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А.С. Порядин (1870 – 1957 сс.)

ААН ТЫЛ 

Мин, ма²найгы бэт кыра сааспыттан ыла саха норуотун айым-
дьытын, оло²холорун бэт элбэ±и истибитим. Оло²хо саха норуо-
тугар ордук сайдан дэлэйбитэ, уон тохсус µйэ кэлин кутуругар. Бу 
сµµрбэ µйэ маннайгы ба´ыттан ыла, саха оло²хо´уттара улам ах-
сааннара а±ыйаан и´эллэр. Баар эдэр оло²хо´уттар, соччо дьарык 
о²остон куруугун оло²холооботтор. Ол ту´уттан, мин, билигин суох 
буолбут дьон оло²холообут оло²холорун суруйдум. 

Мин, бэйэм µйэбэр, истибит элбэх оло²хо´уттарбыттан чах-
чы ордук, ³тµ³ оло²хо´ут диэн санаабытым: Амма ройуона, Эмис 
нэ´илиэгэ Чээбий диэн ки´ини, уонна иккис ³тµ³ оло²хо´утунан 
аатырбыта Мэ²э-Ха²алас ройуона (Моорук нэ´илиэгэ Егор Васи-
льевич Порядин (Ма²кы) диэн ки´и. Бу суруллубут µс-айыы-куо 
балыстаах «¥рµ²-¥³дµйээн» диэн оло²хону оло²холообута Чээбий 
1920 сыллаахха. Уонна бу оло²хону оло²холуур этэ Ма²кы Егор. 
Кинилэр, икки оройуон ааттаах оло²хо´уттара, этиилэрин эгэл-
гэтин, уус уран тылларын, барытын мин ситэри килэрдим диэн 
ки´иргээбэппин. Бэйэм м³лт³х ³йб³р кинилэр тылларыттан тугу
тутан хаалбыппынан суруйдум. Ол гынан баран, бу оло²хону, кыла-
абынай геройа ¥рµ²-¥³дµйээн бухатыыр хайтах хааман и´эр уопсай
сµнньэ плаана, ол икки оло²хо´уттарга улахан разница суох этэ. 
Онон мин, уопсай сµнньµн планын бу оло²хо хайтах у´аан кэ²ээн 
хааман, туохха тµбэ´эн испит дьµ´µлгэнин, барытын бэлиэтээн 
конспект о²орон кээспитим. Ол онтон сирдэтэн, бу оло²хону 
бµтµннµµ суруйан 1928 с. ßкутгосиздаатка килэрбитим. Ол кэм²э



¥Р¥¢ ¥£Д¥ЙЭЭН

4

госиздатка ба´ыылыгынан А. Иванов (Кµндэ) диэн ки´и олорор этэ. 
Кини с³бµлээн бэчээттэтиэх буолан ылан хаалбыта: онтон кэнники, 
бэчээттэппэккэ сылдьан баран хаалбыта. Онтон кэнники госиздат-
ка Ойуунускай ба´ылаан (текскэ: ба´ыылан – мин бы´аарыым. – 
Г.М.) олорбута. Онно кэнники, мин суруйбут оло²хобун сµттэ диэн 
эппиттэрэ. Ханна эрэ баар буолуо, булуохпут дииллэрэ. Ол гынан 
баран булбатахтара, баччаа²²а дылы суруу к³рд³т³ сатаан баран,
дьи² сµппµтµнэн аа±ан, бу «¥рµ²-¥³дµйээн» диэн оло²хону, ол 
урукку конспекпиттэн сирдэтэн 1940-41 сыл и´игэр хат суруйдум. 

Манна оло²хо уопсай планын урут оло²холообут дьон, хайдах 
хаамтарбыттарын бµтµннµµ оннунан суруйдум. Хайа да оло²хо сы-
рыытыгар тµбэ´эр тµбэлтэлэр, дьµ´µлгэннэрэ бу оло²хо±о барыта 
бааллар. Билигин, Саха норуотун айымньыта, хомуйуллар кэмигэр, 
урут ааспыт икки улуу оло²хо´уттар, ааттарын сµтэрбэт ба±атыгар, 
уонна ßАССР сµµрбэ саа´ын туолуутугар то´уйа, бэйэм, былыр-
гы ааспыт айымньылары, предаанийалары да суруйар идэлээ±им 
бы´ыытынан, бу ааспыт дьон айымньыларын суруйдум. Манна урут 
бэчээттэммит оло²холор хо´оонноруттан к³р³н ту´анан, биир да 
тылы килэрбэтим. А²аардас µ³´э ааттаммыт дьон этиилэриттэн, 
тугу кыайан ³йдµµрбµнэн эрэ суруйдум.

А. Порядин
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А.С. Порядин 

`¥Р¥¢ ¥£Д¥ЙЭЭН~ ОЛО¢ХОТО

Оло²хо киэ² эйгэ±э билиниини ылыа±ыттан, улуустарга оло²-
хо´уттар ааттарын µйэтитии, кинилэр оло²холорун кинигэ о²орон 
та´аарыы µтµ³ µгэскэ кубулуйан эрэр. Маннык тэрээ´иннэр саха омук
ыллыктаах толкуйун, мындыр ³йµн кэрэ´итэ, хо´уйан этэр кыа±ын, 
дор±оонноох тойугун туо´ута буолбут улуу оло²хобут бµгµ²²µ кµµ-
рээннээх оло±у кытта тэ²²э хардыылыыр кэскилигэр олук уураллар.

Мэ²э-Ха²алас улуу´угар ааспыт µйэлэр усталарыгар 220-ча оло²-
хо´ут олорон ааспыта биллэр. Кинилэртэн µгµстэрэ кµн-дьыл тума-
рыгар симэлийэн, ааттара эрэ уос номо±ор хаалбыттар. Ол да буол-
лар дойдуларын-сирдэрин сура±ырпыт, саха дьонугар барыларыгар 
да±аны киэ²ник и´иллибит-биллибит Мэ²э чулуу оло²хо´уттарын 
басты² оло²холоро сурукка ти´иллэн, бэчээттэнэр кыахха киирбит-
тэрэ µ³рµµлээх, республикабыт оло±ор бэлиэ тµгэн буолар.

«¥рµ² ¥³дµйээн» оло²хону сурукка киллэрбит Афанасий Се-
менович Порядин – фольклористар, норуот айымньытын кэрэх-
сиир дьон µчµгэйдик билэр ки´илэрэ. Кини т³´³ да дьалхааннаах 
кэм²э олордор, µгµс ³рµттээх µлэтинэн-хамна´ынан, ки´илии µтµ³ 
майгытынан-сиэринэн, дири² билиитинэн-к³рµµтµнэн бар дьо-
нугар улаханнык ытыктанар ки´и эбит, ону кини т³р³³бµт норуо-
тун µтµ³ µгэстэрин этигэр-хааныгар и²эринэн, тус оло±ор эркээйи 
о²остубутун туо´утунан аа±ыахха с³пт³³х. 

Афанасий Порядин саа´ын тухары норуот тылынан уус-уран ай-
ымньытын хомуйууга элбэх сыратын биэрбитэ, µтµмэн µгµс кэпсээн, 
сэ´эн умнуллан, сµтэн хааларын ³рµ´µйбµтэ. Элбэхтэн биири ыл-



¥Р¥¢ ¥£Д¥ЙЭЭН

6

лахха, Манчаары ту´унан µ´µйээннэри ордук толору хомуйан суруй-
бута биллэр. Бу µлэ саха национальнай геройун м³ккµ³рдээх оло±ун 
таба сыаналыырга к³м³л³³х буолбута чахчы. Кини ыраас чуолкай 
буочарынан суруйан, сµµ´µнэн аа±ыллар айымньылары архыыпка 
туттаран µйэтиппит ³²³т³ ³лб³³дµйбэт. 

«¥рµ² ¥³дµйээн» оло²хо ким оло²хото буоларый диэн ыйытыы 
турара сиэрдээх. Онуоха А.С. Порядин бэйэтэ суруйбут аан тыла хо-
руй курдук буолуон с³п эбит. Ону аа±ааччы бэйэтэ сыаналыырыгар 
анаан, туох да к³нн³рµµтэ-к³±µрэтиитэ суох киллэрдибит.

Бу суруктан к³рд³хх³, «¥рµ² ¥³дµйээн» оло²хону Афанасий 
Семенович икки µтµ³ оло²хо´уттан араас кэм²э истибитин ³йµгэр
умнубакка тута сылдьан баран, кэлин суруйбут эбит. Норуот тылынан 
уус-уран айымньыта ки´иттэн ки´иэхэ бэриллэн и´эр µгэ´инэн,
оло²хо кимиэнэ буолара ким толорбутунан аахсыллыахтаах. Бу 
тµбэлтэ±э А.С. Порядин оло²хо сурукка киирбит варианын автора 
буолуохтаа±а чахчы курдук. Оттон оло²хо са²а вариана хас сырыы 
ахсын толоруллар кэмигэр эрэ айыллар диэн фольклористика µ³-
рэ±ин сµрµн бала´ыанньатын тутустахха, «¥рµ² ¥³дµйээн» оло²хо
Амма аатырбыт оло²хо´ута Тимофей Васильевич Захаров-Чээбий 
Тµмэппий уонна Мэ²э-Ха²алас биллиилээх оло²хо´ута, Афанасий 
Семенович бэйэтин айма±а ки´и Егор Васильевич Порядин-Ма²кы 
Дь³гµ³р, толорууларыгар тус-туспа варианнар- даах, киин улуустар 
оло²холуур µгэстэригэр оло±урбут, дьи²-чахчы сахалыы оло²хо киэ-
бигэр толору с³п тµбэ´эр айымньы буолар диэн этиэххэ то±оостоох. 

А.С. Порядин бэйэтэ оло²хону толорор эбит, ол ту´унан 
оччотоо±у дьон ахтыыларыгар баар (сы´ыарыы). Аны кини удьуор 
оло²хо´ут аймахтан т³рµттээ±ин, элбэх оло²хо´уту истибитин, µс 
оло²хону сурукка киллэрбитин бол±омто±о ыллахха, Афанасий По-
рядины оло²хо´ут курдук эмиэ к³р³бµт.

Оло²хо ы´ыа±ын к³рс³, быйыл Мэ²э-Ха²аластан µс оло²хону, 
ол и´игэр А.С. Порядин «¥рµ² ¥³дµйээнин», М.К. Аммосов ааты-
нан Хотугулуу-Или²²и федеральнай университет Оло²хо научнай-
чинчийэр института к³р³н-истэн, µбµлээн та´аарда. 

Бу оло²хону, автор бэйэтэ эппитин курдук, П.А. Ойуунускай, 
Кµндэ курдук тыл у´улуччулаах маастардара аа±ан, би´ирээн, бэчэ-
эккэ та´аарар ба±алаахтара. Ол ба±алара быйыл, болдьообут курдук, 
Улуу Ойуунускай т³р³³бµтэ 120 сыллаах µбµлµйµ³н к³рс³ олоххо 
киирэр буолбутуттан ким µ³рбэт, сµргэтэ к³т³±µллµбэт буолуой.

«¥рµ² ¥³дµйээн» оло²хо кээмэйэ 11304 строка, орто улахан кэ-
ри²нээхтэргэ киирэр кыахтаах. Оло²хо киириитэ, µгэс бы´ыытынан,
эпическэй кэми ойуулаа´ынтан са±аланар (1-21 строкаларга), салгыы
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сири-дойдуну ойуулаа´ын тµ´µмэ±э кэлэр (22-203 строкалар), ол кэн-
ниттэн 197 строка тухары аан дойду килбэйэр киинэ буолбут А±ыс 
салаалаах Аал Дууп Мас хо´уйуллар (204-343 строкаларга). Бу мас 
уобара´а мифтэн т³рµттээх, оло²хо биир сµрµн ³йд³бµлµн, 
эпическэй дойду, сир-халлаан айыллыбыт тутулун к³рд³р³р. «А±ыс 
иилээх-са±алаах Атааннаах-м³´µ³ннээх Айгыр силик, Ача-быча Аан ийэ 
дойдуга Килбиэннээх килэрийэр киинигэр, Тунал±аннаах отто ньууругар 
µµнэн тахсыбыт» оло²хо Аал-Дууп ма´а тыыннаа±ымсытыы 
ньыматыгар оло±уран, майгыта-сигилитэ, саныыр санаата оло²хо 
дойдутун оло±ор сы´ыарыллан, бэрт си´илии арыллар. Аан дойду 
норуоттарын эпостарыгар Улуу Мас дьµ´µлгэнинэн сир-дойду µс 
эйгэтэ (µ³´ээ, орто, аллараа) ойууланар, ол дойдулар олохтоохторун 
уратылаах ³йд³р³-санаалара кэпсэнэр. Бу маннык бэйэлээх µтµ³ 
дойдуга µ³скээбит эбит суос-со±отох ки´и диэн били´иннэрии эмиэ 
атын омук эпостарыгар баар к³стµµ, оттон саха фольклоругар т³рµт 
³бµгэ буолар бухатыырдаах оло²холор туспа б³л³хх³ киирэллэр 
диэн чинчийээччи Н.В. Емельянов бэлиэтээн турар [4, 5]. Оннук 
б³л³хх³ «Эрэйдээх-буруйдаах Эр Со±отох», «Биэ Уола Бэйбэлдьин 
тулаайах», «Сылгы Уола Дыырай Бухатыыр» онтон да атын киэ²ник 
биллибит оло²холор киирэллэр. Айыы бухатыыра буолла±ына:

605-615
¥рдµк тиити
¥рдµнэн к³т³р
£л³ссµµгэ миинэр
¥µт ма²ан аттаах,
¥с айыы куо балыстаах
¥рµ² ¥³дµйээн
Диэн µ³мэн тиийбэт
¥рдµк ааттаах,
Быра±ан тиийбэт
Быдан сурахтаах 
Ки´и эбитэ µ´µ.

Бухатыыр ата ити курдук хайаан да туспа ааттаах-суоллаах буо-
луохтаах, ³²³-дьµ´µнэ чопчу ыйыллар. Маннык µгэс тµµр-монгол 
эпостарыгар эмиэ баара биллэр, саха оло²хотун эрдэтээ²и кэмигэр 
сы´ыаннаах бэлиэ туо´у буолар. £ск³тµн Таатта оло²хо´уттарын 
¥рµ² Уоланнара µрµмэччи ма²ан аттаах, Ньургун Боотур ини-
тэ диэн ойо±ос суолталаах персонаæ эбит буолла±ына, бу Мэ²э-
Ха²аласка суруллубут оло²хо±о ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр – сµрµн 
герой, оло²хо устатын тухары элбэхтик ³л³рс³р-охсу´ар аналлаах. 
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Ол и´ин ата эмиэ ³л³рсµµгэ мииниллэр ма²ан ³²н³³х диэн этил-
лэр. Бухатыыр туттар тэрилэ: у´ун суубулаан батас, кыырыктаах 
µ²µµ, ньир муос саа, таас мээчик, бы´ыйа – толору кэпсэнэр (687-730 
строкаларга). Салгыы оло²хо сþæета тэтимнээхтик сайдан барар. 

Охсу´уу т³рµ³тэ Чуга´ы чордообут, Ûраа±ы ыраастаабыт Тимир 
Суодуйа диэн абаа´ы бухатыыра ¥рµ² ¥³дµйээн ¥с Айыы Куо ба-
лыстарын уоран-талаан барарыттан са±аланар. Оттон дьи²нээх ис 
т³рµ³тэ бухатыыр µс дойду улуу кµµстээ±эбин диэн олус улахан-
нык сананан, ордук туттунан µрдµк айыылары хомоппутугар, 
³´µргэппитигэр буолар. Ол и´ин утарсыы-хабырыйсыы дьи² ис 
хо´ооно аан дойду айыллыбыт сокуонун ытыктаабат, алдьатыылаах 
³йµ-санааны утары турар гуманистическай философиянан салаллар. 
Бу ³ттµнэн «¥рµ² ¥³дµйээн» оло²хо ки´илии сиэргэ-майгыга ии-
тиллэр айыы бухатыырдаах, эйэлээх-иллээх оло±у туругурдар дири² 
ис номохтоох айымньы буоларын бэлиэтиэххэ с³п. 

Ара±ас Айыы Тойон а±алаах, Айыы Сыралыман хотун ийэлээх, 
А±ыс халлаан харабыла, То±ус халлаан чочобуойа буолбут Кµдэн 
кµµстээх, Одун уохтаах ¥с ¥³кэт-Дьµ³кэт бухатыырдар Тимир Су-
одуйаны хаайан баран, µс а±ас-балыс кыы´ы кэргэн ылан олорол-
лор. Бэйэлэрин балыстарын, Сыркыстаан Куо диэн ааттаах дьахта-
ры, ¥рµ² ¥³дµйээ²²э анаан туспа олохтууллар. Сыркыстаан Куо 
дьиэтиттэн сэттэ хоно барбыт кэмигэр ¥рµ² ¥³дµйээн, ¥рµ² Аар 
Тойон уларыйбат уураа±ынан тимир ампаарга хаайылла сытар Ти-
мир Суодуйа угаайытыгар киирэн, абаа´ы бухатыырын босхолоон 
кэби´эн, улахан буруйу о²орор. Ол ту´угар ¥с ¥³кэт-Дьµ³кэт буха-
тыырдар кинини сонно тута ³л³рµ³хтэрин ¥с Айыы Куо балыстара 
аатта´аллар-к³рд³´³лл³р. Ону ылынан, тыыннаах ордороннор, ¥рµ² 
¥³дµйээни уон ордуга биэс сыл били ампаарга хаайан кэби´эллэр.
Атын буолла±ына µрдµк халлаан бостобуойа о²орон, ити кэм устата 
тохтообокко сµµрэр гына уураах та´аараллар. Сþæет линиятын иккис 
тµ´µмэ±эр бото-болдьох туолан, айыы бухатыыра буруйун бору-
остаан, босхолонон тахсар уонна Сыркыстаан Куону былдьаан,
ата±астаан-алдьатан барбыт Тимир Суодуйа ир суолун ирдээн, то² 
суолун тордоон эттээх-хааныттан иэстэ´эр айа²²а турунар. Айыы
бухатыыра µ²кµрµс-кµ³´элис гынаат, тимир ли´игир иннэ да, халлаан
мохсо±оло да, тимир дьуос сордо² да буолар араас албастаах эбит. 
Бухатыырдар охсу´ууларын кэмигэр µс дойду айманара-алдьанара 
кэпсэнэр (6569-6748, 6818-6836 строкаларга). 

¥рµ² Аар Тойон айыы айма±ын т³рµттµµргэ аналлаах ¥рµ² 
¥³дµйээ²²э Айыы Дьаргыл уда±анынан ара±ас илгэни ыытан 
к³м³л³´³р. Тимир Суодуйаны кыайан-хотон т³нн³н истэ±инэ, эриэн
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таба к³л³л³³х Ардьамаан-Дьардьамаан бухатыыр Сыркыстаан Куону 
кытта к³рд³рбµтµнэн кµрэтэн илдьэринэн сюжет иккис тµ´µмэ±э
са±аланар. ¥рµ² ¥³дµйээн абаа´ы кыы´а Дьигэ Бааба Дьэс Хотообо 
хаайыытыгар кэлгиллэн турбут Айа²²а миинэр Алып хара аттаах 
Ала Туйгун, Элэмэс кулун аттаах Эриэндэл Мэргэн диэн айыы 
бухатыырдарын босхолуур уонна ³лб³т мэ²э уутун булан, урукку 
ч³лл³рµгэр тµ´эрэр. ¥с сибиир суруксута Тура т³р³³бµт Дьурайа Су-
руксуту ки´и киирдэ ээ диэн кэпсэппэтэ±иттэн сылтаан, охсу´аллар, 
бу кини бииргэ т³р³³бµт инитэ эбит. Ини-бии айыы бухатыырдара 
бэйэ-бэйэлэрин билсибэккэ охсу´аллара киин улуустар оло²холуур 
µгэстэригэр, холобура, «Дьулуруйар Ньургун Боотур» оло²хо±о ти-
ийэ баар матыып буолар. Сээккээн Сэ´ээн, Лабыа Лабысха диэн 
сир тµннµгэ буолбут о±онньордоох эмээхсин кэпсэтиилэрин истэн, 
¥рµ² ¥³дµйээн Ардьамаан-Дьардьамаан кэбирэх сирин билэр:

8833-8843 
Отут улуу ойуун кута-сµрэ
О±олонон тахсар
Отут салаалаах
Уйук Xара Mас баар. 
Ол мас саамай
¥рдµкµ салаатыгар
То´о±ос от са±а
Доло±оно хатыы уйа±а
¥с хос бастаах
Садара мо±ой кыыл
Утуйа сытара буолуо, – диэн.

Ону тимир µ³рбэ буолан си´ин µ³´µн бы´а тµ´эн кэби´иэхтээх 
эбит. ¥рµ² ¥³дµйээн аптаах-хому´уннаах Ардьамаан-Дьардьамааны 
кыайар кыа±а суох буолан, µрдµкµ дьµµлгэ µ²сэн хотор. Онно да±аны 
то²ус ойууна Ардьамаан-Дьардьамаан бухатыыр, Ара±ас ма±ан хал-
лаан Ар±аатыгар ала´алаах Чы²ыныыр Дьыл±а Хаан тойон тус ин-
нигэр да туран, о²орбут буруйун билиммэт, ти´эх тµгэ²²э диэри 
мэлдьэспитин кубулуппат. Ол буруйугар µйэтин-саа´ын тухары эрэй-
дэнэн айа±ын ииттинэр дьыл±а±а тиксэр. То²ус бухатыырын кытта 
атаанна´ыы матыыба саха оло²хотугар араас ³рµттээхтик к³ст³рµн
бэлиэтиэххэ с³п, ол курдук айыы бухатыырын ³ст³³±³ эрэ буолбакка,
сорох оло²хо±о бухатыыр эрэллээх до±оро, к³м³л³´³³ччµтэ буолар 
(С.С. Васильев `Эрчимэн Бэргэн~, Кыыда Тугуттай бухатыыр). 

Оло²хо±о сиэр-майгы темата айыы уонна абаа´ы айма±ын дьай-
ыыларыгар тус-туспа ³рµттээхтик арыллар. ¥рµ² ¥³дµйээн чугас 
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ыала Алын тэллэ±эр ар±ахтаах, Айыыттан-абаа´ыттан а²аардаах 
Алын албастаах, ¥рµт кубул±аттаах Ала Мондо±ой уда±ан бухатыыры 
µктэтэр, эстэн-буорайан кэлбитигэр к³м³л³сп³т, ол оннугар Кµн 
кыы´а Кµ³гэлдьин уда±ан урукку ³ттµгэр ¥рµ² ¥³дµйээн кинини 
т³´³ да ха±ыстык тылла´ан хомоппутун и´ин, ³л³р-хаалар кµнµгэр 
а´атан-сиэтэн µрµ² тыынын ³рµ´µйэр, бэйэтин т³´³ да буруйдаа-
таллар, айыы айма±ын тэнитэргэ аналлаах ¥рµ² ¥³дµйээни ³лµ³р 
диэри к³мµскэ´эргэ бэлэм.

Тµмµгэр µгэс курдук т³р³т³р о±ону т³лк³лµµр, иитэр сµ³´µнµ 
кµрµ³лµµр аналлаах ¥рµ² ¥³дµйээн уонна Сыркыстаан Куо уруу 
тэринэр ыралаах ы´ыахтара тэриллэр. Онон манна киин улуус оло²-
хотун µгэс буолбут тутула толору к³ст³р.

Оло²хо±о норуот оло±ор-дьа´а±ар кэли²²и кэм²э киирбит 
уларыйыылар, сонун к³стµµлэр сэдэхтик да буоллар бааллар, онон 
абаа´ы уола кулуба буолар ба±алаа±а со´утуо суохтаах. Тимир Суо-
дуйа Сыркыстаан Куо±а: «Дьэ, санаабын таба да этти², У´ун улуу-
спар Миигиттэн ордугу Ама кими буланнар Кулуба о²оруохтарай?» – 
диэн этэр. Эмиэ ити курдук ¥рµ² ¥³дµйээн абаа´ы бухатыырын: 
«Бу осторуок кыайбатах ороспуойа, Баахта кыайбатах баранаага, 
Тµрмэ туппатах тµ³кµнэ», – диэн ааттыыра эбэтэр айыы ки´итин 
«Улуу´ум ³тµ³тэ, Омугум ааттаа±а», – диирэ оло²хо айыллар кэ-
мин уратыларын кэрэ´илиир, истээччигэ чугас ³йд³бµл буолар.

Оло²хо мифологическай уобарастара Аал Дууп Мастан са±алаан, 
¥³´ээ дойду айыылара, аллараа дойду абаа´ылара, Орто дойду иччи-
лэрэ – бары тус-ту´унан б³л³хт³рг³ араарыллан, бэйэлэрин аналла-
ах функцияларын толороллор. Холобур, Тыл иччитэ Тыллаах-³ст³³х 
Бар Чо²хой кыыл буолан кэлэр ³ттµгэр буолуохтаа±ы эрдэттэн кэп-
сиир анал дьарыктаа±ыттан да к³рд³хх³, саха ки´итэ тугу барытын
иччилээн, тыыннаа±ымсытан ³йдµµр анимистическай итэ±элин
тыына µчµгэйдик биллэр. 

Айыы бухатыыра буруйун боруостаан, са²алыы у´аарыллан тах-
сыытын матыыба саха оло²хотун тµмµк санаатын – бухатыыр ки´и 
буолар суол т³рдµгэр киириитин к³рд³р³р:

6920
Бу отто нуо±айдаах
Дугуй бараан дойдуга
Ки´и буоларга кэскиллээн,
Ураа²хай буоларга о²оруулаан,
Саха буоларга салайан.
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А.С. Порядин «¥рµ² ¥³дµйээн» оло²хотун тыла-³´³ т³´³ баай-
ын, ойуулуур-дьµ´µннµµр ньымалара хайдах курдук кµµстээхтэрин 
аа±ааччы бэйэтэ сыаналыа±а. Ол курдук тэ²нээ´ин, гипербола 
(омуннаа´ын), эпитет (уус-уран бы´аарыы), детализация (си´илээн
хо´уйуу), тыыннаа±ымсытыы ньымаларын то±оостоохтук ту´анары-
гар оло²хо´ут дьµ´µйэр кыа±а толору арыллар. Ат сылгы барахсан:

1220-1223 
Сэттэ былас холобурдаах
Тибиилээх нэлим к³мµс сиэллээх,
То±ус былас холобурдаах бурхааттаах
О²очо к³мµс кутуруктаах, – буолар эбит.

Оло²хо омуннаа´ына µгэс курдук – ордук тар±аммыт ньыма:
1808-1815 

Алталаах атыыр сылгы ба´а
Арахса то²ор,
Аан-даан тымныыта
Биирдэ тµстэ,
Бургунас ынах муо´а 
Булгу барар 
Модун моруо´а 
Биирдэ тµстэ.

Аны холоо´ун омуннаа´ыны кытта холбуу туттуллуутун холобу-
рун бу кэрчиктэн к³рµ³ххэ с³п:

2604-2612 
Сыгына±ы тыыра тэптэрбитэ –
Сыр±ан э´э курдук
Часкыыта´а хааллылар,
Ч³²³ч³гµ тµ³рэ тэптэрбитэ –
То±ус о±онньотторун курдук
£нµ³хтэ´э хааллылар,
Эмэ±и эмти тэптэрбитэ –
Имии´ит эмээхситтэр курдук
Энэли´э хааллылар.

Норуот айымньытын ойуулуур ньымаларыттан биир сµрµннэрэ 
кубулуйбат эпитет (уус-уран бы´аарыы) оло²хо была´ын тухары 
туттуллар: У´ун суубулаан бата´ын ³нч³±µнэн Ло´уор к³мµс туораа±а 
тооронуор дылы (2191-2193), А±ыс иилээх-са±алаах Атааннаах-
м³гµ³ннээх Айгыр силик Аан ийэ дойдум иччитэ Аан Алааччын Айыы 
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далбар Ньэкээ ньилбэк Тµµлээх ытыс Ма±ан тµ´эгэй Кµн чалбарыын, 
Хотун Эбэкэм! (2212-2222).

Детализация (си´илээн хо´уйуу), тыыннаа±ымсытыы ньымала-
рын холобурдарын манна киллэрбэтибит. 

Бу оло²хо±о эмиэ бухатыыр айана тµµр тыллаах ³бµгэлэрбит 
са±аттан туту´уллан кэлбит кэккэлэтэн этии тутуллаах эпическэй 
формуланан бэриллэр:

2645-2652

Кы´ыны кырыатынан билэн,
Сайыны самыырынан билэн,
Саа´ы хахсаатынан билэн,
Кµ´µнµ ³ксµ³нµнэн билэн,
Айаннаан к³тµ³лээн...

Уруулуу омуктарбыт эпостарыгар, Алтай эпо´ыгар бу формула 
бэйэтинэн сылдьара дьикти: Кыш полгонын jаказы кырудан бµлдµ, Jай 
полгонын jарды изиген бµлдµ... [9]. Кы´ын буолбутун кырыатынан бил-
лэ, сайын буолбутун самыырынан биллэ... Маннык атылыы холобур-
дар т³´³н³н элбэхтэр да, ол оло²хо былыргы µгэстэртэн утумнаан 
кэлэн и´эрин к³рд³рµ³хтээх.

Саха хо´оонун киэбэ уруулуу тµµр тыллаах омуктарбытын кытта 
биир т³рµттээ±ин чинчийээччилэр куруук бэлиэтииллэр. Ол курдук 
оло²хо хо´оонун тэтимэ олуктар истэригэр тэ² ахсааннаах сытыары 
да, туруору да аллитерация (дор±оон дьµ³рэлэ´иитэ) к³м³тµнэн айыл-
лар. «¥рµ² ¥³дµйээн» оло²хотугар кылгас (5-6 сµ´µ³хтээх) уонна 
орто кээмэйдээх (8-10 диэри сµ´µ³хтээх) строкалар холобурдарыт-
тан ити чуолкайдык биллэр:

926-935 
Б³р³ курдук бµгэн,
Э´э курдук и´ийэн,
Са´ыл курдук са´ан,
Киис курдук кистэнэн,
Кµн сиригэр
К³²µл к³ччµйэн,
Аан дойдуга
Дьааланан дьаарбайан 
Олордохпутуна 
Ордук µчµгэй буолуо этэ...
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436-443
Кэтэ±эриин олорор ки´и
Кэ±э са±а буолан к³ст³р,
Ха²ас диэки олорор ки´и

Хара±аччы са±а буолан к³ст³р,
У²а диэки олорор ки´и
Улар са±а буолан к³ст³р,
Суол ааныгар олорор ки´и
Суор са±а буолан к³ст³р эбит.

Оло²хо – норуот оло±ун энциклопедията диэн мээнэ±э эппэттэр. 
Этнография±а сы´ыаннаах кэрчиги да ылан к³рµ³ххэ:

9315 
Тµ²кэтэх ³ттµнэн тµннµктээх,
Ар±аа ³ттµнэн ааннаах,
Дьэгин ³ттµнэн тэлгэ´элээх, –

диэн абаа´ы айма±ын тµктэри µгэстэрин си´илии тиэрдэр, онуоха 
утары турар айыы дьоно кµн эргийэр сиригэр тµннµк о²остоллор, 
бала±антан тахсаат кµнµ к³рс³рдµµ илининэн ааннаахтар, тэлгэ´элэрэ 
дьиэ иннигэр буолуохтаах диэн ³йд³бµл чуолкайдык этиллэр. Кµн 
кыы´а Кµ³рэ²сэ уда±ан кыырыыта, уон икки уус у´ана сылдьалла-
ра ойууланар, маннык сонун тµгэннэр «¥рµ² ¥³дµйээн» оло²хо ис 
хо´оонун байыталлар.

«¥рµ² ¥³дµйээн» оло²хо±о 96 персонаæ, сир-дойду анал аат-
тара баар. Олортон сир-дойду иччитэ Аан Алахчын Хотун, мифо-
логическай к³т³р ¥с хос бастаах Даладыйар далан ³кс³кµ, Кытаа-
тай Бахсы уустара, кулут Симэхсин эмээхсин курдуктар хайа ба±арар 
оло²хо±о уларыйбат суолталаах персонаæтар. 

Оло²хону бэчээккэ бэлэмнииргэ т³´³ кыалларынан тµ³лбэ тыл 
уратытын, оло²хо´ут тылын-³´µн уларыппакка киллэрэргэ кы´ан-
ныбыт. А.С. Порядин бу оло²хону сурукка тµ´эрбит кэмигэр сахалыы 
сурук-бичик нуормалара т³´³ да оло±ура иликтэрин и´ин, кини идэ-
тийбит фольклору хомуйааччы µ³рµйэ±инэн, оло²хо кэккэлии тутул-
лаах хо´оонун таба тайанан суруйбута ордук кэрэхсэбиллээх. 

Орфография (таба суруйуу) ³ттµгэр м³ккµ³рдээх тыллар суруйуу-
лара автор хайдах суруйбутунан хаалларылынна, ол гынан баран текст 
аллараа ³ттµгэр Лит. (литературнай вариана) диэн ыйыы о²о´улунна: 
то±очуну – чо±очуну, к³г³лч³р – к³±³чч³р, мэгирэс – ма²ырас, ап-хомо´ун 
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– ап хому´ун, дьигий´ийэн – дьиги´ийэн, µтµрµ – ³т³рµ, ³тµ³ – µтµ³, 
дьаптыл±алаах – дьаптал±алаах, томторголоох – томтор±олоох о.д.а.

Аны хо´уласпыт нь уонна хо´уласпыт дь сурукка ньнь, дьдь диэн 
киирбиттэрин оччотоо±у кэм тылын-³´µн к³рд³р³р диэн оннунан 
хааллардыбыт, арай суруллуута ннь, дьдь диэн уратыланна: 

1473-1476 
Ол кэнниттэн 
Кыс мас курдук
Кы´ыл былыттар
Кыынньан тахсан кэллилэр...

2565-2569 
Кулгаа±ын тыа´а
Чуораан тыа´ын курдук
Чу²кунаан истэ,
Минтэппэ буудьдьатын курдук
И´иирэн истэ ...

Биир эмэ тµбэлтэ±э А.С. Порядин тылы ал±ас суруйбутун, атын 
сиргэ бэйэтэ с³пк³ суруйбут буолла±ына, Рук. диэн бэлиэтээн баран 
к³нн³рµµнµ ыйдыбыт. Итинник сурулуннулар: ку[р]туйах улар, буо-
бура киэнэ му[²]утуурун, тыаллаах-[к]уустаах о.д.а. 

Оло²хо´ут тылын уратытыгар кини сэргэстэспит рт, рс, лдь дор-
±ооннору симэлитэн эбэтэр дьµ³рэлээн, хо´уласпыт тт, сс, дьдь
солбуйара текскэ оннунан хаалларылынна, оттон дор±оон хо´ула´ыыта 
сорох тµбэлтэ±э бэлиэтэммэтэ±ин аа±ааччы ³йдµµрµгэр ыарахан буолуо 
диэн к³нн³р³н баран, туспа ыйыы о²ордубут: куорсуннаах – куоссун-
наах, аартык – ааттык; хаххалаан – хахалаан, киллэрдим – килэрдим.

А.С. Порядин элбэх дьону кытта алтыспыт, нууччалыы билэр 
ки´и буолара оло²хотун тылыгар биллэр, аны киин улуустар 
са²аларыгар нуучча тылыттан киирии элбээбитэ бу оло²хо±о эмиэ 
к³ст³рµн ыйдыбыт: фабрика – баабырыкы, вельвет – бэлбэриэт,
китайка – кытаайка, трико – т³рµкµ³, лом – луом, чаøка – чааскы, 
почтовый – бостобуой, молодняк – молодьоох, гривна – кириибин-
ньик, взвоз – оспуос, кривой – кырыбыай, арøин – ассыын, палатка – 
балаакка о.д.а.

Киин улуустарга кэпсэтэр тылга соро±ор н уонна ² аралдьы´ыыта 
баар, оннук тµбэлтэ к³нн³рµµлээх киирдэ:

10259-10262
Талаабыты² чахчы буолла,
Анда±айбыты² албын эбит.
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Дьи²нээх эппиэккин этэ о±ус,
Чахчылаах тылгын са²ара о±ус!

Тыл эрдэтээ²и к³рµ²µн, историческай уларыйыытын кэрэ´илиир 
халыыптар уонна эргэрбит тыллар (архаизмнар) оло²хо тылын баайын 
туо´ута буолаллар: хара сабаан сайыннаах – самаан сайыннаах, хары-
лаччы убайа турар уот – умайар уот, кэм±э – кэм²э; сал±ан салыйбат 
сар кыыллаах, кэриэн ымыйа, чороон айах, чы²ыр±астаах сыттык,
хааннаах харгыйа хара ааттык о.д.а. кинигэ тексигэр маннык бэлиэлэ-
эх* тылдьыкка бы´аарыллан киирдилэр. Оло²хо дьонун, сир-дойду 
ааттарыгар ыйынньык о²о´улунна.

Кинигэ аа±ааччыларга уонна оло²хону чинчийээччилэргэ ту´а-
лаах буоларын инниттэн итинник бы´аарыылар о²о´улуннулар.

Оло²хо кинигэ буолан тахсарыгар кµµс-к³м³ буолбут РНА СС 
Саха сиринээ±и Научнай киинин президиумун председателэ, РНА 
чилиэн-корреспондена Михаил Петрович Лебедевкэ, Мэ²э-Ха²алас 
улуу´угар Оло²хо Ассоциациятын салайааччы Февронья Васильев-
на Øиøигина±а уонна Мэ²э-Ха²алас улуу´угар ыытыллар Оло²хо 
ы´ыа±ын тэрийии дирекциятын салайааччытыгар Евдокия Никола-
евна Иванова±а махталбытын тиэрдэбит.

М.К. Аммосов аатынан 
Хотугулуу-Или²²и федеральнай университет 

Оло²хо научнай-чинчийэр институтун научнай µлэ´иттэрэ
М.Т. Гоголева, С.Д. Львова
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¥рдµк тиити µрдµнэн к³т³р 
³л³ссµµгэ миинэр µµт ма²ан аттаах, 

µс айыы куо балыстаах

¥Р¥¢ ¥£Д¥ЙЭЭН БУХАТЫЫР

1           Быралыйан ааспыт
           Былыргы дьыл
           Быдан мындаатыгар,
           Уларыйан ааспыт
           Урукку µйэ
           У´ун уор±атыгар,
           Аа´ан барбыт
           Анараа²²ы1 кµн
           Аа±ыллыбат ар±аатыгар
10       Сыалы´ар балык сыттыктаах,
       Биил балык биттэхтээх,
       Туут балык тулаа´ыннаах,
       Тиит балык тирээбиллээх
       Сир ийэ,
       Сибэтиэй буор
       Сири чабычах са±аттан
       Сиэгэн кыыл тµµтµн курдук
       Тэнийэн-тэлгэнэн,
       Киэ²э-былаана биллибэт
20            Кэтит Сибиир буолан

1 Лит.: анараа²ы
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            Тэлгэнэрин са±ана,
            А±ыс иилээх-са±алаах
            Атааннаах-м³±µ³ннээх
            Айгыр силик,
            Ача-быча
            Аан ийэ дойду
            Алтан тиэрбэс са±аттан
            А±ыс тараан 
            Таба муо´ун курдук
30        Тараадыйан-тар±анан,
        Улуу бай±ал олохтоох,
        Тумары2 бай±ал тулалаах,
        Устата-туората биллибэт
        Отто3 Сибиир буолан
        У´аан-кэ²ээн,
        Туруут4 хайа тулаланан,
        Таас хайа дьайы²нанан,
        Баара±ай хайа ба±аналанан,
        Буор хайа модьо±олонон,
40       Муус хайа булу²нанан,
       Кы´ыл кумах кыбытыыланан,
       Ара±ас буор ардайданан,
       Туой буор тумаланан,
       Хара буор хаппахтанан,
       Кµ³х от кырыстанан,
       Иэгэйэр мас эккиннэнэн5,
       Куо±айар мас холло±остонон,
       Уолар чалбах ууланан,
       Отто нуо±айдаах
50   Дугуй бараан
   Торуой Сибиир дойду
   О²о´уллан туругуран,
   ¥µнэн ³рµкµйэн
   ¥³скµµр кµнµгэр
   Килбиэннээх килэрийэр киинигэр,
   Тунал±аннаах отто ньууругар

2 Лит.: тумара
3 Лит.: орто, салгыы отто диэнинэн хаалларылынна
4 Лит.: туруук
5  Лит.: эркиннэнэн, салгыы эккиннэнэн, эккиннээх диэнинэн 

хаалларылынна
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               Баара эбитэ µ´µ:
               Туруйа кыыл
               То±ус сыл тухары
60           Тула к³т³н-к³т³н,
           Тулатын булумна,
           Туохха´ыйа кыддьан6

           То²он ³лбµт
           Тулагыр ма±ан толоон,
           Кыталык кыыл
           А±ыс сыл тухары
           Кырыйа к³т³н-к³т³н,
           Кытыытын булумна,
           Кыралыйа кыддьан
70   Кыаммат буолан ³лбµт
   Кылабыр ма±ан дойду.
   Бу дойду буолла±ына
   Саспат сарда²алаах
   Саарай ма±ан кµннээх,
   Киирбэт дьэргэлгэннээх
   Дьэрис ма±ан ыйдаах,
   Хара²арбат 
   Сырдык сыдьаай ма±ан кµнµстээх,
   Хаар тµспэтэх
80        Хара сабаан7 сайыннаах,
        Тымныы тµспэтэх
        ¥кээр куйаастаах;
        Кµрэ²сийбэт 
        Кµ³х сибэкки оттоох,
        Бураллыбат 
        Мотуок солко мутукчалаах,
        Тоороммот 
        Ло´уор к³мµс туораахтаах,
        Сиэрэ²сийбэт 
90          Кµ³х солко сэбирдэхтээх;
          Туран барбат
          Туруйа кыыллаах,
          Кы´аллан к³пп³т
          Кыталык кыыллаах,
          Куттанан куоппат

6 Лит.: кырдьан, салгыы кыддьан диэнинэн хаалларылынна
7 Лит.: самаан, атын тµµр тылларыгар: сабаан
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               Куба кыыллаах,
               Халбарыйан барбат
               Хаас к³т³рд³³х,
               Кµрэнэн к³пп³т
100          К³²ч³х8 кустаах,
          Быстаран барбат
          Быллырыыт ч³кч³²³л³³х,
          Барыан ба±арбат
          Бар±а бараахтаах,
          Туран туораабат
          Тор±он тураахтаах,
          Элийэн барбат
          Элиэ кыыллаах,
          Сал±ан салыйбат
110            Сар*кыыллаах,
            Кэлэ±эйдээн кэрээбэт
            Кэ±э кыыллаах,
            £р³³н тохтообот
            £т³н кыыллаах,
            Ûран тохтообот
            Ûмыы чыычаахтаах,
            К³рµдьµ³с ырыалаах
            К³лµ³с чыычаахтаах,
            ¥рэллэн куоппат
120           ¥³р туллуктаах
           £тµ³9 дойду эбитэ µ´µ.
           Бу маннык
           £тµ³ дойдуну
           Тула к³р³н
           Толкуйдаан турдахха,
           Ситэ к³р³н
           Сибикэлээн10 биллэххэ:
           Тула ³ттµгэр
           Соно±ос атыырдар
130           Дьохсоотто´он онньоон11

           Туралларын курдук

8 Лит.: к³нч³х*
9 Лит.: µтµ³, салгыы ³тµ³ диэнинэн хаалларылынна
10 Лит.: сибикилээн
11 Лит.: оонньоон
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        Чучумаас12 тумуллардаах эбит,
        Илин ³ттµгэр
        Илбиргэс солко
        Сэбирдэ±ин иилиммит
        Илээн* чара²
        Хаты²нардаах эбит,
        Согуруу13 ³ттµгэр
        Со´о солко
140        Мутукчатын сууламмыт
        Ло²кур тиит
        Тыалардаах эбит,
        Ар±аа ³ттµгэр
        Аалай солко
        Сэбирдэ±э сиппит
        Арыы талах
        Тыалардаах эбит,
        Хоту ³ттµгэр
        Хор±олдьун ло´уор
150        Туораа±а торолуйбут
        Дороххой бэс
        Ойуурдардаах эбит.
        Ол ис кырыытыгар
        Эргиччи к³р³н кэбистэххэ:
        Сыа арыытын курдук
        Саймаархай кµ³х
        Сы´ыылаах эбит,
        То±очуну14

        Тэниччи тардан уурбут курдук
160        Тунал±аннаах дьолуо кµ³х 
        Толоонноох эбит,
        К³г³лч³р15 сылгы тириитин
        Тиэрэ уурбут курдук
        Кµ³х хотоол
        Хочолордоох эбит;
        Манна буолла±ына
        Биэс салаалаах
        Бэттиэмэ кµ³х ото

12 Лит.: чочумаас
13 Лит.: со±уруу, салгыы согµрµµ диэнинэн хаалларылынна
14 Лит.: чо±очуну
15 Лит.: к³г³чч³р
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        Мэндээриччи µµммµт,
170        Сэттэ салаалаах
        Сибэкки кµ³х ото
        Ситэн силигилээбит,
        А±ыс салаалаах
        Ача кµ³х ото
        А²аарыччы µµммµт,
        То±ус салаалаах
        Локуора кµ³х ото
        Торолуйан тупсубут;
        Онно буолла±ына
180        ¥ксэ-дьµµлэ биллибэт
        ¥рµ² тµµлээх,
        ¥³рбэ к³±µллээх
        Онно µ³рдµспµт,
        Халлаан сулу´ун курдук
        Халы² элбэх
        Хаппырыыт* ма²ан сылгы
        Манна ханыыласпыт,
        Ахсаана-дьаабыта биллибэт
        Атырдьах туйахтаах
190        Анах16 сµ³´µ
        Алыс элбэ±э
        Онно айгыстыбыт,
        Холобура биллибэт
        Хоно±ор муостаах,
        Куйбуур кутуруктаах
        Манна холбоспут,
        Туйа±ынан оонньуур
        Туораах кулун
        Туйгуннук торолуйбут,
200        Бэрбээкэйинэн оонньуур
        Мэгирэс17 тамыйах
        Бэттик бэргээбит
        Дойдута эбитэ µ´µ.
        Бу маннык бэйэлээх
        Туйгун дугуй бараан дойду
        Отто ньургун дьулайыгар,
        Дьоллоох улуу уор±атыгар

16 Лит.: ынах
17 Лит.: ма²ырас, мэгирэс – тµ³лбэ тыла
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        ¥µнэн-µ³скээн
        Турара эбитэ µ´µ
210        Дьыл±а Хаантан ыйаахтаах,
        Айыы Тойонтон анабыллаах
        А±ыс салаалаах
        Аал Дууп Мас.
        Бу мас буолла±ына
        Алын сили´э
        Бу µктээтэр ³±µллµбэт,
        Баттаатар матайбат,
        Сэттэ биттэхтээх
        Кэйбэлдьийбэт киэптээх
220        Кэтит µтµгэни
        Силэйэ µµнэн киирэммин,
        А±ыс дьайаалаах
        Аллараа б³±³±³
        Ар±ара µµнэн киирэммин,
        То±ус дьуодьалаах*
        Тумара хара дойдуга
        Тобулу µµнэн
        Сойуодуйан тµстэхпинэ,
        Аллараа б³±³
230        А²аарды[ы] харахтаах,
        Аан кµдэн тыыннаах,
        Ап-хомо´ун18 албастаах
        Адьарай аймахтара
        Атын дойдуттан кэлбити
        Абаа´ы к³р³н,
        Аты²ырыы санаан
        £р³ кынчарыйдахтарына,
        Сили´им хатыа,
        Симэ´иним а±ыйыа,
240        Сэттээх-сэлээннээх,
        Сэмэлээх-су²халаах
        Буолуом диэн,
        Айыы сирин ньуурунан
        А±ыс иилээх-са±алаах
        Аан ийэ дойдуну
        Ар±аатын устун

18 Лит.: хому´ун
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        А´ара µµнэн,
        Сэттэ µрэх ба´ын
        Тилийэ µµнэн,
250        А±ыс µрэх ба´ын
        Ар±ара µµнэн,
        То±ус µрэх ба´ынан
        То±уоруйа µµнэн,
        Туруут таас хайалар тэллэхтэринэн
        Тобулута µµнэн тахсан,
        Хо²ор хаас к³т³р 
        Хо²хочо±ун* курдук
        Хоппойтолоон тахсыбытыттан,
        Ба´ын-ата±ын
260        Бы´ыта баттаабыт курдук
        Ма±ан сылгы са±а
        ¥рµ² кµµгэннэр
        £рµтэ µллэ²нии,
        Барылаччы сµµрµгµрэ,
        Уунан уста сыппыттарыттан
        Сэттэ µрэх буолан
        Сиэтти´эн дьиги´ийэн19,
        А±ыс µрэх буолан
        Асхарыйан аргыста´ан,
270        То±ус µрэх буолан
        То±уоруйан тохтон,
        Тµмµллэн тµ´эрэ эбитэ µ´µ.
        Сµµрэр атахтаах сµµмэрдэрэ
        Манна с³±µ³рµйбµттэр,
        Бы´ый атахтаах быыбардара
        Манна бытталаммыттар*,
        Сыр±ан э´элэр
        Манна сы´аа±ырбыттар*,
        Тор±он б³р³л³р
280        Онно торолуйбуттар,
        Хара тыа хардааччылара
        Манна халы² ку²наммыттар,
        Хат таманнаммыттар*.
        Бу мас буолла±ына
        ¥³´ээ ³тт³ 

19 Рук.: дьигий´ийэн
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        ¥рдээн ³рµкµйэн,
        £р³±³т³ к³±³р³р
        ¥с хаттыгастаах
        £нд³л ма²ан халлааны
290        ¥тµрµ20 µµнэммин,
        Сэттэ хос дьаптыл±алаах21

        Дьэ²кир ма²ан халлааны
        Чиэрэс µµнэммин,
        А±ыс хаттыгастаах
        Ара±ас ма±ан халлааны
        А´ара µµнэммин,
        То±ус хос торуннаах
        Дьолуо тунаар ма±ан халлааны
        Тобулу µµнэммин,
300        Томтор±олоох22 
        Тойон сэргэ буолан
        Туоллан турдахпына,
        Ол дойду олохтоо±о
        Олуйа-тэлиийэ23 ааттыктаах24,
        Омчолуун-чомчолуун оппуостаах,
        Уолугун т³рдµгэр
        Олорор о±о са±а
        Удур±аччы уйаламмыт,
        Уолуйан-таалыйан
310        Омуннуран у´уктар
        Улуу Суорун Тойон
        То±ус кынчал±ан хаан уолаттара,
        А±ыс кырабыай* хаан кыргыттара 
        Туора к³р³н,
        Тобулу одуулаан
        Та²нары кынчарыйдахтарына,
        Т³б³бµттэн ха²дарыйыам25,
        Мутукчам бураллыа, 
        Туораа±ым тооронуо,
320        Сэттээх-сэлээннээх

20 Лит.: ³т³рµ
21 Лит.: дьаптал±алаах
22 Рук.: томторголоох
23 Лит.: тэлэйэ
24 Лит.: аартыктаах, салгыы ааттыктаах диэнинэн хаалларылынна
25 Лит.: хагдарыйыам
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  Буолуом диэн
  Сэттэ µрэх ба´ынан
  Сириэдийэ µµнэн,
  А±ыс µрэх ба´ынан
  А±аарыйа26 µµнэн,
  То±ус µрэх ба´ынан
  То±уоруйа µµнэн,
  Кµлµгэ кµнµ бµ³лээн,
  Та´аата халлааны хаххалаан27,
330  Та²нары намылыйан,
  То±ойдоох сэлэ курдук
  Токуруйан-ньургуйан
  Нуо±айан турарыттан,
  Ара²алаабыт 
  Анды кус сымыытын курдук
  Ара±ас илгэнэн
  Чаллыр±аччы таммалаан,
  ¥с µйэ тухары
  ¥рµмэтийэн к³рб³т³х
340  ¥µт таала кµ³л
  Мантан µ³скээбитэ
  Эбитэ µ´µ.
  Кыптый кынаттаах
  Манна кыттыспыт,
  Холбо±ой куоссуннаах28

  Манна холбоспут,
  К³т³р бии´э
  Манна к³ччµйбµт;
  Дабыдалларын силиитэ
350  Чалхах29 буолбуттар,
  У²уохтарын силиитэ
  Уу буолбуттар,
  Мантан а´аан
  Халы² ку²наммыттар,
  Хат таманнаммыттар*,

26 Лит.: а²аарыйа
27  Рук.: хахалаан, мантан аллараа хахха,хаххалаан, хаххалыыр диэн к³нн³р³н 

сурулунна
28 Лит.: куорсуннаах
29 Лит.: чэлкэх*
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        Мµ³ссµн30 тµµлэммиттэр,
        Кырасыабай кырааскаламмыттар,
        Сатыы сырыыламмыттар.
        Бу ма´ы
360        Утары туран
        Одуулаан к³рд³хх³,
        Сынан туран
        Сыдьайан к³рд³хх³:
        Ха´аас арыыны 
        Хайыта баттаталаабыт курдук
        ¥с хос лоо²лоор к³мµс
        Хатырыктаах эбит,
        Муора±а чуга´аабыт
        Модун чору[у]н
370        Мутуктаах эбит,
        Чороон айахтары
        Та²нарыта ыйаабыт курдук
        Ло²куруун к³мµс
        Туораахтардаах эбит,
        Хотун дьахтар тимэхтэрин 
        Кэккэлэччи31 ыйааттаабыт курдук
        Нэлим солко
        Сэбирдэхтээх эбит,
        Атыыр сылгы сиэллээх кутуругун
380        Бобута баайталаабыт курдук
        Мотуок солко
        Мутукчалаах эбит,
        Эрдэ±эс улардары
        Эргиччи ыйааттаабыт курдук
        Эбирдээх к³мµс
        Эриэхэлээх эбит;
        Кµн диэки к³рд³хх³
        Кµнµ бµ³лµµр,
        Халлаан диэки к³рд³хх³
390        Халлааны хаххалыыр,
        ¥µнээйиттэн ³рµ´µйэ µрдµк,
        Мастан ба´аам суон
        Мас эбит.

30 Лит.: ньµ³рсµн*
31 Рук.: кэкэлэччи, салгыы кэккэлэччи, кэккэлэттилэр диэн к³нн³р³н 

сурулунна
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        Бу аан ийэ дойду
        Килэйэр иэнигэр,
        Туналыйар оттотугар,
        Эргичийэр киинигэр
        Баара эбитэ µ´µ
        А²аарды[ы] эккинэ
400        А±ыс уоннуу са´ааннаах
        Айда² уорук,
        Аан ала´а,
        Бала±ан дьиэ.
        Бу бала±ан тас ³тт³
        Кир сыстыбатах
        Килбиэннээх тэлгэ´элээх,
        Тобурах тохтооботох
        Дьула±ай* туса´алаах,
        Сэлиилээх ат
410        Ситэн сиэлбэт
        Сэндэ²элээх* киэ² тэлгэ´э оттотугар
        ¥с томтор±олоох ойуулаах
        Тойон баабыр
        Сэргэлэрдээх эбит.
        Басты² сэргэтигэр 
        Бар кыыл
        Баргыйа олорор,
        Оттоку сэргэтигэр
        £т³н кыыл
420        ¥³тэ олорор,
        Кэнники сэргэтигэр
        Кэ±э кыыл
        Кэпсии олорор эбит.
        А²аардыы эккинэ
        А±ыстыы са´ааннаах
        А±ыс ти´ик
        Ара±ас ампаардаах эбит.
        Бу бала±ан дьиэ
        Сэттэ ки´и кыайан сэгэппэт
430        Сэттэ уон
        Ти´эх э´э тириитинэн
        Тигэн-дьаптайан о²орбут
        Ат-хаан хал±анын
        Арыйа баттаан киирэн,
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        К³р³н турдахха:
        Кэтэ±эриин олорор ки´и
        Кэ±э са±а буолан к³ст³р,
        Ха²ас диэки олорор ки´и
        Хара±аччы32 са±а буолан к³ст³р,
440        У²а диэки олорор ки´и
        Улар са±а буолан к³ст³р,
        Суол ааныгар олорор ки´и
        Суор са±а буолан к³ст³р эбит.
        Айгырыа диэн
        А±ыс уон 
        Аарыма тиит ба±аналаах эбит,
        Долгуйуо диэн
        То±ус уон 
        Туйгун тиит тулуурдаах эбит,
450        ¥³´ээ б³±³тт³н
        ¥ргµ³´µн µргµйµ³ диэн
        ¥с хос ³тµ³ мас
        ¥рµттээх эбит,
        Аллараа б³±³тт³н
        Аргыа´ын аргыйыа диэн
        А±ыс хос дьаптыл±а таас
        Муосталаах эбит,
        Отто дойдуттан
        Кµµстээх к³й салгын
460        К³²µ охсуо диэн
        То±ус хос туйгун мас
        Холло±остоох эбит.
        Бу дьиэ хабыллар хаба оттотугар
        Айыы´ыт тойонтон анабыллаах, 
        А±ыс уон к³т³х мас а´ылыктаах
        Аан кµ²кµй о´охтоох эбит.
        Манна буолла±ына
        Хатан тиит мас
        Харылаччы убайа33 турар,
470        Чиргэл тиит мас
        Ли²кинэччи убайа турар.
        Бу маннык бэйэлээх
        К³й киин,

32 Лит.: хара²аччы
33 Лит.: умай, убай – тµ³лбэ вариана, атын тµµр тылларыгар баар
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        К³мµс уйа,
        А±ыс уор±алаах
        Айда² уорук аан ала´а
        Анабыллаах а±ата,
        То±ус уон тулуурдаах
        Туруу бараан тойоно
480        Кимий диэтэххэ:
        Оччотоо±у кэм±э34,
        Урукку µйэлэргэ
        Сэттэ улуус
        Тэнийэ илигинэ,
        А±ыс улуус 
        Адаарыйа илигинэ,
        То±ус улуус
        Тунуйа илигинэ,
        Саха салалла илигинэ 
490        Салаллыбыт,
        Ураа²хай35 о±о´улла36 илигинэ 
        О±о´уллубут
        Со±отох биир ки´и.
        Бу ки´и буолла±ына
        Дьµдьµн бараан дьµ´µнэ,
        Хаан ча±аан сэбэрэтэ
        Хайта±ый37 эбитий диэн
        Уус ки´и
        Одуулаан к³рд³±µнэ,
500        Кырбада´ын* ки´и
        Кы²аан к³рд³±µнэ:
        О²очо тыыны
        Умсары ууран кээспит курдук
        Онньо±ор к³мµс уллу²ахтаах,
        Суоллаабыт38 тиит чууккатын курдук 
        Сотолоох,
        Уолах тиит отто чууккатын курдук 
        Уллуктаах,
        ¥с былас дь³рб³г³р ³ттµктээх,

34 Лит.: кэм²э, кэм±э – тыл эрдэтээ²и халыыба
35 Рук.: ураанхай
36 Лит.: о²о´улла
37 Лит.: хайда±ый, салгыы хайтах, хайта±ый диэнинэн хаалларылынна
38 Лит.: Суллаабыт
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510        Биэс былас биэкэйэр бииллээх,
        Сэттэ былас килэйэр иэннээх,
        А±ыс былас дарайар сарыннаах,
        Быспыт тиит курдук быччы²наах,
        Хастаабыт тиит курдук харылаах,
        Хоппо кµрдьэх са±а
        Дьарыс* хаан ытыстаах,
        Уон атыыр кырынаа´ы
        Та²нары сахсыйбыт курдук
        Талааннаах бабыа к³мµс
520        Дьаргыл хаан тарбахтаах,
        ¥с арсыын кµ³кэгэр моонньоох,
        Сы[а]р±алаах ат курдук
        Сырыылаах сырайдаах,
        Тµстээх от курдук
        Ч³мч³г³р т³б³л³³х,
        Тэргэн ый ньэмиэтин* курдук
        Кэлтэгэй кэй чуор кулгаахтаах,
        Ку[р]туйах улар
        Кутуругун курдук
530        Куударалаах баттахтаах,
        Эрдэ±эс улар
        Иэнин тµµтµн курдук
        Эриллэ±эс чанчыктаах,
        Хамчаакы саарбатын
        Атахта´ыннары уурбут курдук
        Хара сураа´ын хаастаах,
        Эрэдэ´иннээх µµн тиэрбэ´ин 
        Кэккэлэччи туппут курдук
        Икки эрилкэй
540        Уоттаах ча±аан харахтаах,
        Эттээх ат харытын 
        Экчи бы´а баттаабыт курдук
        Хаа²саардаах* муруннаах,
        Кэриэстээх39 манньыаты
        Кэккэлэччи туппут курдук
        Килиэ к³мµс тиистээх,
        ¥с кырбас µ³´ээ уостаах,
        Алта кырбас аллараа уостаах,

39 Лит.: кириэстээх
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        Манньыат хаччы курдук
550        Малта±ар сµµстээх,
        Кы´ыллыбат кы´ыл к³мµс и²нээх,
        Сууйуллубат µрµ² к³мµс ньуурдаах,
        Бы´ый бы´ыылаах,
        Б³±³ м³ссµ³ннээх,
        Кµµстээх к³рµ²нээх,
        Турар бэйэтэ
        Туруору µрдµгэ
        То±ус са´ааннаах,
        Т³гµрµччµ суона
560        Тµ³т40 са´ааннаах
        Ки´и эбит.
        Бу маннык ки´и 
        Та²нар та²а´а
        Тугуй эбитий41 диэтэххэ:
        Оччотоо±у бэриэмэ±э42,
        Урукку µйэлэргэ,
        Баабырыкы диэн 
        Малыгыр суо±а,
        Атыы´ыт диэн
570        Адьас суо±а,
        Торгуомсук диэн
        Туура суо±а,
        Бэлбэриэт та²ас
        Мэличчи суо±а,
        Сукуна та²ас
        Сукубуой суо±а,
        Тор±о та²ас 
        Долуой суо±а,
        Кытаайка та²ас 
580        Кылбаччы суо±а,
        Тµрµкµ³ та²ас
        Т³рµт суо±а,
        Баата та²ас
        Малыгыр суо±а;
        Ол буолла±ына
        Тµнэ киэнин тµµнµктээ±ин,

40 Лит.: тµ³рт, салгыы тµ³т диэнинэн хаалларылынна
41 Лит.: Туох эбитий
42 Лит.: бириэмэ±э, салгыы бэриэмэ диэнинэн хаалларылынна
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        Дьµ´µйэн туран та²ныбыт,
        Сарыы киэнэ дьаассынын
        Дьаныйан туран та²ныбыт,
590        Са´ыл киэнэ са±ахтаа±ын
        Талан туран та²ныбыт,
        Бэдэр киэнэ бэлэпчилээ±ин*
        Би´ирээн туран та²ныбыт,
        Киис киэнэ киргиллээ±ин
        Кичэйэн туран та²ныбыт,
        Буобура киэнэ му[²]утуурун
        Бултаан туран та²ныбыт
        Ки´и эбитэ µ´µ.
        Бу маннык ки´и
600        Алталаах ат ыатарбат
        Албан-далбан43 аата,
        Кунан о±ус хо²норбот
        Дьо´ун бигэ сура±а
        Кимий-хайаный диэтэххэ:
        ¥рдµк тиити
        ¥рдµнэн к³т³р
        £л³ссµµгэ44 миинэр
        ¥µт ма±ан аттаах,
        ¥с айыы куо балыстаах
610        ¥рµ² ¥³дµйээн диэн 
        ¥³мэн тиийбэт
        ¥рдµк аатта[а]х,
        Быра±ан тиийбэт
        Быдан сурахтаах 
        Ки´и эбитэ µ´µ.
        ¥с айыы куо
        Балыстара буолла±ына
        Тахсан эрэр кµн курдук 
        Сарда²алаах чабыр±айдаах,
620        Киирэр эрэр кµн курдук
        Килбиэннээх иэдэстээх,
        Ойон эрэр кµн курдук
        Тунал±аннаах ньуурдаах,
        Хара саарбаны
        Атахта´ыннары уурталаабыт курдук

43 Лит.: талбан
44 Лит.: ³л³рсµµгэ
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        Хара сураа´ын хаастаах,
        Ты´ы кырынаа´ы
        Та²нары туппут курдук
        Субурхай ма±ан муруннаах,
630        Улаан сылгы уу ха´атын
        Ойо быспыт курдук
        Обугур са´ыл уостаах,
        Кириибинньик* хаччыны
        Кэккэлэччи туппут курдук
        Килэгир к³мµс тиистээх,
        Кытай уу´а
        Кырбыытаан о²орбут
        Кы´ыл к³мµс ньуоскатын курдук
        Кы´ыл эт тыллаах,
640        То±ус ассыын45 холобурдаах
        Долгуннаах 
        Нуолур солко су´уохтаах,
        Та²ас бµтэй эттэрэ к³ст³р,
        Эт бµтэй у²уохтара к³ст³р,
        У²уох бµтэй силиилэрэ к³ст³р,
        Силии бµтэй силгэлэрэ к³ст³р,
        Хаас о±отун курдук ханарыспыт,
        Туруйа о±отун курдук туттарыспыт,
        Кыталык о±отун курдук кылбарыспыт 
650        Дьахталлар эбиттэр.
        Бу маннык дьахталлар
        ¥³мэн тиийбэт
        ¥рдµк ааттара,
        Уунан тиийбэт
        У´ун сурахтара
        Кимнээ±ий эбитий диэтэххэ:
        Улаханнарын аата
        То±ус ассыын 
        Нуолур солко су´уохтаах
660        Нуура Нусха диэн эбит,
        Оттолорун аата
        А±ыс ассыын
        Аалай солко су´уохтаах
        Айталы Куо диэн эбит,

45 Лит.: арсыын
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        Оччугуй балыстарын аата
        Оро´улаан т³р³³бµт
        Улаанньыйа Куллуруут диэн.
        Бу дьахталлар буолла±ына
        £йд³³х киэнэ ³тµ³лэрэ,
670        Мэйиилээх киэнэ бэттэрэ,
        Санаалаах киэнэ сайа±астара,
        Иннэлээх киэнэ эриэккэстэрэ,
        Сµµтµктээх киэнэ сµµмэрдэрэ,
        Кыптыйдаах киэнэ кылаабынайдара,
        Тарбахтаах киэнэ талыылара,
        Уус киэнэ одьунаастара эбиттэр.
        ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
        £йд³³х ³тµ³тэ,
        Мэйиилээх бэрдэ,
680        Санаалаах сайа±а´а,
        Тыллаах дьоро±ойо,
        Харахтаах кыра±ыта,
        Кулгаахтаах чуора,
        Сир уйбат си[и]линэйэ,
        Буор уйбат бухатыыра
        Эбитэ µ´µ.
        Охсу´ууга туттар
        Уолан ки´и
        Уостаах тии´э
690        У²уоргу тыаттан
        Орболдьуйан к³ст³р
        У´ун суубулаан батастаах эбит,
        Кыргы´ыыга туттар
        Кыыс дьахтар
        Кыламаннаах хаа´а
        У²уоргу кытылтан
        Кылбаддьыйан46 к³ст³р
        Кыырыктаах µ²µµлээх эбит,
        То±ус уон бууттаах
700        Тимир чомпо сµлµгэстээх эбит,
        Биэс уон бууттаах
        Мэрилиир мээчиктээх эбит,
        Отут болгуо оргуньуга*,

46 Лит.: кылбалдьыйан, салгыы кылбаддьыйан диэнинэн хаалларылынна
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        Сэттэ болгуо чээрэтэ*
        Ûлып-чылып бы´ахтаах эбит;
        Хатыан-эмиэн дойду
        Хаты²а хаты²наах,
        Томуон-эмиэн дойду
        Туо´а туостаах,
710        Китиэн-эмиэн дойду
        Киилэ кииллээх,
        Хаалын балык
        Хаба±а силимнээх,
        Хахай кыыл
        Хаана кырааскалаах,
        Улуу баабыр
        Уор±ата киристээх,
        От µрэх
        То±ойдуу тµспµтµн курдук
720        Ньиргиэрдээх 
        Ньир муос саалаах эбит.
        Тии²ньит ыал дьиэтин курдук
        Тимир ти²сирики охтоо±о µ´µ,
        Балыксыт ыал бала±анын курдук
        Мас баалтааны* охтоо±о µ´µ,
        Б³р³ са²ыйахтаах ки´и
        Туора охтубутун курдук
        Сулумах куйаар охтоо±о µ´µ,
        Хотун дьахтар тэллэ±ин са±а
730        Дьэллик сардаана* охтоо±о µ´µ.
        Бу ки´и буолла±ына
        ¥с айыы куо балыстарыныын
        Алаас сы´ыыны
        Кµддьэн47 кээспит курдук
        Ара±ас ма±ан остуолларыгар,
        К³лµйэ кµ³лµ
        Кµддьэн кээспит курдук
        ¥рµ² к³мµс бµлµµдэлэригэр
        Кыдама атырдьах са±а
740        Кы´ыл к³мµс бииккэлэринэн
        Хаана суох халы² ха´анан
        Хаччы кэби´эн,

47 Лит.: кµрдьэн
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        Тымыра суох суон саалынан
        Бохсуу ууран,
        К³м³рµ³48 у²уо±унан
        Тиистэрин саайан,
        К³йµµ кымы´ынан
        К³хсµлэрин анньан,
        Саамал кымы´ынан
750        Санааларын тар±атан,
        Тµ³т бэйэлэрэ
        Тµ³т уон курдук,
        А±ыйах бэйэлэрэ
        А±ыс уон курдук
        Ньир-бааччы кэпсэтэн,
        Кµр-бааччы кµссэн49,
        Оонньоон-кµлэн,
        ¥³рэн-к³т³н
        Олороллоро µ´µ.
760        Тµ³туон 
        Сµµрэр сулус сµлµ³ннээх*,
        Агыс50 уон
        Ара²ас сулус аргыстаах,
        Тогус51 уон
        Чолбон сулус до±у´уоллаах
        Тµрбµ³ннээх 
        Тµ² бараан тµµн ийэлэрэ
        Тµмµллэн бµрµµкээн кэллэ±инэ,
        К³мµскэлэрин уута кµ³йдэ±инэ,
770        Харахтарын уута хаайда±ына,
        Эр ки´и буолла±ына
        Киэргэллээх кэтэ±эриин оронугар
        Са´ылга са´ан,
        Б³р³±³ бµгэн,
        Киискэ кистэнэн,
        Утуйан-уоскуйан,
        Сытан-сынньанан турара.
        ¥с айыы куо балыстара
        Ха²ас диэки 

48 Лит.: к³мµрµ³
49 Лит.: кµрсэн
50 Рук.: алус; Лит.: а±ыс, салгыы агыс диэнинэн хаалларылынна
51 Лит.: то±ус, салгыы тогус диэнинэн хаалларылынна
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780        Чуораанныы ыллыыр
        Туос чуулааннарыгар,
        Саакыматтаах тэллэхтэригэр,
        Дуобаттаах суор±аннарыгар,
        Чы²ыр±астаах сыттыктарыгар
        ¥µс-киис тириитин µллµнэннэр,
        Дьэрэкээннээх быыстарын тардынаннар,
        Утуйан-сынньанан тураллара.
        Ол курдук кинилэр
        У´ун сылларга олордулар,
790        Элбэх сыллары элэттилэр.
        Ол кэлин ³ттµгэр
        ¥рµ² ¥³дµйээн обургу
        Си´ин этэ ситтэ,
        Холун этэ хойунна,
        Буутун этэ буста,
        Ûтык этэ ыадайда,
        К³±³н этэ к³пп³йд³,
        Кµµстээх санааланна,
        Омуннаах ³ст³нн³,
800        Одурууннаах майгыланна.
        Онтон салгыы
        Оонньуур хааннанна,
        Киирэр кэмэддьилэннэ52,
        Анньар адьынаттанна,
        Кыы´ырар кыдьыктанна,
        Бала±а²²а баппат
        Баранаак майгыланна,
        Суолга баппат
        Соххор суобастанна.
810        Онтон устунан-кэстинэн
        Былыттаах халлаа²²а
        Бы´ахтанан быччайда,
        Халлаан та²ара±а
        Харда±астанан хантайда,
        ¥³´э[э] б³±³ диэн
        Ура±астанан чолойдо,
        Аллараа б³±³ диэн
        Лµ²сµµрдэнэн лµ²кµнээтэ.

