дьонун алба´ыгар киирэммин
 Аатым-суолум алдьанна,
 Суолум-ии´им осто±о,
 Би´игини ³л³р³н-³´³р³н
9160 £р³г³йµм µрдээтэ,
 Саргым салалынна диэмэ,
 Нохой о±ом!
  Икки иэдэскэр и²нэ сылдьар
 Эт кул±ааххынан и´ит.
 Уоллуурука о±окойу²
 Оно±ос саанан
 Оонньуурун са±ана да,
 Тилэ±эр ииктиир,
 Такымыгар олорор
9170 Кыыстыырыка о±о²,
 Кыптыйынан кырыйа
 Оонньуурун са±ана да,
 Ала´а дьиэ² аннынан
 Сур кырынаас буолан
 Сургулдьуйан тахсаммын
 Истэринэн киирэммин,
 Таарымталаан таралытыам,
 Борук-сорук буолуута
 Дуу´аларын тутуом,
9180 Аллараа дойдуга атаартыам,
 Толугурдаах торбосторгун,
 Та²нары таакыр баттахтаах
 Хотон иччитэ буоламмын,
 Сыптары² ³лµµ гынаммын,
 Сытытаахтыыр инибин да,
 Баайгын-дуолгун барыам,
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 Аа²²ын а²атыам,
 Ураа±ын кырыардыам!!!
 
  Хабыр Киирсиилээх
9190 Хабытта Бэргэн
 Кыраата диэн кы´аллыбакка,
 Ку´а±аны эттэ диэн курутуйбакка
 £ст³³хт³рбµн ³´µ³ннээтим,
 Саастаахтарбын самнардым диэн,
 Санаатыгар да о±устарбакка,
 Буспатах мунду минин курдук
 Бадыа-бµдµ³ дойдунан
 Харгыс хайаларга хааттарбакка,
 Иирэр мэнэриктэр
9200 Иэ²игийэн ыллаабыт,
 Обот солло² уда±аттар
 Онолу´а туойбут,
 Барбыт ба´ыллыбатах,
 Кэлбит т³ннµбэтэх
 Ки²киниир киэ² ааттыктарга
 Кииртэлээн истэ,
 Хоту халлаан тµгэ±ин диэки
 Тµ´эн киирэн барда.
 
  Ол уорааннаах дойду
9210 ¥лµскэннээх халлаанын
 ¥рµт ³р³´³тµнэн
 £р³ мэ²итэн истэ±инэ,
 Сэттэ сэллиэлээх куртуйах
 Ситэн-хотон к³рб³т³х
 Кµдэннээх кутуруктаах
 Кµдэн кугас ат
 Кэриэн и´ит са±а
 Чэрэгэр кул±аа±ын
 Дь³рб³ курдук ч³р³с гыннарда,
9220 Тарта±аргыыр таныытынан
 Тыбыыран тырылатта,
 И´ин тµгэ±иттэн
 И²эрсийэн дьиги´иттэ.
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 Туох буолла диэн
 К³мµс тиэрбэс хара±ынан
 Иннин-кэннин к³рµннэ,
 Истигэн сэргэх кул±аа±ынан
 Истэн сэгэлдьиппитэ,
  Со±уруу халлаан
9230 Су´уктуйар ньууруттан,
 Илин халлаан
 Дьиримниир иэниттэн утарыта
 Кылбаа ма²ан кыталыктар
 Кылбаара к³т³н кэлэннэр,
 Чыпчылыйыах ыккарда,
 К³рµ³х тµгэнэ
 Аатын оргууй са²арыллар,
 Кистээн кэпсэтиллэр
 Айыы сирин аарыма уда±ана
9240 Иэхэлимэ Куо илэ бэйэтинэн
 Буола тµстэ да,
 Кэлбит наадатын кэпсии турда:
  
   – Доом ини доом...
 Ара±ас чэчир айыл±алаах,
 То±устаах толуу сылгыны
 Тобугунунан охсуллар
 Солко нуолур быйа²наах,
 Ара±ас далбара,
 £лг³м быйа²а
9250 £ттµк хара±ынан µµнµµлээх,
 Кµн ийэ сирбититтэн
 То²олохпунан охсуллар
 Кыы´ааммын кылыгыратан,
 Ньилбэкпинэн оонньуур
 Бытырыыс киэргэлбин нусхалдьытан,
 То±ус томтор±онноох
 Дуора´ыйа ыллыыр дµ²µрбµн
 Кириэстээх киэргэлиттэн тутан,
 Кулун кутуруга былаайахпынан
9260 Сыыйа охсоммун,
 А±ыс уон а±ыс
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 Адаардаах суолу арыйаммыт,
 Ааккын ааттаан,
 Кырыылаах кынаппытыгар уйдаран,
 Уhуктаах тумсубутунан,
 Модун тµ³спµтµнэн
 То² былыттары
 То±ута силэйэн,
 Хаардаах былыттары
9270 Хаhыйа анньан
 Ала буур±а аргыстанан,
 Толон самыыр до±ордонон
 Кэс тылбытын кэпсии,
 Алгыстаах тылбытын анаан
 £рµ´µйэ- к³мµскµµ кэллибит.
 
  Нуоралдьын Куо уда±ан
 У²а ³ттµнэн дугунан,
 Ха²ас ³ттµнэн халыйа хааман,
 Саманнык диэн
9280 Са²алаах буола сырытта:
  – Сиир сиэхситтэр
 Кµммµт сирин к³мµскэлин,
 Сиhин µ³´µн сэймэктээн,
 Кыл тыынын бы´ан
 Очурга охсубуттара дуу диэн,
 Ир суолгун ирдээн,
 Тор суолгун тобулан тµстµбµт
 Мин диэтэх
 Ньуоралдьын Куо уда±ан
9290 Эдьиийдээтэр эдьиийбэр,
 Элээн буолан
 Санным хара±ынан охсуллар
 Айгыр киэргэлбин айгыратан,
 Такыммынан охсуллар,
 Таhаабынан хамныыр
 Сарыы та²ас киэргэлбин
 Сайбалдьыта оонньотон,
 А±ыс кµннµк сиртэн
 Дуораана-дор±ооно
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9300 Дуора´ыйан и´иллэр дµ²µрбµн
 Тµ³рт тµмµллэр т³рдµттэн,
 Алтан быарыгыттан тутаммын,
 Киил мас киэргэллээх,
 Чэгиэн тирии тиириилээх,
 Алгыстаах-дьаныардаах
 Бы´ый дугуй былаайахпын
 Быыралата оонньооммун
 Айдааннаах архана ааттыктары
 Арыйа туойан кэллибит.
9310 
  Иккиэ буоланнар
 Дор±оонноох дµ²µрдэрин
 То±ус к³ст³³х сиртэн
 Дуорааннара дуора´ыйыар дылытын
 Охсон до±унаттылар,
 Домноох-алгыстаах
 Оргууй кутуран куугунаттылар.
 
  – Доом-эни доом,
 Доом-эни доом!
 
  Эгил-тэгил дайбанан,
9320 Тэбис-тэ²²э охсон,
 Этэн тыына бардылар.
 Кинилэр дьон
 Хамнанан барбыттарыгар,
 Сµµллээх сµµнэ эти²нэр
 £р³ кµ´µгµрэйэн та±ыстылар,
 Най хара былыттар
 Та²нары сатыылаатылар:
   
  – Кµн ийэ сирбит
 Кµтµр кµµстээ±э
9330 Иирээннээх илбискэ
 Иэдээ²²э тµбэстэ±э диэбитин,
 Албан дьа´ах ааты²
 Аар-саарга аатырбыт
 К³стµбэт биистэрин,
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 Халбас хараларын
 Ха²ылларын сы´ыппыккын,
 £нд³л дьµрµ³ халлаан
 ¥тµ³ бэртэрин кыайан
 ¥рдµк ааты² ааттаммыт.
9340 Ол да буоллар,
 Доом-эни доом
 О´оллоох-мо´оллоох суолга
 Билбэккэ оройунан тµ´µ³,
 Ата±ын уган алдьаныа,
 Алдьархайга аа²натыа диэн,
 Сэрэтэ-сэрбэтэ тµстµбµт.
 Субу самантан
 Ар±аалата хоту
 Анысханнаах ала холорук
9350 Та²нары сахсыллан,
 Тµ²нэри эргиллэн тахсар
 Айдааннаах ааттык
 Анараа са±атынан к³рд³ххµнэ,
 Хаа²²а хатарыллыбыт,
 £´³хх³ с³тµ³лээбит
 Саабылаан батас
 Килбэйэр биитэ
 Килэйэн к³ст³р сиригэр тиийдэххинэ,
 Эгили-бугулу арахсыылаах,
9360 Му²наах-сордоох
 Мунан ³л³р,
 Кы´ына-сайына биллибэт,
 Ириэнэх сайын илгийбэтэх,
 Чо²куруун то±ус ыйтан ордук
 Тобурах ардах до±у´уоллаах,
 Тибиинэн тибилийбит,
 Арда±ынан аатырбыт
 Атырдьах ыйыгар
 Ахсым айаас ат
9370 Ата±ынан кэ´иллэр хаардаах,
 Силээхтэ ки´и силэ
 Сиргэ тиийбэккэ то²ор
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 Томороон то´утта±ас51 то²оруулаах,
 Со´о чуо±ур халлаан
 Онолуйар ортотунан
 Аргыардаах салгыннаах,
 Ыыр-дьаар сыттаах
 Хара Чуо±ур ааттык
 Арыллан тµ´эн
9380 Барыа диэтэхпит дуу.
  Доом эни доом!
 
  Аан дойду аарыма уда±ана – 
 Иэхэлимэ Куо этэн-тыынан
 Эгэлдьитэн барда:
  – Хааннаах эт а´ылыктаах,
 Сытыйбыт собул±а сокуускалаах,
 Хара ма²аас суордар
 Сиикэйи сиэри,
 Сытыйбыкка ымсыыран,
9390 Та²нары халаахтаан 
 Тµ´эн и´эллэрин курдук
 Хаардаах дьа²наах-дьа´ахтаах
 Аартык арахсан барыа.
 Онно бардаххына,
 Оройдорунан к³рбµт,
 Алдьатар-сааратар адьынааттаах,
 Дордуос бы´ыылаах,
 Хобо чуораан тойуктаах
 Солло² а±атын уу´а
9400 Дьо´умсуйан-дьо´уннанан олороллор.
 Ону батыстаххына
 Оло±у² огдолдьуйуо,
 Инни² сарбыллыа,
 Очурга о±устарыа²,
 Тэхтиргэ тэптэриэ²,
 Была±айга былдьатыа² диэтэ±им дуу.
 Ха²ас диэки ³ттµгэр
 Сур б³р³ тириитин

51 Рукописка: ...то´уста±ас...
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 Сулбуччу уурбут курдук
9410 У´ун ааттык арахсыа.
 Итинэн бардаххына,
 Иирэр мэнэгэй ыарыылаах,
 Иэччэ±ин т³рдµнэн
 Ибили сытыйан
 Дьа²ы дьа´а±ы тарбатааччы
 Илиэ´эй кыы´а иирэр мэнэрик,
 Холорук хоолдьук
 Тирбэ±э быанан
 Моонньун т³рдµттэн
9420 Час курдук ыйылы ылларан,
 Сэттэ былас тыла
 Сиргэ тиийэ сынньылыйан,
 Со±отох хара±а
 Та´ыгар ыгыллан тахсан,
 Ки²киниир киэ² халлаан
 Килбэйэр киинин диэки
 Килээриччи к³р³н,
 То² мас мутугун то´о±о о²остон,
 То²он токуллан турара буолуо.
9430 Итинэн бардаххына
 Кэлэр кэскили² кэхтиэ,
 Дьоллоох оло±у² тохтуо,
 Айа²²ар араллаа²²а тµбэ´иэ²,
 Суолгар сор то±оо´уо.
 У´аты сырыылаах
 Улаан уол о±олор
 У´аабатах суоллара
 Ат б³±³л³р, кус бы´ыйдар
 Урукку дьыллар
9440 Охсу´уулаах уор±аларыттан,
 Ааспыт µйэлэр
 Айдарыылаах ара²атын са±аттан
 И²иир ситин илистибит,
 У´ун у²уох урусхалламмыт,
 Илбистээх иирээн иэнигийбит,
 О´оллоох содуомнаах,
 Айдааннаах арахсыылаах
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 Айан суола буолуо 
 Диэтэ±им дуу.
9450 Айан ки´итэ аралдьыйбакка,
 Суол ки´итэ уталыйбакка
 Айаннатан-астаран,
 Ойдорон-ууннаран истэххинэ,
 Ыпсыыта-дьµµлэ биллибэт
 Хабыр±а кэрдии´ин курдук
 Тµ´µµлээх-тахсыылаах
 Тор±оннообут б³р³
 Тоно±о´ун у²уо±а то²уулаах,
 Ыарыыга ³лбµт ыт ырдьа²ныыр
9460 Тиистээх сы²аа±а ыйдарыылаах,
 Таллан таас хайалар
 Ха´ырыалаах аппаларынан
 Ки²киниир киэ² халлаан
 Килбэйэн к³ст³р
 Кирбиитин кытыытынан
 Кыргы´ыылаах кырыы таастаах,
 Хадаарда´ыылаах хара таастаах,
 ¥²µµнµ-бата´ы
 £р³ туппут курдук,
9470 ¥³´ээ халлаа²²а
 £рµ´µспµт курдук
 £р³ µµнэн тахсыбыт
 Чаргыл таас та´аалаах,
 Дойду киэнэ дьулааннаа±а буолуо.
 Итинэн бардаххына
 К³стµбэт биистэрэ
 Ийэ хара сирдэрин
 Иэрийэр тµгэ±эр
 Суккуллар бэлэ´игэр
9480 Суураллар кутта±ар
 Сиик гынан симэлитиэхтэрэ,
 Кµдэн гынан к³тµтµ³хтэрэ.
 Ол дойдуттан
 К³б³н кµ³рэйэн тахсан,
 Истэринэн-билэринэн
 Олох диэни олорбут суох.
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 Ити курдук, сындыыстыы сыыйыллан
 Этитиилээх ох курдук
 Элэ²нэтэн истэххинэ,
9490 Алтан дьэргэл аартык
 А²аарыйан к³стµ³.
 Иннигэр-кэннигэр µ³рэ-к³т³
 Орто туруу дойду²
 Нэлэй кµ³х сы´ыыларыгар,
 Эргэнэ хара тыаларыгар
 Дэлэйэн тэнийэн µ³скээбит
 Кы´ыл аалыы киэргэллээх,
 Толору томто±ор тµ³стээх,
 О±уруо хара харахтаах,
9500 Ч³мчµµк таас т³б³л³³х,
 Кырыылаах тумустаах,
 Кµндµ к³мµс к³±µс тµµлээх,
 Тэрэгэр тэрбэс кутуруктаах
 Алтанынан ара²алаабыт,
 Уулаах к³мµ´µнэн
 Ууран тутан о²орбут курдук
 Кырыылаах кылгас атахтаах
 Ырыа´ыт ымыы чыычаахтар
 Ыллаан дьырылатыахтара,
9510 Туойан дьурулатыахтара.
 Кинилэри батыстаххына
 Кµн кµбэй балтыгын
 Кµнµн сирин к³рд³рµ³²,
 Киэ² кэскил тэнийиэ,
 Дьол-соргу улаатыа...
 
  Дьургулаан Куо,
 Иэхэлимэ Куо уда±аттар 
 Саманнык диэн са²алаах
 Субурдук диэн сµбэлээх
9520  Буола турбуттар: 
 
  – Доом эни доом...
 Этэ²²э сылдьа²²ын
 Тµ³рт уон тµ³рт
 Тµллэр тµктµйэлээх
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 Т³р³³бµт т³рµт дойдугун
 Тµ³скµнэн к³мµскээ
 Кэнэ±эски µ³скµµр
 Кэнчээри ыччаттарга
 Т³лк³т³ т³рµттээ,
9530 Тускута ту´аай,
 £ст³³хт³н охтума,
 Саалаахтан самныма,
 Сэттээх тыллаахтар,
 Кырыыстаах санаалаахтар
 Иннигэр ибири бырахпатыннар,
 Эн Одун хаантан о²о´уулаах,
 Чы²ыс хаантан ыйаахтаах,
 Охтор о²о´уута суох гына
 Иэйэхсит Хотун бэйэтинэн
9540 Иэйэн-куойан айбыта.
 
  Айыы сирин аарыма уда±аттара
 Ал±аан-силээн баран
 ¥³´ээ дойдуга
 £р³ к³т³н тахсан,
 То±ус томтор±онноох дµ²µрдэрин
 Иччиилээхтик-саталаахтык
 Охсон до²унаппыттарыгар,
 Ый кыы´а барахсан,
 Ымайбытынан илэ бодо
9550 К³т³н кµ³гэйэн тµстэ.
 Кµн кыы´а кµлµм аллайбытынан
 Кылбаара к³т³н кэлэн,
 Астыныар-бастыныар дылытын
 Айыы а´ынан а´аттылар,
 Кµн а´ынан кµндµлээтилэр.
 
  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 ¥с т³гµл µµннэ
 Биэс т³гµл эбилиннэ,
9560 Хаана сырдаата,
 Хара±а уоттанна.
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  Кµн кыы´а кµнµгэр к³тт³,
 Ый кыы´а ыйыгар айаннаата.
 
  Айыы уда±аттара
 Кыталык кыыл буолан,
 ¥рдµк халлаан µрµт мындаатыгар
 К³т³н халы´ан тахсан и´эн,
 «£л³р кµнµ² µтµрµйдэ±инэ,
 Хаалар кµнµ² халбарыйда±ына
9570 Искэр и´ээр,
 Таскар а±ыныахтанаар,
 Кµн кµбэй балтыгын
 Астыныар дылы а´атаар,
 И´игэр и´эрдээр.
 Сырдык сэбэрэтин,
 Кылаан дьµ´µнµн
 Сууннун-сотуннун» –
 Диэн бараннар,
 Ымыы сымыытын са±а
9580 £лб³т м³²³ уутун µ³´эттэн
 Ы´ыктан кээспиттэрин,
 Сыы´а туттуо,
 Халты харбыа баара дуо,
 Хап гына хабан ылан,
 Сытыы бы´ый бы´ыччатын
 Сыыйа тардан ылан,
 Хаппар ку²ун,
 Харыс кэри²ин
 Хайа бы´ан кичэллээхтик кистэннэ.
9590 Айыы уда±аттара барахсаттар
 Ситиликтэрэ ситэн,
 Санаалара туолан,
 Кылбаа ма²ан кыталык буолан
 Аан ийэ дойдуларыгар
 Аргыый а±ай айанныы турдулар.
 
  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Кы´ынын кырыатынан,
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 Сайынын самыырынан,
9600 Кµ´µнµн к³²сµ³нµнэн,
 Саа´ын саппа±ынан
 Ааттаммыт ааттыктары
 Айдаан аргыстаах айаннаан,
 Му²ура у´уга биллибэт
 А±ыстыы сиринэн арахсыылаах
 Ааттыктары аа´ыталаата.
 То±устуу сиринэн
 Тостор то±ойдордоох
 Тор±о52 айан суолун
9610 То±ута кэстэрэн ааста,
 Сэттэлии сиринэн
 Сэтиилэнэн киирэр
 Сис хайалары
 Сиксиктэрин сиритэ µктэтэн ааста.
  Туох ханнык бµтэр у´уктаах,
 Баранар бастаах буолар дииллэрэ.
 Суола бµтэн тукалаан,
 Айанын ааттыга бµтэн
 Хайыр таас истиэнэ±э
9620 Кытах тµ³´µнэн
 Ыы муннунан кэтилиннэ.
 
  Хайа диэки хаамтардахпына
 Кы´ыл о±о эрдэ±иттэн,
 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куо балтыбын
 Булабын диэн булкулла санаан,
 Туруору тутан толкуйдуу
 Сытыары тутан сыымайдыы,
 Санаа±а ылларан
9630 Саамайдыы турда±ына,
 Илинтэн-ар±ааттан,
 Хотуттан-со±урууттан
 Кытара кыы´ар тµ³стээх
 Ымыы чыычаахтар

52 Рукописка: Тор±он...
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 К³т³н-дайан кэлэннэр,
 Эргийэ сылдьан ырыалаах
 Буола сылдьыбыттара µ´µ:
 
  – Дьэ дуо, чычып- чычып...
 Улуу тойон убайбыт
9640 Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Иэйэхсит Ийэбит
 Иэйэн куойан кµндµлээбит,
 Айыы´ыт Хотун эдьиийбит
 Айан-тутан айбыт,
 Эдьиийдээтэр эдьиийбит
 Кы´ыл о±о эрдэ±иттэн
 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куо эдьиийкээммит
9650 Кэс тылын эппитэ:
  «Кэнэ±эс кэрэ´ит буолаары²
 Айыы о±ото аллараа бии´игэр
 Ада±ыйан айыллыбыт
 Ахса буурай аймахтара
 Амырыыннаах ааттыктарынан
 Тµµнµктээх тµктµйэлэригэр
 Тµ´эрбиттэрэ – диэн.
 Ки´и буолар
 Кэскиллээх буоллахпына,
9660 Кэннибэр кэнтикпин баты´ан
 Кэлэр кµннээх буоллахтарына,
 Ааспыт сирбин арыаллаары².
 Айыы´ыт Хотун мээнэ айбат,
 Иэйэхсит Хотун мээнэ±э иэйбэт.
 Тµ³рэккэй т³лк³т³,
 Кэлтэгэй кэскилэ
 Суох буолуохтаахпын»–
  Дьэ дуо, чычып-чаап
 Сырдык диэн быстыбатын,
9670 Кµн диэн к³рб³т³х
 Харда² э´э тириитин
 Хастыы тардан сы´ыарбыт курдук
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 Халы² тµµнµктээх µрµттээх,
 У´ун µйэлэргэ ууллубатах
 Муус дьа²ха истиэнэлээх,
 Аллараа тµгэ±э
 Ата±ы сабар
 Ардах уулаах
 Ый быы´а хара²а ыыспа±а
9680 ¥с хос ³лµµ сыабынан
 ¥лтµ кэлгийэн олорор.
 £л³р кµнэ µтµрµйдэ,
 Ки´и буолар кэскилэ кэхтэрэ
 Саха буолар саарына
 Сарбыллара буолла.
 Ыксаа, тиэтэй, ыгылый!
 Чычып-чаап...
  А±ыс уон аа´ар албастарынан
 Хараххын баайаннар
9690 Дьохдо±оркоон м³ссµ³ннээх,
 Туруйа к³т³рµм
 Дьо´уннанан хаампыт
 Добун кырдалыгар
 Кынта±ар бы´ыылаах,
 Кырыыппанан куоластаах,*
 Кы²кынас ырыалаах,
 Кылбаа ма²ан м³ссµ³ннээх,
 Кытарар кырыылаах тумустаах
 Кы´ыл дыаба² ата±ынан
9700 Кынталдьытан хаампыт
 Кыырпах кир сыстыбатах
 Тунал кµ³х томторун
 Дьогдьойор саалыгар,
 Килбэйэр киинигэр
 К³мµс уорук к³стµ³.
 То² кµ³²²µнэн
 То±у астаран тиийдэххинэ,
 К³стµбэт кыы´а
 Илэ дэриэтинньик
9710 Куонньалы Куо
 Дьахтар талыыта кубулунан, 
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 Кубул±атыран к³рсµ³.
 Иннин ыллаххына
 Хатыылаах хаппахчы аанын
 Хара ма²аас суордуу
 ¥стэ ха´ыытаат,
 Ха²ас ³ттµттэн хайа тэбээр.
 Ойо±о´унан о´оллоох
 Кырыыс кынчай,
9720 Уот кутаалай
 Уда±ан бэрдэ тахсан кэлиэ.
 Халты харбаатаххына,
 Сыы´а туттаххына
 Бэйэ±иттэн бэйэ² кэмсиниэ²,
 О´олго охсуллуо²,
 Тэхтиргэ тэбиллиэ².
 
  Ымыы чыычаахтар
 Ыллаан- туойан,
 Этэн-тыынан бµтээт,
9730 Илин ар±аа элэс-былас
 К³т³-дайа турдулар.
  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Итиччэни истэн баран
 К³р³н туруох ки´и буолуо дуо,
 Кµдэннээх кутуруктаах
 Кµдэн кугас ата барахсаны
 ¥µнµттэн-тэ´ииниттэн
 Эрийэ тутар эрбэ±инэн,
9740 С³рµµ тутар с³мµйэтинэн
 Эрэллээхтик эрийэ тутта,
 Субу ту´унан буолуо диэн,
 Хоту халлаан
 Суккуллар бэлэ´ин диэки
 Ту´улуу тутан кээстэ.
 
  Сылбархай сырыылаах
 Сытыы бы´ый кымньыытын
 Э²силлэр анараа халлаан
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 Са±атыттан эргитэн а±алан
9750 Хаардаах хайалар т³б³л³рµн
 Хайыта охсон ааста,
 Турар чучумаат таастары
 Турута о±уста.
 Омунуран-т³л³нµрэн
 Омуннаахтык ойуталаата,
 Кыы´ыран-кыбдьыгыран
 Кытаанахтык айаннаата.
  Ат сылгы барахсан
 Ол дойду
9760 Ба±а µ³нэ бахча²наабыт
 Чоку µ³нэ чохчо²нообут,
 Хомурдуос µ³нэ хончо²нообут
 Маардарын-сы´ыыларын.
 То±ус тµ´µмэхтээх
 Добун холорук о²орон
 ¥³´ээ µрдµк халлаа²²а
 £р³ ытыйан та´аарда.
 ¥рµ² былыттары µрдµлэринэн.
 Эбэрэ´э былыттары эккининэн,
9770 Элиэ к³т³рдµµ
 Элээрэ к³тт³,
 Кырбый к³т³рдµµ
 Кы´ыгырайа айаннаата.
  Кинилэр дьон
 £р гыныахтара,
 £т³р гыныахтара дуу,
 Албан-дьайаан ааттыгы а´ан,
 Силээхтэ-ки´и,
 Силэ сиргэ тиийбэт
9780 Силлиэтин сирдьиттэнэн,
 То±ус добун холорук
 До±у´уолланан-до±ордонон,
 А±ыс айдааннаах
 Аан туман аргыстанан,
 Ол дойду туойар туоната буолбут
 Туруук таас хайаларын
 Уу чэчэкэйин 
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 Оройун ортотугар
 Кµдэннээх кутуруктаах
9790 Кµдэн кугас ат
 Баабыр кыыл курдук*
 Ба±аналыы тэбинэн
 Турунан кээспитэ µ´µ.
 
  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Улаан-дьулаан дойду
 У´угун ту´унан уу хара±ынан
 Одуулаан к³³рт³:
  Тунал кµ³х ньуурдаах,
9800 Толуу-мааны тумуллардаах,
 Кыы´ан киирэр кµннээх
 Ара±ас чэчир аллыбыт
 Самаан сайын салаллыбыт.
 Ула±ата-у´уга к³стµбэт
 Унаар-мунаар урсуннаах
 Толуу мааны толоон ортотугар
 К³мµс уоругу к³р³ тµстэ.
  Миинэр ми²этиттэн
 Сур кырынаастыы
9810 Сулбурхайдык ойон тµстэ.
 Кµдэннээх кутуруктаах
 Кµдэн кугас атын:
 «Тµµ мээчик т³кµнµй!» диэбитигэр,
 Чыпчылыйыах иннигэр
 Эриэн тµµ мээчик
 Эрийэ тутар эрбэ±эр,
 С³рµµ тутар с³мµйэтигэр,
 Куорам далай ыты´ыгар.
 Т³кµнµс гына тµспµтµн,
9820 Тµ³´µн бµµтэ±ин,
 Ар±а´ын кэ±этин
 Харыс кэри²ин
 Хайа бы´ан.
 Кичэллээх со±устук
 Кистэнэн кээстэ.
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  Адьарай биистэрэ
 Аны-аныаха дылытын
 Албыннарын эбитин,
 Кубул±ат куймуурдар,
9830 Аа´ар былыт албыннара,
 К³т³р былыт к³лдьµннэрэ,
 Э´иэхэ албыннатаары
 Аан-дойдубуттан
 Арахсан кэлбэтэ±им,
 Ситэн да сиэххит суо±а,
 Утары да к³р³н
 Умса ууруоххут суо±а,
 Орто аан ийэ дойду
 Ки²киниир киэ² иэнин
9840 Кэлэр кэскилин
 Кэнэ±эс да кэ±иннэттэриэм суо±а,
 Дьоллоох дьолуо дойдум
 Дьолун-соргутун тохторуом суо±а!
 ¥³скµµр µ³дµйэр
 Биир бигэ санааны ылынан,
 Харсыылаах атыыр о±устуу
 Харса хабыра суох
 Сµµрэн-хааман кµскэлийэн,
 £р ³т³р гыммакка
9850 К³мµс уорукка
 Ти² гына тиийэн кэлэн, 
 К³рт³ дуо до±оттоор:
  К³стµбэт бии´ин дойдутугар
 Маннык кэрэ дойду
 Баар диэн албыннаама²,
 Кубулунан куотуоххут суо±а.
 Ты´ы кыталыкка тэ²нээх
 Ч³мчµµк таас курдук к³рбµт
 К³рµ³хтэн тµктэри µчµгэй
9860 Кыыс о±о кылааннаа±а
 Сиринэн со´уллар
 Сэттэ былас у´уннаах
 Нуолур солко су´уо±ун
 Кµ²²э кµлµмµрдµµр
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 К³мµс тараа±ынан
 К³нн³рµнэ олорор эбит.
 Суккуллар дуу´алаах,
 Тэбэр сµрэхтээх
 Этэ иэнигийиэх,
9870 Санаата аралдьыйыах,
 Уйул±ата хамсыах курдук
 Кэрэ исти² бэйэлээхтик
 Дьэргэлдьиччи-дьэрэличчи к³рб³хт³³т³.
  £сс³ сынан сыаналаан к³³рт³:
 Ха´ы²наах сассыарда хаампатах,
 Хара сиргэ сылдьыбатах,
 Сииктээх сиргэ сиэлбэтэх,
 Дьыбардаахха тыымматах,
 Былыттаахха быкпатах,
9880 Сиикэйи-бу´ууну сиэбэтэх,
 Хааннаа±ы-симэ´иннээ±и53 а´аабатах,
 Уура´ыахха айылаах
 Обуйукаан уостаах,
 Сылла´ыахха айылаах
 Сырдык ыраас сырайдаах,
 К³±µтµ³ххэ айылаах
 К³мµс-м³т³±³р тµ³стээх
 Имэрийиэххэ айылаах
 Эттээх эмэ´элээх,
9890 Тэргэн ый дэлэччи
 К³р³н турарын курдук
 Дэлэгэй дэлгэм к³рµ²нээх.
 
  Эдэр ки´и эйэргэ´иэн ба±аран
 Сµрэ±э долгуйан,
 Сµ´µ³±э хамсаан,
 Амарах санаата
 Иэйэн-куойан киирэн,
 Сыста тµ´эн сыллыа±ын ба±арда.
  Хонно±ун анныттан
9900 Куу´ан эрдэ±инэ,

53 Рукописка: ...симэннээ±и...
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 Этэн баран э±ирийиэх иннигэр,
 Эргичис гынарын кытта
 Холорук э²эрдээх,
 Хому´ун илбистээх
 ¥рдµк былыт µмµрµ тардылынна,
 Икки бастаах
 Уот мо±ой тыллаах
 Илэ дэриэтинньик илэ бэйэтинэн
 Буола тµстэ да±аны,
9910 Куймас гынан куота к³т³н,
 Эриллэ тµ´эн ата±ын-илиитин
 Хамса умна´ыныы
 Хачыгыраччы эрийдэ
 Харытын у²уо±а
 Хардарыта бардылар,
 Буутун у²уо±а
 Булгуруйуох курдук буолла.
 Моонньун т³рдµнэн
 Муос хабыр±атын ыйылы ылла.
9920 Уот чолбон хара±а
 У´уллара буолла,
 Хаана-сиинэ
 Хараастан барда.
 
  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Со´уйбута аа´ан,
 Уолуйбута уоскуйан
 ¥с ньµкэн µ³дэн тµгэ±э
 Тµллэ²ниэр дылытын
9930 ¥³гµлээн сатарытаат,
 Быта курдук бы´ыта тыылынна,
 Орто дойду улуу уустара
 Сэттэ хонукка сипси´эн,
 То±ус хонукка толкуйдаан,
 Ый отут хонукка
 Харда² э´э ³´³хт³³х хааныгар
 Ханарыйыар дылы хатарыллыбыт
 Сытыы бы´ый кылы´ынан
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 Хагда² от курдук хайыталаата,
9940 Эриллэн кэлэ-кэлэ
 Эрийдэ±ин ахсын
 Элийэ охсуталаата,
 Эмэх мастыы илдьи сыста.
  Кини обургулаах
 Аа´ар алба´ынан,
 Куотар кубул±атынан
 Быстыбыта сал±анан-силбэ´эн
 Кутаа уотунан кууспахтаата.
 Хардары харбаан ылан,
9950 Моонньун т³рдµнэн
 Бы´а охсубута
 ¥с кµннµк сиргэ тиийэн
 Т³кµнµс гына тµстэ.
 Кэлин кутуруга
 Сир си²нибитинэн,
 Хайа хайдыбытынан
 Сур кырынаас буолан
 Субурус гынан хаалла,
  Кини обургулаах
9960 Икки т³б³л³р³
 Тµ³лбэ кµ³л са±а сиргэ
 Т³кµнµйэ сылдьан,
 Ый-хай ырыалаах буолтара µ´µ:
 
  – Абытайбын-халахайбын,
 Абатын эминэ тугуй!!!
 Албы²²а тµбэ´эн алдьаннахпын,
 ¥тµ³мсµйэбин диэн ³лл³хпµн.
 Бээ´ээ²²иттэн билбитим,
 Битим тарпыта,
9970 Дьиэбэр киллэрбэккэ,
 Сылааспын биллэрбэккэ
 Анныбар баттаан,
 Албан аатырыам дии сананан
 Бу айылаах буолбут абаккабын!
 Чолбон дьолуо хара±ым сабыллан,
 Икки чуор кулгаа±ым бµ³лэнэн,
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 Эгэй-тугуй эмэгэттэрим
 Эппэтэх му²нарын эбитин.
 Аны кэлэн кимим
9980 Хара тыыммын
 Хаххалыа баарай,
 £лµ³р эппин ³рµ´µйµ³й?
 Ити такымыгар олорор,
 Ти²илэ±эр ииктиир
 Айыы кыы´ын
 Аймах уруу о²остоору
 Алдьаммыт абабытын!
 А±а уустаан,
 Аймах дьоннуун
9990 Ааппыт алдьанна,
 К³мµс у²уохпут к³мµ³л буолла,
 Алтан у²уохпутун ара²астыыр,
 Кэриэс тыл хаалларар
 Кэрэ´элиир ки´ини ордорботу².
 Хапса буурай аймахтарбыттан
 Тµптµр µтµгэн тµгэ±эр
 Тµ´эн орпуккут буолаарай,
 Быдан дьылларга быра´аайдары²,
 Кэнэ±э´ин кэнэ±эс
10000 Айыы сирин дьонунуун
 Аймахта´ыахпыт диэн,
 Хаалдьыктаах бэйэ±ит хайы´ымаары²,
 Хоолдьуктаах бэйэ±ит хо²куйумаары².
 Эппит тылбын истибэтэххитинэ
 ¥³´ээ ³ттµгµтµттэн
 ¥рµ² тµµнµгµ,
 Аллараа дьайы²²ытыттан
 А±ыс илии халы²наах
 Хара дьаассыны µµннэриэхтэрэ.*
10010 £л³р кµнµм µтµрµйдэ±инэ,
 £ттµкпµттэн ³йµ³хтээх
 Харысхаллаах санаалаах
 Халы² элбэх аймахтаах
 Буолуохтаах этим.
 Хаалар кµнµм хабырыйда±ына
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 Хары´ыйар-харыстыыр
 Хаан уруулардаах этим.
 Соххор харахтаах,
 Со±отох атахтаах,
10020 Орпотох сорун,
 Мин да ордоммун
 Абаа´ы бии´ин ха´ан ааттатаары,
 К³стµбэт бии´ин ха´ан к³мµскээри,
 £л³рбµккµн ситэри ³л³р,
 Сиэбиккин ситэри сиэ!!!
 
  Хааннаах айа±а
 Хабыргыы сыппыта µ´µ.
 Айыы о±ото сµнньµн µµтµнэн
 ¥с салаалаах µ³рбэнэн
10030 То² сиргэ тобулу саайда,
 Ириэнэх сиргэ илдьи аста.
 «£л³рµ³х буоллар сµгµн ³л³рб³тµ²,
 Аа´ар к³т³р а´ылыга,
 Сир µ³нµн сиэ²э гынны²» – диэн
 Ха´ыытыы-ха´ыытыы хаалта µ´µ.
 
  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 £ст³³±µн ³´³р³н,
 Саастаа±ын самнаран,
10040 Саннын байаатыгар дылы
 Саргыта салаллан,
 £ттµгµн хара±ар дылы
 £р³г³й³ µрдээн,
 Илин ар±аа диэки
 Эргиччи к³рµтэлээбитэ:
  Били к³мµс уорук диэбитэ
 К³рµнньµк буолан биэрдэ,
 Сэттэ уон сэттэ
 Сотуу²²а ³лбµт сµ³´µ
10050 Сототун у²уо±а истиэнэлээх,
 £лµнньµк у²уо±а µрµттээх
 Ар±ас у²уо±уттан
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 Атта´ыллан о²о´уллубут ааттаах,
 К³±µс у²уо±а тµннµктээх,
 Ойо±ос у²уо±а оронноох,
 Ла±ыр ла²ха сыбахтаах,
 Сиккиэр тыалга си²нээри,
 Ардах тµстэ±инэ
 Алдьанаары турар
10060 Дьиэлэрин дуомун
 Ый ы´ыа±а,
 Кµн кµдэнэ гынна,
 Кµдэн та´аан µрэйдэ.
  Киирэр сир,
 Тахсар хайа±ас к³рд³³н,
 Дьиэлэрин элээмэтин
 Эргийэ к³рбµтэ,
 О´охторун ула±атынан,
 Муннуктарын тµгэ±инэн
10070 Тµгэ±э биллибэт
 Дь³л³кк³й хайа±ас
 Ч³²³рµйэн к³ст³рµнэн,
 Хааннаах хабыр±аны
 Хайа быспыттыы.
 Хара аппа устун
 ¥с тыаны µрдµнэн к³ст³р,
 £рг³ст³³х µ²µµтµн
 £р³ туппутунан,
 Чомпой сµлµгэ´ин,
10080 Куругар кыбытынан,
 Хаа²²а хатарыллыбыт
 £´³хх³ буспут
 Саабылаан бата´ын тайахтанан
 Ли´ир-ла´ыр хааман,
 Ли²кир-ла²кыр µктэнэн,
 Иннигэр тµбэспити
 И²нэри µктээн,
 Суолугар турбуту
 То±ута к³т³н,
10090 Хара²а±а харбыала´ан,
 Борукка буккуллан и´эн,
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 Ти´илик тимир аа²²а
 Ыы тµ³´µнэн ыксала´а тµстэ.
  «Тугуй бу», диэн,
 Толкуйдуу турда±ына,
 Сир тµгэ±ин сиккигэр
 Кыыс о±о ытыыр-ыллыыр са²ата
 Уллу²а±ар билиннэ,
 Сµ´µ³±эр охсулунна,
10100 £йµгэр санаатыгар оонньоото. 
 
  – Ыый-ыыйбын,
 Аай-аайбын...
 Мин эрэйдээх ха´ан
 Хара сиргэ хаамаммын,
 Сииктээх сиргэ сиэлэммин,
 Албас дугуй туттаммын
 Кµн кµлµмэ к³стµбэт,
 Ый сырдыга тыкпат
 Тµµнµктээх тµктµйэ±э,
10110 Муустаах муоста±а,
 Дьэбиннээх истиэнэ±э
 Кыыс о±о буолбут буруйбар
 Тµµрэ кэлгиллэн олорор сорбуон...
  Ыый-ыыйбын,
 Аай-аайбын...
 Бу кэриэтин
 Ахтар саныыр Айыы´ыттарым
 Айбатаххыт буоллар ньии,
 Астык буолуо этэ,
10120 ¥³´ээ µрдµк та²аралар
 ¥³скэппэтэххит буоллар ньии,
 ¥чµгэй битэ буолуо.
 Сонум са±атыгар дылы
 Сорго со²нонон,
 Э²эрбэр дылы
 Эрэйи э²эрдэнэн
 Хары´ыйарым эрэ
 Хара±ым уута,
 К³мµскэтэрим эрэ
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10130 К³мµскэм уута
 Буолан олордо±ум.
 ¥с дойду µрдµнэн
 ¥чµгэй аатыраммын
 ¥лµгэргэ тµбэспит,
 Киирэр кµн килбиэнигэр,
 Тахсар кµн сарыалыгар тэ²нэнэммин
 Кылгас µйэлэммит,
 Тутах олохтоммут сорбун.
 Ама, бу мин курдук
10140 А±аттан айыллаат,
 Ийэттэн иэйиллээт,
 Кы´ыл о±о эрдэ±иттэн
 Кы´ал±а±а тµбэспит,
 Сорго со²номмут,
 Дьоллоро тохтубут
 Бааллара буолуо дуо?
 Туохтаах буоламмын тугум,
 Ханныктаах буолан ханныгым
 Ту²уй бэйэбин туура былдьаан,
10150 Кµнµм сирин к³рд³рµ³ баарай.
 Икки хонук и´иттэн
 Ата±ым ти²илэ±инэн,
 Си´им тоно±о´унан
 Ньиргиэр и´иллэр буолла,
 К³стµбэт кµµстээ±э
 Кµµс ³ттµнэн
 К³²µлбµн ылаары,
 Санаатын ситээри
 Гынна±а дуу?
10160 
  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Кэп туонууну истибитэ
 Кэтэ±инэн киирдэ,
 Нохтолоох тойон сµрэ±э
 Толугуруу м³²µстэ,
 Хай±ахтаах хара быара
 Хамсыы-хамсыы тµлµннэ,
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 Киирэр киэбэ сирэйигэр оонньоото,
 Быыппастар быччы²а
10170 Быта курдук бы´ыта ыстанна,
 Тµ³´µн и²иирэ
 Тµллэ²нии-тµллэ²нии
 Тµµрµтэ тарта,
 Тµспµт аппатынан
 £р³ сµµрэн кµскэлийэн та±ыста,
 Хара ма²аас суордуу
 Хаах-хуух ха´ыытаата,
 Та²нары сµµрэн
 Батыччахтаан кэлэн,
10180 Тимир килиэ хал±аны
 Ха²ас ³ттµн хайа тэппитэ,
 ¥лтµ ыстанан µрэл гынна,
 Буруо буолан бур±ас гынна.
  Оччо буолту к³р³н туруох
 Ки´и буолуо дуо,
 Хара ла±ыар хаппахчы ортотугар
 То² то´о±о курдук
 Тура тµстэ.
 
  Ыыр-дьаар ыыспа и´игэр
10190 Хабар±ата хатта,
 Куолайа куурда.
 Кы´ыл о±о эрдэ±иттэн,
 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куо
 Абаа´ы аа´ар албастаа±а,
 Куотар кубул±аттаа±а
 Кµн ки´итэ буолан кубулунан
 Киирдэ диэн кутталыттан
 Та²ара табатын курдук
10200 Нарын-намчы м³ссµ³нэ
 £лб³³дµйэн-тымныйан,
 К³±³р³ ³л³н барда,
 Киирэр кµн курдук
 Килбиэннээх иэдэ´э
 Хаана тохтоон



ÊÈÐÈËË ÍÈÊÈÔÎÐÎÂ-Ë£Ê£×££Í

302

 Харааран барда,
 Уран чобоон уостара
 Кубарыйа-кубарыйа к³±³рд³,
 Ч³мчµµк таастыы кµлµмµрдээбит
10210 Кµдээриччи к³рбµт
 Ама ча±аан харахтара
 Туолбут толору ыйдыы
 Тунааран барда.
 
  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Тµµнµктээх уорукка,
 Дьэбиннээх истиэнэ±э
 Хам сааллыбыт сыабы
 Т³рдµттэн тµ³рэ тарта,
10220 Атахтаах таба турбатах
 Чоку к³хсµнµµ килэрийбит,
 То² сиргэ тобулу сааллыбыт
 То´о±олору то±ута тыытта,
 Илиититтэн-ата±ыттан
 Алып салбаныкы быаны
 Быта курдук бы´ыта тыыталаата.
 
  Кылаан Куо балтын
 Тµ³´µгэр к³т³хт³,
 Ньилбэгэр сытыарда,
10230 Хаппар ку²уттан,
 £ттµгµн хара±ыттан
 £лб³т мэ²э уутун
 £р³ ойутан та´ааран,
 Сотуун тириитэ сонун у´улла,
 Халлаан чалахайа та²а´ын
 Хайыта тыытта,
 И´игэр и´эртэ,
 Та´ыгар а±ыныахтаата.
 
  Кылаан Куо кыыс о±о
10240 У´ун тµµн утуйбуттуу
 У´уктан турда.
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  ¥³рµµлэригэр буолан
 То² кµ³с бысты²а
 Тохтоон турдулар.
 Ха²ас ойо±осторун и´игэр
 Хаххаланан сылдьар
 Нохтолоох тойон сµрэхтэрэ
 Толугуруу м³²µстэ,
 Тµ³стэрин бµµтэ±эр
10250 Бµгэн µ³скээбит
 Хай±ахтаах хара быардара
 Хамнаталаан ылла,
 Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн:
 
  – Дьэ буо...
 Кы´ыл о±о эрдэххиттэн
 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куо балтым,
 Убайдаатар убайы²
10260 Эт бэйэбинэн,
 Илэ дьµ´µммµнэн
 Бу кэлэн турабын.
 £л³рбµн-³´³рбµн
 Утуйарга уураммын,
 Дуу´абын тумулга ыйааммын,
 Сиикэй эппин сэймэктэтэн,
 Тыыннаах эппин тырыта сыстаран,
 £л³ сы´а-сы´а ³рµ´µллэн
 Хахсааттаах халлааны
10270 Хайа тэлэйэн,
 Ааспыт сирим аайы
 Алдьархайынан аа²наан,
 Тор±он дьолуо суоллары
 То±ута солоон,
 Адьарай аймахтарын
 Хара²а хаайыыларыттан,
 Тµµнµктээх тµктµйэлэриттэн
 Т³л³ туттарда±ым.
 О±о буолан µ³скээбит
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10280 Орто дойдугар,
 Ки´и буолан иччилэммит
 Ийэ дьа±ыл сиргэр айаннаатыбыт.
 Тµ³рэккэй т³лк³тт³н т³л³рµттµм,
 Халы² алдьархайтан харыстаатым.
 Арыы тыа са±а
 Ара±ас илгэ аллыбыт,
 ¥рдµк томтор са±а
 ¥рµ² тунах µллµбµт,
 Кµ³х чэчир тэнийбит,
10290 Ымыы чыычаах ыллаабыт,
 Кµ³рэгэй чыычаах к³рµлээбит
 Арыылаах эбэбитигэр
 Айаннаатахпыт буоллун!
 
  Тµ³рт быластаах оту
 Тµ³рэ аспыт курдук
 Тµ³рэм тµ³лбэ тµ³´µгэр
 К³т³±³н ылан,
 Обуйуктуур уо´уттан
 Бото тутан убураата,
10300 Кылбаа ма²ан сырайыттан
 Ыга тутан сыллаата.
 
  Кы´ыл о±о эрдэ±иттэн
 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куо
 Алгыстаа±ынан арылыччы к³рд³:
  – Дьэ дуо...
 ¥³рµµ-к³тµµ!
 Дьол-соргу
 Эдэр сааспыттан
10310 Итэ±эс айыыланан
 Кµнµм сирин
 Кµндµтµн к³рд³рб³кк³
 К³стµбэт биистэрэ
 Кµµстэринэн кµрэтэн,
 ¥с ньµкэн µ³дэннэрин тµгэ±эр
 Хааннаах хандылы кэтэрдэн,
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 Хаайыллан сыппыт абаккабын!
 Айыы хаан айма±ар
 Айыллан µ³скээбитим эрэ баар,
10320 Кµн кµбэй ийэкэм
 Тµ³´µн сµмэтиттэн кµндµлэммэккэ,
 А±ам барахсан амара±ын билбэккэ,
 Кµн айыы о±олорун кытары
 О±о ньуолдьа±ай кµммэр
 Кµлэн-µ³рэн оонньоон,
 ¥³скээбэтэх абаккабын!
 Тµ´ээн дуу, илэ дуу
 Убайдаатар убайым
 Кµн ³рк³н улуу´ун
10330 Кµтµр кµµстээ±э
 Айыы хаан айма±ын
 Аарыма ааттаа±а
 Кµнµ² сирин к³мµскээн,
 Айыы² сирин ара²аччылаан54,
 ¥рµ² тыыммын ³рµ´µйдµ²,
 Хаалар тыыммын харыстааты²,
 Добун кэрэ м³ссµ³²²µн
 К³р³р кµнµм баар эбит.
 Махтал! Ба´ыыба!
10340 Уруй! Тускул!
 Айхал! Мичил!
 Буолуохтун!
 
  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Тµ³´µн бµµтэ±иттэн,
 Ар±а´ын кэ±этиттэн
 Тµµ мээчиги ойутан та´ааран,
 ¥³´э кµдээриппитэ,
 Кµдэннээх кутуруктаах
10350 Кµдэн кугас ат
 Тыбыырбытынан-и²эрсийбитинэн
 Иччитин иннигэр
 Дьирэс гына тµстэ.

54 Рукописка: ...араччылаан
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  Балтын илиитин и´игэр ылан
 Имэрийбитэ-томоруйбута,
 Харалаабыт отон са±а буолтунун
 Атын у²а кулгаа±ар укпута,
 Мэйиитин диэки мэлис гынна.
  Хатыы к³мµс к³нт³´µн
10360 Хаба тардан ылла,
 О´уордаах ойуулаах ы²ыырыгар
 Хап гына хатана тµстэ.
 А±ыс иилээх са±алаах
 Атааннаах м³²µ³ннээх
 Айыы сирин а²аардаан аа´ар,
 Орто дойдуну
 Ортотунан дьураадыйар,
 Дьаргыл дьа±ыа айан суолун
 Арыйа тэлэннэр,
10370 Айаннаабытынан бардылар.
 
  Ат сылгы барахсан
 Соруттарыыта суох
 Со´умардык ойдо,
 Айаннаабыт омуннарыгар
 Сааллар ча±ыл±ан 
 Самыытыгар дапсыйда,
 Сµллэр эти²
 К³хсµлэригэр лµ²сµйдэ.
 Ардахтаах былыт аргыарданан,
10380 Толонноох былыт до±у´уолланан
 Кµдэн холорук ортотунан
 Кµдээрийэ к³ттµлэр.
  Аан дьалхаан кµдэн
 Аргыста´ан и´эн аара хаалла,
 Ситиэм диэбит силлиэ
 Сиппэккэ сир диэки симэлийдэ,
 Сиэлэ-кутуруга 
 Сирэлийэ к³тт³.
 У´ун у²уох урусхалламмыт,
10390 Кылгас у²уох кыстаммыт,
 Хара хаан халыйбыт,
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 Эт-сиин сэймэктэммит,
 Атах-илии арахсыбыт,
 Сото-мµ´э тостубут,
 Бары²ныыллара бараммыт,
 Кэнчээрилэрэ кэхтибит,
 Кэскиллэрэ эстибит
 К³стµбэт бии´ин дойдутуттан,
 ¥с ньµкэн µ³дэн тµгэ±иттэн
10400 £р³ сµµрдэн тахсыбыттара,
 Аан ийэ дойдулара
 Ара±ас чэчирэ а²ас гына тµстэ.
  Илин диэкиттэн
 Итии салгын илгийдэ,
 Сылаас салгын сырайдарын сылытта,
 Кµн кыы´а кµлэ-µ³рэ к³рµстэ,
 Ый кыы´а ымайа то´уйда.
  Уйгу быйа² унаардаах,
 Кэрэ кэскил иэннээх
10410 Айыы´ыт айанныыр ааттыгынан
 Т³р³³бµт т³рµт дойдуларын
 Дьоллоох суолун тутан,
 Арыынан алла сытар
 Ача кµ³х оттоох
 Арыылаах алаастарын
 Айылгылаан ааттыгын арыйан,
 Хахаарытта Эбэ Хотуммут
 Ханайар хаба ортото
 Бу ту´унан буолуо,
10420 Ууланан-хааланан,
 У²уохтанан-эттэнэн
 Кµн сирин к³рбµт
 К³мµс уоруктарыгар
 К³²µ-ха²ы кµµстээхтик
 ¥рµ² былыттары
 ¥³´ээ дьайы²нарынан,
 Ардах былыттарын
 Аллараа та´ааларынан
 Алгыстаахтык айанныы турдулар.
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10430  Кµн сирин дьонноро
 К³´µтэллэригэр к³хсµлэрэ богдойдо,
 Кэтэ´эллэригэр кэтэхтэрэ кэлтэйдэ.
 Аан дойду аарыма уда±ана
 Иэхэлимэ Куо эдьиийдэрэ
 Аал уотун иннигэр
 Аргынньахтаан олорон
 Аам-саам тутунна,
 ¥с былас у´уннаах
 ¥рµ² к³мµс батта±ын
10440 ¥рэйэ ыста,
 Аал уотун амтаннаах ас µрдµнэн
 А´ата-а´ата 
 Са²алаах буола олордо:
  – Илбистээх этим тарта,
 Алгыстаах айа±ым,
 Хому´уннаах куолайым
 Этэн эгэлдьитэр
 Кэмэ кэллэ диэтэ±им дуу,
 А±ыс хара±алаах ар±аа
10450 Айан суолун т³рдµгэр
 Ытык мас т³б³тµгэр олорон,
 Ийэ сирбин эргитэ
 Аан дойдубун а²аарытан к³³ртµм:
  Туура тэбэр
 Туйах тыа´ын и´иттим,
 Иэйиэх-куойуох санааларым
 Иэним µµтµнэн иэнигийэн киирдилэр.
  Чэ эрэ, нохолоор, хотуйдаар,
 Оро²²утун булу²,
10460 Олоххутун о²ору²
 Аал уоккутун,
 Аан дойдугут иччилэрин
 Айыылаах а´аабатах,
 Буруйдаах чуга´аабатах
 Амтаннаах ас µрдµнэн
 Айахта туту²!
 Алгыста эти²!
 Доом эрэ доом!
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  Айаным аргыстара,
10470 Суолум до±отторо,
 К³т³р кынаттарым,
 Сµµрэр сµ´µ³хтэрим,
 Ахтар Айыы´ыттарым,
 Илбистээх айаммар,
 Иннибин ирдээччилэрим,
 Мо´оллоох кэммэр
 Ойо±оспуттан ³й³³ччµлэрим,
 Кэнтиктээх айаммар
 Кэннибиттэн баты´ааччыларым,
10480 Кэли² бэттэх буолу²!
 Кµн сиригэр
 Кыыс дьахтар
 И²эри далай и´ин тµгэ±эр,
 Кудулу далай кутта±ын анныгар
 То±ус ый то±ус хонук устата
 ¥³скэтэн-µµннэрэн,
 Т³рµµр гына т³лк³л³³бµт
 Алгыстаах Ала Мылахсын
 Хара кµлµккэр аатта´ан эрэбин.
10490  Кµнµм сирин дьолугар
 £р³г³й кµнэ µµнэрэ,
 Саргы дьаалы салаллара буолла.
 То±ус сµ´µ³х кыы´ааннаах
 Соммун кэтэммин,
 Сэттэ сµргµ³х кыы´ааннаах
 Та²аспын та²наммын
 Илбистээх тылбынан
 Т³лк³ тµ´эрэр,
 Тµ³рэх олордор кµнµм µµннэ,
10500 Ньуолдьа±ай мэнэрик
 Туойарым буолла,
 Сатыы мэнэрик
 Са²арыах санааларым
 Сайа охсон киирдэ.
 Доом эни доом!
  ¥тµ³ битим µмµрµтэ тарта,
 ¥³рµµ буолаары гынна,
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 Истэ сэргээ²,
 К³р³ бол±ойу²!
10510 Кµммµт кµ²э´этэ,
 Олохпут к³мµскэлэ
 Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Алгыспыт курдук
 Айдааннаах аартыгы арыйан,
 Тор±он суолу тобулан,
 £´µн-саа´ын сити´эн,
 Санныгар дылы 
 Саргыта салаллан,
10520 £ттµгэр дылытын
 £р³г³й³ µрдээн,
 £лµµ ньµкэн тµгэ±иттэн
 Кы´ыл о±о эрдэ±иттэн
 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куо балтытын
 Айыыларын сиригэр
 Атахтара µктэннэ,
 Алгыстаах айан суолун тутан
 Кэннилэрэ кэбири,
10530 Иннилэрэ ибири билбэккэ
 И´эллэр диэтэ±им дуу.
 ¥³рбµт бэлиэлэрэ
 £ттµгµм µµтµнэн,
 Чуга´аабыт бэлиэлэрэ
 Оройум µµтµнэн
 Охсуллан ааста диэтэ±им дуу.
 Доом ини дом!
 О±олорбут дьоллоругар,
 £н³р µ³скэмнэригэр
10540 ¥рдµк ааттарыгар
 Иэйэхсит Ийэ Хотуммут,
 Айыы´ыт а±аспын
 Илэ бэйэлэринэн
 Айхаллаабыт са²алара
 Кулгаа±ым µµтµнэн
 Охсуллан ааста диэтэ±им дуу!
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 Доом ини дом!
 Уруй! Айхал!
 Айхал! Мичил буолла!
10550  Бар дьоммут бары кэли²,
 Кµн дьоно µмµ³рµ´э тµмсµ²!
 Ый устата ы´ыахта тэрийи²,
 Отут хонукка
 Оонньуута олохтоо²,
 Кэнэ±э´ин кэнэ±эс,
 Хойуккутун хойут
 ¥µнэр µтµ³ к³лµ³нэ
 Саныылларын ту´угар
 Сэттэ уон сэттэ
10560 Сэлэ сэргэтэ туруору²,
 Аал уоту
 Аан дойду иччилэрин а´атар
 Алгысчытта бэлэмнээ²!
 Ураа²хай сахалар т³р³ппµт
 Уу´уран тэнийэрин ту´угар
 Унаар буруота уу´аты²!
 Айбыт Айыы´ыттарбыт
 Астыналларын курдук
 Иэйэхсит Ийэкэбит
10570 Иэйэрин курдук
 Эриэн ситии хата²²ыт,
 Эриэккэс киэргэл тµ´эрэн,
 Сэлэ аайы тарды²!
 ¥³´ээ µрдµк Айыы´ыттар
 ¥³рэллэрин курдук
 Сиэллээхтик ас сытына
 Сириэдитэ та´аары²!
 Дьиэ та´ыгар,
 Тэлгэ´э и´игэр
10580 Тэ´иин тутааччыта бэлэмнээ²!
 Айыы дьоно µ³рэн-к³т³н,
 ¥мµ³рµ´э тµмсµ²!
 Уруй буоллун!
 Туску буоллун!
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  Кэлии-барыы,
 Ы²ырсыы,
 Кэпсэл-ипсэл
 Онтон-мантан мунньустуу,
 Билэ-к³р³ сэргэ±элээ´ин,
10590 С³±µµ-махтайыы,
 Сµпсµлгэн буолла.
 