52 Лит.: кэмэлдьилэннэ
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        Ол кэнниттэн
820        Сассыарда53 аар-саарга
        Ааттаах ырыаны
        Ûллыыр ыа´ахтанна,
        Киэ´ээ борук-сорукка
        Сурахтаах тойугу
        Туойар домохтонно:
        – Ки²киниир киэ² халлаан
        Иэччэхтээ±э буоллар,
        Эргичитэ оонньуом этэ,
        Нэ´илиир54 нэс µтµгэн
830        Тутаахтаа±а буоллар,
        Холоруктата оонньуом этэ!
        ¥³´ээ µс хаттыгастаах
        £нд³л ма±ан халлаан
        Дь³л³ ыстанан,
        ¥³´ээ б³±³ µс биис уу´уттан,
        ¥тµгэт* бараан айма±ыттан
        ¥с у´уктаах,
        Тµ³т кырыылаах
        Тимир µ³рбэ буолан,
840        Та²нары сойуодуйан
        Тµ´эллэрэ эбитэ буоллар,
        Хайтах эрэ оройдорун охсон,
        Уодьуганнарын тардан
        Ûй ы´ыа±а, 
        Кµн кµдэнэ
        О²орор этим!
        ¥ктээтэр ³±µллµбэт,
        Баттаатар матайбат,
        Сэттэ биттэхтээх
850        Кэтит µтµгэн
        Т³л³ ыстанан,
        Аллараа б³±³
        А²аарыйар алта биис уу´уттан
        Аллыр-баллыр55 сирэйдээх,
        Адаар тиистээх,
        Аан кµдэн тыыннаах,

53 Лит.: сарсыарда
54 Тэ²нээ: нэрилиир 
55 Лит.: оллур-боллур
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        А²аардыы харахтаах,
        Аддьатыылаах56 санаалаах
        Адьарай бии´ин
860        Атамааттара ааттаан,
        Адаары´ан тахсаллара буоллар,
        Хайтах эрэ
        От хотуула о²орон,
        Бэс чаппата о²орон,
        У´ун у²уохтарын урусхал,
        Кылгас у²уохтарын кыдьымах
        О²ортуох этим!
        Бу иэгэйэр мас эккиннээх,
        Куо±айар мас холло±остоох,
870        Уолар чалбах уулаах,
        Орохсуйар* от кырыстаах
        Отто дугуй бараан дойдуга
        Т³гµрµйэр тµ³т биис уу´уттан
        Ба±ана быччы²наахтар,
        Баттах сарыннаахтар,
        Эрбэх эпчимнээхтэр,
        Тµ³с кµµстээхтэр
        Тµ³´µллэн т³рг³³н
        Кэлэллэрэ эбитэ буоллар,
880        Мин диэтэх ки´и
        Хайтах эрэ
        Сис тала±ын
        Систэригэр иддьиритэн57,
        Арыы тала±ын
        Ар±ааларыгар* аддьатан,
        Э²элэйдэрин* этитэн
        Элэй-балай о²орор этим,
        Айыыларын58 аахтаран
        Арыы-даккы59 о²оруох этим!
890        – диирэ эбитэ µ´µ.
        Онно буолла±ына
        Биир тэргэн ый са²атыгар,
        Тэбиэн кµн ³тµ³тµгэр,

56 Лит.: алдьатыылаах
57 Лит.: илдьиритэн
58 Рук.: айыларын, салгыы айыыларын диэн к³нн³р³н сурулунна
59 Лит.: арыы-даркы*
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        К³´³ к³ччµйбµт,
        Бэ´э мэччийбит,
        ¥³рбµт-к³ппµт
        ¥чµгэй бэриэмэтигэр
        Улахан балта
        То±ус ассыын су´уохтаах
900        Нуура Нусха60

        Убайын диэки
        Утары к³р³н олорон,
        Оннук тылынан
        Аатта´а-к³рд³´³
        Олоотто эбитэ µ´µ:
        – Убайдаатар убайым,
        А±алаатар а±аккам,
        Тойонноотор тойонум,
        Бу эн ынырыктаах ырыа±ыттан
910        Сµрэ±им куттанар буолла,
        Дор±оонноох тойуккуттан 
        Куйахам кµµрэр буолла,
        Этэр тылгыттан
        Этим сала´ар буолла!
        ¥³´ээ б³±³тт³н
        £²³й³р кµннэрэ кэллэ±инэ,
        £рµ´µйэр к³стµ³ суо±а,
        Аллараа б³±³тт³н
        Ааттаан та±ыстахтарына,
920        Абырыыр а±ыйах буолуо,
        Отто дойдуттан
        Сураан кэллэхтэринэ,
        Толуйар суох буолуо.
        Би´иги уутаа±ар чычаастык,
        Оттоо±ор намы´ахтык,
        Б³р³ курдук бµгэн,
        Э´э курдук и´ийэн,
        Са´ыл курдук са´ан,
        Киис курдук кистэнэн,
930        Кµн сиригэр
        К³²µл к³ччµйэн,
        Аан дойдуга

60 Рук.: Нууна Нусха
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        Дьааланан61 дьаарбайан 
        Олордохпутуна 
        Ордук µчµгэй буолуо этэ,
        Убакайым о±отоо,–диэбит.
        Онуоха буолла±ына
        Убайа обургу
        Ол курдук хардарбыта:
940        – Эн атаххар ииктиир
        Атах сыгынньах
        Кыыс о±о буола±ын,
        Саныыр санаа² 
        Аскынаа±ар* кылгас,
        £йдµµр ³йµ²
        С³мµйэ±инээ±эр синньигэс,
        Хоргус куттаах,
        Куттамсах сµрэхтээх,
        Татым санаалаах,
950        Бы´а±ас ³йд³³х
        Дьахтар ки´и буолла±ы[²].
        Ол буолла±ына
        Мин диэтэх ки´и
        Эр ки´и эриэккэ´э,
        Уол о±о одьунаа´а
        £тµ³ кµммэр,
        ¥чµгэй бэриэмэбэр
        ¥³´ээ дойду 
        ¥с бии´ин уу´ун кытары
960        ¥тµрµ´эн ³л³сс³н,
        ¥рдµк ааты,
        ¥рµ² солону ылыахтаахпын,
        Аллараа дойду
        Алта биис уу´ун кытары
        Аалсан-аддьаты´ан,
        Албан ааты ылыахтаахпын,
        Отто дойду
        Тµ³т бии´ин уу´ун кытары 
        Тµрбµ´эн-содоомно´он62,
970        Дьо´ун сура±ы сохсотуохтаахпын.
        Биэрэк аайы

61 Лит.: дьаалынан
62 Лит.: содуомна´ан
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       Бэт63 ааты мэччитиэхтээхпин,
       Аартык аайы
       Аат б³±³бµн арбатыахтаахпын.
       Кэнники µйэлэргэ
       Кэлэр ыччаттарбар
       Кэрэ аатым кэпсэниэ,
       ¥³скµµр ыччаттарбар
       £тµ³ аатым µксµ³±э!
980        Аны икки´ин эттэххинэ,
        Элэк-хо´у64 буолуо,
        ¥сµ´µн эттэххинэ,
        £с-саас сымсыа!–диэбитэ.
        Бу тылын истэн баран,
        Балта икки хара±ыттан
        Ч³мчµµк таас курдук уу
        Сырдык ньууругар
        Субуруйан тµспµтµн
        Дьаа±ыра* к³мµс тарба±ынан
990    Илгэн кэби´эн баран,
    Са²ата суох,
    Ûлы-чып буолбута µ´µ.
    Бу ки´и
    Туойар тойугун дор±ооно
    ¥³´ээ µс хаттыгастаах
    £нд³л ма±ан халлаан
    ¥рµт ³ттµгэр олохтоох,
    Олуйа-тэлийэ ааттыктаах,
    Омчолуун-чомчолуун оспуостаах,

1000   Уолуктарын т³рдµгэр
        Олорор о±о са±а
        Обот иччитэ уйаламмыт
        Удур±аччылаах* улуу´угар
        Ой дуораана буолан
        Уора´ыйан65-дуора´ыйан и´иллибитигэр:
        «Бу иэгэйэр мас эккиннээх,
        Куо±айар мас холло±остоох,
        Уолар чалбах уулаах,
        Орохсуйар от кырыстаах

63 Лит.: бэрт, салгыы бэт диэнинэн хаалларылынна
64 Рук.: эрэх-хо´у
65 Рук.: оора´ыйан
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1010        Отто туруу
        Дугуй бараан дойдуга
        Олус сананар,
        Ордук туттунар
        Ураа²хай саха о±ото
        ¥³скээтэ бы´ыылаах.
        Маны киирэн
        ¥рдµк аатын аддьатан,
        ¥рµ² сирэйин киттитэн66,
        £лµ³р бэйэтин ³л³р³н,
1020      Сылаас тыынын тымнытан,
      Сиэн-а´аан,
      Бµтэрэн-о´орон
      Тахсыахха с³п!»–диэн,
      То±ус туйгун дьор±оотторо
      То±ус кµннµк сиртэн киирэн
      Чу²наан к³р³н баран дьулайан,
      Т³нн³н тахсыбыттар.
      Бу ки´и
      Дор±оонноох туйа±ын тыа´а,
1030  Ньиргиэрдээх тилэ±ин тыа´а
  Сэттэ биттэхтээх,
  А±ыс дьайаалаах
  Аллараа б³±³±³
  А±ыс сааллар
  Эти² тыа´ын курдук
  Та²нары ньиргийэн и´иллибитигэр,
  Аллыр-баллыр сирэйдээх,
  А²аардыы харахтаах,
  Аан кµдэн тыыннаах,
1040           Аддьатыылаах санаалаах
           Адьарай аймахтарыттан
           А±ыс атамаан бэттэрэ: 
           «К³р, до±олоор67, 
           Бу отто тугуй68

           Туруу бараан дойдуга
           Дор±оонноох туйахтаах,
           Ньиргиэрдээх тилэхтээх,

66 Лит.: киртитэн
67 Лит.: к³р да, о±олоор, бу
68 Лит.: орто дугуй
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             Эпчимнээх эттээх
             Эр ки´и эриэккэ´э
1050          ¥³скээтэ бы´ыылаах.
          ¥µккэ µллэн,
          Суоракка соноон,
          Б³л³н³хх³ м³лб³й³н,
          Тарга да²дайан69

          Сыр гынар сы[а]ланна±а,
          Хар гынар хааннанна±а.
          К³р, кинини 
          Манна кил[л]эрэн
          Сµµ´µн охсон,
1060  Сµнньµн анньан,
  ¥³рµгµн хайытан,
  ¥³´µн тардан,
  Хатырбыт айахпытын ньал±арытан,
  Куурбут куолайбытын у[²]унуохтаан,
  Сымара таас куттахпытын 
  Сылаанньыттарбыт,
  Халы² ку²наныа,
  Хат таманнаныа этибит!»–диэн,
  А±ыс адьырга70 б³±³л³р³
1070       Ананан ааттаан тахсаннар,
       А±ыс кµннµк сиртэн
       Анааран чарапчыланан
       К³р³н бараннар
       Харахтара халтарыйан,
       Санаалара саллан,
       Куйахалара кµµрэн,
       Эттэрэ сала´ан бараннар,
       Тµбµйэ барааннарыгар
       Т³нн³н тµ²кµнэ´эн тµстµлэр.
1080        Бу ки´и
        Албан-далбан аата,
        Дьо´ун-бигэ сура±а
        Иэгэйэр мас эккиннээх,
        Куо±айар мас холло±остоох,
        Уолар чалбах уулаах,
        Орохсуйар от кырыстаах,

69 Лит.: дагдайан
70 Лит.: адьыр±а
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           Отто нуо±айдаах
           Дугуй бараан дойдуга
           Буруо курдук тунуйбута,
1090        Самыыр курдук тар±аммыта,
        Араат бай±алы
        Анараа ³ттµлэринэн
        А´ара аатырбыта,
        Улуу муоралары
        У²уоргу ³ттµлэринэн
        У´уннук сура±ырбыта,
        Киэ² Сибиири 
        Кэтэ±инэн
        Кэрийэ киэбирбитэ.
1100   Онтон буолла±ына
   Ба±ана быччы²наахтар,
   Баттах сарыннаахтар,
   Тµ³с кµµстээхтэр,
   Эрбэх эпчимнээхтэр,
   Му²ха модуттар
   Мунньахтаан тураннар,
   Дьµµллэ´эн-сµбэлэ´эн тµммµттэрэ:
   «К³р, бу аллаах,
   Сир киинэ сирдээх,
1110        Дойду ньуура дойдулаах,
        ¥рдµк тиити
        ¥рдµнэн к³т³р
        £л³ссµµгэ миинэр
        ¥µт ма±ан аттаах,
        ¥с айыы куо балыстаах
        ¥рµ² ¥³дµйээн диэн
        Бэ±э´ээ²²и биэстээх бэдик,
        Иллэрээ кµннээ±и иккилээх,
        ¥нµрµµ²²µ µстээх µ³дэн
1120        Алыс аатырда,
        Олус сура±ырда.
        Мантан инньэ 
        Бар±аран истэ±инэ
        Баттыгастаах буолуо±а,
        Илби´ирэн кэлэн
        Иннибитин кµ³йэ илигинэ,
        Эрдэ-сылла,
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             Эрэй-буруй иннинэ
             Ииннэрэн-сµтэрэн
1130  Ии²²э уган кэллэхпитинэ,
  Иэдээнтэн быы´аныах,
  Кутталтан куотуох этибит»–диэннэр,
  Тµ³т туйгун бухатыырдар
  Тµмсэн-ч³м³хт³´³н кэлэннэр, 
  Тµ³т кµннµк сиртэн
  Одуулаан-чу²наан к³рдµлэр;
  Сµрдээх дьµ´µнµттэн
  Сµрэхтэрэ куттанан,
  Бэт бы´ыытыттан
1140    Мэйиилэрэ эргийэн,
    Салгын куттара салыйан,
    Буор куттара бураллан,
    Ийэ куттара иинэн,
    Эргийбэккэ куоппуттара µ´µ.
    Маны буолла±ына
    ¥рµ² ¥³дµйээн 
    Тµ´ээн к³р³н тµµлµнэн биллэ,
    Биттэнэн к³р³н битинэн биллэ,
    Санаан к³р³н санаатынан таайда.
1150        Онтон буолла±ына
        Быыбардаах курдук сананна,
        Тута-бааччы
        Дуо´унастаах курдук тутунна:
        «Ама да±аны,
        Аны кэлэн
        Мин диэтэх ки´иэхэ
        Хайа уон тарбахтаах
        Олус уунуо дуо,
        Хайа биэс тарбахтаах
1160    Дэгиэ диэлийиэ дуо?» – диэн,
    «Аан дойду атамаана буолла±ым,
    Улуу дойду улахана буолла±ым,
    ¥с сибиир тойоно 
    Мин буолла±ым!» – диэн сананна.
    Биир тэргэн ый са²атыгар,
    Тэбиэн ый ³тµ³тµгэр
    Са²а санааны булунна:
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     «Саматтан71 хотулуу илин диэки
     Ûй т³р³³н тахсар
1170      Ûтык Дулла хайатын
      Алын тэллэ±эр ар±ахтаах,
      Айыыттан, абаа´ыттан а²аардаах
      Алын албастаах,
      ¥рµт кубул±аттаах
      Ала Мондо±ой уда±ан диэн
      Чугас ыаллаах буолуом этэ.
      Онно баран 
      Кµн кµµлэйин кµµлэйдээн,
      Та²ара дьаарба²ын дьаарбайан,
1180    Дьµдьµн бараан дьµ´µнµн к³р³н,
    Хаан ча±аан сэбэрэтин харахтаан,
    Кэскиллээх тылын кэпсэтэн,
    Сиэрдээх сэ´энин
    Истэн кэлиэхпин с³п»
    – диэн сананан,
    Лип-хаан аанын
    Сэгэтэ баттаан,
    А²аат-хаан хал±анын
    Арыйа баттаан тахсан,
1190        Тобурах тохтооботох
        Дор±оонноох тула´атыгар,
        Кир сыстыбатах 
        Килбиэннээх тэлгэ´этигэр,
        Бар кыыллаах
        Басты² тойон
        Баабыр сэргэтигэр
        ¥рдµк тиити
        ¥рдµнэн к³т³р
        £л³ссµµгэ миинэр
1200             ¥µт ма±ан ата
             Хатан халлаан диэки
             Хантаччы бааллан,
             Добун халлаан диэки
             Чолоччу бааллан,
             Хайа астахха
             Хаан тахсыбат,

71 Лит.: самантан
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          Сиирэ астахха
          Симэ´ин тахсыбат буола 
          Хатан-кууран турара.
1210   Бу ат буолла±ына
   Икки чороон айахтары
   Та²нарыта туппут курдук
   Дьалхааннаах таныылаах,
   Икки кэриэн айахтары
   Кэккэлэччи туппут курдук
   Икки уоттаах ча±аан харахтаах,
   Икки куба кыыллар
   Утарыта к³сс³н олороллорун курдук
   Икки хоро±ор к³мµс кулгаахтаах,

1220 Сэттэ былас холобурдаах
  Тибиилээх нэлим к³мµс сиэллээх,
  То±ус былас холобурдаах
  Бурхааттаах* о²очо к³мµс кутуруктаах,
  ¥с хос µрµ² к³мµс
  Мµ³ссµн тµµлээх,
  ¥³мэн тиийбэт
  ¥рдµк мындаалаах,
  Кэби´иилээх от курдук
  Кэтит та´аалаах,

1230   Холун ти[и]йбэт
   Суон ойо±остоох,
   Дьирим тиийбэт
   Киэ² эккиннээх,
   Тµ³т хаардаах бугул курдук
   Тµ³т тµ³рэ² к³мµс туйахтаах
   Ат сылгы
   Û²ыырданан ыадайан,
   Холуннанан кундайан,
   Бэрэмэдэйдэнэн мэндэйэн турарыгар
1240        Харалдьыктан к³ппµт
        Хара улар курдук
        Хап-бааччы
        Хатана тµстэ,
        Куру²тан к³ппµт 
        Куртуйах72 улар курдук

72 Рук.: кутуйах
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             Хоп-бааччы
             ¥рдµк мындаатыгар
             Олоро тµстэ.
             Дьэллик тэ´иинин,
1250           Аллаах ама±аччытын*
           Илин-хоту диэки
           Эргитэ тардан кэбистэ,
           Хаамтаран халы´ытан,
           Сиэллэрэн дьиги´итэн,
           Сµµрдэн дьµ³дьэ´итэн,
           А±ыс иилээх-са±алаах
           Атааннаах-м³гµ³ннээх73

           Аан ийэ дойдутун
           Ар±ара хаамтаран,
1260           Аа´ан айаннаан,
           Анараа дойдунан,
           Таас таалыйа хонуунан
           Та²нары лабыгыратан,
           Ûй т³р³³бµт
           Ûтык Дулла хайатын
           Алын тэллэ±эр
           Ала Мондо±ой уда±ан
           Аан ала´атыгар,
           Кэп суорунугар*,
1270    Кэкэ малааныгар*
    Тиийэн кэллэ;
    Дор±оонноох тула´атыгар,
    Чэлгиэннээх тэлгэ´этигэр,
    Дьэбиннээх дьэс алтан сэргэтигэр
    ¥²тэрэ тµстэ.
    Онно буолла±ына
    А²аардыы эккинэ
    А±ыстыы са´аанна[а]х
    Алтан дьэс бала±ан 
1280           А²аат хал±ана
           Арылла тµстэ,
           Антах харахтаах,
           Бэттэх муруннаах,
           Сытамматах74 сырайдаах,

73 Лит.: м³²µ³ннээх
74 Лит.: сатамматах, салгыы сытаттатах диэнинэн хаалларылынна
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        Тупсубутах ньуурдаах,
        Ки´и икки илиитин курдук
        Икки илиилээх,
        Ки´и икки ата±ын курдук
        Икки атахтаах,
1290       Айыы диэхтэн абаа´ы курдук,
       Абаа´ы диэхтэн айыы курдук,
       Ала Мондо±ой уда±ан обургу
       Утары хааман та±ыста.
       Кини диэки
       ¥²µµ-батас курдугунан
       Утары к³р³н туран,
       Ол курдук са²ара-и²эрэ
       Турбута µ´µ:
       – Эчикиэйэ75-эчикиэйэ!
1300         Киэ²э-дьалаана биллибэт
         Кэтит Сибиир 
         Киинэ сирдээх,
         Устата-туората биллибэт
         Отто Сибиир
         Ньуура дойдулаах,
         ¥рдµк тиити
         ¥рдµнэн к³т³р
         £л³ссµµгэ миинэр
         ¥µт ма±ан аттаах,
1310    ¥с айыы куо балыстаах
    ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр обургу,
    Бу то±о халтай хааман,
    К³рµ²ньµк76 кµµлэйдээн
    Тиийэн-хайаан кэлли²?
    Ахталыйбыт аан дойдугар,
    Иитиллибит ийэ дойдугар
    ¥³´ээ б³±³тт³н ³²³йдµлэр,
    Аллараа б³±³тт³н ааттаатылар,
    Аата биллибэт
1320         Аддьаххай77 б³±³ аа²наата,
         Иитэ биллибэт
         Иэдээн б³±³ э²ээрдэстэ.

75 Рук.: ечикиэйэ
76 Лит.: к³рµнньµк
77 Лит.: алдьархай
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      Аан дойду²
      Аалай кµ³х кыссын
      Ассыын дири²ник
      Аал уот а´аата,
      ¥рµ² тµµлээ±и²78

      ¥рэх ба´ыгар
      ¥рэллэн сµттэ,
1330  Хара тµµлээ±и²
  Хара тыа±а
  Хамыллан кыйданна,
  Иэримэ дьиэ²
  Иититтэн э´иннэ,
  Туруу барааны²
  Т³рдµттэн сµттэ.
  Чэйэ, хайа тат,
  Т³нн³ о±ус,
  Аан дойдугун атаархаа79,
1340   Кµр µпкµн,
   Кµдэн баайгын к³мµскээ,
   ¥с айыы куо балыстаргын ³рµ´µй!
   Сыы´аны са²арбаппын,
   Сымыйаны эппэппин,
   Биир тылым бирисээгэ,
   Икки тылым эбээ´инэс,
   Эрэн да итэ±эй!–диэтэ.
   ¥рµ² ¥³дµйээн обургу
   Итини икки кэй чуор кулгаа±ынан
1350      Истэн и²ирэстээн туран баран
      Бэри бэкки´ээтэ80,
      Ч³рµ81 с³хт³
      Уонна ол курдук
      Тылынан хардарбыта µ´µ:
      – Дьиэ-буо!
      Ûй т³р³³бµт
      Ûтык Дулла хайатын
      Алын тэллэ±эр ар±ахтаах,
      Алын албастаах,

78 Рук.: тµµлээ±ин
79 Лит.: атаар±аа*
80 Лит.: бэрки´ээтэ
81 Лит.: с³рµ
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1360        ¥рµт кубул±аттаах,
        Аар саарга ахтыллыбат
        Ала Мондо±ой уда±ан обургу
        Ûкса ыалым,
        Чугас дьонум!
        Мин диэтэх ки´иэхэ
        ¥³´ээ б³±³тт³н 
        £²³й³лл³рµн ³йд³³б³ппµн,
        Аллараа б³±³тт³н
        Ааттыылларын санаабаппын,
1370        Уон тарбахтаах
        Олус уунуо о²орбоппун,
        Биэс тарбахтаах
        Дэгиэ диэлийэрин билбэппин.
        Аа´ан ³л³н,
        Аска ба±аран
        А´ыы кэллэ±э диэн,
        Тутайан ³л³н,
        ¥пкэ ба±аран
        Сал±ана кэллэ±э диэн
1380        К³²³н³н, куттанан
        Хо´у²ураан ходдьохто±у².
        Сыы´аны са²арбыт,
        Сымыйаны эппит
        Буолларгын эрэ,
        Сэрэнээр-сэрбэнээр!
        Ûар тылы²,
        Ûарахан кырыы´ы² иннигэр
        Сис тала±ын
        Сискэр бараан,
1390        Арыы тала±ын
        Ар±аа±ар аддьатан,
        Сылаас тыы²²ын тымнытан,
        Дьиэлэри дьээгэнитиэм82,
        Уоттары огдолутуом,
        Кµл гынан сапсыйан
        Кµдэ²²э к³тµтµ³м,
        Быралыйа бырастыы!
        – диэбитэ µ´µ.

82 Лит.: дьиэгэнитиэм
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        Атын аллаах ама±аччытын,
1400        Дьэллик тэ´иинин
        Эргилиннэри тардан кээспит,
        Кэлбит суолун устун
        А±ыс иилээх-са±алаах
        Аан ийэ дойдутугар
        Айаннаан халы´ытан
        Тиийэн кэлбитэ:
        Аан дойдутун
        Аалай кµ³±э
        А´ара киэркэйбит,
1410        ¥рµ² тµµлээ±э
        ¥³стµк83 µ³рдµспµт,
        Хара тµµлээ±э
        Халыаннык ханыыласпыт,
        ¥с айыы куо балыстара
        ¥³рэн-к³т³н то´уйдулар.
        ¥рµ² ¥³дµйээн
        ¥гµс кµн ³р³³б³т³,
        Элбэх хонугу хоммото,
        £йµгэр киирэн кэллэ:
1420        «Бу ый т³р³³бµт
        Ûтык Дулла хайатын
        Тэллэ±эр ар±ахтаах
        Айыыттан, абаа´ыттан а²аардаах 
        Ала Мондо±ой уда±ан обургу,
        К³р, мин диэтэх ки´ини
        Ûар тылынан tэтэн,
        Ûарахан кырыы´ынан 
        Кыраан хаалла±а,
        Ку´а±антан ку´а±ан та±ыста±а,
1430        Бэйэ, санаа±а сырыттын.
        Хата саматтан
        Ту´ааннаах тус илин диэки
        Кµн т³р³³н-µ³скээн тахсар
        К³мµс Дулла хайатын
        ¥рµт мындаатыгар олохтоох
        Кµн Тойон кыы´а
        Кµ³гэлдьин уда±ан диэн

83 Лит.: µгµстµк диэн суолта±а туттуллубут
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        Ûкса ыаллаах,
        Чугас дьонноох буолуом этэ.
1440        Онно баран 
        Кµµлэйдээн-к³ччµйэн,
        К³хсµбµн кэ²этэн,
        Дьаарбайан сыддьан,
        Санаабын тар±атан кэлиим, – диэн,
        Куолутунан µµт ма±ан атын
        ¥рµт мындаатыгар олоро тµ´эн
        Хаамтаран халы´ытан,
        Сиэллэрэн дьиги´итэн
        Баран хаалбыта.
1450   Ол барбытын кэннэ
   ¥с айыы куо балыстара
   ¥³рэн-к³т³н 
   Оонньоон-кµлэн олороннор,
   Биир сассыарда
   Улахан а±астара
   То±ус ассыын 
   Солко нуолур су´уохтаах
   Нуура Нусха
   Та´ыддьа дор±оонноох тула´атыгар,
1460    Килбиэннээх тэлгэ´этигэр тахсан
    Дьаарбайа сырытта±ына,
    Ки²киниир киэ² халлаан
    Киэбэ хамсаата,
    Кэмэддьитэ кубулуйда,
    Ар±аа дьиэкиттэн84

    Ха²да²85 э´э тириитин
    Тиэрэ таппыт курдук
    Бастаах-атахтаах
    Най хара былыттар
1470        £р³ адаары´ан та±ыстылар;
        Анасхан86 тыал 
        Аа²наан тиийэн кэллэ,
        Ол кэнниттэн 
        Кыс мас курдук
        Кы´ыл былыттар

84 Лит.: диэкиттэн
85 Лит.: хагда²
86 Лит.: анысхан
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        Кыынньан тахсан кэллилэр;
        Силээхтэ ки´и 
        Сиргэ силлээбитэ
        Сэттэ µрэх ба´ыгар
1480        Тэнийэн тµ´эр
        Силлиэтэ тиийэн кэллэ,
        Ньуучча ки´и
        Туурк гына сыы²таабыта
        То±ус µрэх ба´ыгар
        Тунуйан тµ´эр
        Дор±ооно буола тµстэ,
        ¥²эс* тиити 
        Т³ргµµ мутугунан
        Муустаах хаар
1490        Тµ´эн ыскайдаан кэбистэ;
        Ол кэлин ³ттµгэр
        Ту´ааннаах тус ар±а[а] диэки
        Сатабыла суох са²а са²арар,
        Ûнырыктаах ырыа и´иллэр:
        – Ûлаата-ылаатыгар, о±олоор!
        ¤àé-´àò äèèáèí!
        Киэ²э-былаана биллибэтэх
        Кэтит Сибиир тэриллиэ±иттэн
        Сир киинэ буолбут,
1500        Устата-туората биллибэтэх
        Отто Сибиир о²о´уллуо±уттан
        Дойду ньуура буолбут
        Киэ² Кыталыктаах Эбэ Хотун
        Кыстык дойду,
        £тµ³ £рг³нн³³х Эбэ Хотун
        Сайылыыр толоон,
        Хооддьуктаах бэйэм хо²куйан,
        Сµ´µ³хтээх бэйэм сµгµрµйэн,
        Дорообочой буоллун!
1510              Тµ³т кулугулаах*
              Суон сµддьµгэскин*
              Т³л³рµтэн кулууй,
              А±ыс хара±алаах
              А²аат хал±а²²ын
              А´ан кулууй эрэ!
              Кимнээх-хайалаах 
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        Кэлли² диэтэргин,
        Ûтык ки´и ыамата
        Ûраах сиртэн
1520        Ûаддьыт буолан ыада²наан,
        Т³рµт ки´и т³рµ³±э
        Хонуктаах сиртэн
        Хоно´о буолан
        Хо²нон тµ³´µллэн кэллим.
        ¥рµт ³тт³ µмµрµк,
        Оттото бµ³рдээх,
        Тµгэх ³тт³ куудумдьулаах*,
        Анна биллибэт
        Амнахтаах* µ³дэн тµгэ±ин
1530  Анараа ³ттµгэр,
  Тµµнµктээх тµбµйэ бараан тµгэгэр87, 
  Курдьагалаах88 хотугу кутта±ар
  ¥³ннээх куптуйга µ³скээбит,
  Аллараа б³±³ а±ата буолбут
  Сэттэ уон 
  Иирэр дьэс эмэгэт сиддьиттээх,
  То±ус уон 
  К³нд³й89 хобо-чуораан до±у´уоллаах,
  Сэттэ уон дьиикэй дэриэтинньик 
1540     Тириитэ та±астаах90,
     Тµ³т уон ап-сара´ын
     Тириитэ дµ²µрдээх,
     £лµµ Кµп Дьа²саат 
     Ойуун а±алаах,
     Ûнырыктаах Ûтык Солуонньай 
     Уда±ан ийэлээх,
     Аллараа дойду
     Харбыыр хахайа,
     ¥³´ээ дойду 
1550           Тµ´эр кыырда,
           Отто дойду
           Тэбэр мохсо±оло,
           Сµ³дэ²ниири сµтэрбит,

87 Лит.: тµгэ±эр
88 Лит.: курдьа±алаах*
89 Лит.: к³²д³й
90 Лит.: та²астаах
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        Бары²ныыры бараабыт,
        Чуга´ы чордообут,
        Ûраа±ы ыраастаабыт
        Тимир Суодуйа диэн
        Албан-дьа´ах ааттаах,
        Дьо´ун-бигэ сурахтаах ки´ибин.
1560 Тута-бы´а соругу² тугуй,
 Чахчы-бы´а наада² тугуй диэтэххинэ,
 ¥с айыы куо балыстаах
 ¥рµ² ¥³дµйээн
 ¥с балтыттан биир µчµгэйин
 Талааннаах тарбахпынан талан,
 С³рµ³стµгэс с³мµйэбинэн сµµмэрдээн,
 Тэллэххэ сытар
 Тэ²нээх до±ор,
 Хоонньо´о сытар
1570     Хотун ойох ылаары кэллим.
     Сахалыы са²ассан,
     Ки´илии кэпсэтэн,
     Атыытын аахтаран,
     Курумун куттаран да биэрдэ±инэ,
     Ûлар ки´ибин,
     Эти´ии элбэ±инэн,
     Охсу´уу улаханынан,
     Тарбах талаанынан,
     Тµ³с кµµ´µнэн да±аны 
1580     Ûлар ки´ибин! – диир.
     Маны истэн баран,
     Нуура Нусха
     Со´уйуу суонун со´уйда,
     Куттал улаханын куттанна,
     Чараа´ынан чапчылыччы к³рд³,
     Дайах-ийэх дайбаата.
     Туруйа о±отун курдук
     Туттарыйан кэлэн,
     А²аат хал±анын
1590        Арыйа баттаан
        Аан ала´атыгар к³т³н тµстэ,
        Суол ааныттан 
        О´ох т³рдµгэр дылы
        Этэр тылын бµтэрэн кэллэ:
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        – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
        Балыстаатар балыстарым,
        О±олоотор о±олоруом,
        Бµгµ²²µ ³р³г³йд³³х
        ¥рµ² кµнµм µ³´µгэр
1600        К³рб³т³хпµн к³рдµм,
        Истибэтэхпин и´иттим!
        Ки²киниир киэ² халлаан
        Кэмэлдьитэ кэбэлийбит,
        Аан ийэ дойду
        Ала´ата аддьаммыт.
        Ол кэнниттэн ар±аа диэки
        Аддьаххайдаах айдаан и´илиннэ,
        Ûнырыктаах ырыа и´илиннэ,
        А±ыс атахтаах
1610        Адьарай б³±³ 
        Атамаана бы´ыылаах.
        Би´иги аан ийэ дойдубут
        Албан аатын ааттыыр,
        Би´иги ³тµ³ убайбыт
        ¥рдµк сура±ын суруур,
        Би´игиттэн биир µчµгэйбитин
        Ойох дьахтар ылыам диир!
        Дьэ, тыллаах-³ст³³х
        Чыычаахтарым о±олороо,
1620        Куйахам кµµрдэ,
        Этим саласта,
        Сµрэ±им куттанна!
        Чэйэ, хайа охсу²,
        Са´а тардыа±ы²!!! – диэтэ.
        ¥с дьахталлар буолла±ына
        Хаас о±отун курдук ханары´ан,
        Кыталык о±отун курдук кылбары´ан
        Сыссан91 киирэннэр,
        Чуораанныы ыллыыр
1630        Туос чуулааннарыгар,
        Дьэрэкээннээх тэллэхтэригэр
        Дуобаттаах суор±аннарыгар сууланан,
        Куусту´ан сыттылар.

91 Лит.: сырсан
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        Утаа буолбата,
        У´уннук кµµттэрбэтэ,
        Та´ыддьа 
        Сытыы анньыы тыа´ын курдук
        Сыбыр±аччы сиэллэрэн,
        Хатан анньыы тыа´ын курдук
1640        Хабыр±аччы хаамтаран
        Тиийэн кэллэ.
        Тойон ³´µ³ ба´ынан
        То²суйан доргутан кээспитэ –
        Тойон ки´и ба´ын курдук
        То² буордар
        Ло´угураччы то±уннулар,
        То±ус µйэ±э долгуйбатах
        То±ус уон туйгун тиит тулуурдара92

        Толугур босхо бардылар,
1650        А±ыс µйэ±э айгыраабатах
        А±ыс уон аарыма тиит ба±аналара 
        Айгыр босхо бардылар,
        ¥с µйэ±э ³±µллµбэт
        £тµ³ мас ³´µ³лэрэ
        £нд³²н³´³ тµстµлэр.
        Ол кэнниттэн
        Сааллар эти² тыа´ын курдук
        Са²а са²ата ньири´ийдэ:
        – Ûллаатыгар93, о±олор,
1660        Ар-дьаалы, ар-татай, о±олоор!
        Сир киинэ сирдээх,
        Дойду ньуура дойдулаах,
        ¥рдµк тиити
        ¥рдµнэн к³т³р
        £л³ссµµгэ миинэр
        ¥µт ма±ан аттаах,
        ¥с айыы куо балыстаах
        ¥рµ² ¥³дµйээн обургу,
        Хооддьуктаах бэйэм хо²куйан,
1670        С³´µ³хтээх бэйэм сµгµрµйэн,
        Дорообочой буоллун!
        Ким-хайа кэлли² диэтэргин,

92 Лит.: тутуурдара
93 Лит.: улаатыгар, ол аатыгар диэн са²а аллайыы суолталаах тыллар
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        Ûтык ки´и ыамата
        Ûаддьыт буолан ыада²наан,
        Т³рµт ки´и т³рµ³±э
        К³тµ³т94 буолаары к³к³³рд³³н
        Тиийэн-хайаан кэллим.
        ¥рµт ³тт³ µмµрµк,
        Оттото бµ³рдээх,
1680        Алын ³тт³ дэлби´эх
        £лµскэннээх µ³дэн тµгэ±эр,
        Тµµнµктээх тµбµйэ бараан дойду
        Курдьа±алаах хотугу кутта±ар95

        ¥³ннээх куптуйга µµтээннээх
        Аллараа дойду 
        А±ата буолбут
        £лµµ Кµп Дьа²саат 
        Ойуун а±алаах,
        Ûнырыктаах Ûтык Солуонньай 
1690        Уда±ан ийэлээх,
        Аллараа дойду
        Харбыыр хахайа буолбут,
        ¥³´ээ дойду
        Тµ´эр кыырда буолбут,
        Отто дойду 
        Тэбэр мохсо±оло буолбут,
        Бары²ныыры бараабыт,
        Сµ³дэ²ниири сµтэрбит,
        Чугаспын чордообут,
1700        Ûраахпын ыраастаабыт
        Тимир Суодуйа диэн
        ¥³мэн тиийбэт
        ¥рдµк ааттаах,
        Быра±ан тиийбэт
        Быдан сурахтаах 
        Ки´и кэллим.
        Тута-бы´а соругу²,
        Чахчы-бы´а наада² 
        Тугуй-ханныгый диэтэргин,
1710        ¥с айыы куо балыстаргыттан
        Биир µчµгэйдэрин

94 Лит.: кµтµ³т
95 Лит.: курта±ар
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        Талааннаах тарбахпынан таламмын,
        С³рµ³стµгэс с³мµйэбинэн сµµмэрдээн,
        Тэллэххэ сытар
        Тэ²нээх до±ор,
        Хоонньо´о сытар
        Холоонноох хотун ойох ылаары кэллим.
        Ол буолла±ына
        Ки´илии кэпсэтэн,
1720        Сахалыы са²ассан,
        Атыытын б³±³тµн аахтаран,
        Курумун*б³±³тµн куттаран
        Биэрэргин биир биллэр,
        Эти´ии элбэ±инэн,
        Охсу´уу улаханынан
        Биэрэргин биир биллэр,
        Айан ки´итин сааратыма,
        Суол ки´итин тохтотума!–диэбит.
        Ол курдук этэн баран,
1730        То² кµ³с бысты²а
        Тохтоон кµµтэн турда.
        Ол кэнниттэн
        А±ыс уор±алаах
        Айда² уорук бала±аны
        Ха²ас ³ттµнэн
        То±ус хос
        Туйгун мас холло±о´ун
        То±о ха´ыйан кэбистэ,
        ¥с дьахтары барыларын
1740        Тµµрэ харбаан ылан
        Ч³м³хтµµ тутан,
        Орулаппытынан-сарылаппытынан
        У²а хонно±ор
        Кыбынан кэбистэ
        Уонна ол курдук 
        Са²ара турбута:
        – Буйайдааным-дайайдааным,
        Иэхэйдээним-чуохайдааным,
        Кэлбитим кэскиллэ[э]±ин,
1750        Сырыыкайым сы´ыаннаа±ын!
        Талаан б³±³м табылынна,
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   £р³±³й96 б³±³м µрдээтэ,
   Дьол б³±³м тубуста±а эминэ тугуй!
   ¥с айыы куо дьахталлары
   Атыыларыгар аддьаммакка,
   Курумнарыгар хороммокко
   Хоннохпор уктарга дылы гымным97.
   ¥стэн биир µчµгэйдэрин
   Хоонньо´ор хотун ойох о±остуо±ум98,
1760     Оттокуларын о´ох оттор
     Остуорас о±о о²остуо±ум,
     Ку´а±аннарын дьиэ сиппийэр
     Нэктэл кулут о²остуом буолла±а!
     ¥µт ма±ан аттаах
     ¥рµ² ¥³дµйээн обургу,
     £й б³±³л³³х сурахтаа±ын99 –
     £йгµн ³лµµ кыы´а
     £лµнньµк гынан µрэйдин,
     Санаа б³±³л³³х сурахтаа±ын. –
1770      Санаа±ын сах кыы´а
      Саабан гынан сахсыйдын,
      К³р³р хара±ы² сабылыннын,
      Истэр кулгаа±ы²100 бµ³лэннин!
      Барбыт суолбун
      Бар±алыыр буолаайа±ын,
      К³ппµт суолбун 
      К³рдµµр буолаайа±ын.
      Чэй эрэ,
      Сэттэ уон 
1780      Силлиэ холорук сиддьиттэрим101,
      А±ыс уон
      Аан холорук аргыстарым,
      То±ус уон 
      Дуурай* холорук до±у´уолларым,
      Бэттэх-бэттэх буолу² эрэ,
      ¤àé-´àò! ´àé-´àò!–äèýòý.

96 Лит.: ³р³г³й
97 Лит.: гынным
98 Лит.: о²остуо±ум
99 Рук.: сурахтаа±ы²
100 Рук.: кулгаа±ын
101 Лит.: сирдьиттэрим
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        Ол кэнниттэн
        Барарга дылы гынна –
        Барыла биллибэтэ,
1790        К³тµтэргэ дылы гынна –
        Кµлµгэ к³стµбэтэ;
        Улуу дойду
        Ула±аатыттан улуйда,
        Аан дойду
        Ар±аатыттан аны´ыйда,
        Сэттэ уон силлиэ холорук,
        А±ыс уон аан холорук,
        То±ус уон дуурай холорук
        Со±отохто тµстэ;
1800  От-мас 
  Иэн и²иирин курдук
  Та²нары сыыйылынна,
  Аан дойду 
  Атыйахтаах уу курдук ньалбыйдьыйда102,
  Улуу дойду 
  Тордуйалаах уу курдук долгуйдьуйда103.
  Ол кэнниттэн
  Алталаах атыыр сылгы ба´а 
  Арахса то²ор
1810        Аан-даан тымныыта
        Биирдэ тµстэ,
        Бургунас ынах муо´а 
        Булгу барар 
        Модун моруо´а 
        Биирдэ тµстэ.
        Ол бэриэмэ±э
        ¥µт ма±ан аттаах
        ¥рµ² ¥³дµйээн обургу
        Ту´ааннаах тус илин диэки
1820     Кµн т³р³³бµт 
     К³мµс Дулла хайатын
     Алын тэллэ±эр тиийэн кэлбитэ,
     Боро² сылгы тириитин 
     Тиэрэ таппыт курдук
     Кµ³х намыл±а ааттык устун

102 Лит.: налбылдьыйда
103 Лит.: долгулдьуйда
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        £р³ лабыгыратан тахсыбыта.
        Бу хайа µрµт мындаатыгар,
        Дьондойор уор±атыгар,
        Туналыйар ньууругар
1830        Сиртэн ситии са±а
        Ситимэ биллибэт,
        Халаантан сап са±а
        Тардыылыга104 к³стµбэт
        ¥рµ² к³мµс курдук кµлµмµрдµµр
        Кµ³рэ²сэ бала±ан дьиэ
        Дор±оонноох тула´атыгар,
        Килбиэннээх тэлгэ´этигэр
        ¥рµт ³ттµгэр
        £рµ³л мэтириэттээх,
1840        То±ус сиринэн
        Томтор±о ойуулаах
        Тойон баабыр сэргэ±э кэлэн 
        ¥²тэрэ тµстэ.
        Онно буолла±ына
        К³мµс кµ³рэ²сэ бала±ан 
        Аан хал±ана 
        Сэгэс гына тµстэ,
        А²аат хал±ана
        А´ылла тµстэ,
1850        И´иттэн буолла±ына
        Тахсан эрэр кµн курдук 
        Сарда²алаах чабыр±айдаах,
        Киирэн эрэр кµн курдук
        Килбиэннээх иэдэстээх,
        Та²ас бµтэй этэ к³ст³р,
        Эт бµтэй у²уо±а к³ст³р,
        У²уох бµтэй силиитэ к³ст³р,
        Силии бµтэй силгэтэ к³ст³р
        Дьахтар ки´и талыы ³тт³,
1860        Кыыс о±о кырасыабай бэрдэ
        Дайах-ийэх дайбаан
        Тахсан кэлэн,
        Кини диэки
        Улаан уба´а хара±ын105 курдук

104 Лит.: тардылыга
105 Рук: хара±ы²
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        Унаарыччы к³рд³,
        Мэ´эмээннээх арыы курдук
        Мэндээриччи к³р³н туран,
        Ол курдук са²а са²ара
        Турбута эбитэ µ´µ:
1870        – Дьиэ-буо!
        Сир киинэ сирдээх,
        Дойду ньуура дойдулаах,
        ¥рдµк тиити
        ¥рдµнэн к³т³р
        £л³ссµµгэ миинэр
        ¥µт ма±ан аттаах,
        ¥с айыы куо балыстаах
        ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
        Ûкса ыалым,
1880        Чугас до±орум,
        Хооддьуктаах106 бэйэм хо²куйан,
        С³´µ³хтээх107 бэйэм сµгµрµйэн,
        Тоно±остоох бэйэм нуо±айан,
        Дорообону туттарабын!
        Ол кэнниттэн,
        Этэр тылбын 
        Кэй чуор кулгааххынан
        Истэн и²ирэстээн турууй,
        Са²арар са²абын 
1890        Таллан таас оройгор
        Таба дугуйдаан турууй!
        ¥³±эн эттэ диэ²²ин
        £´µргэнэр буолаайа±ын,
        Кыраан эттэ диэ²²ин
        Кыы´ырар буолаайа±ын,
        Тута эттэ диэ²²ин
        Тотуоххайар108 буолаайа±ын!
        Эн ахталыйан µ³скээбит
        Аан ийэ дойдугар
1900        Аата суох аддьаххай б³±³
        Ада±ыйан аа²наата,
        Иэнигийэн µ³скээбит

106 Лит.: хоолдьуктаах
107 Лит.: сµ´µ³хтээх
108 Лит.: тутуорхайар
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        Ийэ дойдугар
        Иитэ суох иддьиккэй109 б³±³
        Тэрилиннэ.
        ¥³´ээ б³±³тт³н
        £²³йбµттэрин билбэтим,
        Аллараа б³±³тт³н
        Ааттаабыттарын анаарбатым:
1910        Аан дойду²
        Аалай солко кыры´ын
        Ассыын дири²и
        Аал уот сиэбит,
        ¥рµ² тµµлээ±и²110

        ¥рэллэн сµппµт,
        Хара тµµлээ±ин
        Хамыллан бараммыт,
        Кµр µбµ²,
        Кµдэн баайы²111

1920        Кµдэ²²э к³ппµт,
        ¥ргµнньэх курдук
        ¥рµ² ордуу²112

        ¥рэллэн бµппµт,
        А±ыс уор±алаах 
        Аан ала´а² 
        Аддьанан хаалбыт,
        Аал уоту² 
        Умуллан сµппµт,
        Айыы куо балыстары²
1930        Адьас малыйбыттар.
        Ордук санана²²ын,
        Ол буолла±ына эн
        Уордаах Дь³´³г³й а±алаах баары²,
        Дэлбэй Ийиэхсит113 ийэлээх эти².
        Ол гынан баран µ³´э
        Кэрэ сылгы тириитин
1940        Тиэрэ таппыт курдук
        Кµ³х унаар ааттыктаах,

109 Лит.: илдьиркэй
110 Рук.: тµµлээ±ин
111 Рук.: баайын
112 Рук.: ордуун
113 Лит.: Иэйэхсит, Иэйиэхсит
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        Боро² сылгы тириитин
        Тиэрэ таппыт курдук
        Кµ³х намыл±а ааттыктаах,
        Кµрэ² кулун кµлµмэннээх,
        Кугас кулун кумаардаах,
        Саалыыр кулун сахсыр±алаах,
        ¥с кµннµк сиртэн
        ¥рµмэ кэ´иэх µктэллээх,
        Ахтаах лаадан тµптэлээх,
        Ара±ас симэчи114 панаардаах,
        Ûраас ырай ыырдаах,
1950        Сырдык сыдьаай дойдулаах
        ¥с сибиир тойоно буолбут,
        £рµ³ллээх бэргэ´элээх,
        Кэриэстиктээх тµ³стээх
        ¥µс-аас бэйэлээх
        ¥рµ² Аар Тойон
        Сµрдээх дьµµлµнэн,
        Ûнырыктаах ыйаа±ынан,
        Тонолуйбат уураа±ынан,
        Отто иэгэйэр мас эккиннээх,
1960        Куо±айар мас холло±остоох,
        Уолар чалбах уулаах,
        Орохсуйар от кырыстаах
        Нуо±айдаах дугуй
        Туруу бараан дойдуга
        Олохсуйарга уураахтанан,
        Охтубат о²орууланан,
        Быстыбат ыйаахтанан,
        То±ус улуу´у 
        Тунутарга догобуорданан115,
1970        А±ыс улуу´у 
        Атарарга* айыллан,
        Икки ата±ы 
        Элбэтэргэ эбээ´инэстэнэн,
        Саха ураа²хайы
        Адьарай б³±³тт³н атаархыырга116,
        Хара бастаа±ы

114 Лит.: чµмэчи; рук.: симэчи, чимэчи
115 Рук.: догобуор, добугуор
116 Лит.: атаар±ыырга
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        Хара санаалаахтан харыстыырга,
        Халы² хал±ан буоларга,
        Суон дурда буоларга
1980        Суруллан тµспµтµ².
        Ол эбит буолла±ына,
        Быста±ынан быддьаабыт была±айы,
        Албынынан аддьаппыт адьарайы,
        К³ддьµнµнэн к³тµппµт к³стµбэти
        Сибилигин эрдэ-сылла
        Эриэнэх117 суолун 
        Ирдээн тиийэ²²ин
        Иэнин хастаан,
        То² суолун
1990        Тордоон тиийэ²²ин
        Турар бэйэтин тутан
        Топоруостаан118 тура²²ын,
        Аддьаххайгын абырахтата о±ус,
        Орускуоткун119 о²орторо о±ус!
        Сыы´аны са²арбаппын,
        Сымыйаны эппэппин,
        Эрэнэн-итэ±эйэн турууй! – диэбит. 
        Онно буолла±ына
        ¥рµ² ¥³дµйээн обургу
2000        Ол курдук диэн
        Хардаран тыл этэ,
        Са²а са²ара турбута µ´µ:
        – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
        Кµн Тойон кыы´а
        Кµ³гэддьин уда±ан обургу,
        Мин диэтэх ки´ини
        Ойууммун диэ²²ин
2010        Ордук санана²²ын,
        Уда±аммын диэн
        Ордук туттуна²²ын,
        £йгµнэн сµµйэ²²ин,
        Санаа±ынан ба´ыйа²²ын,
        Аа´ан ³л³н аска ба±аран,
        Тутайан ³л³н µпкэ ба±аран,

117 Лит.: ириэнэх
118 Лит.: доппуруостаан; рук.: топоруостаа, допоруостаа, допуруостаа
119 Рук.: ороскуот, орускуот
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        Киирэр дьиэни булумна,
        Аал уот сылаа´ын булумна
        Кэллэ±э диэ²²ин к³²³н³н,
        Куттанан ходдьохто±у²!
        ¥³´ээ б³±³ дь³л³ ыстанан
2020        £рг³с кылааннаахтар
        £²³й³р кµннээх буоллахтарына–
        ¥рµ² коруо²ка са±аны ордорбокко
        ¥нтµ µµрэн
        Кµдэ²²э к³тµтµ³м,
        Аллараа б³±³тт³н
        Атамаан б³±³л³р
        Ааттаан тахсар кµннээх буоллахтарына–
        Сабарай к³мµс уллу²ахпынан
        Дэлби тэпсэн
2030        От хотуула о²орон,
        Бэс чыппата о²орон,
        Сииккэ симэлитэн
        Тума²²а туойуом!
        Ол буолла±ына,
        Мин диэтэх ки´иэхэ
        Хайа ³л³рµн ³йд³³б³т,
        Сытыйарын сыаналаабат
        Уон тарбахтаах
        Олус уунуой,
2040        Биэс тарбахтаах
        Дэгиэ диэлийиэй?!
        Сыы´аны са²арбыт,
        Сымыйаны эппит буолларгын эрэ,
        Миигиттэн хоргутар буолаайа±ын,
        Бэйэ±иттэ[н] хоргутаар!
        Тос мэник,
        Долуой акаары,
        Ûар тылы²
        Ûарахан кырыы´ы² иннигэр
2050        Эттээх хаа²²ыттан иэстиэм,
        Ûар ыаддьыт,
        Суо хоно´о буолан кэлиэм!
        Эппэтэ±э диэйэ±ин,
        Быралыйа бырастыы!
        Ол кэнниттэн
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        Атын аллаах ама±аччытын
        Дьэллик тэ´иининэн
        Эргилиннэри тардан кэбистэ.
        Кэлбит суолун устун
2060        Аан дойдутугар
        Тиийэн кэлбитэ:
        Аан дойдута аддьаммыт,
        Улуу дойдута уларыйбыт,
        Киэ² дойдута кэбэлийбит,
        Ха²дарыйбат120 кµ³±э
        Хатан хаалбыт,
        Мотуок солко мутукчата
        Бураллан хаалбыт,
        Ло²куруук* к³мµс туораа±а
2070        Тооронон хаалбыт,
        ¥с µйэ±э µрµмэтийбэтэх
        ¥µт таала кµ³лэ
        ¥с харыс 
        ¥ллэ то²он хаалбыт;
        К³пп³т к³нч³±³ 
        К³т³н хаалбыт,
        Барбат бараа±а
        Баран хаалбыт,
        Турбат туруйата 
2080        Туораан хаалбыт,
        ¥рµ² тµµлээ±э
        ¥рэллэн сµппµт,
        Хара тµµлээ±э
        Ханна да суох,
        Кµ³х унаар толоонун ньуура
        ¥с ассыын 
        Муус то²от буолан турар эбит.
        Ала´а дьиэтэ
        А²аар эккинэ
2090        Арахсан адаарыйа сытар,
        Аал уота умуллан утуйбут,
        ¥с айыы куо балыстара
        ¥³´э к³ппµттэрэ к³стµбэт,
        Аллара тимирбиттэрэ биллибэт.