  Ала´а бараан дьиэ
 А±а ба´ылыга
 А±алара о±онньор
 Моруот Боотур
 Саманнык са²алаах,
 Ити курдук диэн
 Дьа´алталаах буола олордо:
  – К³т³р кынаттаах
10600 ¥стэ тµ´эн сынньанан
 Тиийэр сиригэр,
 То±ус дойду ула±атыттан
 То±у тардан туойар,
 Дор±оон тойуксуту ы²ыттары²! 
 Отут хонук устата
 Олорбутунан утуйа-утуйа
 Оло²холуур Орулуос о±онньору
 Сэлиик атта
 Сэтиилэнэн тиийэн а±алы²!
10610 Айхаллаан ал±аата±ына
 Аал уотун иччитэ
 А²аарыгар дылы тахсан,
 И´ийэн олорон и´иллиир,
 Уруйдаан-тускуллаан эттэ±инэ
 Сэттэ ты´ы кыталыктар
 ¥рдµк томторго тµ´эн µтµктэр
 Албан алгысчыты а±алтары²!
 Сэттэ силээн ба´ыгар
 Ампаар а²ара аска астыммат
10620 А´амньыт К³н³ К³³´³к³´µ, –
  Диэн эрдэ±инэ,
 Сорукка сылдьар
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 Сорук боллур Лэкэттэ уол:
  «Ол кырдьа±а´ы
 Туох ата-о±у´а 
 Кыайан а±алар?» – диэбитигэр, 
  Моруот Боотур:
 – Тэрээх сµгэлээх
 Тэллэриис уу´у ы²ыры²!
10630 Алта акка анаан
 Киил ма´ы кэтэччи таттаран,
 Уоннуу айахтаан
 Сылбыр±а сырыылаах
 Сыар±ата о²орон а±алтары²!
 Ки´и-сµ³´µ
 Кµн сирин µрдµгэр
 ¥мµ³рµ´эн, µ³рэн-к³т³н
 Олороллорун тухары
 К³р³-µ³рэ сырыттыннар диэн,
10640 Сэттэ уон сэттэ
 Сэлэ сэргэни туруортары²!
 Кэнэ±эски µ³скµµр
 Кэнчээри ыччаттарбытыгар
 Хойутун хойут
 Кэрэ бэлэх буоллун диэн,
 Алта уон алта
 Сиэллээх сэлэни астары²!
 Кµммµт к³р³н
 Кµлэ µ³рдµн,
10650 Ыйбыт к³р³н
 Ымайа µ³рдµн,
 Орто туруу дойду
 £р³й³р ортотугар,
 Килбэйэр киинигэр
 Дирбиэннээх-дарбааннаах,
 ¥³рµµлээх-к³тµµлээх
 ¥с кµннµк сиртэн
 ¥³мэн тиийбэт
 Арыылаах Эбэ Хотуммутун
10660 Иилии эргийэ
 Тµ´µлгэни тµ´эри²!
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  Симэхсин эмээхсин
 Сµµс ынах киирдэ±инэ
 Сµтэн хаалар
 Сµµнэ улахан хотонун
 Ортолуу кµрдьэн и´эн,
 Этэ тардан иэнэ кэдэ²нээтэ,
 Хаа´а тардан,
 Сирэйин дуома
10670 Ха²ас ³ттµгэр хаанньары тарта.
 Силэ бырда²алаан,
 Э²элэйэ а´ыллан,
 Сыалдьата сылбырыйан,
 Саахтаах кµрдьэ±ин
 Та²нары тайахтанан,
 О´ох т³рдµнээ±и аанынан
 Ойон киирэн и´эн,
 Мэник о±олор мээнэ бырахпыт
 Талкылара сытарыттан
10680 Хара быарынан,
 Тас иэнинэн тµ´эн,
 ¥с ойо±о´ун µлтµ тµ´эн,
 Ыарыытын тулуйбакка
 Ынчыктыы сытан,
 Саманнык диэн
 Са²алаах буолбут:
  – И´эллэр диэтим буолбат дуо!
 Кылар да буолларбын
 Кылатарым µчµгэй,
10690 Алаа да буолларбын
 Атыны араарааччыбын.
 Мин да±аны эдэр-сэнэх сылдьаммын
 Этим-сииним баарыгар
 Баардаахтар маппатахтара
 Ыйытала´ааччыларга ыллам буоларым,
 К³рд³´³³ччµлэргэ к³²µллµµр буоларым.
 Кырдьар кырыы´ыгар
 Сорсуйар соругар тµбэ´эн
 ¥µтµм-хайа±а´ым бµ³лэнэн,
10700 Кыыба±алаахтар кы´аллыбат,
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 К³рд³´³³ччµлэр кµндµ
 Буолтарын и´ин,
 Хара±ым к³р³р,
 Кулгаа±ым истэр.
 О±олорбут барахсаттар
 Хахаарытта Эбэбитин
 Хаба ортотун аастылар.
 Олоп-чолоп уолаттар-кыргыттар,
 Ончу долуой итэ±эйбэккит
10710 Тахсан... – диэн и´эн,
  Иэнин и²иирэ тардан,
 Мууска бырахпыт балыктыы
 Эриллэ тэйэ сытта.
 То±ус толомон уолаттар
 М³т³рµ´эн кэлэннэр,
 Саах кµрдьэр кµрдьэхтэри
 Са±атыттан ыланнар,
 Оттоох кµкµргэ олоттулар.
 
  Киэ² нэлэмэн тиэргэ²²э
10720 Аар ба±ах аттыгар,
 Тойон сэргэ тулатыгар
 Туйах тыа´а чубугураан кэллэ.
 
  Тэ´иин тутааччылар
 Тэлэкэчи´эн та±ыстылар,
 ¥³рµµ-к³тµµ,
 ¥мµ³рµ´µµ буолла.
 
  Аан дойду аарыма бухатыыра
 Кµн сирин бµтµн кµµстээ±э
 Хабыр Киирсиилээх
10730 Хабытта Бэргэн
 Кµдэннээх кутуруктаах
 Кµµдэн кугас атын
 У²а кулгаа±ыттан
 Орулуос сымыытын
 Ойутан та´ааран,
 ¥³´ээ халлаа²²а кµдээрииппитэ,
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 Кы´ыл о±о эрдэ±иттэн
 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куо
10740 Кыыс о±о кылааннаа±а
 Тиэргэн ортотугар
 Дьирэс гына тустэ.
 
  Аан дойду дьоно аймала´а,
 Кµн сирин дьонноро
 Кµµгµнэ´э тµстµлэр.
 Аллараа уостарыттан
 Алта хамыйах арыылаах,
 ¥³´ээ уостарыттан
 ¥с хамыйах µµттээх,
10750 Хаан аллан тахсыар дылытын
 Сылластылар-убурастылар.
 
  Кылаан Куо
 Арыынан аллар
 Ача кµ³х оттоох,
 ¥µт к³лµкэлэрдээх,
 Сµ³гэй бадарааннаах
 Арыылаах алаа´ын 
 Кытыы ³ттµн
 Кыйа сылдьан:
10760  – Дьэ буо...
 Итии салгынынан
 Иэйэ сытар,
 Ийэ сирим барахсан
 Ара±ас далбар сытынан
 А²ылыйа турар
 Аан дойдум,
 Айыы´ыт Хотун айхаллаабыт,
 Иэйэхсит Хотун э±эрдэлээбит,
 Аллар быйа²наах,
10770 Толору уйгулаах
 Арыылаах алаа´ым,
 Кэскиллээх киэ² киэлигэр
 К³хсµттэн тэ´ииннээх,
 А´ыныгас санаалаах
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 Айыы дьоно айыллан уу´аабыт
 Нэлим сиэллээх дэлэйэн µ³скээбит,
 Ураа муостаах уу´аан тэнийбит,
 Орто туруу дойдубар
 Олохсуйан-улуутуйан µ³скээбит,
10780 Хахаарытта Эбэ Хотунум,
 Кµ³рэгэй чыычаа±ым к³рµлээбит,
 Ымыы чыычаа±ым ыллаабыт,
 Ара±ас быйа²ынан маанылыыр
 Иэйэхсит суола тэлэллибит,
 Айыы´ыт ааттыга а´ыллыбыт,
 Алаастарым-сы´ыыларым,
 Кы´ыл о±о эрдэхпиттэн
 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куо о±о±утуттан
10790 Сµ´µ³хтээх бэйэм сµгµрµйэн,
 Тэбэр сµрэ±им иэйиитинэн,
 Сахалыы санаабынан
 Н³рµ³н н³ргµйдэ±им буоллун!
 О±о му²утук санаабар,
 Сиргэ тµспµт сэрэбэйим,
 Окко тµспµт о²о´уум,
 Маннык эбит буолла±а диэбитим,
 Ону баара,
 Дьоллоох уол о±о
10800 Убайдаах буоламмын,
 К³стµбэт бии´ин
 Ньµкэн µ³дэнин тµгэ±иттэн
 Алдьархайга аа²наппакка.
 Была±айга былдьаппакка,
 Ара±ас быйа² айыллыбыт,
 Киэ² кэскил чэчирээбит
 Т³р³³бµт буорбар
 Айыым т³рµт дьонугар
 А±албыты² и´ин,
10810 Сµ´µ³хтээх бэйэм сµгµрµйэбин!
 
  Кµн сирин к³рд³рбµт
 Кµн кµбэй ийэтэ
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 Кыыс Кылаарытта,
 Омур±ан устата
 Оронон туран,
 Тµ³рт салаалаах
 Талах маска
 Тµ³´µттэн т³´µµлэнэн туран,
 Уруй айхал этэн,
10820 Ыллыы-туойа турда:
  – Дьэ дуо, до±оттоор,
 Тµ³´µм сµмэтинэн,
 Эмиийим µµтµнэн
 Арчылаан а´аппыт,
 К³мµс кµ³рэгэйдэрим,
 К³рд³р хара±ым дьµккэлэрэ,
 К³тµрдэр тии´им миилэлэрэ,
 Сµллэр сµрэ±им чопчуларын
 К³р³р кµндµ кµн µµннэ.
10830 Айыы´ыт а±аспыт,
 Иэйэхсит Ийэ Хотуммут
 А±ыс татал±алаах ааттыгы арыйар,
 То±ус то±ойдоох суолу тобулар
 К³хсµттэн тэ´ииннээх
 Кµнµн улуу´ун
 К³хсµнэн к³мµскµµр
 Кµдэн кµµстээ±и
 Кµндµлээбиккит ту´угар
 Алгыс тыллаах айхал буоллун!
10840 Кыырт к³т³р курдук
 Кы´ыгырайа к³т³н тиийэн,
 Эрэйи э²эргинэн тэлэн,
 £ст³³хт³ргµн ³´³г³йд³³н,
 Саастаахтаргын самнаран,
 Кы´ыл о±о эрэ±иттэн
 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куо балтыгын
 Иэримэ дьиэтигэр эргилиннэрди²!
 Уруй! Уруй! Уруй!
10850 Албан дьа´ах ааты²
 То±ус добун дойду устун
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 Дор±оон буолан дуора´ыйдын!
 Киэ² сибиир иэнинэн
 Алгыстаах эппитин курдук
 Ааты² аарыгыран и´илиннин!
 Самнан биэрбэт
 Саргыбыт салалыннын,
 Охтон биэрбэт
 Дьолбут соноото!
10860 ¥рµмэ долгуннаах
 ¥³´ээ дойдуттан
 ¥тµмэх санаалаахтар
 Т³б³бµт оройун дь³л³ тµ´эн,
 Тµ³рэхпитин тµ²нэрбэтиннэр.
 Аллараа дойдуттан
 А±ыс бии´ин уустара
 Ада±ыйан тахсаннар,
 Аймах уруу дьоннорбутун,
 Ата±астыыр буолбатыннар!
10870 Чэйи² µтµ³ санаалаах
 Кµммµт сирин дьонноро,
 Кэнчээрилиир ыччаттарбыт
 Кэскиллэрин ту´угар,
 О±о эдэр дьоннорбут
 Олохторун ту´угар
 Т³рµµр о±олорбут т³лк³л³р³
 Т³ннµбэтин ту´угар,
 Т³лк³л³³х тµ´µлгэни т³рµттээ²!
 
  Кы´ыл о±о эрдэ±иттэн
10880 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куо:
  «К³стµбэт биистэрин
 К³лб³хт³³х дьайдара
 К³л³´µн буолан и²эн,
 Эмньик эппин-хааммын
 Иинэ±ирдэ сылдьыа,
 Хара дьайдара и²эн
 О±о сааспын огдолдьутуо,
 Эдэр саа´ым эрдэ эмэ±ириэ,
10890 Олохпор охсуулаах буолуо» - диэн,
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  Сэттэ уон сэттэ
 Сиилээннэртэн сиэти´эн,
 А±ыс уон а±ыс алааспар
 Баранар бастарыттан тардан,
 ¥с сµллэр сµµнэ µрэхтэр
 Тµмµллэр сµллэр сµнньµлэригэр
 То² мас турбутунан барар,
 То±ус мастаах о²очо
 Туос тордуйа курдук
10900 То±у эриллэр
 Будулуйар бурул±аныгар
 ¥с тµµннээх кµн
 Хастыы анньынна,
 К³²µ суунна.
 
  Ала´а бараан дьиэ
 А±а ба´ылыга
 А±алара о±онньор
 Моруот Боотур
 То±ус бууттаах торуоскатын
10910 Туора тайахтанан,
 Субу курдук диэн тойуктаах,
 Сити курдук диэн
 Алгыс тыллаах буола турта µ´µ:
  – Кµн сиригэр т³р³³н кэлэн,
 Дьон буолан уларыйбыт
 К³мµс чыычаахпыт
 Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн,
 Соргулаахтык сылдьа²²ын,
10920 Алгыстаахтык айаннаа²²ын
 К³мµс кµ³рэгэйбитин
 Кµнµн сирин к³рд³рдµ².
 Ураа²хай сахалар
 Орто туруу дойдуга
 Унаар буруолара тунаарарын,
 ¥с саха µ³скµµрµн,
 Тµ³рт саха т³рµµрµн,
 Кэнчээрибит кэ²иирин,
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 Кэскилин о²орду².
10930 Уруй буоллун!
 Тускул буоллун!
  Кылаан Куо,
 К³мµс тµ³стээх кµ³рэгэйбит,
 Кыыс о±о окко тµспµт о²о´уу²,
 Сиргэ тµспµт сэрэбэйи² буолла±а,
 Атын а±а уу´ун анала буолла±ы²
 Ол бы´ыытынан
 Тэллэххэ сытыахтаах
 Тэ²нээх до±ору²,
10940 Хоойго сытыахтаах
 Холоонноох до±ору²,
 Килбиэннээх ки´и²,
 Аналлаах ата´ы²
 Эркин курдук эрэли²
 Элэс Бэргэн диэн буолар.
  Эр бэрдэ, элик µтµ³тэ,
 Эмньик эрдэ±иттэн эрэлэ
 Эн эрэ бааргын.
 Ыраах сиргэ ыырданан,
10950 Туспа дойдуга оло±уран,
 Ала´а дьиэлэнэн,
 Аал уоту оттунан,
 Киэ² нэлэмэн тиэргэннэнэн,
 Аар ба±а±ы туруоран,
 Т³р³т³р о±ону т³лк³лµµр,
 Иитэр сµ³´µнµ кµрµ³лµµр,
 Иэримэ дьиэ иэйиэхситэ буола±ын.
 
  Элэмэс дьоруо аттаах
 Элэс Бэргэн:
10960  – Дьэ буо!
 Кимтэн кииннээх,
 Хантан хааннаах,
 Хайа дойду
 Хатан и²иирдээ±э
 Туох ханнык дойдуга
 ¥³скээбит т³л³´µйбµт
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 Уол о±ото
 Би´иги дьон
 Киэ² ыырбытын,
10970 Аан дойдубутун
 Аат ааттаан,
 Суон соруктанан
 Кэлэн тура±ын диэтэргит:
  Субу самантан,
 Сайы²²ы кµн тахсыытын ту´унан
 Илин халлаан
 Оройор ортотугар,
 Килбэйэр киинигэр
 Хотой кыыл куорсунун
10980 То±уста уларыттан
 Тиийэр сиригэр
 Тµ³рт тµ³рэм туйахтаах
 Дь³´³г³й о±ото
 Тµ³рт хонукка т³гµрµйэн
 У´угун-ула±атын булбатах
 Аламай элбэх алаастардаах,
 Кыталык к³т³рµм
 Кытыылыы к³т³н,
 Кытылын булбатах,
10990 Кылбаарытта сы´ыылардаах,
 Кµµлэлээх - диэн
 Кµлбµтµнэн тахсар кµннээх,
 Ымайбытынан тахсар ыйдаах,
 Ки´и-сµ³´µ µ³скµµр-тэнийэр
 Дойду киэнэ чулуутугар
 Сир киэнэ кэрэтигэр олохтоох
 Элэмэс дьоруо аттаах
 Элэс Бэргэн диэммин.
  Туох ханнык
11000 Дьон киэнэ µтµ³лэриттэн
 ¥³скээн-т³р³³н
 Тахсыбыккыный диэтэргит,
 Аан дойду дьонун-сэргэтин
 Алгыстаах тылынан
 Абырыырга ананан айыллыбыт
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 Арчыына Куо диэн ийэттэн,
 К³рµлµ³±µн ба±арда±ына
 Былыттаах халлааны
 Быыра о±унан
11010 Бы´ыта ытыалыыр,
 Хал±а´а таа´ынан
 Хабылык оонньуур
 Оно´уйа Боотур диэн
 О±онньордоох эмээхсин
 О±олоро буолабын.
  Эдэр ки´и буоламмын
 Си´им этэ ситэн,
 Холум эйгэ хойдон,
 Ала буур±а аргыстанан,
11020 Толон самыыр до±ордонон,
 Кы´ыл о±о эрдэххиттэн
 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куо,
 Эн би´иккини
 Дьоллорун холбоон,
 Кэскиллэрин тэнитэн,
 Кэргэннии буолан,
 Ала´а дьиэлэнниннэр,
 Аал уоту оттунаннар,
11030 Кэнчээри ыччаттары тэниттиннэр,
 Т³рµµр о±ону т³лк³л³³тµннэр,
 Иитэр сµ³´µн иччилээтиннэр диэн,
 Ахтар Айыы´ыт а±аспыт
 Анаан-минээн айбыта.
 Тэллэххэ сытар тэ²нээ±им,
 Хоонньуга сытар холоонноо±ум,
 Сµµс сааспытыгар дылы
 Сµбэнэн олоруохпут диэн,
 С³бµлэ´эр буоллаххына
11040 Айаххынан аччыктатыам,
 Атаххынан то²оруом суо±а.
 Кµн таа´ын курдук
 Кµндµтµк тутуом,
 ¥йэ²-саа´ы² тухары
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 Иэримэ дьиэбит
 Иэйэхситэ буолуо².
 
  Кы´ыл о±о эрдэ±иттэн
 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куо
11050 Элэмэс дьоруо аттаах
 Элэс Бэргэн диэки
 Эрэллээхтик к³р³н туран,
 Субурдук диэн тойуктаах,
 Ити курдук диэн
 Ырыалаах буола
 Турбута µ´µ:
  – Дьэ буо!
 Ахтар Айыы´ыппыт
 Айхаллаан анаабыта кытаанах,
11060 Дьыл±а Тойоммут
 Ыйбыт ыйаа±а кµµстээх,
 Эн курдук эр бэрдиниин
 Туох диэммин
 Олох олорортон утарыамый,
 Т³р³³бµт т³рµт сири²
 Арылы киэ² аартыгын
 Арыйсарга бэлэммин.
 Кыыс о±о омук анала диэннэр
 £бµгэлэрбит барахсаттар,
11070 £т³рµ к³р³н эппиттэрэ баар,
 Ту²уй о±о туспа сиргэ тиийэн,
 Унаар буруону тунаардарбар,
 ¥с саханы µ³скэтэрбэр,
 Тµ³рт саханы т³р³т³рб³р,
 Кэнчээрини кэ²этэрбэр,
 Бу кµнтэн ылата
 Эрэллээх ки´им эн буола±ын,
 Бар дьонум барахсаттар,
 Туспа дойду иччилэрэ,
11080 Туора уллу²ах киирдэ диэннэр,
 Туората к³рб³тт³рµн ту´угар,
 Олохсуйа кэлбит о±олорун
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 Дьоллоох хоннохторугар хор±оттуннар,
 Кэргэн буолан кэлбит ки´илэрин
 Кэскиллээх киэлилэригэр киллэрдиннэр,
 Ньуолдьа±ай кыыс о±о
 Ураа²хай ки´итин утумната,
 Ала´а дьиэни арчылыы,
 А±а уу´ун ааттата,
11090 Ийэ уу´ун тэнитэ,
 Алтан сэргэни анньа,
 Ураа муостаа±ы уу´ата,
 Сыспай сиэллээ±и иитэ
 Кэллэ диэннэр,
 Айыы эдьиийдэрим µ³рэ-к³т³
 Айхаллыы к³рс³лл³рµн ту´угар,
 К³рд³´³н-аатта´ан,
 Т³рµ³бµт т³рµт
 Тиэргэним ортотугар
11100 Куру² тыа кураанах ма´ынан
 Аал уоту оттон,
 Амтаннаах ас µрдµнэн
 Айах тутан, 
 Алгыс тылын этэ²²ит
 Айхаллаан-уруйдаан,
 А´аты²-маанылаа²,
 Сыспай сиэллээххит кутуругуттан
 Сытта-сымарда та´аары²!
 
  Кы´ыл о±о эрдэ±иттэн
11110 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куо
 Ба±арбыт ба±атын,
 Санаабыт санаатын
 Бар дьонугар этэн бµтэн,
 Кыбыста бы´ыытыйбытынан
 Кыатана туттан,
 Эрэллээх до±оругар
 Элэмэс дьоруо аттаах
 Элэс Бэргэ²²э
11120 Илиитин биэрэн,
 С³бµлээбитин биллэрдэ.
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  Сэттэ кыталык курдук кыргыттар
 Таба о±отун курдук та²ыннардылар,
 Саарба±а са´ыардылар,
 Киискэ кистээтилэр,
 Кэрэмэ´инэн киэргэттилэр,
 К³мµс киэргэлинэн кµндµлээтилэр,
 Басты²анан маанылаатылар,
 Барыы малаа´ыныгар
11130 Бар дьоно бары тµмµстµлэр.
 
  Албан алгысчыт
 Аал уотун иннигэр
 Аргынньахтаан олорон
 Саманнык диэн
 Алгыс алгыы олорто µ´µ:
  – Кµ²²э к³рбµт к³мµс чыычаахтарбыт
 Дьолгутун холбоо²²ут
 Кэскиллээ±и санана²²ыт,
 Т³р³т³р о±ону т³лк³лµµр,
11140 Иитэр сµ³´µнµ кµрµ³лµµр,
 Кµлбµтµнэн тахсар кµннээх,
 Ымайбытынан тахсар ыйдаах
 Дьон-сэргэ µ³скµµр-тэнийэр,
 Кµµлэлээх Эбэбит
 Алгыстаах айанын суолун
 Арыйар кµ²²µт µµммµтµнэн
 Аан дойдугут дьоннорун ааттарыттан
 Алгыс тылын эттэхпит буолуохтун.
 Сµµ´µгэр туо´ахтаах
11150 Таллан эбириэн
 Ту²уй бургунас
 Амтаннаах а´ын µрдµнэн
 Айах тутан а´атан эрэбит.
 Мичик гын!
 Кµлµм гын!
 Аан дойдубут иччитэ
 Аан Алахчын хотун эдьиийбит
 О±олорбут ту´угар
 Сиэллээх киэргэллээх,
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11160 Т³лк³л³³х тµ³рэ±и кэби´эн,
 Кэлэр кэскиллэрин
 Кэрэ´илээн эрэбит.
 Бэттэх к³р³н мичик гын!
 Антах к³р³н ымах гын!
 Ала´а бараан дьиэлэрэ
 Иллээх кэргэн 
 Сылаас сымна±ас
 Уйалара буолуохтун,
 Кылааннаах кыыс о±обут
11170 Атын алааска тиийэн,
 Дьиэ кэргэн
 Иэримэ ийэтэ буоллун,
 Аал уоту оттунан,
 Ураа²хай сахалары уу´аттын!
 Киэ² нэлэмэн тиэргэ²²итигэр
 Кµ³рэгэй чыычаах
 Уйа туттуохтун,
 Толору томто±ор тµ³´µгэр
 Ымыы чыычаахтар ыллыахтыннар,
11180 ¥рдµк Айыы´ыттарбытыттан
 Алгыс тылын этэммит
 Атын дойду иччилэрэ
 Аты²ырыы к³рб³тµннэр диэн,
 Дьол-соргу к³рд³´³н,
 Сµ´µ³хтээх бэйэбит сµгµрµйэн,
 Хоолдьуктаах бэйэбит хо²куйан,
 Ураанньыктаах сирэйдээх
 Улаан биэбит
 Кырылыы кыынньыбыт кымы´ынан
11190 Айах тутан а´аттахпыт буоллун!
 О±олорбут барахсаттар
 Дьолгутун холбообут
 Дьо´ун мааны кµ²²µтµнэн,
 Дьону-сэргэни
 Торумнаан µ³скэтэр,
 Уру² Аар Тойон э´эбитин,
 Аан дойдубут иччилэрин,
 Бары µмµ³рµ´э тµмсэммит
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 Биэриилээх биэс,
11200 Уунуулаах уон тарбахпытынан
 Айыылаах а´аабатах,
 Кирдээх-дьайдаах сыстыбатах,
 Айыы дьонун маанылаах а´ынан
 Айах тутан
 Кµндµлээтэхпит буолуохтун!
 Кэлэр кэнчээри ыччаты
 Айан арчылаан биэрээччи
 Таллан ходу´а са±а
 Дьоллоох ньилбэктээх,
11210 То±ой тумул са±а
 Толору томто±ор тµ³стээх,
 Нуолур солко курдук
 Сытыары сымна±ас тµ´эхтээх,
 Би´иктээх о±о биэриилээх,
 Баччыр о±о маныылаах
 Айыы´ыт Ийэ Хотуммутуттан
 Уон уолан дугуй уолаттар дуу´аларын
 У²а хонноххор уктан,
 Ха²ас хонноххор
11220 А±ыс кындыа кылыс кыргыттар
 Сырдык ыраас дуу´аларын
 Кыбынан киирэн,
 Уруйдаан-айхаллаан,
 К³мµс ийэ±э кµндµлµµр буолаар диэн,
 К³рд³ст³хпµт-ааттастахпыт буоллун!
 Сэттэ µйэ тухары
 Чэчирии тэнийи²,
 А±ыс µйэ тухары
 А±а уу´ун ааттата туру²,
11230 То±ус µйэ тухары
 Ийэ уу´ун тэнити²!
 Кэннигит кэбири билбэтин,
 Иннигит ибири билбэтин!
 
  Дьэ, ити курдук
 Сиэри-туому туттан,
 Дойдуларын дьоно,
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 Аймах билэ дьонноро
 Кэрэ тыл кэскиллээ±ин этэн,
 Уруйдаан-айхаллаан,
11240 Итии салгын илгийэр,
 Илин халлаан
 Э²элдьийэн к³ст³р
 Сиэллээх нэлим ааттык т³рдµгэр,
 А±ыс µйэ тухары
 Аатыран аарыгыран µµммµт
 Аарыма мас т³рдµгэр,
 Т³бµрµ³ннµµ мунньустан,
 Сылайыахтарыгар дылы сылластылар,
 Уоскуйуохтарыгар дылы убурастылар.
11250 
  Халлаан суола хайы´ардаах,
 ¥ргэл сулус к³л³л³³х
 Аан дойду аарыма
 Орто дойду улуу ойууна
 Дабдака кырдьа±ас
 Улуу мас т³рдµттэн
 То±ус хаамыыны тэйэн,
 Ааттык ортотугар
 И´ин тµгэ±эр
 Сибигинэйэ былаастаан,
11260 ¥³´ээ ¥рдµк Айыы´ыттартан
 К³рд³´³н-аатта´ан,
 Алгыс тылын этэн,
 Сэттэ сиэллээх киэргэллээх хамыйа±ын
 О±олорбут тустарыгар
 Олоро тµс диэн,
 ¥рдµк тиити
 Т³ргµµ мутугар тиийэ
 Кµ³рэччи бырахпыта
 Ийэ сиргэ тµ´µµтµгэр
11270 Олоро тµспµтµгэр
 Ый курдук ымайа µ³рдµлэр
 Кµн курдук кµлэ мичилийдилэр.
 Уруй! Айхал!
 Уруй! Тускул буоллун!
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  Ытык кырдьа±ас
 О±олоро барахсаттары
 Тµ³рэ±инэн т³лк³л³³н баран,
 Аан дойду аарыма бухатыырын
 Хабыр Киирсиилээх
11280 Хабытта Бэргэн
 Суохаан иннигэр
 С³´µргэстээн олорон,
 Кэскиллээ±и кэпсээри
 Оруннаа±ы са²араары гынным диэн,
 То±ус томтор±онноох дµ²µрµн
 Дом-дом охсо-охсо,
 Субурдук диэн са²алаах,
 Ити курдук диэн
 Тыллаах буола олорбут:
11290  – Дом ини дом...
 Бµгµ²²µ µтµ³ кµммµтµгэр
 Иэйэхсит Хотун э²эрдэспит,
 Уйгу быйа² уруйдаммыт,
 Ара±ас быйа² аллыбыт,
 Киэ² кэскил чэчирээбит
 ¥тµ³- мааны кµммµтµгэр
 Ки´и-сµ³´µ µ³скээбит-тэнийбит
 Хара±ы сырдатар,
 Хааны хамнатар
11300 Ичигэс салгыннаах
 Таалахаан диэн
 Эбэ Хотунтан тардыылаах
 Айыы Куо диэн кыыс дьахтар
 Киэ² нэлэмэн тиэргэммит ортотугар
 Ытык-мааны ыалдьыт буолан
 Кэлэн турар.
  Ити эн ки´и
 Айыы´ыттан айыллыбыт аналлаа±ы²,
 Иэйэхситтэн этиллибит тэ²нээ±и².
11310 Уол о±о хайдах эти²,
 Халы² харса буурай ханыылаах,
 £л³н-³´³н биэрбэт
 Хаалбат-сµппэт хааннардаах,
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 Халы² а±а уу´ун
 Ааттатыах айылаах
 Ийэ уу´ун тэнитиэх айылаах
 Эр бэрдэ эн буолла±ы²,
 Баран илиитэ тутус
 Эр ки´игин биллэр.
11320 
  Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Тойон сэргэ та´ыгар тиийэн
 Кыыс дьахтар
 Аллаах атын
 К³мµс киэргэллээх
 Тэ´иинин ылан Тойон сэргэ±э
 ¥с т³гµл туомтуу баайда,
 Онтон ордугун с³рµµ бырахта.
 