120 Лит.: хагдарыйбат
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        ¥рµ² ¥³дµйээн обургу 
        Маны к³р³н баран
        Ма²найгы121 омунугар:
        «Аддьаппыт адьарайы,
        Ороскуоттаабыт ороспуонньугу
2100        Сибилигин ситэн,
        Халы² тириитин хайытыам,
        Хара хаанын то±уом!!!» – диэн
        Хатаннык ха´ыытаата,
        Кытаанахтык кыланна;
        Атын умнан кэбистэ –
        Ата±ынан сµµрдэ,
        Илин-ар±аа, 
        Хоту-согуру122

        Биирди[и] кµннµк сиргэ
2110        Ойуолаан т³нµннэ,
        Ол устатыгар
        Биир кµµдээх кутуйах 
        Сµµрбµт суолун к³рб³т³.
        £й б³±³т³ µрэлиннэ,
        Санаа б³±³т³ сай±анна,
        Илини билбэт буола иэдэйдэ,
        Ар±ааны булбат гына а²аарыйда,
        Мээнэ харах,
        Мэлигир сµµс буолла.
2120        «К³р, до±олоор,
        Бу хайа дойду 
        Ар±аатыттан ааттаабыт
        Ала мо±ой албастаа±а кэлэн,
        Ахсаана суох 
        Аддьатан барбыт абаккатын!
        Туох дойду 
        Дьуо±атыттан турбут 
        Кулан дьэллик кубул±аттаа±а кэлэн,
        Кураанахтаан барбыт
2130        Кы´ыыкатын эбитин!
        Ол буолла±ына,
        Мин диэтэх ки´ини
        Илиим анныттан иэдэтэн,

121 Рук.: маннайгы
122 Лит.: со±уруу
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        Ата±ым анныттан араддьытан123,
        ¥рдµк ааппын аддьатан124,
        ¥рµ² сирэйбин киртитэн барбыт
        Тµµн сырыылаах
        Тµµлээх уллу²ахтаах тµ³кµнµ
        Хайаан да±аны
2140        Ир суолун ирдээн,
        То² суолун тордоон,
        Барбыт суолун баты´ан,
        Турар бэйэтин тутан допуруостаан,
        Эт бэйэтин,
        Эриэнэх хаанын булан эппиэттэ[т]эн,
        Сырдык буруйун
        Сырайга анньан,
        Хара²а буруйун
        Харахха анньан,
2150        Халы² тириитин хайытан,
        Хара хаанын то±он,
        У´ун у²уо±ун
        Урусхал о²орон,
        Кылгас у²уо±ун 
        Кыдымах125 гынан,
        Тума²²а туойан,
        Кµдэ²²э к³тµтэн баран
        Уурайыам-уоскуйуом! – диэтэ.
        Ол буолан баран
2160        Хайа да диэки барарын 
        Булбакка хааттаран,
        Ол-бу диэки
        Одуулаан к³р³ турда.
        Киэ²126 дойдутун 
        Кэтэх ³ттµлэринэн
        Кэриччи к³рбµтэ:
        Дь³´³г³йт³н т³лк³л³³х,
        Айыы´ыттан анабыллаах
        А±ыс салаалаах
2170        Аал Дууп Ма´а

123 Лит.: аралдьытан
124 Лит.: алдьатан
125 Лит.: кыдьымах
126 Рук.: киэн
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        А[а]лай кµ³±э аддьамматах,
        Солко кµ³±э су´уктуйбатах,
        Нэлим сэбирдэ±э сиэрэ²сийбэтэх,
        Ло´уор туора±а тоороммотох.
        «К³р, до±олоор, бу
        Аан ийэ дойдум иччитэ
        Манна ала´аланар,
        Ийэ дойдум иччитэ
        Манна дьиэлэнэр эбит буолла±а.
2180        Мантан киирэммин
        Тылла ыйытан,
        £ст³ кэпсэтэн 
        К³рµµм эрэ», – диэн санаата.
        Уоннуу са´ааны уурталаан,
        Биэстии са´ааны биэртэлээн
        Киирэ баттаата,
        Уолан ки´и 
        Уостаах тии´э
        У²уоргу тыаттан
2190        Орболдьуйан к³ст³р
        У´ун суубулаан бата´ын ³нч³±µнэн
        Ло´уор к³мµс туораа±а
        Тооронуор дылы
        То²суйан ньиргитэн кэбистэ;
        ¥µс киис тириитэ бэргэ´этин 
        £гµйэ* уурунна,
        £ттµк баттанан
        Дь³рб³лл³н турда,
        Сото кэби´эн
2200        Дьондоллон турда,
        Хары кэби´эн
        Ханталлан турда
        Уонна ол курдук диэн
        £нньµ³с µрэх курдук
        Ч³л бараан к³хсµттэн та´ааран,
        Алтан дьаакыр
        Айа±ын аты²натан,
        Тыл этэ,
        £с кэпсии
2210        Турбута эбитэ µ´µ:
        – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
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        А±ыс иилээх-са±алаах
        Атааннаах-м³гµ³ннээх
        Айгыр-силик
        Аан ийэ дойдум иччитэ
        Аан Алааччын
        Айыы далбар,
        Ньэкээ ньилбэк,
        Тµµлээх ытыс,
2220        Ма±ан тµ´эгэй,
        Кµн Чалбарыын 
        Хотун Эбэкэм!
        Мин дьиэтэх127 ки´и
        Этэр тылым эгэлгэтин,
        Са²арар са²ам салалтатын
        Икки тэргэн ый ньэмиэтэ
        Кэй чуор кулгааххынан
        Истэ билгэлээн олор эрэ,
        К³р³ дьарыгылаан 
2230        Олорууй эрэ!
        Ким-хайа кэлэн 
        Са²арды² дьиэтэргин128,
        ¥рдµк тиити 
        ¥рдµнэн к³т³р
        £л³ссµµгэ миинэр
        ¥µт ма±ан аттаах,
        ¥с айыы куо балыстаах
        ¥рµ² ¥³дµйэ[э]н кэлэн
        Тыл кэпсэтэ,
2240        Са²а са²ара 
        Кэлэн турабын.
        Аан дойдубар
        Аата суох 
        Аддьаххай б³±³ аа²наабыт,
        Ийэ дойдубар 
        Иитэ суох 
        Иэдээн б³±³ тэриллибит,
        ¥рµ²-хара тµµлээ±им
        ¥рэллэн сµппµт,

127 Лит.: диэтэх
128 Лит.: диэтэргин
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2250        Ха²дарыйбат129 кµ³±µм
        Хатан хаалбыт,
        Ала´а дьиэм аддьаммыт,
        Аал уотум умуллубут.
        ¥с айыы куо балыстарым
        ¥³´э к³ппµттэрин ³йд³³б³тµм,
        Аллара тимирбиттэрин анаарбатым.
        Бу аддьатан барбыт адьарайы,
        Уоран барбыт ороспуойу,
        Ата±астаа[н] барбыт абаа´ыны,
2260        Быддьаан барбыт была±айы
        Барбыт суолун 
        Бар±алыы тардан кулу,
        Ûрааппыт суолун
        Ûйа тардан кулу,
        К³ппµт суолун
        К³рд³р³ охсон кулу!
        Маны буолбат
        £рµттээх буоллаххына:
        ¥рдµк бэйэ±ин µрэйиэм,
2270        Суон бэйэ±ин суодутуом,
        Кытаанах бэйэ±ин кыралыам,
        Чоруун бэйэ±ин тооротуом,
        Кµ³х бэйэ±ин кµллµ³м!
        Чэйэ, хайа тардыый,
        Тиэтэлтэн тµргэнэ буоллун!
        – диэн эттэ.
        Бу мас буолла±ына
        Хабараан ³ттµнэн130

        Хайа барда,
2280        Дьиэтээх* ³ттµнэн
        Дэлби ыстанна,
        Тыаллаах ³ттµнэн
        Тыыра ыстанна,
        Ньуучча омук
        Дьиэтин аанын курдук
        Икки а²ы тэлэллэ тµстэ:
        Хаар курдук баттахтаах,
        Хабыйахаан курдук эттээх,

129 Лит.: хагдарыйбат
130 Рук.: ³ттэнэн
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        ¥µс киис тириитэ бэргэ´этин
2290        £гµйэлии уурбут
        Хотун дьахтар тахсан
        Н³рµ³ннээх к³хсµгэр дылы 
        Быган олорон,
        Ол курдук
        Хоммут уо´ун хо²норон,
        £р³³бµт уо´ун ³´µлэн,
        Алтан дьаакыр 
        Сы²аа±ын аты²натан,
        Са²ара-и²эрэ
2300        Олорбута эбитэ µ´µ:
        – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
        ¥рдµк тиити 
        ¥рдµнэн к³т³р
        £л³ссµµгэ миинэр
        ¥µт ма±ан аттаах,
        ¥с айыы куо балыстаах
        ¥рµ² ¥³дµйээн,
        О±олоотор о±окком,
        Биэбэкэлээтэр биэбэкэм,
2310        То±о бу курдук
        Омуннаах ³ст³³х,
        Одурууннаах тыллаах,
        Уохтаах санаалаах
        Буола±ын о±оккоом?!
        Мин этэр тылбын
        Иэдэскэр µ³скээбит
        Тэргэн ый ньэмиэтэ
        Кэй чуор кулгааххынан
        Истэ дьарыгылаан турууй,
2320        То±ус µµккэр
        Таба дугуйдаан туру[у]й!
        Былыргы дьылга,
        Урукку кµ²²э
        Уол о±ону урууйдаан131 биэрэр
        Уордаах Дь³´³г³й Тойон
        А±алаах эти²,
        Имэ²нээх тэллэхтээх,

131 Лит.: уруйдаан
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        Дьалыннаах суор±аннаах
        Дэлбэй Ийиэхсит Хотун
2330        Ийэлээх эти².
        Онтон буолла±ына
        Боро² сылгы тириитин
        Тиэрэ таппыт курдук
        Кµ³х унаар ааттыктаах,
        ¥кээр куйаас тыыннаах,
        ¥с кµннµк сиртэн
        ¥рµмэ кэ´иэх µктэллээх,
        Кµрµ² кулун кµлµмэннээх,
        Кугас кулун кумаардаах,
2340        Саалыыр кулун сахсыр±алаах,
        Ахтаах лаадан132 тµптэлээх,
        Ара±ас чимэчи панаардаах,
        Ûраас ырай ыырдаах,
        Сырдык сыдьаай дойдулаах
        А±ыс халлаан а±ата,
        То±ус халлаан тойоно
        £рµ³ллээх бэргэ´элээх,
        Кэриэстиктээх тµ³стээх
        ¥µс аас бэйэлээх
2350        ¥рµ² Аар Тойон
        Сµрдээх дьµµлµнэн,
        Ûнырыктаах ыйаа±ынан,
        Уларыйбат уураа±ынан,
        Суруллубатах сокуонунан,
        Эйигин икки ыйдаах эрдэххинэ
        Миэхэ тµ´эрэн биэрбиттэрэ.
        Ол буолла±ына
        Оччугуй бэйэ±ин о±олоон,
        Иринньэх бэйэ±ин иитэн,
2360        Ньуолдьа±ай бэйэ±ин туругурдан
        Бачча о²орбутум.
        Бу отто курбуу дьа±ыл 
        Дьаарба² дойдуга
        Уу харахтаах 
        Утары к³рб³тµн,
        Татаар тамахтаах

132 Рук.: лаада²
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        Таба дьа²саабатын,
        Уон тарбахтаах 
        Олус уумматын,
2370        Биэс тарбахтаах
        На´аа сабдыйбатын диэн
        Охтубат о±оруулаан133,
        Быстыбат ыйаахтаан,
        Сэттэ улуу´у 
        Тэнитэргэ сэрибиэйдээн,
        А±ыс улуу´у 
        Атарарга анабыллаан,
        То±ус улуу´у 
        Тунутарга добугуордаан134,
2380        Саха ураа²хайы салайарга,
        Ол гынан баран
        Айыы дьонун
        Атаархыырга135 анаан,
        Кµн дьонун
        К³мµскµµргэ к³дьµµстээн,
        Хара бастаа±ы 
        Харыстыырга хааччыйан,
        Халы² хал±ан буоларга,
        Суон дурда буоларга
2390        ¥рµ² Аар Тойон
        Таныы бэс курдук
        Ара±ас аркыыбатыгар анньыллыбыты²,
        Сул туос курдук
        Сокуонун кири²этигэр суруллубуту².
        Ол буолла±ына, 
        Эйигин кыра-хара албын
        Ата±астыар сатаммат,
        Кµн сиринээ±и кµддьµн136

        К³рµ³´µлµ³р сатаммат,
2400        Оччугуй ороспуой уорбат,
        Чугастаа±ы была±ай быддьаабата.
        Мин барытын 

133 Лит.: о²оруулаан
134  Лит.: догобуордаан; рукописка икки вариана тэ²²э туттуллар: догобуор - 

добугуор
135 Рук.: атаархырга; Лит.: атаар±ыырга
136 Лит.: к³лдьµн
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        Билэн-к³р³н олоробун:
        Саматтан ту´ааннаах тус ар±аа диэки,
        Сир ийэ 
        То²ус ки´и
        Туут хайы´арын курдук
        £р³ кэдэрийэн тахсыытыгар,
        Киэ² халлаан 
2410        Ньуучча ки´и балааккатын курдук
        Та²нары намылыйан тµ´µµтµгэр,
        Сир халлаан икки 
        Халлан ат тии´ин курдук
        Хабыды´ар дойдутугар,
        Саматтан к³т³р кынаттаах
        ¥стэ сымыыттаан,
        Сµµрэр атахтаах
        ¥стэ тугуттаан,
        Икки атахтаах 
2420        ¥стэ т³р³³н
        Тиийэр сиригэр
        ¥рдэ µмµрµк,
        Оттото бµ³рдµ³х*,
        Анна дэлби´эх*,
        ¥с бµµрµктээх
        £лµскэннээх µ³дэн137 айа±ын 
        Тµгэх ³ттµгэр,
        Тµµнµктээх тµбµйэ бараан
        Анараа ³ттµгэр,
2430        Курдьа±алаах кутта±ар
        ¥³ннээх куптуй
        Тµгэ±эр ордуулаах
        £лµµ Кµп Дьа²саат ойуун
        Айбыт а±алаах,
        Ûнырыктаах Ûтык Солуоньай
        Уда±ан ийэлээх,
        Аллараа дойду
        Харбыыр хахайа буолбут,
        ¥³´ээ дойду
2440        Тµ´эр кыырда буолбут,
        Отто дойду

137 Рук.: µµдэн
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        Тэбэр мохсо±оло буолбут,
        Бары²ныыры бараабыт,
        Сµ³дэ²ниири сµтэрбит,
        Чуга´ын чордообут,
        Ûраа±ын ыраастаабыт,
        Таныы бэс курдук дьаптайбыт,
        Кыс мас курдук кыстаабыт,
        Тимир эттээ±и
2450        Иэстиктээххэ уурбатах,
        Укулаат у²уохтаа±ы
        О[о]нньуулаахха уурбатах
        Тимир Суодуйа диэн
        Адьарай б³±³ атамаана,
        Лиэ´эй б³±³ бэрдэ кэлэн
        Иин курдук и²нэрэн,
        Аан курдук аддьатан барбыта.
        Ону буолла±ына мин
        ¥³´ээ µµс-аас бэйэлээх
2460        ¥рµ² Аар Тойо²²о тыллаабытым,
        Онно ¥рµ² Аар Тойон
        Сµрдээх дьµµлµнэн
        А±ыс халлаан харабыллара,
        То±ус халлаан чочобуойдара,
        Кµдэн кµµстээх,
        Одун уохтаах
        ¥с ¥³кэт-Дьµ³кэт бухатыырдар тµ´эннэр,
        £лµскэннээх µ³дэн айа±ар тµ´эрэ
        ¥с хаамыы хаалтын кэннэ тутаннар 
2470        То±ус хос тимир ампаарга хаайан,
        Халлаан тимир кириспэн ³тµµтµнэн
        Кэлгийэн сытыараллар.
        Уонна 
        Эн µс айыы куо балыстаргын 
        Ол µс бухатыырдар
        Харахтара хай±аан,
        Сµрэхтэрэ с³бµлээн,
        Хоонньо´о сытар
        Хотун ойох гынаары
2480        Ûлаттаан бардылар.
        Ол оннугар эйиэхэ
        Бэйэлэрин балыстарын
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        Сырайдаахтан ордук
        Сыркыстаан Куо диэн
        Ааттаах дьахтары 
        Онно тµ´эрэн олоттулар,
        Ону бара²²ын а±алан
        Иитэр сµ³´µнµ к³рµ³лээ,
        Т³р³т³р о±ону уйалаа,

 2490 Сиргэ тµспµт сэрибиэйи²,
  Окко тµспµт о²оруу²
  Ол дьахтарга этэ.
  Уонна 
  Тимир Суодуйаны
  Ол халлаан суута
  Бэйэтэ дьµµллээн сытыарар,
  Онно кы´анар буолаайа±ын! – диэн баран,
  Мас тула ³ттµттэн сабыллан
  Хап гынан хаалла.

2500        ¥рµ² ¥³дµйэ[э]н обургу
        Маны истэн 
        Дьэ к³хс³ кэ²ээтэ,
        Кµнэ та±ыста.
        Туруу бараанын
        Дор±оонноох тула´атыгар,
        То±ус сиринэн
        Томтор±олуу ойуулаах
        Тойон баабыр сэргэтигэр
        ¥рдµк тиити 
2510        ¥рдµнэн к³т³р
        £л³ссµµгэ ми[и]нэр
        ¥µт ма±ан ата
        Сэттэ т³гµл 
        Сэлбийэ тардыллан,
        То±ус т³гµл 
        Туомту138 тардыллан турарын
        Сµ³рэ баттаан ылла,
        Хара[л]дьыктан к³ппµт 
        Хара улар курдук
2520        Хап-бааччы
        ¥рµт мындаатыгар,

138 Лит.: туомтуу
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        Кэтит та´аатыгар 
        Олоро тµстэ.
        Дьэллик тэ´иининэн
        Аллаах ама±аччытын
        Ар±аа диэки
        Салайа тардан кээспитэ,
        Суон ку²уттан
        Солуур эти то±о дайба[а]та,
2530        Халы² ку²уттан
        Хаарбах эти хайа дайбаата,
        То±ус токур ойо±о´ун
        Тобулута ти²илэхтээтэ,
        Нохтоолоох доло±ойун долгутта.
        Ат сылгы буолла±ына
        Алаас сы´ыы са±аны
        Хайа тэбинэн кэбистэ,
        К³лµйэ кµ³л са±аны
        К³²µ тэбинэн кэбистэ,
2540        Тµ³т тµ³рэ² к³мµс
        Туйа±ын тыа´а
        Нэрилиир139 нэс µтµгэ²²э
        Та²нары ньиргийэн тµстэ,
        Таныытын тыа´а
        Ки²киниир киэ² халлаа²²а
        £р³ сатара[а]н та±ыста;
        Хара таас хайа ыстаныа±ынан,
        Хатан тимир тосту барыа±ынан,
        Кэйбэлдьийбэт 
2550        Кэтит µтµгэнтэн тэйбит курдук,
        Ки²киниир140

        Киэ² халлаантан тµспµт курдук
        ¥рдµк тиити
        ¥рµт ³ттµнэн,
        Ма±ан былыты 
        Алын ³ттµнэн
        Дохсуннук турда,
        Бардамнык барда;
        Сэттэ уон
2560        Сиилинэй холорук сиддьиттэннэ,

139 Рук.: нэ´илиир
140 Рук.: ки²киниин
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        А±ыс уон
        Аан холорук аргыстанна,
        То±ус уон 
        Дуурай холорук до±ордонно,
        Кулгаа±ын тыа´а 
        Орулуос кус 
        Кынатын тыа´ын курдук
        Ку´ууран истэ,
        Минтэпкэ141 саа
2570        Буддьатын142 тыа´ын курдук
        И´иирэн истэ;
        Ûыс быдаанынан тыыннарда,
        Аан туманынан к³тµттэ.
        Сы´ыытын ба´а баранан
        Сыбараат* буолла,
        Алаа´ын ба´а баранан
        А²халаат* буолла,
        Дойдутун ба´а баранан
        Дул±а буолла;
2580        Тиит ойуур буолан
        Ли²кинэ´эн тахсан бардылар,
        Си´ик ойуур буолан
        Сиэтти´эн тахсан бардылар,
        Талах ойуур буолан
        Тардыала´ан тахсан бардылар,
        Мас ойуур буолан
        Батыччахтаан тахсан бардылар;
        Айыы сирэ
        Ассыын тор±о курдук
2590        А²аарыйан к³ст³н хаалла,
        Кµн сирэ
        К³нньµ³с тор±о курдук
        К³±³р³н к³ст³н хаалла;
        Кэлбит сирэ
        Кэриэн ымыйа аанын курдук
        Кэ²кэлдьи´эн хаалан истилэр,
        Барар сирэ
        Чороон айах аанын курдук
        О²оддьу´ан к³ст³н истилэр;

141 Лит.: бинтиэпкэ; рук.: минтэпкэ, минтэппэ, миинтэппэ
142 Лит.: буулдьатын; рук.: будьдьа - бууддьа
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2600        То² мутугу
        Тосту тэптэрбитэ –
        Ньуучча уолаттарын курдук
        Нуунайда´а хааллылар,
        Сыгына±ы тыыра тэптэрбитэ –
        Сыр±ан э´э курдук
        Часкыыта´а хааллылар,
        Ч³²³ч³гµ тµ³рэ тэптэрбитэ –
        То²ус о±онньотторун курдук
        £нµ³хтэ´э хааллылар,
2610        Эмэ±и эмти тэптэрбитэ –
        Имии´ит эмээхситтэр курдук
        Энэли´э хааллылар,
        Талах т³б³тµн
        Таарыйан кээспитэ –
        Сарыла´а хааллылар;
        Кы´ын б³±³нµ
        Кырыатынан билэн истэ,
        Саас б³±³нµ
        Хахсаатынан билэн истэ,
2620        Сайын б³±³нµ
        Самыырынан билэн истэ,
        Кµ´µн б³±³нµ
        £ксµ³нµнэн ³йд³³н истэ,
        Ûраах сири барда,
        Ûстырыыс дойдуга тиийдэ.
        Сэттэлии буола-буола
        Сиэтти´эн µµммµт
        Тимир лэ²лэй тииттээх,
        А±ыстыы буола143-буола
2630        Хаты´ан µµммµт
        Алтан аабылаан ааттаах,
        То±устуу буола-буола
        Туту´ан µµммµт
        Тимир одорхой ойуурдаах
        Сиргэ тиийдэ.
        Онтон буолла±ына
        Туйахтаах таба тэбиммэт
        Таас таалыйа хонуулаах,

143 Рук.: бууола
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        Ты²ырахтаах таба тирэммэт
2640        Муус килиэдэ суоллаах,
        Уолан ки´и ку²ун буутун
        Сулуйан хаалар
        Тимир бадархай мастаах,
        Кыыс дьахтар эттээх тириитин
        Сиэн хаалар
        Алтан аабылаан оттоох
        Сиринэн айаннаата.
        Сир ийэ 
        То²ус ки´и
2650        Туут хайы´арын курдук
        £р³ кэдэрийэн тахсар сирэ
        ¥рµ² к³мµс иэмэх курдук
        К³±³р³н к³´µннэ,
        Ки²киниир киэ²144 халлаан
        Ньуучча ки´и балааккатын курдук
        Та²нары намылыйан тµ´эр сирэ
        Кы´ыл к³мµс иэмэх курдук
        Кылабачыйан к³´µннэ.
        Онно буолла±ына 
2660        Сиртэн ситии са±а145

        Ситимэ биллибэт курдук,
        Халлаантан сап са±а
        Тардылыга к³стµбэт курдук,
        ¥рµ² к³мµс дьµ´µнµн курдук
        Кµ³рэ²сэ бала±ан
        Кµлµмµрдээн к³´µннэ.
        Бу бала±ан
        Кир сыстыбатах 
        Килбиэннээх тэлгэ´этигэр
2670        ¥рµт ³ттµгэр
        £рµ³л мэтириэттээх,
        То±ус сиринэн
        Томтор±олоох ойуулаах
        Тойон баабыр сэргэтигэр
        Тµ´эн кэбистэ,
        Сэттэ т³гµл сэлбийэ татта,
        То±ус т³гµл туомтуу татта.

144 Рук.: киэн
145 Лит.: са²а
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        Онно буолла±ына
        К³мµс кµ³рэ²сэ бала±ан
2680        А²аат хал±ана
        А´ылла тµстэ:
        Тахсан эрэр µрµ² кµн курдук
        Сарда±алаах146 чабыр±айдаах,
        Киирэн эрэр кµн курдук 
        Килбиэннээх иэдэстээх,
        Ойон эрэр кµн курдук
        Тунал±аннаах ньуурдаах,
        Ты´ы кырынаа´ы 
        Та²нары туппут курдук
2690        Субурхай ма±ан муруннаах,
        Улаан сылгы 
        Уу ха´атын 
        Ойо быспыт курдук
        Обугур са´аххай уостаах,
        Кириибинньик хаччыны
        Кэккэлэччи туппут курдук
        Кэчигир к³мµс тиистээх,
        Кы´ыл к³мµс ньуоска курдук
        Этэр эт тыллаах,
2700        То±ус ассыын холобурдаах
        Долгуннаах солко су´уохтаах,
        Туруору аспыт 
        Сул то±о´о147 курдук
        К³н³ у²уохтаах,
        Та²ас бµтэй этэ к³ст³р,
        Эт бµтэй у²уо±а к³ст³р,
        У²уох бµтэй силиитэ к³ст³р,
        Силии бµтэй силгэтэ к³ст³р,
        Кµн диэки к³рд³хх³
2710        Кµлµгэ к³стµбэт,
        Сыа хаарга µктэннэ±инэ
        Суола к³стµбэт,
        Хурустаал таас курдук
        Сырдык µчµгэй
        Дьахтар ки´и талыыта,
        Кыыс о±о кырасыабайа

146 Лит.: сарда²алаах
147 Лит.: то´о±о
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        Дайах-ийэх дайбаан
        Тахсан кэлэн,
        Тарба±ын у´угуттан тардан
2720        Сиэтэн килэрэн148,
        Басты² оронугар 
        Олордон баран
        Хоммут уо´ун хо²норон,
        £р³³бµт уо´ун ³´µлэн,
        Алтан дьаакыр сы²аа±ын
        Аты²ната турбута,
        Сыдьаан сылгы
        Сиэллээх кутуругун
        Сыыйа-´аайа таппыт курдук
2730        На±ыл-на±ыллык
        Са²ара турбута,
        К³хсµттэн та´аарара
        К³рµдьµ³с µчµгэй,
        И´иттэн та´аарара
        Эриэккэс µчµгэй эбитэ µ´µ:
        – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
        Сир киэнэ киинэ сирдээх,
        Дойду киэнэ ньуура дойдулаах,
        ¥рдµк тиити 
2740        ¥рдµнэн к³т³р
        £л³ссµµгэ миинэр
        ¥µт ма±ан аттаах,
        ¥с айыы куо балыстаах
        ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр,
        Мин хооддьуктаах бэйэм
        Хо²куйан тураммын,
        Тоно±остоох бэйэм
        Нуо±айан тураммын,
        Ту´ааннаах бэйэ±эр
2750        Дорообону туттары[ы]м.
        Ол кэнниттэн
        Мин этэр тылбын
        Иэдэскэр µµммµт 
        Тэргэн ый ньэмиэтэ
        Кэй чуор кулгааххынан

148 Лит.: киллэрэн
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        Истэ билгэлээн олорууй,
        Са²арар са²ам саба±атын
        Чаан олгуй са±а баскар
        Таба дугуйдаан олорууй эрэ!
2760        Эн µс айыы куо балыстаргын
        А±ыс атахтаах,
        Аддьатыылаах санаалаах
        Адьарай б³±³ атамаана,
        К³±µрэтиилээх санаалаах
        К³стµбэт б³±³ кµтµрэ,
        Тµµ²²µ тµ³кµн,
        Кµнµскµ талаанньык
        Ороспуой бы´ыытынан уоран,
        Была±ай ³ттµнэн быддьаан,
2770        Албын ³ттµнэн араддьытан
        Иддьэ истэ±инэ,
        А±ыс иилээх-са±алаах
        Аан ийэ дойду²149 иччитэ
        Кµн Чалбарыын Хотун µ²µµтµнэн,
        ¥µс-аас бэйэлээх 
        ¥рµ² Аар Тойон
        Ûтык ыйаа±ынан,
        Уларыйбат укаа´ынан,
        Мин µс ³тµ³ убайдарым150

2780        А±ыс халлаан харабыллара,
        То±ус халлаан чочобуойдара,
        К³±µрээбэт кµдэн кµµстээх,
        У±арыйбат одун уохтаах
        ¥с ¥³кэт-Дьµ³кэт бухатыыраттар151

        То±ус ох тµргэнэ
        Тутуспат тµргэнинэн тµ´эннэр,
        Аан кµдэн тыыннаах
        Адьарай б³±³ атамаанын
        £лµскэннээх µ³дэн айа±ар тµ´эрэ
2790        ¥с хаамы[ы] иннинэ
        £рµ´µйэн тутан ыланнар,
        То±ус хос чугуун ампаарга
        Киэ² халлаан 

149 Рук.: дойдун
150 Рук.: убардарым
151 Лит.: бухатыырдар
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        Тимир кириспэн ³тµµтµнэн 
        Кэлгийэн хаайбыттара.
        Эн µс айыы куо балыстаргын
        Сµрэхтэрэ с³бµлээн,
        Харахтара хай±аан,
        Мин µс убайдарым
2800        Хоонньуга сытар 
        Хотун ойох гынаары 
        Ûлан тахсыбыттара.
        Ол оннугар эйиэхэ миигин
        Кэргэн буоларга кэскиллээн,
        До±ор буоларга добугуордаан,
        Ойох буоларга о²оруулаан
        Барбыттара баара.
        Ол буолла±ына 
        Эн миигин 
2810        Сирэйбиттэн к³р³н сирбэтэххинэ,
        Ойо±оспуттан к³р³н омсолооботоххуна,
        Сµрэ±и² с³бµлээтэ±инэ,
        Хара±ы² хай±аата±ына,
        Кэргэн гынарга кэскиллээн,
        До±ор гынарга толкуйдаан,
        Хо[о]нньо´ор хотун ойох
        О²осторго уураахтаан
        Ûлыа²152 буолла±а.
        Ол эбитэр153,
2820        Сирэйбиттэн к³р³н сирдэххинэ,
        О²уохпуттан154 к³р³н омсолоотоххуна,
        Сµрэ±и² с³бµлээбэт,
        Хара±ы² хай±аабат буолла±ына,
        Эн бэйэ² к³²µлµ² буолуо! – диэтэ.
        Маны истэн баран
        Би´иги ки´ибит
        И²ин хаана иэдэйдэ,
        Муннун хаана буккулунна,
        Сµµ´µн хаана сµµрэлээтэ,
2830          Уо´ун хаана оонньоото,
          Нохтолоох тойон сµрэ±э

152 Рук.: ылыан
153 Лит.: эбэтэр
154 Лит.: у²уохпуттан
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          Толур-босхо долгуйда,
          Хаппахтаах хай²ах155 быара
          Халыр-босхо хамсаата,
          А±ыс адаар мµ´этэ
          Айгыр-босхо барда
          Уонна ол курдук
          Тыл этэ,
          Са²а са²ара,
2840        £с кэпсии олорбута эбитэ µ´µ:
        – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
        А±ыс хаттыгастаах
        Ара±ас ма±ан халлаан
        Аан кырдьа±а´а буолбут,
        А±а тойоно буолбут
        Ара±ас Айыы Тойон а±алаах,
        Айыы Сыралыман Хотун ийэлээх,
        А±ыс халлаан харабыла,
        То±ус халлаан чочобуойа буолбут
2850        К³±µрээбэт кµдэн кµµстээх,
        У±арыйбат одун уохтаах
        ¥с ¥³кэт-Дьµ³кэт бухатыыр убайдаах
        Сырайдаахтан ордук
        Сыркыстаан Куо,
        Мин диэтэх ки´и
        Этэр тылым эгэлгэтин
        Истэ дьарыгылаа,
        Са²арар са²ам саламтатын
        Саныы бар±алаа!
2860          Ол айбыт аар тойон а±а²
          Анаабыт буолла±ына,
          Ииппит кµбэй хотун ийэ²
          К³²µллээбит буолла±ына,
          Урут т³р³³бµт 
          Улуу хаан убайдарым
        О²оруулаабыт буоллахтарына,
        Мин эйиигин
        Сирэйгиттэн к³р³н сирбэтим,
        Ойо±оскуттан к³р³н омсолооботум,
2870        Бы´ы[ы]гыттан к³р³н быыллаабатым,

155 Лит.: хай±ах*
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        Киэ² саас тухары 
        Кэргэн гынарга кэскиллээн,
        У´ун µйэ тухары
        До±ор гынарга добугуордаан,
        Тэллэххэ сытар
        Тэ²нээх до±ор,
        Хоонньо´о сытар
        Хотун ойох о±осторго156

        Сµрэхтээх быарым с³бµлээтэ,
2880        Хаастаах хара±ым хай±аата.
        Ол буолла±ына
        Сиргэ тµспµт 
        Сэрибиэйбит биир эбит,
        Окко тµспµт 
        О²оруубут биир эбит,
        Эн би´иги холбостохпут! – диэтэ±э.
        Ол ку[р]дук кэпсэтэн бараннар,
        Иккиэйэх да буоллаллар
        Икки сµµс ки´и курдук 
2890          Ньир-бааччы кэпсэтэн,
          Кµр-бааччы кµссэн,
          Аан дойду айылгытын
          Амтаннаа±ын а´аан,
          Улуу дойду уйгутун
          Ордугун утахтанан,
          Кэмнээх кµннэрэ киирэн,
          Кэлэ±эй эттэрэ ыран,
          Тµ³т уон
          Сµµрэр сулус сµлµннээх
2900        Тµ² бараан тµµннэрэ
        Тµмµллэн бµрµµкээн кэлбитигэр,
        Бичиктээх биллэриктэригэр,
        Ойуулаах оронноругар,
        Саакыматтаах тэллэхтэригэр,
     Дуобаттаах суор±аннарыгар,
     Чы²ыргастаах157 сыктыктарыгар158

     Мындаа´а быыстарын тардынан,
     Хоонньо´он-куусту´ан сыппыттара.

156 Лит.: о²осторго
157 Лит.: чы²ыр±астаах*
158 Лит.: сыттыктарыгар
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     Уос-тиис быддьа´ан уура´ан,
2910     Сырай-харах быддьа´ан сылла´ан,
     Оонньо[о]н-к³рµлээн утуйбуттара.
     Сассыарда µс ³рг³ст³³х
     £р³г³йд³³[х] µрµ² кµннэрэ
     Кµлµмµрдµµ ойуутугар
     Таныылара тартах гыммытыгар
     Та²арабыт сырдаата±а диэн,
     Кµ³мэйдэрэ к³бµ³х гыммытыгар
     Кµммµт та±ыста±а диэн, 
     Ойон туран
2920     Кµ³х далай уутунан
     К³²µ анньынан,
     Хара далай уутунан
     Хастыы анньынан баран,
     Амтаннаах астарын а´аан
     Кэскиллээх тылынан кэпсэтэн баран,
     ¥рµ² ¥³дµйээн обургу
     Та´ыддьа тахсан
     Дьаарба² µктээн,
     К³²ч³х* кµµлэйдээн,
2930     Ол дойду отун-ма´ын 
     Одуулуу сыддьыбыта.
     Дьиэттэн тэлэ´иччи со±ус тиийбитэ,
     Ûырыттан ыраата со±ус хаампыта,
     Арай баара биир сиргэ:
     Икки чоро[о]н айахтары
     Та²нарыта туппут курдук
     Дьалхааннаах киэ² таныытыттан
     Икки сиэрэ уота
     Сардыр±аччы таммалыыр,
2940     Икки кэриэн айахтары
     Кэккэлэччи туппут159 курдук
     Киэ² уот ча±аан харахтарыттан
     Кы´ыл уот кыым 
     Саккырыы тохтор,
     Икки ура´а дьиэ курдук
     Ураа тимир кулгаахтарыттан
     Икки буруут боруолар160

159 Рук.: туррут
160 Лит.: буруолар, сылгыы боруо диэнинэн хаалларыллынна
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     Субуруйан к³т³р,
     А±ыс былас холобурдаах
2950     Тибиилээх 
     Тимир нэлим сиэллээх,
     То±ус былас холобурдаах
     Бу[р]хааттаах 
     Куйбуур тимир кутуруктаах,
     ¥с хос тимир чыллырыыт тµµлээх,
     Икки к³хсµн хара±ыттан µµммµт
     Икки тимир кµкµр кынаттаах,
     Тµ³т хаардаах бугул са±а
     Тµ³т тµ³рэ² тимир туйахтаах,
2960     К³р³рт³н к³р³ сµрдээх,
     Улахантан ордук улахан
     Килэйэр тимир ат
     Ûнырыктаах тимир ы²ыырын
     ¥рдµк мындаатыгар саптыбытынан,
     Луом тимири 
     £±µлµннэри туппут курдук
     £тµ³ тимир µµнµн кэппитинэн,
     То±ус былас холобурдаах
     Хара о±урук тимир тэ´иинин
2970          Соспутунан сыддьан,
          Ол дойду 
          Алтан аабылаан отун
          Арбыйалаах саастыгы* 
          Хардарыта туппут курдук
          Ли´игир тимир тии´инэн
          Хасты хамыйан,
          Хардыр±аччы ыстаан
          Сии сыддьар эбит.
          ¥рµ² ¥³дµйээн маны
2980          Алаарар хара±ынан 
          Анааран баран
           Бэри бэкки´ээтэ,
           Ч³рµ161 диэн с³хт³:
           «Бу хайа дойду 
           Хаарба±ыттан хамсаабыт,
           Туох дойду 

161 Лит.: с³рµ
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           Дьуо±атыттан турбут
           Ат сылгы буолла±ай?
           Итэ±эллээх иччитэ,
2990       Добугуордаах тойоно
       Ким-хайа буолуон с³бµй?» – диэн
       Тура-олоро толкуйдаан к³рд³,
       Тугун да булан тобулбата.
       «Бэйэ, били 
       Хоонньо´о сытар
       Хотун ойохпуттан
       Ûйытан-сураан к³рµ³м162» – диэн
       Дьиэтигэр т³нн³н кэллэ,
       А²аат хал±анын а´ыар дылы
3000           Саныыр этэ кини –
           Хотун ойо±о оонньуу-кµлэ,
           ¥³рэ-к³т³ то´уйбутун
           К³р³н баран,
           У´улуччу умнан кэбистэ...
           Ол тµµн утуйан туран,
           Иккис кµнµгэр эмиэ
           Та´ыддьа тахсан
           Кµµлэй µктµµ, 
       Дьаарба² хаама сыддьан
3010       Бэ±э´ээ²²и сиригэр 
       Тиийэн кэлбитэ:
       Тимир ата эмиэ
       А´ыы-сии сыддьарын к³рд³,
       Бэри да бэкки´эннэ,
       Олус да кутурайда163,
       Ûйытыах буолбутун
       Ûыра умнубутун ту´уттан.
       «Ол буолла±ына
       Бµгµ²²µ ³р³г³йд³³х µрµ² кµн
3020       Киэ´эрэр кэмигэр
       Хотун ойохпор тиийдэхпинэ,
       Дьэ, хайаан да±аны ыйытан
       Кимтэн кииннээ±ин164,
       Туохтан тууралаа±ын,

162 Рук.: к³ру³м
163 Лит.: курутуйда
164 Рук.: кииннээ±и²
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       Догубуордаах тойонун,
       Итэ±эллээх иччитэ кимин
       Истэн-билэн уоскуйуом!» – диэн
       И´ин и´игэр эрэннэ,
       Уо´ун и´игэр уурунна.
3030       Ол кэнниттэн
       Кэмнээх кµнэ киэ´эрэн,
       Тимир аты санаабытынан
       Дьиэтигэр т³нн³н кэлэн
       А²аат хал±анын арыйбыта:
       Хотун ойо±о куолутунан
       ¥³рэн ньургуйан,
       Кµлэн кµлµмµрдээн то´уйбутун
       Ала±ар хара±ынан
       Анааран баран 
3040       Адьас умнан кэбистэ...
       Ол тµµн утуйан баран,
       ¥´µс кµнµн 
       £рµкµйэн µµнµµтµгэр
       ¥лэ±э тахсар курдук
       Эмиэ та´ыддьа тахсан
       Дьаарба² хаамта, 
       Кµµлэй µктээтэ,
       Урукку сыддьыбыт сирдэринэн
       Сырыыр±аан истэ±инэ 
3050       Иннигэр килэгир тимир ат турарын
       ¥сµ´µн эмиэ ³йд³³н к³рд³.
       «Аата, о±олоор,
       Аанай абабын,
       Нµ³нэй сµттµбµн!
       Бу туох айылаах буолан
       £й б³±³м ³´µллэн,
       Санаа б³±³м сай±анан,
       £йд³³бµппµн тута сµтэрэн,
       Уурбуппун ончу умнан,
3060       Билбиппин мэличчи мэлитэн
       Мээнэ харах,
       Мэлигир т³б³ буолла±ым?
       Бэйэ,
       Бµгµ²²µ махтааттаах ма±ан кµ²²э
       Эмиэ да умнар µ´µбµ³н,
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       Тимир ат дии-дии барда±ым!»
       – диэн санаата да,
       «Тимир ат, тимир ат,
       Тимир ат» диэн
3070    Ба´ын и´игэр
    Баллыгырыы-баллыгырыы,
    К³хсµн и´игэр
    Кµллµгµрµµ-кµллµгµрµµ,
    Дьиэтигэр биэстии са´ааны биэрэттээн,
    Уоннуу са´ааны уурталаан тиийдэ.
    А²аат хал±анын
    Арыйа баттаан киирбитэ:
    Хотун ойо±о кини диэки
    Кµн курдук кµлµмµрдээн,
3080       Чыычаах курдук тырыбынаан,
       Чабыр±айа сандааран,
       К³м³±³й³ кµндээрэн,
       Кµлэ-оонньуу олорорун 
       К³р³н баран,
       Кµµлэйдээн сыддьан к³рбµтµн,
       Дьа[а]рбайа сыддьан булбутун
       Оло±уттан умнан кэбистэ...
       ¥´µс тµµнµ хоонньо´он баран
       Ууларыттан у´уктан,
3090       Оронноруттан оронон туран,
       Амтаннаах астарын а´аан,
       Уйгу-быйа² утахтарын 
       Уулаан баран,
       Сырайдаахтан ордук 
       Сыркыстаан Куо
       Эрин диэки
       £рµ³ллээх хаччы курдук
       ¥тµрµ-батары к³р³н олорон,
       Ол курдук тыл этэ,
3100          Са²а са²ара 
          Олорбута эбитэ µ´µ:
          – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
          Сир киинэ сирдээх,
          Дойду ньуура дойдулаах,
          ¥рдµк тиити 
          ¥рдµнэн к³т³р



¥Р¥¢ ¥£Д¥ЙЭЭН

97

          £л³ссµµгэ миинэр
          ¥µт ма±ан аттаах,
          ¥с айыы куо балыстаах
3110       ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр,
       Мин дьиэтэх дьахтар ки´и
       Этэр тылым эгэлгэтин
       Истэ дьарыгылаа,
       Са²арар са²ам саба±атын
       Саныы сыаналаа!
       Мин бµгµ²²µ 
       £р³г³йд³³х µрµ² кµн µ³´µгэр
       ¥³´ээ а±ыс хаттыгастаах
       Ара±ас ма±ан халлаан
3120       ¥рдµгэр олохтоох
       А±ыс халлаан аан кырдьа±а´а,
       А±а тойоно буолбут
       Ара±ас Айы[ы] диэн
       А±алаах этим,
       Айыы Сыралыман Хотун диэн
       Ийэлээх этим,
       Онтон тахсаммын
       У´ун сэлэ тиийбэт
       У´ун µрбэбин µµрэн,
3130       Киэ² тиэргэни киэптиир
       Кэтит сэтиибин сиэтэн киириэм.
       Аны сэттэ хонук
       Ситэ туолар кµнµгэр
       Миигин кµµтэн к³р³³р,
       Ити бодо-боддьох165

       Туолуор дылы,
       Бу дьиэттэн ханна да±аны
       Халбарыйан барар буолаайа±ын.
       Дьиэ±э олороргуттан
3140       Тэ´ийбэт кµннээх буоллаххына,
       Мин биэрбит 
       Кµн к³рµдьµ³´э
       Кµндµ дьµ´µннээх
       К³т³р, сµµрэр иккинэн166 оонньоон
       К³±µстµйбµт к³хсµгµн кэ²этэн,

165 Лит.: бото-болдьох
166 Рук.: иккинээн
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       Быыпастыбыт167 санаа±ын тар±атан
       Олорон к³р³³р эрэ! – диэтэ.
       Ол гынан баран
       ¥²кµрµс-кµ³´элис гына тµстэ –
3150         Кырыылаах тумустаах,
         Кыддьыылаах харахтаах,
         Кынатын у´угар харалаах,
         Кырааскалаах атахтаах,
         Кылбагыр дьµ´µннээх,
         Кыыгынас са²алаах,
         Кынтагыр бы´ыылаах
         Кыталык кыыл
         Кырасыабай бэрдэ буолла.
         ¥³´ээ
3160       £нд³л ма±ан халлаан диэки 
       £р³ к³т³н тахсан и´эн,
       Т³тт³рµ куугунан тµ´эн
       Олоро тµстэ уонна 
       Ол курдук диэн
       Са²ара-и²эрэ олорбут:
       – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
       А±ыс хаттыгастаах
       Ара±ас ма±ан халлаан
       ¥рµт ³ттµгэр олохтоох
3170       Аан кырдьа±ас аатырбыт,
       А±а тойон буолбут
       Ара±ас Айыы Тойон а±аккам!
       Айыы Сыралыман Хотун ийэкэм!
       А±ыс халлаан харабыла буолбут,
       То±ус халлаан чочобуойа буолбут
       Кµдэн кµµстээх,
       Одун уохтаах
       ¥с ¥³кэт-Дьµ³кэт 
       Уо хаан убайдарым о±олоро!
3180         Арыы тыа курдук 
         Аймах билэлэрим,
         Тумус тыа курдук
         Дьон билэлэрим,
         Ûтык урууларым,

167 Лит.: быыппастыбыт
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         Ûраас хааннарым!
         Бу туох халы² айыым168,
         Хара±а буруйум иннигэр
         Ааттыккытын саптыгыт,
         Оспуоскутун бµ³лээтигит,
3190       Т³тт³рµ µµрдµгµт?!
       Бэйэ±ит анаабыт анабылгытынан,
       Ûйбыт ыйааххытынан,
       Уларыйбат уурааххытынан
       Мин бу 
       Отто туруу бараан дойдуга тµ´эммин 
       Куордаах эттээххэ,
       Куода´ыннаах у²уохтаахха
       Холбоспутум кырдьык.
       Ол иннигэр миигин
3200       Халы² айыылаама²169,
       Хара²а буруйдаама²170,
       Ааттыккытын а´ан кулу²,
       Оспуоскутун тэлэйэн кулу²!
       Ийэ дойдум и²эссий171,
       Т³р³³бµт дойдум µгµрµй,
       Уруй-айхал буоллун! – диэн баран 
       Сиртэн тэбинэн,
       Салгынтан тайанан,
       £р³ к³т³н кµлµмµрдээн
3210            Тахсан баран хаалла,
            ¥рµ² ¥³дµйэн обургу
            Кэнниттэн ³р³ к³р³н 
            Туран хаалла±а.
       Ол кэнниттэн
       Олоро сатаата, 
       Сыта сатаата,
       Хотун ойо±о оонньоон олорбут
       Кµн сирин к³рµдьµ³´э,
       Айыы сирин саатабыла,
3220           Араа´ынай кµндµ

168 Рук.: айым, салгыы айыым, айыылаах, айыылаама² диэн к³нн³р³н 
сурулунна

169 Рук.: айылааман
170 Рук.: буруйдааман
171 Лит.: и²эрсий
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           К³рµдьµ³с дьµ´µннээх
           К³т³р-сµµрэр эгэлгэтин
           Ха²ас чуулаантан
           Субурутан та´ааран,
           Онон оонньуу олорбута.
           Ол курдук 
           Со±ото±ун олороруттан 
           Сал±ан барда,
           Хотун ойо±о болдьообут
3230       Сэттэ хонуга 
       Сыллаа±ар отто,
       Ол да буоллар
       Алта хонугу аа´арда172.
       Сэттис тµµнµгэр тэ´ийбэккэ 
       Тэллэ±иттэн тэ´ииркээн,
       Ара±ас ма±ан халлаан илин ³тт³ 
       Атыыр бараах тµ³´µн курдук 
       Арылла хатан эрдэ±инэ
       А²аат хал±анын 
3240       Арыйа баттаан тахса к³т³н,
       Урукку куолутунан 
       Кµµлэй µктµµ, 
       Дьаарба² хаама
       Барбыта эбитэ µ´µ.
       Урукку одуулаабыт 
       Отторо-мастара
       Оннугар тураллар эбит,
       Аа´а хааман баран истэ±инэ,
       Арай баара, 
3250       Урут анаарбыт тимир ата 
       А´ыы-сии турар эбит.
       «Бу мин туох ааттаах буолан
       Ааппын билбэт аар акаары,
       Суолбун булбат солуой соло±ой
       Буолбут бэйэбиний, о±олоор?!
       Бу аты мин
       Хотун ойохпуттан 
       Ûйытыах буолбутум ыраатта,
       Суруох буолбутум у´аата!» – диэн

172 Лит.: а´арда
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3260       Бэйэтин бэкки´энэн баран,
       Хоту диэки аа´а хааман
       Баран истэ±инэ, 
       Биир сиргэ
       Сµрдээх улахан усталаах,
       Киэ² киэлилээх,
       ¥рдµк µрµттээх
       Тимир чугуун ампаар
       Кµлµгµрэн к³´µннэ.
       «Бай, до±олоор,
3270       Бу µлµгэрдээх 
       Туох ки´и туттубут,
       Ханнык ки´и хаххаламмыт
       Сэбэ буолла±ай, о±олоор?» – диэн
       ¥³мэр-чµ³мэр µктээн тиийбитэ:
       Ампаар аттыгар
       Адьарай атамааттарын курдук,
       Лиэ´эй бэттэрин курдук,
       К³стµбэт кµтµрдэрин курдук
       Бµтµннµµ хара хоруо буолбут,
3280       Кµл к³м³р к³ммµт дьоно,
       Уон ордугуна икки уус дьон
       Сорохторо кµ³ттээн,
       Сорохторо балталаан,
       Сорохторо ³тµйэлээн
       То² болгуону то´уталаан,
       Эриэнэх болгуону эллээн,
       Хатан болгуону хайыталаан
       Тилик-балык тµ´эн эрэллэр.
       Ол гынан бараннар
3290       Кини диэки 
       Буордаа±ынан бурулуччу к³рдµлэр,
       Сыыстаа±ынан сырылыччы к³рдµлэр
       Уонна ол курдук
       Са²ара турбуттара µ´µ:
       – Ûллаата! Ûлаатыгар, о±олоор!
       К³р, бу 
       Дойдум киэнэ
       Ньуура дойдулаах,
       Сирим киэнэ 
3300       Килэрийэр киинэ сирдээх,
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       ¥рдµк тиити 
       ¥рдµнэн к³т³р
       £л³ссµµгэ миинэр
       ¥µт ма±ан аттардаах,
       ¥с айыы куо балыстардаах
       ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр обургу,
       £й б³±³±µн 
       £лµµ кыы´а
       £лµнньµк гынан µрэйэн,
3310       Санаа б³±³±µн 
       Сах кыы´а
       Саабан гынан сахсыйан,
       К³²ч³х кµµлэйдээ²²ин,
       Дьаарба² хаама²²ын,
       Манна то±о тиийэн кэлли²?
       Киэр-хайа173 буола тардыый!
       Би´иги манна
       ¥рдµк халлаан ытык ыйаа±ынан,
       ¥рµт сууттар 
3320       Уларыйбат укаастарынан,
       Бу то±ус хос
       Чугуун тимир ампаары
       Эстиэнэтин174 ха²ата,
       ¥рдµн б³±³рг³т³ турабыт.
       Мэ´эйдээмэ,
       Киэр буола тат! – диэтилэр.
       Маны этэллэрин истэн
       ¥рµ² ¥³дµйээн обургу ³´µргэнэн,
       Кµµстээх санаата
3330       К³м³г³йµнэн киирдэ,
       Бардам санаата
       Ба´ынан киирдэ,
       Уохтаах санаата
       Уолугунан киирдэ.
       «К³р, бу ма±ай аллаахтар
       Ууспут диэн улаатаннар,
       Мин диэтэх ки´ини
       Бы´ах бии курдук 
       Бы´ал-тэ´эл са²аран,

173 Рук.: киэр-хай
174 Лит.: истиэнэтин
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3340       ¥³±эн-хомуран,
       Кыраан-таныйан
       Ûытаары гыналлар эбээт175!» 
       – диэн санаата.
       Биир бэттэрин
       Икки ата±ыттан
       Сулбу тардан ылла,
       Онон баалкылаан
       Барыларын µлтµ сынньан 
       £л³тт³³н кэбистэ.
3350       Уонна буолла±ына
       Бу ампаар и´игэр
       Туох баар буолла±ай диэн
       Кунан о±ус са±а боробуойун,
       Сытар ынах са±а сомуогун
       ¥нтµ тутан ылан 
       Быра±ан176 кэбистэ,
       То±ус хос кµлµµ´µ аддьатан,
       То±ус хос ампаар и´игэр
       Киирэн к³рбµтэ:
3360       Арай эбээт177, до±оор,
       Сатыы ойуур курдук
       Абына-табына178

       Тимир адаар баттахтаах,
       Сыыр быстыбытын са±а
       Сылластыгас сырайдаах,
       Хайа хайдыбытын са±а
       Хаспахтаах ха´ылытта±ас харахтаах,
       Оспуос ойдубутун са±а
       Дьотторутта±ас уостаах,
3370       Арбыйалаах саастыгы
       Хардарыта туппут курдук
       Тимир килиэ тиистээх, 
       Ки´и икки илиитин курдук
       Икки илиилээх,
       Ки´и икки ата±ын курдук
       Икки атахтаах,

175 Рук.: эбэт
176 Рук.: быраан
177 Рук.: эбэт
178 Рук.: абына-табын
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       Туруору у´уна
       Уон ордугуна икки са´аан холобурдаах,
       Т³гµрµччµ суона
3380       А±ыс быластаах
       Хаардаах от са±а
       Адьарай б³±³ атамаана,
       Лиэ´эй б³±³ бэрдэ,
       К³стµбэт б³±³ кµтµрэ,
       Ба´ыттан ата±ар дылы
       Килэгир тимир ки´и
       Тимир кириспэн ³тµµнэн
       Хамса быатын курдук
       Хам кэлгиллэн сытар эбит.
3390       Кини диэки хааннаа±ынан 
       Ха´ылыччы к³р³н баран 
       Ол курдук са²ара сыппыта:
       – Ûллаата! Ûллаатыгар, о±олоор,
       Буйайдааным-дайайдааным!
       Сир киэнэ киинэ сирдээх,
       Дойдум киэнэ ньуура дойдулаах,
       ¥рдµк тиити 
       ¥рдµнэн к³т³р
       £л³ссµµгэ миинэр
3400       ¥µт ма±ан аттардаах,
       ¥с айыы куо балыстардаах
       ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр,
       £тµ³ тойонум,
       ¥чµгэй быраатым,
       Хооддьуктаах бэйэм хо²куйан,
       С³´µ³хтээх бэйэм сµгµрµйэн,
       Дорообочой буоллун!
       Бу мин диэтэх ки´ини
       Аллараа б³±³ 
3410       ¥³ннээх куптуй
       Тµгэ±эр олохтоох
       Аллараа б³±³ харбыыр хахайа,
       ¥³´ээ б³±³ тµ´эр кыырда,
       Отто дойду тэбэр мохсо±оло буолбут,
       Бары²ныыры бараабыт,
       Сµ³дэ²ниири сµтэрбит,
       Ûраа±ын ыраастаабыт,
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       Чуга´ын чордообут
       Тимир Суодуйа тµ³кµн
3420       Бу хара²а хаайыылаан,
       Суон тµрмэлээн сытыарар.
       Ол буолла±ына эн
       Ар±а´ыттан тэ´ииннээх
       А´ыныылаах санаалаах
       Айыы дь³´³г³й о±ото буолла±ы²,
       Миигин 
       А´ыныылаах хараххынан к³р³н,
       Сµрэ±и² сµлµйэн,
       Быары² манньыйан,
3430       Бу кэлгиэбин сµ³рэн
       Хара²а хаайыыбыттан халбарытан,
       Суон тµрмэбиттэн т³л³рµтэн абыраа179!
       Кэнники мин да±аны
       £л³р кµ²²эр 
       £й³³бµл180 буолуом,
       Хаалар кµ²²эр 
       Хахха181 буолуом! – диэтэ.
       Маны истэн баран,
       ¥рµ² ¥³дµйээн обургу
3440       Бу тимир кириспэн ³тµµнµ
       У´угун к³рдµµ барбата,
       Тута-тута то±ута тыытан,
       Харбыы-харбыы182 хайыта тардан,
       То² боруу от курдук туманнаан,
       Сытыйбыт тэрэпиискэ курдук ы´ан
       Арааран кэбистэ.
       Онно буолла±ына абаа´ыта:
       «Абытай, атаас!
       Тутуу² ба±ас 
3450       То±о холуонай?
       Били баар эрэ
       О±о о²орор 
       Улуу сэппин,
       Ûччат тэрийэр

179  Рук.: абыра
180  Лит.: ³й³бµл
181  Рук.: хаха, салгыы хахха, хаххалыыр диэн к³нн³р³н сурулунна
182  Рук.: харбыы-харбы
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       Ûтык сэппин
       Т³рдµттэн тµ³рэ,
       Оло±уттан булгу 
       Тардан кэбисти²183! – диэн баран,
       Та´ыддьа сµ³дэс гынан хаалла.
3460       ¥рµ² ¥³дµйээн обургу
       £л³³рµ сытары
       £рµ´µйбµт курдук,
       Хаалаары сытары
       Хары´ыйбыт курдук,
       ¥ксэ биллибэт
       £тµ³нµ о²орбутунан,
       Ахсаана биллибэт
       Абыралы та´аарбытынан аа±ынна,
       Та´ыддьа баты´ан тахсан
3470       Утары к³р³н турбута.
       Адьарай б³±³ атамаана
       К³хс³ кµнµ бµ³лээн,
       Санна халлааны хаххалаан туран эттэ:
       – К³р эрэ, нойоон,
       А±ыс халлаан µрдµгэр олохтоох
       Ара±ас Айыы Тойон
       Айылгытын быйа²а
       Та²нары саккыраан 
       Тµ´эн и´эр эбээт,
3480       Тарбах талаана биллин,
       Илии дьолуота биллин,
       Биир быддьаабыппыт ыллын!
       Ол курдук этэн баран,
       И´ин тµгэ±иттэн мэгийэн184

       Ха[а]рдаах бугул са±а
       Хааннаах салахайынан
       Харахтары-сирэйдэри 
       Саба тибиирэн кэбистэ уонна 
       Бугул от са±а
3490       Болгуо тимир сутуругунан
       Кулгаах тааска биэрэн
       Чугунатан кэбистэ.
       ¥рµ² ¥³дµйээн буолла±ына

183  Рук.: кэбистим
184  Лит.: мэ²ийэн
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       Кµ³с бысты²а холобурдаах
       Т³йµ³рэн туран и´иттэ±инэ,
       Согуруу диэки со±отохто
       Û´ыы-ха´ыы,
       Ûй-хай,
       Ûта´ыы-со²о´уу буола тµстэ.
3500       Онтон сырайыттан-хара±ыттан
       Салахайын соттон баран
       £йд³н³рµн кытта,
       ¥с айыы куо балыстара
       Тус иннигэр кэлэн
       Ûта´а-со²о´о турбуттара µ´µ:
       – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
       Ûый-ыыйбытыан, 
       Аай-аайбытыан!
       ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
3510       Убакабыт о±отоо,
       Бу курдук 
       Туох дойду тыллаа±а этэн,
       Хайа дойду кырыыстаа±а кыраан,
       £й б³±³² ³´µллэн,
       Санаа б³±³² сай±анан;
       Ити би´игини уорбут-талаабыт
       Тимир Суодуйа обургуну
       ¥рµ² Аар Тойон дьµµлµнэн
       Би´иги до±ордоох тойотторбут
3520       ¥с ¥³кэт-Дьµ³кэт бухатыыраттар
       То±ус хос чугуун тимир ампаарга
       Хара²а хаайыылаабыттара,
       Суон тµрмэлээбиттэрэ,
       У´уга суох у´ун µйэлэргэ
       Сытарга ³лµµлээбиттэрэ,
       Уларыйбат уураа±ынан о²орбуттара;
       Ону баара,
       Эн кэлэ²²ин
       Бµгµ²²µ махтааттаах ма±ан кµн
3530       Ампаарын аддьатан,
       Кэлгиэтин сµ³рэн,
       ¥рµ² Аар Тойон
       Сµрдээх дьµµлµн сµтэрэн,
       Уларыйбат сокуонун утаран,
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       Улуу дойдуга суох 
       Улахан халы² айыыны о²орду²,
       Суон буруйга тµбэсти².
       Та´аарбыт абаа´ы²
       Хотун ойоххун
3540       Сырайдаахтан ордук
       Сыркыстаан Куону
       ¥³´эттэн тµ´эн истэ±инэ
       Супту чупчуруйан ылан баран,
       Тимир атын µрдµгэр тµ´эн
       Аллараа дойдуга куотта.
       Ону µс ³тµ³ кµтµ³ттэри²
       Эккирэтэн бардылар,
       Кыайан сиппэккэ кэллэхтэринэ,
       Эйигин µрµ² кµнтэн 
3550          Сµтэрэллэрэ буолуо!
          Ûый-ыыйбытын, 
          Аай-аайбытын! – диэн 
          Бµтэрэн эрдэхтэринэ,
          Собус-со±отохто
          Ту´ааннаах тус иннигэр
          ¥с сµрдээх сµµнэ
          Айыы бухатыыраттарын
          Атамаан бэттэрэ кэлэн
          Ли´игир гына тµстµлэр
3560          Уонна ол курдук
          Са²ара турбуттара µ´µ:
          – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
          Сир киинэ сирдээх,
          Дойду ньуура дойдулаах,
          ¥рдµк тиити 
          ¥рдµнэн к³т³р
          £л³ссµµгэ миинэр
          ¥µт ма±ан аттаах,
        ¥с айыы куо балыстаах
3570        ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр,
        Долуой акаары, 
        Тос мэник,
        Далай балыга, 
        Тай±а кыыла,
        Бµгµ²²µ ³р³г³йд³³х
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        ¥рµ² кµн µ³´µгэр
        ¥рµ² Аар Тойон дьµµлµнэн,
        То±ус халлаан уураа±ынан
        А±ыс µйэ тухары
3580        Хара±а185 хаайыыга анаммыт,
        То±ус µйэ тухары
        Суон тµрмэ±э сытарга суруллубут,
        ¥с сибиири кураанахтаабыт
        Улуу дойду ороспуойун
        Тимир Суодуйаны 
        Хара²а хаайыытыттан та´ааран,
        Суон тµрмэтиттэн 
        Т³л³рµтэн та´аара²²ын 
        Хотун ойоххун
3590        Хоонньугар уган ыытты²186.
        ¥с бµµрµктээх µ³дэн айа±ар
        ¥с хаамыынан урут тиийэн тµстэ.
        Ол халы² айыыгар,
        Хара²а буруй[г]ар
        Эппиэт тылгын этиппэккэ,
        Кэриэс тылгын истибэккэ,
        Субу халы² тириигин хайытан,
        Хара хаа²²ын то±он,
        Чэгиэн эккин сэймэктээн,
3600  ¥рµ² кµнтэн сµтэрэн,
  Бу дойду 
  £²µрэмэр о±ус са±а
  ¥³нµн ³йµ³тэ,
  Кунан о±ус са±а
  Хомурдуо´ун хонуга
  О²оробут! – диэтилэр.
  Ол кэнниттэн 
    У´ун суубулаан батастарын
    £р³ ууммутунан бардылар,
3610    Онно буолла±ына
    ¥с айыы куо балыстара
    Ха´ыытаспытынан ыстанан кэлэн
    Убайдарын куу´а тµспµттэр уонна 
    Уулаабатах уба´а хара±ын курдук 

185  Лит.: хара²а
186  Рук.: ыыттын
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    Уулаа±ынан унаарыччы к³р³н туран
    Ол курдук тыл этэ
    Турбуттара эбитэ µ´µ:
    – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
    ¥с ¥³кэт-Дьµ³кэт бухатыыраттар,
3620    До±ордоотор до±отторбут,
    Тойонноотор тойотторбут,
    Тохтоон бол±ойон к³рµ³ххµтµн
    Т³´³л³³х-хаччалаах буолуой,
    Би´иги этэр тылбыт эгэлгэтин
    Истэн и²ирэстээн к³рµ³ххµтµн?!
    Бу суон буруйдаах,
    Хара²а айылаах ки´и
    Би´иэнэ убайдаатар убайбыт,
    А±алаатар а±абыт этэ,
3630    Тойонноотор тойоммут этэ!
    Ол буолла±ына,
    Кини ³л³р буолла±ын[а]
    Би´иги да ордорбут сатаммат,
    Кинини ³л³р³н-сµтэрэн
    Сырдык тыынын быспакка,
    Сылаас тыынын тымныппакка эрэ,
    Тыыннаахтыы кµн накаа´ыгар
    Ûытан к³рµ³ххµтµн
    Т³´³л³³х-хаччалаах буолуо эбитэй?!

3640  К³рд³´³р б³±³ кµттµ³ннээх,
       Аатта´ар б³±³ ахсааннаах
       Буолар дииллэр,
       £тµ³ тылбытын ылыны²,
       Кэриэс тылгытын кэби´имэ²!
       Ûый-ыыйбытын, 
       Аай-аайбытын!
       – диэбиттэрин истэн баран,
       ¥с ¥³кэт-Дьµ³кэт бухатыыраттар ³йд³н³н,
       У±арыйан уоскуйдулар.

3650    Ол гынан бараннар
    Уларыйбат уураа±ы уурдулар,
    Сууйуллубат сокуону о²ордулар:
    Хара²а буруйдаах,
    Халы² айылаах,
    Хара суоллаах
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    ¥рµ² ¥³дµйээни
    Уон ордуга биэс сылга
    Бу то±ус хос чугуун ампаарга
    Тимир кэриэтэс* ³тµµнэн кэлгийэн
3660    Хара²а хаайыылыырга,
    Суон тµрмэлииргэ187;
    Атын буолла±ына
    Киэ² халлаан бостобуойугар
    Тохтоппокко сµµрдэргэ;
    Сыла туолла±ына,
    Хонуга ситтэ±инэ
    Атын эрэ анаан баран,
    Аан дойду 
    Айылгытын а´ыттан матарарга,
3670    Улуу дойду 
    Олохтоох уйгутуттан
    Туоратан баран,
    Сылаас уокка итиэрбэккэ,
    Сымна±ас оро²²о сынньаммакка,
    Кµ³х сири к³рб³кк³,
    Айыы да, 
    Абаа´ы да±аны
    А´ынан абыраабат дьиэн188,
    Кµн да ки´итэ,
3680    К³стµбэт да б³±³ 
    К³мµскээбэт гына о²ордулар.
    £л³р кµнµгэр 
    £лµгµн µ³н µ³бэхтиир, 
    Суор то²суйар гына о²ороннор,
    То±ус хос чугуун ампаарга
    Тимир кириспэн ³тµµнэн 
    Хамса быатын курдук
          Хороччу кэлгийэн баран
          Быра[±]ан кэбистилэр.
3690          Атын µ³´э халлаан 
          Бостобуойугар та´ааран,
          Баран189 хааллылар.
          ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр

187 Рук.: тµрмэлиргэ
188  Лит.: диэн
189 Рук.: бараан
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          Ол курдук 
          Хара²а хаайыыланан190,
          Суон тµрмэлэнэн,
          Кычча тыына,
          Кылагыр хара±ын уута
          Сыппыта эбитэ µ´µ.
3700       £р да сыппытын билбэтэ,
       £т³р да сыппытын ³йд³³б³т³,
       ¥³´эттэн да тµ´эн ³рµ´µйбэтилэр,
       Аллараттан да тахсан абыраабатылар,
       Хары´ыттарара191 хара±ын уута,
       К³мµскэтэрэ к³мµскэтин уута
       Буолан сыппыта.
       £л³р у´уга µтµрээтэ,
       Хаалар у´уга хаххалаата...
       Арай биир тэргэн ый са²атыгар,
3710       Тэбиэн кµн ³тµ³тµгэр
       Та´ыддьа са²а са²арар дуораана 
       Охсуллан и´илиннэ,
       Бу са²а маннык эбитэ µ´µ:
       – Анньыасах! Анньыасах!
       ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
       Итэ±эллээх иччикэм,
       Добугуордаах тойонум о±окото192,
       Истэр кэй чуор кулгаа±ы²193

       Эриэнэх буолла±ына,
3720           Мин этэр тылбын 
           Истэ дьарыгылаа,
           Ты² гынар тыыны²
           Тыыннаах буолла±ына,
       Мин са²арар са²абын
       Таба дугуйдаан сыт эрэ!
       Миигин та´ааран 
       ¥³´э халлаан бостобуойугар
       Уон ордугуна биэс сылга
       Тохтоппокко сµµттµлэр194.

190  Рук.: хаайыланан
191  Рук.: хары´ытатара
192  Рук.: о±охкото
193  Рук.: кулгаа±ын
194  Лит.: сµµртµлэр
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3730           Ол буолла±ына мин
           Хонук осторуок туолан,
           Кэм-кэрдии ситэн,
           Бодо-болдьох195 кэлэн,
           Бу босхолонон кэллим.
           Эн буоллаххына эмиэ,
           То±ус хос 
           Чугуун тимир ампаар
           Кµлµµ´э т³л³рµйдэ,
           Аана а´ылынна,
3740   Тимир кириспэн ³тµµ
   Кэлгиэ²196 с³лµннэ.
   Хамсыыр кµµстээх буоллаххына
   Туран тахсан к³р,
   Дьµдьµн-бараан дьµ´µ²²µн к³рд³р,
   Хаан-ча±аан сэбэрэ±ин харахтат,
   Иччикэйим о±отоо! – диэбит.
   Маны истэн баран,
   ¥рµ² ¥³дµйээн обургу
   Илиитин-ата±ын хамсатан к³рбµтэ –
3750       Тимир кириспэн ³тµµ кэлгиэтэ
       С³лл³н хаалбыт эбит,
       Туран то±ус хос ааннары 
       А´ыталаан тахсан
       Кµн сырдыгын к³рд³,
       Аан дойдуну анаарда.
       Атын к³рбµтэ буолла±ына:
       И²иир тара´аламмыт,
       И²нэлик у²уохтаммыт,
       Этирик тµ³стэммит,
3760        Дьар±аа у²уохтаммыт,
        Кµлµгµр иэччэхтэммит,
        Бы´а±ас быччы²наммыт,
        Тугул* туйахтаммыт,
        Нэктэл тµµлэммит.
        Бэйэтэ буолла±ына
        Биир оннук дьµ´µннэммит.
        Атын гытары197 к³сс³н

195  Лит.: бото-болдьох,
196  Рук.: кэлгиэн
197  Лит.: кытары
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        ¥³рэн-к³т³н,
        Уура´ан-сылла´ан баран,
3770        Тура-олоро толкуйдаан,
        Сыта-тура сыаналаан:
        «А±ыс иилээх-са±алаах
        Аан ийэ дойдубар бараммын,
        Т³р³³бµт-µ³скээбит
        Т³рµт буорбар т³нн³ммµн,
        Кµр µппэр, 
        Кµдэн баайбар
        Амтаннаах аспыттан а´аан,
        Аал уоппар иттэн сыламнаан,
3780        Сымна±ас ороммор сытан сынньанан,
        Бу кµн биэрбит к³т³р кынаппын,
        Айыы биэрбит тардыстар тала´абын,
        Тµ³т атахтаах тµргэн к³л³бµн
        Аан дойдутун ача кµ³±эр
        А´атан-сиэтэн,
        Халы² ку²ун сонотон,
        Хат таманын ха²атан баран,
        Хайтах гынарбын
        Сыта сыаналанан,
3790        Олоро толкуйданан к³рµ³м» 
        – диэн сананан баран,
        Атын µрдµк мындаатыгар
        Олоро тµ´эн айаннаан,
        Урут кэлбит суолун устун
        А±ыс иилээх-са±алаах
        Ахталыйбыт аан ийэ дойдутугар
        Тиийэн кэлэн к³рбµтэ:
        Аалай кµ³х кыры´ын
        Ассыын дири² гына
3800        Аал198 уот хасты салаан кээспит,
        ¥рµ²-хара тµµлээ±иттэн
        Таа±ылаах199 уба´а да±аны оппокко 
        Ончу суох буолбут,
        ¥с µйэ тухары
        ¥рµмэтийбэт µµт таала кµ³лэ
        О²оччу уолан хаалбыт;

198  Рук.: ааал
199  Рук.: таалылаах



¥Р¥¢ ¥£Д¥ЙЭЭН

115

        Кыптый кынаттаа±а
        Кылбаччы суох буолбут,
        А±ыс уор±алаах 
3810        Айда² уорук бала±ан дьиэтэ
        Адьас суох буолбут,
        Кырыыстаах кыраабытын курдук,
        Тыллаах эппитин курдук
        Элэй-балай 
        Эбэдэ´ин дуо´ун* буолбут.
        Манна буолла±ына
        Биир хамыйах
        А´ы булан а´аабата,
        Сап бы´а±а´ын са±аны 
3820        Булан-туттан ту´аммата,
        Атыгар буолла±ына
        Биир салаа ача кµ³х оту
        Булан амсаппата;
        Кы´ыылаах кы´ал±а
        Манна кы´айда,
        Бµтµннээх мµ´элгэ
        Манна мµ´эйдэ.
        Онно туран толкуй булунан,
        У´аты-туора уурталаан
3830        Оннугу тµмµктээтэ:
        «Саматтан илин хоту диэки,
        Ûй т³р³³бµт200

        Ûтык Дулла хайатын 
        Алын тэллэ±эр
        Ала´а дьиэлээх,
     Абаа´ыттан, айыыттан а²аардаах
     Ала Мондо±ой уда±ан диэн
     Ûкса ыаллаах,
     Чугас дьонноох этим ээ.
3840     Онно баран 
     Саатар тылла кэпсэтэн, 
     £ст³ са²ассан,
     Санаабын тар±атан,
     Бэспин мэччитэн кэлиэхпин
     С³п буолуу´у» – диэтэ.

200  Рук.: т³р³³бµµт
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     Атын миинэн,
     Былыргы сыддьыбыт суолунан
     Айаннаан-к³дµ³лээн201 тиийдэ.
     Абаа´ыттан, айыыттан а²аардаах
3850     Ала Мондо±ой уда±ан обургу
     Кµннµктээх сиртэн к³рд³,
     Биэрэстэлээх сиртэн биллэ,
     Ол гынан баран
     Чэлгиэннээх тэлгэ´этигэр
     Киирэ илигинэ,
     Дор±оонноох тула´атыгар 
     Тохтуу илигинэ,
     Ол курдук диэн
     Одурууннаах тылланан,
3860          Омуннаах ³ст³н³н
          То´уйбута эбитэ µ´µ:
          – Эчикиэйэ-эчикиэйэ,
          Иэдээн-куудаан,
          И´илик-та´ылык
          Эминэ тугуй!
          Сир киинэ сирдээх,
          Дойду ньуура дойдулаах,
          ¥рдµк тиити 
          ¥рдµнэн к³т³р
3870     £л³ссµµгэ миинэр
     ¥µт ма±ан аттаах,
     ¥с айыы куо балыстаах
     ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр обургу,
     ¥с сибиир тойоно
   ¥рµ² Айыы Тойон
   Уларыйбат уураа±ын утара²²ын,
   Сууйуллубат сокуонун туораа²²ын,
   Халы² айыыланан,
   Хара²а буруйданан,
3880        Айыы да±аны, 
        Абаа´ы да±аны а´ыммат,
        Ала´а дьиэ±э киирбэт,
        Аал уокка иттибэт,
        Амтаннаах а´ы а´аабат,

201  Лит.: к³тµ³лээн
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        Кэскиллээх тылы 
        Кэпсэппэт гына
        Улуу халлаантан ууруллан,
        Ûтык халлаантан 
        Ûйыллан бара²²ын,
3890        Сокуонтан туораабыт
        Миигин була²²ын,
        Уураа±ы утарааччыны 
        Миигин к³р³²²µн,
        Сылаас дьиэ±э киирээри,
        Амтаннаах а´ы а´аары,
        Кэскиллээх тылы 
        Кэпсэтээри и´э±ин дуо?
        £тµ³ бэйэлээх, 
        ¥чµгэй са²наах эрдэххинэ,
3900        Киэр-хайа буола тардыый!
        Хара харахпар к³стµмэ,
        Хапта±ай кулгаахпар и´иллимэ!
        Мин чэлгиэннээх тэлгэ´эбэр
        Киирэр кµннээх буоллаххына,
        Дор±оонноох тула´абар
        Тохтуур кµннээх буоллаххына,
        ¥рдµк халлаа²²а µ²сэммин
        ¥рµт ³тт³ ³рг³ст³³х,
        Алын ³тт³ кырыылаах
3910        Уот дуксуур балаа´ынан,
        ¥с у´уктаах, 
        Тµ³т кырыылаах
        Хааннаах тимир µ³рбэнэн
       Т³б³² оройунан
       Тобулу бырахтарыам,
       Киэр-хайа буола о±ус! – диэтэ.
       Маны истэн баран,
       ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр202

       Са²ыйа±ын уйбат курдук
3920       Санньыйда-санаар±аата,
       Сонун уйбат курдук
       Со²уйда-кутарайда203,
       М³ккµ´эр тыл мµлтµйдэ,

202 Рук.: бухатыр
203 Лит.: курутуйда
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       Эти´эр тыл э´иннэ,
       Кµµ´µлµµр санаа к³±µстµйдэ.
       Ол да буоллар,
       Атын эргилиннэри тардан туран
       Ол курдук са²ара-и²эрэ турбута:
       – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!

3930 Ûй т³р³³бµт 
  Ûтык хайатын
  Алын тэллэ±эр ала´алаах,
  Абаа´ыттан, айыыттан а²аардаах,
  Алын албастаах, 
  ¥рµт кубул±аттаах
  Ала Мондо±ой уда±ан обургу,
  Мин диэтэх ки´ини
  Бµгµ²²µ буомча кµммэр тµбэ´иннэрэ²²ин,
  Бу эн ба±ас эмиэ,

3940       Ала´а дьиэлээх,
       Аал уоттаах,
       Амтаннаах астаах буола²²ын,
       Хотумсуйан холдьохто±у²!
       Ол и´ин 
       Былыргы аар кырдьа±астар
       Сэ´эргиир сурахтаахтара:
       Ку´а±антан ха´ан да±аны
       Ку´а±ан тахсар диэн,
       Ол кырдьык буолар эбит;
3950       Абаа´ыттан а²аардаах ки´и
       Айыы айма±ын 
       Атаархаабат дииллэрэ,
       Эмиэ кырдьык эбит.
       Кэнники да ³ттµгэр
       £тµ³нµ о²орбокко,
       ¥чµгэйи санаабакка сыддьан
       Анараа дойдугар айаннаар,
       Хасса дьабы²²ар* тµ´ээр!
       Быдан-тэгэл быралыйар
3960       Бырастыы буоллун!!! – диэбит.
       Ол кэнниттэн
       Аан дойдутугар 
       Айаннаан кэлэн баран,
       Икки´ин санаа булунна:
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       «Мантан тус илин диэки,
       Кµн т³р³³н тахсар
       К³мµс Дулла хайатын
       ¥рµт ³ттµгэр олохтоох
       Кµн Тойон кыы´а 
3970  Кµ³гэддьин уда±ан диэн
  Ûкса ыалым, 
  Чугас до±орум
  Баар буолуох этэ.
  Онно баран сыддьан
  Амтаннаах аста а´аан,
  Кэскиллээх тылла 
  Кэпсэтэн кэллэххэ 
  С³п буолсу», – диэн, 
  Атын миинэн 
3980       Айаннаан барда.
       Кµн т³р³³бµт 
       К³мµс Дулла хайатын µрдµгэр
       £р³ сµµрдэн тахсан,
       Кµн Тойон кыы´а 
       Кµ³гэддьин уда±ан
       Чэлгиэннээх тэлгэ´этигэр,
       Дор±оонноох тула´атыгар
       Тиийэн кэллэ.
       Кµ³гэддьин уда±ан кинини
3990   Кµннµктээх сиртэн к³рд³,
   Биэрэстэлээх сиртэн биллэ,
   Томтор±олоох ойуулаах
   Тойон баабыр сэргэтин та´ыгар тахсан 
  То´уйан туран,
  Ол курдук диэн
  Тыл этэ,
  Са²а са²ара
  Турбута эбитэ µ´µ:
  – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
4000       Сир киэнэ киинэ сирдээх,
       Дойду киэнэ ньуура дойдулаах,
       ¥рдµк тиити 
       ¥рдµнэн к³т³р
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       £л³ссµµгэ миинэр204

       ¥µт ма±ан аттаах,
       ¥с айыы куо балыстаах
       ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр,
       Ûкса ыалым,
       Чугас до±орум о±ото,
4010  Хооддьуктаах205 бэйэм хо²куйан,
  С³´µ³хтээх бэйэм сµгµрµйэн,
  Тоно±остоох бэйэм нуо±айан тураммын
  Дорообону туттарабын!
  Бу эн,
  А±ыс дьайаалаах*
  Аллараа б³±³±³ ар±ахтаах,
  Тµµнµктээх тµбµйэ бараан тµгэ±эр
  Хотугу кутта±ар,
  ¥³ннээх куптуй µ³´µгэр
4020  ¥³скээбит-т³р³³бµт
  Сэттэ уон
  Иирэр дьэс эмэгэт сиддьиттээх,
  То±ус уон 
  К³нд³й206 хобо чуораан до±у´уоллаах,
  Сэттэ уон 
  Дьиикэй дэриэтинньик 
4030  Тириитэ та²астаах,
  Тµ³т уон 
  Ап сара´ын 
  Тириитэ дµ²µрдээх,
  £лµµ Кµп Дьа²саат
     Ойуун а±алаах,
     Ûнырыктаах Ûтык Солуонньай
     Уда±ан ийэлээх,
     Аллара207 б³±³
     Харбыыр хахайа буолбут,
     ¥³´ээ б³±³ 
     Тµ´эр кыырда,
     Отто дойду
4040        Тэбэр мохсо±оло буолбут,

204  Рук.: минэр
205  Рук.: ходдьуктаах
206  Лит.: к³²д³й
207  Лит.: аллараа
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        Сµ³дэ²ниири сµтэрбит,
        Бары²ныыры бараабыт,
        Ûраа±ын ыраастаабыт,
        Чуга´ын чордообут
        Тимир Суодуйа обургу
        А±ыс уон а²аарыйар
        Ап-дьэллик алба´ыгар,
        То±ус уон куладыйар
        Кулан-дьэллик кубул±атыгар
4050   Тµ³т ³ттµгµнэн тµбэ´э²²ин,
   Биэс ³ттµгµнэн бэринэ²²ин,
   А±ыс халлаан а±ата,
   То±ус халлаан тойоно буолбут
   ¥рµ² Аар Тойон
   Уларыйбат уураа±ын утара²²ын,
   Сµрдээх дьµµлµн кэ´э²²ин,
   Халбарыйбат хара²а айыылана²²ын,
   Сууйуллубат суон буруйдана²²ын,
   Ала´а дьиэ±э киирбэт,
4060   Аал уокка иттибэт,
   Амтаннаах а´ы а´аабат,
   Кэскиллээх тылы кэпсэппэт буолан,
   Мугу208 муннуттан булсан,
   Эрэйи э²ээриттэн сиэтэн
   Сыддьар бэйэкэйи²
   Аанай-туонай абаккатын эбитин,
   Нµ³нэй-аанай сµттµкэтин эбитин!
   Ûый-ыыйдарбын, аай-аайдарбын!
   Атаархаабытым и´ин
4070  К³м³л³´³рµм суох, 
       К³мµ´µм сыы´аа!
       Арай, му² саатар,
       Ала´а дьиэбэр киирэ²²ин
       Аал уоппар иттэн,
       Амтаннаах аста а´аан,
       Олорон уоскуйан,
       Сытан сынньанан тахсаахтаа209,
       До±орукам о±отоо! – диэбит.
       Маны истэн баран,

208  Лит.: му²у
209  Рук.: тахсаахта



¥Р¥¢ ¥£Д¥ЙЭЭН

122

4080   ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
   Атыттан тµ´э баттаан,
   То±ус сиринэн томтор±олоох
   Тойон баабыр сэргэ±э
   То±ус т³гµл туомтуу тардан
   Баайан кэби´эн баран,
   «Аата, абыранна±ым» диэх курдук
   ¥³рэ-к³т³ сиэтти´эн,
   К³мµс кµ³рэ²сэ бала±а²²а
   А²аат хал±анын а´ан биэрэн
4090     Амынньыар боруогун атыллатан210,
     Тыстаах баттахтаах
     Кµ³х бэдэр олбохтоох
     Маанылаах басты² оронугар
     Олордон кэбистэ.
     Аан дойду айал±атын211

     Араа´ынай талыы а´ын а±алан,
     Алаас сы´ыы курдук
     Ара±ас майдаан остуолугар,
     К³лµйэ кµ³лµ 
4100       Кµ³ддьэн212 кээспит213 курдук
       ¥рµ² к³мµс бµлµµдэтигэр
       Хаардаах бугул са±аны
       Тµ²-та² дьµккµтэн,
       Нэк бэргэ´э са±аны
       Тиэри-маары ыйыстан,
       А´аата-сиэтэ.
     Ааспыт бэйэтэ а´аан,
     Куоссуйбут214* бэйэтэ нµ³ссµйэн
     Халы² ха´аланна,
4110  Хат таманнанна,
  Томто±ор истэннэ,
  Тойбо±ор бы´ыыланна.
  Уонна ол курдук
  Тыл этэ,
  Са²а са²ара 

210  Рук.: атыллаатан
211  Лит.: айыл±атын
212  Лит.: кµрдьэн?
213  Лит.: кэбиспит
214  Лит.: куорсуйбут
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  Олорбута эбитэ µ´µ:
  – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
  Кµн Тойон кыы´а
  Кµ³гэддьин уда±ан,
4120  Ûкса ыалым,
  Чугас до±орум,
  Мин этэр тылбын
  Истэн и²ирэстээн,
  К³р³н дьарыгылаан 
  Олорууй эрэ!
  Эн хара бастаа±ы 
  Хары´ыйарга аналлаах,
  А´ыныылаах санаалаах,
  Ар±а´ыттан тэ´ииннээх
4130     Айыы Дь³´³г³й уда±ана буолла±ы²,
     Кµн дьонун
     К³мµскµµргэ к³²µллээх,
     К³хсµттэн тэ´ииннээх
     Кµн Дь³´³г³й уда±ана буолла±ы².
     Ол буолла±ына эн
     Мин халы² айыым,
     Хара²а буруйум ту´угар
     Аар215 тойонтон аатта´ан,
     Кµн тойонтон к³рд³´³н,
4140       Хара²а буруйбун халбарытан,
       Суон буруйбун 
       Сууйан к³рµ³ххµн
       Т³´³л³³х-хаччалаах буолуой?
       Ûтык тылбын ылынан,
       Аман тылбын 
       Аанньа±ыр±аан216 к³рµ³ххµн?
       – диэбитэ эбитэ µ´µ.
       Маны истэн баран,
       Кµн тойон кыы´а
4150       Кµ³гэлдьин уда±ан
       Уулаабатах 
       Улаан уба´а хара±ын курдук 
       Уулаа±ынан-хаардаа±ынан
       Унаарыччы к³р³н туран,

215  Рук.: Ааар
216 Аанньа диэн тылтан µ³скээбит туохтуур
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       Ол курдук эппитэ µ´µ:
       – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
       ¥µт ма±ан аттаах
       ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр,
       Ûкса ыалым, 
4160     Чугас до±орум,
     Кы´ыылаах тарбанарын курдук,
     Кы´ал±алаах са²арарын курдук
     Этиэххин эттэ±и²,
     Са²арыаххын217 са²арда±ы².
     Ол гынан баран
     ¥рµ² Аар Тойон
     Уураа±а уларыйбат,
     Дьµµлэ т³л³рµйбэт,
     А±ыс халлаан т³лк³л³³бµтэ
4170     Т³л³рµйбэт дииллэр этэ.
     Ол буолла±ына миигин
     Ала´а дьиэ±эр киллэрди²218,
     Аал уоккар итиэрди²,
     Амтаннаах аскын а´атты²,
     Кэскиллээх тылгын кэпсэтти²,
     Ол µрдµгэр ³р³ кэтэн
     Уураа±ы утаран уларыттараары,
     Дьµµлµ к³тµттэрээри,
     Сокуону сууйтараары
4180       Сыы´а сырыыны сыддьа±ын,
       Туора тылы этэ±ин диэн
       Халы² айыылыахтара,
       Хара²а буруйдуохтара,
    Итэ±эс айылыахтара,
    Быстах о²оруулуохтара,
    Суорума соруктуохтара буолла±а.
    Ол эрээри, эн тускар
    Хара тыыммын хары´ыйбаппын,
    Кµ³х тыыммын к³мµскээбэппин,
4190    Кэриэс тылгын 
    Кэби´иэхпин кэрэйэбин,
    Бэстэлиэнэй тылгын хаалларыахпын
    Бэкки´ээммин эрэйдэнэн к³рµµм!

217 Рук.: са²арыххын
218 Рук.: дьи±эр килэрди²
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    – дьиэбитэ219 эбитэ µ´µ.
    Ол курдук этэн-са²аран баран,
    Сототунан охсуллар
    Солко бытырыыстаах,
    Харытынан охсуллар
    Хампа бытырыыстаах,

4200  Кы´ыл са´ыл кылааннаах тµµтµн
  Та²нары сахсыйбыт курдук
  Кылбайар кы´ыл к³мµс кыа´ааннаах,
  ¥рµ² кµн дьµ´µлгэнэ кµлµмµрдµµр
  ¥рµ² к³мµс кµ´э²элээх,
  А±ыс уон 
  Ара±ас к³мµс чыллырыыттаах,
  То±ус уон 
  К³нд³й220 к³мµс хобо чуорааннаах,
  Сэттэ уон 

4210     Дьэ²кир к³мµс кэй эмэгэттээх,
     Кэрэмэс са´ыл 
     Кэтэ±ин тµµтэ киэргэллээх,
     Хара са´ыл 
     Хаба±ын тµµтэ дьар±аалаах,
     Сиэрэй саарба 
     Синньин тµµтэ синньэлээх,
     £±µллµбэт µрµ² к³мµс,
     Кылбайар кы´ыл к³мµс 
     Кыырар та²а´ын

4220  Кэтэн кэбистэ.
  К³лµйэ кµ³л µрµмэтийбитин курдук
  ¥рµ² к³мµс бµрµдэ´иннээх,

     То±ус сиринэн дор±оонноох
     К³нд³й к³мµс хоо²соордоох221

     Тµ³лбэ хаан дµ²µрµн
     £р³ тутта,
     То±ус ойуун кута
     О±олонон µ³скµµр
     Уйук хара ма´ыттан о²оруулаах
4230      Дь³л³кк³й к³мµс быарыгын
      Тµ²нэри харбаата,

219 Лит.: диэбитэ
220 Лит.: к³²д³й
221  Рук.: хоо²соордаах
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      Кытыылыыр сылгы
      Кымньыалыах222* холун курдук
      Салыньыар ма±ан былаайа±ын
      Та²нары дайбаата;
      Аал уотугар
      Ара±ас илгэни
      Барылаччы кутан биэрдэ,
      Ды²-да² охсон,

4240 Дыды²-дады² кыыран,
  А±ыс уон айхаат* ырыатын 
  Ûллаан айманан,
  То±ус уон дойгоот* тойугун 
  Туойан чопчуйан
  Барбыта эбитэ µ´µ:
  – Оой-оой ини,
  Доом-дом ини дом!
  Окко тµ´эрбэр ойуу²²а о²оруулаабыттар,
  Иккилээхпиттэн иичээ²²э тэрийбиттэр,
4250 Оччугуйбуттан уда±а²²а умсуйбуттар223,
  ¥стээхпиттэн µ³рбэ дµ²µргэ µ´µйбµттэр,
  Алталаахпыттан алгыстаахха анаабыттар,
  То±устаахпыттан тойуктаахха тускулаабыттар,
  Ойуун т³р³³н о±олонор
  Отут салаалаах
  Уйук хара маска о±олообуттар.
  Кэтэхпиттэн кэтээбит
  Кэлтэгэй кээлээни*,
  Ойо±оспуттан одуулаабыт
4260  Соххор муо´ааны*,

          Бэттэх-бэттэх буолу² эрэ!
          Дор±оонноох суолу 
          Тобулар кµнµм кэллэ,
          Силбиктээх суолу
          Тэлэйэр кµнµм кэллэ,
          Амырыыннаах аартыгы
          Арыйар кµнµм буолла,
          Дом-дом эрэ дом!
          Сэттэ уон 
4270      Кэй эмэгэт сирдьиттэрим,

222  Лит.: кымньыылыах
223  У´уйбуттар диэн суолта±а туттуллубут
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      А±ыс уон 
      Ап-хаахай* эмэгэт аргыстарым,
      То±ус уон 
      Чуураан*эмэгэт до±отторум,
      Айаным аргы´а 
      Аллаах Кыыртай,
      Суолум до±оро 
      Субуйа Сµµрµк,
      К³т³р кынатым 
4280  Кµрбµйэ Мэргэн,
  Сµµрэр ата±ым 
  Тµµрэй Дохсун,
  Бэттэх-бэттэх буолу²,
  Дом-дом эрэ дом!
  ¥с хаттыгастаах
  £нд³л ма±ан халлаан
  Дь³лл³н кулу,
  Сэттэ хаттыгастаах
  Дьэ²кир ма±ан халлаан
4290  Силэллэн кулу,
  А±ыс хаттыгастаах
  Ара±ас ма±ан халлаан 
  Арыллан кулу,
  То±ус хаттыгастаах 
  Добун ма±ан халлаан
  Тобуллан кулу!
  Боро² сылгы тириитин
  Тиэрэ таппыт курдук
  Кµ³х унаар ааттыктаах,
4300  Сиэр сылгы тириитин
  Тиэрэ таппыт курдук
       Сиэги ма±ан ааттыктаах,
       ¥кээр куйаас тыыннаах,
       ¥с кµннµк сиртэн
       ¥рµмэ кэ´иэх µктэллээх,
       Кµрµ² кулун кµлµмэннээх,
       Кугас кулун кумаардаах,
       Саалыыр кулун сахсыр±алаах,
       Ахтаах лаадан тµптэлээх,
4310       Ара±ас чимэчи панаардаах,
       Ûраас ырай ыырдаах,
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       Сырдык сыдьаай дойдулаах,
       Айылаа±ы224 ал±а´аабат,
       Буруйдаа±ы тумуннарбат
       Сµрдээх дьµµллээх,
       Ûнырыктаах ыйаахтаах
       А±ыс халлаан а±ата,
       То±ус халлаан тойоно,
       £рµ³ллээх бэргэ´элээх,
4320       Кэриэстиктээх тµ³стээх
       ¥µс-аас бэйэлээх
       ¥рµ² Аар Тойон аба±аккам!
       Хонуктаах сиртэн
       Хооддьуктаах бэйэм хо²куйан,
       Кµннµктээх сиртэн
       С³´µ³хтээх бэйэм сµгµрµйэн,
       Толонноох бэйэ±эр
       Тоно±остоох бэйэм нусхайан,
       ¥с сырдык кµлµккэр хаптайан,
4330       Хапта±ай к³мµс 
       Уллу²уоххар225 сырыыр±аан*,
       Та±ыстым эминэ тугуй!
       Аатта´ар б³±³ ахсааннаах,
       К³рд³´³р б³±³ кµттµ³ннээх.
       Бу отто дугуй
       Туруу бараан дойдуга
       Одун халлаантан о²оруулаан,
       Чы²ыс халлаантан дьыл±алаан,
       Ûтык халлаантан ыйаахтаан,
4340    Сэттэ улуу´у тэнитэргэ кэскиллээн,
    А±ыс улуу´у атарарга анабыллаан,
    То±ус улуу´у тунутарга добугуордаан,
    Икки ата±ы элбэтэргэ эбээ´инэстээн
    Т³кк³л³³н226 тµ´эрбиккит,
    О²оруулаан олохтообуккут
    Ар±а´ыттан тэ´ииннээх
    А´ыныылаах санаалаах
    Айыы дь³´³г³й айма±ын
    Аддьатыылаах санаалаах

224 Лит.: айыылаа±ы
225 Лит.: уллу²аххар
226 Лит.: т³лк³л³³н
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4350       Аан кµдэн тыыннаах,
       Адаар-дэгиэ тиистээх
       Адьарай б³±³ айма±а
       Ата±астыыр кµнэ кэллэ±инэ,
       Кµдэн хара тыыннаах
       К³стµбэт б³±³ улуу´а
       К³рµ³´µлµµр кµнэ кэллэ±инэ,
       Халбарыйбат халы² хал±ан,
4360    Т³л³рµйбэт суон сµддьµгэс буоларга
    Уларыйбат у[у]раахтаах,
    Т³л³рµйбэт т³кк³л³³х,
    ¥рдµк тиити
    ¥рдµнэн к³т³р
    ¥µт ма±ан аттаах,
    ¥с айыы куо балыстаах
    ¥рµ² ¥³дµйээн диэн ки´ини.
    Аллараа б³±³
    Харбыыр хахайа буолбут,
    ¥³´ээ б³±³
    Тµ´эр кыырда буолбут,
4370          Отто дойду
          Тэбэр мохсо±оло буолбут,
          Ûраа±ын ыраастаабыт,
          Чуга´ын чордообут
          Тимир Суодуйа обургу
          Агыс уон а²аарыйар
          Ап-дьэллик 
          Алба´ыгар хаптаран,
          То±ус уон куладыйар
          Кулан-дьэллик 
4380        Кубул±атыгар хотторон,
        Сыы´а µктээн,
        Халты хааман,
        Ал±ас санаан
        Халы² айыыламмыт,
        Хара²а буруйдаммыт.
        Ол оннугар буолла±ына
        Уон ордуга биэс сылга
        То±ус хос чугуун ампаарга,
        Хара²а хаайыыга,
4390            Суон тµрмэ±э сыппыт.
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     Ол буолла±ына
     Кэлэр ³ттµгэр
     Халы² айыытыттан халбарытан,
     Суон буруйуттан т³л³рµтэн,
     Дьоллоох оло±ун туругурдан,
     Кэскиллээ[х] оло±ун эргитэн,
     Ки´и буоларга кэскиллээн,
     Ураа²хай буоларга 
     О²оруулаан к³рµ³ххµн 
4400     Т³´³л³³х-хаччалаах буолуо эбитэй,
     Кµн тойонум,
     К³мµс аба±аккаам?! – диэбит.
     Итигирдик ырыа ыллаан,
     Тойук туойан бµтэрэн и´эн,
     Эти² охсорун курдук эмискэ,
     Ох тµ´эрин курдук со±отохто
     Тиэрэ баран ³л³н тµстэ;
     Тыын бы´а±а´ын тыына,
     Тыл бы´а±а´ын этэ сыппыт:
4410  – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
  ¥µт ма±ан аттаах
  ¥рµ² ¥³дµйээн
  £тµ³ до±орум,
  ¥чµгэй быраатым,
  £тµ³ тылбын
  £йд³³н и´ит,
  Кэриэс тылбын
  Кэри²нээн и´ит!
  Бу миигин буолла±ына
4420  Улуу халлаан 
  Уларыйбат уураа±ын уларыттараары,
  То±ус халлаан 
  Тохтубат сокуонун то±оору,
  Санаа² уу´унан,
  Тылы² дьоро±ойунан эрэнэн
  Сэттэ халлааны силэйэн,
  А±ыс халлааны ар±аран,
  То±ус халлааны тобулаан227

  Та±ысты² диэннэр

227  Тобулан диэн суолта±а туттуллубут
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4430         Халы² айыылааннар,
         Хара²а буруйда[а]ннар,
         То±ус халлаан балаа´а
         ¥рµт ³тт³ ³рг³ст³³х,
         Алын ³тт³ кырыылаах
         Орой-буурай
         Уот дуксуур балаа´ынан,
         ¥с у´уктаах,
         Тµ³т кырыылаах
         Хааннаах тимир µ³рбэнэн
4440    Т³б³м оройунан
    Нохтоолоох228 сµрэхпин оттотунан 
    Тобулу бырахтаран тµ´эрдилэр.
    Ол буолла±ына
    Эн иннигэр
    £л³рбµн утуйарга холоотум,
    Сытыйарбын сынньанарга холоотум,
    Сырдык тыыным бы´ынна,
    Сылаас тыыным тымныйда.
    У²уохпун та´аара²²ын
4450    Ураанньыктаах ходдьо±ой229* ма±ан
    Тумулга та´аара²²ын,
    То±ус са´аан ии²²э туттаран,
    Муустаах булуу´у булларан,
    Хоннубат230 холбо±о ууран,
    Хара буорунан хаппахтаан,
    Ма±ан буорунан баттатан,
    Кµ³х буорунан к³м³н,
    Илин ³ттµбµн илбиргэстээн,
    Согуру ³ттµбµн со´олоон,
4460    Ар±аа ³ттµбµн чардааттаан,
    Хоту ³ттµбµн хоргоддьуннаан231,
    Кэриэспин килбэтэн,
    Чардааппын сандаардан кэби´ээр.
    Уонна буолла±ына
    Кэнэ±э´ин кэнэ±эс,
    Хойутун хойут

228  Лит.: нохтолоох
229  Лит.:хордо±ой
230  Лит.: хо²нубат
231  Лит.: хор±олдьуннаан
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       Ки´и буолар кэмнээх,
       Ураа²хай буоларга о²о´уллар,
       Саха буоларга салаллар
4470    Кµннээх буоллаххына,
    Холбобуттан хостоо²²ун232,
    Булууспуттан була²²ын233,
    Хара далайга хасты сууйа²²ын,
    Кµ³х далайга к³²µ сууйа²²ын,
    Салгы²²а сайа о±устаран баран,
    А±ыс хаттыгастаах
    Ара±ас ма±ан халлаа²²а ала´алаах,
    Кµ³х от дьалбыырдаах,
    К³нд³й ат бытырыыстаах,
4480    Абыраллаах алгыстаах,
    Кэскиллээх кэниэрдээх,
    Дьоллоох тойуктаах
    А±ыс айыы дьаргыл уда±аттарын
    Û²ыран тµ´эрэ²²ин,
    Салгын куппун салайтаран, 
    Буор куппун булларан, 
    Ийэ куппун эргиттэрэн
    К³р³³р эрэ!
    £тµ³ до±орум,
4490    ¥чµгэй быраатым,
    Быдан тэгэл234

    Быралыйа бырастыы буоллун!
    Итигирдик235 этэн-са²аран баран,
    £л³н хаалбыта эбитэ µ´µ.
    ¥рµ² ¥³дµйээн обургу
    Ити эппитин курдук та´ааран,
    Ураанньыктаах
    Хондо±ой* ма±ан тумулга
    То±ус са´аан дири² иини
4500           Тобулу µктээн кэбистэ,
           Онно уган
           Булуу´у булларан,
           Холбо±о куустаран,

232  Рук.: хостоо²²у²
233  Рук.: була²²ы²
234  Лит.: тэгил
235  Рук.: итигирдин
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        Хара буорунан хаххалаан,
        Ма±ан буорунан баттатан,
        Кµ³х буорунан к³м³н,
        Илин ³ттµн илбиргэстээн,
        Согуру ³ттµн со´олоон,
        Ар±аа ³ттµн сарбынньахтаан,
4510   Хоту ³ттµн хор±оддьуннаан,
   Кэриэ´ин килбэтэн,
   Чардаатын сандаардан,
   Киэргэтэн о²орон кэбистэ.
   Ол кэнниттэн
   Сонун уйбат буола со²уйан,
   Са²ыйа±ын уйбат буола санньыйан,
   А±ыс иилээх-са±алаах
   Аан ийэ дойдутугар 
   Эргийэн тиийэн кэлэн,
4520       Биир хамыйах а´ы
       Булан а´аабата,
       Би[и]р сап бы´а±а´ын са±аны
       Булан ту´аммата,
       Биир ытыс са±а
       Кµ³х кыры´ы булан к³рб³т³.
       Утуйан к³рд³ – 
       Уута кэлбэтэ,
       Сытан к³рд³ – 
       Сылаата тахсыбата,
4530  Сыддьан к³рд³ – 
  Санаата табыллыбата;
  Аллараттан да тахсан
  Абырыыр суох буолла,
  ¥³´эттэн да тµ´эн
  £рµ´µйэр суох буолла.
  Онтон буолла±ына
  Биир ³тµ³ кµн µ³´µгэр,
  Тэбиэн кµн ³тµ³тµгэр,
  Тэргэн ый са²атыгар
4540      ¥рдµк тиити 
      ¥рдµнэн к³т³р
      £л³ссµµгэ миинэр
      ¥µт ма±ан ата
      Ол курдук диэн
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  Тыл этэ, 
  Са²а са²ара
  Турбута эбитэ µ´µ:
  – Анньаасах! Анньаасах!
  ¥с айыы куо балыстаах
4550       ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
       Итэ±эллээх иччикэйим,
       Добугуордаах тойонугум,
       Мин диэтэх ат сылгы
       Этэр тылым эгэлгэтин
       Иэдэскэр µµммµт
       Тэргэн ый н[ь]эмиэтэ
       Кэй чуор кулгааххынан
       Истэ и²ирэстээн турууй эрэ,
       Са²арар са²ам саба±атын
4560    Таллан таас оройгор
    Таба дугуйдаан тур эрэ!
    Би´иги бу 
    Аан ийэ дойдубутугар сыддьаммыт
    Ки´и буолар кэскилбит,
    Ураа²хай буолар о²о´уубут
    Ха´ан да кэлиэ суо±а,
    Улуу халлаан уураа±а
    Ха´ан да уларыйыа суо±а,
    То±ус халлаан добугуора
4570  Ха´ан да тохтуо суо±а;
  Эрдэ турар 
  Элэгэ буолуохпут,
          Хойут утуйар 
          Хо´ооно буолуохпут,
          ¥рдµк ааппыт аддьаныа,
          ¥рµ² сирэйбит киттийиэ236.
          Ол кэриэтин би´иги
          Бу алын албастаах
          Аддьаппыт адьарайы,
4580       Бу µрµт кубул±аттаах
       Талаабыт ороспуонньугу
       Тимир Суодуйаны
       Ир суолун ирдээн,

236  Лит.: киртийиэ, салгыы киттийиэ диэнинэн хаалларылынна
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       То² суолун тордоон,
       К³ппµт суолун к³рд³³н,
       Барбыт суолун баты´ан
       К³рµ³х эрэ!
       Би´иги 
       Киэ² халлаантан кэскиллээх,
4590       Одун халлаантан о²оруулаах,
       ¥рдµк халлаантан µлµгэрдээх,
       Ûтык халлаантан ыйаахтаах,
       Ки´и т³рдµн кэскиллиир,
       Саха т³рдµн салайар
       Ûтык ыйаахтаах,
       Одун о²оруулаах этибит.
       Ол буолла±ына би´иги, 
       Арай, ³ст³³хпµтµн ³л³р³н,
       Саастаахпытын дьаныйан,
4600       Кэскиллээх кэргэ²²ин,
       Холоонноох хотун ойоххун
       Сырайдаахтан ордук
       Сыркыстаан Куону
       Эт бэйэтин эргитэн,
       Турар бэйэтин тутан
       А±алар кµннээхпит буоллар,
       Кµммµт тахсыа этэ,
       Кµ³±µ к³рµ³ этибит,
       Суон буруйбут солбонуйуо этэ,
4610               Халы² айыыбыт, 
               Хара²а буруйбут
    Халбарыйыа этэ.
    Ол курдук 
    Кыайбат кµннээх буоллахпытына,
    Ол дойдуга 
    ¥³н ³йµ³тэ,
    Суор сокууската буоларбыт 
    Эмиэ ордук буолуо!
    – диэбитэ эбитэ µ´µ.
4620    Маны истэн баран
    ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
    ¥³рэ и´иттэ,
    ¥чµгэй битэ татта,
    Со²уйбут бэйэтэ
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    Суор±аны арыйа таппыт курдук,
    Санньыйбыт бэйэтэ
    Са²ыйа±ы хастыы таппыт курдук,
    Быып[п]астыбыт бэйэтэ
    Быаны сµ³рэ таппыт курдук
4630         Буола тµстэ.
         Уонна ол курдук
         Са²ара-и²эрэ
         Турбута эбитэ µ´µ:
         – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
         Соно±о´ум о±ото,
         Кµнµм биэрбит к³л³т³,
         Та²арам биэрбит тала´ата,
         Айыым биэрбит ата,
         Ûйаастар ырыганым,
4640         Тардыстар тала´ам,
         Этиэххин этти²,
         Са²арыаххын са²арды²:
         Ханна да ³л³рбµт син биир!
         Мин бэйэлээх буолан баран
         £ст³³хпµн ³´³г³йд³³б³кк³,
         Саастаахпын дьаныйбакка,
         Илиим анныттан
         Иэдэппити ирдээбэккэ,
         Ата±ым анныттан
4650       Араддьыппыты237 батыспакка,
       Манна ³лл³хпµнэ –
       ¥рдµк аатым аддьанар,
       ¥рµ² сирэйим киттийиэ,
       Эрдэ турар элэгэ,
       Хойут утуйар 
       Хо´ооно буолуом.
       Ол буолла±ына сибилигин 
       Тиэтэлтэн тµргэнинэн,
       Тµргэнтэн ыксалынан
4660          Бара-хайыы тардыах!
          Ол курдук этэн баран,
          ¥µт ма±ан атын µрдµгэр
          Хап-бааччы олоро тµстэ,

237  Лит.: аралдьыппыты, салгыы араддьыппыты диэнинэн хаалларылынна



¥Р¥¢ ¥£Д¥ЙЭЭН

137

       Тус ар±аа диэки
       Былыргы барбыт суолунан
       Кы´ыны кырыатынан билэн,
       Сайыны самыырынан билэн,
       Саа´ы хахсаатынан билэн,
       Кµ´µнµ ³ксµ³нµнэн билэн
4670    Айаннаан к³дµ³лээн,
    Сир ийэ 
    То²ус ки´и
    Туут хайы´арын курдук
    £р³ кэдэрийэн тахсыытыгар,
    Ки²киниир киэ² халлаан
    Ньууча ки´и балааккатын курдук
    Та²нары намылыйан тµ´µµтµгэр,
    Сир халлаан икки
    Халлан* ат тии´ин курдук
4680         Аалсан хабыды´ар сиригэр
         ¥рµт ³тт³ µмµрµк,
         Оттото бµ³рдээх,
         Алын ³тт³ дэлби´эх,
         Тµгэ±э биллибэт
         Тµµнµктээх тµбµйэ бараан
         Дойдуга тµ´эр
         ¥с бµµрµктээх
         £лµскэннээх µ³дэн айа±ар
         Тиийэн кэлбитэ.
4690         Онно буолла±ына
         ¥µт ма±ан ата
         Тµ³т тµ³рэ² к³мµс туйа±ын
         Ба±аналыы тэбэн кэбистэ,
         Хаардаах бугул са±аны
         Сахсаччы саахтаан кэбистэ,
         К³лµйэ кµ³л са±аны
         Эрэличчи238 ииктээн кэбистэ
         Уонна ол курдук диэн
         Тыл этэ, 
4700         Са²а са²ара
         Турбута эбитэ µ´µ:
         – Анньаасах! Анньаасах!

238 Лит.: эриличчи
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         Итэ±эллээх иччикэйим,
         Добугуордаах тойонугум
         ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр,
         £тµ³ тылбын 
         £йд³³н тур,
         Ûтык тылбын 
         Ûрыыналаан239 тур!
4710         Бу µс бµµрµктээх
         £лµскэннээх µ³дэн айа±ар
         Бо±уйар босхо бастаах
         Боро² ураа²хай,
         Иэгэйэр икки атахтаах
         Эт бэйэтинэн,
         Эриэнэх хаанынан
         Киирбэт сирэ буолуо±а.
         Сур б³р³лµµ улуйа турар,
         Тордуйалаах хааны
4720   То±ута ы´ыахтыыр
   ¥³рбэ доло±одо´ун* µктэллээх,
   Суон ку²у сулуйан хаалар,
   Сырган240 э´элии часкыйа турар,
   ¥²µµ-батас µктэллээх
   Хааннаах Харгыйа хара ааттык,
   Оботтоох улуйа-кэлийэ оспуос диэн 
   Бу буолуо±а.
   Ол буолла±ына
   Миигин манна
4730   Ара±ах241* мас гынан
   Тэбэн кэбис,
   Бэйэ² буоллаххына,
   Бу ааттык айа±ар
   Сэттэ салаалаах
   Сэлээр мэнэрик т³рд³ иитиллэр
   Дьэбиннээх тимир тирэх мас
   Баара буолуо,
   Ол маска оттоку салаатыгар
   Тµµлээх µ³н буола²²ын тµµрµллэн,

239  Лит.: ыры²алаан
240  Лит.: сыр±ан, салгыы сырган диэнинэн хаалларылынна
241  Лит.: ары²ах
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4740      Халы²242 хатырыгар хаххаланан
      Сытан к³р³³р эрэ.
      Онно буолла±ына
      Анна биллибэт амнахтаах,
      ¥³дэн тµгэ±эр ар±ахтаах,
      Тµгэ±э биллибэт
      Нµкэн бараан дойду 
      Тµгэ±эр ордуулаах,
      Кэдэри-мадары аймахтаах,
      Дьуон-дьайаан сыганнаах,
4750         Дьайаан-эккин таайдаах,
         А²аар харах,
         Анньыы тумус,
         Дэгиэ ты²ырах,
         Дэлэкиир кулгаах
         Тимир Тымылыайка обургу
         £²н³н ³²³й³н тахсан,
         Тэбиэн кµн киириитигэр,
         Тэргэн ый туолуутугар
         £л³р ³лµµ хара
4760   Киниэрдээх243 киргил кыыла буолан,
   Ол тимир тирэх мастан
   ¥³ннээн а´ыыр µгэстээх.
   Онно эн буоллаххына
   Амсыырда[а]х ап хомо´ун
   Айа±ар тµбэ´э²²ин,
          ¥с у´уктаах,
          Тµ³т кырыылаах
          Тимир µ³рбэ буола²²ын,
          Хомо´уннаах 
4770        Куорай далаан куолайыгар
        Туора тµ´эн,
        Тобулу сааллан к³р³³р эрэ.
        Ол буолла±ына кини
        Отто дойдуну244

        Ула±аатынан эргийэ сыддьан
        ¥с ый хонугар хотуолуо±а,
        ¥³´ээ дойдуга тахсан

242  Рук.: халын, салгыы халы² диэн к³нн³р³н сурулунна
243  Лит.: кэниэрдээх
244  Рук.: дойнуну



¥Р¥¢ ¥£Д¥ЙЭЭН

140

        ¥ргµлдьµ к³т³ сыддьан 
        ¥с ый хонугар хотуолуо±а,
4780     Аллараа амнахтаах µ³дэн тµгэ±эр
     Ар±ара сыддьан
     ¥с ый хонугар хотуолуо±а.
     Онно, эр эрэ буоллаххына,
     Тµ´эр буолаайа±ын!
     Онтон буолла±ына кини
     Кы´ал±а±а кыбыллан,
     Му²²а булларан,
     Эрэйгэ эриллэн,
     Аддьаххайга айдаран,
4790         Айа±алыы сатаан
         Кыстыктаах кылаабынайа,
         £тµйэлээх ³тµ³тэ,
         А±ыс уус т³рд³
         Алаанай уус,
         То±ус уус т³рд³
         То´о±ос уус,
         Кы´алаах кырдьа±а´а
         Кытаатай Бахсы уустар
         Кыыдааннаах кытаанах 
4800  Кыстыгар баран хотуолуо±а,
  Онно дьэ, тµ´эн к³р³³р.
  Кинилэр уорааннаах уот кы´аларыгар 
  У´аарылыннаххына,
  Охтубат о²оруулаах
       Ки´и буоллаххына,
       Ордон та±ыстаххына,
       Оччо±о эрэ
       £ст³³ххµн ³´³г³йдµ³²,
       Саастааххын дьаныйыа² этэ.
4810     Чэ, быралыччы бырасты[ы]!
     – диэбитэ эбитэ µ´µ.
     ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
     Маны истэн баран,
     ¥µт ма±ан атыттан245

     Тµ´э баттаан,
     ¥с т³гµл уураан,

245  Рук.: аттыттан
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     ¥с т³гµл сыллаан бырастыыла´ан,
     «Ара±ах хаты² буол!» диэн
     Ал±аан туран тэбэн,
4820     Ара²ах хаты²246 о²орон кэбистэ.
     Бэйэтэ буолла±ына
     ¥²кµрµйэн-кµ³лэ´ийэн
     ¥рµ² тµµлээх µ³н буолан,
     Сэттэ сэлээр мэнэрик 
     Т³рд³ иитиллэр
     Сэттэ салаалаах
     Дьэбиннээх тимир тирэх маска,
     Оттоку салаатыгар тахсан
     Халы² хатырыгар 
4830     Хаххаланан са´ан сытта.
     Ол сытта±ына
     Биир тэбиэн кµн киириитигэр,
     Тэргэн ый туолуутугар
     А²аар харах,
     Анньыы тумус,
     Дэгиэ ты²ырах,
     Дэлэкиир* кулгаах
     Тимир Тымылыайка обургу
     ¥с бµµрµктээх

4840  £лµскэннээх µ³дэн айа±ыттан
       £л³р ³лµµ хара
       Киниэрдээх тимир киргил кыыл буолан
       £р³ к³т³н кµпсµйэн тахсан,

        Ол сэттэ салаалаах
        Сэттэ сэлээр мэнэрик
        Т³рд³ иитиллэр
        Дьэбиннээх тимир тирэх мастан
        ¥³ннээн сиэн
        Лобугуратан и´эн,
4850        Отто салаа±а
        Халы² хатырыкка
        Хаххалана сытар
        Тµµлээх µ³нµ,
        У´ун дуксуур тумсунан
        Халы² хатырыгы

246  Рук.: хатын
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        Хайа охсон,
        Амсы[ы]рдаах 
        Ап хомо´ун айа±ар
        Лап гыннаран ылан
4860        Хомо´уннаах 
        Куорай далаан куолайыгар
        Ûйыстан дьµккµтэн истэ±инэ,
        ¥с у´уктаах,
        Тµ³т кырыылаах
        Тимир µ³рбэ буолан
        Туора тµ´эн,
        Тобулу саалла тµстэ.
        Онно буолла±ына
        Тимир киргил кыыл
4870        Ха´ыытыы-ха´ыытыы
        Хатаннык ха[а]хтаата,
        ¥³гµлµµ-µ³гµлµµ
        £лµскэнник ³³хт³³т³ – 
        Тимир µ³рбэ
        Т³нн³н тµспэтэ;
        Уолусханнык ыксаата,
        У´уутуу-у´уутуу
        Отто дойдуну
        Ула±аатынан урбачыйа сыддьан,
4880        То±ус уон хонук 
        Туолуор дылы
        То²хойо-то²хойо хотуолаата – 
        Ту´ата суох буолла;
        Онтон буолла±ына
        £³хтµµрэ µксээтэ,
        ¥³гµлµµ-µ³гµлµµ
        ¥³´ээ дойдуга тахсан
        ¥ргµддьµ к³т³н сыддьан,
        ¥с ый хонуга 
4890        Туолуор дылы
        £кч³й³-³кч³й³ хотуолаата – 
        £тµ³нµ булбата;
        Онтон буолла±ына
        Айаката алыстаата,
        Аймана-аймана
        Аллараа дойдуга тµ´эн
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        ¥с ый хонуга
        Туолуор дылы хотуолаата – 
        Абыралы булбата.
4900        Аа´ан баран
        Айа±алыы сатаан,
        А±ыс уус т³рд³
        Алаанай уустарга,
        То±ус уус т³рд³
        То´о±ос уустарга,
        Кы´алаах т³рд³
        Кытаатай Бахсы уустарыгар
        Тиийэн кэллэ.
        Онно буолла±ына
4910        Улуу булгунньа±ы
        Умсары уурбут курдук
        Кыскыырдаах
        Кытаанах ыста[а]л кыстыктарын
        Кылбайар киинигэр
        Кынайа-кынайа хотуолаата.
        Онно буолла±ына
        ¥с у´уктаах,
        Тµ³т кырыылаах
        Тимир µ³рбэ кэлэн
4920        Кыстык µрдµгэр
        Кы²кыр гына тµспµтµн,
        Кы´алаах кырдьа±а´а
        Кытаатай Бахсы уус
        Кырдьа±ас харыйалары
        Хардарыта туппут курдук
        Кыбыырдаах*
        Кытаанах ыстаал кыта±а´ынан
        Кыбыттаран ылан,
        Уон уот итиитэ итиилээх,
4930        Кы´ыл сыыры
        Кыа´ахтыы уурбут курдук
        Уорааннаах 
        Уот тууспан кы´атыгар бырахта.
        Суон тиит т³рдµн курдук
        Сомо±о тимир сор±олоох,
        Кµлµк хара тумул са±а
        Кµпсµµрдээх 
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        Кµ²кµйэ хара кµ³тµнэн
        К³к³³н³й уус кµ³ттээн
4940        Кµµгµнэтэн барбыта µ´µ.
        Онно буолла±ына
        Кытаатай Бахсы уус
        Ол курдук диэн
        Тыл этэ, 
        Са²а са²ара
        Олорбута эбитэ µ´µ:
        – Ûллаата-ыллаата!
        Ар-дьаалы, 
        Ар-таатай247 о±олоор!
4950        Куо±айар мас холло±остоох,
        Иэгэйэр мас эккиннээх,
        Уолар чалбах уулаах,
        Охтор куру² мастаах,
        Орохсуйар от кырыстаах
        Отто дугуй
        Туруу бараан дойдуга
        Киэ²э-былаана биллибэт
        Кэтит Сибиир тэриллиэ±иттэн
        Сир киэнэ киинэ сирдээх,
4960        Устата-туората биллибэт
        Отто Сибиир о²о´уллуо±уттан
        Дойду киэнэ
        Туналыйар ньуура дойдулаах,
        ¥рдµк тиити
        ¥рдµнэн к³т³р
        £л³ссµµгэ миинэр
        ¥µт ма±ан аттаах,
        ¥с айыы куо балыстаах
        ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр обургу,
4970        Би´иги диэтэх уустар
        Сэттэ биттэхтээх
        Силбиктээх суолбутун сэлэйэн248,
        А±ыс дьайаалаах
        Амнахтаах суолбутун арыйан,
        То±ус то±ойдоох
        Дор±оонноох суолбутун тобулан,

247  Тэ²нээ: аар-татай!
248  Лит.: силэйэн
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        Ат уйбат
        Албан ааппытын ааттаан,
        О±ус таппат
4980        Дьо´ун сурахпытын сураан
        Кэлбит буоллаххына,
        Би´иги диэтэх уустар
        Кы´ыл сыыры
        Кыа´ахтыы уурбут курдук
        Уорааннаах 
        Уот тууспан кы´абытыгар
        То±ус уот итиитэ 
        Итиитигэр ирэ²²ин,
        Отох о²оруулаах,
4990        Итэ±эс ирээттээх,
        Быстах ыйаахтаах,
        £´µллэ±эс µµдэ´иннээх*
        ¥³дэн буоллаххына,
        ¥с хонон баран
        ¥рэллэ уулан249,
        ¥рµ² кµл буолан
        Кµдэ²²э к³т³н,
        Салгы²²а сай±анан хаал эрэ!
        Ол буолла±ына
5000        Отто о²оруулаах,
        Ситэтэ суох сэрибиэйдээх
        Ки´и буоллаххына,
        Сэттэ хонон баран
        Симэлийэ уулан,
        Сиик буолан
        Сиргэ тимирэн хаал эрэ!
        Оттон, о±олоор,
        Охтубат о²оруулаах,
        Быстыбат тыыннаах,
5010        Ûраахтан ыйаахтаах,
        Ки´и буолар кэскиллээх,
        Ура[а]²хай буолар уссуннаах250,
        А±ыс халлаан
        Аркыыбатыгар анньыллыбыт,
        То±ус халлаан

249  Лит.: ууллан
250  Лит.: урсуннаах, салгыы уссуннаах диэнинэн хаалларылынна
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        Сурунаалыгар суруллубут
        Ки´и буоллаххына,
        То±ус хонон баран
        Томтойо µллэн,
5020        Торолуйа улаатан
        Тахсаар эрэ!!! – диэбитэ µ´µ.
        Ол курдук
        Кинилэр обургулар
        Кµпсµµрдээх 
        Кµ²кµйэ хара кµ³ттэринэн
        Кµ³ттээн кµµгµнэтэн,
        То±ус хонук
        То²хоччу туолуутугар
        Томтойо µллэн,
5030        Торолуйа улаатан,
        Кы´ыл сыыры
        Кыа´ахтыы уурбут курдук
        Уорааннаах 
        Уот тууспан кы´аларын
        ¥²тµ251 тыыллан кэбистэ.
        Онно буолла±ына
        Кы´алаах кырдьа±а´а
        Кытаатай Бахсы уус
        Кырдьа±ас харыйаны
5040        Хардарыта туппут курдук
        Кытаанах ыстаал кыта±а´ынан 
        Кытаахтатан та´ааран,
        Хомо µрэ±и
        Бы´а баттаабыт курдук
        Хоруудалаах уутугар
        Бар гына бырахпыта –
        ¥рµ² ¥³дµйээн обургу
        Бэйэтэ-бэйэтинэн буолан
        Тыылла тµспµтэ µ´µ.
5050        Онно буолла±ына
        Ааттаах бухатыыр
        Та²нар та²а´ын
        Таптайа охсон биэрдилэр,
        Туйгун бухатыыр 

251  Лит.: µлтµ
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        Туттар сэбин 
        То²суйа охсон биэрдилэр,
        Ол кэнниттэн
        Кы´алаах кырдьа±а´а
        Кытаатай Бахсы уу´а
5060        Ол курдук диэн
        Са²а са²ара, 
        Тыл этэ
        Олорбута эбитэ µ´µ:
        – Ûллаата! Ûллаатыгар о±олоор!
        ¥µт ма±ан аттаах
        ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр обургу,
        Би´иги диэтэх уустары
        Анараа дойдуттан
        Аат ааттаан,
5070        Албан оккуйан252 кэлбит
        Аты² этигэр,
        Ата±ы² соболо²ор
        А±а к³л³´µммµтµн
        Ар±аабытынан та´ааран,
        Ийэ к³л³´µммµтµн
        Иэммитинэн сµµрдэн,
        Уу к³л³´µммµтµн
        Уор±абытынан сµµрдэн тураммыт,
        То±ус хонук устатыгар
5080        Тохтообокко туран,
        Кы´ыл сыыры 
        Кыа´ахтыы уурбут курдук
        Уорааннаах
        Уот тууспан кы´абытыгар уган,
        Кµлµк хара тумул са±а
        Кµпсµµрдээх 
        Кµ²кµйэ хара кµ³ппµтµнэн
        Кµµстээхтик µрдэрэн,
        То±ус уот итиитигэр у´ааран,
5090    Уйадыйбат 
    Укулаат* тимир у²уохтаатыбыт,
    Эмтэрийбэт 
    Эстэрии тимир эттээтибит,

252  Лит.: алкыйан
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    Хайдыбат 
    Хатан тимир тириилээтибит,
    Сылайбат 
    Сыыйыы тимир сындаа´ыннаатыбыт,
    Элэйбэт 
    Эрийии тимир и²иирдээтибит,
5100    £лб³т µ³стээтибит,
    Быстыбат тыыннаатыбыт,
    Дьай б³±³±µн дьалбарыттыбыт,
    Куор б³±³±µн хо²нордубут,
    £йд³³х ³тµ³тµгэр µ´µйдµбµт,
    Санаалаах сайа±а´ыгар салайдыбыт,
    Мэйиилээх бэрдигэр биэскэлээтибит*.
    Ол буолла±ына
    £ст³³ххµн ³´³г³йд³³,
    Саастааххын дьаный,
5110  Куоппуккун сит,
  Барбыккын батыс,
  Саалаахтан самныма,
  Охтоохтон охтума,
  Татаар тамахтаах 
  Таба эппэтин,
  Уон тарбахтаах 
  Олус уумматын,
  Биэс тарбахтаах
  На´аа сабдыйбатын,
5120  Саха т³рдµн салай,
  Ураа²хай т³рдµн уу´ат,
  А±ыс улуу´у атар,
        То±ус улуу´у торолут!
        А±ыс улуус 
        А±ата буолар кµ²²эр,
        То±ус улуус 
        Тойоно буолар кµ²²эр,
        Киэ² дьиэлэнэн
        Кэтэ±эриин олорор кэм²эр
5130        Сэттэ хара ма±аас
        Атыыр о±устарда
        Алгыстаа±ынан аната²²ын253,

253  Рук.: аната²²ы²
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        Тойуктаа±ынан туойтара²²ын254,
        Мас балтанан баттара²²ын,
        ¥³т тµрэ±инэн255 µµрдэрэ²²ин,
        Кы´ыл уотунан кыйдата²²ын,
        Сэттэ уус т³рд³
        Сирэлимэ уус,
        А±ыс уус т³рд³
5140        Алаанай уус,
        То±ус уус т³рд³
        То´о±ос уус,
        Кы´алаах т³рд³
        Кытаатай Бахсы у[у]старга
        Уон тарбах уунуута,
        Биэс тарбах бэримньитэ диэн 
        Албан ааттаан,
        Дьо´ун сурахпытын сохсотон
        Ûытан к³р³³р эрэ.
5150        Ол буолуохтаах
        Би´иги диэтэх дьон
        Балбыччы манньабыт,
        Сулбуччу сулуубут.
        Быдан тэгэл
        Быралыччы бырастыы буоллун!
        – диэбиттэрэ эбитэ µ´µ.
        ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
        Онно ол курдук диэн
        Тыл этэ, 
5160          Са²а са²ара
  Турбута эбитэ µ´µ:
  – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
  Сэттэ уус т³рд³
  Сирэлимэ уус,
  А±ыс уус т³рд³
  Алаанай уус,
  То±ус уус т³рд³
  То´о±ос уус,
  Кы´алаах т³рд³
5170  Кытаатай Бахсы уустар
  Тойон э´элэрим!