  Хабыр Киирсиилээх
11330 Хабытта Бэргэн
 Кэлбит кыы´ын кичэйэ к³рт³:
 Кырдьык да кыыс о±о
 Кылааннаа±а эбит.
 Уол о±о уйул±ата хамсаата,
 Эдэр ки´и этэ-хаана эймэ´ийдэ,
 Нарын-намчы тарба±ыттан ылан,
 Тµ´µлгэ±э киллэрэн,
 Т³гµрµччµ хаамтарда.
 Бар дьонноро
11340 Уруй-айхал эттилэр.
  Кырдьык да аатырыа±ын аатырбыт,
 Сура±ырыа±ын сура±ырбыт,
 Дьахтартан талыыта,
 Кыыстан кыра´ыабайа эбит.
  Уол о±о барахсан
 Хара±ынан таптаата,
 Дуу´атынан с³бµлээтэ,
 ¥тµ³ аата тµ³рт дойдуга,
 Албан дьа´ах аата
11350 А±ыс дойдуга ааттаммыт,
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 £йд³³н-дьµµллээн,
 Сыыйа-сынан к³рд³хх³:
  Кэрэмэс са´ыл кутуругун
 У´аты-туора
 Уурталаабыт курдук
 Хара тыргыл хаастаах,
 Ыраастаммыт к³мµстµµ
 Ымсыырдыах ыраас м³ссµ³ннээх,
 Эдэр ки´ини
11360 Этин-хаанын сууйуох
 Тахсар кµн са´ар±атын курдук
 Намчы нарын ньуурдаах,
 Умсугуйуохха айылаах
 Уран кэрэ уостаах,
 Сы´ыарыахха айылаах
 Сырдык ыраас сырайдаах,
 Та²ас бµтэй этэ-сиинэ
 Элэ²нээн к³ст³р,
 У²уох бµтэй
11370 Орулуос кус сымыытын уо´а±ыныы
 Са´арымтыйан к³ст³р силиилээх,
 Кыыс о±о кылаан бэрдэ
 Килбиэннээх м³ссµ³нµн
 Киртийиэ диэн,
 Сирдээ±и туппатах
 Суон сура±ым суураллыа диэн,
 Ардахтаах халлаан
 Анныгар хаампатах,
 Кыыс бэйэбин
11380 Кырытыннарыахтара диэн,
 Кыыба±алаахтарга кыттыспатах,
 Эдэр бэйэбин ээх дэтэн
 Эмээхсин о²оруохтара диэн,
 Эдэрдиин эйэлэспэтэх,
 Кэргэн ылбыт
 Сассыардаа²ы сахсаан,
 Киэ´ээ²и кэпсээн о²орон,
 Ааппын алдьатыа диэн,
 Ба±алаахтары маанылаабатах,
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11390 К³рд³³бµттэргэ кµндµлээбэтэх,
 Сииктээххэ сиэлбэтэх,
 Былыттаахха быкпатах
 Сиикэйи-бу´ууну сиэбэтэх,
 Сытыйбыкка-сыттаммакка
 Сымсаан к³рб³т³х,
 Кыыс о±о кылааннаа±ын
 Айыы Куону
 Кэргэн ыларга
 Кэпсэтиитин бµтэрэн,
11400 Уруу тэрийэр
 Ухханыгар тµстµлэр.
 
  Алаас-алаас аайыттан
 Аймах билэ дьонноро,
 Улуус-улуус аайыттан
 Уруулара-тарыылара,
 А±а уустара, 
 Аймах дьонноро,
 Сир силээн аайыттан
 Билэллэр-билбэттэр мунньустан,
11410 О±олорбут тустарыгар диэн,
 Ки´и-сµ³´µ
 Кµн сирин µрдµгэр
 ¥мµ³рµ´эн,
 ¥³рэн-к³т³н
 Олороллорун тухары,
 К³р³ µ³рэ сырыттыннар диэн,
 Сэттэ уон сэттэ
 Сэлэ сэргэни туруордулар.
 Кэнэ±эски µ³скµµр
11420 Кэнчээри ыччаттарбытыгар
 Хойутун хойут
 Кэрэ бэлэх буоллун диэннэр,
 Алта уон алта
 Сиэллээх саламалаах
 Сэлэни астылар.
 Кµндээрэн тахсар кµммµт
 К³р³н кµлэ µ³рдµн,
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 Ыйда²алаах ыйбыт к³р³н
 Ымайа кµллµн диэннэр,
11430 Орто туруу дойдуларын
 £р³й³р ортотугар
 Килбэйэр киинигэр,
 Дирбиэннээх-дарбааннаах
 Дири² далай
 ¥с кµннµк сиринэн
 ¥³мэн тиийбэт,
 Аллаах ат
 А±ыс кµн устата
 Атара сэлиинэн тиийбэт
11440 Тµ´µлгэни т³рµттээтилэр,
 Уостан бараммат уйгуну,
 Уунан тийбэт
 Уйгу тунах урууну
 Уруйдаан-айхаллаан тµ´эрдилэр.
 Ураанньыктаах сырайдаах,
 Улаан биэ уйгулаах
 Кытарымсыйан к³ст³р
 Кыртас биэ кымы´ын
 Ма²ан биэ маанытын,
11450 Сэттэ сиринэн сиэллээх,
 ¥рµ² к³мµс киэргэллээх,
 Кы´ыл к³мµс кыбытыылаах,
 ¥³´ээ ³ттµнэн µмµрµк,
 Аллараа дьайы²ынан ньалба±ар
 Сир и´иттэргэ
 Аллаах ат бадараанныыр
 Арыылаах кымы´ын
 Кыл имэрийэ
 Кылыгыраччы куттулар.
11460  То±устуу бууттаах
 Чороон и´иттэр аайы
 Кырылаччы кыынньар кымы´ы
 Быччаччы куттулар.
 Айыы дьонун
 Амтаннаах астарын
 Бааралаан турар
 Мас кытыйаларга уурдулар.
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  Ыа±ас чабычах аайы
 С³л³г³йд³³х сµ³гэйи,
11470 Ара±ас арыыны
 Толору-томточчу куттулар,
 Ма²ана т³рдµн ахсын
 Баайта´ын биэлэри,
 Суол т³рдµн ахсын
 Сур сылгылары сууллардылар
 Ха´алаах-сааллаах диэбиттэрин
 Хаамтаран и´эн,
 Хабыр±аларын быстылар,
 Кур о±устарын,
11480 Баайта´ын ынахтарын
 Сµµрдэн и´эн,
 Сµµстэрин о±устулар.
 Бу манна кэлбиттэр
 А±ыстыы ойо±о´у
 Амтанын билбэккэ а´ааччылар,
 Бырта сыатын
 Бы´ахтаммакка былла²натааччылар,
 Илии халы²наах итири,
 Харыс халы²наах ха´аны
11490 Хабыр±аларыгар дылы уобааччылар,
 А±ыстыы хамыйах
 Арыылаах саламааты а´ааччылар,
 То±устуу бууттаах
 Чороонноох кымы´ы то²хотооччулар
 К³±³чч³й биэ к³³ннь³рбµт кымы´ынан
 К³хсµлэрин ч³лл³рµттµлэр,
 Саамал кымы´ынан
 Санааларын тар±аттылар,
 Орто аан ийэ дойдуга
11500 Ки´и-сµ³´µ µ³скµ³±µттэн
 Маннык улуу уруу о²о´уллубута
 ¥´µйээ²²э да киирбэтэх,
 Сээккээн сэ´энньиттэр
 Сэ´эннэригэр да сэ´эргэммэтэх,
 Арыынан алла сытар
 Оттоох-мастаах,
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 ¥µт к³лµкэлэрдээх,
 Арыы бадарааннаах
 Арыылаах Эбэ Хотун
11510 Киэ² киэлиитигэр,
 У´ун ньууругар
 Ый отут хонук устата
 Тµ³лбэ кµ³л са±а
 Тµ´µлгэлэр т³рµттэннилэр,
 Уунан тиийбэт
 Уйгу олохтонно,
 Быстан бµппэт
 Быйа²а буолла,
 Дьэрбэнтэй ы´ыа±а
11520 Омоллоон оло±о олохтонно.
 
  Кыталык тµ´эн ыллаабыт
 Кылбаарытта кырдалларыгар
 Кыанар ³ттµлэрэ
 Биэстии ыллар хаамыынан
 Олук уурталаан
 Кылыйан кыырайдылар,
 Куобахтаан унаарыттылар.
 Сыспай сиэллээхтэр
 Сырсыакала´а оонньуур
11530 Сы´ыыларын ортотугар,
 Эрчимнээх и²иирдээхтэр,
 Кус бы´ыйдар
 Илин-эркин тµсµ´эн,
 Эккирэти´эн элэ²нэстилэр.
 Кµ³нэ к³н³ хонууга
 Быыппастар быччы²наахтар,
 Мµлдьµ б³±³л³р
 Мµлтµ-халты туту´ан,
 Бµдµрµтµ´эн бардылар.
11540 
  Арыы тыа ахсаанынаа±ар элбэх
 Дьон-сэргэ мунньустан,
 £р³³бµт уостарын ³´µлэн,
 Хоммут уостарын хо²уннаран,
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 Саргылаах алгысчыттар,
 Соргулаах тойуксуттар,
 О±олор барахсаттар
 Кэскиллээх олохторун кэрэ´илээн,
 Аал уоту оттон,
 Кыымынан кытыа´ыннаран,
11550 Т³л³нµнэн кµ³дьµтэн,
 Алтан чуораан
 Айахтарын а´ан,
 Алгыстаах тойуктарын туойбуттарыгар,
 Кыырай ма²ан халлаантан
 Кырыымпалыы ырыалаах
 Кыталык кыылларым
 Кырыйа к³т³н кэлэн
 Кытты´а ылластылар,
 Кµ³гэл к³н³ хонууттан
11560 Кµ³рэгэй чыычаахтар
 £р³ к³т³н тахсаннар
 Дьырылас нарын ырыаларынан
 К³х-дэм буоллулар.
 Алаас му²унан
 Аймах билэ дьонноро
 Атахтарыгар туран
 Алгыстаах тылларынан
 Ис сµрэхтэриттэн
 Иэйиллэн тахсар
11570 И´ирэх µтµ³ санааларын
 Кэпсии этэ турдулар:
  – Уруй! Тускул!
 О±олорбут барахсаттар,
 Элэмэс дьоруо аттаах
 Кы´ыл о±о эрдэ±иттэн
 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куо о±обут,
 Айыы хаан айма±ар
 Албан-дьа´ах ааккыт
11580 Ааттата туруохтун, 
 Кµ²²µт улуу´угар
 К³мµскэллээх санаа±ыт
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 Кµµ´µрэн и´иэхтин,
 Дьолгутун холбоон,
 Олоххут тускулун о²осту²!
 Алаас сы´ыы кээмэйдээх
 Киэ² нэлэмэн тиэргэннэни²,
 ¥йэ±э айгыраабат
 ¥рдµк ³´µ³лээх
11590 К³мµс уоруктаны²,
 Сы´ыынан кээмэйдэнэр
 Сылгы баайданы²,
 Ходу´анан холобурданар
 Хоро±ор муостаахтаргыт
 Хотолдьу´а туо±устуннар, 
 Энчирээбэт кэскиллэни²,
 Мµччµрµйбэт т³лк³л³нµ²!
 А±ыс иилээх-са±алаах
 Аан дойдугут
11600 У´ун урсунунан,
 Киэ² киэлитинэн
 А±а уу´ун ааттатар
 То±ус дьор±оот уолаттаргыт
 ¥нµгэс тардан
 ¥µннµннэр-тэнийдиннэр!
 Киэ² сибиир иэнинэн
 Сэттэ кыталык кыргыттаргыт
 Ийэ уу´ун тэниттиннэр
 Айыы айма±ар
11610 Адьарай бии´э
 Аа²ныыр тµгэнигэр,
 Кµммµт сиригэр
 К³стµбэт биистэрэ
 Кµлµктээтэхтэринэ,
 Суон дурда
 Халы² хахха буоллуннар.
 Ураа²хай сахалар
 Уруйбут улааттын, 
 Кэскилбит кэ²ээтин!
11620 Иэйэхситтэн э±эрдэлээх
 Айыы´ыттан алгыстаах
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 Дьон т³рд³ буолан,
 ¥µнµ²! Тэнийи²! ¥³скээ²!
 
  Ити кэннэ
 Тµптэ сыта тунуйбут
 Т³гµрµк тµ´µлгэ ортотугар
 Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн
 Ыйы-кµнµ бµ³лээн,
11630 Аналлаах ата´ыныын,
 Холоонноох до±орунуун
 Сип курдук симэнэн,
 Сап курдук сабыланан
 Намылы´ан-наскы´ан киирбиттэригэр,
 Бар дьонноро бары
 Сµ´µ³хтэригэр туран
 Сµгµрµйэн к³рµстµлэр,
 Алгыстаах тылларынан
 Айхаллыы то´уйдулар:
11640 
  – Хабыр Киирсиилээх
 Хабытта Бэргэн,
 Эн ки´и буола²²ын
 Ар±аа халлаан
 Тордохтоох дьураатыгар,
 Суккуллар бэлэ´игэр
 Суураллар айа±ар олохтоох
 Абаа´ы адьынааттара
 Аан дойдугун аамайдаабыттарын,
 Айдааннаах мо´уоллаах
11650 Айан суолун арыйан тиийэн,
 Сирдэри-уоттары
 Ки´илэри-сµ³´µлэри
 Сиик гынан симэлитэн,
 Кµдэн гынан к³тµтэн,
 Саастаахтаргын самнаран,
 £ст³³хт³ргµн ³л³р³н,
 Кы´ыл о±о эрдэ±иттэн
 Кы´ал±а±а тµбэспит
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 Кылаан Куо балтыгын
11660 Быы´аан-талаан кэлэ²²ин
 Саргытын салайды²,
 Ки´и-сµ³´µ т³рд³ буолар
 Кэрэ кэскилин о²орду²,
 Аан дойдугун ара²аччылааты²,
 Кµнµ² сирин к³мµскээти²,
 Дьолбутун тосхойду²
 Уруй! Уруй! Уруй!
 Айыы хаан айма±ар
 Албан дьа´ах ааты²
11670 Ааттана туруохтун,
 Кµнµ² улуу´угар
 К³мµскэли² умнуллубатын,
 Ту´ааннаах до±оргун кытары
 Дьолгутун холбоон
 Олох тускулун о²осту²!
 
  Ити кэлин ³ттµгэр
 Дьоллоох урууттан
 А´аабыт-сиэбит
 Астыммыт дьоннор
11680 Ала´а та´ыгар му´уннулар
 Т³гµрµк тµ³лбэ т³рµттээн,
 Тойон-ама дьоннор
 То²олохторуттан туту´ан,
 Хотун дьахталлар
 Хонолдьу´ан кэлэннэр
 Биэстии тарбахтарыттан
 Би´илэхтии ылсы´ан
 Тµ´µлгэлээн т³гµрµйдµлэр.
 Кы´ыл к³мµс
11690 Кылдьыылаах симэхтэрэ
 Кылыр±а´а охсуллан,
 Кµн уотугар
 Кµлµмµрдµµ оонньоон,
 ¥³рэ-к³т³
 ¥³рэ-дьµ³рэ µктээн,
 Оттоох хонууга
 Хотолдьу´а хаамыстылар:



ÕÀÁÛÒÒÀ ÁÝÐÃÝÍ

341

  – О´уо-о´уо о´уохай
 Э´иэ-э´иэ э´иэхэй!
11700 £бµгэлэрбит са±аттан
 ¥гэс буолбут оонньуубутун
 Бµгµ²²µ µ³рµµлээх кµммµтµгэр
 Тµ³ттµµрэ хо´унан
 Тµ³лбэ кµ³л са±а
 Тµ´µлгэни т³рµттээн,
 Хоннохторбут анныттан
 Холуоккалыы ылсы´ан,
 Нохтолоох тойон сµрэххэ
 Чугас ыкса сысты´ан,
11710 Аламай ма²ан кµммµт
 Сандаара сырдаан
 Тахсыар дылытын,
 О±олорбут тустарыгар
 £йг³-санаа±а и²эр курдук
 Оонньоон-к³рµлээн хаалыа±ы²,
 О´уохайдаан оонньуо±у²,
 Э´иэхэйдээн э²ээритиэ±и².
 Ураа²хай саха т³лк³т³
 У´аан-тэнийэн и´иэхтин,
11720 ¥йэлэртэн µйэлэргэ
 Нарын иэйии таптала
 Нохтоллоох сµрэхтэргэ
 Т³л³н уота буолан кµ³дьµйдµн.
 Орто туруу дойдуга
 Унаар буруо тунаардын,
 Кэнчээрибит кэхтибэтин,
 Саргыбыт салалыннын.
 О´уор ойуу тыллаах о´уохайбыт
 У±араан - намтаан к³рб³тµн,
11730 К³лµ³нэттэн к³лµ³нэ±э
 К³´³н- уу´аан и´иэхтин,
 Бар±а астаах малаа´ыммыт
 Бар дьон баарын тухары
 Баранары билбэтин!
 О±олорбут дьоллорун ту´угар
 О´уохайдаан оонньообуппут
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 Кэлэр кэнчээри ыччаттарбытыгар
 Кэрэ кэпсээн буолуохтун!
 Уруй буоллун!
11740 Тускул буоллун!
 
  Элэмэс дьоруо аттаах
 Элэс Бэргэн
 Хоойго сытыахтаах
 Холоонноох до±орунуун
 Кы´ыл о±о эрдэ±иттэн
 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куолуун
 Аналлаахтар ахты´ан,
 К³рсµ´µ³хтээхтэр кµµтµ´эн,
11750 У´ун кэм²э
 Уохтара умайбыта
 Кэмнэрэ-кэрдиистэрэ кэлэн,
 Кµндэл ма²ан кµннэрэ,
 Тµлэй балай тµµннэрэ буолан
 Хаппахчыларыгар киирэннэр,
 Кэскил тэринэр,
 Т³лк³нµ тµ´эрэр
 Уон хаамыылаах оронноругар
 Ходьо² Айыыны холбуур,
11760 Уоллаах кыы´ы уу´атар
 Саарба тириитэ суор±аннарын
 Атах диэки астылар.
 Былыргы сиэринэн,
 Урукку добунан
 Кыыс о±о кыныста±ына
 Ийэ бэлиэтин биллэрэр
 ¥рµ² тµнэ тэллэхтэрин
 Тэнитэ уурдулар.
 
  Кы´ыл о±о эрдэ±иттэн
11770 Кы´ал±а±а тµбэспит
 Кылаан Куо барахсан
 Ходьо² илбискэ холбоспотох,
 Кыыба±алаахтарга кыттыспатах,
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 Албыннааччыларга аччайбатах,
 К³рд³´³³ччµлэргэ кµндµлээбэтэх,
 Ба±алаахтары батыспатах,
 Кырыллыбытынан кыыс о±о
 Кыбыста бы´ыытыйан,
 Санаата-оноото саллан,
11780 Сµрэ±э-быара ³рµкµйэн,
 Имин хаана кытаран,
 Этэ сиинэ умайан,
 Тыына-быара кыараан
 Кырыытынан буолбутун,
 Уохтаах уол о±о
 Уо±а кылына киирэн,
 Си´ин хаана сылыйан
 А±а дэтэн ааттатыахтаа±ар
 Итии хаан киирэн,
11790 Имэ²ирдэн барда.
 
  У´уну-киэ²и умуннарда,
 Эттээх сирин имэрийбэхтээтэ
 Наадалаах сирдэрин таптаата
 Айар илби´э киирэн,
 Быыс бокуой биэрбэккэ,
 Биири-биэ´и толкуйдаппакка,
 Ээх-эй дииргэ тиийбэккэ,
 Киэргэллээх симэхтээх
 Тас та²а´ын
11800 Улгум со±устук у´улла.
 
  Ис та²астан и²нибэтэ
 Алын та²ас диэн араарбата,
 Илиитин та´ынан
 Атах диэки атаартаата.
 К³±µйбµттэрин омунугар
 К³хсµлэрэ кыараата,
 Тыыннара кылгаата,
 £й-дьµµл ³´µлµннэ,
 Ыксала´а тµстµлэр
11810 Сылласпытынан-таптаспытынан
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 А±ыс хаамыылаах
 Атах оронноругар
 Э´э тэллэхтэрин µрдµгэр
 Куба нуолур
 Суор±аннарын и´игэр киирэн
 Эт-эттэрэ имэ²ирэн
 Имэрийсибитинэн бардылар
 Ба±арсыбыт барахсаттарга
 Иэйии кµµ´э
11820 Иэннэринэн сµµрдэ,
 Ходьо² Айыы холбосто,
 Таптал кµµ´э
 Талыы буолан киирдэ,
 Ки´и-сµ³´µ µ³скµµр
 Ытык-мааны миэстэлэригэр
 Сырбай татай
 Уотунан умайда.
 Уолан уол ки´и
 Кыыс о±о µрдµк мындаатыгар
11830 Тарайар тара´атыгар,
 Тµ³´µн бµµтэ±эр
 Баар буола о±уста.
 Тара´алар таарыстылар,
 Ип-итииннэн иэйистилэр
 Алла бычыраабыт
 Ахтар Айыы´ыт 
 Аана а´ылынна,
 К³²µл биэрэн
 К³бµ³хтµµ тыынна.
11840 Кыыс дьахтар кычыгыланан
 Тыыраахылыы тыра²наата
 ¥ргэл сулус диэки
 £рµтэ к³рб³хт³³т³.
 Сэниэлээх сэгэрэ,
 Холоонноох до±оро
 А±а уу´ун ааттатыахтаа±а,
 Ийэ уу´ун тэнитиэхтээ±э
 Кэчэ´этик киэптээн кииртигэр
 Ходьох-идьэх хамнаата,



ÕÀÁÛÒÒÀ ÁÝÐÃÝÍ

345

11850 А´ый-итий гынна
 Ба±арсыбыт барахсаттар
 £р-³т³р буолбатылар.
 Кыыс дьахтар
 Буом буомчатын тµгэ±эр
 Кэскил тэриллэр
 Ытык миэстэтигэр
 Итии бэлиэ билиннэ,
 ¥³скµµр бэлиэ бµллµгµрээтэ.
 
  Элбэн Иэйэхсит
11860 Кэлэр кэскили
 Оннун булларан,
 О²орон-µ³скэтэн кээспититтэн
 Онтон сал±анан
 ¥с саха µ³скээн,
 Тµ³рт саха т³р³³н,
 ¥µнэн-µ³скээн тэнийэн
 Кµн бµгµнµгэр дылы
 Саха омук
 Саргыбыт салаллан,
11870 Кэнчээрибит кэ²ээн.
 ¥³скээн-тэнийэн
11872 Олордохпут до±оттоор!
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ÕÎÑ ÁÛ¤ÀÀÐÛÛËÀÐ*

ÒÛËËÀÐ ÁÛ¤ÀÀÐÛÛËÀÐÀ

67 – Икки харда² э´элэр – харда² э´э – кырдьан тµµтэ са´арбыт 
кырдьа±ас э´э.

87 – Òомтойор туо´ахтатыгар – туо´ахта – ортото. ср. маньчæ. 
тоси – белое пятно или лысинка на лбу у лоøади.

135 – Наадал хара тµптэлэнэн – наадал хара тµïтэ – харысхал 
тµптэ. Абаа´ы, ку´а±ан тыын киирбэтин ту´угар тиэргэн ортотугар 
буруолатар тµптэ. 

177 – Ñилээннэртэн – силээн – место, залитое талой водой, за-
ливная речка [Пек., II т., стлб.2213].

185 – Буом сирдэринэн – буом – µрэх, ³рµс биэрэктэрэ улахан-
нык кыарыыр, хапчааннанар сирэ, эрэйинэн аа´ыллар хайа хапча-
анын ыллыга. 

191 – Òµктµйэлээх тµгэ±иттэн – ки´и-сµ³´µ µ³скµµр ийэ тµгэ-
±э. Òµктµйэ – в старину – берестяная посуда-коробка, в которуþ за-
пирали µ³р-духа (т.е. его изобраæение) и которуþ клали на матицу 
þрты, временно давая µ³р духу пиùу. Ныне берестяная посуда для 
рыбы (в нее заøиваþт печеных карасей, которых несут в гостинец). 
[Пек., III т. стлб.,2886-2887].

214 – Локуора кµ³х от – локуора – торолхой µµнµµлээх от араа´а.
231 – Ñиибиктэ ото сиппит – сиибиктэ – самый мелкий кор-

мовый хвоùь, растуùий преимуùественно в горах, в тени утесов, в 
зарослях, на песках, заливаемых разливом речек, им быстро и хоро-
øо откармливаþтся кони, коровы и олени. Маньчæ. сибе – хвоùь-
трава, которого полируþт дерево и кость. [Пек., II т., стлб.2201].

232 – £л³² ото ³нµйбµт – ³л³² от – уулаах сиргэ эбэтэ кµ³л 
кытыытынан µµнэр элбэх сыллаах кубархай т³б³л³³х дороххой от. 
тþрк. ³ленú, оьлен, µлэн – трава, болотное растение. 

301 – ¥³рбэ-дьµ³рбэ харахпынан – µ³рбэ-дüµ³рбэ харах – µс мун-
нуктаах тэ´э к³рбµт харах. 

329 – Òо±ойун у´угун булбатах – то±ой – тþрк. тохай, то±ай – 
лес в низменностях, извилинах реки, извилины реки.

* Оло²хо тиэки´э уоннуу строканан нµ³мэрдэннэ. Тыллар бы´аарыылара, сир-
дойду, персонаæтар уонна нуучча тылыттан киирии тыллар ыйынньыктара бэри-
линнэ. Бы´аарыллар тыллар тиэкискэ сулу´унан бэлиэтэннилэр.
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345 – £²µрэмэр о±устар – ³²µрэмэр о±ус – т³рдµс хаарыгар 
µктэммит о±ус.

376 – Òµ³рт саха тµ³рэ±э тµ´эн – тµ³рэх – вид гадания, вороæ-
ба, всякий предмет, слуæаùий для гадания путем подбрасывания 
вверх – лоæка, рукавица, øапка, øаманская колотуøка для бубна. 
Ср. урянх. – торякú (торакú) – выпуклая сторона колотуøки, ко-
торой бьþт по бубну øаманы или øаманки [Пек., III т., стлб.2905].

389 – Ñабыр±ахтарыттан ылан – сабыр±ах – чэчэгэйин чабыр-
±айын у´ун тµµтэ. Э´э кулгаа±ын та´ынаа±ы у´ун тµµтэ. Бур. сабир-
±ай – висок. 

409 – Далайтан тардыылаах – далай – дири² уулаах киэ² кµ³л, 
³рµс эбэтэр муора. Монг. далай, тþрк. талуй – муора.

421 – Хал±а´а курдук хаа´ыланан – хал±а´а – образуþùаяся 
при сильном морозе ледяная каøа, плавучий лед, покрытый снегом, 
весноþ и осеньþ [Пек., III т., стлб.3265].

452 – Холбо кµрдьэх са±а – холбо кµрдüэх – му²ха±а µллэ´иккэ 
туттуллар балык (собо) ба´ар кµрдьэх.

466 – Ýргэнэ хара тыатыгар – эргэнэ хара тыа – µрдµк, б³д³² 
мастаах тыа.

467 – Лаа²кы ойуурун ба´ыгар – лаа²кы ойуур – мас µрµт µрдµгэр 
туора-маары охтон, ки´и сатаан сылдьыбат гына даркыламмыт 
ойуур.

473 – Буор хайаларын модьо±отунан – модüо±о – хайа µрдэлэ, 
µрдµк бµµрµгэ.

489 – Кэрии си´ин – кэрии тыа – хонуу, ³рµс кытылын устун 
быстыбакка, у´уннук кыйа бара турар тыа.

498 – Ûар±а талах ыпсыл±анын – ыар±а талах – т³б³т³ хаппыт 
талах, хатан эрэр талах.