254  Рук.: туойтара²нын
255  Лит.: тирэ±инэн
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  К³±µрээн и´эр бэйэбэр
  Кµµс эппиккитигэр,
  Санньыйан и´эр бэйэбэр
  Санаабын сайыннарбыккытыгар,
  Талыы та²а´ы та²ыннарбыккытыгар256,
  Туйгун сэби туттарбыккытыгар
  Баскытыттан атаххытыгар дылы
  Махтааттаах ба´ыыбаны
5180  Туттарда±ым буоллун!
  Кэнэ±эски кэмнэргэ
  Ки´и буолар кµннээх буоллахпына,
  И´иги257 диэтэх уус дьон
  Дьо´уннаах добугуоргут курдук
  Кµттµ³ннээх к³рд³³´µ²²µтµн,
  Балбыччы манньа±ытын,
  Сулбуччу сулуугутун
  Дьо´уннаахтык туттарыам,
  £лг³мнµк µµрдэриэм!
5190       Быдан тэгэл
       Быралыйа бырастыы буоллун,
       Тойон э´элэрим!
       – диэбитэ эбитэ µ´µ.
       Ол кэнниттэн буолла±ына
       Ту´ааннаах тус хоту диэки
       Хааман халыйан,
       Сиэлэн сэппэйэн,
       Сµµрэн ч³мч³й³н истэ.
       Ата±ын тыа´а ла´ыгыраан,
5200     Тилэ±ин тыа´а ли´игирээн истэ,
     Икки дайбыыр дабыдала
     Саймаархай салгыны
     Хайа охсубутуттан
     Хатан хатат уотун курдук уот
     Та²нары саккыраан истэ,
     От-мас эн и²иирин курдук
     Та²нары сыыйыллан,
     Хоту диэки
     Та²нары µмµрµйэн
5210     Тµ´эн истэ.

256  Рук.: та²ы²нарбыккытыгар
257  Лит.: э´иги
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     Барбатах балык миинин курдук 
     Барык-сарык,
     Буспатах мунду миинин курдук 
     Борук-сорук
     Дойду буолар эбит;
     Куобах кутта±ын258 курдук кэлтэгэй 
     Дьэбиннээх дьэс ыйдаах,
     Кµ³с тµгэ±ин курдук к³лб³хт³³х
     Дь³л³кк³й кµдэрик кµннээх,
5220       Тимир бада[а]рхай мастаах,
       Алтан аабылаан оттоох
       Дойду устун айаннаан истэ.
       £р да барбытын билбэтэ,
       £т³р да барбытын билбэтэ,
       Онтон буолла±ына
       Тµµнµктээх тµбµйэ бара[а]н
       Хотугу хомо´уннаах кутта±ын,
       Идимэрдээх259 иэнин
       И²нэри тардыыта
5230     Э²ээрийэн тµ´эн барда.
     Онтон буолла±ына
     £±µлгэннээх* µ³ннээх куптуй
     Чупчур±аннаах дьула±ай хара суола 
     Сойуодуйан тµстэ.
     Сэттэ уон сэттэ
     Сиилинэй бухатыыр
     Си´ин у²уо±а эккээ[й]илээх,
     То±ус уон то±ус
      Туйгун бухатыыр
5240    Хооддьугун260 у²уо±а дьуолкалаах,
    Тордуйалаах хаанынан
    То±ута ы´ыахта´а турар,
    Сур б³р³лµµ улуйа турар
    Омчолуун-чомчолуун оспуостаах,
    Хаарбахтаах хаанынан
    Сабыта ы´ыахтыы турар,
    Сыр±ан э´элии часкыйа турар
    Хабырынар хааннаах

258  Лит.: курта±ын
259  Лит.: идэмэрдээх
260  Лит.: хоолдьугун
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    Харгыйа хаан ааттыгынан
5250       Та²нары э²иэттэн
       Тµ´эн истэ.
       Онтон буолла±ына
       Ар±ахтаах адьырга э´э кыыл
       Ар±а´ын тµµтµн курдук
       Адаархай аабылаан оттоох,
       Тор±он б³р³
       ¥рµт а´ыытын курдук
       Тимир лэ²лэй мастаах,
       Кµлгэри кыыл к³хсµн курдук
5260         Кµ³х таалыйа хонуулаах,
         Кµ²кµлµйбµт сыттаах
         К³лб³хт³³х 
         Кµ³х сыраан уулаах,
         ¥³н µ³бэхтээбит261,
         Ба±а бахча²наабыт,
         Чоху чохчо²нообут,
         Тыймыыт тыылла²наабыт,
         Мо±ой мунньустубут,
         Кэ²сик-муксут262 сыттаах
5270         Хара кµдэрик салгыннаах
         Сиринэн айаннаан истэ.
         Онтон буолла±ына
         Халлаантан сап са±а
  Тардыылыга к³стµбэт,
  Сиртэн ситии са±а 
  Ситимэ биллибэт,
  А±ыс муннуктаах
  Аарыма тимир бала±ан
  Кµлµгµрэн к³´µннэ.
5280     «К³р, до±олоор, бу
     Улуу дойду ороспуонньуга,
     Аан дойду талаанньыга
     Тимир Суодуйа обургу
     Кэп суоруна,
     Кэкэ малаана
     Бу буолла±а» – диэн санаата.
     А²аардыы эккинигэр биирдии

261  Лит.: µ³мэхтээбит
262  Лит.: кэ²сик-му²сук
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     Соххор соморуоха
     Муус тµннµктээх эбит,
5290     Онтон биирдэригэр тиийэн
     И´иллээн турбутугар
     Оннук диэн тыл и´илиннэ:
     – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
     Ûый-ыыйдарбыан, аайдарбыан!
     Б³³лµ²²µ263 тµ³т уон
     Сµµрэр чолбон сулус сµлµннээх*
     К³лб³хт³³х 
     Кµ³х хо²хо бараан тµµн ийэбэр
     Тµµл тµ´ээн тµ²нэ´иннэхпинэ,
5300       Бит биттэнэн бэтиннэхпинэ*:
       Быралыйбыт былыргы дьылга,
       Уларыйбыт урукку дьылга
       А±ыс халлаан анаабыт,
       То±ус халлаан тускулаабыт
       Тэллэххэ сытар 
       Тэ²нээх кэргэним,
       Хоонньо´о сытар 
       Холоонноох до±орум,
       Ийиэхситтэн анабыл[л]аах
5310       Итэ±эллээх эрикэм,
       Дь³´³г³йт³н т³кк³л³³х
       Добугуордаах тойонум о±ото,
  ¥рдµк тиити 
  ¥рдµнэн к³т³р
  £л³ссµµгэ миинэр
  ¥µт ма±ан аттаах,
  ¥с айыы куо балыстаах
  ¥рµ² ¥³дµйээн
  £тµ³ до±орум
5320   Тиийэн кэллэ±э диэн
   ¥³рэн-к³т³н у´угуннум,
   Хара²а хаайыыбыттан
   Халбарытта±а диэн,
   Суон тµрмэбиттэн
   Т³л³рµттэ±э диэн,
   Кµн сирин к³рд³рд³±³ диэн,

263  Лит.: б³лµµ²²µ



¥Р¥¢ ¥£Д¥ЙЭЭН

154

   Айыы сирин харахтатта±а диэн
   ¥³рэн-к³т³н баран у´у±уннум264.
   Бу тµµнµктээх тµбµйэ бараан тµгэ±эр, 
5330   Хотугу µ³ннээх куптуй хоонньугар 
   Туох бэйэлээх
   Иэгэйэр икки атахтаах,
   Бо±уйар босхо бастаах,
   Саллайар саха ки´итэ
   Илэ бэйэтинэн,
   Эриэнэх хаанынан
   Тиийэн кэлиэ баар буолуой?!
   Кэлбитин да и´ин,
   Бу аан кµдэн тыыннаах
5340   Адьарай б³±³ атамааныттан,
   Бу кµдэн хара тыыннаах
   К³стµбэт б³±³ кµтµрµттэн
   Хайа эмтэрийбэт
   Тимир эттээ±э,
   Хайа уйадыйбат
   Укулаат у²уохтаа±а
   Миигин 
   ¥рµ² тыыммын ³рµ´µйµ³,
   Хара тыыммын хара´ыйан265 ылыа 
5350       Баар буолуой?!
       Аата, 
       Аанай-туонай абаккабын,
       Ûый-ыыйдарбын, 
       Аай-аайдарбын!!!
       – диэн этэрэ и´иллибитэ µ´µ.
       Бу тылы истэн баран
       Тойон сµрэ±э долгуйда,
       Хай²ах266 быара хамсаата,
       Хатан у²уо±а хайытынна,
5360     А²аат тимир хал±анын
     Арыйа баттаата,
     И´иддьэ267 к³т³н тµспµтэ:
     А±ыс ааттаах бухатыыр ба´ын

264  Лит.: у´угуннум
265  Лит.: хары´ыйан
266  Лит.: хай±ах
267  Лит.: и´ирдьэ
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     Кыйахалыы268 турар эбит,
     Кµ²кµйэ хара тимир
     О´о±ун чанчыгар туран,
     Кинини буолла±ына
     Уулаабатах 
     Улаан уба´а хара±ын курдугунан 
5370         Уун-утары
         Унаарыччы к³р³н баран
         У²ан тµспµтµн,
         ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр 
         Уон дьаргыл к³мµс
         Тарба±ын µрдµгэр
         Лап-бааччы тµ´эрэн ылан,
         Суон тµ´э±эр
         Туора ууран,
         К³т³±³н олорбута µ´µ.
5380      Дьахтар буолла±ына
      ¥с кµ³с бысты²а буолан баран
      £йд³н³н кэлэн,
      Ол курдук диэн
      Тыл этэ, 
      Са²а са²ара
      Олорбута эбитэ µ´µ:
      – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
      ¥µт ма±ан аттаах 
      ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
5390        £тµ³ до±орукам о±ото,
        Дорообото тутууй!
        Бу адьарай б³±³ атамаана
        Миигин апчарайан269 а±алан
        Бу дойдуга
        Хара²а хаайыылаабыта,
        Суон тµрмэлээбитэ
        Орулуур отут сыла
        Бу бµгµ²²µ кµн туолла.
        Ол буолла±ына мин
5400      Эйиигин ³тµ³ дьµ´µ²²µн
      К³рµ³м дии санаабата±ым – 
      Харахтаах буолан

268  Лит.: куйахалыы*
269  Лит.: апчарыйан



¥Р¥¢ ¥£Д¥ЙЭЭН

156

      К³рµ³м баар эбит,
      Тыллаах буолан
      Кэпсэтиэм баар эбит,
      Аны ³лл³хпµнэ да±аны
      Кутарайа-хомойо барыам суо±а!
      Дьэ, 
      До±ордоох тойонум о±отоо,
5410    Бу к³стµбэт б³±³ кµтµрэ
    Былыргы дьылга эн
    То±ус хос чугуун ампаарга хааллан,
    Тимир кириспэн ³тµµнэн
    Кэлгиллэ сытарын
    Сµ³рэн та´аарар кµ²²эр
    Алын сэбин аддьатан кээспиккин,
    Ону о²отторо
    ¥с сибиир уу´ун ордорбокко
    Барытын кэрийдэ,
5420     Ол тухары барытыгар
     Табыллыбата диэн та²ыр±аан,
     Сатаммата диэн сарылаан кэлэр.
     Кэнники эмиэ барбыта
     ¥с ый хонуга буолла,
     Кэлэрэ µс хонук хаалла.
     Дьэ, до±орум о±отоо,
     Ханнык да±аны
     Тимир эттээ±и
     Иэстиктээххэ* уурбат,
5430  Укулаат о²уохтаа±ы
  Оонньуулаахха холуйбат
  Харбыыр хахай,
  Тэбэр мохсо±ол,
  Тµ´эр кыырт,
  Бары²ныыры бараабыт,
  Сµ³дэ²ниири сµтэрбит,
  Ûраа±ы ыраастаабыт,
  Чуга´ы чордообут
  Илэ сэмиэт,
5440      А´ыыр адьарай!
      Ол буолла±ына эн эмиэ 
      Адьарай айа±ар ананыма,
      К³стµбэт кµ³мэйигэр тµбэ´имэ,
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      ¥рµ² тыы²²ын ³рµ´µн,
      Хара тыы²²ын хара´ын,
      Кµн ки´итэ 
      Кµ²²эр к³т,
      Айыы ки´итэ 
      Айыыгар та±ыс!
5450   Миигин билигин
   Иддьэ да бара²²ын
   Син биир куоппаппыт – 
   Кини ата,
   К³хсµттэн µµммµт тимир кынаттаах
   Тимир аттаах,
   Ханнык да±аны 
   Сылбыр±а сырыылаах
   Кыптый кынаттаах
   Кыайан тутуспат
5460         Тµµлээх ох тµргэнэ тµргэн,
         Харыс халбарытыа суо±а,
         Уллу²ах уларытыа суо±а.
         Ол буолла±ына мин,
         Айылаа±ын,
         Адьарай айа±ар
         Анаммыт ки´и 
         Ананыым,
         К³стµбэт кµ³мэйигэр
         Кµрэммит ки´и 
5470      Кµрэниим!
      Мин тыыммын тыыннаныма,
      Мин кµммµн кµннэнимэ,
      Бу тµµн хонон бара²²ын
      Куота тат! – диэбитэ эбитэ µ´µ.
      ¥рµ² ¥³дµйээн:
      – Сырайдаахтан ордук
      Сыркыстаан Куо 
      До±орукам о±ото!
      Эйиигин 
5480     Ала±ар харахпынан
     Анааран тураммын
     Адьарай айа±ар анаан,
     Кµммµн к³р³н тураммын
     К³стµбэт кµ³мэйигэр кµндµлээн
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     Кµнµм сиригэр 
     Кµрµ³м кэриэтин,
     Кµнтэн сµтэрбин
     Кµндµтµк саныыбын!
     ¥с бµµрµктээх
5490       £лµскэннээх µ³дэн тµгэ±эр
       ¥тµгэт дьайаан уолугар
       £лµµлээн т³ннµ³м кэриэтин,
       £л³рбµн утуйарга холуубун!
       Хайаан да±аны 
       Кµнµскµ ороспуойу,
       Тµµ²²µ тµ³кµнµ,
       Тµµлээх уллу²а±ы
       Хатыс быа курдук эриллээри
       Хааннаах дабсыл±аны*
5500   Та²нары тайахтанан,
   £´³хт³³х с³г³л³³нµ*
   £р³ тутан,
   Идимэрдээх илби´и э²ээрдэ´эн,
   Табык ырыатын ыллаан,
   Дьайаан* тойугун туойан,
   Мµччµрµйбэт б³±³ санааны санаан,
   Халтарыйбат хатан соругу уурунан,
   Иннибинэн кэхтимээри,
   Кэннибинэн чугуйумаары
5510   Биир бигэ санаанан кэллим! – диэбит.
      Сыркыстаан Куо:
      – Дьэ, сэгэттэйиэм биэбэкээм!
      Ол курдук
      Уларыйбат санааны санаммыт
      Буолар буоллаххына,
      £тµ³ тылбын ³йд³³,
      Кэриэс тылбын кэби´имэ!
      Бу тµµнµктээх
      Тµбµйэ бараан тµгэ±эр,
5520       £гµлгэннээх* µ³ннээх куптуй
       ¥рдµк мындаатыгар
       Утарса²²ын одун уо±ун
       У±арытыа² суо±а,
       К³сс³²²µн кµдэн кµµ´µн
       К³±µрэтиэ² суо±а – 
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       Ханнык да±аны бэйэлээх
       £тµ³ бухатыыры
       ¥с хонукка тиэппэккэ270

       £л³р³р ба±адьы,
5530         Ханнык да±аны 
         Ааттаах бухатыыры
         Алта хонукка тиэппэккэ
         А´ыыр ба±адьы.
         Ол буолла±ына эн
         Кини кэлэр кµнµгэр
         А²аарыйар 
         Алып кулан албаскынан
         Аалай к³мµс иннэ буолан,
         Бу ала´а дьиэ быы´ыгар
5540    Хатанан и´иллээн сыт.
    Мин буоллахпына киниттэн
    Ата ханна т³р³³бµт хаанын,
    Кимтэн µ³скээбит киинин
    Ûйытан-сураан к³рµ³±µм.
    Онно кэпсиир кµннээх буолла±ына,
    Ол ат т³р³³бµт
    Т³рµт сирин булан,
    Онтон кини атын курдук
    Сыыдам сырыылаах,
5550         Сылбыр±а кынаттаах
         Атта булан а±алан
         Айыыбыт сиригэр аттанан,
         Кµммµт сиригэр к³т³н
         К³рµ³хтээх этибит.
         Ол буолла±ына би´иги
         Ки´и буолар кэскиллээх,
         Ураа²хай буолар уссуннаах
         Дьон буоллахпытына,
         ¥с бµµрµктээх
5560        £лµскэннээх µ³дэн айа±ын
        £р³ µ³мтэрэн,
        Кµммµт сирин 
        К³рбµппµт кэннэ,
        Айыыбыт сирин 

270  Лит.: тиэрпэккэ, салгыы тиэппэккэ диэнинэн хаалларылынна
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      Анаарбыппыт кэннэ ситтэ±инэ,
      Онно кµ³н к³сс³н,
      Кµрэх быддьа´ан к³рд³ргµн,
      Му² ба±ар,
      Охтубат о²оруулаах,
5570    Быстыбат ыйаахтаах
    Дьон буоллахпытына,
    Кинини бµдµрµтµ³² этэ!
    – диэбитэ эбитэ µ´µ.
    ¥рµ² ¥³дµйээн маны истэн
    Олоро-тура уурталаан к³рд³,
    Сыта-тура сыаналаан к³рд³ уонна 
    Хотун ойо±ун сµбэтин
    С³пт³³±µнэн аа±ан с³бµлээтэ.
    ¥с хонуга 
5580      ¥µт курдук туолан кэлбитигэр,
      ¥рµ² ¥³дµйээн
      ¥²кµрµйэн-кµ³лэ´ийэн
      Аалай к³мµс иннэ буолан,
      Тимир ли´игир
      Бэрэбинэ быы´ыгар
      Хам хатанан хаалла.
      Кµ³с тµгэ±ин курдук
      К³лб³хт³³х
      Кµ³х балахай кµннэрэ
5590     Кµдэрик хара халлааны
     ¥рдµк уор±атыгар
     Оттолуу к³р³н эрдэ±инэ,
     Ту´ааннаах тус ар±аа диэкиттэн
     Анасхан271 тыал аа²наан кэллэ,
     Ол кэлин ³ттµгэр
     Дор±оонноох тойук и´илиннэ,
     Айдааннаах са²а и´илиннэ,
     Ûнырыктаах ырыа и´илиннэ:
     – Ûллаата! Ûллаатыгар, о±олор!
5600     Кµммµн та´аарар кµ³рэгэйим,
     Та²арабын сырдатар татыйыгым,
     Тыллаах-³ст³³х чыычаа±ым,
     Са²алаах-и²элээх далбарайым

271  Лит.: анысхан
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     Кµµтэригэр кµнэ киирдэ±э,
     Кэтэ´эригэр кэлтэгэй буолла±а,
     Мана´арыгар ма±аас буолла±а.
     Мантан тус ар±аа диэки
     Ûраах ыырдаах,
     Тэйиччи дьиэлээх
5610     Тимир Ти²ийэ ууска бараммын,
     О±о о²орор улуу сэппин
     О²отторбутум баара,
     Онтукайым суолга истэхпинэ
     Оннуттан ойдон тµ´эн хаалла,
     Т³рдµттэн тµ³ллэн тµ´эн хаалла,
     Эмиэ сыы´а сырыы,
     Халтай272 хаамы[ы] буолла!
     Ны²ыныгым о±ото
     Эмиэ хомойуох-кутурайыах
5620  Бэйэтэ буолла±а.
  Аараттан, хата,
  А±ыйах хонукка
  Амсыырдыыр аспын булунан,
  ¥с-тµ³т хонукка
  ¥ссэнэрбин булунан и´эбин! – диэтэ.
  Ол кэнниттэн
  ¥с аан холорук киирэн
  Дьиэни тула с³р³³н та±ыста,
  Ол кэнниттэн
5630   ¥с тимир кµ³т273 ыттар киирэннэр
   Дьиэни тула ти²сирийэн та±ыстылар,
   Ол кэнниттэн 
   ¥с кµ³с са±а
   ¥с кµ³х сиэрэ уота киирэннэр
   Дьиэни тула эргийэн та±ыстылар.
   Ол кэнниттэн
   А²аат тимир хал±ана
   А´ылла тµ´эн баран,
   Кыыра турар ойуун бы´а±астыыта,
5640   Кыыра турар уда±ан бы´а±астыыта,
   Тойон ки´и бы´а±астыыта,
   Хотун дьахтар бы´а±астыыта,

272  Рук.: халтаай
273  Лит.: кµ³рт
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        Сыр±ан э´э бы´а±астыыта,
        Тор±он б³р³ бы´а±астыыта
        Дьиэ оттотугар
        Û´ылла тµстµлэр.
        Ол кэнниттэн бэйэтэ кэлэн
        Суодас кына274 тµстэ:
        – Дьэ, ны²ыныгым о±отоо!
5650     Мантан ар±аа олохтоох
     Ûраах ыырдаах,
     Тэйиччи дьиэлээх
     Тимир Ти²ийэ ууска бараммын,
     Били ыччат тэрийэр 
     Ûтык сэппин
     £л³р³³рµ кынан туран 
     ¥чµгэйдик о²ор диэбиппин,
     ¥рµ² тыыным толуга диэн 
     ¥чµгэйдик о²ордум диэбитэ,
5660      Хара тыыным хара´ыгар
      Хатаннык сы´ыардым диэбитэ.
      Онтукайым баара
      Суолга истэхпинэ
      Оло±уттан ойдон хаалла,
      Т³рдµттэн тµ³ллэн хаалла.
          Хомойбуту²275 и´ин 
          Хайтах кынаахтыа²ый?
          Ны²ыныгым о±отоо,
          Хата аараттан бу
5670       А±ыйах хонукка
       Амсыырдыырбын булан кэллим,
       Аччыктааммын ити
       Бы´а±астыыларын бы´а хабан,
       Бы´а±астыыларын а±аллым276.
       Итини булууспар
       Булларан кэбис,
       Ол аайы ас к³ст³р³ суох:
       Ûраахпын чахчы ыраастаатым,
       Чугаспын чахчы чордоотум!
5680       – диэбитэ µ´µ.

274  Лит.: гына
275  Рук.: хомойбутун
276  Рук.: а±аллын
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       Сыркыстаан Куо буолла±ына
       Дьиэ хабыллар хаба оттотугар
       Торуору µрдµгэ
       То±ус са´ааннаах
       То² дьайаан булуу´у
       А´а баттаан,
       А±албыт бултарын
       Аллара анньыталаан кэбистэ
       Уонна буолла±ына
5690    Хомойбут-кутарайбыт бы´ыынан
    Са²ара турбута:
    – Аата, о±олоор,
    Бу аан ийэ дойдугар а±албыты²
    Орулуур отут сыл буолла,
    Ол тухары
    Аан дойду ааттаах уустарын
    Кэрийдим диигин,
    Адьас табыллыбата диигин,
    Албын тылы а²айа±ын, бы´ыыта?!
5700     К³рµнньµк к³±µс
     Дьо±ойон сото буоллун,
     Сордооххо сото та´а тµбэ´эр,
     Му²наахха мурун µµтэ тµбэ´эр.
  Ол курдук миигин
  Т³р³т³р о±оттон матарды²,
  Иитэр сµ³´µттэн эмчирэтти²!
  Ол буолла±ына
  Ûраа±ын да±аны ырааммакка277 эрэ,
  Манньатын да±аны ыарыр±аамна эрэ,
5710    Кэ´иитин да±аны кэрээбэккэ эрэ,
    Кыайыылаах кы´алаа±ы булан,
    Кµµстээх кµ³ттээ±и булан,
    Кыбыырдаах кыта±астаа±ы булан,
    Кы´анан-мµ´энэн туран
    Хо²нубат гына холботон,
    Ойдубат гына о²отторон,
    Туллубат гына туттаран,
    Кэскиллээх сэби
    Кичэйэн о²отторуо² этэ,

277  Лит.: ыраа±ырпакка диэн суолта±а туттуллубут
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5720    Бастыктаах сэби
    Маанытык о²отторуо² этэ,
    Оннукка ончу кы´аммаккын!!
    Ол буолла±ына
    Миигин эрэйдээмэ-буруйдаама –
    А´аан амсыырдаан абыраа,
    Сиэн мэгиэстэн278 сынньат!!
    – диэбитэ эбитэ µ´µ.
    Онно буолла±ына 
    Ол курдук тылы хардарар:
5730    – Ар-дьаалы, 
    Аар-татай, о±олоор!
    Тыллаах-³ст³³х чыычаа±ым,
    Са²алаах-и²элээх далбарайым,
    Кµммµн та´аарар кµ³рэгэйим,
    Та²арабын сырдатар татыйыгым,
    Этиэххин да эттэ±и²279,
    Са²арыаххын да са²арда±ы².
    Ол эрээри билигин да±аны 
    Санаар±аан санаа±ын санньытыма,
5740    Кутурайан ки²²ин холуннарыма,
    Тэ´ийбиччэ тэ´ий,
    Тулуйбучча тулуй!
    Мин диэтэх ки´и
    Сылайан сынньана сыппаппын,
    Туохха´ыйан тохтоон олорбоппун.
    Мантан тус хоту диэки
    ¥с саар о±о µйэтигэр
    Айанна[а]н тиийэр сиргэ,
    Биитэр к³т³р кынаттаах
5750    ¥стэ сымыыттаан тиийэр,
    Сµµрэр атахтаах кытыгыра´а
    ¥стэ тугуттаан тиийэр
    Сиригэр дьиэлээх,
    ¥с кµннµк сиртэн µгµлгэннээх
    Уот сиэрэ кы´алаах, 
    Сэттэ кµннµк сиртэн сипсиэрдээх
    Силлиэмэ дьэллик кµ³ттээх
    Уот Кµ³дµпчµ уус диэн

278  Лит.: мэ²иэстэн
279  Рук.: эттэ±ин
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       Баар сурахтаа±а,
5760       Арай онно баран к³рд³±µм:
       Сатаата±ына кини сатыа±а,
       Кыайда±ына кини кыайыа±а.
       Оттон мин атым 
       Атда280 ат буолла±а,
       ¥с ый тогус уон хонук 
       Томтойо туолуутугар
       Эргийэн кэлиэм буолла±а,
       Онуоха дылы
       Олорон к³р³³хт³³,
5770       Ныгыныгым о±отоо! – диэбит.
       Сыркыстаан Куо:
       – Дьэ, кырдьык да±аны,
       Эн миинэр мэ²э²281,
       К³лµйэр к³л³²282

       Эн диэтэх ки´иэхэ
       С³пт³³х к³л³ буолар!
       Ити хайтахтаах бэйэлээх
       Халы² ку²наах,
       Хат таманнаах
5780    Хай±аллаах биэ
    Хапча±айыттан тахсыбыт 
    Бэйэтэ буолла?
    Хаарааны283, до±олоор,
    Миэхэ эмиэ биир итинник
    Аттаа±ым буол[л]ар,
    Эн, ³тµ³ до±орум,
    У´ун улуускар кулуба буоллаххына,
    Икки атынан сыддьыа этибит.
    Кулубабыт хотуна
5790      Тµ³т с³´µ³±µнэн284

      Мµккµйэ сыддьар диэн
      £тµ³ дьон µ³±µµ о²остуохтара,
      Мэник дьон кµлµµ гыныахтара,
      Эрдэ турар элэгэ,

280  Рук.: атда
281  Рук.: мэ²эн
282  Рук.: к³л³н
283  Лит.: хаарыаны
284  Лит.: сµ´µ³±µнэн
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      Хойут утуйар хо´ооно, 
      Тэ²нээх сэтэтэ,
      Холоонноох хомпуу´а буолан,
      Умна´ыт ойо±унаа±ар
      Оччотуохтара буолла±а,
5800      Хамначчыт ойо±унаа±ар
      Хаалларыахтара буолла±а,
      Аата, абатын о±олоор! – диэтэ.
      Тимир Суодуйа:
      – Тырымныыр чыыча[а]±ым,
      Тутта²ныыр285 туллугум о±отоо,
      Дьэ, санаабын таба да этти²!
      У´ун улууспар
      Миигиттэн ордугу
      Ама кими буланнар
5810   Кулуба о²оруохтарай?
   Онно хайаан да
   «Тойонноох-хотуммут» дэтэр гына,
   Икки ааттаах атынан
   Айаннаан тиийэммит,
   Тэ´иин туттаран,
   Дьиэ аана астаран
        Сыддьыахпыт буолла±а дии!
        Мин атым т³р³³бµтэ,
        Саматтан тус ар±аа диэки,
5820     Чугас а±ай
     ¥с туос ала биэлээх
     У´ун Турантай диэн
     Эмээхсин баар,
     Ол эмээхсин
     Оччугуй туос ала биэтигэр
     ¥³´ээ а±ыс халлаан ар±аатыгар,
     То±ус халлаан дьулайыгар олохтоох
     Дьыл±а Хаан Тойон киэнэ
     Харахтаах-хаастаах хай±аабыт
5830     Хаан дьаралык атыыра турбутуттан,
     Онтон т³р³³бµт ата – мин атым.
     Уонна буолла±ына
     Билигин эмиэ 

285  Лит.: турта²ныыр
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     Ол атыыр айбыта
     Ол биэттэн т³р³³бµт
     Биир тый баар сурахтаа±а.
     Хотуттан кэлэн баран,
     Ол тыйы баран
     Уоран а±алан биэриэм эйиэхэ,
5840     Ону санаан, µ³рэ-к³т³ олор!
     Ол курдук кэпсэтэн баран,
     Тахсан атын µрдµгэр тµ´эн
     Хоту диэки барарга дылы гынна –
     Барыла биллибэтэ,
     К³тµтэргэ дылы гынна –
     Кµлµгэ к³стµбэтэ,
     От-мас со±отохто
     Нимирис гынан хаалла.
     Ол кэнниттэн
5850         ¥рµ² ¥³дµйээн обургу
         ¥²кµрµс-кµ³лэ´ис гынна,
         Моонньугар286 мойбордоох,
         Кутуругар хоболоох,
         Т³гµрµк тµрбµµ кынаттаах 
         К³т³р кынаттаах
        Сылбыр±а сырыылаа±а,
        Тохтообот модун кµµстээ±э
        Мохсо±ол кыыл
        Му²утуур бэрдэ буолла;
5860        Ки²киниир киэ² халлаа²²а
        £р³ ку´ууран та±ыста,
        Тус ар±аа диэки
        Ûппыт ох курдук
        Супту сурулаан тµстэ.
        £р да, ³т³р да гыммата,
        У´ун Турантай эмээхсин
        Кэп суорунугар,
        Кэкэ малааныгар
        Тиийэн кэллэ.
5870      ¥²кµрµс-кµ³лэ´ис гына тµстэ:
      Мадьаллыбыт сотолоох,
      Баккыллыбыт бы´ыылаах,

286  Рук.: маанньугар
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      Ûналлыбыт истээх,
      Хатыллыбыт илиилээх,
      Ûхаллыбыт моонньоох,
      Сал[л]аллыбыт бастаах
      Хополуот Ку´а±ан
      Уол буолла.
      У´ун Турантай эмээхсин
5880      А²аат хал±анын
      Аты²натан-аты²натан,
      Арычча287 а´ан дьиэ±э киирдэ.
      У´ун Турантай эмээхсин
      Дьэгэ-бааба дьи²нээ±э,
      Абаа´ы дьахтарын атамаана
      Уотун иннигэр аргы²ньахтаан288,
      Со±отох ата±ынан
      Сото кэби´эн,
      Биир илиитинэн
5890       Биил баттанан
       Олорор эбит.
       Кини диэки
       Со±отох хара±ынан
       Сойуодуччу к³р³н баран эттэ:
         – Бай! 
         Бу хайа дойду
         Хаспа±ыттан хамсаабыт
         Хара тµ³кµн тиийэн кэллэ?
         Хата, искин хайа баттаан,
5900       Саллан сиэйэбин! – диэбит.
       Ону уол 
       Ол курдук эттэ:
       – Хотун эбэкээм,
       Балыксыт Бакаанай уола этим.
       Бу хоргуйан ³л³³рµ гынан
       Хотун эбэбэр, эйиэхэ,
       Астаах ааккар,
       Уйгулаах сураххар
       Айахпын а´атан,
5910     Санныбын хахханнаан*
     Илии-атах гынаарай диэн,

287  Лит.: арыычча
288  Лит.: аргынньахтаан
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     Саатар сылгытын саа±ын 
     Ûраастатаарай диэн кэллим, 
     Эбэкээм! – диэтэ.
     – Чэ, кырдьык, 
     Саа±ын ыраастыыр буоллаххына,
     Сылгыны маныыр буоллаххына,
     Олор, µлэлээ! – диэтэ.
     Ол курдук уол
5920        Сатабыллаахтык
        Сылгы саа±ын ыраастаан,
        Сытыытык сылгыны манаан,
        Уонча хонукка олорон баран,
        Биир кµн киирэн эттэ:
        – Хотун эбэкэйиэм!
        Дьэ, сылгылары²
        Маныыр сирбэр барбаттар,
        Тохтотор сирбэр турбаттар,
        Сэниэ б³±³м баранар,
5930    Сээбэс б³±³м эстэр.
    Аттаа±ым буоллар
    Абыраныа эбиппин,
    К³л³л³³±µм буоллар
    Кµµ´µрµ³ эбиппин.
    Ол буолла±ына
        ¥тµ³ сµбэ±инэн сµбэлээ,
        ¥чµгэй ³йгµнэн сал±аа,
        Эбэкэйим о±отоо! – диэбит.
        – Нойоон, 
5940  С³пк³ этээхтээтэ±и²!
  Ити оччугуй биэ о±ото
  Тимир кынаттаах
  Тый баар буолуо, 
  Ону тута²²ын
  Айаа´аан ат о²орон,
  Онон сырыт.
  Сы´ыйдар эрэ
  Киэ² хардыылаах,
  У´ун чµ³мчµлээх,
5950      Сылайбат сындаа´ыннаах,
      Элэйбэт и²иирдээх,
      Амньыраабат ку²наах,
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      Ахсаабат айаннаах
      Ат сылгы буолуо!
      – диэн баран эмээхсин
      Тимир к³нт³ст³³х бас быатын 
      ¥µннэри а±алан
      Быра±ан биэрдэ.
      Уол сулбу тардан ылан,
5960         Тахсан тыйга
         Ба´ын быатын
         Уун-утары бырахпыта – 
         Ба´ыгар баран
         Кэтэрдиллэ тµстэ,
         Уол ойо±олуу тµ´эн баран
         ¥рдµк мындаатыгар,
         Кэтит та´аатыгар
         Хара[л]дьыктан к³ппµт
         Хара улар курдук
5970           Хап-баачы олоро тµстэ.
           Тый буолла±ына
           Таныытын тыа´а
           Киэ² халлаа²²а
           £р³ сатараан та±ыста,
           Туйа±ын тыа´а
           Нэс µтµгэ²²э
         Та²нары ньирилээн тµстэ,
         Орулуур са²ата
         Отут кµннµк сиргэ
5980   Уора´ыйан-дуора´ыйан и´илиннэ;
   ¥рдµк тиити
   ¥рµт ³ттµнэн к³т³н,
   Ма±ан былыты
   Алын ³ттµнэн охсуллан,
   М³кс³н м³хт³.
   Отут хонук устата
   Ол курдук м³±³н баран
   Тый тохто[о]н,
   Тµ³т ата±ын
5990          Ма²аналыы289 тэптэ,
          Хаардаах бугул са±аны

289  Лит.: ба±аналыы
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          Сахсаччы саахтаата,
          К³лµйэ кµ³л са±аны
          Эрэличчи ииктээтэ 
          Уонна ол курдук диэн
          Ки´илии кэпсии,
          Сахалыы са²ара
          Турбута эбитэ µ´µ:
          – Анньаасах! Анньаасах!
6000        Бу эн 
        К³хсµттэн тэ´ииннээх
        К³мµскэстээх санаалаах
        Кµн Дь³´³±³й290 улуу´а,
        Ар±а´ыттан тэ´ииннээх
        А´ыныылаах санаалаах
        Айыы Дь³´³г³й айма±а,
        Мин диэтэх ат сылгы
        Ахсым бэйэбин айаа´ааты²,
        Ха²ыл бэйэбин сы´ытты²,
6010      Эмньик бэйэбин эллээти²291,
      Одун уохпун у±арытты²,
      Модун бэйэбин бо±ун[н]арды²!
      Аан дойдуттан
      Аналлаах ки´и тµбэспиккин,
         Сµ³л* дойдуттан
         С³пт³³х ки´и кэлбиккин,
         Аныгы ³ттµгэр
         Аналлаах ат буоларга
         Анда±ар биэрэбин,
6020         Ту´ааннаах тойон гынарга
         Догобуор биэрэбин,
         Итэ±эллээх иччи гынарга
         Эбээ´инэс биэрэбин.
         Чэгиэн этим
         Дэлбэритэ бараары гынна,
         Хатан у²уо±ум
         Хардарыта бараары гынна,
         Халы² тириим
         Хайыта ыстанаары гынна,
6030      Сыыйыы тимир сындаа´ыным

290  Лит.: Дь³´³г³й
291  Рук.: эллээтин
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      Бы´ыта ыстанаары гынна – 
      Айаннаан абыраа,
      Сырыыр±аан сынньат,
      К³тµтэн к³нньµ³т292,
      Ойутан уоскут!
      Дор±оонноох суолла тобулуох,
      Аартыктаах айанна арыйыах,
      Чэйэ, хайа тардыый! – диэбит.
      ¥рµ² ¥³дµйээн буолла±ына
6040          Тус илин диэки
          Дьэллик тимир тэ´иинин,
          Аллаах ама±аччытын
          Салайа тардан кэбиспит,
          Тимир Суодуйа обургу
          Кэп суорунугар,
          Кэкэ малааныгар
          Тиийэн кэлэн,
          Хотун ойо±ун ылан
          Эмэрийэн-томоруйан
6050      Тµµ мээчик о²орон,
      Сиэбигэр уктан кэбиспит.
      Атын µрдµгэр
      Хап-бааччы олоро тµспµт,
      Ту´ааннаах согуруу диэки
      ¥с бµµрµктээх
      £лµскэннээх µ³дэн айа±ын
      £р³ µ³мтэрэр сир
      Саманан буолуо диэн
      Эргилиннэри тардан кэбиспит.
6060   Солуур этин то±о дайбаабыт,
   Хаарбах эти хайа охсубут,
   То±ус токур ойо±о´ун
   Тобулута ти²илэхтээбит,
   Нохтоолоох293 доло±ойун долгуппут.
   Ат буолла±ына
   Таныытын тыа´а
   Ки²киниир киэ² халлаа²²а
   £р³ сатараан тахсыбыт,
   Туйа±ын тыа´а

292  Лит.: к³нньµ³рт
293  Лит.: нохтолоох
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6070      Нэс µтµгэн тµгэ±эр
      Та²нары ньиргийэн тµспµт,
      Алаас сы´ыы са±аны
      Хайа тэбинэн кэбиспит,
      К³лµйэ кµ³л са±аны
      Л³²кµ тэбинэн кэбиспит, 
      Ки²киниир 
      Киэ² халлаантан тµспµт курдук,
      Кэйбэлдьийбэт 
      Кэтит µтµгэнтэн тэйбит курдук,
6080      Хара таас хайа ыстаныа±ынан
      Хамсанан харбаабыт,
      Хатан тимир тосту барыа±ынан
      Турунан к³ппµт.
      Ол дойду киэнэ
      Тимир бадаархай ма´а,
      Алтан аабылаан ото
      Иэн и²иирин курдук
      Та²нары сыыйыллан хаалбыт,
      ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
6090        Кулгаа±ын тыа´а со±отохтуу
        Чуораан тыа´ын курдук
        Чугунаан хаалбыт,
         Буддьа294 тыа´ын курдук
         И´иирэн испит.
         ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
         Итигирдик айаннаан
         Аттаммытын кэннэ
         ¥с хонук 
         ¥µт курдук
6110      ¥рµ² туолуутугар
      Тимир Суодуйа обургу
      Аан ала´а ар±а±ар
      Чуга´аан и´эн,
      Суорун дьиэтигэр
      Кэлэн и´эн 
      Ол курдук
      Са²а са²ара испитэ:
      – Ар-дьаалы,

294 Лит.: буулдьа
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      Аар-татай о±олоор!
      Кµммµн та´аарар
      Кµ³рэгэйим о±ото
      Кµµтэригэр кµнэ у´аата±а,
      Та²арабын сырдатар
      Татыйыгым о±ото
      Кэтэ´эригэр кэлтэгэй буолла±а,
      Тыллаах-³ст³³х
      Чыычаа±ым сыы´а
      Мана´арыгар ма²аас буолла±а.
      Дьэ, мин диэтэх ки´и,
6120    Сыыдам сырыыны сыддьаммын,
    Аллаах айаны айаннааммын,
    Хотугу дойдуга
    ¥с саар о±о µйэтигэр
    Айаннаан тиийэр сиргэ ар±ахтаах,
    Уот Кµ³дµпчµ уус обургуну
    Балгым манньанан ба±ардаммын,
    £лг³м µбµнэн ³лµµлээммин,
    Улуу сэппин
    Олус бэккэ о²отторон,
6130    Ûтык сэппин
    Ûксары µчµгэйдик сы´ыаттаран,
        ¥с ый хонуга 
        ¥рµ² туолуутугар
        Эргийэн и´ээхтиибин эбээт!
        Дьэ, кµ³рэгэйим о±отугар
        Кµндµ ки´и буоллум,
        До±орум о±отугар
        Ту´алаах ки´и буоллум:
        Такыммыттан таттаран,
6140     Борбуйбуттан бо±устаран,
     Кургуммуттан куустаран,
     Ойдубат олус сэби,
     Туллубат туйгун сэби о²оттордум!
     ¥³рµµ-к³тµµ ³лµскэнэ,
     Иэхэй-саахай элбэ±э буоллахтара
     Эминэ тугуй!!! – диир.
     Ол курдук са²ата
     И´иллэн баран,
     К³р³н баран чыпчылыйыах, 
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6150         Этэн баран э±ирийиэх
         Бэтэрээ ³ттµгэр
         Тимир барык бала±аныгар
         Тиийэн кэлбитэ:
         Аан ала´ата
         Акалаатыттан аддьаммыт,
         Туруу бараана
         Тµгэ±иттэн тµ³рµллµбµт,
         Иэримэ дьиэтэ
         Ииниттэн и²нэстибит,
6160         К³й киинэ
         Кµдэ²²э к³ппµт.
         Ону к³р³н баран,
         Халлаан сатарыар дылы
         Хатаннык ха´ыытаата,
         Сир ньиргийиэр дылы
         Кытаанахтык кыланна.
         Балбааччы дьахтар о²орбут
         Балбаа±ын курдук
         Бабыа тимир тарба±ынан
6170  Халлааны хайа суруйар
  Тимир хараабынньык
  Сэлээппэ бэргэ´этин
          Уста баттаан ылан,
          Хоппо кµддьэх295 курдук
          Куорай далаан ыты´ыгар
          Тутан туран 
          Ûрыа ыллыы,
          Тыл этэ турбута µ´µ:
          – Баай-бай да до±оор,
6180         Ба´ах-татат,
         И²нэл-та²нал,
         Иэдээн-куудаан
         Эминэ тугуй ньии, до±ор!
         Тµ²нэри ³ттµттэн
         Тµ´ээбэтэх тµµл,
         Биллибэт ³ттµттэн
         Биттэммэтэх бит
         Эминэ тугуй ньии, до±оор!

295  Лит.: кµрдьэх
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         Мин диэтэх ки´и
6190       Ордуубун уон тарбахтаах
       Олус уунуо о±орбото±ум296,
       Биэс тарбахтаах
       На´аа сабдыйыа
       Диэн санаабата±ым,
       Мин диэтэх ки´и
       Хо[о]нньо´ор хотун ойохпун
       Хайа µс сибиир
       Ороспуойа уоруо диэн
       О²оро санаабат буоларым.
6200     Хайа дойду 
     £л³рµн ³йд³³б³т µ³дэнэ,
     Сытыйарын сыаналаабат 
     Сытыкана кэлэн 
     Кэп суоруммун кэбилээн,
     Хотун ойохпун хо²норон
     Барбыт бэйэкэтэй?
     Халлааннаан к³ппµт буолла±ына,
     Уллу²а±ын оройуттан тутаммын
     Улай хаанын
6210      Утахтана оонньуом буолла±а, 
      Сирдээн тимирбит буолла±ына,
      Т³б³тµн оройуттан харбаан
      Халы² ха´атын
      Хабыалыам буолуо±а.
      Дьэ эрэ, 
      ¥³´ээ ³нд³л ма±ан халлаантан
      £²³й³н тµ´эн,
      ¥ргµнньэх* курдук
      ¥рµ² ордуубун µрэйэн,
6220   Хотун ойохпун
   Хо²норон тахсыбыт буоллахтарына,
   Алтан тµ³рэ±им, 
   Ар±аспар олор эрэ!
   – диэн баран бэргэ´этин
   ¥³´э э´эн кээспитэ:
   Бэргэ´этэ 
   Хара чэлкэк297 былытыгар

296  Лит.: о²орбото±ум
297  Лит.: чэлкэх
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   И²нэн т³нн³н,
   Тµ²нэри тµ´эн хаалла.
6230          Икки´ин ылан:
          – Аллара б³±³тт³н,
          Та´аата биллибэт
          Таан Тараты тµгэ±иттэн
          Талыллан тахсаннар,
          Талаан-аддьатан 
          Киирбит буоллахтарына,
          Тµ³нэ хара тµ³рэ±им
          Тµ³спэр олор эрэ! 
          – диэн баран бырахпыта:
6240        Бэргэ´этэ 
        Тµ²нэри тµ´эн хаалла.
        ¥сµ´µн ылан:
        – Иэгэйэр мас эккиннээх,
        Куо±айар мас холло±остоох,
        Уолар чалбах уулаах,
        Охтор куру²298 мастаах,
        Орохсуйар от кырыстаах,
        Отто нуо±айдаах
        Дугуй бараан дойдуттан
6250         Суол тобулан,
        Дьуон дьа²адыйан киирэн,
        Ороспуойдаан уоран-талаан
        Тахсыбыт буоллахтарына,
        Талааннаах тµ³рэ±им
        Тарбахпар олорууй эрэ!
        – диэн баран бырахта:
        Бэргэ´этэ 
        Кэ±эй* хара былыттан
        И²нэн кэлэн,
6260        Лап гына олоро тµстэ.
        Тимир Суодуйа обургу
        Ха´ыытаабыта 
        Хара былыттар буолан
        Ханыыла´ан-халыйан,
        Халлаан ула±атыгар
        Халбарыйан тµ´эн бардылар.

298  Рук.: курун
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        Атын µрдµгэр
        Суодас гына олоро тµстэ,
        Тус согуруу
6270    ¥с бµµрµктээх
    £лµскэннээх µ³дэн айа±ын диэки
    Барарга дылы гынна –
    Барыла биллибэккэ хаалла,
    К³тµтэргэ дылы гынна –
    Кµлµгэ к³стµбэккэ хаалла.
    Кинийдээн ки´и буолла±ына
    Ол ³лµскэннээх µ³дэн айа±а
    ¥с саар о±о µйэтигэр
    Айаннаан тиийэр сиртэн
6280        Биирдэрэ хаалбытын кэннэ,
        ¥с хонугунан уоран
        Ситэн тиийэн кэллэ.
        Абаа´ы ки´итин ата
        ¥³´ээ сы²аа±ын
        ¥³´э кэ±эй хара былыттан,
        Аллара[а]сы²а[а]±ын
        Аллара нэс µтµгэнтэн ыла
        Киэптээн тайаан и´эр;
        Амсыырдаах айа±ыттан
6290       От µрэх орохсуйбутун курдук
       Кутаа уот 
     Та²нары саккыраан
     Тµ´эн тиийэн кэлэн,
     Айыы ки´итин атын
     Кэнниттэн бы´а хабаары
     Адаар тимир тии´ин
     Ардьаппытынан тµ´эн истэ±инэ,
     Айыы ки´итин ата
     Са²а са²ара,
6300  Тыл этэ испитэ µ´µ:
  – Анньаасах! Анньаасах!
  Толбонноох сирэйдээх
  Тойон убайым о±отоо,
  Тохтоо, бол±ой!
  Ама эн
  Аан кµдэн тыыннаах
  Адьарай б³±³ 
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  Ап хомо´ун санаатыгар
  О±устарбыты² и´ин,
6310       Кµдэн хара тыыннаах
       К³стµбэт б³±³
       Кµµ´µгэр бэриммити² и´ин,
       К³й кииммит,
       К³мµс уйабыт 
       Биир этэ.
       Дьыл±а Хаан Тойон
       Харахтаах-хаастаах хай±аабыт
       Хаан дьаралык
       Атыырыттан айыллыбыппыт,
6320     ¥с туос ала биэлээх
     У´ун Турантай эмээхсин
     Оччугуй биэтигэр
     О´о±о´угар уйаланан,
     И´игэр иитиллэн т³р³³бµппµт.
     Хаа²²ар хайы´ыма,
     Эккэр эргийимэ,
     Сиэмэ-а´аама!
     Аатта´ар ахсааннаах,
     К³рд³´³р кµттµ³ннээх,
6330          Итэ±эллээх иччибин,
          Добугуордаах тойоммун,
          К³хсµттэн тэ´ииннээх,
    К³мµскэстээх санаалаах
    Кµн Дь³´³г³й ки´итин
    К³т³лл³н³н и´эбин,
    Ма²найгы
    Дьоллоох суолбун то±ума,
    Талааннаах сырыыбын аддьатыма! 
    – диэбитэ эбитэ µ´µ.
6340    Абаа´ы ата маны истээт,
    Туора ойон
    Туйа±ын тыа´а
    Аллараа сэттэ биттэхтээх
    Кэйбэлдьийбэт кэтит µтµгэ²²э
    Сэттэ сµµл эти² тыа´ын курдук
    Та²нары ньирилээн тµстэ,
    Таныытын тыа´а 
    ¥³´э ки²киниир киэ² халлаа²²а
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    А±ыс сааллар эти² курдук
6350    £р³ ньаргыйан тар±анна,
    Нэс µтµгэн сиксигинэн тэбинэн,
    Киэ² халлаан кирби[и]тинэн тэйэн,
    М³кс³н-м³±³н барбыта.
    Онно Тимир Суодуйа
    Ол курдук са²ара-и²эрэ
    Сыддьыбыта эбитэ µ´µ:
    – ¤àà-áàà äèèáèí,
    ¤óó-´àà äèèáèí! 
    Соно±о´ум о±ото
6360    Бу туох айылаах буола²²ын,
    Тиэтэллээх сырыыга истэхпинэ
    Тэ´ииркээти², о±олоор?!
    Кы´ал±алаах сырыыга истэхпинэ
    Кы´айбыт бэйэкэ±ин,
    Тµµ²²µ тµ³кµнµ,
    Кµнµскµ ороспуойу
    Ситэр кµммэр
    Сиргэммит бэйэкэ±ин!
    Харыан сах кµ²²э
6370      Ха²ылсыйан хааллы²,
      Айыы дьонун
      Албастарыгар албыннатты²,
      Саха дьонун
      Кубул±аттарыгар о±устарды²,
      £ст³³хпµн ³´³г³йдµµр кµммэр
      ¥ргµµк буолан 
      ¥лтµ сытыйда±ы²299,
      Иччи гынарга
      Эбээ´инэстээх эбэтиэ²,
6380   Аналлаах ат буоларга 
   Анда±ардаах эбэтиэ²!
   Барбыппын баты´ар кµммэр,
   Куоппуппун ситэр кµммэр
   Бу айылаах буолан буккуллубуту²,
   Му²наабыты²300 ту´угар
   Сµнньµгµн анньан,
   ¥³скµн тардан,

299  Рук.: сытыйда±ын
300  Рук.: му²наабытын



¥Р¥¢ ¥£Д¥ЙЭЭН

181

       Хара хаа²²ын халаахтыам,
       Субай хаа²²ын301 утахтаныам,
6390     Халы² ха´а±ын хабыалыам,
     Хат тама²²ын кириэ±им!
     Эн умнары² са±ана,
     Мин саныырым са±ана буоллун,
     Соно±о´ум о±отоо! – диэбит.
     Ол кэнниттэн 
     Сири сиксигинэн эргийэн,
     Муораны муннугунан бургуйан,
     Эмиэ ситэн тиийэн кэллэ.
     Ол ыккардыгар 
6400        Айыы ата
        ¥с бµµрµктээх
        £лµскэннээх µ³дэн айа±ын
        ¥³рбэ доло±одо´ун* µктэлин
        ¥нтµ тэбинэн,
        ¥²µµ-батас суолун
        То±о силэйэн,
        Тордуйалаах хаанынан
        То±ута ы´ыахтыыр
        Хаан Харгыйа ааттык устун,
6410      Сырган302 э´элии часкыйа турар,
      Сур б³р³лµµ улуйа турар
      Оботтоох-о´оллоох
      Омчолуун-чомчолуун
      Оспуос устун
      £р³ к³т³н,
      Кµн сиригэр
      Кµ³нэ к³ст³н,
      К³м³г³й³ кµндээрэн эрдэ±инэ,
      Абаа´ы ата 
6420 Ситэн кэлэн и´эн,
 Ол курдук са²ара испитэ:
 – Анньаасах! Анньаасах!
 Тойон иниим,
 Эн биир суоллаах
 Ма²найгы303 к³рд³´µµгµн ылынаммын,

301  Рук.: хаа²²ы²
302  Лит.: сыр±ан
303  Рук.: маннайгы
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  Халы² тириим хайынна,
  Хара хааным та±ыста,
  Ол кэлин ³ттµгэр
  Сµнньµм анньылларыгар,
6430  ¥³´µм тардылларыгар
  Уларыйбат уураа±ым уурулунна,
  Т³л³рµйбэт дьµµлµм бµттэ.
  Аны иккистээн 
  Этэр буолаайа±ын,
  Илин-кэлин304

  Кутур±а²²ын305 тардын,
  Бэйэ бодо±ун о²о´ун,
  Хааным биир диэн
  Харыстыыр суох,
6440  Аймах-билэ диэн
  А´ынар суох,
  Сэрэн-сэрбэн,
  Ситэн и´эбин бу! – диэтэ.
  Инньэ диэн баран 
  Кэнниттэн ситэн кэлэн,
  То±ус былас бурхааттаах
  О²очо кутуругун
  Кутаа уот тыынынан
  Дьукку салаан ылла.
6450  Ол ыккардыгар
  ¥с бµµрµктээх
  £лµскэннээх µ³дэн айа±ын
  ¥рµт ³ттµгэр 
  Мµччµ к³т³н тахсан биэрдэ.
  ¥рµ² ¥³дµйээн обургу
  Ата кµн сиригэр
  ¥ктэнэрин кытта тэбис-тэ²²э
  Атын µрдµк мындаатыттан
  Сиргэ ыстанан тµ´эн
6460  Тура тµстэ.
  Онно буолла±ына
  Тимир Суодуйа обургу
  Эмиэ атыттан
  Ûстанан тµ´эн

304  Рук.: кэли²
305  Рук.: кутур±а²²ы²
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  Уун-утары тура тµстэ.
  Аттар буолла±ына
  Кµн сиригэр
  К³²µл к³т³ турдулар.
  Тимир Суодуйа обургу
6470  Сыыр быстыбытын курдук
  Сылластыгас сырайынан
  Ûмах-ымах гыммыт,
  Дьэбин[нэ]эх саастыгы*
  Хардарыта туппут курдук
  Тимир ли´игир тии´инэн
  Ûрдьах-ырдьах гыммыт,
  Ол кэнниттэн оннук тылы
  Са²ара турбута эбитэ µ´µ:
  – Ар-дьаалы,
6480  Аар-татай, о±олоор!
  Бу µрдµк тиити
  ¥рдµнэн к³ст³р
  ¥µт ма±ан аттаах,
  ¥с айыы куо балыстаах
  ¥рµ² ¥³дµйээн обургу,
  Тµµ²²µ тµ³кµн,
  Тµµлээх уллу²ах,
  Мин диэтэх ки´иттэн
  Хоонньо´о сытар
6490          Хотун ойохпун
          Быддьаан-талаан
          Барыам диэн и´эр
          Сырайгын к³рб³ккµ³н!!!
          £л³ргµн ³йд³³б³т,
          Сытыйаргын сыаналаабат
          Тос мэник,
          Долуой акаары,
          Далай балыга,
          Тай±а кыыла!
6500     Хата, ыл эрэ, акаарыа,
     К³рµ³ххµн куттанар буоллаххына
     Умса тµ´эн кулу,
     Суон саалгын
     Кэрдиргэччи кэбийиэхпин,
     Хара±ым к³рдµн диэтэххинэ,
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     Иттэннэри сытан кулу,
     Халы² ха´а±ын
     Хабыалаан сиэхпин.
     Аны, акаарыа,
6510  Охсу´абын диэн чолойо²²ун
  Кырдьа±ас ки´ини эрэйдээйэ±ин,
  Хаарыан эти-сыаны соботоойо±ун*,
  Хаарыан хааны то±оойо±ун! – диэбит.
  ¥рµ² ¥³дµйээн:
  – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
  А±ыс атахтаах
  Адьарай уола
  Айа±ын абатын,
  Тумсун туу´ун,
6520        Кµдэн хара тыыннаах
        К³стµбэт уола
        Кµ³мэйин кµлµµтµн,
        Бэлэ´ин бэтэтин к³рб³ккµ³т!!!
        ¥рдµгµн µрэйиэм,
        Анныгын306 аддьатыам,
        Халы² тириигин хайытыам,
        Хара хаа²²ын то±уом,
        Быртах эккин бысталыам!
        Бу дойду ³²µрэмэр о±ус са±а
6530     ¥³нµгэр µ³бэхтэтиэм307,
     Бу дойду кунан о±ус са±а
     Хомурдуо´угар хончо²нотуом308,
     Ûт-кус ы´ыа±а о²оруом,
     Суор-тураах сокууската гыныам!
     Бары²ныыры бараабыккын,
     Сµ³дэ²ниири сµтэрбиккин,
     Ûраа±ы ыраастаабыккын,
     Чуга´ы чордообуккун,
     Айыы улуу´ун
6540     Ахсаана суох
     Аддьатан а´аабыккын,
     Кµн дьонун
     К³мµскэлэ суох

306  Рук.: анныдын
307  Лит.: µ³мэхтэтиэм
308  Рук.: хо²чоннотуом
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     Кµµ´µлээн сиэбиккин,
     Отто дойдуну
     Оонньуута суох
     Ороспуойдаан улааппыккын –
     Сэти²-сэлээни² туолбут,
     Сэмэ²-су²ха² сиппит!!

6550 Кµ²²µн309-ый[г]ын гытары310 бырастыылас,
   Кэриэс тылгын кэпсээ,
   £лµнньµк та²аскын та²ын311:
   Халтарыйбат хатан кэлэн
   Хаанна[а]х дапсыл±абын312

   Та²нары тайахтанан турабын,
   Мµччµрµйбэт б³±³ кэлэн
   £´³хт³³х с³г³л³³ммµн
   £р³ тутан турабын,
   Илбис кыы´ын э²ээрдэнэн,

6560  Обот уолун до±ордонон,
  То±ус дор±оонноох
        Табык тойугун туойан,
        Сэттэ идимэрдээх
        Мэнэгэй ырыатын
        Ûллаан кэллим!!!
        Икки омук ааттаахтарыгар
        Онтон ордук эти´эр
        Эгэлгэ ку´а±ан тыл кэлбэтэх.
        Кыыс дьахтар
6570     Кыламаннаах хаа´а
     У[²]уоргу кытылтан
     Кылбаддьыйан к³ст³р
     Кыырыктаах313 µ²µµлэринэн314

     Ха´ыыта´а тµ´эн баран
     Хара быарга тµ´µспµттэрэ – 
     Кµ³л манчаарытын курдук
     Бµк-тах ³±µллэн хаалбыт, 
     Кэннилэринэн э´эн кэбистилэр;

309  Рук.: кµн²µн
310  Лит.: кытары
311  Рук.: та²ы²
312  Рук.: дабсыл±абын
313  Рук.: кыырыыктаах
314  Рук.: µ´µµлэринэн
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     Уолан ки´и
6580 Уостаах тии´э
  У²уоргу тыаттан
  Ордьолдьуйан к³ст³р,
  Орулуу часкыйар
  У´ун суубулаан батастарынан
  Т³б³л³рµн сиигин устун тµ´эрсибиттэрэ – 
  Хатан амынньыар* курдук
  Бытарыс гынан хаалла;
  Биэс уон бууттаах
  Бэт тимир мээчиктэринэн

6590    Хара быарга бырахсыбыттара – 
    ¥лµйбµт бурдук алаадьытын курдук
    ¥лтµ баран хаалла,
    Ол буолла±ына
    Бугул от са±а
    Модун болгуо сутуруктарын
    Мунньа тута-тута
    Кулгаах тааска бэссистилэр315 – 
    Бэскилэрэ да силир гыммат.
    Онтон хасса суох
6600  Ха´ыыта´а-ха´ыыта´а
       Халбарыты´ан бардылар,
       ¥³гµлэ´э-µ³гµлэ´э
       £ттµктэ´эн истилэр,
       Улахан охсу´уу буолла,
       Кытаанах кырба´ыы буолла,
       £лµµ дµбдµргэнэ буолла,
       Му² бы´ылаана буолла;
       Аан дойду
       Атыйахтаах уу курдук
6610         Айманан барда,
         Улуу дойду 
         Тордуйалаах уу курдук
         Долгуйан барда,
         Хара тыа ма´ын
         Иэн и²иирин ку[р]дук
         Илдьи µктээн кэбистилэр,
         Сир ийэни

315 Лит.: бэрсистилэр, таптал салгыы бэссиотилэр диэнинин хаалларылынна
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         Иэччэхтэрин хара±ар дылы
         Ибили тэпсэн кэбистилэр,
6620         Буор хайалар
         Бураллан тµ´эн бардылар,
         Таас хайалар
         Хайыттан тµ´эн бардылар,
         Хара тыа ма´а
         Сµргэ далайга* симилиннэ,
         Сµргэ далай уута
         Хара тыа±а лэбидийдэ.
         Атахтарын тыа´а
         Аллараа дойдуга
6630      Та²нары ньирилээн тµспµтµгэр
      А²аардыы харахтаах
      Аллыр-баллыр сирэйдээх,
      Сыта харбыаласпыт,
      Тура туппахтаспыт,
      Аан кµдэн тыыннаах,
      Аддьатыылаах санаалаах
      Адьарай уу´ун 
      А±алара буолбут
      Арсан Дуолай о±онньор:
6640  – Бу отто нуо±айдаах
  Дуут* сибиир дойдуга
      Туох µлµгэр дµбдµргэнэ буолла?
      К³рµ²-били²! – диэбитигэр,
      А±ыс ааттаах бэттэрэ
      Аллараа б³±³ ааттыгын
      £р³ дабайан тахсаннар,
      А±ыс кµннµк сиртэн
      А±ыс хонукка
      Чарапчыланан к³р³н бараннар,
6650        Т³нн³н тµ´эннэр,
        А±а тойонноругар,
        Аан кырдьа±астарыгар:
        – Буолуох дьон буолбуттар,
        К³ссµ³х дьон к³ссµбµттэр,
        Булсуох дьон булсубуттар,
        Холо´уох дьон холоспуттар!
        – диэн эппиттэригэр
        Арсан Дуолай о±онньор:
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        – Аны манна киирэн
6660  Аймах билэбин аддьатыахтара,
  Дьон билэбин долгутуохтара,
  Сир ийэбин тэпсиэхтэрэ – диэн,
  Аллараа дойдуга 
  Арба±астаах а±ата буолбут,
  Кыа´ааннаах кыла[а]бынайа буолбут
  £лµµ Кµ³дµпчµ ойуунунан
  Сэттэ тµµннээх кµн кыырдаран,
  Сэттэ кугас ма±аас316

  Дуола хаа²саар*
6670     Атыыр о±устарынан
     Аллараа тµ´эр ааттыгы
     Бµ³лэппиттэрэ эбитэ µ´µ.
     Бу дьон µ³гµлµµр са²алара
     ¥³´э ³р³±³т³ к³±³р³р
     £нд³л ма±ан халлаа²²а
     Сµллэр эти² тыа´ын курдук
     £р³ дуора´ыйан тахсыбытыгар,
     Олуйа-тэлийэ ааттыктаах,
     Омчолуун-чомчолуун оспуостаах,
6680     Уолугун т³рдµгэр
     Олорор о±о са±а
     Обот иччитэ уйаламмыт,
     Уолуйан-таалыйан у´уктар,
     У´уутаан са²арар
     Улуу Суорун Тойон:
     – Бу отто туруу бараан дойдуга
     Туох µлµгэрдээх 
     Сµпсµгэ-сапсыга,
     Силлиэтэ-боллоото буолла,
6690  Туох µлµгэр
  Тии´игэ-дибдиргэнэ,
  Айдаана-куйдаана буолла?
  Маны киирэн
  К³р³н-билэн тахсы²! – диэбитигэр,
  То±ус туйгун бэттэрэ
  Чулуланан317 киирэннэр,
  То±ус кµннµк сиртэн

316  Лит.: ма²аас
317  Лит.: чугуланан*
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  Чугуйан тураннар,
  То±ус хонукка
6700     Та²нары чарапчыланан
     К³р³н туран бараннар,
     Т³нн³н тахсаннар
     А±а тойонноругар,
     Аан кырдьа±астарыгар
     У´уутуур Улуу Суорун Тойо²²о:
     – Сµ³л дойдуттан
     С³пт³³хт³р тµбэ´испиттэр,
     Аан дойдуттан
     Ааттаахтар булсубуттар,
6710       Улуу дойдуттан
       Улахаттара охсу´аллар,
       Отто дойдуну
       Уссунун уларыппыттар318,
       Кэтит сибиири
       Киэбин хамсаппыттар,
       Кэлэр б³±³нµ кэ±иннэрбиттэр,
       ¥³скµµр б³±³нµ ³л³рбµттэр,
       Т³рµµр б³±³нµ т³нн³рбµттэр!
       – диэн эппиттэригэр
6720     Улуу Суорун Тойон:
     – ¤óî, îë è´èí äàà!
     Буолуох дьон буолбуттар,
     К³рµлµ³х дьон к³рµлээбиттэр.
     Аны бу дойдуга тахсаннар,
     Аата биллибэт
     Аддьаххайы о²оруохтара,
     Иитэ биллибэт
     Иддьиккэйи319 тэрийиэхтэрэ,
     Эрдэ-сылла дьа´аныахха! – диэн,
6730     Халлаан а²аара 
     Хабараан дµ²µрдээх,
     Былыт бы´а±а´а
     Бы´ытта±ас былаайахтаах,
     Киэ²320 халлаа²²а
     Кыырар та²астаах

318  Рук.: уларыттар
319  Лит.: илдьиркэйи
320  Рук.: киэн
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     Кылаабынайа буолбут 
     Кыкыллаан ойуунунан
     То±ус тµµннээх кµн кыырдаран,
     То±ус кугас ма±аас сылгынан
6740  ¥³´ээ тахсар
  Олуйа-тэлийэ ааттыктарын
  ¥с сиринэн боптордулар.
  Ол курдук гынан,
  Биир ый отут хонукка охсустулар,
  Икки ый алта уон хонукка охсустулар,
  Халы² тириилэрэ хайдан барда,
  Хара хааннара тохтон барда,
  Кыра у²уохтара тостон барда.
  Онтон буолла±ына
6750         Тимир Суодуйа обургу
         Ол курдук тыл этэ турбута:
         – Ûллаата,
         Ûлаатыгар о±олоор!
         ¥рдµк тиити
         ¥рдµнэн к³т³р
         £л³ссµµгэ миинэр
         ¥µт ма±ан аттаах,
  ¥с айыы куо балыстаах
  ¥рµ² ¥³дµйээн обургу,
6760         Кырдьа±ас ки´ини,
         Тµксµ, 
         Эрэйдээмэ-буруйдаама!
         Кыайарын кыайыам,
         Хоторун хотуом,
         Хоонньо´он сытар 
         Хотун ойохпун а±ал,
         ¥рµ² тыыны² ³лдь³йµгэр321,
         Хара тыыны² хара´ыгар
         Уонна буолла±ына
6770        Атын дьахтарда булан ыл!
        Кэнники ³ттµгэр
        Кэтит суолбутун 
        Кэси´иэхпит суо±а,
        У´ун суолбутун 

321  Лит.: ³лл³йµгэр
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        Оломно´уохпут суо±а,
        Кµн дьµ³гэлии,
        К³мµс до±ордуу буолуохпут.
        Кырдьыга да±аны
        Сырайдаахтан ордук
6780        Сыркыстаан Куо
        Сиргэ тµспµт сэрибиэйэ322,
        Окко тµспµт о²оруута
        Миэхэ этэ.
        Ол и´ин баара
        ¥стээ±иттэн µлэспитим,
        Тµ³ттээ±иттэн т³рг³³бµтµм*,
        Биэстээ±иттэн биссибитим323,
        Алталаа±ыттан анаммытым.
        Ону баара уоран ыла²²ын
6790      Бу сырдык тыыны² быстаары,
      ¥рµ² кµнтэн сµтээри тура±ын,
      Хата ³йд³н³н, 
      £рµ´µнэ о±ус! – диэбитэ.
      ¥рµ² ¥³дµйээн:
      – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
    Бу осторуок кыайбатах ороспуойа,
    Баахта кыайбатах баранаага,
    Тµрмэ туппатах тµ³кµнэ
    Айа±ын дьаарын,
6800         Тылын кы´ыытын,
         Тумсун туу´ун
         К³р³±µ³т, о±олоор!
         Хайа[а]тар да±аны
         Хатыс буолан эриллиэм,
         Ньаассын324 буолан и²иэм,
         ¥³рµккµн* хайытыам,
         ¥³скµн тардыам,
         ¥³²²э µ³бэхтэтиэм325,
         Суорга то²суттарыам!
6810    Экчи, 
    Биир тылым бирисээгэ,

322  Лит.: сэрэбиэйэ
323  Лит.: билсибитим
324  Лит.: ньаарсын*
325  Лит.: µ³мэхтэтиэм
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    Икки тылым эбээ´инэс!!! – диэтэ.
    Онтон буолла±ына
    Эмиэ охсу´уу улахана,
    Кырба´ыы кытаана±а,
    £лµµ хаан дµбдµргэнэ
    Буолан истэ.
    Аан дойдуну аймаатылар,
    Улуу дойдуну уларыттылар,
6820          Т³рµµрµ т³нн³рдµлэр,
          Кэлэри кэ±иннэрдилэр,
          ¥³скµµрµ ³л³рдµлэр;
          Кыптый кынаттаах 
          Кыйданан барда,
          Тыа кыыла
          Тыа´ыр±аан ыраатта,
          Хара далай балыга
          Хамсыктаан хадьырыйда;
          Улуу дойдуну
6830     Уот сиэбитин курдук кууттулар326,
     Отто дойдуну
     Уу ылбытын курдук у´аардылар,
     ¥рµ² кµн 
     £лб³[³]дµйэргэ дылы гынна,
     Ма±ан кµн 
     Балаадыйарга дылы гынна.
     То±ус уон хонук
     Торолуйа туолуутугар
     Кинилэр да буоллаллар
6840       Сыыйыы тимир
       Сындаа´ыннара сылайда,
       Эрийии тимир
       И²иирдэрэ элэйдэ,
       Эт бэйэлэрэ элэйдилэр,
       Сыа бэйэлэрэ сылайдылар, 
       У²уох бэйэлэрэ уйадыйдылар;
       Сэниэ б³±³л³р³ бы´ынна,
       Сээбэс б³±³л³р³ э´иннэ,
       Эккиэн327 да±аны
6850           Харылара эрэ хамсыыр,

326  Лит.: кууртулар
327  Лит.: иккиэн
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         То±онохторо эрэ току²нуур
         Буолан хааллылар.
         Сµµс-сµµстэриттэн эрэ
         £й³´³н туран,
         Истэрин тµгэ±иттэн 
         Мэгийэн та´ааран,
         Сирэйгэ силлэ´э турбуттар.
         Ол туран ¥рµ² ¥³дµйээн
         £йд³н³н к³рд³±µнэ:
6860          £л³р кµнэ µтµрээбит, 
          Хаалар кµнэ хаххалаабыт,
          ¥³´эттэн да тµ´эн
          £рµ´µйµ³ суохтар,
          Аллараттан да тахсан
          Абырыа суохтар.
          Ол буолла±ына
          £йд³³х ³тµ³тэ этэ,
          Санаалаах сайа±а´а баара,
          У´аты-туора толкуйдаата,
6870      ¥³´э-аллараа ³йд³³т³
      Уонна ол курдук диэн
      Этэ-са²ара турбута µ´µ:
      – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
      Этэр тылым иччитэ
      ¥рµ² к³мµс
      Кµ³рэгэй чыычаах буола²²ын,
      Сэттэ халлааны 
      Силэйэ к³т³н,
      А±ыс халлааны 
6880          Ар±ара к³т³н,
          То±ус халлааны
          Тобулу к³т³н тахсыахтын!
          Сиэр сылгы тириитин
          Тиэрэ таппыт курдук
          Сиэги ма±ан ааттыктаах,
          Боро² сылгы тириитин
          Ууннары таппыт курдук
          Кµ³х унаар ааттыктаах,
          ¥с кµннµк сиртэн
6890      ¥рµмэ кэ´иэх* µктэллээх,
      Кµрµ² кулун кµлµмэннээх,
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      Саалыыр328 кулун сахсыр±алаах,
      Кугас кулун кумаардаах,
      Ахтаах лаадан тµптэлээх,
      Ара±ас чимэчи панаардаах,
      Ûраас ырай ыырдаах,
      Сырдык сыдьаай дойдулаах
      А±ыс халлаан а±ата,
      То±ус халлаан тойоно,
6900        Айылаа±ы ал±а´аабат, 
        Буруйдаа±ы тумуннарбат
        Сµрдээх дьµµллээх,
        Ûнырыктаах ыйаахтаах,
        Ха²ыр±астаах тайахтаах*,
        Кэриэстиктээх тµ³стээх,
        £рµ³ллээх бэргэ´элээх
        ¥µс-аас бэйэлээх
        ¥рµ² Аар Тойон аба±аккам!
        Мин, 
6910      ¥рдµк тиити 
      ¥рдµнэн к³т³р
      ¥µт ма±ан аттаах,
      ¥с айыы куо балыстаах
      ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр,
      С³´µ³хтээх бэйэм сµгµрµйэн,
      Хооддьуктаах бэйэм хо²куйан,
      Тоно±остоох бэйэм 
      Нусхайан тураммын
      К³рд³´³р кµнµм буолла:
6920      Бу отто нуо±айдаах
      Дугуй бараан дойдуга
      Ки´и буоларга кэскиллээн,
      Ураа²хай буоларга о²оруулаан,
      Саха буоларга салайан,
      £лб³т µккэннээн*,
      Быстыбат ыйаахтаан,
      Охтубат о²оруулаан
      Тµ´эрбити² эриэхсит.
      Ол буолла±ына,
6930       Бу тµгэ±э биллибэт

328  Лит.: саалыр*
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       Тµµнµктээх тµбµйэ бараан
       Тµгэх ³ттµнээ±и
       Хотугу курдьа±алаах куттагар329,
       ¥³ннээх куптуй тµгэ±эр
       Кэп суоруннаах,
       Кэкэ малааннаах,
       Аллараа б³±³
       Харбыыр хахайа,
       ¥³´ээ б³±³ 
6940  Тэбэр мохсо±оло,
  Отто дойду
  Тµ´эр кыырда буолбут
  Бары²ныыры бараабыт,
  Сµ³дэ²ниири сµтэрбит,
  Ûраа±ы ыраастаабыт,
  Чуга´ы чордообут
  Тимир Суодуйа обургу
  Хоонньо´о сытар
  Хотун ойохпун,
6950     Тэллэххэ сытар
     Тэ²нээх кэргэммин быддьа´ан,
     Халы² тириибин хайытта,
     Хара хааммын тохто,
     ¥рµ² тыыммын ³лб³³дµттэ,
     Хара тыыммын хараатта,
     £л³р кµн µтµрээтэ,
     Хаалар кµн хаххалаата.
     Ол буолла±ына,
     Таныы бэс330 курдук
6960    Ара±ас аркыыба±ын арыйан,
    Туорум* бэс курдук
    Сырдык сокуо²²ун к³р³н,
    ¥рµ² тыыммын ³рµ´µй,
    Хара тыыммын хара´ый,
    Тойон аба±аккаам! – диэбитэ µ´µ.
    Бу эппит тылын иччитэ
    К³р³н баран чыпчылыйыах 
    Бэтэрээ ³ттµгэр
    ¥рµ² Аар Тойон

329  Лит.: курта±ар
330  Лит.: та²ыы бэс
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6970      Т³б³тµн оройугар
      ¥рµ² к³мµс
      Кµ³рэгэй чыычаах буолан,
      ¥рµ² ¥³дµйээн тылын иччитэ
      Эппит тылын µтµктэн биэрбит.
      Ону буолла±ына,
      ¥рµ² Аар Тойон
      Таныы бэс курдук
      Ара±ас дьаптыл±а
      Аркыыбатын арыйан к³р³н,
6980       Туорум бэс курдук
       Тонолуйбат сырдык сокуонун
       Толкуйдаан к³рд³:
       Бу ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
       Отто нуо±айдаах
       Дугуй бараан дойдуга
       Ки´и т³рдµн кэскиллииргэ,
       Саха т³рдµн салайарга,
       Ураа²хай т³рдµн уу´атарга,
          Айыы дь³´³г³й айма±ын
6990      Адьарай улуу´а
      Ата±астыыр кµнэ кэллэ±инэ,
      Халы² хал±ан буолан
      Хара бастаа±ы хара´ыйарга,
      Кµн дь³´³г³й улуу´ун
      К³стµбэт уу´а
      К³рµ³´µлµµр кµнэ буолла±ына,
      Кµµстээх к³рµ³331 буолан
      Кµн дьонун
      Кµлµктээн к³мµскµµргэ
7000    Уларыйбат гына ууруллубут,
    Сууйуллубат сокуо²²а суруллубут.
    Ол гынан баран
    Аллараа дойдуга
    Харбыыр хахай буолбут,
    ¥³´ээ дойдуга
    Тэбэр мохсо±ол буолбут,
    Отто дойдуга 
    Тµ´эр кыырт буолбут,

331  Лит.: кµрµ³
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    Бары²ныыры бараабыт,
7010  Сµ³дэ²ниири сµтэрбит,
  Ûраа±ы ыраастаабыт,
  Чуга´ы чордообут,
  Икки атахтаа±ы
  Иэстэлэ суох
  И²нэрэн сиэбит,
  У´аты муруннаа±ы
  Оонньуута суох
  У´ааран уойбут,
  ¥рµ² Аар Тойон
7020     Сокуонун утарбыт,
     Бирээдэгин332 билиммэтэх
     Тимир Суодуйаны
     Хара²а хаайыытыттан та´ааран,
     Суон тµрмэтиттэн т³л³рµтэн
     Халы² айыыламмыт,
     Хара²а буруйдаммыт.
     Ол буолан баран
    Иэгэйэр икки атахтаах эргийбэтэх,
    Бо±уйар босхо бастаах,
7030     Бытарыйар буор куттаах
     Тыыннаах бэйэтинэн т³ннµбэтэх,
     ¥[³]рбэ доло±одо´ун µктэллээх
     ¥²µ[µ]-батас суоллаах,
     ¥с бµµрµктээх
     £лµскэннээх ³л³р µ³дэн
     Амнахтаах ааттыгын арыйан,
     Тµµнµктээх тµбµйэ бараан
     Хоту курдьа±алаах кутта±ар
     ¥³ннээх куптуй тµгэ±иттэн
7040   Хоонньо´ор хотун ойо±ун
   Хара²а хаайыытыттан халбарытан,
   Суон тµрмэтиттэн т³л³рµтэн,
   Илэ бэйэтинэн,
   Эриэнэх хаанынан
   Эргийэн тахсан истэ±инэ,
   Ол улуу дойдуну
   Уймаабыт ороспуонньук,

332  Лит.: бэрээдэгин
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   Аан дойдуну
   Аддьаппыт адьарай
7050        Эккирэтэн тахсан
        Эмньик бэйэтин эллээбит,
        Ситэн кэлэн
        Сиэри сирэйдэммит.
        Ол буолла±ына,
        ¥рµ² ¥³дµйээн
        Аныгы ³ттµгэр
        Халы² айыыта халбарыйар,
        Суон буруйа сууйуллар,
        Ки´и буоларга кэри²нэнэр,
7060   Саха буоларга салаллар,
   Ураа²хай буоларга уураахтанар.
   Бэт тµргэнник
   К³р³н баран:
   «Чыпчылыйыах бэтэрээ ³ттµгэр,
   Этэн баран э±эритиэх333 иннинэ,
   А±ыс дьаптал±алаах
   Ара±ас ма±ан халлаа²²а ала´алаах,
   Кµ³х от дьалбыырдаах,
   К³нд³й от кыа´ааннаах,

7070 £лбµтэ µс сыл буолбут ки´ини
  £рµ´µйэн торуорар,
  Амна±ырбыта алта сыл буолбут ки´ини
  Ал±аан тириэрэр
  Айыы Дьаргыл уда±ана киирэн
  ¥рµ² тыынын ³рµ´µйдµн,
  Хара тыынын хара´ыйдын!» – диэн
  Уларыйбат уураа±ы ууран,
  Бигэ бирикээ´и та´ааран,
  Хаан Та²ара уола

7080        Харылаах хапса±айа
        Харылыы Сµµрµк диэн
        ¥рµ² Аар Тойон
        Уураа±ын толорооччунан,
        Бирикээ´ин ситэрээччинэн
        Айыы Дьаргыл уда±аныгар
        Ûыта о±уста.

333 Лит.: э±иритиэх
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        Ол ыккардыгар
        ¥рµ² ¥³дµйээн икки,
        Тимир Суодуйа икки
7090   Сµµстэриттэн ³й³´³н туран
   Сирэйдэрин-харахтарын о²куча±ар
   Силлэ´э сатаан баран,
   Куустуспутунан
   Бэйэ-бэйэлэригэр ³й³´³н турдахтарына,
   Эти² тµ´эрин курдук эмискэччи
   ¥рдµк халлаан
   ¥ллэр ³р³´³т³
   Дь³л³ ыстанна,
   ¥с кµн толомон сырдыга
7100        Та²нары сыдьаайдаан тµстэ.
        ¥рдµк халлаан ³р³´³тµгэр,
        Киэ² халлаан киэлитигэр
        Айыы Дьаргыл уда±ан
        Н³рµ³ннээх к³хсµгэр дылы
        Быган олорон,
        Ол курдук тыл этэ,
        Са²а са²ара
  Олоотто334 эбитэ µ´µ:
  – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
7110         ¥рдµк тиити 
         ¥рдµнэн к³т³р
         £л³ссµµгэ миинэр
         ¥µт ма±ан аттаах,
         ¥с айыы куо балыстаах
         ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр,
         Тэргэн ый ньэмиэтэ
         Кэй чуор кулгаа±ы²
         Бµтµн буолла±ына,
         Мин этэр тылбын 
7120     Истэн и²ирэстээн тур эрэ!
     ¥с сибиир тойоно
     ¥рµ² Аар Тойон
     Уларыйбат уураа±ынан,
     Сууйуллубат сокуонунан
     Халы² айыы² халбарыйда,

334  Лит.: олоорто
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     Суон буруйу² сууйулунна,
     Ки´и буолар кэскиллэнни²,
     Ураа²хай буолар о²орууланны²,
     Кµр µбµ², 
7130        Кµдэн баайы² к³²µллэннэ,
        Уйгу-быйа²ы² олохтонно,
        Аан дойду² 
        Аалай кµ³±э ананна,
        Туруу барааны² тууругурда335,
        Иэримэ дьиэ² тиирилиннэ,
        Аал уоту² оттулунна!
        ¥рµ² тыы²²ын 
        £рµ´µйэ киирдим,
        Хара тыы²²ын
7140       Хара´ыйа кэллим,
       Саллыбыт салгын куткун336

       Салайда±ым буоллун,
       Ииммит ийэ куткун
       Эргитэн и²эрдэ±им буоллун,
  Муммут337 буор куткун
  Булларда±ым буоллун,
  Дом ини дом!
  £ст³³ххµн ³´³г³йд³³,
  Саастааххын дьаный,
7150     Инни² ибирэ суох буоллун,
     Кэнни² кэбирэ суох буоллун,
     Дом ини дом!
     Хаппыт ку²у² ха²аатын,
     Хайдыбыт тирии² остун,
     Тохтубут хааны² туоллун,
     Бараммыт кµµ´µ² бар±ардын,
     Эстибит кµµ´µ²338 эргийдин,
     Санньыйбыт санаа² салалыннын,
     К³ппµт санаа² к³т³±µлµннµн,
7160     М³лт³³бµт ³йµ²339 кµµ´µрдµн,
     Дом ини дом!

335  Лит.: туругурда
336  Лит.: куккун
337  Рук.: мунмут
338  Рук.: кµµ´µн
339  Рук.: ³йµµ²
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     Аалай к³мµс айаххын
     Атан тур эрэ,
     ¥рµ² Аар Тойон ыыппыт
     Анды кус сымыытын са±а
     Ара±ас илгэтин
     Айаххар быра±ар кµнµм буолла,
     Ки´и буолар кэскиллээх
     Ки´и буоллаххына – 
7170       Сыы´а тµ´эриэ² суо±а!!
       Ол курдук этэн
       Ал±аан баран,
       Анды кус сымыытын са±а
       Ара±ас илгэни
       Та²нары быра±ан биэрбитин,
       Айа±ар тµ´эрэн
       Лап гыннаран ылан
       Ûйыстан кэбистэ.
       Ол буоларын кытта
7180  Айыы Дьаргыл уда±ан
  Мэлис гынан хаалла,
  Халлаан халлаанынан,
      Сир сиринэн буолан хаалла.
      ¥рµ² ¥³дµйээн буолла±ына
      Уруккутунаа±ар уонунан ордук,
      Биэ´инэн бэт буола тµстэ.
      Тимир Суодуйа буолла±ына
      £л³³рµ µ³кэйэн,
      Быстаары быакайан,
7190        Кычча340 тыына,
        Кылагыр хара±ын уута,
        То±ус ойо±о´о
        Токуруйан к³ст³н,
        Агыс ойо±о´о
        Ардьыгынаан аа±ыллар,
        Аартык аддьаммытын курдук
        Аппа айа±ыттан
        Ма±ан сылгы са±а
        ¥рµ² кµµгэн

7200 Санньылыччы тохтон,

340  Лит.: кылча
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  Икки элгээн кµ³ллэр
  Дьэ²кэрэ то²муттарын курдук
  Муус килиэ харахтарын
  £²µргэ´инэн тµ²нэри341 таттаран,
  И´ин тµгэ±иттэн
  Энискэннээхтик энэлийэн кэби´э,
  Ûнырыктаахтык ынчыктаан кэби´э турарын
  Сону бырахпыт курдук
  Сууллары анньан тµ´эрдэ,

7210        Кытах тµ³´µттэн
        Миинэ тµ´эн баран,
        А±ыс бакыр ойо±о´ун
        Ура´а туо´ун курдук
        Икки а²ыы
        Силэйэ батта[а]н кэбистэ,
        Си´ин µ³´µн
        Талааннаах дьаа±ыра к³мµс*
        Тарба±ынан харбаан ылан,
        Тэ´иин быа курдук
7220          Тардыалаан к³р³ олордо.
          Онно буолла±ына
  Тимир Суодуйа обургу
  Ол курдук са²а са²ара,
  Тыл этэ сыппыта:
  – Ûк-аа, ык-аа диибин!
  Сорукабын дии-дии
  Суланар буолаллара,
  Сор диэн тугуй диирим – 
  Сор диэн бу буолар эбит,
7230     Айыкабын дии-дии
     Айманар буолаллара,
     Айака диэн тугуй диирим – 
     Айака диэн бу буолар эбит!
     £´³х балахай кµнµм,
     Бырастыы,
     Хаан балахай ыйым,
     Бырастыы,
     Тµµнµктээх тµбµйэ бараан тµгэ±э,
     Хотугу курдьа±алаах кутта±а,

341  Рук.: тµннэри
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7240    ¥³ннээх куптуй µ³скээбит дойдум,
    Бырастыы буолу²342!
    £лµµ Кµп Дьа²саат 
    Ойуун а±аккам, 
    Бырастыы,
    Ûнырыктаах Ûтык Солуо[н]ньай
    Хотун ийэкэм, 
    Бырастыы буоллун!
    Хотун ойо±ум
    Сырайдаахтан ордук
7250       Сыркыстаан Куо, 
       Бырастыы буоллун!
       Икки тимир кµкµр кынаттаах
       Чучугур чуо±ур соно±о´ум,
       Бырастыы буоллун!
       ¥рµ² ¥³дµйээн обургу,
       ¥рµ² тыыммын 
       £рµ´µй диэн к³рд³сп³ппµн,
       Хара тыыммын 
       Хары´ый диэн ааттаспаппын,
7260   Кыайарын кыайды²,
         Хоторун хотту²,
         £л³р³рµн ³л³рдµ².
         Кэнэ±эски кэмнэргэ,
         Хойукку µйэлэргэ
         Кыыс о±о² кыптый тутан
         Кы²кыныырын са±ана,
         Уол о±о² чаачар тутан
         Ла²кыныырын са±ана,
         Кµ³´µ² оннунан
7270         Кµ³ддьµйµ³хтµбµн343,
         Боруогу²344 аннынан
         Бургуйуохтубун!!! – диэтэ.
         Чиккэйэр си´ин µ³´µн
         Бы´а тардан кэбистэ,
         Ûй ы´ыа±а гынан ыста,
         Кµн кµдэнэ гынан к³тµттэ,
         Уокка сиэттэ,

342  Рук.: буолун
343  Лит.: кµ³дьµйµ³хтµбµн
344  Рук.: боруогун
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         Ууга у´аарда.
         Ол кэнниттэн буолла±ына
7280       £ст³³хпµн ³´³г³йд³³тµм диэн
       ¥³рэн-к³т³н,
       £р³й³н-ч³р³й³н,
       Хотун ойо±ун
       ¥рµ² тµµ мээчик о²орон
       Сиэбигэр укта сыддьарын
       Сулбу тардан ылан,
       Бэйэтэ-бэйэтинэн о²орон
       ¥µт ма±ан атыгар 
       Мииннэрэн кэбистэ.
7290    Бэйэтэ буолла±ына
    Абаа´ыттан, айыыттан а²аардаах
    Алып тура±ас атын
    ¥рдµк мындаатыгар,
    Кэтит та´аатыгар
    Олорон кэбистэ.
    А±ыс иилээх-са±алаах
    Атааннаах-м³гµ³ннээх
    Айгыр силик
    Аан ийэ дойдутугар
7300       Айанныыр суолун арыйан,
       Дор±оонноох суолун тобулан,
       Тус илин диэки
       Сис тыаны ньиргитэн,
       Тумул тыаны доргутан,
       Туох бэйэлээх
       Биэс тарбахтаах
       Дэгиэ диэлийиэй диэн эрэнэн,
       Уон тарбахтаах
       Олус уунуой диэн толкуйдаан,
7310  Хаамтаран халы´ытан,
  Сиэллэрэн дьиги´итэн,
  Т³´³ да гыммата,
  Хачча да о²орбото,
  Агыс иилээх-са±алаах
  Аан ийэ дойдутун
  Ар±аа бас э²ийэтигэр
  Тиийэн кэллэ.
  Онно буолла±ына



¥Р¥¢ ¥£Д¥ЙЭЭН

205

  Со±отохто
7320          Ту´ааннаах тус иннигэр
          Уун-утары,
          То² кµ³ннэринэн
          Утарыта анньы´ан
          К³ссµ´э тµстµлэр:
          Эриэн таба аттаах,
          Эриэн таба са²ыйахтаах,
          Мадьаллыбыт атахтаах,
          Бакыллыбыт бы´ыылаах,
          Со²доллубут у²уохтаах,
7330         Мылаллыбыт сырайдаах,
         Лаппаллыбыт бастаах
         То²ус ки´и
         Со²дотон и´эр эбит.
         Кини диэки
         Икки чолбон сулус курдук
         Уоттаах хара±ынан
         £р³ к³р³н туран,
         Ол курдук тыл этэ,
         Са²а са²ара турбута µ´µ:
7340  – ¤óó-ëààòà! ¤óó-ëýýòà!
         ¤óîãàé-´ààãàé ýìèíý òóãóé!
         Саха байаан о±ото
         Атас-матас,
         ¥рдµк тиити
         ¥рдµнэн к³т³р
         £л³ссµµгэ миинэр
         ¥µт ма±ан аттаах,
         ¥с айыы куо балыстаах
         ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
7350       Кµн дьµ³гэм, 
       К³мµс до±орум,
       Бу а±ыс атахтаах
       Адьарай атама[а]нын гытары
       Хара о±ус буолан хассан,
       Кµдэн хара тыыннаах
       К³стµбэт б³±³
       Кµтµрµн гытары
       Кµрµ² о±ус буолан кµрсэн
       Кµ³нµн ылан,
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7360             Кµрэ±ин быддьаан,
             Бу хоонньо´о сытар
             Хотун ойоххун,
             Тэллэххэ сытар
             Тэ²нээх до±оргун
             Илэ бэйэтин
             Иддьэ и´эргиттэн,
             Турар бэйэтин
             Тутан и´эргиттэн
             Сµрэ±им µ³рдэ, 
7370        Санаам к³т³±µлµннэ.
        Кµн до±орум, 
        К³мµс дьµ³гэм,
        Дорообото тут!
        Итигирдик этэн баран,
        Эриэн таба атынан
        Ойо±олуу хаамтаран и´эн
        Илиитин ³р³ ууммута баара – 
        Со±отохто аллаах таба
        Тэбинэр туйа±ын тыа´а
7380        Чып гынарга дылы гынна,
        То±ус хамса буруота буолан
         То±ус µрэх ба´ыгар
         Тунаарыс гынан хаалла.
         «Бай, до±олоор,
         Бу туох µлµгэр
         Аа´ар албастаа±а, 
         Куотар кубул±аттаа±а
         К³сс³н ааста±ай?» – диэн
         Кэннин диэки
7390        Хайы´ан к³рбµтэ:
        Ойо±о
        Cырайдаахтан ордук
        Сыркыстаан Куо
        Ончу мэлийэн хаалбыт, 
        Олорбут ы²ыыра
        Хайа µйэ±э
        Чо²куйа кырыаран хаалбыт.
        – Бу туох µлµгэр
        Аана суох аддьаххайай,
7400      Иитэ суох иддьиккэйэй?!
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      Ту´ааннаах до±орбун,
      Аналлаах аттыалбын345,
      Хоонньо´ор хотун ойохпун
      К³р³н туран
      К³лдьµ²²э346 к³рµ³´µлэтэн,
      Тутан туран
      Была±айга быддьатан ыыппыт 
      Аанай абаккам,
      Нµ³нэй сµттµкэм!
7410      Бу мин диэтэх ки´ини
      Илиим анныттан иэдэтэн,
      Ата±ым анныттан араддьытан,
      Хайа дойду алын албастаа±а,
      ¥рµт кубул±аттаа±а,
      Тµµ²²µ тµ³кµнэ,
      Кµнµскµ талаанньыта тµбэ´эн
      Сыы´а туттаран,
      Халты харбатан
      Барбыт бэйэтэй?!
7420         Ча±аан кыра±ы хара±ынан
          Ол-бу диэки
          Одуулуу сатаата,
          Кэй чуор кулгаа±ынан 
          И´иллии сатаата,
          Хайан к³рд³ –
          Суола биллибэт,
          Ха´ыытаан к³рд³ –
          Са²ата и´иллибэт.
          У´аты-туора толкуйдаата,
7430  Сыта-тура сыаналаата:
  «Бу эт бэйэбинэн,
  Эриэнэх хааммынан
  Иддьэ и´эр
  Аналлаах аттыалбын,
  Ту´ааннаах до±орбун
  Аргыста´ан и´эн
  Аара албыннатан,
  Тутан и´эн
  Суолга талатан баран,

345  Лит.: артыалбын, салгыы аттыал диэнинэн хаалларылынна
346  Рук.: к³дьдµ²²э
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7440     Аан дойдубар айаннаан,
     Дор±оонноох тула´абар тохтоон,
     Иэримэ дьиэбэр киирэн,
     Аал уоппар сыламнаан,
     Сымна±ас ороммор сынньанан
     ¥рдµк аатым бохтоон,
     ¥рµ² сирэйим киттийэн,
     Тэ²нээх347 сэтэтэ,
     Холоонноох хо´ута,
     Эрдэ турбут элэгэ,
7450       Хойут турбут хо´ооно
       Буолуом кэриэтин,
       ¥рµ² кµн анныгар
       ¥³скээбэтэ±им ордук,
       Сырдык кµн сиригэр
       Сыддьыбата±ым ордук!»
       – диэн сыаналаан баран:
       «К³р, бу 
       Уоран барбыт ороспуой,
       Быддьаан барбыт талаанньыт
7460       Хайаан да абаа´ы буолла±а.
       Кини илин диэкиттэн
       И´эр этэ буолан баран,
       Т³р³³бµт дойдута 
       Тµ²кэтэх буолуо,
       ¥³скээбит сирэ 
       ¥тµкэт буолуо,
       Хороонноммут дойдута 
       Хоту буолуо», – диэн баран,
       Ту´ааннаах тус хоту диэки
7470       Тимир кынаттаах
       Алып тура±ас атын
       Эргилиннэри тардан кэбистэ,
       ¥рдµк тиити 
       ¥рµт ³ттµнэн,
       Ма±ан былыты 
       Алын ³ттµнэн
       К³тµтэн-кµµгµнэтэн истэ.
       £р да барбытын билбэтэ,

347  Рук.: тэннээх
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       £т³р да барбытын ³йд³³б³т³,
7480      Айыы сирин уххана ааста,
      Абаа´ы сирэ аа²наан кэллэ:
      Уолан ки´ини ку²ун буутун 
      Сулуйан хаалар
      Тимир бадаархай мастаах,
      Кыыс дьахтар иэнин тириитин
      Сµлэн хаалар
      Алтан аабылаан оттоох 
      Сир устун айаннаата.
      Арай баара,
7490    Биир сиргэ,
    Таас дьаа²ы тэллэ±эр
    Дьэбиннээх тимир килиэ бала±ан
    Килэбэчийэн турарыгар
    Тиийэн кэллэ.
    Бала±ан та´ыгар
    Сама±ын туорайыттан µµммµт
    Со±отох сордоох сотолоох,
    Тµ³´µн тылыттан тахсыбыт
    Биир бигэ илиилээх,
7500  Сµµ´µн хаба оттотугар
      Хойуорбут* ойбон курдук
      Со±отох сулууда348 харахтаах,
      Т³б³тµн оройугар
      Сатыы ыар±а курдук
      Тимир бадаар баттахтаах,
      Арбыйалаах* адал±аны*
      Хардарыта туппут курдук
      Дьэбиннээх ли´игир тиистээх,
      Сытамматах349 сырайдаах,
7510    Тупсубатах ньуурдаах,
    М³кµ дьµ´µннээх,
    Сутаакы* тириитэ сонноох,
    Бырыпаа´ай* тириитэ былааттаах,
    Хамсык* тириитэ хаалтыстаах,
    Ûтык* тириитэ ыстааннаах,
    £лµнньµк тириитэ µтµлµктээх
    Дьигэ-бааба

348  Лит.: сµлµµдэ
349  Лит.: сатамматах
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    Дьэс хотообо,
    Сарыы та²алай,
7520      Ньаалбаан туо´ахта,
      Тµµнµк баттах,
      Т³л³н айах,
      Т³гµрµк тэллэх, 
      Тµптэ кутурук,
      Т³л³кк³й мыанньарык,
      Тµ³рэх сыаддьа,
      Тµ³рэ² атах
      Биэс уон бууттаах
      Тимир киппииччэ350 сµгэтинэн
7530     Мас мастаан
     Куо±айа турар эбит.
     Кини диэки 
     Чолос гынан ³р³ к³р³н,
     Уулаах кµ³с 
     Оргуйуутун бысты²ар
     Одуулаан баран,
     Сµгэтин кэннигэр э´эн кэбистэ;
     То±ус илии
    Тордохтоох ньуурун
7540        Томоор-имээр сотунна,
        А±ыс илии 
        Ардахтаах иэдэ´ин
        Киэли-маалы анньынна,
        Со±отох ата±ынан
        Сото кэбистэ,
        Биир илиитинэн
        Биил баттанна,
        Улуу уус кµ³тµн курдук
        Кµлкэйэ сытыйбыт омурда
7550     Кµлкэ²нээн барда,
     Сытыйбыт ынах таалын курдук
     Кµ³х таалай тыла
     Былта²наан барда:
     – Эчикиэйэ! Эчикиэйэ!
     Иэдээн-куудаан,
     Эргиэн-урбаан,

350  Лит.: кирпииччэ
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     И´илик-та´ылык
     Эминэ351 тугуй!
     Ол и´ин да
7560        Мин диэтэх дьахтар ки´и
        ¥³рэр хаа´ым кы´ыйбыта,
        £тµ³ битим таппыта:
        Ар±а´ыттан тэ´ииннээх
        Айыы дь³´³г³й ки´итэ
        Аттыалланарым кэллэ±э,
        К³хсµттэн тэ´ииннээх
        Кµн дь³´³г³й ки´итэ
        До±ордонорум кэллэ±э,
        Эмньик ку²наах 
7570          Эдэр ки´и
          Эрдэнэрим кэллэ±э!
          Ол и´ин да±аны
          Аан кырдьа±астар
          Айахтатар буолаллара,
          Сээккээн Сэ´ээннэр352

          Сэ´эргиир сурахтаахтара:
          ¥µттээх таас
          £лµµтµттэн маппат диэн,
          Кыыс о±о тэллэ±эр
7580   Уон уоттаах диэн.
   К³р, ол бу кэллэ±э!
   Дьэ, до±ордоох тойонуом,
   Мин диэтэх дьахтар ки´и
   А´ы астыырбынан алыспын,
   Кµ³´µ кµ³стµµрбµнэн кµтµрбµн,
   Ии´и иистэнэрбинэн эгэлгэбин,
   Сµ³´µнµ сµ³´µлµµрбµнэн сµµмэрбин.
   Торбостообут торбо´ум
   Толугур ³лµµ буолан
7590        То±ус хонук и´игэр
        Толборукка353 чолойо то²ор,
        Кулуннаабыт кулунум
        Хабар±а´ыт* ³лµµ буолан
        А±ыс хонук и´игэр

351  Рук.: эминээ
352  Лит.: Сээркээн Сэ´эн
353  Лит.: долборукка
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        Ха´аа±а хантайа то²ор,
        Ûабыт ына±ым
        Ûй и´игэр
        Хатар ³лµµ буолан
        Хапчыйа то²ор идэлээх.
7600   Чэйэ-хайа тат,
   Иэримэ дьиэбэр киирэ тат,
   Аал уоппар иттэ тат,
   Сылаас хооймор354 сыта о±ус!
   – диэбитэ эбитэ µ´µ.
   Ол ыккардыгар буолла±ына,
   Дьэллик кулан тэ´иинин
   Харалаабыт дьаа²ы хотуурун курдук
   Дэгиэ-дугуо ты²ыра±ынан
   Иилэ хабан ылан,
7610      Дьэбиннээх дьэс сэргэтигэр
      Иилэ бырахта.
      ¥рµ² ¥³дµйээни
      Ха²ас харытыттан
      Хабан ылан сиэтэн,
      Дьэбиннээх лип тимир хал±анын
      Арыйа баттаан,
          У²а оронугар кил[л]эрэн
          Олордон кэбистэ.
          Ха²ас диэки
7620     Чугуун тимир чуулаанын
     А´а баттаата,
     Суукур-саакыр быста,
     Онно ки´и са²ата:
     – Абытаай!
     Хайа, кэнники тугу мэгиэстиэ²ий?
     Тµксµ, уурай, тохтоо!!! – диэтэ.
     Онтон отто чуулааныгар киирдэ,
     Эмиэ суукур-саакыр быста,
     Онно эмиэ ки´и са²арда:
7630        – Абытай!
        Тохтоо, бол±ой!
        Бу туох айылаах буолан
        Кэнники кэбинэргин

354  Лит.: хоойбор
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        Билбэт буоллу²,
        Аныгы а´ыыргын
        Санаабат буоллу²?!
        Бµгµ²²µнэн бµтээри,
        Билиги²²инэн355 мэлийээри
        Гыммыккын дуу? – диэтэ.
7640      Онтон та´ааран
      Хааннаах кырбас эттэри
      То±ус сиринэн бордоо´уннаах356

      Чой чо²олох* кµ³´µгэр
      Баллыр±аччы симэн баран,
      Холо²солоох 
      Хобочуок хара о´о±ор
      Уган та´ааран,
      Со±отох атахтаах
      Суодал хара остуолугар
7650        Ороон ылан
        Уурталаан кэбистэ
        Уонна а²аар у´угуттан
        У´аты-туора угаттаан,
        Тиэри-маары тэриэскэйдээн
        Бµтэрэн кэбистэ.
  Ойон туран
  О´уокайдаан тахсан,
  Утуйар та²а´ын
  Ойутан кил[л]эрэ о±уста,
7660      Тимир наара оронугар тэнитэн,
      Тэрийбитинэн барда:
      Сарааса* тириитэ
      Тэллэ±ин тэллээтэ,
      Сотуун* тириитэ
      Суор±анын сапта,
      Сыы²ка* тириитэ
      Сыттык сыттаата,
      Бырыпаа´ай тириитэ
      Быы´ын татта,
7670      Бэйэтэ ула±аа диэки
      Кулур-халыр сыгы[н]ньахтанан
      Сытан кэбистэ,

355  Лит.: били²²инэн
356  Лит.: бордуо´ун*
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      «Чэ, кэлэн сыта о±ус!» – диэтэ.
      Онно ¥рµ² ¥³дµйээн
      Ол курдук тыл этэ,
      Са²а са²ара олоотто µ´µ:
      – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
      Дьигэ-бааба
      Дьэс хотообо обургу,
7680   Мин сирэйгиттэн к³р³н сирбэтим,
   О²уоххуттан к³р³н омсоло[о]ботум,
   Дьахтарынан дьадах ки´ибин,
   Кэргэнинэн кэмчи ки´ибин.
   Бу аан дойдуну ар±аатынан,
   Улуу дойдуну ула±аатынан
   Ойох к³р³ сыддьыбытым тухары
   Эн курдук
   Сырдык сырайдаа±ы,
   К³н³ у²уохтаа±ы к³рб³т³±µм.
7690   Ол буолла±ына
   Уостаах тиискэр умсугуйдум,
   Хаастаах хараххар хара²ардым,
   Сµрэхтээх быарым с³бµлээтэ.
   Ол гынан баран
   Кытта т³р³³бµт кыдьыктаахпын,
   Бииргэ т³р³³бµт биричиинэлээхпин:
  Сыллаары гыннахпына
  Сынньар идэлээхпин,
  Уураары гыннахпына
7700      Охсумахтыыр уочараттаахпын,
      Тапта[а]ры гыннахпына
      Та´ыйбахтыыр дьаллыктаахпын.
      Ону с³бµлµµр буоллаххына,
      Хоонньо´он-холбо´он к³рµ³х!
      Онно Дьигэ-бааба
      Ол курдук са²ара сыппыта:
      – Эчикиэйэ-эчикиэйэ!
      Ту´ааннаах до±орукам о±отоо,
      Тэ²нээх сэгэригим о±отоо,
7710        ¥чµгэйтэн µчµгэй тахсар,
        £тµ³ттэн ³тµ³ тахсар,
        Ити идэ±ин 
        Урут биллэрбити²
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        Ордук µчµгэй!
        Сыллыа² эрэ буоллар сыс,
        Ууруо² эрэ буоллар о±ус,
        Таптыа² эрэ буоллар та´ый,
        Ону хайатын да±аны
        Уйар кыыс о±обун,
7720   До±очугум357 о±отоо! – диэбит.
   Ол буолла±ына
   ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
   Сатыы ойуур курдук
   Тимир абына-табына батта±ыттан
   Талааннаах дьаргыл к³мµс тарба±ар
   Сэттэ т³гµл
   Сэлбийэ баттаан ылла,
   То±ус т³гµл
   Торута баттаан ылла,
7730      «Сыллаары гынным» дии-дии
      Сырбаталаан барда,
      «Уураары гынным» дии-дии
      Охсуталаан барда,
      «Таптаары гынным» дии-дии
      Та´ыйан барда.
          Онно буолла±ына
          Дьигэ-бааба
          Сырбатта±ын аайы 
          Сыллаары гынна±а диэн
7740  Сы´ыйан биэрэн истэ,
  О±уста±ын аайы
  Уураары гынна±а диэн
  У±арыйан биэрэн истэ,
  Та´ыйда±ын аайы
  Таптаары гынна±а диэн
  Тарайан биэрэн истэ.
  Ол кэнниттэн
  Утаа буолбата,
  Ûаддьар ыксатта,
7750     Абытай алларытта,
     Кµн хараарда,
     Кµµс к³±µрээтэ

357  Лит.: до±оччугум
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     Уонна ол курдук тылы этэ,
     Са²аны са²ара сыддьыбыта µ´µ:
     – Эчикиэйэ! Эчикиэйэ!
     Бу хайа дойду
     Хаспа±ыттан хамсаабыт,
     Туох дойду
     Дьуо±атыттан турбут
7760        Тутум тµ³кэйэ,
        Догуур* албына кэлэн,
        Халы² тириибин хайытан
        Хара хааммын та´аарда±ай?!
        Сыллаама да±аны,
        Сынньыма да±аны,
        Уураама да±аны,
        Охсума да±аны,
        Таптаама да±аны, 
        Та´ыйыма да±аны,
7770     Уурай, тохтоо,
     Киэр-хайа буола тат!!! – диэбит.
     ¥рµ² ¥³дµйээн:
     – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
     Аан кµдэн тыыннаах
     Адьарай атамаана,
     Кµдэн хара тыыннаах
                К³стµбэт кµтµрэ
                Дьигэ-бааба
                Дьэс хотообо,
7780         Сарыы та²алай,
         Ньаалбаан туо´ахта обургу,
         Ар±аатыттан тэ´ииннээх
         Айыы дь³´³г³й айма±ын
         Ахсаана суох аддьатан 
         Амсыырдаабыт ааккар,
         К³хсµттэн тэ´ииннээх
         Кµн дь³´³г³й дьонун
         К³мµскэлэ суох кµµ´µлээн
         К³мµллээбит ааккар
7790       Кµлэ-кµлэ358

       Кµлгµн буккуйан

358  Рук.: кµµлэ-кµлэ
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       Кµдэ²²э к³тµтээри,
       Оонньуу-оонньуу
       Уоккун омуруоран359

       Уора±айга у´аараары 
       О²остон кэлбитим.
       Кэриэс тылгын кэпсээ,
       £лµнньµк та²аскы[н] та²ын,
       Адьарай улуу´а
7800    Аймаххын гытары 
    Бырастыылас,
    £´³хт³³х кµ²²µн гытары,
    Дьэбиннээх ыйгын гытары
    Бырастыыла´а о±ус! – диэтэ.
    Дьигэ-бааба:
    – Эчикиэйэ-эчикиэйэ!
    Тойоком о±ото,
    То²хойоргор то±ус уон бокулуом*,
    Аччайаргар а±ыс уон бокулуом!
7810      ¥рµ² тыыммын ³л³рµмэ,
      Хара тыыммын хаалларыма – 
      Халы²360 айыылаах,
      Хара±а361 буруйдаах эрэйдээхпин!
        Миигин ³л³рд³ххµнэ,
        Санаа² ыарыа,
        Кµлµгµ² хараарыа,
        К³мµс у²уохпун
        Кµ³рэ-даккы о²ордоххуна,
        К³т³лг³ к³мµс буолуо суо±а,
7820       Алтан у²уохпун
       Арыы-даккы о²ордоххуна,
       Акка алтан буолуо суо±а,
       Хотун ойох буолан
       Ходьойо к³тµ³ суо±а,
       Сµрэхтээх о±о буолан
       Сµ³дэйэ сµµрµ³ суо±а,
       £л³рµмэ-³´³рµмэ!!! – диэбит.
       ¥рµ² ¥³дµйэ[э]н
       Маны истэн баран,

359  Лит.: умуруоран
360  Рук.: халын
361  Лит.: хара²а
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7830         Си´ин µ³´µн
         Сэттэ сиринэн 
         Бы´а охсон кэбистэ,
         Кµн кµдэнэ гынан к³тµттэ,
         Ûй ы´ыа±а гынан ыста.
         Ол кэнниттэн
         Ха²ас диэки
         Чугуун* тимир чуулааны 
         А´а баттаабыта:
         Биир олус ньуурдаах,
7840  Чиэрэс* чигилилээх362,
  Бэт мэтириэттээх*
  Айыы ки´итин
  Атамаан бэрдэ
  Тимир кирис ³тµµнэн
  Хамса быатын курдук
  Хам кэлгиллэн баран,
  Тимир эстиэнэ±э
  Ûйанан турар эбит.
  Кинини к³р³н баран
7850  Ол курдук 
  Тыл этэ турбута µ´µ:
  – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
      ¥рдµк тиити
      ¥рдµнэн к³т³р
      £л³ссµµгэ миинэр
      ¥µт ма±ан аттаах,
      ¥с айыы куо балыстаах
      ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр,
      Хооддьуктаах бэйэм хо²куйан,
7860       С³´µ³хтээх бэйэм сµгµрµйэн,
       Тоно±остоох бэйэм нуо±айан,
       Дорообону туттарабын!
       Бу эн, 
       Кимтэн кииннээх,
       Хантан хааннаах ки´и
       Бу айылаах буолан
       Тура±ын диэтэххинэ,
       Саматтан тус илин диэки

362  Лит.: сигилилээх
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       ¥с саар о±о µйэтэ
7870    Айаннаан тиийэр сиргэ
    Ала´а дьиэлээх,
    Аал уоттаах,
    Айыы Дьа±алыман Тойон а±алаах,
    Айыы Дархан Хотун ийэлээх,
    Айа²²а миинэр
    Алып хара аттаах
    Ала Туйгун бухатыыр диэн
    Албан-дьа´ах ааттаах,
    Дьо´ун-бигэ сурахтаах
7880      Ки´и этим.
      Ону баара ити
      А±ыс атахтаах
      Адьарай атамаана
      Дьигэ-бааба
      Дьэс хотообо,
      Сарыы та²алай,
      Ньаалбаан туо´ахта обургу
      Агыс уон
      А²аарыйар алба´ынан алкыйан,
7890    Тогус уон
    Куладыйар кубул±атынан кучуйан,
    Аан дойдубуттан
    Арааран а±алан,
       Эр буол диэн эрийэн,
       Ойох ыл диэн олуйан,
       Кµдэн кµµ´µнэн кыайан,
       Одун уо±унан охторон,
       Бу айылаах кэбилээн туруорар.
       Ку²мун-бууппун
7900       Тыыннаахтыы сулуйан сиэтэ,
       ¥рµ² тыыммын ³рµ´µй,
       Хара тыыммын хара´ый!
       Кэнники кэлэр кэмнэргэ,
       ¥³скµµр кµннэргэ
       Мин да±аны
       Т³´³нµ кыайарбынан
       Т³лµ³м этэ,
       Ханныгы сатыырбынан
       Харыйдыам этэ! – диэбитэ µ´µ.
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7910       Ону истэн баран
       ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
       Быатын бы´ыта тыытан,
       Кµлµµ´µн т³лµтэ тардан
       Та´ааран кэбистэ.
       Ол кэнниттэн
       Отто чуулааны а´а баттаабыта:
       Эмиэ биир бэт мэтириэттээх,
       Алыс айылгылаах,
       Чиэрэс чигилилээх
7920    Айыы ки´итин
    Атамаан бэрдэ
    Тимир кирис ³тµµнэн кэлгиллэн,
    Тимир хара эстиэнэ±э ыйанан
    Турар эбит.
    Киниэхэ эмиэ 
    Ол курдук тылы этэ,
    Са²аны са²ара турда:
    – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
    ¥рдµк тиити
7930         ¥рдµнэн к³т³р
         £л³ссµµгэ миинэр
         ¥µт ма±ан аттаах,
         ¥с айыы куо балыстаах
         ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр,
      Хооддьуктаах бэйэм хо²куйан,
      С³´µ³хтээх бэйэм сµгµрµйэн,
      Тоно±остоох бэйэм нусхайан,
      Дорообону туттарабын!
      Эн кимтэн кииннээх,
7940      Хантан хааннаах
      Ки´игин диэтэххинэ,
      Мин мантан тус согуруу диэки
      ¥с саар о±о µйэтигэр
      Айанныыр сиргэ
      Аан дойдулаах,
      Ала´а дьиэлээх,
      Омухал Баай Тойон а±алаах,
      Уллук Баай Хотун ийэлээх,
      Элэмэс кулун аттаах
7950     Эриэндэл Мэргэн диэн
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     Албан ааттаах,
     Дьо´ун сурахтаах
     Ки´и этим.
     Ону буолла±ына бу
     Адьарай атамаана,
     К³стµбэт кµтµрэ
     Дьигэ-бааба
     Дьэс хотообо
     А±ыс уон а²аарыйар алба´ынан
7960     Алкыйан а±алан,
     Бу дьµ´µлээн-кэбилээн туруорар.
     Эр буол диэн эрийбитэ,
     Ойох ыл диэн олуйбута.
     Ол кэнниттэн
     Одун уо±унан охторон,
     Кµдэн кµµ´µнэн кыайан,
     Бу торуоран
     Куммун-бууппун363

     Тыыннаахтыы сулуйан сиэн,
7970          Бу айылаах о²ордо.
          ¥рµ² тыыммын ³рµ´µй,
          Хара тыыммын хара´ый,
          Кэнэ±эски кэмнэргэ,
   Кэлэр дьылларга
   Мин эмиэ
   Кµ[µ]´µм кыайарын[ан] к³м³л³´³н,
   Т³лµµр ки´и буолуом этэ!
   – диэбитэ эбитэ µ´µ.
   ¥рµ² ¥³дµйээн эмиэ
7980      Быатын бы´ыта тыытан,
      £тµµтµн ³´µлµтэ тыытан,
      Кµлµµ´µн т³лµтэ тардан,
      Хара²а хаайыытыттан та´ааран,
      Суон тµрмэтиттэн т³л³рµтэн
      Кээспитэ364 эбитэ µ´µ.
      Онтон µ´µс чуулаанын аспыта:
      Хаба оттотугар
      Икки тимир муочукулар365

363  Лит.: ку²мун-бууппун
364  Лит.: кэбиспитэ
365  Лит.: буочука
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      Холорукта´а олороллор эбит.
7990       Онтон тµ²кэтэх ³ттµнэн
       Холоруктуу олорор буочука±а
       Уу дьалкыйа олороругар
       С³мµйэтин укпута –
       Быстан тµ´эн хаалла,
       Онтон кµн диэки ³ттµнэн
       Холоруктуу олорор буочука±а
       С³мµйэтин укпута –
       Уруккутун[ан] буолан
       О´он тахсан кэллэ.
8000     «К³р, бу ³лбµт тиллэр
     £лб³т мэгэ366 уута диэн
     Бу эбит буолла±а,» –диэн,
     Икки та´аарбыт дьоннорун
     Тастарын у[²]унуохтаан
     Баастарын о´ордо,
     Истэригэр и´эрдэн
     Кµµстэрин кил[л]эрдэ.
     Тобо±ун µрµ² к³мµс холтуу²²а*
     Кутан баран,
8010        У²а сиэбигэр 
        Уктан кэбистэ.
         Икки ки´итин гытары 
         Бырастыыла´ан
         Уура´ан-сылла´ан баран,
         ¥с а²ыы тар±астылар.
         ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
         Атын ми[и]нэн,
         Тус хоту диэки
         К³тµтэн баран испитэ.
8020       £р да бааттын367,
       £т³р да бааттын
       Бэйэтэ билбэтэ,
       Биир таас булгунньах µрдµгэр
       ¥рµ² к³мµс дьµ´µннээх
       Кµ³рэ²сэ бала±ан
       Кµлµмµрдээн к³´µннэ.
       «К³р, до±олоор,

366  Лит.: мэ²э
367  Лит.: барбытын
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       Бу абаа´ы сирин ар±аатыгар,
       К³стµбэт дойдутун к³хсµгэр
8030       Айыы дь³´³г³й айма±а
       Ала´аланан олорор эбит ээ.
       Манна киирэн
       Кэскиллээх тылла кэпсэтэн,
       Амтаннаах аста а´аан
       Аа´ыахха баар диэн,
       Тобурах тохтооботох
       Дьолуо ма±ан тула´атыгар
       Сулбу-халбы хаамтаран кэлэн,
       £рµ³ллээх бастаах
8040       ¥рµ² к³мµс сэргэ турарыгар
       Тµ´э баттаан,
       То±ус т³гµл туомтуу тардан
       Баайан баран,
       ¥рµ² к³мµс дьµ´µлгэннээх
       Кµ³рэ²сэ бала±ан
       А²аат хал±анын
       Арыйа баттаан,
       Суон боруогун
       Туора атылла[а]н
8050     И´иддьэ киирбитэ:
    Маанылаах басты² орон ааныгар
    ¥µс кыыл тириитин µрдµгэр
    Бэт да мэтириэттээх,
    Алыс да айылгылаах,
    Чиэрэс да чигилилээх,
    £тµ³ да м³ссµ³ннээх,
    Кы´ыллыбат кы´ыл к³мµс и²нээх,
    Сууйуллубат µрµ² к³мµс ньуурдаах
    Айыы ки´итин атамаана,
8060       Саха ки´итин саара
       Иннигэр алаас сы´ыы курдук
       Ара±ас майдаан остуолга
       Таныы бэс курдук
       Дьаптал±а к³мµс аркыыба±а
       Бэ´эл бэддьигэс* курдук
       Хара к³мµс чэрэниилэлээх
       Кыдама атырдьах курдук
       Кы´ыл к³мµс куорсунунан
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       Сурук суруйан
8070  Харылата олорор эбит.
  Кини диэки
  Кырыы хара±ынан 
  Кынчайан к³рб³т,
  Хара хара±ынан 
  Хайы´ан к³рб³т,
  Ки´и киирдэ диэн 
  Кэпсээ диэбэт,
  Ûт киирдэ диэн 
  Чэт диэбэт,
8080    Суруйбут илиитин сололообокко
    Суруйа олордо.
    ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
    Кµ³с бысты²а 
    К³р³н турда,
    Омурган368 бысты²а 
    Одуулаан турда,
    Тохтоон туран 
    Толкуйдаан к³рд³:
    «К³р, бу баара,
8090       Омук ааттаа±а,
       Улуус ³тµ³тэ буолла±а,
       Одун халлаантан о²оруулаах,
       Ûтык халлаантан ыйаахтаах,
       Тойон дуо´унастаах,
       Билээччи мэйиилээх,
       Туспа толкуйдаах,
       И²ин эгэлгэ идэлээх
       £тµ³ ки´и буолла±а.
       Мин да±аны эмиэ
8100     Ту´унан улуус туйгуна,
     Атын улуус аатта[а]±а буолла±ым,
     Тылла кэпсэтэн,
     Са²ата са²арсан
     К³рµ³ххэ с³п», – дии санаата.
     ¥рµ² ¥³дµйээн:
     – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
     Улуу´ум ³тµ³тэ,

368  Лит.: омур±ан
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     Омугум ааттаа±а,
     £р³³бµт уоскун ³´µлэн,
8110     Хоммут уоскун хо²норон,
     Алтан дьаакыр*
     Сы²ааххын369 аты²натан,
     Кэс тылла кэпсээн,
     Аман ³ст³ амалыйан к³рµ[³]ххµн
     Т³´³л³³х буолуой?
     Кимтэн кииннээх,
     Хантан хааннаах,
     Туохтан туймуулаах
     Ки´и буола±ын,
8120        Ат уйбат
        Албан-далбан ааккын
        Ааттаан к³рµ³ххµн,
        О±ус таппат
        Дьо´ун-бигэ сураххын
        Сураан к³рµ³ххµн
        Т³´³л³³х-хаччалаах буолуой?
        – диэбитэ эбитэ µ´µ.
        Ки´итэ буолла±ына
               Сµ³´µ са²арда диэн 
8130               «¤àé» äèýáýò,
               Ûт µрдэ диэн 
               «Чэт» диэбэт,
               Ки´и эттэ диэн 
               Кэпсэтэ барбат,
               Кырыы хара±ынан 
               Кынчайан к³рб³т,
               Уу хара±ынан 
               Утары к³рб³т,
               Таныы бэс курдук
8140      Ара±ас ма±ан кумагытыгар370

      Кыдама атырдьах курдук
      Кы´ыл к³мµс куорсуна
      То²ус ки´и 
      Туут хайы´арын тыа´ын курдук
      Харылас да курулас.
      ¥рµ² ¥³дµйээн буолла±ына

369  Рук.: сы²аахкын
370  Лит.: кумаа±ытыгар
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      Эппиэт тыл истээри
      Кµ³с бысты²а 
      Кµµтэн к³р³н туран баран,
8150       Кµµстээх санаата
       К³м³г³йµнэн к³т³н тµстэ,
       Бардам санаата 
       Ба´ынан бастаан киирдэ,
       Уохтаах санаата
       Уолугунан олохтонон киирдэ,
       Киил мас курдук
       Кэдэрги таттаран барда,
       Хаты² мас курдук
       Ханарыччы таттаран барда,
8160     Кы´ыл к³мµс курдук
     Куударалаах* батта±а
     Ньуучча ки´и
     Бороболуоха371* тимирин курдук
     Т³б³тµн оройугар
     £р³ ытыллан та±ыста,
     Икки хара±ын быатын
     Тыымпы кµ³л соботун курдук
         Тµ²нэри таттаран кэбистэ,
         Хатан хатат уотун курдук
8170      Уот сырдыр±аччы таммалаата;
      Кµµс быччы²нарын бастара
      К³мµс ньуоска т³б³тµн курдук
      Т³лµтэ м³±³³рµ гыннылар,
      Уон и²иирин бастара
      Уон киил айа кири´ин курдук
      Лы²кыначчы ыллаатылар,
      Тии´ин кылыатын*
      ¥лтµ хабырынан
      Тибиирэн кэбистэ
8180        Уонна ол курдук диэн 
        Са²ара турбута µ´µ:
        – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
        Бу эн, хайа дойду
        Баахталаах баранаак,
        Осторуоктаах ороспуой,

371  Рук.: бороболаха
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        Тµрмэлээх тµ³кµн олоро±ун?!
        Мин диэтэх ки´ини
        Ки´и диэн кэпсэппэт,
        Сµ³´µ диэн ´айдаабат,
8190      Ûт диэн чэттээбэт,
      Кырыы хараххынан кынчайбат,
      Хара хараххынан анаарбат,
      Уойбуккунан улааппыт,
      У´а±ын* уйумматах
      Орой мэник,
      Аар акаары,
      Халы² тириигин хайытыам,
      Хара хаа²²ын та´аарыам,
      Быртах эккин бысталыам!
8200   £йд³пп³кк³ ³л³рд³ диир
   ¥³дэн буолаайа±ын,
   Санаппакка аддьатта диир
   Акаары буолаайа±ын! – диэн баран,
   Уолан ки´и 
   Уостаах тии´э
   У²уоргу тыаттан
   Орбоддьуйан к³ст³р,
   Охсу´ууга киирдэ±инэ
   Орулуу часкыйар
8210     У´ун суубулаан бата´ынан
     Т³б³тµн сиигинэн тµ´эрбитэ,
     Анараа ки´и 
     Ха´ыыра тµ´эн баран
     Туора ыстанан биэрбитин,
     Таныы бэс курдук
     Дьаптыл±а маган372 аркыыбатын
     Ара±ас майдаан остуоллары
     Оттотунан хайа дайбаан тµ´эрдэ.
     ¥рµ² к³мµс кµ³рэ²сэ бала±аны
8220      А²аар эккинин к³²³ к³т³н
      Та´ыддьа тахсаннар,
      Охсу´уу улахана,
      Кырба´ыы кытаана±а,
      £лµ[µ] дµбдµргэнэ буола тµстэ.