500 – Кэрискэ µрэхтэрин киэ² салааларынан – кэрискэ µрэх – 
бэйэ-бэйэлэриттэн чугас кэккэлии субуллан устар µрэхтэр.

501 – Кµ²кµстээх µрэхтэрин – кµ²кµстээх µрэх – кэ²ии-кэ²ии, 
быста сы´а-сы´а устар µрэх.

524 – £р³³б³т ³т³нн³³х – ³т³н – кµ³хтµ²µ к³±³чч³р ³²н³³х 
холуупка маарынныыр к³т³р. 

545 – Аар ба±ах анньан – аар ба±ах – эргэр. ытык сэргэ. Бы-
лыргы ы´ыахтарга тµ´µлгэ ортотугар сэргэстэ´иннэри туруоруллар 
киэргэл ойуулаах, биттэхтээх сэргэ.

548 – Атааннаах-м³²µ³ннээх – охсу´улаах, тµрбµ³ннээх, иирээн-
нээх, аймал±аннаах.
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576 – Догдоко сонноох – догдоко сон – сэлиэччик тэ²э тойтойо, 
ыйана сылдьар кылгас, сылгы, торбуйах тириититтэн тигиллибит сон.

579 – Уон тиит киилинэн – киил – тиит мас саа´а кэ´иллэн 
кытааппыт, чи²ээбит ³тт³.

593 – Ñытыы бы´ый бы´ыччылаах – бы´ыччы – аччыгый, кыра 
бы´ах.

607 – Ñуон болгуо сотолоох – болгуо – эргэр. былыргы саха 
уустара уруудаттан у´ааран ылар тимирдэрин сомо±ото.

622 – Òµ³рэм тµ³лбэ тµ³стээх – тµ³рэм тµ³лбэ тµ³с – арыы-
арыы томтор сир курдук толору быччы²наах бухатыыр тµ³´э.

700 – ×окулуон чолбон харахтаах – ма²ан харахтаах сылгы, он-
нук харахтаах сылгы хара²а±а уокка хара±а чолбон курдук сырдаан 
к³ст³р. 

701 – £рµкµйэр к³±µллээх – к³±µл – сылгы сµµ´µн саба тµ´эр 
илин сиэлэ.

703 – Òа²алайдаах к³нт³ст³³х – к³нт³с – сиэлинэн хатыллы-
быт хас да ута±ы холбуу тигэн о²о´уллубт хапта±ай быа (сылгыны 
сиэтэргэ, баайарга аналлаах). Ср.тув. х³нэ, алт. к³н³ – привязь для 
ягнят, козлят.

704 – Кы´ыл к³мµс кычымнаах – кычым – эргэр. ы²ыыр икки 
³ттµнэн ат ойо±о´ун саба тµ´эр тирии кэлим лоскуйа (к³мµ´µнэн, 
о±уруонан эбэтэр сукунанан киэргэллээх буолар). хак. кичим – коæа, 
подкладываемая на коøму под седло.

726 – Ботугуруу олорор модьугулаах – модüугу – ты²ырахтаах 
сиэмэх к³т³р, хаххан бии´ин уу´а.

752 – Ма²аас ынах – бэйэтин дьµ´µнµттэн тутулуга суох сирэйэ 
олоччу эбэтэр муннуттан сµµ´µгэр диэри ма²аннаах ынах.

769 – Кыдьымах муу´а кытыылаах – кыдüымах – ³рµс саас эстэ-
ригэр, кµ´µн турарыгар устар бытархай, к³бд³рк³й муус. Ср. бур. 
хайрмаг – øуга.

798 – Курбу´ах и´иттэргэ – курбу´ах и´ит – симии и´ит.
823 – Айаас соно±остор – айаас соно±ос – быа-ту´ах тµспэтэх, 

баайыллыбатах, ийэтиттэн тµспµт сабыс-са²а к³лµллэн эрэр, сы´ы-
йа µ³рэнэ илик сылгы.

873 – Баайта´ын ынах са±а – баайта´ын ынах – сылыгар т³р³³-
б³т³х эмис, б³д³² ынах.

895 – ¥³´ээ µрдµк дьабын халлаантан – дüабын – былыргы саха-
лар ³йд³бµллэринэн, ку´а±ан тыыннар дойдулара. Ойуун ³лл³±µнэ 
кута онно тиийэр.
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918 – Куорсун тµµтµнэн кунустаан – кунустаан – дьиэни буо-
рунан сыбыырга оту кырбаан, кус тµµтµн буору кытта булкуйан, 
бы´ыта барбатын диэн сыбыыллар. Ону кунустаан диэн ааттыыл-
лар.

928 – Кµ³бµллээн кµрдµргэтэн – кµ³бµл – ма´ы кы´арга, ха´арга 
эбэтэр тириини субалыырга туттуллар тимирдээх, икки ³ттµнэн ук-
таах, биилээх токур туттар сэп.

942 – Дьиэбит дьайы²ын быы´ынан – дüайы² – дьиэ ойо±о´о, 
тас кытыыта.

968 – ×ургул хаты² – чургул хаты² – хаппыт, куурбут хаты².
969 – Ñитиинэн тигэн – ситии – сылгы кылыттан о²о´уллубут 

сап-быа. Бур. øиндехен – веревка из волоса.
1016 – Ñаймарык кытыйа – саймарык кытыйа – т³гµрµк, ньалба-

±ар саламаат кутарга аналлаах кытыйа. 
1018 – Кыйыа и´иттэр – кыйыа и´иттэр – саха араас и´иттэрэ 

(чороон, кытыйа, ыа±айа о.д.а.) элбэхтик биир сиргэ ч³м³хтµµ 
ууруллубуттарын ааттыыллар.

1048 – Ураатыгар дылы – ураат – саха о´о±ун турбата, буруо 
тахсар сирин ураата диэн ааттыыллар.

1051 – Кытарах кытыт са±а – кытарах кытыт – т³рµµ сылдьан 
баран ууламматах, т³р³³б³т³х иккилээх-µстээх биэ.

1156– Дьа±ыллаах атыырын µ³рµттэн – дüа±ыл – саннын хапта-
±айыгар эбэтэр моонньугар сµрµн ³²µттэн туспа (µксµн хара²а) 
дьµ´µннээх улахан ойуулаах сылгы.

1161 – А±ыс и´ит а±арааны – а±араан – а´ыйбыт µрµ² ас. 
1252 – Ûта´ата тулунна – ыта´а – былыргы саха мас оронун 

бастарын холбо´угун хамнаабатын диэн ма´ынан ыта´алыыллара, 
ол элбэхтик хамнаата±ына, куурда±ына, хапта´ына туллан тµ´эрэ. 
Клин, деревянный клин.

1279 – К³²µс µрэх сµµрµгµн курдук – к³²µс µрэх – суулла турар 
биэрэктээх, дири² сµнньµлээх, сµµрµктээх µрэх.

1353 – Ñуратын и²иирэ – сура - ки´и буутун халы² этэ, и²иирэ-
силгэтэ. 

1357 – Буом буомчалара – дьахтарга о±о µ³скµµр миэстэтэ.
1566 – К³мµс м³´µµрэни тµ´эрэн – м³´µµрэ – туох эмэ кылаба-

чыйан, кµлµмµрдээн к³стµµтэ.
1574 – К³мµс уорук кµндээрэн к³стµ³ – уорук – дом (þрта) с 

хороøими удобствами, лучøей постройки [Пек., III т., стлб.3047].
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1614 – Кур о±устарын охтордулар – кур о±ус – анаан уотуллубут 
о±ус.

1615 – Ахталы байта´ыны астаатылар – ахталы байта´ын – бы-
лыргы баай cаха ыала т³р³³б³т ына±ы эбэтэр о±у´у кы´ын та´ырдьа 
кµ³х отунан а´атан кыстаталлар. Ол сµ³´µ на´аа уойан, ахтахтаан 
хаамар буолара. Ону ахталы байта´ын диэн ааттыыллар.

1658 – Кэс ынах а´ынан кэ²сиктэ та´аары² – т³р³³б³т³х-
у´аабатах ынах арыытынан-сµ³гэйинэн сытта та´аары². Кэ²сик – 
туох эмэ умайбыт-кэриэрбит буруотун сыта. Уйг. ка²сик.

1697 – Ñытыары сымна±ас тµ´эхтээх – тµ´эх – ср. тµсµргэс, 
тþрк. тиç, тиçэ – колено-передняя сторона ляæки колени, то æе и 
что уллу²ах оройо [Пек., III т., стлб. 2923].

1745 – Ñиикилээн уутунуу – сиикилээн – уолбут, уостубут уулаах 
маар аата, икки тыа ардыгар уолан сытар маар, уу.

1837 – Кµн сирин кµ³нµнэн к³мµскээтин – кµ³н – ки´и тµ³´э, 
иннэ. Ср. пратþрк. к³³², к³³н – грудь.

1807 – Òµ³стэрин бµµтээ±эр – тµ³с бµµтээ±э – ки´и тµ³´µн 
у²уо±а: тµ³с уонна ис силбэ´эр ыккардыгар баар т³гµрµк и´ирдьэ 
киирии, ойбоно. 

1808 – Ар±астарын кэкэтигэр дылы – ар±ас кэкэтэ – ки´и тоно-
±о´ун бастакы у²уо±а.

1844 – Аргынньахтаан олорон – аргыннüахтаа – уот иннигэр оло-
рон, к³хсµгµн сылыт, уокка к³хсµгµнэн олор.

1892 – Ò³бµрµ³ннµµ тµ´эн – т³гµрµктµµ тµ´эн. Ò³бµрµ³н – на-
коæная болезнь, лиøай, род местной сыпи [Пек., III т. стлб.2760]. 

1933 – А±ыныахтаах ньилбэктээх – нüилбэк – ки´и буутун илин 
³тт³. Айыы´ыт к³т³±³³ччµнµ, дьахтары к³р³н бµ³бэйдээн т³р³т³р 
эмээхсини сымна±ас ньилбэктээх диэн ааттыыллара. 

1978 – Ñоххор содуома буолла – содуом – айдаан, тµрµлµ³н, тыас-
уус.

2034 – Хоппуруос буруотун курдук – хоïïуруос – былыр со±уруут-
тан кэлэр эмкэ туттуллар кµ³хтµ²µ ³²н³³х эмтээх боро´уок.

2185 – Холло±ос уота буолан – холло±ос уота – холло±ос – и´э 
эмэ±ирбит хаты² тас субата. Ону уматтаххына, кµµстэхтик умайар. 
Оло²хо бухатыыра оннук уохтаахтык т³л³нн³³хтµк айаннаата диэн 
тэ²нээн этэр тыл ситимэ.

2238 – Òы´ы тыймыыт тыыннаах – тыймыыт – яùерица.
2269 – Амтыын дойдуттан – амтыын дойду – ку´а±ан тыыннаах 

аллараа дойду, ³лµµ-сµтµµ аллараа дойдута, аартык. 
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2342 – Хонук и´игэр холбураатылар – холбураатылар – ырдылар, 
дьµдэйдилэр.

2359 – Икки к³мµскэллэрэ – икки к³мµскэтэ – к³мµскэ – харах 
оло±ун µ³´э кылдьыыта, харах оло±о, о²куча±а. 

2421 – Куула±а тиэрпэккэ – куула±а – тыа±а, тиэргэн у´угар.
2458 – Хатаа´ын чолбонун курдук – хатаа´ын чолбон сулус – 

халлаан ыраа´ыраары, тыалыраары, тымныйаары гынна±ына, киэ´э 
сырдаан к³ст³р ча±ылы²ныы турар чолбон сулус.

2547 – Òорбуйах саха (са±а) толоннор – толон – град, доæдь. Ср. 
тþрк. долу, доолы, толы – град.

2570 – Куба ба´а халлаа²²а тиийдэ – уу кэлиитэ, ной мотуок, 
уу сута – ону ойуулаан этии.

2579 – Ýрэ´элээх µ³стэрдээх – эрийэ-буруйа устубут ³рµстэрдээх.
2707 – Харал±ан харахтаах – близорукий, не могуùий смотреть 

на свет, øуряùийся, косой, косоглазый. Ср. монг. харал±ан – ку-
рослепый, который днем видит, а вечером не видит ничего [Пек., 
III т., стлб.3337].

2714 – Ñотуун ³лµµгэ тµбэ´эн – сотуун – сибирская язва.
2759 – А±ыс айаан – айаан – ³рµскэ тµ´эр µрэх т³рдµн хочото; 

сэппэрээк µµммµт, µксµгэр уулаах, халааннаата±ына ³рµ´µ кытта 
силбэ´эр сµлбэ эбэтэр киэ² аппа. Ср. эвенк. аян – виска.

2848 – £лµнньµк та²а´ын – ³лбµт ки´иэхэ кэтэрдэр та²ас.
2923 – Боскуйа от са±ана – боскуйа – эргэр. уруккулуунан алта 

былас кыра кээмэйдээх кэби´илээх от.
3043 – Ñытыы бы´ый былаайах – былаайах – ойуун дµ²µрµн 

охсор тµµлээх тыс бµрµ³´µннээх кэдэгэр мас лаппаакыта.
3047 – Кыы´аана кылыгыраан – кыы´аан, кыа´аан – ойуун 

та²а´ыгар иилиллэр тыастаах тимир киэргэллэр.
3301 – К³²чµ³тчµлээх к³мµс ы²ыырын – к³²чµ³тчµ – ы²ыыр 

иннигэр туту´арга аналлаах к³мµ´µнэн о²о´уллубут ат т³б³т³.
3306 – Боппоруктаан болтотто – боïïорук – ындыыны µрдµнэн 

быра±ан баран, ат ³р³±³тµнэн эргитэн, хамсаабат гына ыга тардан 
баайар быа.

3452 – Аптаах атара буолан – атара – балыгы батары анньан 
бултуурга аналлаах, тимир атырдьахха маарынныыр µ³рбэ.

3571 – Кµ²э´э быстара буолла – ³л³р-сµтэр кэм чуга´аата, 
улахан куттал суо´аата, кэрээн, кы´ал±а буолла диэн суолталаах. 
Былыргы саха итэ±элинэн, ойуун кыырар кэмигэр кµ²э´этин быата 
бы´ынна±ына, тута ³л³р. Кµ´э²э, кµ²э´э – эргэр. ойуун кыырар 



ÊÈÐÈËË ÍÈÊÈÔÎÐÎÂ-Ë£Ê£×££Í

352

та²а´ын к³хсµгэр баайыллар кµн, ый уо.д.а бы´ыылаах кылыр±ас 
т³гµрµк тимирдэр. Ср. тþрк. кµçµ²µ, к³±µ²µ – зеркало, тув. кµçµ²гµ 
– бляхи с лентами (принадлеæность для камлания).

3672 – Аллараа дьырбыыта – кµн тахсыыта, киириитэ кµн анны-
нан у´ун былыт тахсыыта.

3738 – Кыыс бэрбээкэйигэр дылы – кыыс бэрбээкэй – ки´и со-
тотун бэрбээкэй µрдµнээ±и саамай синньиир сирэ. Бэрбээкэй – 
сото у²уо±а атах хапта±айын кытта холбо´ор сирэ – сµ´µ³±э уонна 
у²уохтара.

3779 – Òойон бомуо сэргэтиттэн – тойон бомуо сэргэ – кэргэн 
кэпсэтэ кэлбит ки´и атын баайар µс сэргэттэн ортоку улахан сэр-
гэтэ.

3781 – Иэ±иилээх и²э´этиттэн тирэнэн – и²э´э – аты миинэр-
гэ µктэнэн тахсарга аналлаах, дугалыы бы´ыылаах тимир (ы²ыырга 
кур курдугунан и²иннэриллэр). Тþрк. µçе²гµ, µçэ²э.

3785 – Харалаабыт улар курдук – улар саас хара ³²н³н³р, ты´ы 
уларыгар киэргэнэн дьµ´µнµн уларытар.

3816 – Астаах мата±а са±а – мата±а – эргэр. тугу эмэ угарга эбэ-
тэр кутарга аналлаах сµ³´µ эбэтэр балык тириититтэн о²о´уллубут 
хаа.

4128 – Ñиэги нэлэй аартыгы – Айыы´ыт аартыга, о±о кµн сирин 
к³р³р аартыга.

4164 – Òор±о айан суолун аайы – Òор±о айан суола – Великий 
øелковый путь.

4232 – Хараарар дьирбиитин диэки – дüирбии – уулаах былыт.
4296 - £лµнньµк та²а´а ³лбµкэлээх – ³лбµкэ – ³лбµргэ – сон, 

са±ынньах тэллэ±эр буодьулуу тигиллибит киэргэл.
4415 – Ону оломун була²²ын – оломун бул – кимиэхэ эмэ тугу 

эмэ си´илии ыйан-кэрдэн биэр. Олом – ууну кэ´эн эбэтэр кэстэрэн 
туоруур µчµгэй µктэллээх, тµгэхтээх чычаас уулаах сир.

4563 – Òоно±ос у²уо±а дьµ³ккэлээх – дüµ³ккэ – суол хайа диэк-
ки барар хайысхатын ыйар бэлиэ. Былыргы сахалар киэ²-куо² 
кырдьа±ас аартыкка сылгы т³б³тµн у²уо±ун ыйыыллар.

4567 – К³нч³х кус курдук – к³нч³х, к³чч³х кус – кµ´µ²²µ к³т³н 
эрэр кус о±ото.

4583 – Ñатанах салгы²²а оонньоото – сатанах – столб для при-
вязывания лоøадей, коновязь (у вилþйских якутов), веøалка-столб, 
на котором оставлены сучья для веøания веùей, для ведер со сме-
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таной. Бур. çаадон, тел. чадан – æертвенник нечистому духу-столб 
со сучьями, на которые веøаþт мясо [Пек., II т. стлб.2128].

4688 – Хаппыт олооччу курдук – олооччу – эргэр. мара±а кэтэр 
кылгас остоох этэрбэс. Ср. бур. олообøо – лапоть, эвенк. олочи – 
летняя обувь из ровдуги.

4838 – Модьууннаах торбостонуохпут – модüуун – тирии хаты-
рыктыйар, тµµ соролонор сыстыганнаах ыарыы. Ср. бур. буæуу – 
парøа.

4946 – Быта курдук – бµтµн ордорбокко, µлтµ, хампы.
5024 – Òолунньа² то²олох у²уо±а – толуннüа² – голенная су-

ставная кость æивотных (соответствует пятке у лþдей), молодая 
æенùина не ест, дабы не родился ребенок с лицом, подобным пя-
точной кости. Кость при сочленении бедра и голени у скотины.
Ср. кирг. толарсак – косточка в задних ногах скота. [Пек., III т. 
стлб.2720].

5066 – ¥³´ээ бохсуотуттан – бохсуо – акка, сылгыга кымньыы-
лыыра, самыыта.

5329 – Ха²ас дабыдалын – дабыдал – к³т³р кынатын икки ба-
стакы бµлгµнµттэн сµ´µ³±э.

5375 – Далга баппатах дала±а – дала±а – олус ку´а±ан майгы-
лаах ки´и, нэгэй.

5379 – О²кубалбын то´утан – окумалбын – окумал – ки´и тоно-
±о´уттан бµлгµнµгэр, санныгар диэритэ. Сорох к³т³р харамай дьар-
дьаматыттан тахсар кынатын, илиитин, ата±ын бастакы сµ´µ³х 
у²уо±а.

5384 – А²кыбалым баарыгар – окумалым – окумал – ки´и тоно-
±о´уттан бµлгµнµгэр, санныгар диэритэ. Сорох к³т³р харамай дьар-
дьаматыттан тахсар кынатын, илиитин, ата±ын бастакы сµ´µ³х 
у²уо±а.

5459 – Кыккахтаах халлаан – халлаан а±ыйах хонугунан ардыах, 
хaардыах cибикитэ билиннэ±инэ, ар±аа диэккиттэн халлаа²²а сара-
дах, ыанньыйбыт былыттар тахсалларын кыккахтаах халлаан диэн 
ааттыыллар.

5531 – Орулуос кус – µ³л кус бии´э; бэйэтэ µрµ² ала дьµ´µннээх, 
батта±а от кµ³±э тобонноох хара, хара±а ара±ас тулалаах, атахтара 
эмиэ ара±астар, тумсун икки ³ттµнэн ма²аннардаах. Ср. эвенк. оро-
лос – селезень.

5579 – Ýбэрэ´э былыттары – эбэрэ´э былыттар – халлаа²²а 
быста-быста устар былыттар.
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5821 – Уодьугаммын таттаран – уодüуганын тарт – ким эмэ 
тэ´иинин тут, уоскут, тохтот, кэ´эт. Ср. тþрк. дьуган, йуган – узда, 
оброть, надеваемая на голову лоøади. 

5841 – А±ыс чампарыктаах хайаларын – чамïарык – 1. Всякий 
выступ, выдвинуøийся навесом, свод, навес, обручь или дуга, при-
деланная над изголовьем детской зыбки (лþльки, колыбели) и об-
легчаþùая е¸ качание. 2. Ободь, ледяное кольцо, легкое оледенение 
воды у берегов озера [Пек., III т. стлб.3567].

5950 – Доло±одо´ун б³±³ – доло±одо´ун – абаа´ы сиригэр-уоту-
гар µµнэр хатыылаах от.

6008 – £тµµ быа буолан – ³тµµ – сыар±а±а тиэллибит та´а±а´ы 
кэлгийэргэ аналлаах у´ун быа.

6098 – Òэгил дойду сукуллар бэлэ´игэр – тэгил дойду – ыраах 
дойду.

6162 – ¥с хос хо´уомньулаах – хо´уомнüу – хатарыллыбыт, ха-
тыллыбыт µс хос сылгы сиэлэ быаны холбоон ³рµµ аата. 

6247 – Кэ´эхтээх охпун – кэ´эх – эргэр. ох хаата. Др.-тþрк. кеø 
– колчан.

6327 – Холондоорон ³лбµт сµ³´µ – а´аабакка, ыран-дьµдэйэн 
³лбµт сµ³´µ.

6477 – ¥рµ² тунах µллµктээх – µллµк – кµ´µн cа²а тµспµт, 
ууллубат µрµ² хаар.

6504 – Ýтитиилээх ох курдук – этитиилээх ох, оно±ос – оно±о´у 
о²орооччу ‘хара быары, сµллэр сµрэ±и хайа к³т³н аа´ар буолаар’ 
диэн алгыс этэн о²орбут оно±о´о, о±о.

6562 – Биттэриктээх билиитинэн – биттэриктээх билии – икки 
улахан кµ³ллэр чугасы´ар, хоруунан эбэтэр силээнинэн силбэ´эр 
сирдэрэ.

6625 – Долборугун т³рдµгэр – долборук – хото²²о сµ³´µгэ от 
ууран биэрэр уйа, кµкµр.

6706 – Куналы дьэллик тойуктат – куналы дüэллик тойук – 
абаа´ы кыы´ын ба´а-ата±а биллибэт, ³йд³бµлэ суох ырыата-тойуга.

6765 – £рµ³стээх бастаах – ³рµ³стээх – хара эбэтэр хара²а 
³²н³³х ынах ма²ан дьураалаах ба´ын этэллэр. 

7023 – Кэ²ириилэринэн айахтаах – кэ²ирии, кэ²эрии – ки´и 
харахтарын ыккардыларынан муннун кэдээлэ.

7167 – Ýриэн о±уруос быаны – о±уруос быа – ло´угурас б³д³² 
со±ус быа.
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7228 – К³´µтэн-к³´µтэн ³нньµ³м к³´µйдэ – ³ннüµ³м – сµнньµм 
к³´µйдэ.

7309 – Ñигирии курдук эриллэн – сигирии – былыргы сахалар 
талах тас ха±ын кы´ыйан ылан, кыра туттар сэптэрин баайаллара: 
атырдьахтарын, сыар±аларын тордуохтарын силбэ´эр сирдэрин баа-
йаллар.

7353 – Кµ³рдµн уотунуу – кµ³рт – тимир уу´а кы´а±а уоттаах 
чо±у кµ³дьµтэригэр аналлаах µрдэрэр тэрилэ. Пратþрк. к³³рµк – 
мех кузнечный (для нагнетания воздуха).

7465 – Дьор±оно сотолоох – µрдµк, к³н³ дьулугур сотолоох.
8164 – Òэбиэн тириитин са±аны – тэбиэн – верблþд.
8698 – Ñистэри² у²уо±а сиибэх буолла – сиибэх – элбэх ³лµµлээх, 

хааннаах кыргы´ыы буолбут сиригэр дьа´аллыбакка хаалбыт дьон 
у²уохтара.

8957 – Аптаах албаспынан а²аабыллаан к³ртµм – ...тымтыкта-
нан инникини ³т³ к³ртµм. À²аабыл – эргэр. тымтык т³б³тµн кы-
ратык хайытан, ону аппаччы тардан, испиискэ са±а ма´ынан ти-
рээбиллээн баран, ол тирээбили уматтахха, тостон туора ыстанар 
(былыргы о±о оонньуута).

9695 – Кырыыппанан куоластаах – кырыыïïа, кырыымïа – мас 
сирэйдээх, кылгас моойдоох, µс-тµ³рт кыллаах, тобукка ууран олорон 
аалан оонньонор муçыкальнай тэрил.

9791 – Баабыр кыыл курдук – баабыр кыыл – эргэр. µµтµнэн 
иитиллээччилэргэ киирэр б³д³² сиэмэх кыыл. Ср. тþрк. бабр, бэбр – 
леопард, пантера.

10009 – А±ыс илии халы²наах хара дьаассыны µµннэриэхтэрэ – 
хара дüаассын – уулаах сииктээх сиргэ туох эмэ у´ун кэм²э сытта-
±ына – у´ун тµµнµк µµнэр.
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ÑÈÐ-ÄÎÉÄÓ ÓÎÍÍÀ ÏÅÐÑÎÍÀÆÒÀÐ ÀÀÒÒÀÐÛÍ 
ÛÉÛÍÍÜÛÊÒÀÐÀ

Àал Ëуук Ìас – орто дойдуну ара²аччылыыр, сир бар±а баайын си-
рэйдээн к³рд³р³р мас. – 156 cт.

Àан Àлахчын Хотун – сир-дойду иччитэ. Алгыс тылыгар ахтыллар. – 
11157 ст.

Àат Ìо±ойдоон – Хабытта Бэргэн айанын суолугар баар аартык, 
абаа´ы сирэ-дойдута. – 5944 ст.

Àат Хахайдаан – Хабытта Бэргэн айанын суолугар баар аартык, абаа´ы 
сирэ-дойдута. – 6045 ст.

Àдал±а Буурай – ар±аа халлаан олохтоо±о, абаа´ы бии´ин бухатыы-
ра – 2117, 2559, 3058, 3401, 4134, 4462, 4743, 5163, 5202, 5275, 5390, 5634, 
6660, 8757 ст.

Àйах уустара – ат сэбин-сэбиргэлин ойуулаа´ы²²а туттуллар анал 
аат. – 3298, 6166 ст.

Àйыы Куо – Хабытта Бэргэн анала, кэргэн ылар кыы´а. – 11303, 
11397 ст.

Àйыы´ыт Хотун (Айыы´ыт Ийэ Хотун, Ахтар Айыы´ыт, Айыы´ыт аар-
тыга, ¥рдµк Айыы´ыт) – саха итэ±элигэр дьон-аймах уу´уурун-тэнийэрин 
ара²аччылыыр µрдµк айыылартан биирдэстэрэ, о±о кутун биэрэр. – 193, 
344, 1131, 1205, 1307, 1434, 1454, 1490, 1682, 1702, 1715, 2220, 3085, 3529, 
3534, 7643, 9644, 9663, 10117, 10410, 10473, 10542, 10567, 10574, 10767, 
10785, 10830, 11033, 11180, 11216, 11308, 11621, 11836 ст.

Àла Ìылахсын – о±ону ийэтин и´игэр то±ус ый то±ус хонук уста-
та ара²аччылыыр айыы. Иэхэлимэ Куо – айыы уда±анын к³рµµлэнэр 
тылыгар-³´µгэр ахтыллар. – 10488 ст.

Àлбан Àлгысчыт – Хабытта Бэргэн Кылаан Куолуун атааннаах-
м³²µ³ннээх айантан кэлиилэригэр к³рс³р алгысчыт. – 11131 ст.

Àмтыын дойду (Амтыын кириэс аартыга, Амтыын кириэс алдьатыыла-
ах абаа´ы аартыга) – абаа´ы сирэ-дойдута. – 2269, 3933, 6822 ст.

À´амнüыт К³н³ К³³´³к³´³ – Моруот Боотур о±олоро Хабытта Бэргэн, 
Кылаан Куо эргиллэн кэлиилэригэр µлэ´иттэригэр биэрэр соруда±ар ах-
тыллар элбэ±и а´ыыр – а´амньыт ки´и аата. – 10620 ст.

Àï Ñалбаныкы – Амтыын Кириэс абаа´ы аартыгын иччитэ. – 3939, 
4023, 4039 ст.

Àрсан Буурай – абаа´ы бухатыыра, Адал±а Буурай убайа. – 2714, 4464, 
4522, 5636, 5714, 5750, 7668, 9032 ст.

Àрчыына Куо – Элэс Бэргэн ийэтэ. – 11006 ст.
Àрыылаах алаас – орто дойду сирэ-уота, Хабытта Бэргэн т³р³³бµт 

алаа´а. – 312, 812, 1154, 2325, 3261, 3426, 6238, 6487, 7639, 10292, 10415, 
10659, 10757, 10771, 11457, 11509 ст.
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Будул±а Буурай – абаа´ы бухатыыра, Адал±а Буурай инитэ – 5157 ст.
Äабдака кырдüа±ас – орто дойду улуу ойууна. – 110, 167, 4273, 4348, 

4546, 11254 ст.
Äалбардаан эмээхсин – айыы´ыт к³т³±³³ччµ, Хабытта Бэргэн Кылаан 

Куолуун т³рµµллэрин к³р³н-истэн кµн сирин к³рд³р³р ытык-мааны эмэ-
эхсин. – 1454, 1522, 1639, 1669, 1678, 1734, 1770 ст.

Äугуйук – то²ус боотура; кыргыс µйэтин ахтыыга туттуллар анал аат. 
– 281 ст.

Äü³´³г³й Àйыы (Кулан Дь³´³г³й айыы´ыттара) – сылгыны-сµ³´µнµ 
µ³скэтэр, ара²аччылыыр ¥³´ээ дойдуга олохтоох айыы, та²ара. Хабытта 
Бэргэн атын ырыатыгар ахтыллар. – 3859, 5919 ст.

Äü³´³г³й о±ото – Кµдэннээх кутуруктаах кµдэн кугас ат – Хабытта 
Бэргэн ата. – 732, 3265, 3282, 3685, 3796, 4081, 4085, 4105, 4219, 5060, 5096, 
5473, 5507, 5662, 5575, 5847, 6082, 6118, 6160, 6390, 7050, 7657, 8610, 9215, 
9736, 9789, 9812, 10349, 10731, 10980 ст.

Äüургулаан Куо (Арчылаан Куо) – айыы уда±ана, Иэхэлимэ Куо балта. 
Хабытта Бэргэн кыргы´ыытыгар к³м³±³ кэлэр. – 9516 ст.

Äüыл±а Òойон – саха итэ±элигэр ки´и инники дьыл±атын бы´аарар 
µрдµк айыылартан биирдэстэрэ. Дьыл±а Айыы ыйаа±ынан, Дьыл±а Хаантан 
ыйаахтанан диэн тыл ситимигэр туттуллар. – 1323, 3513, 5917, 11060 ст.

Èлбис Кыы´а – Илбис Та²ара кыы´а, сэриини-охсу´ууну, хаан тох-
туунун µ³скэтэр дьахтар иччи. Абаа´ы сирин-дойдутун ойуулаа´ы²²а 
туттуллар. – 7454 ст.

Èлбис Кыы´а Èирэр Ìэнэрик Òуос Äüэ´иэттэй – абаа´ы кыы´а, сири-
дойдуну ойулаа´ы²²а туттуллар. – 5665 ст.

Èлбис Кыы´а Èэн Кэдэрик уда±ан – абаа´ы уда±ана. – 7028 ст.
Èэйэхсит Хотун (Эрбэй Иэйэхсит, Элбэн Иэйэхсит, Иэйэхсит Ийэ, 

Иэйэхсит Ийэ Хотун) – ки´ини, сылгыны, сµ³´µнµ, ыты ара²аччылааччы, 
к³р³³ччµ-харайааччы дьахтар та²ара. – 1220, 1441, 1501, 1900, 1908, 1918, 
3086, 9539, 9643, 9664, 10541, 10569, 10768, 10784, 10831, 11292, 11309, 
11620, 11859 ст.

Èэхэлимэ Куо уда±ан – айыы уда±ана, Хабытта Бэргэн эдьиийэ. Бу-
хатыыр суолун тухары ара²аччылыыр-арчылыыр, сµбэ-ама биэрэр. – 276, 
3767, 6811, 6851, 9240, 9383, 9517, 10434 ст.

Киириктэй уустара – ат сэбин-сэбиргэлин ойуулаа´ы²²а туттуллар 
анал аат. – 3294 ст.

К³н³ К³±³чч³й к³мµс уу´а – ат сэбин-сэбиргэлин ойуулаа´ы²²а тут-
туллар анал аат. – 7352 ст.

Куоннüалы Куо – абаа´ы кыы´а. – 9710 ст.
Кµн кыы´а – Хабытта Бэргэн сылайан-элэйэн сытта±ына, кµµс-уох 

биэрэ халлаантан тµ´эр иччи кыыс. – 9551, 9562 ст.
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Кµµлэлээх – орто дойду сирин аата. Элэс Бэргэн сирэ-уота. – 10991, 
11144 ст.

Кылаан Куо – Хабытта Бэргэн игирэтин а²ара, балта. – 2329, 2826, 3389, 
3753, 3975, 4795, 5569, 6282, 6658, 6968, 7126, 7693, 7701, 7737, 7849, 8768, 
8975, 9057, 9625, 9649, 10194, 10227, 10239, 10258, 10304, 10525, 10739, 10752, 
10789, 10847, 10881, 10932, 11023,11049, 11111, 11577, 11659, 11747, 11771 ст. 

Кыталык кыыл – айыы к³т³р³, Хабытта Бэргэн инники к³´µтэр ар-
гыардаах айанын ыйан-кэрдэн биэрэр. – 4115 ст.

Кыыс Кылаарытта – Хабытта Бэргэн ийэтэ. – 685, 1213, 1283, 1309, 
1322, 1393, 1736, 2362, 3600, 7640, 10813 ст.

Кыыс Ûтылба (Ûтылба Куо уда±ан) – абаа´ы уда±ана, Адал±а Буурай 
балта. Кылаан Куону былдьаан илдьэ барар. – 2050, 2830, 4644, 4936, 4948 ст.

Кэнтик уустара – ат сэбин-сэбиргэлин ойуулаа´ы²²а туттуллар анал 
аат. – 6179.ст.

Кээхтийэ а±атын уу´а (Кээхтийэ ойуун) – абаа´ы бии´э, абаа´ы ойуу-
на, абаа´ы сирин-дойдутун ойуулаа´ы²²а туттуллар – 6305, 8576 ст.

Ëэкэттэ уол – сорук боллур уол. – 1453, 1482, 10623 ст.
Ìоруот Боотур – Хабытта Бэргэн а±ата. – 632, 1276, 1467, 1486, 1625, 

1874, 2373, 7634, 10595, 10627, 10908 ст.
Ìээрикээн Бэргэн – орто дойду олохтоо±о, бухатыыр. Орто дойду си-

рин-уотун ойуулаа´ы²²а туттуллар анал аат. – 404 ст.
Одун Хаан – саха итэ±элигэр ки´и инники оло±ун, дьыл±атын бы´аарар 

µрдµкµ айыылартан биирдэстэрэ. Одун Хаантан о²о´уллан, Одун Хаан-
тан о²о´уулаах, Одун Хаан о²о´уутунан диэн тыл ситимигэр туттуллар 
– 3146, 4317, 6884, 9536 ст.

Оно´уйа Боотур – Элэс Бэргэн а±ата. – 11013 ст.
О´ол уола – Илбис Та²ара уола. £с-саас, кыргыс, ³л³рсµµ аллараа 

дойдутун иччитэ. Абаа´ы сирин-уотун ойуулаа´ы²²а ахтыллар. – 7456 ст.
Орулуос о±оннüор – оло²хо´ут; Хабытта Бэргэн Кылаан Куолуун эр-

гиллиилэрин µ³рµµтµн ойуулаа´ы²²а ахтыллар анал аат – 10608 ст.
£рµкµчµйэ Хобуохчай – aбаа´ы уда±ана. – 6040, 6621, 6640, 6667, 6724, 

6790, 6798, 6817 ст.
Ñимэхсин эмээхсин – Моруот Боотур дьиэтин-уотун, сµ³´µтµн к³р³р 

эмээхсин. – 10662 ст.
Ñэбээн эмээхситтэрэ – хотугу эмээхситтэр; Кыыс Кылаарытта хат бу-

олан ханайар кэмин ойуулаа´ы²²а ахтыллаллар. – 1297 ст.
Òаалахаан – Хабытта Бэргэн анала Айыы Куо сирэ-дойдута. – 11300 ст.
Òµ²кµр ойуун – абаа´ы сирин-дойдутун ойуулаа´ы²²а туттуллар анал 

аат. – 5669 ст.
Òэïïэрээх уус – дьиэни-уоту ойуулаа´ы²²а туттуллар анал аат. – 922, 

935 ст.
Óот Кудулу бай±ал – абаа´ы сирэ-уота, бухатыырдар, уда±аттар охсу-

´ар, кµ³н к³рсµ´эр миэстэлэрэ. – 3144, 4790, 5988, 6013 ст.
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Óот Ìэ²иэстэй бай±ал – абаа´ы сирэ-уота, бухатыырдар, уда±аттар 
охсу´ар, кµ³н к³рсµ´эр миэстэлэрэ. – 6340, 6394, 6550, 6559, 6840, 6846, 
6962, 7005, 7272, 8690, 8926 cт.

Óот Ñалбаныкы бай±ал – абаа´ы сирэ-уота, бухатыырдар, уда±аттар 
охсу´ар, кµ³н к³рсµ´эр миэстэлэрэ. – 7018, 7337 ст.

¥рµ² Àар Òойон – Албан алгысчыт алгы´ыгар ахтыллар. – 111196 ст.
Хабытта Бэргэн – сµрµн герой, орто дойду бухатыыра. – 1862, 2292, 

2589, 2655, 2933, 3055, 3081, 3594, 3666, 3775, 3997, 4044, 4108, 4187, 4205, 
4258, 4282, 4558, 4887, 4954, 4991, 5035, 5107, 5256, 5306, 5448, 5466, 5563, 
5703, 5856, 6108, 6159, 6218, 6344, 6434, 6521, 6537, 6639, 6805, 6861, 6903, 
6985, 7005, 7057, 7267, 7296, 7343, 7398, 7537, 7607, 7663, 7750, 7914, 7996, 
8225, 8251, 8298, 8419, 8517, 8628, 8789, 8902, 9005, 9080, 9092, 9190, 9557, 
9642, 9733, 9795, 9925, 10037, 10161, 10215, 10254, 10344, 10513, 10730, 
10918, 11280, 11321, 11330, 11628, 11641 ст.

Хахаарытта Ýбэ Хотун – орто-дойду сирэ-уота, Хабытта Бэргэн т³р³³-
бµт дойдута. – 53, 196, 253, 356, 667, 714, 1530, 2492, 2584, 3425, 3881, 6269, 
6484, 10417, 10706, 10780 ст.

Хобочуйа хо´ууннара – абаа´ы сирин-дойдутун ойуулаа´ы²²а туттул-
лар анал аат – 5671 ст.

Ходон Äüоруо уда±ан – абаа´ы уда±ана. – 8583 ст.
Ходüо² Àйыы – имэ², таптал та²арата; Кылаан Куо Элэс Бэргэнниин 

аналларын холбуур кэмнэригэр ахтыллар. – 11759 ст.
Хоохтуйа ойуун – абаа´ы сирин-дойдутун ойуулаа´ы²²а туттуллар 

анал аат. – 6334 ст.
×уоралдüы уда±ан – абаа´ы сирин-дойдутун ойуулаа´ы²²а туттуллар 

анал аат. – 5673 ст.
×уïчур±ан уда±ан – абаа´ы уда±ана. – 5593, 8717, 8739, 8842, 8941, 

8970 ст.
×уïчурдаан Куо – абаа´ы кыы´а. – 8404 ст.
×ы²ыс Хаан – саха итэ±элигэр ки´и инники оло±ун, дьыл±атын 

бы´аарар µрдµкµ айыылартан биирдэстэрэ. ×ы²ыс Хаан ыйаа±а, ×ы²ыс 
Хаан ыйыыта, ×ы²ыс Хаантан ыйаахтаах, ×ы²ыс Хаантан о²о´уулаах 
диэн тыл ситимигэр туттуллар. – 2208, 3514, 6885, 9537 ст.

Ûй кыы´а – Хабытта Бэргэн сылайан-элэйэн сытта±ына кµµс-уох биэ-
рэ халлаантан тµ´эр иччи кыыс. – 9548, 9561 ст.

Ûмыы чыычаахтар – Хабытта Бэргэн Кылаан Куо хаайылла сытар хап-
пахчытыгар чуга´аан кэлиитигэр к³рс³нн³р сµбэ-ама биэрэллэр. – 9634 ст.

Ýлэс Бэргэн – Кылаан Куо анала. – 10945, 10959, 10998, 11051, 11119, 
11742 ст.

Ýрбийэ Бэргэн – орто дойду олохтоо±о, мас уу´а, дьиэни-уоту 
ойуулаа´ы²²а ахтыллар. – 935 ст.

Ýриллэ ×охчой – абаа´ы сирин-дойдутун ойуулаа´ы²²а туттуллар 
анал аат. – 8587 ст.
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ÍÓÓ××À ÒÛËÛÒÒÀÍ ÊÈÈÐÈÈ ÒÛËËÀÐ

Анисимов Ð.Н.

¹ Киирии тыл Òылбаа´а Òуттуллубут ахсаана
1 ампаар амбар 6
2 атамаан атаман 3
3 балбаа²кы болванка 1
4 бириэмэ время 3
5 биэрэк берег 1
6 бокуой покой 2
7 боруок порог 2
8 буойун воин 2
9 былаан план 1
10 бэчээтинэй печатный 1
11 дорообо здравствуй 2
12 дуу´а дуøа 18
13 дэриэспэ дресва 6
14 истиэнэ стена 1
15 кипсэ гипс 1
16 куудара кудри 3
17 кынчаал кинæал 2
18 кыра´ыабай красивый 1
19 миэстэ место 3
20 муоста мост 7
21 наада надо 1
22 оруобуна ровно 2
23 ³стµ³кµлэ стекло 1
24 сиэрэ сера 1
25 содуом содом 15
26 сокууска закуска 1
27 сыап цепь 1
28 у´аайба усадьба 1
29 хаалтыс галстук 1
30 халадаай холодай 1
31 хандылы кандалы 1
32 хоппуруос купорось 1
33 чиэппэр четверть 1
34 ыстаал сталь 3
35 ыстаан øтаны 2
36 эппиэт ответ 1
37 эриэккэс редкость 1

101
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ÊÛËÃÀÒÛÛËÀÐ

алт. — алтайский
бур. — бурятский
др.-тþрк. — древнетþркский
маньчæ. — маньчæурский
монг. — монгольский
ОНЧИ — М.К. Аммосов аатынан Хотугулуу-Или²²и федераль-

най университет Оло²хо научнай-чинчийэр института
³с хо´. — ³с хо´ооно
Пек. — Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. В 3 томах. 

1959.
пратþрк. — пратþркский
РНА СС CCНК — Россия Наукаларын Академиятын Сибиирдээ±и 

салаатын Саха сиринээ±и Научнай киинэ
с. — сирэй
СТБТ — Саха тылын бы´аарыылаах тылдьыта. Толковый сло-

варь якутского языка / под. ред. П.А. Слепцова. — Новосибирск: 
Наука, 2004; 2010.

стлб. — столбец
т. — том
тел. — телеутский
тув. — тувинский
тþрк. — тþркский
эргэр. — эргэрбит тыл
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ÒÓ¤ÀÍÛËËÛÁÛÒ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

Бµлµµ фольклора – Бµлµµ оло²хо´уттара / Сост. Иванова С.Т. 
— Вилþйск: КÖ Стиль, 2006. — 56 с.

Âасильев, Ã.М. Якутское стихослоæение. — Якутск: Кн. изд-во, 
1965. — 126 с.

Дмитриева, А.А. Олонхо вилþйского региона: бытование, сþ-
æетно-композиционная структура, образы: автореф. дис. ... канд. 
филол. наук. — Якутск, 2008.

Åмельянов, Н.Â. Сþæеты якутских олонхо. — М.: Наука, 1980. — 
375 с.

Åмельянов, Н.Â. Сþæеты олонхо о заùитниках племени. — Но-
восибирск: Наука, 2000. — 192 с. 

Илларионов, Â.Â. Оло²хо алыптаах эйгэтэ. — Дьокуускай: Би-
чик, 2006. — 336 с. 

Илларионов, Â.Â. Искусство якутских олонхосутов. — Якутск, 
1982. — 123 с.

Илларионов, Â.Â. Якутское сказительство и проблемы возроæде-
ния олонхо. — Новосибирск: Наука, 2006. — 191 с. 

Мµлдьµ Б³±³ / Олонхосут Д.М. Говоров. — Якутск: Бичик, 2010. — 
472-478 с.

Никифоров, Â.М. Стадии эпических коллизий в олонхо: Формы 
фольклорной и книæной трансформации. — Новосибирск: Наука, 
2002. — 208 с.

Ïухов, И.Â. Якутский героический эпос олонхо. Основные об-
разы. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — 256 с.

Ýргис, Ã.У. Очерки по якутскому фольклору. — М.: Наука, 1974. — 
402 с.

Афанасьев, Ï.Ñ., Âоронкин, М.Ñ., Алексеев, М.Ï. Саха тылын ди-
алектологическай тылдьыта. — М., 1976.

Âоронкин, М.Ñ., Алексеев, М.Ï., Âасильев Þ.И. Саха тµ³лбэ ты-
лын тылдьыта: (Эбии том). — Новосибирск, 1995.

Ïекарский, Ý.К. Словарь якутского языка: В 3 т. — Л., 1958. — 
Т. 1; 1959. — Т. 2, 3. 

Саха тылын бы´аарыылаах тылдьыта = Толковый словарь якут-
ского языка: В 15 т. / Под ред. П.А. Слепцова. — Новосибирск, 
2004. — Т. 1; 2005. — Т. 2; 2006. — Т. 3.

Саха тылын бы´аарыылаах улахан тылдьыта = Больøой толковый 
словарь якутского языка: В 15 т. / Под ред. П.А. Слепцова. — Ново-
сибирск: Наука, 2007. — Т. 4; 2008. — Т. 5; 2009. — Т. 6. 2010. — Т. 7.
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Áèáëèîãðàôèÿ

Испии´эккэ Саха Республикатын культуратын µтµ³лээх µлэ´и-
тэ, оло²хо´ут К.Н.Никифоров оло²холорун рукопистара, периоди-
ческай бэчээккэ тахсыбыт айымньылара, ыстатыйылара, кини ту´у-
нан матырыйааллар тµмµлµннµлэр.

Бастаан автор айымньылара ааттарынан алфавит бэрээдэгинэн 
араарылыннылар. Онтон кини ту´унан периодическай бэчээккэ 
тахсыбыт матырыйааллар киирдилэр. Тылынан сахалыы, онтон нууч-
чалыы араарылынна.

Библиографическай суруйуулары о²орорго ГОСТ 7.1-2003 «Би-
блиографическая запись. Библиографическое описание документа. 
Обùие требования и правила составления», ГОСТ 7.12-93 «Библио-
графическая запись. Сокраùение слов на русском языке. Обùие 
требования и правила» туттулуннулар.

Ыйынньык о²о´уутугар ¥³´ээ Бµлµµтээ±и киин библиотека 
фондатыгар баар, краеведческай картотека±а киирбит матырыйаал-
лар киирдилэр.

Саха тылын учууталларыгар, библиотекардарга, о±олорго уон-
на фольклору µ³рэтээччилэргэ, аа±ааччы киэ² ара²атыгар к³м³ 
бы´ыытынан ананар.

Ñаха Ðеспубликатын Ïреçиденин ыйаахтара
«Граæданскай килбиэн» бэлиэнэн на±араадалыырга Никифоров 

Кирилл Никонови´ы – оло²хо´уту, ¥³´ээ Бµлµµ улуу´а (оройуо-
на) – µгэс буолбут норуот айымньытын ч³лµнэн хаалларыыга уон-
на сайыннарыыга µтµ³лэрин итиэннэ «Оло²хо» героическай эпо´ы 
пропагандалаа´ы²²а кылааттарын и´ин: Саха Республикатын Пре-
зиденин 2006 с. бэс ыйын 27 к. 279 ¹-дээх ыйаа±а // Саха сирэ. – 
2006. – От ыйын 1 к.

О награæдении за вклад в развитие культуры искусства, много-
летнþþ плодотворнуþ творческуþ деятельность и в связи с Меæду-
народным днем театра и Всероссийским днем работников культу-
ры присвоить почетное звание «Çаслуæенный работник культуры 
Республики Саха (Якутия)» Никифорову Кириллу Никоновичу – 
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специалисту по народному творчеству управления культуры, Верх-
невилþйский улус : Указ Президента Республики Саха (Якутия) 
¹ 1358 от 20 марта 2009 // Якутия. – 2009. – 25 марта; Саха сирэ. 
– 2009. – Кулун тутар 25 к.

Айымньылара
1. Хабыр киирсиилээх Хабытта Бэргэн : оло²хо: [рукопись] / 

К. Никифоров. – ¥³´ээ Бµлµµ : ИКÖ, 1991. – 510 с. 
2. Аан дойду икки улахан тµмсµµтµгэр : [оло²хо – омуктар тµ-

´µлгэлэригэр] // ¥³´ээ Бµлµµ. – 1996. – Бала±ан ыйын 28 к.
3. Алгыс тыл µтµ³тµн айыл±абыт ту´угар : алгыс / К. Никифо-

ров. – ¥³´ээ Бµлµµ. – 2011. – Бэс ыйын 7 к.
4. Аныыбын оло±ум до±оругар : хо´оон / К. Никифоров // ¥³´ээ 

Бµлµµ. – 1993. – Тохсунньу 1 к.
5. Америкаттан кэллим / К. Никифоров // ¥³´ээ Бµлµµ. – 1997. 

– Ахсынньы 11 к.
6. «Дьоллоох буолу² бар дьонум...» / кэпсэттэ М. Власьева // 

Саха сирэ. – 2005. – Атырдьах ыйын 18 к. – С.9
7. К³²µл дойдум кµ³рэгэйэ : А.Å. Ильина±а анабыл тойук / 

К. Никифоров // Коммунизм сарда²ата. – 1985. – Кулун тутар 28 к.
8. Кµндµ ийэ Бµлµµбµт : тойук / К. Никифоров // ¥³´ээ Бµлµµ. 

– 1998. – Бала±ан ыйын 18 к.
9. Оло²хо киэ´элэрэ / К.Никифоров // Коммунизм сарда²ата. 

– 1982. – Сэтинньи 2 к.
10. £бµгэлэрбит µгэстэрин сайыннарыа±ы²/ К. Никифоров // 

Коммунизм сарда²ата. – 1983. – Кулун тутар 24 к.
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Àéûë±à àíààáûò êè´èòý

Õас биирдии сир, норуот киэн туттар, с³±³р-махтайар, уос 
номо±о о²остор ураты талааннаах, айыл±аттан айдарыылаах дьон-
ноох буолар. Оннук ки´инэн буолуон с³п дири² эйгэлээх, кимиэхэ 
да майгыннаабат ураты к³рµµлээх, туох эрэ са²аны к³рдµµ, айа-
тута, о²оро сылдьар, норуотун ту´угар бэриниилээх, кини инники 
дьыл±атын ту´угар ³йµн-санаатын сынньар, ылсыбытын ти´э±эр 
тиэрдэр ки´и. Оннук дьонтон биирдэстэринэн буолар «Дуøа Рос-
сии» национальнай бириэмийэ лауреата, «Граæданскай килбиэн» 
бэлиэ ха´аайына, Саха £р³спµµбµлµкэтин Ытык сµбэтин бочуотта-
ах кырдьа±а´а, Саха £р³спµµбµлµкэтин култууратын µтµ³лээх µлэ-
´итэ, ¥³´ээ Бµлµµ, Бµлµµ улуу´ун Л³к³ч³³н нэ´илиэгин бочуоттаах 
олохтоо±о, бэйэтин кэмигэр кµµстээх марафонец, дьо²²о-сэргэ±э 
Сµµрµк Кирилэ диэн аатынан биллибит спорт бэтэрээнэ, норуот 
ырыа´ыта, маастара, оло²хо´ута, алгысчыта Кирилл Никонович 
Никифоров-Л³к³ч³³н.

Талааннаах ки´и айара-тутара кэллэ±инэ олус сыралаах «ыар» µлэ 
эйгэтигэр умсар, букатын са²а суолу тыыра сатыыр му²ар ылларар, 
онтута булгуччу туолары ирдиир, эрэйэр, булгуччулаах эбээ´инэс 
курдук буолар. Кирилл Никонович эмиэ кµн бµгµн, 70 саа´ын лап-
па аа´ыар диэри, кµн бокуойа суох айа-тута сылдьар ки´и. Кини 
айымньыларын, оло²холорун кытта билсистэххинэ, илиитин ими-
нэн о²орбут о²о´уктарын илэ к³рд³ххµнэ, туттаххына-хаптаххына, 
ырыатын и´иттэххинэ, бэйэтэ туппут «Арчы», «Оло²хо» дьиэтигэр 
сырыттаххына уонна тус бэйэтин кытта кэпсэттэххинэ, алтыстах-
хына эрэ кини кэскиллээх санаалаа±ын, дири² толкуйдаа±ын, ис 
дуу´атынан, туох баар сыратын-сылбатын биэрэн туран µлэлии-
хамсыы, айа-тута сылдьарын тута сэрэйэ±ин, сыаналыыгын.

Кини 1938 сыллаахха Бµлµµ оройуонун Баппа±аайы нэ´илиэгэр 
колхозтаах кэргэнигэр т³р³³бµтэ. А±ата Никон, ийэтэ Балбаара 
эрдэ ³л³н, тулаайах хаалбыта. Сэттэ бииргэ т³р³³бµтµттэн эдьиийэ 
Аана, убайа Ньукулай уонна кини ки´и буолбуттар. Кирилэни эбэтэ 
эмээхсин иитэн-харайан улаатыннарбыт. Оскуола±а µ³рэнэр сыл-
ларыгар интернакка олорон, сайынын ыалга µлэлээн сылдьыбыт. 
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Улаатан и´эн, Бµлµµ куоратыгар а±атын быраатыгар Никифоров 
Марк Николаевичтаахха олорон, промартель эстэлээригэр ис-тас 
µлэлэргэ µлэлээбит. Онтон 1959 сылаахха армия±а ы²ырыллан, Хо-
тугу Муустаах муора кытыытыгар µс а²ар сыл сулууспалаабыт. Ар-
мия кэнниттэн ¥³´ээ Бµлµµ Боотулуутуттан т³рµттээх Гаврильева 
Татьяна Титовнаны кэргэн ылан, биэс о±ону т³р³т³н, уон µс сиэн-
нэнэн, кµн бµгµн ¥³´ээ Бµлµµ ытык мааны ыала буолан олорор. 

Кирилл Никонович т³рдµн-уу´ун ту´унан маннык кэпсэнэр: 
«Кирилэ чугас аймахтарыгар му²урдара биллибэт кµµстээх, сµµрµк-
тэринэн аатырбыт кус бы´ый дьон бааллара µ´µ. А±атын э´этин 
кытта бииргэ т³р³³бµт Моруот, А²кыр диэн дьон э´э±э сэптэммэ-
тэх, кы´ыл илиилэринэн бултуур, ханнык да аарыма л³к³йµ ³л³р-
д³хт³рµнэ ортотунан бы´а охсон, а²ардыытын сµгэн киллэрэн, 
дьиэлэригэр астыыллара µ´µ. Таайа Дьоллойо Сµµрµк диэн эмньик 
уба´аны хонууга µргµтэн баран сырсан тутар кус бы´ый ки´и эби-
тэ µ´µ. Эбэтэ, Оппуруо´а эмээхсин, Баппа±аайы, Л³к³ч³³н олох-
тоохторо умнубат улуу кырдьа±астара эбит. О±о сылдьан остуолга 
сы²аах баттанан олорон, инники туох буолуохтаа±ын, хас хонугунан 
ханнык хоно´о кэлиэ±ин, туох к³л³л³³±µн, сµ³´µлэриттэн хайдах 
дьµ´µннээх ынах дуу, о±ус дуу т³рµ³±µн кэпсиирэ µ´µ. Бэл диэтэр, 
Икки Кµµлэлээх уонна сэттэ тумуллаах Нымсах диэн эбэлэрэ о²ойо 
уолан оттуур ходу´а буолуохтарын ту´унан уот харахха эппит. Ити 
кэпсиирин биирдэ К³бдьµ³хэй ойуун, э´этэ, истэн баран: «Ити о±о, 
бэл, мин баарбыттан кы´аллыбакка са²арар, атын сиртэн айдарыы-
лаах о±о, о±о±утун харыстаан иити², би´иги туйахпытын хатылыыр 
ки´и», - диэн эппит уонна Иэхэлимэ Куо диэн аат и²эрбит. Ити 
кыыс кэлин эдэр саа´ыттан икки хара±ынан к³рб³т буолбут. Ол да 
буоллар ыары´ах тугунан ыалдьыбытын, т³´³н³н µтµ³рµ³±µн этэн 
биэрэрэ µ´µ. Айыл±аттан сибээстээх буолан буолуо, 100 сааhыттан 
тахсан баран, Бµлµµ куоратыгар олорон ³л³³хт³³бµт».

Туох барыта силистээх-мутуктаах. Кирилл Никонович баардаа±а 
баппата±а буолуо, отуччатыгар тиийэн баран спордунан дьарыкта-
нан, кµµстээх сµµрµк аатын ылбыт, тµ³рт уонуттан тахсан баран 
«Хабыр Киирсиилээх Хабытта Бэргэн», кэлин «Айдааннаах айан-
наах, ала буурай аттаах Мохсо±оллой Боотур», «Кµµдээннээх куту-
руктаах кµдэн кугас аттаах Кµн Эрбийэ Бухатыыр» диэн оло²холору 
сурукка тµ´эрэн дьонугар-сэргэтигэр бэлэхтээбитэ. Маны та´ынан 
байанайдаах булчут. Эбэ к³мµс хатырыктаа±ыттан, аар тай±абыт 
маанылаах кыылыгар, кырдьа±а´ыгар тиийэ бултуйар. Ону а²ардас 
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дьиэтигэр о²орбут араас кыыллара, к³т³рд³р³, к³рбµт эрэ с³±µ³н 
курдук о²о´уллубут чуучалалара туо´улууллар. Айыл±аны, эмтээх 
от араа´ын билэринэн эмиэ аатырар. Элбэх ки´иэхэ к³м³л³спµтэ, 
сµбэ-ама биэрбитэ, эмтээбитэ эмиэ µгµс. Кини талаана манан 
эрэ му²урдаммат, чахчы да айыл±а анаабыт ки´итэ. Ол ту´унан, 
т³´³ да чугас ки´им, а±ам буолтун и´ин, кини талааныгар, кыа±ар 
сµгµрµйээччи, µрдµк сыанабыл биэрээччи ки´и буоларым бы´ыы-
тынан, µ³´э суруйан са±алаабытым курдук, µ´µс сирэйтэн, саас-
саа´ынан саа´ылаан сырдатан к³рµµм. 