372  Лит.: ма²ан
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      Т³´³ да гыммата,
      Хачча да о²орбото,
      ¥с хонукка тиэппэтэ,
      ¥лтµ сынньан
      Охторон тµ´эрдэ,
8230        Кытах тµ³´µттэн
        Миинэ тµстэ:
        «¥рдµк ааккын бохтоттум,
        ¥рµ² сирэйгин киттиттим!»
        – дии олорбута µ´µ.
        Онно аллара сытар ки´и
        Ол курдук тылы этэ сыппыт:
        – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
        Бу хайа дойду
        Хаспа±ыттан хамсаан кэлбит,
8240      Хайа сир ийэ
      Сиксигиттэн сиэлэн кэлбит,
      Туох дойду
      Дьуо±атыттан туран кэлбит
      Далай балыга,
      Тай±а кыыла тµбэ´э²²ин,
      Бу халы² тириибин хайытты²,
      Хара хааммын та´аарды²?!
          Дьµ´µ²²µттэн к³рд³хх³,
          Алгыстаах санаалаах
8250     Айыы дь³´³г³й айма±ар
     Атыылыы ки´и эбиккин,
     К³мµскэстээх санаалаах
     Кµн дь³´³г³й улуу´угар
     К³стµµлээх ки´и эбиккин.
     Ол буолан баран
     Аан кµдэн тыыннаах,
     Аддьатыылаах санаалаах
     Адьарай айма±ыныы айыллыбыт,
     Кµдэн хара тыыннаах
8260         К³стµбэт улуу´унуу
         К³рµ³´µлµµргэ к³хт³ммµт,
         Суолга баппат 
         Соххор суобастаах,
         Ааттыкка баппат 
         Анньар адьынаттаах,
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         Дьиэ±э баппат
         Дьиикэй кэмэддьилээх
         Ки´и эбиккиний?
         Мин буоллахпына
8270    А±ыс хаттыгастаах
    Ара±ас ма±ан халлаа²²а
    А±а тойон, 
    Аан кырдьа±ас буолбут
    Уордаах Дь³´³г³й Тойон а±алаах,
    Имэ²нээх тэллэхтээх,
    Дьалы²наах373 суор±аннаах
    Дэлбэй Ийиэхсит Хотун ийэлээх
    ¥с сибиир суруксута
    Тура т³р³³бµт
8280       Дьурайа Суруксут диэн этим.
       Ол буолла±ына,
       Бу отто дугуй бараан дойдуга
       ¥стµµ сыл тµмµгэр
       Биирдэ киирэммин,
       Отто дойду биэтимэ´ин
       Суруйан тахсарга
       Ûраахтан ыйыллыбыт,
       Одунтан о²оруллубут баарым.
       Ол буолла±ына,
8290     Мин диэки ханнык да±аны
     Уон тарбахтаах
     Олус уунар сокуона суо±а,
     Биэс тарбахтаах
     На´аа сабдыйар ыйаа±а суох этэ.
     Отто ну[о]±айдаах
     Дугуй бараан дойдуга
     Айыы Дь³´³г³й айма±ын
     Атааргыырга ананан,
     Кµн Дь³´³г³й улуу´ун
8300     К³мµскµµргэ к³рµллэн,
     То±ус халлаантан догобуорданан,
     Улуу халлаантан уураахтанан,
     Ûтык халлаантан 
     Ûйыллан тµспµт 

373 Рук.: дьалыннаах
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     Тойон убайым
     Баар сурахтаа±а:
     ¥рдµк тиити
     ¥рдµнэн к³т³р
     £л³ссµµгэ миинэр
8310       ¥µт ма±ан аттаах,
       ¥с айыы куо балыстаах
       ¥рµ² ¥³дµйээн диэн
       Сир уйбат сиилинэйэ,
       Буор уйбат бухатыыра,
       Кы´алаах кырдьа±а´а
       Кытаатай Бахсы уус
       Уорааннаах уот тууспан
       Кы´атыгар у´аарыллан,
       Эмтэрийбэт тимир эттэммит, 
8320   Ойдубат укулаат у²уохтаммыт
   Сурахтаах эбэтиэ²!
   К³р³н баран 
   Чыпчылыйыах бэтэрээ ³ттµгэр,
   Этэн баран 
   Э±эрийиэх374 бэтэрээ ³ттµгэр кэлэн,
                  ¥рµ² тыыммын 
                  £рµ´µйэ о±ус,
                  Хара тыыммын
                  Хара´ыйа тат!

8330 Миигин 
  Была±ай б³±³ 
  Быста±ынан быддьыыра кэллэ,
  К³ддьµн б³±³ 
  К³²µлµнэн к³рµ³´µлµµрэ кэллэ!!! – диэтэ.
  Маны истэн баран
  ¥рµ² ¥³дµйээн
  Ойон туран
  Туруору тардан ылан,
  Баа´ын-µµтµн
8340    £лб³т мэ²э уутунан у[²]унуохтаан 

    О´оро охсон кэбистэ
    Уонна ол курдук тыл этэ 
    Турбута эбитэ µ´µ:

374  Лит.: э±ирийиэх
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    – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
    ¥с сибиир суруксута
    Тура т³р³³бµт
    Дьурайа Суруксут
    Тойон быраатым,
    Хооддьуктаах бэйэм хо²куйан,
8350       С³´µ³хтээх бэйэм сµгµрµйэн,
       Тоно±остоох бэйэм нусхайан,
       Дорообону туттарабын!
       Эн би´иги 
       Эрдэттэн биссимнэ375

       Эндиэни* о²оро сыспыппыт,
       Урутунан биссибэккэ
       Ороскуоту та´аара сыстыбыт.
       Мин 
       А±ыс хаттыгастаах
8360          Ара±ас ма±ан халлаа²²а
          Аан ала´алаах
          Уордаах Дь³´³г³й Тойон
          Айбыт а±алаах,
          Имэ²нээх376 тэллэхтээх,
         Дьалы²наах377 суор±аннаах
         Дэлбэй Ийиэхсит Хотун
         И´игэр ииппит ийэлээх,
         ¥рдµк тиити
         ¥рдµнэн к³т³р
8370      £л³ссµµгэ миинэр
      ¥µт ма±ан аттаах,
      ¥с айыы куо балыстаах 
      ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр диэн
      Ааттык аайы аатырбыт
      Албан-далбан ааттаах,
      Суол аайы сохсойбут
      Дьо´ун-бигэ сурахтаах
      Ки´и мин буолабын.
      Ол буолла±ына
8380      Айбыт а±абыт биир эбит,
      Ийиэхсит ийэбит биир эбит.

375 Лит.: билсиминэ
376 Рук.: имэ²²ээх
377 Рук.: дьалыннаах
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      Ол буолан баран,
      Аччыгыйтан быалаан
      Аддьаххайы о²оро сыстыбыт,
      Кыраттан т³рµттээн
      Кы´ал±а±а кытты´а сыстыбыт,
      Эрдэ турар эмээхситтэр
      Элэктэригэр тиийэ сыстыбыт,
      Хойут утуйар о±онньоттор
8390    Хо´оонноругар холбо´о сыстыбыт!
    – диэбитэ эбитэ µ´µ.
    Ол кэнниттэн буолла±ына
    ¥³´ээ уостарыттан
    ¥стµµ хамыйах 
    ¥µт тахсыар дылы,
    Аллараа уостарыттан
    Алталыы хамыйах
    Арыы тахсыар дылы
    Уура´ан-сылла´ан баран,
8400        Сиэтти´эн-сэмдэйдэ´эн
        Дьиэлэригэр киирдилэр.
        Эккиэйэ±ин378 да буоллаллар
        Икки сµµс ки´и курдук
   Иллээхтик н[ь]ир-бааччы кэпсэтэн,
   Кµрµ³х дьон курдук
   Кµр-бааччы кµссэннэр,
   Кµн ³р³[³]н, 
   Хонук хонон баран
   ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр 
8410  Ол курдук са²а са²ара,
  Тыл этэ турбута µ´µ:
  – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
  ¥с сибиир суруксута
  Тура т³р³³бµт 
  Дьурайа Суруксут
  Тойон иниим,
  Мин диэтэх ки´и
  Этэр тылбын
  Истэн и²ирэстээн,
8420     Са²арар са²абын 

378 Лит.: иккиэйэ±ин
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     То±ус оройгор
     Таба дугуйдаан
     Турууй эрэ,
     Сµµс ки´и сµбэтинэн379 сµбэлээ,
     Отут ки´и соргутунан соргулаа!
     Мин 
     А±ыс хаттыгастаах
     Ара±ас ма±ан халлаан
     Аан кырдьа±а´а буолбут
8430    Ара±ас Айыы Тойон а±алаах,
    Айыы Сыралыман Хотун ийэлээх
    Сырайдаахтан ордук 
    Сыркыстаан Куо диэн
    Ту´ааннаах до±ордоох этим,
    Хоонньо´ор хотун ойохтоох этим.
    Ону баара буолла±ына,
    А±ыс атахтаах 
    Адьарай б³±³ апчырайбытын
    Аллараа дойдуттан буламмын,
8440         Хара о±ус курдук хассан
         Даамын ылан,
         Кµрµ² о±ус курдук кµрсэн
      Кµ³нµн ылан,
      Кµрэ±ин быддьаан
      Аан дойдубар а±алан истэхпинэ,
      Аара суолга
      Эриэн таба аттаах,
      Эриэн быы´ык са²ынньахтаах380,
      Мадьаллыбыт атахтаах,
8450      Бакыллыбыт у²уохтаах,
      Мылаллыбыт сырайдаах,
      Лаппаллыбыт бастаах,
      Со²доллубут бы´ыылаах ки´и
      То² кµ³нµнэн
      То´уйа хаамтаран
      Утары к³сс³н,
      Дорообото тут диэн
      Илиитин ³р³ уунан и´эн

379 Рук.: сµбэтинээн
380 Лит.: са±ынньахтаах
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      То±ус хамса381 боруота буолан,
8460         То±ус µрэх ба´ын диэки
         Тунаарыс гыммыта баара.
         Онно буолла±ына
         Ту´ааннаах до±орбун
         Долуой мэлитэн барбыт,
         Хотун ойохпун
         Ончу уоран барбыт.
         Ол буолла±ына
         Кини ир суолун ирдээн,
         Кини то² суолун тордоон
8470        И´эр этим.
        Эн буолла±ына
        Бу отто нуо±айдаах
        Дугуй бараан дойдуга
        Туох баарын
        Барытын бар±алаан,
        Биирдии билэн сырытта±ы².
        Кини кимтэн кииннэ[э]±ин,
        Хантан хаанна[а]±ын,
        Хайа дойду 
8480       Хаспа±ар хаххалаа±ын,
       Туох дойду 
       Дьуо±атыгар дойдулаа±ын,
       Барбыт суолун бар±алаан,
       К³ппµт суолун к³рд³р³н кулу!
       – диэбитэ эбитэ µ´µ.
       Дьурайа Суруксут:
       – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
       ¥рдµк тиити
       ¥рдµнэн к³т³р
8490         £л³ссµµгэ миинэр
         ¥µт ма±ан аттаах,
         ¥с айыы куо балыстаах
         ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
         Тойон убайым,
         Мин этэр тылбын
         Иэдэскэр µ³скэ[э]бит
         Тэргэн ый ньэмиэтэ

381 Рук.: хамсо
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         Кэй чуор кулгааххынан
         Истэн и²ирэстээн382,
8500      То±ус оройгор
      Таба дугуйдаан
      Турууй эрэ!
      Ол туттарбытынан туран уорбут,
      К³рд³рбµтµнэн туран
      Талаабыт ки´и
      А²аарыйар а±ыс уон
      Ап-кулахай албастаах,
      Куладыйар то±ус уон
      Кулан-дьэллик кубулгаттаах383,
8510   Сэттэ хара кµлµгµн
   Таба туттаран
   Икки атахха иннин биэрбэтэх
   То²ус ойууна,
   Суол-суол аайы
   Дьо´ун сура±а сохсойбут,
   Ааттык-ааттык аайы
   Албан аата арбаммыт384

   Ардьамаан-Дьардьамаан диэн буолар.
   Кини µ³скээбит µтµгэнэ,
8520       Кини олохсуйбут ордуута
       Саматтан тус хоту диэки
       Тµ²нэри сµµрµктээх,
       Та²нары балхааннаах,
       То²мут то²ус курдук
       Тимир дьуос балыктаах*,
       Отут кµннµк сиртэн
       Олодуйан охсуллар
       Уорааннаах уот сиэрэ бай±ал
       Кыыдаанна[а]х кытыытыгар,
8530       Халлааны гытары хабыды´ар
       Туруут385 таас хайа т³б³тµгэр
       Олохтоогун386 билэбин.
       Ол буолла±ына эн

382 Рук.: и²ирээстээн
383 Лит.: кубул±аттаах
384 Рук.: арбанмыт
385 Лит.: туруук
386 Лит.: олохтоо±ун
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       Оннук улуу дойду ороспуойун,
       Аан дойду талаанньыгын,
       Алын албастаа±ы,
       ¥рµт кубул±аттаа±ы
       Сэттэ хара кµлµгµттэн
       Биирдэрин таба тута²²ын387

8540     Эппиэтин этитэн
     Ээх дэтэри² биллибэт,
     Кµµскµнэн кыайан
     Кµ³нµн ылары², 
     Кµрэ±ин быддьыыры² биллибэт:
     Аллараа б³±³ ча±ыйбыт,
     ¥³´э б³±³ дьулайбыт,
     Отто дойду тумнубут ки´итэ.
     Ол буолла±ына,
     Саматтан тус хоту диэки
8550         Чугас а±ай олохтоох
         Харыс бытык,
         Хаччы сото
         Сээккээн Сэ´ээн,
         Лабыа Лабысха диэн
         ¥с сибиири
         Торго388 сиигин сииктиир,
         Туос ара²атын ара²алыыр,
         Биири биэс уон сала[а]тын
         Бичиктээн билэр
8560    Кырдьа±ас саастаах
    О±онньордоох эмээхсин бааллар.
    Онтон таарыйан
    Сµµмэрдээн сµбэлэтэн,
    Тускулаан соргулатан
    К³рµµй эрэ, – диэбитэ эбитэ µ´µ.
    Маны истээт,
    ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
    Быраатын гытары
    Уура´ан-сылла´ан
8570           Бырастыыла´ан баран, 
           Атын миинэн, 
           Сэбин сэбилэнэн

387 Рук.: тута²²ы²
388 Лит.: тор±о
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      Тус хоту диэки
      ¥рдµк тиити µрдµнэн, 
      Ма±ан былыты аннынан
      К³тµтэн-кµµгµнэтэн барда.
      £р да гыммата,
      £т³р да гыммата,
      Биир улуу таас дьаа²ы анныгар
8580      Кыстык угун са±а
      Бала±ан баарын к³рд³,
      Атыттан тµ´э баттаан
      Бала±ан µрдµгэр
      Бµк тµ´э сытан
      И´иллээн к³рбµтэ,
      И´иддьэ о±онньор ки´и са²ата:
      – Эмээхсиэн,
      Халлаан сырдаата, 
      Тура²²ын уоккун отун эрэ!
8590        Эмээхсин тыа´а
        Суукунаан туран
        Уотун отунна,
        К³²д³й ч³²³ч³к курдук
        Буор лэ²лэй389 урааларыттан390

        Бур-бур боруо
        Тунаарыйан та±ыста.
        – Уот убайда391, 
        О±онньуор392, тур! – диэтэ.
        О±онньор турда бы´ыылаах.
8600     Эмээхсин тыа´а 
     Суунан чолугуратта.
     – О±онньуор,
     Т³´³ бэт дьахтар буоллум?
     – Эмээхсиним 
     ¥чµгэй да буолбут! – диэн баран, 
     Чууп гына уураата.
     Эмээхсин тыа´а 
     Эмиэ суунан чолугуратта.
     – О±онньоор,

389 Лит.: лэглэй
390 Рук.: уурааларыттан
391 Лит.: умайда
392 Рук.: о±о²ньуор
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8610     Т³´³ бэт дьахтар буоллум?
     – Эмээхсиним 
     ¥чµгэй да буолбут! – диэн баран, 
     Чууп гына уураата.
     Эмэ[э]хсин тыа´а 
     Эмиэ µсµ´µн суунан чолугуратта.
     – О±онньоор,
     Т³´³ бэт дьахтар буоллум?
     – Улээта-улээта!
     Кµн Тойон кыы´а
8620          Кµ³гэддьин уда±аннаа±ар
          Эмиэ ордук буолбуккун,
          Ûй Тойон кыы´а
          Ûлбаддьын393 Куотаа±ар
8630           Эмиэ ордук буолбуккун,
           Чолбон Тойон кыы´а
           Чуо±урдаан Куотаа±ар
           Эмиэ ордук буолбуккун,
           ¥ргэл Тойон кыы´а
           ¥рµмэччи Куотаа±ар
           Эмиэ ордук буолбуккун,
           Айыы Тойон кыы´а
  Айталы Куота[а]±ар
  Эмиэ ордук буолбуккун,
  То±ус былас со´уохтаах394

  Нуура Нусхатаа±ар
  Эмиэ ордук буолбуккун,
  Агыс былас со´уохтаах
  Айгырдаан Куоттан
  Эмиэ ордук буолбуккун,
8640         Сэттэ былас со´уохтаах
         Сыралыма Куоттан
         Эмиэ ордук буолбуккун,
         ¥с былас со´уохтаах 
         £кµйдээни Куоттан
         Эмиэ ордук буолбуккун,
         Оро´улаан т³р³³бµт
         Улаанньыйа Куллурууттан
         Эмиэ ордук буолбуккун!

393 Тэ²нээ: Ûйбалдьын
394 Лит.: су´уохтаах
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                  Сир µрдµгэр,
8650          Сибиир былааныгар
          Арай баар сурахтаа±а:
          А±ыс хаттыгастаах
          Ара±ас ма±ан халлаа²²а
          Аан ала´алаах
          Ара±ас Айыы Тойон
          А±аттан айыллыбыт,
          Айыы Сыралыман Хотун
          Т³р³ппµт ийэлээх
          Сырайдаахтан ордук

8660 Сыркыстаан Куо диэн
  Баар сурахтаа±а,
  Онуоха тэ² буолбуккун! – диэн баран,
  Чууп гына уура[а]н ылла.
  Ол кэнниттэн
  О±онньор суунан чолугуратта.
  – Эмээхсиэн,
  Т³´³ µчµгэй ки´и буоллум?
  – Ээй, о±онньорум
  ¥чµгэй да ки´и буолбут! – диэн баран,
8670 Чууп гына уураан ылла.

 О±онньор икки´ин 
 Суунан чолугуратта.
 – Эмээхсиэн,
 Т³´³ µчµгэй ки´и буоллум?
 – Ээй, о±онньорум
 ¥чµгэй да ки´и буолбут! – диэн баран,
 Чууп гына уураан ылла.
 О±онньор µсµ´µн 
 Суунан чолугуратта.

8680          – Эмээхсиэн,
          Т³´³ µчµгэй ки´и буоллум?
          – Кµн Тойон уола
          К³мµс Чµµччµтээ±эр
          Эмиэ ордук буолбуккун,
          Ûй Тойон уола
          Ûнаайы Боотурдаа±ар
          Эмиэ ордук буолбуккун,
          Айыы Тойон уола
          Адьы-Будьутаа±ар
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8690          Эмиэ ордук буолбуккун,
          Хаан та²ара уола
          Харылыы Сµµрµктээ±эр
          Эмиэ ордук буолбуккун,
          Уол о±о 
          У´ук Дуомукутаа±ар
          Эмиэ ордук буолбуккун,
          Алып хара аттаах
          Ала Туйгуннаа±ар
          Эмиэ ордук буолбуккун,
8700          Элэмэс кулун аттаах
          Эриэндэл Мэргэннээ±эр
          Эмиэ ордук буолбуккун,
          Оро´улаан т³р³³бµт
          О±о Тулаайахтаа±ар
          Эмиэ ордук буолбуккун,
          Эрэйдээх-буруйдаах
          Эр Со±отохто[о]±ор
          Эмиэ ордук буолбуккун,
          Бэт ки´и
8710          Мэриэт Мэргэннээ±эр
          Эмиэ ордук буолбуккун,
       Ааттаах ки´и
       Аан Айаадытаа±ар
       Эмиэ ордук буолбуккун,
       Онноо±ор тура т³р³³бµт
       Дьурайа Суруксуттаа±ар
       Эмиэ ордук буолбуккун!
       Арай баар сурахтаа±а,
       Хара харахпынан к³рб³т³±µм,
8720    Хапта±ай кулгаахпынан истибитим:
    Сир киинэ сирдээх,
    Дойду ньуура дойдулаах,
    ¥рдµк тиити
    ¥рдµнэн к³т³р
    £л³ссµµгэ миинэр
    ¥µт ма±ан аттаах,
    ¥с айыы куо балыстаах
    ¥рµ² ¥³дµйээн диэн бухатыыр
    Сир ийэ сиилинэйэ,

8730             Буор ийэ буолунайа,
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  Ол ки´и курдук буолбуккун! – диэн баран,
  Чууп гына уураан ылла.
  – Дьэ, эмээхсиэн,
  Б³³лµµн, хайа, 
  Тугу тµ´ээти²-биттэнни²?
  – Ээ, дьэ б³³лµµн
  Тыл иччитэ
  Тыллаах-³ст³³х
  Бар чо²хой* кыыл буолан
8740       Кэлэн-баран биэрдэ.

       Хантан эрэ
       Эрэйи э²ээрдэспит,
       Буруйу булсубут ки´и
       Сыддьаары гынна, бы´ыыта.
       Оттон, о±онньоор, 
       Эн тугу тµ´ээти²-биттэнни²?
       – Мин тµ´ээтим:
       Ол эн курдук 
       ¥чµгэй дьахтары,
8750     Сырайдаахтан ордук
     Сыркыстаан Куону
     То²ус ойууна
     Ааттаах-сурахтаах
     Ардьамаан-Дьардьамаан обургу
     Эриттэн,
     ¥рдµк тиити
     ¥рдµнэн к³т³р 
     £л³ссµµгэ миинэр
     ¥µт ма±ан аттаах,
8760    ¥с айыы куо балыстаах
    ¥рµ² ¥³дµйээнтэн
    Быддьаан-талаан
    Ûлбыт µ´µ диэн тµ´ээтим ээ!
    Ону ¥рµ² ¥³дµйээн обургу
    Ир суолун ирдээн,
    То² суолун тордоон и´эр диэн 
    Тыл иччитэ эттэ.
    – Оо, ол ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
    Алыс аа´а бухатыыр
8770          Сурахтаа±а эбээт,
          Ардьамаан-Дьардьамааны
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       Кыайан-хотон туран
       Хотун ойо±ун хо²норон,
       Ту´ааннаах до±орун
       Тутан ылыа буолла±а дии!
       – диэн эттэ эмээхсин.
       – ¤û,áýéý òîõòîî!
       Кини т³´³ да 
       Бухатыырын бэрдин иннигэр,
8780        Ардьамаан-Дьардьамаан
        А±ыс уон 
        Ап-кулахай алба´ын,
        То±ус уон 
        Кулан-дьэллик кубул±атын,
        Сэттэ хара кµлµгµн
        Хайаан таба харбаан,
        Иэгэйэр икки атахтаах
        Иннин ылан,
        Эппиэтин этитэн
8790         Ээх дэтиэ буолла±ай?
         – Ээ, ол буолла±ына,
         ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
         Кыайан ылбакка,
  Ол ту´ааннаах до±орун
  Киниэхэ хаалларыа дуу?
  Ардьамааны,
  Арай ийэ кутун 
  Булан ³л³рд³±µнэ,
  Оччо±о эрэ Ардьамаан
8800          Кулан-дьэллик 
          Кубул±ата куччаан,
          Ап-кулахай 
          Алба´а а±ыйаан,
          Кµдэн хара 
          Кµµ´э к³±µрээн,
          Одун хара 
          Уо±а у±арыйан
          Туос аматыгар тµстэ±инэ,
          Дьэ, оччо±о эрэ

8810        Кыайан-хотон,
         £л³р³н-сµтэрэн,
         Хотун ойо±ун Ардьамаантан,
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  Кµ³рэгэй чыычаах сымыытын са±а
  Кµндµ таас о²орон
  Ха²ас хаппар ку²ун хайытан, 
  Онно укта сыддьарын
  Булан ылыах этэ, – диэбит.
  – Оо, дьэ кы´ал±алаах ба±адьы, до±оор!
  Ол Ардьамаан обургу кутун

8820       Кини хантан булан ³л³рµ³й?
       – Дьэ, эмэ[э]хсиэн,
       Ол Ардьамаан ийэ кута
       Ûраах сиргэ сытар.
       Мантан тус хоту диэки
       Тµ²нэри сµµрµктээх,
       Та²нары дьалхааннаах,
       То²мут то²ус курдук
       Тимир луо балыктаах,
       Отут кµннµк сиртэн
8830       Олодуйан охсуллар уорааннаах 
       Уот Сиэрэ Бай±ал 
       Оттоку улуу арыытыгар
       Отут улуу ойуун кута-сµрэ
       О±олонон тахсар
         Отут салаалаах
         Уйук Хара Мас баар. 
         Ол мас 
         Саамай µрдµкµ салаатыгар,
         То´о±ос от са±а
8840     Доло±оно хатыы уйа±а
     ¥с хос бастаах
     Садара мо±ой кыыл
     Утуйа сытара буолуо.
     Ону µс у´уктаах,
     Тµ³т кырыылаах
     Хааннаах тимир µ³рбэ буолан
     Чиккэйэр си´ин µ³´µн
     Бы´а тµ´эн кэбистэ±инэ,
     Оччо±о Ардьамаан-Дьардьамаан
8850        Ийэ кута 
        И²нэстэн э´иннэ±инэ,
        Салгын кутунан хаалла±ына,
        Агыс уон ап хомо´уна
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   Адьас арахсан,
   То±ус уон кулан кубул±ата
   Долуой уурайда±ына,
   Кµдэн кµµ´э да±аны к³±µрµ³хтээх.
   Онно кини
   Согуруу халлаан анныгар
8860         Суруктаах суорба хайа
         Т³б³тµн оройугар
         Дуйулаан олорор
         То±ус ойуун т³рд³ буолбут
         £´³х Кыырдай ойуун диэн
         Таайдаах буолуохтаах,
         Онно баран хор±ойуо±а.
         Онтон атын,
         Кини да буоллар,
         Барар сирэ 
8870       Ба±ана µµтµнээ±эр бадах,
       Кэлэр сирэ 
       Кэлии µµтµнээ±эр
       Кэмчи буолуо±а.
       ¥рµ² ¥³дµйээн онтон булан
       Кыайан туппата±ына,
         Арай µ³´э
         А±ыс халлаа²²а ала´алаах
         Айылаа±ы ал±а´аабат,
         Буруйдаа±ы тумуннарбат

8880 Сµрдээх дьµµллээх,
  Ûнырыктаах ыйаахтаах
  Чыгыныыр Дьыл±а Хаа²²а µ²µстэ±инэ, 
  Оччо±о кыайыа±а!
  ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
  Ити Сээккээн Сэ´ээн тылын
  ¥³тµк ³йд³³н,
  Бэттик би´ирээн,
  Ситэри сэргэ±элээн
  Истэн баран,
8890         Атын µрдµгэр тµ´эн,

         Ту´ааннаах тус хоту диэки
         ¥рдµк тиити
         ¥рµт ³ттµнэн,
         Ма±ан былыты
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         Алын ³ттµнэн
         К³тµтэн-кµµгµнэтэн истэ.
         Кулгаа±ын тыа´а
         Чуораан тыа´ын курдук
         Чу²кунаан истэ,
8900       Минтэппэ бууддьатын курдук
       И´иирэн истэ.
       £р да барбытын билбэтэ,
       £т³р да барбытын билбэтэ,
       Арай баара биирдэ,
       Бэтэрээ ³ттµгэр
       Киирэр биэрэгэ биллибэт
       Мэндээрийэн к³ст³р,
       Анараа ³ттµгэр 
       Тахсар дьаарба²а к³стµбэт
8910      А²аарыйан турар,
      Тµ²нэри сµµрµктээх,
      Та²нары балхааннаах,
      Отут кµннµк сиртэн 
      Олодуйан охсуллар уорааннаах 
      Уот Сиэрэ Бай±алга
      Тиийэн кэлбитэ µ´µ.
    ¥рµт ³ттµнэн
    Тылбыйар кынаттаах
    Кыайан туораабат,
8920    Алын ³ттµнэн
    Кµµдээх кутуйах 
    Кыайан сургуйбат,
    Оргуйан убайа турар
    Уот сиэрэ бай±ал эбит.
    ¥рµ² ¥³дµйээн
    ¥гµстµк ³йд³н³ барбатах,
    У´уннук толкуйдана турбатах,
    Атын «ара±ах395 хаты² буол!» диэн
    Тэбэн кэбиспитэ,
8930     Бэйэтэ буолла±ына
     ¥²кµрµс-кµ³лэ´ис гына тµстэ,
     Та²нары хайыылаах, 
     Тµ²нэри сµргµ³хтээх*

395  Лит.: ары²ах
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     ¥с хос 
     Тимир ти´иилик396 хатырыктаах,
     То±ус харыс
     Укулаат дуксуур тумустаах
     £л³р ³лµµ
     Тимир дьуос сордо² буолла,

8940    Бу Уот Сиэрэ Бай±ал
     Сытар ынах са±а
     Дэриэспэ таа´ы
     ¥нтµ ытыйан тµ´эрэр
     Булкуурдаах уот будул±ан боруогар
     Т³б³тµн оройунан 
     Дьылыс гынан хаалла.
     Уорааннаах 
     Уот Сиэрэ Бай±алы
     Будул±аннаах 
8950   Уот булкуур боруогун

   Дь³л³ бургуйан тµстэ,
   £лµскэннээх
   Уот дьµккµµр сµµрµгµн
   Тобулу сµµрэн
   Сойуодуйан айаннаан истэ.
   Тохтообокко дьулусханнаахтык айаннаата,
   Саараабакка сала²нык тµстэ,
   £р да гыммата,
   £т³р да гыммата,

8960   Уот Сиэрэ Бай±ал
   Ту´ааннаах туналыйар оттотугар,
   Иччилээх эргичийэр киинигэр,
   Учуос397 таас
   Остоолбо хайа арыытыгар охсуллан
   Устан тахсан кэллэ.
   Ол-бу диэки
   Одуулаан к³рбµтэ:
   А±ыс уон
   Ааттаах холорук
8970      Аарыгыран тµспµт дойдута эбит,
      Сэттэ уон
      Си[и]линэй силлиэмэ

396  Лит.: ти´илик, ти´ик
397  Лит.: очуос
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      Эриллэн тµспµт дойдута эбит,
      То±ус уон 
      Уоттаах дуурай холорук
      Дугуйдаан тµспµт дойдута эбит.
      £гµрµмэр о±ус са±а
      ¥³н µ³бэхтээбит,
      Кунан о±ус са±а
8980         Хомурдуос хончо²нообут,
         Баайта´ын биэ са±а
         Ба±а бахча²наабыт,
         Тый сылгы са±а
         Тыймыыт тыылла²наабыт,
         Мугур398 тииттэри
         Ч³м³хтµµ муспут курдук
         Мо±ой кыыл мунньустубут,
         ¥ктµµр ³лµ³р хонуута суох,
         Атыллыыр ыраас сирэ суох 
8990      Дойду эбит. 
      Ол буолла±ына
      ¥²кµрµс-кµ³лэ´ис гына тµстэ,
      Чаан олгуй са±а бастаах,
       Чааскы са±а харахтаах,
       Луом тимир курдук тумустаах,
       Тэлэ²эс туос* курдук399

       Дэлбиргэ хара кынаттаах,
       Тµрбэ туос курдук
       Суксур±а хара кутуруктаах,
9000        ¥с хос 
        Тимир чыллырыыт тµµлээх,
        Уон дьаа²ы хотуурун
        Кэккэлэччи туппут курдук
        Дэгиэ-дугуо ты²ырахтаах400,
        ¥с хос бастаах
        Даладыйар далан ³кс³кµ
        Атыыр атамаана буолла,
        £р³±³т³ к³±³р³р
        ¥рдµк халлаа²²а
9010      £р³ к³т³н кµµгµнээн та±ыста.

398  Лит.: му²ур
399  Рук.: куррдук
400  Рук.: ты²ыраахтаах
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      Бу очуос таас
      Остоолбо хайаны
      Одуулаан к³рбµтэ:
      Уйусханнаах отто дьулайыгар,
      Иччилээх эргичийэр киинигэр
      Отут улуу ойууннар
      Куттаах сµрдэрэ
      О±олонон иитиллэр
      Отут салаалаах
9020      Уйук Хара Мас
      Улуу булгунньах курдук
      £р³ µллэн олорор эбит.
      Онтон саамай µрµт салаатыгар,
      То´о±ос от са±а
      Доло±оно хатыы уйа оттотугар
      ¥с хос бастаах
      Садара мо±ой кыыл
      £гµрµмэр о±ус са±а буолан
      ¥ллэн401-тµµрµллэн
9030      Сытарын к³рд³.
      ¥с т³гµл
      Тµ²нэри холоруктаан кэбистэ,
      ¥с у´уктаах, 
      Тµ³т кырыылаах
      Хааннаах тимир µ³рбэ буолла,
      Киэ² халлаан
      Кирбиититтэн тэбинэн,
      Улуу халлаан 
      Дьуо±атыттан охсуллан,
9040         Супту сурулаан тµстэ:
         ¥с хос бастаах
         Садара мо±ой кыылы
         Чиккэйэр си´ин µ³´µн
         Бы´а тµ´эн,
         Нохтоолоох тойон сµрэ±ин
         Тобулу тµ´эн аа´ан,
         Отут салаалаах 
         Уйук Хара Ма´ы
         Кµл курдук 

401  Рук.: µµллэн
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9050      ¥нтµ тµ´эн кэбистэ.
      Ол кэнниттэн буолла±ына
      Бэйэтэ-бэйэтинэн буолан баран,
      £йд³³н-дьµµллээн
      Ол-бу диэки
      Одуулаан к³рбµтэ:
      Ол очуос таас
      Остоолбо хайа µрдµгэр
      ¥³мэхтэспит
      ¥³н-кµрдьэ±э барыта
9060  £л³н бµппµттэр,
  Уорааннаах 
  Уот Сиэрэ Бай±ал
  Уота умуллан хаалбыт.
  Итинник дьиибэлэри
  Чинчийэн к³р³н баран,
  То² кµ³с бысты²а
  Тохтоон туран
  Толкуйдаан булла:
  «К³р, бу очуос таас
9070    Остоолбо хайа µрµт мындаатыгар
    Отут ойуун кутта[а]х сµрдэрэ
    О±олонон иитиллэр
    Уйул±аннаах-хомо´уннаах
    Уйук Хара Мас
    ¥рµт салаатыгар
    Уйаланан иитиллибит
    Ордук улуу ойуун
    Ардьамаан-Дьардьамаан
    Бэйэтэ айбыт
9080    А²аарыйар а±ыс уон
    Ап-кулахай албастара эбит,
    Куладыйар то±ус уон
    Кулан-дьэллик кубул±аттара эбит.
    Ол буолла±ына,
    Кэлэр ³ттµгэр 
    Кэпсэтэрбит буолуо,
    Аныгы ³ттµгэр
    Аахсарбыт буолуо!» – диэн 
    Тµмµктээбитэ µ´µ.
9090                  Ол кэнниттэн
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     ¥²кµрµс-кµ[³]лэ´ис гына тµстэ,
     Моонньугар мойбордоох,
     Кутуругар хоболоох,
     Сылбыр±а сырыылаах,
     Кынаттаах кытыгыра´а,
     Модун кµµстээх
     Мохсо±ол кыыл
     Му[²]утуур бэрдэ буолла.
     Уота умуллубут 
9100      Улуу бай±алы
      ¥рµт ³ттµнэн
      £рµкµйэн-µлµ´µйэн к³т³н,
      £р гыммата, 
      £т³р гыммата, 
      Бэтэрээ билкиирдээх биэрэгэр
      Тиийэн кэлэн,
      То² µ³рбэни
      Тобулу бырахпыт курдук
      Тура тµспµтэ эбитэ µ´µ.
9110        Ара²ах хаты² буолан турар
        Алып тура±ас атын
        Тириэрэн ылан,
        ¥рдµк мындаатыгар,
      Кэтит та´аатыгар
      Хап-бааччы олоро тµстэ,
      Уонна буолла±ына
      Тус илин диэки
      Балкыырдаах баара±ай бай±алы
      Кытыытынан 
9120      Кырыйа сµµрдэн испитэ.
      К³р³н баран
      Чыпчылыйыах бэтэрээ ³ттµгэр,
      Этэн баран 
      Э±ирийиэх бэтэрээ ³ттµгэр
      Сэттэ уон сиринэн
      Сириттэ±эс дьиэктээх,
      А±ыс уон сиринэн
      Хайытта±ас аппалаах,
      То±ус уон сиринэн
9130      Ло²лорутта±ас т³б³л³³х,
      Халлааны гытары
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      Хабыры´ан к³ст³р
      Туруут таас хайа 
      Туоллан к³´µннэ.
      Ону к³р³³т, 
      ¥рµ² ¥³дµйээн
      £йдµµ биэрдэ:
      «К³р, били Сээккээн Сэ´ээн
      Сэ´эргээбитин курдук
9140       Улуу дойду ороспуойа
       Ордууламмыт дойдута 
       Бу эбит буолла±а» – диэн 
       Санаан баран,
       Атын µ³´э
       Хатыр* халлаан диэки
       Хантаччы тардан
       Салайан кэбистэ.
       Ата буолла±ына
       Икки кµкµр тимир кынатын
9150  Саратан та´аарда,
  Икки к³±µ³р айахтары
  Утарыта уурбут курдук
  Доллугур кулгаахтарын
  Ч³рб³ччµ тутунна,
         Икки уоттаах
         Ча±аан харахтарын
         Сургуччу к³рд³,
         Икки тар холло±осторун
         Кэккэлэччи туппут курдук
9160      Дьалхааннаах таныыларын
      Тартаччы тутунна,
      Тµ³т тµ³рэ² к³мµс туйахтарын 
      Кумуччу тутунна,
      Сэттэ былас тибиилээх 
      Нэлим к³мµс сиэлин
      Нэлэгэйдии тутунна,
      То±ус былас бурхааттаах
      О²очо к³мµс кутуругун
      Ууннары тутунна,
9170  Таас таалыйа хонууттан
  Тайанан тэбиннэ,
  Тµµлээх ох тµргэнинэн 
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  Туруут таас хайаны
  £р³ к³т³н кµµгµнээтэ.
  £р да гыммата,
  £т³р да гыммата,
  Туруут таас хайа
  ¥рµт мындаатыгар
  Таас таалыйа хонууга
9180    Лап гына µктэнэ тµстэ.
    Онно ³йд³³н-дьµµллээн к³рбµтэ:
    Таас таалыйа хону[у]
    Иччилээх иэнин
    Эргичийэр киинигэр,
    Холоруктаах ньуурун
    Туналыйар оттотугар
    Торуорута402 то±ус уон са´аан
    Тобулла±ас дьаама
    ¥рµт ³тт³
9190  ¥³дэн айа±ын курдук
  А´а±ас аана
  £рµкµйэн к³´µннэ.
  £²³й³н к³рбµтэ:
  Дьаама тµгэ±эр
  Ардьамаан-Дьардьамаан
    Таас суорба о´о±ор
    Оттубут уота
    Умуллан хаалбыт,
    Сыппыт сымара таас
9200       Наара ороно
       Чо²куйа403 кырыаран хаалбыт,
       Аллаах табатын суола
       Таас таалыйа хонуутун
       Хайа тэбинэн,
       Кµ³х сымара хонуутун
       Л³²лµ тэбинэн
       К³ппµт суолун к³рд³,
       Барбыт суолун бар±алаата.
       «К³р, бу улуу дойду ороспуойа,
9210    Аан дойду талаанньыга
    Мин и´эр сибиэммин билэн

402 Лит.: туруорута
403 Рук.: чонкуйа
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    Куотан хор±ойбут буолла±а,
    Саллан саспыт буолла±а», – диэн
    Тохтоон толкуйдуу тµстэ,
    Сынньанан сыаналыы тµстэ.
    Ол гынан баран,
    Икки кµкµр тимир кынаттаах
    Алып тура±ас атын
    £рг³н далай
9220        £тµµ к³нт³´µн
        Тутан туран 
        Толкуй булунна:
        «Били харыс бытык,
        Хаччы сото
        Сээккээн Сэ´ээн,
        Лабыа Лабыска404 о±онньор
        Эппитэ баара эбээт:
        Аан дойду талаанньыга
        Ардьамаан-Дьардьамаан
9230       Согуруу халлаан анныгар,
       Суруктаах суорба хайа
       Т³б³тµн оройугар
       Дуйулаан олорор
       То±ус улуу ойуун
       Т³рд³ буолбут
       £´³х Кыырдай ойуун
       Таайдаах буолуохтаах,
       Онно баран хор±ойуо±а диэн.
       Ол буолла±ына,
9240    Улуу дойду ороспуойун
    К³ппµт суолун к³рд³³н,
    Барбыт суолун баты´ан,
    Турар бэйэтин тутан,
    Эт бэйэтин эппиэттээн
    К³рµ³м буолла±а!» – диэн санаата.
    Атын µрдµгэр
    Хара[л]дьыктан к³ппµт
    Хара улар курдук 
    Хап-бааччы олоро тµстэ,
9250       Ту´ааннаах тус согуруу диэки

404 Тэ²нээ: Лабыа Лабысха
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     Эргилиннэри тардан кэбистэ,
     Солуур эти то±о дайбаата,
     Хаарбах эти хайа дайбаата,
     То±ус токур ойо±о´ун
     Тобулута ти²илэхтээтэ,
     Нохтоолоох доло±ойун долгутта.
     Ат буолла±ына
     Туруут таас хайаны
     Т³б³тµн л³²лµ тэбиннэ – 
9260        Тµгэ±иттэн 
        Тµрэ²нииргэ405 дылы гынна;
        Уулаах былыты
        ¥рµт ³ттµнэн,
        Ма±ан былыты
        Алын ³ттµнэн
        К³тµтэн кµµгµнэттэ,
        Кулгаа±ын тыа´а
        Алтан чуораан
        Тыа´ын курдук
9270         Чыгынаан хаалла,
         Миинтэппэ саа
         Бууддьатын курдук
         И´иирэн истэ;
         Улуу дойду ото-ма´а
         Иэн и²иирин курдук
         Согуруу диэки
         Н³мµрµс гынан хаалла.
         £р да барбытын билбэтэ,
         £т³р да барбытын билбэтэ,
9280     Киэн406 сибиири силэйэ к³тµтэн,
     Аан дойдуну ар±ара к³тµтэн,
     Сир ийэни чиэрэс к³тµтэн,
     Согуруу халлаан анныгар
     Сойуодуйан µ³скээбит
     Суруктаах суорба хайа
     ¥рµт ³ттµгэр
     То±ус улуу ойуун
     Т³рд³ буолбут
     £´³х Кыырдай ойуун обургу

405  Лит.: тµ³рэ²нииргэ
406  Рук.: киэи
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9290  Ордуутун та´ыгар кэлэн,
  Ат тµ³т тµ³рэ² к³мµс
  Туйа±ын тыа´а
  Агыс уон аарыма
  Табык тыа´ын курдук
  Ла´ыгыр гына тµстэ.
  Онно буолла±ына
  Ардьамаан-Дьардьамаан
  Аллаах табата
  И´ин тµгэ±иттэн
9300         Мэгил-мэ±ил407 мэгийэн,
         Иннигэр а±ай субу кэлэн
         Дьэбиннээх дьэс сэргэ±э
         То² кµ³нµнэн
         Утары бааллан турарын,
         У´ун суубулаан бата´ынан
         Суон моонньун т³рдµнэн
         Бы´а охсон кэбиспитэ –
         Бастаах моонньо
         Хара ма±аас
9310  £лµµ хара суора буолан
  ¥рдµк халлаан диэки
  £р³ к³т³н хаалла,
       К³²д³й408 к³хсµн ³тт³
       К³пп³й³н сытан хаалла. 
       Тµ²кэтэх ³ттµнэн тµннµктээх,
       Ар±аа ³ттµнэн ааннаах,
       Дьэгин* ³ттµнэн тэлгэ´элээх
       Дьэбиннээх тимир
       Бабаарына балаганы409

9320         ¥рдµк ³´µ³тµн ба´ынан
         ¥рэйэ охсон кэбистэ уонна 
         Ол курдук диэн
         Тыл этэ, 
         Са²а са²ара
         Турбута эбитэ µ´µ:
         – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
         Улуу дойду ороспуойа,

407 Лит.: мэгил-мэгил
408 Рук.: к³нд³й
409 Лит.: бала±аны
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         Аан дойду талаанньы²а410,
         Тµµ²²µ тµ³кµн,
9330      Тµµлээх уллу²ах
      Ардьамаан-Дьардьамаан обургу,
      Мин ту´ааннаах до±орбун,
      Тэ²нээх кэргэммин,
      Хоонньо´о сытар
      Хотун ойохпун
      Турар бэйэтин 
      Туттара тат,
      Тыыннаах бэйэтин
      К³рд³р³ тат,
9340        Хамсыыр бэйэтин 
        Харахтата о±ус!
        Биэрдэргин да ылыам,
        Биэрбэтэргин да ылыам,
        Халы² тириигин хайытыам,
        Хара хаа²²ын то±уом,
        Чэгиэн эккин сэймэктиэм,
        ¥³л эккин µ³рэ±эстиэм!
        Чэйэ-хайа тат,
        К³р³н баран
9350     Чыпчылыйыах бэтэрээ ³ттµгэр,
      Этэн баран
      Э±ирийиэх бэтэрээ ³ттµгэр
      А±ала тат,
      ¥гµс тыл сымсах буолуо,
      А±ыйах тыл минньигэс буолуо!
      – диэбитэ эбитэ µ´µ.
      Итигирдик этэрин кытта,
      Ардьамаан-Дьардьамаан обургу
      Са²ыйа±а сахсалык гынан411,
9360        ¥µс бэргэ´этэ ³рµкµс гынан
        Тахса к³т³н кэллэ,
        Мадьаллыбыт ата±ынан
        Сото кэбистэ,
        Бакыллыбыт илиитинэн
        Биил баттанна,
        Кини диэки

410 Лит: талаанньыга
411 Рук.: дынан
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        Икки уоттаах
        Чолбон курдук хара±ынан 
        Утары тобулу к³рд³.
9370         Мылаллыбыт сырайа 
         Мичээрдээн кэбистэ,
         Аппа аддьаммытын курдук
         Айа±а аты²наан барда,
         Арбыйалаах тии´э
         Ардьа²наан барда,
         Кµ³х таалай тыла
         Былта²наан барда,
         Со²доллубут к³хсµттэн
         Сууп-саап та´ааран
9380          Са²аран барда:
          – ¤óó-ëýýòà! ¤óó-ëýýòà!
          ¤ó-ëýýòûãàð, îãîîëîð412!
          ¤óîãàé-´ààãàé,
          ¥рµйэ-харыйа!
          Атас-матас,
          Саха байаан о±ото 
          ¥рдµк тиити
          ¥рдµнэн к³т³р
          £л³ссµµгэ миинэр
9390          ¥µт ма±ан аттаах,
          ¥с айыы куо балыстаах
          ¥рµ² ¥³дµйээн обургу,
          Бу эн диэтэх ки´и
          Ха´аа²²ыттан
          Ири²э мэйии² иэдэйэн,
          Баара±ай ба´ы² хамсаан,
          £тµ³ ³йµ² ³´µллэн,
          ¥³йбэтэх ³ттµттэн
          ¥тµгэни туойан,
9400         Санаабатах ³ттµттэн 
         Сала²ы са²аран,
         Сымыйа ³ттµттэн
         Сыы´аны этэн
         Кэлбит бэйэ±иний?!
         Мин, 

412 Лит.: о±олоор
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         Хара тыа±а хаххаламмыт,
         Куру² тыа±а хор±ойбут,
         Ойуур тыа±а ордууламмыт,
         Сис тыа±а д[ь]иэлэммит,
9410         Айалаан а´ыыр,
         Ту´ахтаан ту´анар
         То²ус о±онньоро эрэйдээх,
         Ол эн бэйэкэлээх
         Ту´ааннаах до±оргун,
         Кэскиллээх кэргэ²²ин,
         Хоонньо´о сытар
         Хотун ойоххун
         Туох гынаары,
         То±о ылыам буолла±ай?
9420    Утуктаан охтубутун к³рµмнэ413,
    Омуннура сыддьары² буолуо,
    Сылайан сыппытын сыдьайбакка,
    Сыы´ан сырыт[т]а±ы²,
    Булу² хара тыа±а
    Мунан хаалыа±а,
    Булан ³рµ´µйэ о±ус!
    Баайса сыддьыа² кэриэтин,
    Баай хара тыа±а 
  Баты´ан к³рд³³бµтµ²
9430          Барыстаах буолуо,
          Одур* хара тыа то²у´ун
          Уоруйахтыа² кэриэтин,
          Ойуур хара тыаны
          Оломноон к³рд³ргµн
          Ордук буолуо этэ.
          У´атан кэби´э²²ин,
          Ту´ааннаах до±оргун
          Суор кыыл то²суйаарай,
          Элиэ кыыл эмээрэй?!
9440        Хата, бэт тµргэнник
        Т³нн³ огустаххына414

        Ту´аныы´ыгын,
        До±орукам о±отоо! – диэбит.
        ¥рµ² ¥³дµйээн маны истэн,

413 Лит.: к³рµмµнэ
414 Лит.: о±устаххына
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        Уруккуттан кыаммат гына
        Кыы´ыран турар этэ,
        Уолан ки´и уостаах тии´э
        У²уоргу ойууртан
        Орболдьуйан к³ст³р,
9450         Охсу´ууга киирдэ±инэ
         Орулуу часкыйар
         У´ун суубулаан бата´ынан
         Т³б³тµн сиигин устун
         Тµ´эрбитигэр,
         Ардьамаан-Дьардьамаан
         А±ыс хаамыыны
         А´ара к³т³н биэрбит – 
         Таас килиэ хонууну
         То±ус са´ааны
9460          То±о дайбаан тµ´эрбит;
          Суон моонньун т³рд³
          Саманан буолуо диэн
          Туора дайбаабыта,
          Хара таас сиргэ
          Ха´ыырбытынан
          Хаптас гынан биэрбитэ – 
          Саймаархай салгыны
             Сайа дайбаан хаалла;
             Онтон буолла±ына
9470          Кыыс дьахтар 
          Кыламаннаах хаа´а
          У²уоргу кытылтан
          Кылбаддьыйан к³ст³р
          Кыырыктаах µ²µµтµнэн
          Кылана тµ´эн баран
          Хара быарга тµспµтэ,
          Ардьамаан-Дьардьамаан
          То±ус хаамы[ы] сири
          Туора ыстанан биэрбит – 
9480         Долуой кураанах салгыны
         Курдаттыы анньан хаалла;
         Биэс уон бууттаах
         Мэрилии сµµрэр
         Бэт тимир мээчигинэн,
         Хара быарын
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         Хаба оттото буолуо диэн,
         Быра±ан куу´уннарда,
         Ардьамаан-Дьардьамаан
         Биэс са´аан сиргэ 
9490  Халбас гынан биэрдэ – 
  Бэт тимир мээчигэ
  Улуу дойду ула±аатыгар
  Ойон к³т³н сµттэ,
  Кэтит сибиир иэнигэр
  Э´иллэн элийэн хаалла;
  Онтон буолла±ына
  Бугул от са±а
  Модун болгуо сутуругун
  Мунньа тутан баран
9500          Кулгаах тааска тµ´эрбитэ,
          Куойалаах ма²кы* устата
          Куота к³т³н биэрбитэ–
          Кураана±ы дайбаан
          Холоруктаан уурайда.
          Онтон буолла±ына
          Тохтуу тµспµтµгэр
          Толкуйугар охсулунна,
          Мэйи[и]тигэр билиннэ:
       «Сээккээн Сэ´ээн,
9510       Лабыа Лабысха
       Эппитэ баара этэ:
       ¥³´э µрдµк халла[а]²²а
       ¥²µстэ±инэ кыайыа диэбитэ.
       Ол буолла±ына,
       Бу туттарбытынан туран
       Уорар ороспуонньук,
       К³рд³рбµтµнэн туран
       К³тµтэр талаанньык
       Эриэнэх бэйэтинэн

9520 Иннин биэриэ суох,
  Хамсыыр бэйэтинэн
  Даамын биэриэ суох.
  ¥рдµк халлаа²²а
  ¥²µстэххэ сатаныы´ы...» – дии санаата.
  ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
  ¥рдµк халлаан диэки



¥Р¥¢ ¥£Д¥ЙЭЭН

261

  £р³ к³р³н кэбистэ,
  Сото кэби´эн
  Дьондоллон турда,
9530  Хары кэби´эн
   Ханталлан турда,
   £ттµк баттанан
   £рб³лл³н турда,
   Биил баттанан
   Биэкэллэн турда уонна 
   Ол курдук тыл этэ,
   Са²а са²ара
   Турбута эбитэ µ´µ:
   – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!

9540         ¥³´ээ сэттэ хаттыгастаах
         Дьэ²кир ма±ан халлаан
         Чиэрэс ³ттµгэр дьиэлээх,
         А±ыс хаттыгастаах
         Ара±ас ма±ан халлаан
         Анара ³ттµгэр ала´алаах,
         Бэ´эл бэрдьигэс курдук
         Хара к³мµс чэрэниилэлээх415,
        Кыдама атырдьах курдук
        Кы´ыл к³мµс куорсуннаах,
9550   Айылаа±ы ал±а´аабат,
   Буруйдаа±ы тумуннарбат,
   Сµрдээх дьµµллээх,
   Ûнырыктаах ыйаахтаах,
   Сууйуллубат сокуоннаах,
   Уларыйбат уураахтаах
   Чыгыныыр Дьыл±а Хаан Тойо²²о
   Мин этэр тылым иччитэ
   ¥рµ² к³мµс
   Кµ³рэгэй чыычаах буолан,
9560      К³р³н баран
      Чыпчылыйыах бэтэрээ ³ттµгэр,
      Этэн баран
      Э±ирийиэх416 бэтэрээ ³ттµгэр
      Тахса²²ын417 т³б³тµн оройугар

415 Рук.: черэниилэлээх
416  Рук.: э±ирийиээх
417  Рук.: тахса²²ы²
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      Лы²кыначчы ыллаан
      И´итиннэрэ тат!
      Мин, 
      Иэгэйэр мас эккиннээх,
      Куо±айар мас холло±остоох,
9570         Уолар чалбах уулаах,
         Орохсуйар от кырыстаах
         Отто дугуй бараан дойдуга 
         Ньуура дойдулаах,
         Сир ийэ киинэ сирдээх,
         ¥рдµк тиити 
         ¥рдµнэн к³т³р
         £л³ссµµгэ миинэр
         ¥µт ма±ан аттаах,
         ¥с айыы куо балыстаах
9580       ¥рµ² ¥³дµйээн диэн ки´и,
       Отто дойдуга
       Уон улуу´у 
       Олохтуурга о²о´уулаах,
       То±ус улуу´у 
       Тууругурдарга418 добугуордаах,
        А±ыс улуу´у
        Атарарга* анабыллаах этим.
        Ол буолла±ына
        Ту´ааннаах до±орбун,
9590        Анабыллаах артыалбын,
        Кэскиллээх кэргэммин,
        Хоонньо´о сытар
        Хотун ойохпун,
        А±ыс хаттыгастаах
        Ара±ас ма±ан халлаан
        Аан кырдьа±а´а буолбут,
        А±а тойоно буолбут
        Ара±ас Айыы Тойон а±алаах,
        Айыы Сыралыман
        Хотун ийэлээх,
9600    Сырайдаахтан ордук
    Сыркыстаан Куо диэн дьахтары
    Улуу дойду ороспуойа,

418  Лит.: туругурдарга
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    Аан дойду талаанньыга,
    Ааттык-ааттык аайы
    Аата арбайбыт
    Ардьамаан-Дьардьамаан
    К³рд³рбµтµнэн туран к³рµ³´µлээн,
    Туттарбытынан туран
    Талаан ылла.
9610  Маны буолла±ына
  Ириэнэх суолун ирдээн,
  Эрэй б³±³нµ
  Э²ээриттэн туттум,
  То²мут суолун тордоон,
  Буруй б³±³нµ
  Муннуттан сиэттим,
  Ситэн кэлэн
  Сирэй бэйэтиттэн
  Эппиэттиир кµммэр,
9620      Турар бэйэтиттэн
      Допоруостуур кµммэр
      Долуой мэддьэстэ,
      Бигэтик билиммэтэ.
      Ол буолла±ына
      Ара±ас аркыыба±ын арыйан,
      Сырдык сокуо²²ун к³р³н,
      Ту´ааннаах до±орбун туттар,
      Кэскиллээх кэргэммин бэрдэр!
      Хооддьуктаах бэйэм
9630        Хо²куйан туран,
        С³´µ³хтээх бэйэм
        Сµгµрµйэн туран,
        Тоно±остоох бэйэм
        Нусхайан туран
        Кµттµ³ннээхтик к³рд³´³бµн,
        Албаннаахтык аатта´абын!
        – диэбитэ эбитэ µ´µ.
        Бу эппит тылын иччитэ
        ¥рµ² к³мµс
9640      Кµ³рэгэй чыычаах буолан,
      К³р³н баран
      Чыпчылыйыах бэтэрээ ³ттµгэр,
      Этэн баран 
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    Э±ирийиэх бэтэрээ ³ттµгэр
    А±ыс хаттыгастаах
    Ара±ас ма±ан халлаа²²а ала´алаах,
    Бэ´эл бэддьигэс курдук
    Хара к³мµс чэрэниилэлээх419,
    Кыдама атыддьах курдук 
9650     Кы´ыл к³мµс куорсуннаах,
     Таныы бэс курдук
     Ара±ас дьаптыл±а аркыыбалаах,
     Туорум бэс курдук
     Толору сокуоннаах,
     Сµрдээх дьµµллээх,
     Ûнырыктаах ыйаахтаах,
     Айылаа±ы ал±а´аабат,
     Буруйдаа±ы тумуннарбат
     Чыгыныыр Дьыл±а Хаан Тойон
9660     Т³б³тµн оройугар
     ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
     Эппит тылын
     ¥µт-маас µтµктэн биэрдэ.
     Онно буолла±ына
     Чыгыныыр Дьыл±а Хаан Тойон
     Таныы бэс курдук
     Дьаптыл±а к³мµс
     Ара±ас аркыыбатын
     Арыйа батта[а]н
9670         Ара²алаан булла,
         Туорум бэс курдук
         Толору сокуонун
         Толкуйдаан биллэ:
         Бу µрдµк тиити
         ¥рдµнэн к³т³р
         £л³ссµµгэ миинэр
         ¥µт ма±ан аттаах,
         ¥с айыы куо балыстаах
         ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
9680        То±ус добун халлаан тойоно,
        А±ыс ара±ас халлаан а±ата,
        Сиэр сылгы тириитин 

419  Рук.: черэниилэлээх
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        Тиэрэ таппыт курдук
        Сиэги ма±ан ааттыктаах,
        Боро² сылгы тириитин
        Ууннары таппыт курдук
        Кµ³х унаар ааттыктаах,
        ¥с кµннµк сиртэн
        ¥рµмэ кэ´иэх µктэллээх,
9690        Кµрэ² кулун кµлµмэннээх,
        Саалыыр кулун сахсыр±алаах,
        Кугас кулун кумаардаах,
        Ахтаах лаадан тµптэлээх,
        Ара±ас чимэчи панаардаах,
        Ûраас халлаан ыырдаах,
        Сырдык сыдьаай олохтоох,
        £рµ³ллээх бэргэ´элээх,
        Кэриэстиктээх тµ³стээх,
        Ха²ыр±астаах тайахтаах
9700        ¥с сибиир тойоно
        ¥µс-аас бэйэлээх
        ¥рµ² Аар Тойон
        Сµрдээх дьµµлµнэн,
        Ûнырыктаах ыйаа±ынан,
        Сууйуллубат сокуонунан,
        Уларыйбат уураа±ынан,
        Бу иэгэйэр мас эккиннээх,
        Куо±айар мас холло±остоох,
        У[о]лар чалбах уулаах,
9710        Охтор куру² мастаах,
        Орохсуйар от кырыстаах
        Отто нуо±айдаах
        Дугуй бараан дойдуга
        Саха т³рдµн салайарга,
        Ки´и т³рдµн кэскиллииргэ,
        Ураа²хай т³рдµн уу´атарга,
        Айыы дь³´³г³й айма±ын
        Адьарай б³±³тт³н
        Атаархыырга анабыллаан,
9720          Кµн дь³´³г³й дьонун
          К³стµбэт б³±³тт³н
          К³мµскµµргэ о²оруулаан,
          Уларыйбат уураа±ы ууран,
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      Сууйуллубат сокуо²²а суруйан
      Тµ´эрбит ки´итэ эбит.
      Уонна буолла±ына
      Бу а±ыс дьаптыл±алаах
      Ара²ас420 ма±ан халлаа²²а
      Аан ала´алаах,
9730          Агыс халлаан
          Аан кырдьа±а´а буолбут,
          А±а тойоно буолбут
          Ара±ас Айыы Тойон
          Айбыт а±алаах,
          Айыы Сыралыман Хотун
          Т³р³³бµт ийэлээх
          Сырайдаахтан ордук 
          Сыркыстаан Куо диэн
          Дьахтар ки´и
9740   Бу ¥рµ² ¥³дµйээ²²э
   Окко тµспµт о²оруута,
   Сиргэ тµспµт сэрибиэйэ
   Биир эбит.
   «Ол буолла±ына,
   А±ыс уон 
   Аан-дьэллик албастаах,
   То±ус уон 
   Кулан-дьэллик кубул±аттаах,
   К³рд³рбµтµнэн туран талабырдаах,
9750   Туттарбытынан туран мэлдьэхтээх,
   Ааттык-ааттык аайы
   Аддьаххайдаах аата арбайбыт,
   Суол-суол аайы
   Ороспуойдаабыт аата сура±ырбыт
   То²ус улуу ойууна,
   Сэттэ хара кµлµгµн
   Таба харбатан
   Икки атахтаахха
   Иннин биэрбэтэх
9760        Ардьамаан-Дьардьамаан
        Ата±астаабыта-быддьаабыта,
        Талаабыта кырдьык буолуо.