Îëî²õî´óò, òîéóêñóò áû´ûûòûíàí ñèðèýäèéýí òàõñûû

Êирилл Никонович 1982 с. ¥³´ээ Бµлµµгэ тэрилтэлэр икки 
ардыларыгар оройуон и´игэр ыытыллыбыт фестивальга аан бастаан 
оло²холоон, дьон-сэргэ би´ирэбилин ылбыта. Манна кини кимиэ-
хэ да биллэрбэккэ кичимнээн суруйа сылдьар «Хабыр Киирсии-
лээх Хабытта Бэргэн» диэн оло²хотуттан бы´а тардан толорбута. 
Ити кэм²э кини лесхозка µлэлиирэ. Онтон оло²хо суруллан, ха-
рата кумаа±ыга тµспµтµн кэннэ, оло²хотун толорорун аан бастаан 
Бала±аннаах, £ргµ³т, Мэйик олохтоохторо истибиттэрэ. £сс³ бу 
сыл алтынньы 13 кµнµгэр П.А. Ойуунускай аатынан литературнай 
музейга оло²хо´уттар ³р³спµµбµлµкэтээ±и кµрэхтэрэ буолан ааспы-
та. Онно Кирилл Никонович эмиэ «Хабыр Киирсиилээх Хабытта 
Бэргэниттэн» бы´а тардан толорон, «Бэлэм буол» ха´ыат дипломана 
буолбута. Бу кµрэххэ Иван Михайлович Æендринскэй «Т³б³т т³рµ³х», 
Андрей Титович Титаров «Хардааччы бухатыыр» диэн оло²холорун 
толорбуттара. Дьэ бу мантан ыла кини кынат µµннэринэн, оло²хо 
эйгэтигэр «букатыннаахтык» киирбитэ. 1983 сыллаахха «£бµгэбит 
µгэ´ин сайыннарыа±ы²» диэн ыстатыйатыгар суруйан турар: 
«Ытык кырдьа±астарбыт ³р³³бµт уостарын ³´µлэн, хоммут уоста-
рын хо²норон, кэрдиис хабар±аларынан кэккэлэтэн, алама±айдык 
ыллаабыттарын, хому´уннаахтык туойбуттарын µйэтитэр ту´угар, 
µ³рдµ´эн-ханыыла´ан µ³скээбит µ³рµµ-к³тµµ µ³тэллээх, µµнэр 
ыччат дьоннорбут ³йдµµ-саныы сылдьалларын курдук, оло²хобут 
барахса²²а кыымна са±ыа±ы², т³л³нн³ кµ³дьµтµ³±µ² – диэн 
этиэхпин ба±арабын.» 

Онтон 1991 сыллаахха ¥³´ээ Бµлµµ народнай театра ы´ыахха 
оло²хо µстэн биир чаа´ын испэктээкил о²орон туруорбута. 
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Оруолларга Моруот Боотур о±онньор – Николай Корякин, Кыыс 
Кылаарытта эмээхсин – Валентина Семенова, Хабытта Бэргэн – 
Василий Васильев, Иэхэлимэ уда±ан – Лидия Афанасьева, абаа´ы 
кыы´а – Валентина Степанова курдук т³рµт култуураны µйэтитиигэ 
дуу´аларын биэрэн туран µлэлэ´э сылдьар дьон оонньообуттара. 
Манна Кирилл Никифоров бэйэтэ Дабдака ойуун оруолун ылан то-
лорон, аны артыыс бы´ыытынан талаана арыллыбыта. Бу ту´унан 
Л. Васильева: «Талаан норуокка баар диэн чахчы итэ±эйэ±ин» – диэн 
с³±³н ха´ыакка суруйбута баар. Оло²хо-испэктээкили аан бастаан 
сµрэхтээбит ки´инэн буолар Фома Баскаров. Премьератын киэ´э 
бастакы сиэнэ кµн сирин к³р³н, уолчаа²²а театр артыыстара «Ха-
бытта» диэн таптал аат и²эрбиттэрэ. 

Кирилл Никоновичка 1993 сыл киниэхэ элбэх сити´иини, кыа-
йыыны-хотууну а±албыта. Бастатан туран, «Хабыр Киирсиилээх 
Хабытта Бэргэн» оло²хото ситэн-хотон, улахан сыана±а туруорул-
лубута. СР култууратын туйгуна, народнай театр реæиссера Татья-
на Борисова ылсан, са²алыы эргитэн-урбатан туруорбута, ¥³´ээ 
Бµлµµ народнай театрын аатын µ³´э к³тµппµтэ. Кини: «Оло²хону 
испэктээк о²орон туруоруу дэбигис кµдээринэ буолбакка, элбэх сы-
ралаах µлэттэн сити´иллэр», - диэн а´а±астык билинэр. Бу оло²хо 
иккистээн улахан сыана±а 1999 сыллаахха кулун тутар 13 кµнµгэр 
к³р³³ччµ дьµµлµгэр та´аарыллыбыта. Манна оло²хо декорацияты-
гар улахан сыанабыл бэриллибитэ. Кини ааптарынан буолар худоæ-
ник Тохман Бойтунов.

Маарыйа Матаахаба «Ураа²хай саха оло²хо´ута» - диэн ыста-
тыйатыгар Кирилл Никифоровтан ыйытан турар: «Эйиэхэ, Кирилэ 
Ньыыканабыс, ¥³´ээ²и ¥рµ² Айыылар µгµс талааны, элбэх идэни 
бэлэхтээбиттэр. Эн олору сандаара тахсар сарда²алаах ма²ан кµн 
сырдыгын курдук харыстаан, сылаанньыгас сылаа´ынан сырайан 
бар дьо²²ор тиэрдэ±ин. Оло²хо´уккун, эмиэ да тойуксуккун. Эн 
итилэри хайдах дьµ³рэлиигин?» – диэн. Онуоха Кирилл Никоно-
вич: «Оло²хо´ут ки´и тойуксут буолар, тойуксут ки´и оло²хо´ут 
буолар. Оло²хо² диэн тойуктар тµ´µлгэлэрэ, элбэх тойук томторо, 
Тойон тµ´µлгэ буолла±а дии. Мин тойуктарым µксэ алгыс дьµ´µл-
гэнигэр оло±ураллар» – диэн эппиэтээбит. Дьэ, итиннэ сытар Ки-
рилл Никонови´ы аатырдыбыт, истибити эрэ сэ²ээрдибит сµдµ 
кµµс, кистэлэ² – кини тойуктара бэйэтэ ураты алгыстар. 

1993 сыл «Дьиэрэй тойугум» диэн бэс ыйыгар П.А. Ойуунускай 
т³р³³бµтэ 100 сыла туолар µбµлµ³йµгэр анаан ыытыллыбыт тойук-
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суттар ³р³спµµбµлµкэтээ±и кµрэхтэригэр Гран-при аатын ылбы-
та. Бу манна ³р³спµµбµлµкэ араас улуу´уттан 18 аатырбыт тойук-
сут кэлэн, бэйэлэрин кэрэ куоластарын и´итиннэрбиттэрэ. ¥³´ээ 
Бµлµµттэн киниттэн ураты Лидия Степановна Афанасьева, Ана-
стасия Афанасьевна Кардаøевская сити´иилээхтик кыттыбыттара. 
П.А. Ойуунускайга анаан «Дор±оонноох тойугу² дуора´ыйа туруох-
тун!» диэн кыайыыны а±албыт тойуга «¥³´ээ Бµлµµ» ха´ыат ыам 
ыйын 25 кµнµгэр тахсыбыта.

Эмиэ бу сыл сэтинньи 3-10 кµннэригэр Санкт-Петербурга Аме-
рика биллиилээх фольклори´а Альберт Бейтс Лорд кэриэ´игэр 
аналлаах Аан дойду норуоттарын фольклорун конференциятыгар 
кыттыыны ылбыта. Бу конференцияны Петр Великэй аатынан Ан-
тропология, Этнография музея, Америка Миссури øтатын универ-
ситета, Россия б³д³² научнай институттара, Санкт-Петербург учуо-
най сэбиэтэ, наука уонна µрдµк µ³рэхтээ´ин кэмитиэтэ тэрийэн 
ыыппыттара. Манна Саха сириттэн фольклор к³рµ²нэриттэн толо-
рооччу бы´ыытынан 4 ки´и кыттыбыта, онно 1 чаас устата «Хабыр 
Киирсиилээх Хабытта Бэргэн» оло²хотуттан и´итиннэрбитэ.

Аны н³²µ³ кµнµгэр 2 чаас устата Саха сириттэн сылдьар толо-
рооччулар тойуктарын истиигэ. Манна Кирилл Никонович «Дуорай 
тойугум», «Аар хаты² алгы´а» тойуктарын толорбута, о´уохай ты-
лын эппитэ. Бу манна Америка учуонайа, тойон доктор Дæон Фо-
уми Кирилл Никифоровка 1996 сылга Америка±а ыытыллыахтаах, 
эмиэ маннык конференция±а кыттыыны ыларыгар, ы²ырыы сурук 
туттарбыта, Маннык суругу Саха £р³спµµбµлµкэтин делегациятын 
салайааччыта Þ.И. Øейкин эмиэ туппута.

Онтон 1994 сыллаахха ыам ыйын 3-8 кµннэригэр кµннээх Казах-
стаа²²а тþрк тыллаах омуктар Аан дойдутаа±ы симпозиумнарыгар 
кыттыбыта. Бу симпозиум²а Саха сириттэн 5 буолан – делегация 
салайааччыта Аиза Петровна Реøетникова, дакылааччыттар Иван 
Алексеев, Ксенофонт Уткин уонна толорооччулар С.С. Øиøигин, 
К.Н. Никифоров барбыттара.

Саамай µ³рµµлээ±э, симпозиум арыллар улахан концерын Ки-
рилл Никифоровка алгыс тылынан арыттарбыттара. Ол ту´унан 
маннык этэр: «Киэ´э 7 чааска куорат саамай улахан концертыыр 
саалатыгар симпозиуму а´ар тэрээ´ин буолла. Ити кµн сарсыарда 
10 чааска миигин консерватория±а ы²ыран ылан, бэйэм тылбынан 
э±эрдэ, алгыс тылын толорорбор к³рд³стµлэр. Тойук ырыатынаа±ар 
арыычча у´атан толордум. Онтон сµбэлэ´эн баран, киэ´э 7 чааска 
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симпозиуму а´ар концеры ити тойуккунан а´а±ын диэтилэр. Со´уйан 
да, долгуйан да хааллым». Дьэ, ити курдук, ³бµгэлэрбит µтµмэн сыл-
лар анараа ³ттµлэриттэн бµ³бэйдээн-бµ³бэйдээн а±албыт тыллары-
нан ыллаан долло´утан, Аан дойду µ³рэхтээхтэригэр и´итиннэрбитэ.

1994 сыллаахха атырдьах ыйын 15-21 кµннэригэр Дьокуускай 
куоракка «Устный эпос: Проблемы истории, теории сказитель-
ства» диэн тема±а Альберт Бейтс Лорд кэриэ´игэр аналлаах III Аан 
дойдутаа±ы конференция±а эмиэ «Хабыр Киирсиилээх Хабытта 
Бэргэн» диэн оло²хотунан кыттыбыта. Манна да, Кирилл Нико-
нович улахан бол±омтону ылан, Бµлµµ Кы´ыл Сыырыгар кииннээн 
µлэлиир, араас омук ньыматынан эмтиир «Ньыыкан» компания±а 
ылыллыбыта. Кини ырыата эмтиир дьо±урун бэлиэтии к³р³н, ком-
пания директора В.А. Алексеев Кирилл Никонович биир ураты 
дьо±урун арыйбыта. Бу конференция±а ³сс³ би´иги биир дойдула-
ахпыт Лидия Степановна Афанасьева «Хонуктаах сир хоннохтоох, 
кµ³нэ к³±³чч³р аттаах Эрэли Бэргэн», Николай Калинович Øама-
ев «Дьоруо хо²ор аттаах дьоллоох-соргулаах Дьоро±остой Бэргэн» 
диэн оло²холорунан кыттыыны ылбыттара.

Конференцияны тэрийэр комитет председателэ, филология док-
тора Б.Н. Путилов (Санкт-Петербург) оло²хо киэ´этин тµмµктµµ-
рµгэр: «Со±отох бу оло²хо киэ´этин эрэ и´ин манна Аан дойдуттан 
кэлиэххэ с³п эбит» – диэн µрдµктµк сыаналаабыта.

 1996 сыллаахха атырдьах ыйын 20-26 кµннэригэр V Аан дойду-
таа±ы Альберт Бейст Лорд кэриэ´игэр уонна казах аатырбыт ырыа´ы-
та, музыкана Дæамбул Дæабаев 150 саа´ын туоларыгар аналлаах 
Åвразия дойдуларын музыканнарын, номохторун толорооччуларын 
истиигэ Аан дойдутаа±ы фестиваль буолан ааспыта. Манна барыта 
20-тэн тахса дойдуттан кэлбиттэрэ. Би´иги Сахабыт сириттэн толо-
рооччу бы´ыытынан со±отох Кирилл Никифоров эрэ барбыта. Ки-
рилл Никифоров ырыата фестиваль 16 туйгун нµ³мэригэр киирсэн, 
тµмµк концерка кыттар чиэскэ тиксибитэ. Манна казах норуотун 
аатырбыт артыыската, музыкана Саида Åмкеева улахан махталын 
эппитэ уонна Кирилл Никоновичка µйэ саас бэлиэтэ буолар тµ³скэ 
анньыллар казах ытык дьаралыгын туттарбыта.

1996 сыл алтынньы 1-15 кµннэригэр Хотугу эргимтэ олохтоох 
омуктарын фольклорун толорооччулар Аан дойдутаа±ы конгрес-
старыгар Америка Калифорния øтатыгар баран, 9 куоракка оло²-
холоон, туойан, мас о²о´уктарын к³рд³р³н, сахатын норуотун баай 
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фольклорун µйэ-саас тухары хаалларбыт µгэстэрин араас омуктар 
талааннаахтарыгар и´итиннэрэн, к³рд³р³н кэлбитэ.

1996 сыл Дьокуускай куоракка С.А. Çверев 100 саа´ын к³рс³ 
ыытыллыбыт ³р³спµµбµлµкэ кµрэ±эр ¥³´ээ Бµлµµ народнай теа-
тра Кирилл Никифоров «Айдааннаах айаннаах Ала Буурай аттаах 
Мохсо±оллой Боотур» диэн иккис оло²хотун испэктээк гынан ту-
руоран, II миэстэлээх лауреат µрдµк аатын ылан, кыайыы-хотуу 
к³т³лл³³х кэлбитэ. Бу оло²хо Туймаада хочотугар – Дьокуускай 
куоракка – иккистээн Кирилл Никифоров 60 саа´ын туоларыгар 
туруоруллан, эмиэ киэ² би´ирэбили ылбыта. Оло²хону Таатта, Чу-
рапчы, Амма, Нам, Бµлµµ устатынан туруорбуттара. Маны та´ынан 
театр Аан дойдутаа±ы кµннэрин к³рс³ Сунтаар улуу´угар Бµлµµ 
сµнньµн улуустарын народнай театрдарын С. Çверев-Кыыл Уола 
т³р³³бµтэ 100 сылын к³рс³ «Аман ³скµнэн арчылан» диэн ааттаах 
оло²хо кµннэригэр баран кыттан, II бириистээх миэстэ±э тиксэн 
кэлбиттэрэ. Бу сырыыга театр директора Алберт Афанасьев «Эдэр, 
элбэ±и эрэннэрэр директор», Татьяна Борисова «Саамай кэрэхсэнэр 
µлэлээх реæиссер», ¥³´ээ Бµлµµ ³р³спµµбµлµкэтээ±и гимназиятын 
11 кылаа´ын µ³рэнээччитэ Вадим Константинов «Басты² оруо-
лу арыйыы и´ин» ааттары, ³р³спµµбµлµкэ норуотун айымньытын 
дьиэтин Бочуотунай грамотатынан оло²хо´ут-тойуксуттар Кирилл 
Никифоров, Лидия Афанасьева би´ирэммиттэрэ.

Оло²хону эттээн-сииннээн испэктээк гынан туруорбут ре-
æиссер Татьяна Борисова оло²хо ту´унан манныгы этэр: «Кири-
лэ бу оло²хото, мин санаабар, ханнык да оло²хо±о маарыннаабат, 
ту´унан суоллаах-иистээх, ту´унан тыллаах-³ст³³х. Сþæета да олус 
интэриэ´инэй. Оло²хо саха ки´итигэр сµрэ±эр-быарыгар чугас, 
хайдах эрэ эккин-хаан²ын, куккун-сµргµн кытта ситимнэ´э сыл-
дьар. Мин эрэ буолуо дуо, толорооччу артыыстар бары да±аны, бу 
оло²хону бэлэмниир кэммитигэр элбэ±и биллибит-к³рдµбµт, аах-
тыбыт. ¥чµгэйэ диэн, оло²хобут ааптара бэйэтэ сµрµн оруолу толо-
рор, репетиция кэмигэр туох эмит итээн наада буолла±ына, сонно 
тута тылбытын-³спµтµн этэн, чочуйан биэрэн, тыын угар». 

Кэлин, 2007 сыллаахха, бу «Айдааннаах айаннаах Ала Буурай 
аттаах Мохсо±оллой Боотур» оло²хону Татьяна Борисова Александр 
Адамовтыын (устааччы реæиссер) киинэ гынан устан, диискэ±э 
та´ааран, култуура эйгэтигэр биир улахан хардыыны о²орбуттара. 
2008 сылга Сахафильм²э к³рд³р³н, киинэ-испэктээк диэн аатынан 
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сµрэхтээбиттэрэ. Нам улуу´угар ыытыллыбыт киинэ фестивалыгар 
баран, сити´иилээхтик кыттыбыттара. 

Дьэ ити курдук, оло²хо-испэктээх, киинэ-испэктээк диэннэр 
ити кэмнэргэ биир эмэ баара биллибэт этилэр, онон бу хардыылары 
са²а суолу солоо´ун, са²а айаны са±алаа´ын, са²а сµµрээн курдук 
эмиэ ылыныахха с³п.

Кирилл Никонович д³сс³ кэккэ сити´иитинэн буолар 2001 сыл-
га Япония±а от ыйын 9 кµнµттэн 30 кµнµгэр дылы Аан дойдутаа±ы 
ырыа´ыттар, айыл±аттан айдарыылаахтар фестивалларыгар 1060 
ки´и киирэр Токио куорат театрыгар Сахатын сирин фольклорун 
к³рµ²µн – Аал уот иччитигэр сµгµрµйµµнµ – алгы´ы к³рд³рµµтэ 
буолар. Бу манна дьоппуон аатырбыт ырыа´ыта, эмчитэ, консерва-
тория профессора хотун Кирико Сани сµдµ махталын дьоппуон но-
руотун аатыттан эппитэ. Кирилэ алыптаах алгы´ыгар сµгµрµйбµтэ, 
³йдµµ-саныы сылдьарыгар «ыøын» бэлэхтээбитэ. Дьоппуон омук 
«VOICES» диэн сурунаалыгар реклама бы´ыытынан Кирилл Ни-
кифоровы «Øаман-саха» диэн бала´а±а мэтириэтин олордубутта-
ра. Кирилэ кэпсииринэн, киэ´э Токио куоракка айаннаан и´эн 
халлаа²²а харба´ар очуос хайалар курдук уора±айдары с³±³ и´эн 
к³рд³±µнэ, кинини майгынныыр ки´и биэс этээстээх дьиэ са±а буо-
лан уотунан умайа, сырдыгынан сыдьаайа турарын к³р³н, мунааран 
ылбыт. Ону баара кинини кэпсиир рекламалара эбит. С³рµ диэн 
с³хпµт, бэри диэн бэрки´ээбит – бэйэлээтэр бэйэтэ олорор эбит.

Кирилл Никонович µлэтин µрдµктµк сыаналаа´ынынан буолар, 
2004 сыллаахха Бµтµн Россиятаа±ы норуот айымньытыгар сити-
´иилэрин и´ин «Дуøа России» национальнай бириэмийэ лауреа-
тын аатын и²эрии. Бу ту´унан «Якутия» ха´ыат корреспондена 
А. Дмитриев маннык суруйар: «Учредителем этой Премии является 
Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ и Госу-
дарственный Российский дом народного творчества. Всего на эту 
премиþ претендовали 215 человек. В номинации «Народный ска-
зитель, исполнитель эпоса» лауреатом стал исполнитель якутского 
героического эпоса олонхо Кирилл Никифоров. Об этом говорится 
и в поздравительной телеграмме членов худоæественно-экспертного 
совета на имя министра культуры РС (Я) А.С. Борисова».

2005 с. Мэ²э-Ха²алас улуу´угар Кыайыы 60 сылыгар уонна 
Манчаары Ба´ылай 200 саа´ыгар ананан ыытыллыбыт ы´ыахха 
³р³спµµбµлµкэтээ±и тойук кµрэ±эр кыайыылаах аатын сµкпµтэ.
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2006 с. ÞНÅСКО генеральнай директора Коитиро Мацуура 
Саха сиригэр ыалдьыттыырын чиэстээн ыытыллыбыт «Æивые тра-
диции олонхо» ³р³спµµбµлµкэтээ±и фестивалга кыттыыны ылбыта. 
Онтон бала±ан ыйыгар Кыргызтан Биøкек куоратыгар Бастакы Аан 
дойду норуоттарын эпостарын фестивалыгар баран кыттыбыта. 

2007 сыллаахха Амма улуу´угар В.М. Новиков-Кµннµк Уурастыы-
рап уонна Саха сирин µтµ³лээх артыы´а, оло²хону толорооччу – 
ырыа´ыт У.Г. Нохсоров-Куутук т³р³³бµттэрэ 100 сылыгар аналлаах 
«Оло²хо дойдутун о±отобун» диэн ³р³спµµбµлµкэтээ±и фестиваль-
кµрэххэ кыттыыны ылбыта. Бу сыл бала±ан ыйыгар «Эпосы мира 
на земле потомков Дæангара» диэн Калмыкия±а буолан ааспыт Ик-
кис Аан дойду норуоттарын эпостарын фестивалыгар баран, эмиэ 
сахатын оло²хотун толорон, и´итиннэрэн, дьон сэ²ээритин ылан 
кэлтэ. Бэйэтэ этэринии «ханна да сырыттар оло²хотун агитация-
лыы, пропагандалыы сылдьар». Онтон эмиэ бу сыл ахсынньытыгар 
Москва куоракка Саха сирин кµннэригэр баран кыттыыны ылбыта.

2008 сылга икки т³гµллээн Гран-при буолбута: «Дуорай алгыста-
ах тойугум» тойуксуттар ³р³спµµбµлµкµтээ±и кµрэхтэригэр «К³мµс 
кылы´ах», Туймаада Улуу тунах ы´ыа±ар «Лучøий исполнитель 
тойук» аатын сµкпµтэ.

2009 сылга саха национальнай к³рµ²нэригэр «Манчаары оон-
ньуулара» XVIII-с спартакиадатын уонна Бµлµµ куорат т³рµттэммитэ 
375 сылыгар аналлаах «¥рµ² тунах» ы´ыах чэрчитинэн ыытыллы-
быт «Манчаары добун тойуга» диэн ³р³спµµбµлµкэ кµрэ±эр тойук-
ка уонна туойсууга кыайыылаах аатын ылбыта уонна «Алгыстаах 
оло²хо´ут» анал аата и²эриллибитэ. 

2010 сылга Саха £р³спµµбµлµкэтин култууратын уонна духуо-
бунай сайдыытын министиэристибэтэ, А.Å. Кулаковскай аатынан 
норуот айымньытын киинэ уонна «Оло²хо театра» П.А. Ойууну-
скай аатынан Тааттатаа±ы народнай театр т³рµттэммитэ 50 сылыгар 
анаан театрдар уонна айар коллективтар икки ардыларыгар оло²хо-
испэктээкиллэри туруорууга кµрэх ыыппыта. Бу манна ¥³´ээ Бµлµµ-
тээ±и народнай театр Кирилл Никифоров µ´µс «Кµµдээннээх куту-
руктаах кµдэн кугас аттаах Кµн Эрбийэ Бухатыыр» диэн оло²хотун 
туруорбута. Манна ааптар бэйэтэ «Басты² тойуксут», оттон театра 
«Басты² оло²хо театра», «Басты² оло²хо-испэктээкил» диэн µрдµк 
ааты ылан, улахан сити´иилэммитэ. 

2011 сылга Бµлµµгэ ыытыллыбыт «Аптаах мааска» диэн фести-
вальга эмиэ бу оло²хонон баран кыттан, «Басты² оло²хо к³стµµмэ» 
диэн анал ааты ылан кэлбиттэрэ. 
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Кэли²²и кэм²э у´уйаан бы´ыытынан оскуола о±олорун, эдэр 
дьону сиэргэ-туом²а, µгэстэргэ, оло²хо±о µ³рэтэр, дьарыктыыр. 
Бµгµ²²µ кµ²²э кини курдук Ийэ тылбыт баайын, сµмэтин этигэр-
хааныгар и²эринэн илдьэ сылдьар айыл±а анаабыт дьоно ахсаан-
наах. Онон маннык дьон аттыбытыгар баалларын тухары, кинилэр-
тэн µ³рэнэн хааларга дьулу´уохтаахпыт. Кирилл Никонович бэйэтэ 
у´уйаанын ту´унан маннык кэпсиир: «Оло²хо н³²µ³ о±олор Ийэ 
тыл ситимин тутталлар, дор±оон, тыл к³±µлµµр кµµ´µнэн айар-ту-
тар талааннара арыллар, ³йд³р³-санаалара тобуллар, ис сµр кыах-
таналлар, удьуор утумун ситимэ кµµ´µрэн сахалыы тыын, итэ±эл 
сµрµннэнэллэр. Онон о±олор олоххо тарды´ыылаах, дьулуурдаах, 
эрэллээх буола улааталлар».

Дьэ ити курдук, Кирилл Никонович Никифоров айар абы-
ла² умсул±аныгар ылларан айа-тута, µгµс дойдулар µтµ³лээхтэрин, 
айыл±аттан айдарыылаахтарын кытта алты´ан, аан дойдуну анаара, 
туспа сири то´умурдуу, би´иги саха норуота µйэттэн µйэ±э атын 
омуктартан биир ча±ылхай уратыбытын оло²хону тилиннэриигэ 
сµдµ кылаатын киллэрсэ, т³рµт култуурабытын µйэтитиигэ бэри-
ниилээхтик µлэлэ´э сылдьар. 

Àéûû´ûòòààõ àëãûñ÷ûò

Êирилл Никонович д³сс³ биир алгысчыт диэн ураты идэлээх. 
Ол ту´унан Мария Матахова маннык суруйан турар: «Устар ууну 
сомо±олуур оло²хо´ут да, тойуксут да бы´ыытынан ситэн-хотон ба-
ран, аны туран Кирилэбит аатырбыт алгысчыт буолан турда! Дьэ, 
ханныгын да и´ин силигилээн и´эр ситэри талаан диэбэккит дуо!»

Алгы´ы былыр былыргыттан да±аны олох а´ыытын-ньулуутун 
этинэн-хаанынан билбит, итии куйааска сыраллыбыт, тостор тым-
ныыга хатыр±аабыт, саа´ырбыт ки´и толороро. Алгысчыт ки´и 
ха´ан да аньыы-хара сыстыбатах тунал ма²ан хаар ыраа´ыныы, 
сарсыардаа²ы кыыс сарыаллыы сырдык дуу´алаах, айыл±аттан ай-
дарыылаах такаллыбыт ки´и буолуохтаах. Хас сайын ахсын долгуйар 
Дьокуускай куорат µрдµк-м³²µ³н µ³тэлигэр, тулла²наабат томтор-
доох Туймаада эбэ хотун киэ² туонатыгар саха дьоно самаан сайы-
ны к³рс³р ытык ы´ыахтарыгар, т³рµт омук дьоно т³бµрµ³ннээн 
тµмсэр т³´µµлээх тµ´µлгэлэригэр би´иги Кирилэбит µрµн- сыл-
гы, µрµ² к³мµс сиэлинэн о²о´уллубут дэйбииринэн садьыс гынан 
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далбаатанан, дьа²ы-дьа´а±ы, ку´а±ан санааны кыйдаан, µ³´ээ µр-
дµк айыылардыын бы´аччы бы´аарсан, алгыс тылынан аатта´ан, 
кырылас кымы´ынан айах тутан, ал±аан-силээн барда±ына, чахчы 
да±аны ки´и ки´илээхпин, саха сахалаахпын дэтэр. Оччо±о улуу 
Туймаада эбэ хотун улахан талааннаахтара да±аны сµ´µ³хтээх бэйэ-
лэрэ сµгµрµйэллэр, хоолдьуктаах бэйэлэрэ хо²куйаллар. Оччо±о...»

Кирилл Никонович Туймаада хочотун Улуу Тунах Ы´ыа±ар сэт-
тэтэ алгыстаан турар. Ити и´игэр алгыс тылын этэн, тойук туойан 
аламай ма²ан кµнµ к³рсµµ сиэрин-туомун толоруу кытта баара. От-
тон бэйэтин улуу´ун ы´ыа±ын кини эрэ ал±аан арыйда±ына сатанар 
курдук, оччо±о эрэ дьон-сэргэ санаата к³нньµ³рэр, астынар. Оннук 
кинини дьон кµµскэ ылынар, итэ±эйэр. 

Д³сс³ кэли²²и кэм²э дьон µ³рµµтµн-к³тµµтµн, сити´иитин эбэ-
тэр хомолтотун, туох эмит ыараха²²а, санаа±а-оноо±о тµбэспитин 
µллэстэ, Кирилэ алгы´ын ыла, «Арчытын» дьиэтигэр то±уору´ар 
буоллулар. Ол эмиэ мээнэ±э буолбатах. 

Бачча элбэх дьо±ур биир ки´иэхэ тµмµллµµтэ чахчы да с³хт³рµ³н 
с³хт³р³р. 

Óðàí òàðáàõòààõ óóñ

Êирилл Никонович д³сс³ уран тарбахтаах уус. Кини о²о´ук-
тара элбэх фестивалларга, быыстапкаларга кыттыбыттара. Аан бас-
такы «Ы´ыах тэрээ´инэ», «Сир о²о´уга», «Са´ыл сы´ыы» (1968 с.), 
«Кийиит сµктµµтэ», «Булчут т³ннµµтэ» диэн мастан о²о´уктара 
Улуу Москва±а норуот ха´аайыстыбатын Бµтµн Соþзтаа±ы быыс-
тапкатыгар тиийэ кэрэхсэммиттэрэ. Былыргы хотун баай дьахтар 
илин кэби´эрин, ытар±атын алтантан чочуйан о²орбута µгµс дьон 
би´ирэбилин ылбыта. 

Хаты² удьур±айынан «Хабыр киирсиилээх Хабытта Бэргэн» 
диэн бэйэтэ суруйбут оло²хотун персонаæтарын о²орбутун Саха-
тын сирин улуустарынан, Дьокуускайынан, Санкт-Петербурунан, 
Москванан, Калмыкиянан, Кыргызтанынан, Казахстанынан, Аме-
риканан, Япониянан илдьэ сылдьан быыстапкалаабыта. 

1997 сыллаахха «Уус удьуора» улуустаа±ы уус-уран о²о´уктары 
дьиэ кэргэнинэн к³рµµ быыстапкатыгар кини дьиэ кэргэнэ II миэс-
тэни ылбыта. Онно бары – 5 саастаах сиэниттэн са±алаан, ким тугу 
сатыырынан о²орон киллэрэн кыттыбыттара.
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2003 сыллаахха мас о²о´уктарынан «Традиции и современность 
в искусстве народных худоæественых промыслов и ремесел Край-
него Севера и Дальнего Востока» диэн I региональнай быыстапка-
дьаарба²ка±а кыттан µрдµк сити´иилэммитэ.

2005 сыллаахха «Сверкай алмазами, Победа!» диэн кыайыы 60 
сылыгар аналлаах ³р³спµµбµлµкэ±э ыытыллыбыт о²о´уктар кµрэх-
тэригэр лауреат аатын ылбыта.

Аны туран, Кирилл Никонович дьиэ тутааччы бы´ыытынан 
дьо²²о-сэргэ±э киэ²ник биллэр. Дэлэ±э: «Дьиэни к³рµ³х бэтэрээ 
³ттµгэр, а±ыйах хонук и´игэр испиискэ сототун саа´ылыыр кэриэ-
тэ о²орон-тутан кэби´эр» – диэн кэпсэлгэ сылдьыа дуо? Би´иги 
улууспутугар кини илиитин иминэн элбэх дьиэ тутуллан турар. Ол 
онон эрэ му²урдаммат: сувенирдары, дьиэ ис-тас к³стµµтµн араас-
таан киэргэтэр. Кэли²²и кэмнэ сахалыы мандар о´уордаан дьиэ 
тэрилин, сандалы остуол араа´ын, суунар сири, устууллары, ыска-
мыайкалары уо.д.а. о²оруунан дьарыктанар.

Кини дьиэ тутарын ту´унан у´ун кэм²э бииргэ µлэлээбит 
табаары´а Семенов Василий Иванович-Кµµс Ба´ылай кэпсээбитин 
Åгор Семенов ха´ыакка суруйбута баар: «Кирилэ кыратын к³рµмэ, 
этэ суох барыта и²иир ки´и. Кини ма´ы суорарыгар би´иги курдук 
бы´ыта сынньан суорбат, кини суорбута харбыл курдук буолаач-
чы, 8х12 м иэннээх дьиэтин тутарыгар кими да к³м³л³´µннэрбэккэ 
бэйэтэ туппута. Хайдахтаах да бэрэбинэни а²ар ба´ын к³т³хт³ да, 
таптаабытынан тутааччы», – диэн. Ону туо´улуур ити ыстатыйа±а 
³сс³ биир тµгэн баар – Филипп Игнатьев с³±³н кэпсээбитэ: «Дьиэ-
тин ма´а итээбитигэр, биэрэк анныгар, ³рµс халааныгар тутан 
муспут 5-6 м у´уннаах 20 устуука бэрэбинэтин санныгар уурунан 
µрдµк хара сыыры дабайан та´аара турарын к³рбµтµм. Бэрэбинэ-
ни т³б³тµнэн санныгар уурда да, т³´³ ба±арар ыраах сиргэ илдьиэх 
бы´ыылаа±а», – диэн.

Кирилл Никонович би´иги улууспутугар о²орбута элбэх. Ы´ыах-
тыыр пааркабыт Аар Ба±ах сэргэлэригэр, ура´аларыгар, Кыайыы 40 
сылыгар аналлаах обели´ыгар, «¥³дµгэй» совхоз ааркатыгар тиийэ.

Кирилл Никонович 2002 сыл кулун тутар ыйтан са±алаан, сµрэ-
±ин ба±атынан а±ыс кырыылаах Арчы дьиэтин µс сыл устата эт илии-
тинэн тутан бµтэрэн киллэрэн, µлэлэтэ олорор. Кини бу дьиэтин 
саха фольклорун анаан-минээн µ³рэтээччилэргэ, айар талааннаах 
айыл±а о±олорунуун алты´арга анаан туппута. Бу дьиэ±э сылдьыбыт 
эрэ барыта бэйэлэрэ этэллэринии «са²а т³р³³бµт кы´ыл о±о курдук» 
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ыраастанан тахсаллар. Номнуо ты´ыынчанан ки´и кэлэн ыалдьыт-
таан, ыраастанан барар сирдэринэн буолла. Дьон-сэргэ кэлэн Ки-
рилэ оло²хотун истэригэр, айыы кутун-сµрµн и²эринэригэр, эдэр 
ыал уруу тэринэригэр, µбµлµ³йдээх дьон алгыс ылалларыгар анаа-
быт курдук тутуллан, тиргиччи µлэлии-хамсыы турар.

Аны туран, 2011 сылга Оло²хо бала±анын тутан бµтэрэн кил-
лэрдэ. Манна оло²хону таптаан истээччилэр, сэ²ээрээччилэр, Ки-
рилл Никонович у´уйааннара кэлэн сылдьар, дьарыктанар кииннэ-
рэ буолуо. 

Маны та´ынан Кирилл Никонович уру´уйдуур идэлээх. «Ма²-
найгы булт» диэн уру´уйа 1966 сыллахха аан бастаан «Кыым» 
ха´ыакка бэчээттэниэ±иттэн ба´аам элбэх уру´уйа быыстапкаларга 
кыттан, дьон сэ²ээриитин ыллылар. Билигин Кирилл Никонович 
бэйэтэ суруйбут оло²хотун ис хо´оонун кэпсиир уру´уйа Арчы-
тын дьиэтин биир сонун муннуга буолан турар. Ол уру´уйун инни-
гэр турдар эрэ, кини оло²хотун ис хо´оонун кэпсээн, оло²холоон 
долло´утан киирэн барар, кэлбит ыалдьыттарын астыннарар. 

Êóñ áû´ûé, àò á³±³

Êирилл Никонович Никифоров спортивнай оло±ор тохтоон 
аа´ар буоллахха, кэлин отуччатыгар сылдьан, тµ³рт о±олонон баран 
спордунан утумнаахтык дьарыктаммыта. Аан бастаан 1965 сылла-
ахха сайын Нам оройуонугар ыытыллыбыт национальнай спарта-
киада±а кыттыбыта. Эрийсиилээх кµрэхтэ´ии 10 км дистанция-
тыгар бы´ыйдары бары то±у тµ´эн, спартакиада ч³мпµйµ³нµнэн 
буолбута. Ол кµ´µнµгэр, алтынньыга, 30 км дистанция±а, Манчаа-
ры бирии´игэр Майа±а кµрэхтэспитэ. Онно Уус-Алдан аатырбыт 
сµµрµгэ В. Румянцевка куоттаран иккис миэстэни ылбыта. Дьэ бу 
кµрэхтэ´ии кэнниттэн улахан сµµрµк бы´ыытынан биллэн барбыта. 

£т³р буолбакка, сэтинньи ыйга, аны РСФСР зонатыгар улахан 
марафо²²а, ол аата 42 км 195 м сиргэ бастыыр и´ин кµрэхтэ´иигэ 
Грознай куоракка барарга ы²ырык кэлбитэ. Ол улахан тµ´µлгэ±э 
дойду бары куораттарыттан 80-тан тахса хамаанда кэлбитэ. Улахан 
куораттар иккилии-µстµµ хамаанданы туруорбуттара. Россия 200-
кэ кµµстээх бы´ыйа кыттыыны ылбыта. Кинилэр ортолоругар Со-
ветскай Соþз кµµстээх марафонецтара Н. Ракитин, И. Горелов уо. 
д.а. бааллара. Ааттаахтары кытта кµрэх былдьа´а, кµµс мээрэйдэ´э 
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ыраах Саха сириттэн би´иги ³р³спµµбµлµкэбит марафонецтара Ан-
дрей Устинов (Майа), Роберт Åгоров (Дьокуускай) уонна Кирилл 
Никифоров (¥³´ээ Бµлµµ) тиийбиттэрэ. Кирилл бу кµрэххэ анам-
мыт сири 2 чаас 38 мµнµµтэнэн кэлэн, 1 разряд нуорматын толорон, 
µ³рµµ-к³тµµ аргыстаах эргиллибитэ.

1966 сыл киниэхэ улахан µ³рµµнµ а±албыт – 30 километры 
1 чаас 42 мµнµµтэнэн 32 с³кµµндэнэн кэлэн, урукку рекорду 1,5 
мµнµµтэ ордугунан тупсарбыта. Бу рекорду 11 сыл буолан баран 
Чурапчы ааттаа±а Афанасий Илларионов мµнµµтэ а²арынан туп-
сарбыт. Кирилл Никифоров рекордун ту´унан И. Кычкин маннык 
суруйар: «Соторутаа±ыта Магадан уонна Саха сирин чэпчэки атлет-
тарын матчевай к³рсµ´µµлэрэ буолан ааста. Урукку ³ттµгэр би´иги 
атлеттарбыт магаданнары кытта 4 т³гµл к³рсµ´эн турардаахтар. Ол 
к³рсµ´µµлэргэ а²ардастыы магаданнар кыайаллара. Быйыл хартыы-
на уларыйда. ¥с кµннээх к³рсµ´µµ устатын тухары Саха сирин спор-
тсменнара иннилэрин биэрбэтилэр. Тµмµгэр 129:124 ахсаанынан 
хотон та±ыстылар... Са²а рекордары олохтоо´у²²а би´иэннэрэ да 
хаалсыбатылар. Ярослав Попов 6 км 72 см ыраа±ы ыстанан, ¥³´ээ 
Бµлµµттэн сылдьар бы´ый Кирилл Никифоров 30 км сири 1 чаас 42 
мµнµµтэ 32 с³кµµндэнэн кэлэн ³р³спµµбµлµкэ урукку рекордарын 
тупсардылар». 

Марафонец бэйэтэ бу кµрэхтэ´ии ту´унан: «К³л³´µн тохтуулаах 
кыайыы этэ» - диэн сыаналыыр. Т³´³ да аата «Аччыгый марафон» 
дэннэр, 27 кыраадыстаах иитиигэ, о²о´улла турар элбэх тумнуулаах 
øоссе±а сµµрµµ, ону та´ынан 20-тэн тахса бы´ыйдар эриспиттэрэ 
чэпчэкитэ суо±а биллэр.

1968 сыллаахха 5 километр сири 15 мµнµµтэ 43 с³кµµндэнэн кэ-
лэн, ¥³´ээ Бµлµµ рекордун олохтообутун, кµн бµгµнµгэр диэри бу 
стадион²а ону тупсарар ыччат к³ст³ илик.

1969 сыллаахха 20 км 1 чаас 7 мµнµµтэ 21 с³кµµндэнэн кэлэн 
маастарга кандидат нуорматын толорбута. Ол эрэн Манчаары спар-
такиадатыгар ³р³спµµбµлµкэ и´инээ±и кµрэхтэ´иигэ сити´иллибит 
буолан, ити аат хомойуох и´ин и²эриллибэтэ±э.

1970 сыллаахха Кирилл Никифоров þбилейнай спартакиада±а 
кыттыбытын ту´унан долгутуулаах тµгэннэри са´аран эрэр ха´ыат 
кэпсиир: «Главный судья спартакиады отдает команду: «Внести 
флаг!» Åго несут ведуùие спортсмены республики Александр Ива-
нов, Çоя Латыøева, Олег Пак, Татьяна Иванова-Черноградская. 
Они подходят к флагøтоку, а в это время на стадионе появляется 
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спортсмен с горяùим факелом в руке. Åго бег красив и стремите-
лен. Факел несет сильнейøий марафонец республики Кирилл Ни-
кифоров... В чаøе спыхивает огонь. Он будет гореть все дни сорев-
нований».

Бу кµрэхтэ´иигэ Кирилл Никифоров 5000 миэтири 15 мµнµµтэ 47 
с³кµµндэнэн кэлэн, I миэстэни ылбыта. Ол са±ана ити дистанция±а 
³р³спµµбµлµкэ рекорда 15 мµнµµтэ 13 с³кµµндэ±э тэ²нэ´эрэ. Ре-
корду биэс-алта сыллаа±ыта аатырбыт бы´ый Афанасий Алексеев 
олохтообута. Онон Кирилл Никифоров ку´а±ана суох к³рд³рµµнµ 
к³рд³рбµтэ. 

Бу сыл биир улахан кыайыытынан буолбута РСФСР зонаты-
гар Барнаул куоракка Дальнай Восток уонна Сибиир зонатын 
кµрэхтэ´иитигэр 5 км уонна 10 км дистанцияларга иккиэннэригэр 
µ´µс бириистээх миэстэлэргэ киирсиитэ. Онно стадио²²а олорор 
к³р³³ччµлэр: «Хоту сир табата, маладьыас!» - диэн ха´ыытаабыттарын 
ту´унан бэрт астынан ахтар. «Ол ха´ыы сµргэбин к³т³±³н, Чита 
ки´итин тµ³спµнэн кыайбытым уонна итинник улахан кµрэхтэ´иигэ 
µ´µс бириистээх миэстэ±э тиксибитим», - диэн кэпсиир.

 Кирилл Никифоров улахан масøтабтаах спортсмен бы´ыытынан 
сиппитэ-хоппута. Стайерскай уонна марафонскай дистанциялары 
та´ынан хамаанда интэриэ´игэр 1500 м – 4 мµн. 17 с³к. (1965), 400 
м – 58 с³к., 800 м. – 2 мµн. 04 с³к. (1967), 1200 м – 3 мµн. 20 с³к. 
(1967), 3000 м – 9 мµн. 02 с³к. (1971) дистанцияларга кыттан испитэ 
классификационнай киниискэтигэр ырылыччы суруллан сылдьар. 
Бу дистанцияларга II разряд нуорматын мэлдьи толороро. Оттон 
20 км, 30 км, 42 км 195 м дистанцияларга I разряд нуорматыттан 
тµспэтэ±э. 

Кини элбэхтик кросска кыттыбыта эмиэ биллэр. Ол курдук, 8 км 
– 26 мµн. 57 с³к. (1973), 15 км – 52 мµн. 37 с³к. (1975) к³рд³рбµтэ.

Кµрэхтэ´эрин устата араас тµгэннэр бары буолан ааспыттара. 
Холобур, 1976 сыллаахха «Правда» ха´ыат бирии´игэр тымныы, 
хаардаах, инчэ±эй кµн сµµрбµттэрэ. Манна 150 спортсмен кыттыы-
ны ылбыта. Бу кµрэхтэ´иигэ, ки´и с³±µ³х, 20 км икки буолан, 
А. Илларионовтыын тэ²²э сµµрэн кэлбиттэрэ. Ону кµрэхтэ´ии 
саамай интэриэ´инэй тµгэнин бы´ыытынан хойукка дылы ахтал-
лар. Иккиэн Саха сирин хамаандатыгар киирсэн, Москва куоракка 
«Правда» ха´ыат бирии´игэр кыттар чиэскэ тиксэллэр. Бу ту´унан 
«Восточно-Сибирская правда» ха´ыакка суруллубута. 
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1972 с. Чита куоракка Россия кµрэхтэ´иитигэр 5, 10 километрга 
иккис-µ´µс буолбута. 

Дьэ ити курдук чэпчэки атлетика±а 13 сыл устата Саха сирин 
сборнай хамаандатыгар сылдьан дойдутун чиэ´ин к³мµскээбитэ. 
Билигин µгµс дьон: «Кирилэ курдук кыра´ыабайдык, чэпчэки-чэп-
чэкитик ата±ын тарбахтарын т³б³тµнэн дугуйан кынтаччы со±ус тут-
тан, сиртэн-буортан тэйбит курдук сµµрэр ки´ини к³р³ иликпит», 
- дэ´эллэр. Оттон Виталий Попов «Кириилинэн киэн туттабын» 
диэн суруйуутугар: «Саамай кµннээн сµµрэ сылдьар кэмигэр 56 кг 
ыйаа´ыннаа±а, 160-161 см µрдµктээ±э. Ыраах дистанция±а сµµрэр 
ки´иэхэ у²уох кырата оруолу оонньообот. Кирилл сµµрэрин ки´и 
к³рд³р к³р³ олоруох курдук буолааччы. Кини сµµрэр техникатын 
видео µ³дµйэ илик буолан, у´улан ылан дьону µ³рэтэр кыаллыбата±а 
хомолтолоох», - диэн бэлиэтиир. 

 Кирилл Никифоров сµµрэрин тухары араас кµрэхтэ´иилэргэ 
барыта 29 т³гµллээн ч³мпµйµ³ннээбитэ. 

«Сµµрµµгэ кыттыым мин олохпор элбэх µ³рµµнµ, µгµс чиэстээ-
´ини тиксэрбитэ, элбэх сири-дойдуну, ки´ини кытта били´иннэр-
битэ. Онно ылаттаабыт кубоктарбын, мэтээллэрбин, æетоннарбын, 
дипломнарбын, грамоталарбын т³р³³бµт дойдум, µ³рэммит Илбэ-
²эм оскуолатын спортивнай муннугар туттарбытым», - диэн кэп-
сиир марафонец. Ити кµндµ бэлэ±ин оскуолата 50 саа´ын туолар 
µбµлµ³йµгэр илдьэн туттарбыта. 

Спорка да, искусство±а да сылайбат сындаа´ын, у±араабат уох, 
булгуруйбат дьулуур хайаан да наада. Бу хаачыстыбалар Кирилл Ни-
конович биир туспа уратытынан буолаллар. Кини ки´и ылсыбыт 
буолла±ына, хайаан да ти´э±эр тириэрдэр, айыл±а анаабытын ба-
рытын олоххо киллэрэргэ дьулу´ар. Ол и´ин биир ки´и µйэтигэр 
бачча элбэ±и, му²ура биллибэти ситистэ±э, сити´иэ да турда±а.

Кирилл Никонович Никифоров кыы´а, 
Ñаха £р³спµµбµлµкэтин µ³рэ±ириитин, 

Ûччат бэлиитикэтин туйгуна
 Татьÿна Кирилловна Никифорова
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ÎËÎ¡ÓÌ ÒÓ¤ÓÍÀÍ ÊÛËÃÀÑ ÀÕÒÛÛ

Ìин 1938 с. сэтинньи 28 кµнµгэр Бµлµµ оруйуонун Баппа±аайы 
нэ´илиэгэр колхуостаах кэргэнтэн т³р³³бµтµм. Кыра эрдэхпинэ, 
дьоннорум эрдэ ³л³нн³р, ыал устун сылдьан улааппытым.

1954 с. Бµлµµ куоратыгар промартыалга араас µлэлэргэ µлэлээ-
битим – тутууга, эстэлээргэ.

1959 с. Армия±а Хотугу Муустаах муора кытыытыгар Тиксиигэ 
3 сыл 4 ый сулууспалаабытым. Армияттан кэлэн баран, 1962 сыл-
лаахха ¥³´ээ Бµлµµ кыы´ын Гаврильева Татьяна Титовнаны кытта 
холбо´он кµн бµгµнµгэр дылы дьоллоохтук-соргулаахтык олоробут.

Биэс о±оломмуппут. Валя Якутскайга о±о быраа´ынан µлэлиир, 
Валентин лесной авиация±а инструктор, Вася ÆКХ-±а суоппар, 
Таня ¥³´ээ Бµлµµ гимназиятыгар саха тылын учуутала, кыра уолум 
Кэбээйи улуу´угар Кальвица нэ´илиэгин оскуолатыгар эмиэ учуу-
тал. Барыта 13 сиэннээхпит.

Эдэр сааспар к³мµ´µнэн у´анар этим, уру´уйдуурум, хаты² мас 
удьур±айынан араас о²о´уктары кы´ан о²орорум.

Дьахтар симэ±ин о²ортум, «Ы´ыах бэлэмэ», «Сир о²о´уута», 
«Ма²найгы булт», «Булчут т³ннµµтэ», «Са´ыл сы´ыы» онтон да µгµс 
µлэлэрдээхпин. Бу о²о´уктарым ол кэм²э Сойуус эдэр худуо´ун-
ньуктарын, маастардарын о²о´уктарын к³рµµ быыстапкатыгар кыт-
тан, киэ² би´ирэбили ылбыттара. 

Кэнники бэйэм оло²хом дьоруойдарын о²орон, Сахам сири-
гэр быыстапка±а к³рд³рбµтµм. ¥стэ бастакы миэстэ±э тиксибиттэрэ 
уонна «Норуот маастара» диэн аат и²эриллибитэ. Бу быыстапкабын 
Американан, инньэ Калифорния øтатыгар тиийэ, Япониянан, Ка-
захстанынан, Кыргызтанынан, Калмыкиянан, Москванан, Санкт-
Петербурунан илдьэ сылдьан к³рд³рбµтµм.

Эдэр сылдьан сµµрµµнэн дьарыктаммытым. Сахам сирин уон 13 
сыл араас дойдуларынан сµµрэн, кыттан к³мµскээбитим. Барнаул, 
Тула, Орехово-Çуево, Грознай, Чита, Новосибирскай, Краснодар, 
Рязань, Адлер курдук куораттарга улахан кµрэхтэ´иилэргэ миэстэ-
лэспитим. Сахам сиригэр 3 к³ск³ уонна 3 биэрэстэ±э рекорд олох-
тообутум уонтан тахса сыл турбута. Барыта 29 т³гµл бастаабытым. Ол 
устата µ³рµµ да баара, хомойуу да баара. Холобур, сµµрбµтµм уста-
тыгар киэ² Россия эбэ хотун дьоно-сэргэтэ на´аа миэхэ ыалдьал-
лара. «Хотугу Таба» диэн хос ааттыыллара, истиэххэ на´аа µчµгэй 
буолара, кµµспэр кµµс эбиллэр курдуга.
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Туох баар сµµрэн-к³т³н ылбыт кубоктарбын, мэтээллэрбин, 
æетоннарбын, Дипломнарбын, Грамоталарбын т³р³³бµт дойдубар 
махталым бэлиэтэ гынан, µ³рэммит Илбэ²эм оскуолата 50 саа´ын 
ылар µбµлµ³йµгэр спортивнай муннугар илдьэн туттарбытым. Ман-
на да±атан этэр буоллахха, иккис улахан бэлэхпинэн буолар, 2009 
сыллаахха т³р³³бµт Л³к³ч³³нµм буоругар тиийэн, Тойон сэргэни 
туруоруум.

Сµµрэн бµтээт, оло²хонон, тойугунан дьарыктанан бартым. Бу 
дьарыкпын спорду хайдах таптыырым курдук таптаабытым. Тугу то-
лорорбун бэйэм суруйабын, онон арыычча чэпчэки курдук. Туойар 
тойукпун, ыллыыр ырыабын суруйа-суруйа бэйэм матыып айабын, 
дуу´ам иэйэринэн уонна истээччилэргэ тиийэрин курдук.

1975 сылтан бэттэх ма²найгы оло²хобун кыра кыралаан суруйан 
са±алаабытым. 

1982 сыллаахха ³р³спµµбµлµкэ±э ыытыллыбыт оло²хо кµрэ±эр 
«Хабыр Киирсиилээх Хабытта Бэргэн» диэн оло²хобунан бастакы-
бын кыттыбытым. Бэйэм санаабар толоруум соччото суох этэ да 
буоллар, бы´ыыта, са²а са±алаан эрэр ки´и диэн а´ынан «Бэлэм 
буол» ха´ыат бирии´ин биэртэрэ. Онно аатырбыт оло²хо´уттар 
Андрей Титаров, Иван Æендринскэй, Каратаев курдук устар ууну 
сомо±олуур, биллэр-к³ст³р оло²хо´уттар бааллара. 

Бу оло²хобун 1993 сыллаахха оло²хо-испэктээк гынан та´аар-
быппыт. Саха сирин киэ² киэлитинэн сылдьан к³рд³рбµппµт, дьон-
сэргэ би´ирэбилин ылта. Интэн эр ылан, «Айдааннаах айаннаах Ала 
Буурай аттаах Мохсо±оллой Боотур» диэн иккис оло²хобун эмиэ 
испэктээк, кэлин букатын киинэ гынан та´аарбыппыт. 2010 сылга 
аны «Кµµдээннээх кутуруктаах кµдэн кугас аттаах Кµн Эрбийэ Бу-
хатыырбын» туруорбуппут. Дьэ ити курдук бэйэ-бэйэлэриттэн си-
тим тарды´ан оло²холорум кµн сирин к³рбµттэрэ. 

Билигин биэс уонча тойуктаахпын. Олортон уончатын таптаан, 
тµгэн тµбэстэр эрэ, µ³рэ-к³т³ толоробун. Лаппа киэ² сирдэринэн 
и´иллибит тойуктардаахпын. Холобур, 1996 сыллаахха Казахста²²а 
V Аан дойдутаа±ы Альберт Бейст Лорд кэриэ´игэр уонна казах 
аатырбыт музыкана Дæанбул Дæабаев 150 саа´ын туоларыгар анал-
лаах фестивальга «Аар Хаты² Алгы´а» диэн тойукпун толортум. Он-
тум биэс басты²нар истэригэр киирбитэ. 1997 сыллаахха Америка±а 
Калифорния øтатыгар Беркли диэн куорат театрыгар, ону та´ынан 
Москва Чайковскай театрыгар, Санкт Петербурга «Мин сахабы-
нан киэн туттабын», 2001 сыллаахха Япония±а Токио куорат биир 
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басты² аан дойдуга биллэр улахан театрыгар «Дуора´ыйа туруохтун 
дор±оонноох тойугу²!» диэн П.А. Ойунскайга анаабыт тойукпун то-
лортообутум.

Уопсайынан, тµµр тыллаах омуктар уонна Аан дойду норуот-
тарын фольклорун фестивалыгар, конгре´ыгар сэттэтэ кыттыыны 
ыллым. 

Олорбут оло±ум сындал±аннаах µлэтин сыаналаан, 2004 сыллаах-
ха киэ² Россия эбэ хотун «Дуøа России» диэн µрдµкµ на±арааданы 
и²эрбитэ.

2008 сыл саамай µ³рµµлээх сылым. Таатта±а буолбут оло²хо 
ы´ыа±ар уонна киэ² Туймаада Улуу тунах ы´ыа±ар иккиэннэригэр 
тойукка Гран-при аатын ылбытым «К³мµс кылы´ах» уонна «Луч-
øий исполнитель тойук» диэн суруктаах Бочуотунай грамотаны туп-
путум. Ити мин у´ун сыллаах сыралаах µлэм тµмµгэ дии саныыбын.

Бу барыта со±отох бэйэм эрэ сити´иим буолбатах. Улуу´ум, кул-
туурам µлэ´иттэрин, норуодунай театрым – бука барыбыт сити´ии-
бит. Уонна саамай улахан ³й³бµлбµнэн буолаллар £р³спµµбµлµкэм 
култуура±а министиэристибэтэ, А±а ба´ылыкпыт Андрей Саввич 
Борисов, тас дойдуларга иилээн-салайан илдьэ сылдьыбыт Þрий 
Ильич Øейкин.

Билигин да инники былааным син элбэх курдук, т³´³т³ олох-
хо киирэр. Эдэрдэри кытта µлэлэ´эбин. Онтум тµмµктээх буолара 
буоллар диэн ба±а санаалаахпын. 

Бука барыгытыгар бар±а махтал! Уруй-Тускул буолуохтун!

Кирилл Никонович Никифоров. 
¥³´ээ Бµлµµ сэлиэнньэтэ, 

Хоптолоох уул., 24
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