420 Лит.: ара±ас
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     Ол буолла±ына,
     К³р³н баран 
     Чыпчылыйыах бэтэрээ ³ттµгэр,
     Этэн баран
     Э±ирийиэх421 бэтэрээ ³ттµгэр
     Бу ¥рµ² ¥³дµйээн икки,
     Ардьамаан-Дьардьамаан иккини
9770          Тут[у]талаан та´ааран,
          Ту´ааннаах тус иннибэр
          Торуортуу о±ус!» – диэн
          Уларыйбат уураа±ы,
          Бигэ бирикээ´и биэрэн,
          Сыыдам сырыылаах,
          Аллаах айаннаах,
          Кµдэн кµµстээх,
          Одун уохтаах,
          То±ус уон
9780       Уоттаах холорук до±у´уоллаах,
       А±ыс уон 
       А[а]ттаах холорук аргыстаах,
       Сэттэ уон
       Си[и]линэй 
      Силлиэмэ холорук сиддьиттээх
      ¥лµскэннээх µллэр эти² уола
      Бурхааттаах Буура Дохсуну
      Ûыта о±уста.
      Кини диэтэх ки´и
9790       ¥²кµрµс-кµ³лэ´ис гына тµстэ,
       Чаан олгуй са±а бастаах,
       Чааскы са±а харахтаах,
       Луом тимир курдук
       Дуксуур тумустаах,
       Сэттэ былас 
       Дэлбиргэ хара кынаттаах,
       То±ус былас
       Суксур±а хара кутуруктаах,
       ¥с хос 
9800       Тимир чыллырыыт тµµлээх,
       Уон дьаа²ы хотуурун курдук

421 Рук.: э±ирийиээх
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       Дэгиэ-дугуо ты²ырахтаах,
       ¥с хос бастаах
       Даладыйар далан ³кс³кµ
       Атыыр атамаана буолла,
       А±ыс халлаан ар±аатыттан
       Тайанан тэбиннэ,
       Сэттэ халлаан кирбиититтэн
       Чиэстэнэн тэбиннэ,
9810       Сэттэ ох тµргэнинэн сирилээн,
       То±ус ох тµргэнинэн ку´ууран,
       Отто дугуй бараан дойдуга
       Согуруу халлаан анныгар
       Суруктаах суорба хайа
       ¥рµт мындаатыгар,
       Иччилээх эргичийэр киинигэр,
       Икки ³ст³³х
       Иэнигийэр иннилэригэр кэлэн
       То´о±ос от курдук
9820    Тура тµстэ уонна 
    Ол курдук диэн
    £нньµ³с* µрэх курдук
    Ч³л быраан422 к³хсµттэн та´ааран,
    Тыл этэ,
    Са²а са²ара
    Турбута эбитэ µ´µ:
    – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
    Отто дойду о²о´уллуо±уттан
    Дойду киэнэ ньуура дойдулаах,
9830       Ки[э]²э-былаана биллибэт
       Кэтит сибиир тэриллиэгиттэн423

       Сир ийэ киинэ сирдээх,
       ¥рдµк тиити
       ¥рдµнэн к³т³р
       £л³ссµµгэ миинэр
       ¥µт маган424 аттаах,
       ¥с айыы куо балыстаах
       ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
       Уонна буолла±ына

422  Лит.: мыраан
423  Лит.: тэриллиэ±иттэн
424  Лит.: ма±ан
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9840    Туттарбытынан туран талабырдаах,
    К³рд³рбµтµнэн туран мэлдьэхтээх,
    Ааттык-ааттык аайы
    Аддьатыылаах аата арбайбыт,
    Оспуос-оспуос аайы
    Ороспуойдаабыт аата сура±ырбыт
    То²ус улуу ойууна
    Ардьамаан-Дьардьамаан обургу,
    Мин этэр тылым эгэлгэтин
    Истэ и²ирэстээн туру²425,
9850      К³бµ³лээх уо´ум к³бµ³хтµµрµн
      К³р³ дьарыгылаан туру² эрэ!
      ¥³´ээ а±ыс хаттыгастаах
      Ара±ас ма±ан халлаа²²а
      Аан ала´алаах,
      Бэ´эл бэддьигэс курдук
      Хара к³мµс чэрэниилэлээх,
      Кыдама атырдьах курдук
      Кы´ыл к³мµс куорсуннаах,
      Таныы бэс курдук
9860     Дьаптыл±а к³мµс аркыыбалаах,
     Туорум бэс курдук
     Толору сокуоннаах,
     Айылаа±ы ал±а´аабат,
     Буруйдаа±ы тумуннарбат
     Сµрдээх дьµµллээх,
     Ûнырыктаах ыйаахтаах
     Чыгыныыр Дьыл±а Хаан Тойон
     Бигэ бирикээ´инэн,
     Уларыйбат уураа±ынан
9870      К³р³н баран
      Чыпчылыйыах бэтэрээ ³ттµгэр,
      Этэн баран
      Э±эрийиэх бэтэрээ ³ттµгэр
      Ту´ааннаах тус иннигэр
      То² кµ³²²µтµнэн
      Торуотту[у]426 охсорго
      Тохтообот соруктаах,
      Энчирээбэт иддьиттээх

425  Рук.: турун
426 Лит.: туруортуу



¥Р¥¢ ¥£Д¥ЙЭЭН

270

                   Ки´и кэллим.
9880  Чэйэ-хайа тарды²,
  Бара тардыа±ы²!
  – диэбитэ эбитэ µ´µ.
  Ардьамаан-Дьардьамаан:
  – ¤óó-ëààòà! ´óó-ëààòà!
  ¤óîãàé-´ààãàé,
  ¥рµйэ-харыйа!
  ¥³´ээ б³±³тт³н
  £²³й³н тµспµт
  £тµ³ ки´и,
9890    Атас-матас,
    Чыгыныыр Дьыл±а Хаан Тойон
    Тиэтэллээх дэ´ээти[н]ньигэ,
    Су´ал суорумньута,
    ¥гµлгэннээх µллэр эти² уола
    Бурхааттаах Буура Дохсун обургу,
    Тура толкуйдаан турууй,
    Сыта сыаналаан к³рµµй!
    Мин,
    Хара тыа±а хаххаламмыт,
9900    Куру² тыа±а хор±ойбут,
   Ойуур тыа±а олохтоммут,
   Айалаан а´ыыр,
   Ту´ахтаан ту´анар
   То²ус о±онньоро эрэйдээх,
   Бу саха байаан уола
   ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр киэнин
   Биир толугурдаах торбо´ун
   Тутан к³рб³т³±µм,
   Биир таа±ылаах уба´атын
9910  Таарыйан к³рб³т³±µм,
  Халы² айыым а±ыйах,
  Хара²а буруйум суох!
  Ол буолла±ына, 
  Миигин 
  Дьыл±а Хаан Тойо²²о
  Та´ааран сындалытыма,
  Иддьэн эрэйдээмэ.
  Бу ат уйбат
  Халы² айыылаа±ы,
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 9920  О±ус таппат
         Суон буруйдаа±ы,
         Баттыга´ынан балыырдаа±ы,
         Кµтµрµнэн кµтµрэбиллээ±и,
         Бу ¥рµ² ¥³дµйээни
         Чы²ыныыр Дьыл±а Хаа²²а та´аара²²ын,
         Сырдык буруйун
         Сырайга астаран,
         Хара²а буруйун
         Харахха астаран,
9930    Хара²а хаайы[ы]нан боруостат,
     Суон буруйун
     Тµµнµктээх тµрмэнэн т³л³т,
     Тойокоом! – диэбитэ µ´µ.
     Ону истэн баран,
     Бурхааттаах Буура Дохсун обургу
     Иккиэн[н]эрин µс т³гµл
     Эргийэ к³т³н кэбистэ,
     Инньэ гынарын кытта
     Сэттэ уон

9940        Сиилинэй силлиэмэ холорук
        Со±отохто тµстэ,
        А±ыс уон 
        А[а]ттаах аарыма холорук
        Аа²наан тµстэ,
        То±ус уон
        Уоттаах дохсун холорук 
        Биирдэ тµстэ,
        Аан ийэ дойду
        Ото-ма´а со±отохто
9950    Кутаа уот 
    Кулу´уну салыырын курдук
    £р³ ытылла тµстэ.
    ¥с ааттаах бухатыыры
    ¥³´ээ дойдуга
    Уот силлиэмэ
    £р³ ытыйан та´аарда,
    Тµµтээ±эр чэпчикитик427 к³ттµлэр,
    Охтоо±ор тµргэнник бардылар,

427 Лит.: чэпчэкитик
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             Кулгаахтарын тыа´а
9960      Чуораан курдук 
      Чугунаан хаалла,
      Бууддьа курдук
      И´иирэн хаалла.
      К³р³н баран 
      Чыпчылыйыах бэтэрээ ³ттµгэр,
      Этэн баран
      Э±ирийиэх428 бэтэрээ ³ттµгэр
      А±ыс хаттыгастаах
      Ара±ас ма±ан халлаан
9970    Ар±аатыгар ала´алаах
    Чы²ыныыр Дьыл±а Хаан Тойон
    Ту´ааннаах тус иннигэр
    Туралларын эрэ билэн хааллылар.
    Чыгыныыр Дьыл±а Хаан Тойон
    Алаас сы´ыы курдук
    Ара±ас ма±ан б³р³стµ³лµгэр
    Таныы бэс курдук
    Дьаптыл±а ма±ан аркыыбатын
    Арыйан олорон,
9980         Икки кэкэ чолбон 
         Уоттаах хара±ынан
         Атахтарын тумсуттан
         Т³б³л³рµн оройугар дылы
         £р³ к³р³н та´аарда.
         ¥рµ² ¥³дµйээн:
         – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
         ¥с сибиир 
         ¥²сэр суута,
         ¥²эр та²арата буолбут,
9990     Айыылаа±ы ал±а´аабат,
     Буруйдаа±ы тумуннарбат
     Сµрдээх дьµµллээх,
     Ûнырыктаах ыйаахтаах
     Чыгыныыр Дьыл±а Хаан Тойон,
     Мин этэр тылым эгэлгэтин
     Тэргэн ый тэ²нээ±э
     Кэй чуор кулгааххынан

428 Рук.: э±ирийиээх
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              Истэн и²ирэстээн
              Олорууй эрэ,

10000   Кэкэ чолбон хараххынан
   К³р³ билгэлээн
   К³рµµй эрэ!
   Бу ааттык-ааттык аайы
   Аддьаххайдаах аата арбайбыт,
   Оспуос-оспуос аайы
   Ороспуойдаабыт аата улааппыт,
   К³рд³рбµтµнэн туран талабырдаах,
   Туттарбытынан туран мэддьэхтээх
   То²ус улуу ойууна

10010       Ардьамаан-Дьардьамаан
       Ту´ааннаах до±орбун,
       Анабыллаах аттыалбын,
       Кэскиллээх кэргэммин,
       Хоонньо´он сытар
       Хотун ойохпун
       Илиим анныттан иэдэтэн,
       Ата±ым анныттан араддьытан,
       Быддьаан-талаан ылан,
       Эрэй б³±³нµ

10020     Э²ээриттэн туттарда,
     Буруй б³±³нµ
     Муннуттан сиэттэрдэ.
     Ол буолла±ына
     Турар бэйэтиттэн допоруостаан,
     Эт бэйэтиттэн эппиэттээн,
     Сырдык буруйун
     Сырайга анньан,
     Хара±а429 буруйун
     Харахха анньан,

10030        Харбаабытын халтарытан,
        Туппутун мµччµрµтэн,
        Ûлбытын ы´ыгыннаран,
        Ту´ааннаахпын туттар,
        Анабыллаахпын а±ал!
        – диэбитэ эбитэ µ´µ.
        Дьыл±а Хаан Тойон:

429  Лит.: хара²а
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        – Эн, улуу дойду ороспуойа,
        Аан дойду талаанньыга
        Ардьамаан-Дьардьамаан,

10040   Ки´и кэргэнин,
   Атын анабыллаа±ы,
   Туспа ту´ааннаа±ы
   Туох ту´уттан
   Туттарбытынан туран быддьаа²²ын,
   К³рд³рбµтµнэн туран талаа²²ын430,
   Эрэйи э²ээрдээти²,
   Буруйу булларды²?
   К³р³н баран 
   Чыпчылыйыах бэтэрээ ³ттµгэр,

10050    Этэн баран 
    Э±ирийиэх бэтэрээ ³ттµгэр
    Ûлбыккын ы´ыгын,
    Туппуккун мµччµрµт,
    Уорбуккун билин,
    Талаабыккын т³нн³р!
    Алын албаспынан алкынан
    Араддьытыам диэмэ,
    ¥рµт кубул±аппынан ку[у]дьунан 
    Куотуом диэмэ,

10060     Биир тыл бирисээгэ,
     Икки тыл эбээ´инэс!
     Ардьамаан-Дьардьамаан:
     – ¤óó-ëýýòà! ´óó-ëýýòà!
     ¤óîãàé-´ààãàé,
     ¥рµйэ-харыйа!
     Атас-матас,
     Чыгыныыр Дьыл±а Хаан Тойон
     Тойоком о±ото,
     Мин этэр тылым эгэлгэтин

10070     Истэн и²ирэстээн олору[у]й,
     Мин са²арар са²ам саламтатын
     Таба дугуйдаан олорууй эрэ!
     Мин, 
     Булу²431 хара тыа±а
     Молодьоох куоба±ы бултуур,

430  Рук.: талаа²²ы²
431  Рук.: булун
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     Куру² хара тыа±а
     Курупааскы кыылы бултуур,
     Ой хара тыа±а 
     Улар кыылы бултуур,

10080        Хара тыа±а хаххаламмыт,
        Сис тыа±а дьиэлэммит,
        Туруут хайа±а дуддаламмыт432,
        Очуос хайа±а дойдуламмыт,
        Айалаан а´ыыр,
        Ту´ахтаан ту´анар, 
        Бултаан боролонор*,
        Кэнтиги* кэтээбит,
        Осхору* одуулаабыт,
        Кылыыны* кы²аабыт

10090       То²ус о±онньоро сордоох,
       Бу саха байаантан,
       ¥рµ² ¥³дµйээн бэйэлээхтэн
       Илиитин анныттан иэдэтэн,
       Ата±ын анныттан араддьытан,
       Ту´ааннаах до±орун,
       Кэскиллээх кэргэнин,
       Хоонньо´он сытар
       Хотун ойо±ун
       Кимтэн ылбыт кэппинэн,

10100       Туохтан ылбыт бодобунан,
       Тугунан тоторон,
       Ханныгынан ханнаран
       Хамначчыт гынаары,
       Ханна баар ала´а дьиэбэр
       Аал уоппун отуннарар
       Оруоддьут* о²остоору
       Уоруом буолла±ай?
       Ол буолла±ына
       Алта уоммун аччайа туолбут,

10110      Сэттэ уоммун ситэ туолбут
      Ки´и буолан тураммын,
      Ойох гынаары
      Уоруом буолла±ай?
      Ончу сымыйанан балыйар,

432  Лит.: дурдаламмыт
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      Онно суо±унан уоруйахтыыр!
      Мин кинини гытары
      Тµбэлтэ±э тµбэспит,
      Дэ²²э к³ссµбµт буруйдаахпын,
      Ол и´ин баара

10120       Баттыга´ынан баайсар,
       Кµтµрµнэн кµтµрµµр.
       Адьас ылбата±ым,
       Мэличчи билбэтэ±им,
       Суох со±отох,
       Билбэт биир,
       Эрэн да итэ±эй!
       Ûлбыт кµннээх буоллахпына,
       Мас та²ара батары к³рдµн,
       Туос та²ара тобулу к³рдµн,

10130     Таас та²ара та²нары к³рдµн,
     Буор та²ара булгу к³рдµн!!!
     – диэбитэ эбитэ µ´µ.
     ¥рµ² ¥³дµйээн:
     – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
     Айыылаа±ы ал±а´аабат,
     Буруйдаа±ы тумуннарбат
     Сµрдээх дьµµллээх,
     Ûнырыктаах ыйаахтаах
     Чыгыныыр Дьыл±а Хаан Тойон,

10140          Ити аа´ар албастаах
          Ардьамаан-Дьардьамаан
          Тµ³т дойду тµ³кµнµн,
          Улуу дойду ороспуойун,
          Аан дойду албынын
          Анда±арын аахыйыма433,
          Мэддьэ±ин би´ирээмэ,
          Тылын кырдьыктаныма.
          Отто Сибииргэ олохтоох
          Тµ³т дойдуну 

10150             Т³рг³³н билээччи,
             Алта дойдуну 
             Ара²алаан аа±ааччы,
             То±ус сибиири

433  Лит.: аахайыма
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        Тор±о сиигин сииктээччи,
        Туос ара²атын ара²алааччы,
        Харыс бытык,
        Хаччы сото
        Сээккээн Сэ´ээн,
        Лабыа Лабысха,

10160 Та²ха Билик
 Таайбыта баара:
 Бу а[а]н дойду 
 Аддьаххайын а±ата
 Ардьамаан-Дьардьамаан ойуун
 Апчырайбыт434 дьахтарын
 А²аарыйар алба´ынан алкыйан,
 Куладыйар кубул±атынан ку[у]дьунан,
 Ха²ас хаппар ку²ун
 Хайа баттанан,

10170   Кµ³х халлаан 
   Кµндµ кµ³мэйдээ±э
   Кµ³рэгэй чыычаах сымыытын са±а
   Кµндµ таас о²орон435,
   Хаппар ку²ар хаххалаан,
   Хам о´орон сыддьара буолуо диэн.
   Ол буолла±ына,
   О´орбут суолун
   Одуулаан к³рµ²,
   Чэгиэн этин

10180     Чинчийэн к³рµ²436,
     Кистээбит сирин 
     Билгэлээн к³рµ²! 
     – диэбитэ эбитэ µ´µ.
     Онно буолла±ына
     Чыгыныыр Дьыл±а Хаан Тойон
     Сэттэ уон
     Сиилинэй бухатыыр 
     Сибиидэлэрин соруйда,
     То±ус уон

10190            Туйгун бухатыыр 
            До±у´уолларын ыйда:

434  Лит.: апчарыйбыт
435  Рук.: онорон
436  Рук.: к³рµн
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          Албын атамаана
          Ардьамаан-Дьардьамааны
          Чэгиэн этин чинчийэргэ,
          Кистээбит сирин
          Кэри²нээн билгэлииргэ.
          Онно буолла±ына
          Ойон турдулар,
          Ардьамаан-Дьардьамааны

10200       Икки кыайыылаах 
       Кыыс бэрбээкэйиттэн
       Ûстаал тимир 
       Ûтачча±а ылларан,
       Кµµстээх к³лµ³сэнэн
       Хам эрийэн кычыгыраттылар,
       Икки бэ´ирик
       Бэт бэгэчэктэриттэн437

       Киэ² халлаан
       Тимир кириспэн

10210       £рг³н далай ³тµµтµнэн
       Сэттэ т³гµл сэлбийэ таттылар,
       То±ус т³гµл бохсо таттылар,
       У´угуттан отут бухатыыраттар438

       Ууннары таттылар.
       Ардьамаан-Дьардьамаантан
       Эриэн439 быы´ык са²ыйа±ын
       Саралаан кэбистилэр,
       Ûыстаах сарыы ыстаанын
       Ûлан кэбистилэр.

10220     Чэгиэн этин чинчийэн к³рдµлэр,
     Халы² ку²ун харахтаабыттара:
     Ха²ас хаппар ку²ар
     Харыс бадахтаах
     Хайа бы´ыллыбыт суола
     Хам о´он 
     Хараара сыддьарын,
     Харыс у´ун биилээх
     Хатан тимир бы´а±ынан
     Хайа быспыттара –

437  Лит.: бэгэччэктэриттэн
438  Лит.: бухатыырдар, бухатыыраттар – элбэх ахсаан эрдэтээ²и к³рµ²э
439  Рук.: ериэн
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10230  Кµ³х халлаан к³т³р³
  Кµндµ к³рµдьµ³с кµ³мэйдээх
  Кµ³рэгэй чыычаах сымыытын са±а
  Кµндµ таас т³кµнµс гына тµспµтµн
  ¥рµн ¥³дµйээн
  ¥³рэн ³рµ´µйэн,
  Талааннаах далан дапсыыр ыты´ыгар 
  Топ гына тµ´эрэн ылла,
  ¥²кµрµтэн-кµ³лэ´итэн
  Бэйэтэ-бэйэтинэн о²ордо.

10240    Маны барытын
    Чыгыныыр Дьыл±а Хаан Тойон
    Уоттаах чолбон 
    Ча±аан хара±ынан
    Одуулаан к³р³н баран,
    Ардьамаан-Дьардьамааны
    Ûстаал тимир
    Ûтаччатыттан ылларан,
    Тимир кириспэн
    £рг³н далай ³тµµтµттэн ³´µлтэрэн,

10250        Ту´ааннаах тус иннигэр
        Торуоттаран баран,
        Допоруостуу олордо:
        – Эн, 
        Тµ³т дойду
        Тµркµн тµ³кµнэ,
        То±ус дойду
        Дохсун тор±оно,
        Уорбуту² тута к³´µннэ,
        Талаабыты²440 чахчы буолла,

10260      Анда±айбыты²441 албын эбит.
      Дьи²нээх эппиэккин этэ о±ус,
      Чахчылаах тылгын са²ара о±ус!
      Халы² айыыгын442

      Харахха анньан,
      Сытыы буруйгун
      Сырайга анньан,
      Т³л³рµйбэт 

440  Рук.: талаабытын
441  Рук.: анда±айбытын
442  Рук.: айыгы²
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        Сµрдээх дьµµлгэ тµбэ´э±ин,
        Û´ыктыбат 

10270    Ûнырыктаах ыйаахха ыллара±ын!!!
    – диэбитэ эбитэ µ´µ.
    Ардьамаан-Дьардьамаан:
    – ¤óó-ëýýòà! ¤óó-ëýýòà!
    ¤óîãàé-´ààãàé,
    ¥рµйэ-харыйыа!
    Атас-матас
    Чыгыныыр Дьыл±а Хаан тойокоом,
    Ити саха байаан
    ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр

10280  Бар±а баайыгар 
  Ба´ын о±устаран,
  £лг³м µбµгэр
  £йµн сµµттэрэн,
  Хотун ойо±о
  Куру² хара тыа±а
  Утуктаан охтон хаалбытын
  Оттомнообокко ойута турбут,
  Алар хара тыа±а
  Аччыктаан а´ылык к³рдµµ хаалбытын

10290      Аахыйбакка443 аа´а турбут.
      Ол буолла±ына444,
      Булу² хара тыа±а
      Мунан буккуллан хаалбытын,
      Тор±он тураах кыыл
      То²суйарыттан толуйбутум,
      Элээн хара тыа±а
      Иэдэйэн охтубутун,
      Элиэ кыыл эриэхтээн эрдэ±инэ
      £рµ´µйбµтµм445 баара.

10300        Ту´ааннаах до±орун
        Суон тыынын 
        Толуйбутум ту´угар, 
        ¥рµ² тыынын 
        £рµ´µйбµтµм иннигэр,
        ¥с м³гµрµк сµ³´µтэ* бэрдэр!

443  Лит.: аахайбакка
444  Рук.: буолга±ына
445  Рук.: ³рµрµйбµтµм
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          Балбыччы манньабын,
          Тута сулуубун,
          Ону ыламмын
          Уоп-чуоп уобан к³рµµм,

10310       Илип-салып ыйыстан к³рµµм,
       Тойоком о±отоо! – диэбит.
       Дьыл±а Хаан Тойон:
       – Тµµ²²µ тµ³кµн,
       Тµµлээх уллу²ах,
       Аан446 дойдуну
       Аддьатан а´аабыт
       Ардьамаан-Дьардьамаан,
       Айыы дь³´³г³й айма±ын
       Ата±астаабыты²447 ту´угар,

10320       Кµн дь³´³г³й дьонун
       К³рµ³´µлээбити² иннигэр,
       Айы б³±³±µн аа±ан туран,
       Буруй б³±³±µн мунньан туран,
       Уларыйбат уураа±ы уурабын,
       Бигэ бирикээ´и та´аарабын:
       Орулуур отут сыл устатыгар
      Аллаах атаххын сарбыйан,
      Эпчимнээх илиигин эччийэн,
      Халы² хандалыга хаптаран,

10330     Û´ыктыбат ытачча±а ытыттаран,
     £´µллµбэт ³тµµгэ туттаран,
     Хаппахтаах хара²а хаайыылаан,
     Т³л³рµйбэт суон тµрмэлээн,
     ¥рµ² кµн сырдыгын
     К³рб³т µккэннээн*,
     Аан дойду талатын
     Анаарбат анабыллаан,
     Сыы²ка ³лµµгэ
     Сытыйан сытаргар 

10340       Сыаналаатым.
       Сылы² туолан,
       Кэми² кэлэн
       Тахсар кµннээх буоллаххына,
       Кэнники кэмнэргэ,

446  Рук.: ааан
447  Рук.: ата±астаабытын
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          Кэлэр дьылларга
          Кэнчээри ыччаттары²
          Саллар саастарын тухары
          Саха аймахтан 
          Саллар буоллун[н]ар,
          Ураа²хай уу´уттан

10350 Уйадыйар буоллун[н]ар,
 Атаас диэтэхтэринэ
 Албыннатар буоллун[н]ар,
 Быраат диэтэхтэринэ
 Быддьатар буоллун[н]ар,
 Иэримэ дьиэ ба´ын билбэтин[н]эр,
 Сылаас уокка сыламнаабатын[н]ар,
 Сымна±ас оро²²о сынньамматын[н]ар,
 Эрэйинэн иитиннин[н]эр,

10360    Айдаанынан а´аатын[н]ар!
    Итинэн дьµµл бµттэ!!! – диэтэ.
    Дьµµл бµтэрин истээт,
    Дьыл±а Хаан Тойон
    Сэттэ уон 
    Сиилинэй бухатыыр сибиидэлэрэ,
    То±ус уон 
    Туйгун бухатыыр до±у´уоллара
    Ардьамаан-Дьардьамааны
    Тула ³ттµттэн тутан ыллылар,

10370  ¥ктэммэт сиригэр µктэннэрэн,
  ¥ктэнэр сиригэр µктэннэрбэккэ448,
  Тµ²-та² анньан,
  Тиэри-маары 
  Тэмтээкэйдэтэн иддьэннэр,
  Аллаах ата±ын
  Халы² хандалыга хаптардылар,
  Эпчимнээх илиитин
  Û´ыктыбат ытачча±а ытыттардылар,
  £´µллµбэт ³рг³н далай ³тµµнэн

10380       Хамса быатын курдук
       Хам кэлгийэн кэбистилэр,
       Т³б³тµн оройунан ааннаах
       Тµµнµктээх тµрмэ тµгэ±эр

448  Рук.: µктэрнэрбэккэ
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       Т³б³тµн оройунан
       Та²нары тµ´эрэн кэбистилэр.
       Ол кэнниттэн буолла±ына
       ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
       Ту´ааннаах до±орунуун
       Толкуйда´а тµ´эн бараннар,

10390 Тус илин диэки,
 Сонтон449 а±ыс кµннµк сиргэ ала´алаах,
 Агыс хаттыгастаах
 Ара±ас ма±ан халлаан
 Аан кырдьа±а´а,
 А±а тойоно буолбут
 Ара±ас Айыы Тойо²²о,
 Айыы Сыралыман Хоту²²а,
 Тойон кы²аттарыгар*,
 У´ун урууларыгар,

10400         £тµ³ к³тµ³ттэригэр450,
         Хотун балыстарыгар
         Хонук хоно,
         Кµн ³рµµ,
         Кэскиллээх тылы кэпсэтэ,
         Амтаннаах а´ы а´ыы,
         Сынньанан-сыламнаан
         Аа´ар санаанан
         Айаннаабыттара эбитэ µ´µ.
         £р да гымматылар,

10410         £т³р да гымматылар,
         Ара±ас Айыы Тойон
         Аан ала´атыгар,
         Туруу барааныгар,
         К³й киинигэр,
         К³мµс уйатыгар
         Тиийэн кэллилэр.
         Тобурах тохтооботох
         Дор±оонноох тула´атыгар,
         Кир сыстыбатах 

10420 Килбиэннээх тэлгэ´этигэр киирэннэр,
 Ту´ааннаах до±орунуун
 То²онохторуттан туту´аннар,

449  Лит.: онтон
450  Лит.: кµтµ³ттэригэр
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       Илиилэриттэн сиэтти´эннэр,
       Тарбахтарыттан тарды´аннар,
       Халаанньы хаама*,
       Дьаарба² µктµµ,
       Дарыы гына*,
       Ласпар биэрэ
       Сыддьыбыттара µ´µ.

10430      Сассыарда кэм буолан
      Сарда²алаах саарай ма±ан кµн
      Са²ардыы тахсан эрэрэ µ´µ.
      Эрдэ турар
      Этэрбэс хомуйар эстэрэ[э]ппэ,
      Уот оттор остуорас,
      Дьиэ сиппийэр 
      Нэктэл кулут
      Симэхсин эмээхсин
      Дьиэтин сиппийэн,

10440         Б³±µн-сыы´ын
         Сири451 чабычахха
         Симэн-к³т³±³н
         Тахса к³тт³,
         Мадьалыйан тиийэн б³±µн
         Оннугар палк гына 
         Та²нары бырахта,
         Тµгэх та²а´ын быатын
         Т³л³ тардынна,
         Алын та²а´ын

10450    Аллара анньынна,
    Б³±µн µрдµгэр 
    Чохчос гына тµстэ,
    К³пп³йбµт хаба±ын к³±µрэтинэн
    Кµµгµнэтэ олордо.
    Хара±ын ири²этин
    Икки хомуос ба´ын курдугу
    Илиитин та´ынан
    Икки а²ыы 
    Илгитэлээн кэбистэ,

10460     Халлааным былыттаах дуу диэн
     Хантаары²наан к³рд³,

451  Рук.: сирии
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        Эргичитэн а±алан
        Кинилэри к³рд³,
        Со±отохто сулбу ойон турда,
        А²аар илиитинэн
        Алын та²а´ын туттубутунан,
        Ситии мыанньарыгын
        Сиринэн со´он,
        Сап мыанньарыгын

10470 Сабыта тэпсэн,
 Торго б³т³р³²µнэн452 дьиэрэ²кэйдээн,
 Туос ³к³ч³²µнэн чонкучахтаан*,
 А²аат хал±аны 
 Арыйа баттаан,
 Модун боруогу
 ¥рдµнэн к³т³н киирдэ,
 Суол ааныттан
 О´ох т³рдµгэр дылы
 Этэр тылын бµтэрэн кэллэ:

10480    – ¤óó-ëýýòà! ¤óó-ëýýòà!
    Утуйан баран у´уктубаккыт,
    Сытан баран турбаккыт!
    Бµгµ²²µ тэргэн ыйым са²атыгар
    К³рб³т³хпµн к³рдµм,
    Бµгµ²²µ тэбиэн кµнµм ³тµ³тµгэр
    Истибэтэхпин и´иттим!
    Быралыйбыт былыргы дьыллаа±ы,
    Уларыйбыт урукку кµннээ±и
    О±оккобут о±ото

10490   Сырайдаахтан ордук µчµгэй
   Сыркыстаан Куобут барахсан
   Илэ бэйэтинэн,
   Эриэнэх хаанынан кэлэн,
   Ньуура туттайан,
   Чабыр±айа сандааран,
   К³м³г³й³ кµндээрэн сыддьаахтыыр!
   Уонна буолла±ына,
   Хара харахпынан к³рб³т³х,
   Хапта±ай кулгаахпынан истибэтэх,

10500             Бэт да мэтириэттээх,

452  Лит.: тор±о б³т³р³²µнэн*



¥Р¥¢ ¥£Д¥ЙЭЭН

286

         Алыс да айылгылаах,
         Чиэрэс да чигилилээх,
         £тµ³ да м³ссµ³ннээх
         Айыы ки´итин
         А²аарыйар атамаана кэлэн,
         Илиилэриттэн сиэтти´эн,
         Тарбахтарыттан тарды´ан
         Доргоонноох453 тула´а±а,
         Чэлгиэннээх тэлгэ´э±э

10510          Халааньы хаама,
          Дьа[а]рба² µктµµ,
          Дарыы гына,
          Ласпар биэрэ сыддьаллар.
          Тура тарды²,
          Дьиэтэ а´ы²,
          Тэллэхтэ кэби´и²454,
          Олбохто ууру²455,
          ¤óó-´àà! – äèýáèòèíýí
          У²ан о±утта.

10520    Ара±ас Айыы Тойон:
    – ¤óî! 
    Ити ба±адьы тугу-тугу
    Ки´и тµ´ээбэтэх ³ттµттэн тµ³стэ,
    Ки´и санаабатах ³ттµттэн са²арда?!
    Ол эрээри
    Сымыйаны эппэт кµтµр этэ эбээт,
    Бар эрэ, нокоо,
    Сорук Боллур уол,
    Тахсан к³р³н киирэ о±ус! – диэтэ.

10530  Сорукка сыддьар
  Сорук Боллур уол
  Оронуттан ойон турда,
  Таа±ылааах уба´а
  К³хсµн тириитэ сонун
  Сапта о±уста,
  Кэлин ты´а этэрбэ´ин
  Кэтэ о±уста,
  Батта±а бэргэ´этин

453  Лит.: дор±оонноох
454  Рук.: кэби´ин
455  Рук.: уурун
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  Ууруна о±уста,
10540  Илин ты´а µтµлµгµн

  Анньына о±уста,
  Ûстанан тиийэн 
  А²аат хал±аны
  Арыйан тахсаары
  А²аар ата±ын
  Та´ыддьа µктээн и´эн,
  Т³тт³рµ ыстанна уонна
  О´ох т³рдµн диэки
  Ойон-тэбэн и´эн,

10550          Ûллаан ыскайдыы
          Испитэ эбитэ µ´µ:
          – ¤óó-ëýýòà! ¤óó-ëýýòà!
          Аар тойон а±аккам,
          Кµбэй хотун ийэкэм,
          Улаат-халаат убайдарым,
          Кµ³гэ-нусха са²астарым,
          Нуура-нусха эдьийдэрим,
          Чэйэ-хайа тарды²456,
     Тура-олоро тарды²!

10560       Сырайдаахтан ордук µчµгэй
       Сыркыстаан Куо о±оккобут,
       Дьи² чахчы, кырдьык
       Эт бэйэтинэн,
       Эриэнэх хаанынан
       Эргийэн кэлбит.
       Ону гытары буолла±ына
       То±ус халлаан ньууругар суох
       Толонноох сырайдаах
       Толомон тойон ки´и,

10570    А±ыс халлаан ар±аатыгар
    Анаарыллыбатах
    А´ара ³тµ³ ки´и кэлбит! – диэтэ.
    Ону истэн баран,
    Орон-орон аайыттан 
    Оронон тура о±устулар,
    Хапса±ай хамсаныы буолла,
    Тиэтэл тэриллии буолла,

456  Рук.: тардын
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          Уолусхан о²остуу буолла,
          Иннин кэннэ гыннылар,

10580     И´ин та´а о²ордулар.
     Ара±ас Айыы Тойон
     Айыы Сыралыман Хотуннуун
     Бэдэр са²ынньахтарын457

     Нэлэгэйдии кэтэннэр,
     ¥µс киис бэргэ´элэрин
     £гµйэ уурунаннар*,
     Ха²ыр±астаах тайахтарын
     Та²нары тайахтанан,
     Агыс арыаддьыт кыргыттарынан,

10590      То±ус оруоддьут уолаттарынан
      Тула ³ттµлэриттэн ³й³т³нн³р,
      А²аат хал±аннарын астаран,
      Суон боруоктарын
      Туора атыллаан,
      Аата эрэ алтахтаан хааман
      Та´ыддьа та±ыстылар,
      Кинилэр кэннилэриттэн
       Ки´и оппокко458 бары
       Суксуру´ан-субуру´ан тахсан,

10600        Уу харахтарынан
        Одуулаан к³р³н турдулар.
        О±онньордоох эмээхсин
        К³мµс тордуо±унан
        ¥³´ээ-аллара
        Хаппахтаабыт хатта´аларын
        Халбарыттаран,
        Симмит харахтарын
        Сэгэттэрэн баран,
        Айаннаан кэлбит дьону

10610   Атахтарын тумсуттан
   Т³б³л³рµн оройугар дылы
   £р³ к³р³н туналытан та´аардылар.
   Онно буолла±ына
   ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
   Кинилэр диэки
   £рµ³ллээх манньыат курдук

457  Лит.: са±ынньахтарын
458 Лит.: орпокко
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   ¥³рбµт хара±ынан
   ¥тµрµ-батары к³р³н туран,
   Сис туттан дьэндэллэн кэбистэ,

10620    £ттµк баттанан ³рб³лл³н кэбистэ,
    Сото кэби´эн дьондоллон турда,
    Хары кэби´эн ханталлан турда,
    ¥µс киис тириитэ бэргэ´этин
    £гµйэлии анньынна уонна
    Ол курдук диэн
    £нньµ³с µрэх курдук
    Ч³л быраан к³хсµттэн та´ааран
    Тыл этэ, 
    Са²а са²ара

10630          Турбута эбитэ µ´µ:
          – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
          А±ыс хаттыгастаах
          Ара±ас ма±ан халлаан
          А±а тойоно, 
          Аан кырдьа±а´а буолбут
          Ара±ас Айыы Тойон
          Тойон кынным,
          Айыы Сыралыман Хотун
          Хотун кынным,

10640    ¥с ¥³кэт-Дьµ³кэт бухатыыраттар
    Тойон к³тµ³ттэрим,
    ¥с айыы куо
    Хотун балыстарым,
    Хо[о]ддьуктаах бэйэм хо²куйан,
    С³´µ³хтээх бэйэм сµгµрµйэн,
    Тоно±остоох бэйэм нусхайан,
    ¥с хара кµлµккµтµгэр
    Хаптайан тураммын,
    Дьо´уннаах дорообону туттарабын!

10650   Тµ³т уон сыл
   Бу бµгµ²²µ кµн
   Тµмµллэн туолуор дылы,
   Тµµн ааттаахха утуйбакка,
   Кµнµс ааттаахха ³р³³б³кк³,
   Амтаннаах а´ы а´аабакка,
   Аал уокка сыламнаабакка,
   Сымна±ас оро²²о сынньаммакка,
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             Самыыр тµстэ±инэ
             Сайын кэллэ±э диэн,

10660    Кырыа тµстэ±инэ
    Кы´ын буолла±а диэн,
    Аан кµдэн тыыннаах
    Адьарай б³±³л³р атамааннарын
    Амнахтаах ааттыктарын арыйан,
    Силбиктээх ыллыктарын сэгэтэн,
    Кµдэн хара тыыннаах
    К³стµбэт б³±³л³р кµтµрдэрин
    К³лб³хт³³х оспуостарын тобулан,
    Кµрµ² о±ус буолан кµрсэн

10670  Кµ³ннэрин ылан,
  Кµрэхтэрин быддьаан,
  Хара о±ус буолан хассан
  Даамнарын ылан,
  Ту´ааннаах до±орбун
  Турар бэйэтин тутан,
  Эт бэйэтин эргитэн
  А±алан турабын.
  Кэлэр кэмнэргэ,
  Кэнники дьылларга

10680       Ки´и буоларга кэри²нэнэбин,
       Ураа²хай буоларга уурунабын,
       Ûал буоларга ыраланабын,
       Аал уоту отторго ананабын,
       И[э]римэ дьиэни 
       Иччилииргэ этинэбин,
       Т³р³т³р о±ону 
       Уйалыырга т³кк³л³н³бµн,
       Иитэр сµ³´µнµ 
       К³рµ³лµµргэ эрэнэбин,

10690         Сымна±ас оро²²о 
         Сытарга сыаналанабын.
         Ол буолла±ына
         Суолум то±оо´угар,
         Айаным таарымтатыгар
         Ûтык урууларбар,
         Ûраас хааннарбар
         Амтаннаах аскытын а´ыы,
         Кэскиллээх тылгытын 
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                Кэпсэтэ кэллим!
10700          – диэбитэ эбитэ µ´µ.

          Ара±ас Айыы Тойон:
          – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
          ¥рдµк тиити 
          ¥рдµнэн к³т³р
          £л³ссµµгэ миинэр
          ¥µт ма±ан аттаах,
          ¥с айыы куо балыстаах
          ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр
          О±окком о±отоо,

10710     Турар бэйэ±эр 
     Дорообону туттарабын!
     Ол буолла±ына
     А±ыс атахтаах
     Адьарай б³±³л³рµ
     Амнахтаах ааттыктарын арыйан,
     Ап-кулахай албастарын аддьатан,
     Хара о±ус буолан хассан
     Даамнарын ылан,
  К³рµ³´µлµµргэ к³хт³³х

10720     К³стµбэт б³±³л³рµ
     К³лб³хт³³х суолларын тобулан,
     Кµрµ² о±ус курдук кµрсэн
     Кµ³ннэрин ылан,
     Кµдэн хара кµµстэрин к³±µрэтэн
     Кµрэхтэрин быддьаан,
     Ту´ааннаах до±оргун
     Турар бэйэтин тутан, 
     Эт бэйэтин эргитэн,
     Бу тµ³рт уон сыл

10730     Туолар тµмµгэр
     Суолу² то±оо´угар тохтоон,
     Айаны² таарымтатыгар
     Таарыйан кэлбиккэр
     Сµрэ±им µ³рдэ,
     Быарым манньыйда, 
     К³хсµм кэ²ээтэ,
     Санаам табылынна!
     А±ыс уоммун аччайа туолбутум – 
     А±ыстаах о±о курдук аа±ынным, 
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10740 То±ус уоммун то²хойо туолбутум –
 То±устаах о±о курдук толкуйданным,
 О±окком о±отоо,
 К³тµ³кэм, кµ³рэгэйим сыы´а! – диэбит.
 Илии туту´ан
 Эйэ²нэ´ии буолла459,
 Дорообо туту´ан
 То²ходдьу´уу460 буолла,
 ¥³´ээ уостарыттан
 ¥стµµ хамыйах

10750     ¥µт тахсыар дылы,
     Аллараа уостарыттан 
     Алталыы хамыйах
     Арыы таммалыар дылы
     Омуннаах уура´ыылар буоллулар,
     Сытыы сылла´ыылар буоллулар.
     Ол кэнниттэн буолла±ына
     Тарбахтарыттан тардан,
     Илиилэриттэн сиэтэн,
     Аан а´ан,

10760       Олбох уурталаан
       Олордуталаан кэбистилэр.
       ¥рµ² тµµлээхтэрин барытын
       ¥нтµ461 µµрэн хомуйдулар,
       Ту²уйдары туттулар,
       Кытарахтары кытардылар462,
       Кугас биэ µµтµттэн 
       Хойуу та´аардылар,
       Ара±ас биэ µµтµттэн 
       Аарах* о²ордулар,

10770  Кытыт биэ µµтµттэн
  Кымыс та´аардылар,
  Саалыыр* биэ µµтµттэн
  Саамал* о²ордулар,
  К³±³лч³р* биэ µµтµттэн
  К³й³лг³* о²ордулар;
  Атырдьах туйахтаах

459  Рук.: буоллла
460  Лит.: то²холдьу´уу
461  Лит.: µлтµ
462  Лит.: кытыардылар
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  Анах463 сµ³´µлэрин
  Хасты хамыйдылар464,
  Ûрыганнары ыатылар,

10780          Кытарахтары кытардылар,
          А±амнары арыылаатылар;
          Кылгас кэм и´игэр
          Кымыстара буолла±ына
          Сµµрµктээх 
          Сµргэ далай уутун курдук
          Сµрдээхтик элбээтэ,
          Арыылара буолла±ына
          Улуу булгунньахтаа±ар
          Улаханы мустулар.

10790  Онтон буолла±ына
  А±ыс уон ахта баайта´ын биэлэри*,
  То±ус уон толуу кур о±устары*
  Биирдэ бµ´µм-ба´ым охтоттоотулар465.
  Ха´алаа±ы хайыталаатылар,
  Бытталаа±ы466 бысталаатылар,
  Эттээ±и эриэхтээтилэр,
  Сыалаа±ы сыымайдаатылар.
  Ч³²³р³ чµ³мпэ курдук µс тµ³лбэ
  Дири² тµ´µлгэни таттылар,

10800 Арыы тыа курдук
 Аан чэчири астылар,
 Симэхтээх сирии467 и´иттэр
 Сэмиэтэтэ биллибэт элбэх сириэдийдэ,
 Талахтаах саар ы[а]±ас
 Табыла аа±ыллыбат элбэх тардылынна,
 Томтор±олоох чороон айах
 У²уоргута к³стµбэт µгµс чуо±уйда,
 Бачыгырас ойуулаах мачаачах468 и´ит
 Бар±ата биллибэт элбэх баараласта,

10810 Бычыгыныар ойуулаах бырадаак469 и´ит

463  Лит.: ынах
464  Лит.: хомуйдулар
465  Лит.: охтортоотулар
466  Лит.: бырталаа±ы
467  Лит.: сири
468  Лит.: матаарчах
469  Лит.: быдараах
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 Быстала биллибэт элбэх бытыгыраата.
 То±ус хаттыгастаах
 Добун халлаан дойдулаахтары
 Тура т³р³³бµт470

 Дьурайа Суруксут
 Ара±ас аркыыбатыттан
 Аахтаран туран барытын ы²ырдылар,
 А±ыс хаттыгастаах
 Ара±ас ма±ан халлаа²²а ала´алаахтары

10820 Айыы Та²ха суруксут
 Аркыыбатын арыйтаран туран аахтаран
 Араддьыппакка ы²ырдылар,
 Сэттэ хаттыгастаах
 Дьэ²кир ма±ан халлаа²²а дьиэлээхтэри
 Сибэкки Суруксут
 Испии´эбин471 тэниттэрэн туран
 Си´илии ситэн ы²ырдылар.
 Болдьообут кµннэригэр,
     Кэмнээбит бириэмэлэригэр

10830     Ахсаана аа±ыллыбат алыс элбэх,
     У²уоргута к³стµбэт олус хойуу
     Ар±а´ыттан тэ´ииннээх,
     Алгыстаах санаалаах
     Айыы дь³´³г³й айма±а барыта,
     К³хсµттэн тэ´ииннээх
     К³мµскэстээх санаалаах 
     Кµн дь³´³г³й улуу´а бµтµннµ[µ]
     Мунньустубуттара µ´µ.
     То±ус хаттыгастаах

10840 Добун ма±ан халлаан дойдулаахтарга
 Басты² тµ´µлгэни маанылаатылар,
 А±ыс хаттыгастаах
 Ара±ас ма±ан ала´алаахтарга
 Оттоку тµ´µлгэни остуоллаатылар,
 Сэттэ хаттыгастаах
 Дьэ²кир ма±ан халлаа²²а дьиэлэ[э]хтэргэ
 Атах тµ´µлгэни анаатылар.
 Улахан уру[у] буолла,
 Сылаас сыбаайба буолла,

470  Рук.: т³р³³бµµт
471  Лит.: испии´эгин



¥Р¥¢ ¥£Д¥ЙЭЭН

295

10850       Бар±а малаа´ын буолла,
       Ûралаах ы´ыах буолла,
       Курум-татай,
       Куйаха-силик
       Омоллоон оло±о,
       Дьэргэстэй ы´ыа±а
       Онно µ³скээбитэ µ´µ.
       Былыты бы´а к³т³р
       Бы´ыйдар онно сырыстылар,
       Ûркыйы µрдµнэн тµ´эр

10860 Ûста²а´ыттар онно ыста²алаатылар,
 Кырыы ойууру µрдµнэн к³т³р
 Кылыы´ыттар онно кылыйбыттар,
 Тµ´элгэ±э472 тустар
 Т³´µµ б³±³л³р онно ту´уннулар.
 Биир ый отут хонугар
 Уурайбат оонньуу буолла,
 Уларыйбат уйгу буолла,
 Быстыбат быйа² буолла;
 Ааспыт* онно а´аата,

10870       Тутайбыт онно сал±анна,
       К³т³х онно уойда,
       Ûрыган онно сыаланна.
       Отут хонук устатыгар
       Уулаабыт уйгулара
       Ончу бµппэтэх,
       А´аабыт астара
       Адьас барамматах.
       Отут хонук 
       Торолуйа туолбутун кэннигэр

10880   То±ус добун халлаан тойотторо,
   А±ыс ара±ас халлаан а±алара,
   Сэттэ дьэ²кир халлаан силиэттэрэ
   Мунньустан-то±уору´ан тураннар
   Ол курдук тылы этэ турбуттара µ´µ:
   – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
   А±ыс хаттыгастаах
   Ара±ас ма±ан халлаан
   А±а тойоно буолбут,

472  Лит.: тµ´µлгэ±э
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           Аан кырдьа±а´а буолбут
10890     Ара±ас Айыы Тойон,

     Айыы Сыралыман Хотун,
     Бу ыралаах ы´ыа±ы о²орон,
     Т³лк³л³³х тµ´µлгэни тардан,
     Улахан урууну о±орон473,
     Бар±а малаа´ыны о²орон,
     Сылаас сыбаайбаны тэрийэн,
     Би´игини, 
     Албаннаах ааппытын ааттаан,
     Дьо´уннаах сурахпытын сураан,

10900 Амтаннаах аскытын
 Айах тутан а´аппыккытыгар,
 Дьо´уннаах чороо²²утун
 Тосхойон туран дьо´уннаабыккытыгар
 Баскытыттан атаххытыгар дылы
 Махтааттаах ба´ыыбата туту²!
 Ол кэнниттэн буолла±ына
 Иэгэйэр мас эккиннээх,
 Куо±айар мас холло±остоох,
 Уолар чалбах уулаах,

10910      Охтор куру² мастаах,
      Орохсуйар от кырыстаах
      Отто нуо±айдаах 
      Ду±уй474 бараан дойду
      Туналыйар ньуура дойдулаах,
      Сир килэрийэр киинэ сирдээх,
      ¥рдµк тиити
      ¥рдµнэн к³т³р
      £л³ссµµгэ миинэр
      ¥µт ма±ан аттаах,

10920     ¥с айыы куо балыстаах
     ¥рµ² ¥³дµйээн бухатыыр,
     Сырайдаахтан ордук
     Сыркыстаан Куо буола²²ыт
     Улахан урууну олохтообут,
     У´ун уйгуну таттарбыт дьон
     Кэнчээригит кэскилэ кэ²ээтин,
     Отоххут о²оруута улааттын!

473  Лит.: о²орон
474  Лит.: дугуй
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         Т³р³т³р о±ону уйалаа², 
         Иитэр сµ³´µнµ к³рµ³лээ²,

10930   Сэттэ улуу´у сириэдити²,
   А±ыс улуу´у адаарыты²,
   То±ус улуу´у торолуту²,
   Ааспыты а´аты²,
   То²муту итиэри², 
   Тутайбыты сал±аа²,
   Былтарыйбат быйа²²а былаа´ы²,
   Кэлтэрийбэт кэ´иигэ кэскиллэни²,
   Уларыйбат уйгуга олохтону²,
   Ч³²³р³ чµ³мпэ курдук

10940       Дири² тµ´элгэни олохтону²,
       Арыы тыа курдук
       Аан чэчир ала´аланы²,
       То±ойдоох сэлэни тууругурду²,
       Туораах кулуну торолуту²475!
       Уу харахтаах 
       Утары к³рб³тµн,
       Татаар тамахтаах 
       Таба дьа²саабатын,
       Уон тарбахтаах 

10950      Олус уумматын,
      Ийиэхсит476 Хотун 
      Эрдэ±эс улар курдук
      Илэ-бодо э²ээрдэстин,
      Айыы´ыт тойон 
      Аарыктаах быа курдук
      Чахчы-бааччы аргыстастын477,
      Агыс улуус а±ата аатыры²,
      А±а ба´ын тосту олору²,
      То±ус улуус тойоно сура±ыры²,

10960   Уо-хаан олбо±ор олору²!
   Араддьыйбат албаннаах алгыспытын
   Анаан туран 
   Ал±аатахпыт буоллун,
   Тонолуйбат дьо´уннаах тойукпутун
   Ту´ааннаан туран 

475  Рук.: торолутун
476  Рук.: Иийиэхсит
477  Рук.: аргыстасты²
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   Туойдахпыт буоллун,
   Уруй-уруй478, 
   Туску буоллун!
   Айхал-айхал,

10970 Мичил буоллун!
 – диэбиттэрэ эбитэ µ´µ.
 ¥рµ² ¥³дµйээн:
 – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!
 То±ус добун ма±ан халлаан тойотторо,
 А±ыс ара±ас ма±ан халлаан а±алара,
 Сэттэ дьэ²кир ма±ан халлаан силиэттэрэ,
 Ар±а´ыттан тэ´ииннээх
 А´ыныылаах санаалаах
 Айыы дь³´³г³й аймахтара,

10980       Аан кырдьа±астарым,
       А±а тойотторум,
       Ал±аабыт алгыскыт
       Аа±ыллыбат479 µйэлэр тухары
       Араддьыйбакка ананнын,
       Эппит тылгыт кэскилэ
       Кэнэ±эски кэмнэргэ
       Кэнчээри ыччаттарбар
       Кэччирэйбэккэ кэлиэхтин,
       Т³лк³л³³бµт т³лк³±µт

10990        Т³рµµр ыччаттарбар
        Т³л³рµйбэккэ тµбэ´иэхтин,
        Туойбут тойуккут
        Ту´ааннаах ыччаттарбар
        Тонолуйбакка тосхойуохтун!
        Аныгы µйэлэргэ да±аны
        Айар ыччаттарбар
        А´ыныылаах санаа±ытын 
        Аччатаайа±ыт,
        ¥µнэр µйэлэргэ да±аны

11000         ¥³скµµр ыччаттарбар
         К³мµскэстээх ³йгµтµн 
         К³±µссµтээйэ±ит*,
         Уруй-уруй,
         Туску буоллун!

478  Рук.: урууй-урууй
479  Рук.: а±ыыллыбат
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         Айхал-айхал,
         Мичил буоллун!
         – диэбитэ эбитэ µ´µ.
         Итигирдик кэпсэтэн баран,
         ¥с халлаан дьоно

11010       ¥с а²ыы µрэллэн, 
       Тар±а´ан баран хаалбыттар.
       Ол кэнниттэн буолла±ына
       Ара±ас Айыы Тойонноох
       Кыыстаах кµтµ³ттэрин
       Баралларын бар±алаатылар,
       Уларыйалларын о²ордулар,
       Тэйэллэрин тэрийдилэр,
       ¥ксэ-дьµµлэ биллибэт
       ¥рµ² тµµлээ±и ³лµµлээтилэр,

11020     Ахса-дьаабыта биллибэт
     Атырдьах туйахтаа±ы анаатылар,
     То±ус уон 
     Субан туруйа курдук
     Уолан дьону до±у´уолунан 
     Тускулаан туттардылар,
     А±ыс уон 
     Кытыан кыталык курдук
     Кыыс дьахталлары
     Арыалдьытынан анаатылар,

11030      Ии´и иистэнэр,
      Эгэлгэни астыыр
      Эстэрээппэ дьахтар 
      Энньэлээтилэр,
      Эрдэ турар,
      Этэрбэ´и хомуйар,
      О´о±у оттор,
      Дьиэни сиппийэр
      Нэктэл кулуттаатылар;
      Нэ´илиэк тэ²инэн тэрийдилэр,

11040 Улуус холотунан о²ордулар,
 Ахсаана биллибэт элбэх
 Ахтыах-саныах
 Албаннаах алгы´ынан атаардылар,
 Кэмэ биллибэт элбэх
 Кэскиллээх кэрэ
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 Кэпсээнинэн кичэйэн этэн хааллылар.
 ¥³´ээ уостарыттан
 ¥стµµ хамыйах
 ¥µт тахсыар дылы,

11050        Аллараа уостарыттан
        Алталыы хамыйах 
        Арыы тахсыар дылы
        Омуннаахтык уура´ан,
        Сытыытык сылла´ан баран
        Айаннаан айдаарбыттар,
        К³´³н к³л³дµйдµлэр.
        Сиэр сылгы 
        Сиэллээх тириитин
        Тиэрэ таппыт курдук

11060     Сиэги ма±ан ааттыгынан
     Та²нары кутуллан,
     Отто дугуй бараан дойдуларыгар
         Тµ´эн тиийэн кэлбиттэрэ:
         А±ыс иилээх-са±алаах
         Аан ийэ дойдулара
         Аалай кµ³±э а²аарыйбыт,
         Тунаар кµ³±э торолуйбут,
         Киис кылаана киэркэйбит,
         ¥рµ² тµµлээхтэрэ

11070         ¥³скµµ сатаан баран
         £рµкµ тыаны*
         ¥нтµ µктээн барбытын,
         £л³кµµт* то²устара
         ¥³лэн µтэлэнэ олорбуттара –
         ¥тэ´элэрин ма´а баранан
         ¥³гµлэ´э олорбуттара µ´µ;
         Хара тµµлээхтэрэ 
         Ханыыла´а сатаан баран
         Хара тыаны 

11080        Хампы µктээн тахсыбытын,
        Хамчаакы то²устара
        Хаарыйан а´ыы олорбуттара –
        Хаарбахтара хампарыйан
        Ха´ыыта´а олорбуттара µ´µ.
        Аан ала´аларыгар
        Айаннаан кэлбиттэрэ,
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        Иэримэ д[ь]иэлэригэр
        Тиийэн кэлбиттэрэ:
        Дор±оонноох тула´алара

11090     Тобурахсыйан к³рб³т³х,
     Килбиэннээх тэлгэ´элэрэ
     Киртийэн к³рб³т³х,
     А±ыс уон к³т³х мас а´ылыктаах
     Аан кµ²кµй о´охторо
     Оттуллан турар эбит.
     Ол уот тус иннигэр туран,
     Сырайдаахтан ордук
     Сыркыстаан Куо 
     Сµктэн-бохтон кэлбит

11100       Кийиит дьахтар бы´ыытынан,
       Ардахтаах ас* µрдµн
       Баай хаты² т³рд³
      Бадаайы480 хамыйа±ынан
      Балтаччы ба´ан ылан
      Барылаччы кутан биэрэ-биэрэ,
      Ол курдук тыл этэ, 
      Алгыс алгыы
      Турбута эбитэ µ´µ:
      – Дьиэ-буо! Дьиэ-буо!

11110          Бу аал уот иччитэ,
          Суо хаан о´ох дурдалаах,
          У´ун боруо уоллаах,
          Кылгас кыым кыыстаах,
          А´аах мас а´ылыктаах,
          ¥³л мас µтэлээх,
          Куру² мас хонуктаах,
          Эскэл тый* быарын са±а
          Хара таас эстэриилээх*,
          Хаардаах бугул са±а

11120          Хара к³м³р са±а´алаах,
          Харыс бытык,
          Хаччы сото,
          Кыылыыр т³б³,
          Алтан чы²ырас
          Аан Уххан,

480  Лит.: бадьаа
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          Тµ³нэ Мо±ол
          Хатан Тэбиэрийэ
          Тойон э´экэм!
          Кимнээх-хайалаах кэлэн

11130      Албан ааппын а²айда диэн
      Аты²ырыы к³р³р буолаайа±ын,
      Туох-ханнык кэлэн
      Ту´ааннаах ааппын туойда диэн
      Туора к³р³н 
      Тотуоххайар буолаайа±ын!
      Бу иэримэ дьиэ иччитэ
      Иэрэгэй Бахсы,
      Баарыма дьиэ иччитэ
      Баара±ай Бахсы Тойон,

11140         Холо²солоох хотон иччитэ
         Хомпоруун Хотой Хотун,
         Баара±ай сэргэ иччитэ
         Ма±ан Эскэлиин Тойон!
         А±ыс иилээх-са±алаах
         Аан ийэ дойдум иччитэ
         Аан Чалбарыын,
         Тµµлээх ытыс,
         Ма±ан тµ´эгэй,
         Ньэкээ ньилбэк

11150      Айыы Далбар Хотун эбэкэм!
      Сµµрµктээх сµргэ далай иччитэ
      Хара бырыы тэллэхтээх,
      Боро²481 муох суор±аннаах,
      Са´ыл салахай сыттыктаах
      Кµ³х Боллох Тойон э´экэм!
      И²эрэ далай иччитэ
      Илгэнэ Баай Хотун эбэкэм!
      Ки²кил хара тыа кинээ´э,
      Куру² хара тыа кулубата,

11160          Куо´арыылаах кустуктаах
          Куралай Мэргэн,
          Куоппуту тутар
          Кура±аччы Сµµрµк,
          Барбыты баты´ар

481  Рук.: борон
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          Барылыы Кэскил,
          Балым-салым бэриилээх
          Бардам тутуу,
          Бараахы Сµµрµк
          Баай Барыылаах 

11170          Тойон э´экэм!
          Ойуулаах от иччитэ
          О´уор-бичик кыргыттар,
          Мандардаах мас иччитэ
          Ма±ан Бакынай уолаттар!
          Бука барыгыт
          Матыспакка 
          Махтааттаах мааныгыт,
          Кµнµµлэспэккэ 
          Кµттµ³ннээх кµндµгµт

11180   Буолуохтун диэн
   Аал уотунан айахтаан
   А´атта±ым буоллун,
   Кµ³х уотунан кµ³мэйдээн
   Кµндµлээтэ±им буоллун!
   Бу кимнээх-хайалаах кэлэн
   Би´иги албан ааппытын а²айда±ай,
   Аал уотунан а´атта±ай диэтэргит,
   Бу ииппит иринньэххит,
   А´аппыт ара²²ыт,

11190    О±олообут о±о±ут
    ¥рдµк тиити 
    ¥рдµнэн к³т³р
    ¥µт ма±ан аттаах
    ¥рµ² ¥³дµйээн
    Ту´ааннаах до±оро,
    Кэскиллээх кэргэнэ,
    Хоонньо´он сытар 
    Хотун ойо±о
    Сырайдаахтан ордук

11200       Сыркыстаан Куо диэн
       Алтан сэргэни анньа,
       Аал уоту отто, 
       Ала´а д[ь]иэни атара,
       Т³р³т³р о±ону уйалыы,
       Иитэр сµ³´µнµ к³рµ³лµµ,
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       Туораах кулуну торолута,
       То±ойдоох сэлэни тууругурда,
       Ки´и т³рдµн кэскиллии,
       Саха т³рдµн салайа,

11210  Ураа²хай т³рдµн уу´ата,
  Айыы´ыт Тойон анабылынан,
  Ийиэхсит482 Хотун сэрибиэйинэн 
  Кэллим! – диэбитэ эбитэ µ´µ.
  Ол кэнниттэн буолла±ына
  У²а диэки улааны охтордулар,
  Ха²ас диэки хараны хампарыттылар,
  Кэтэ±эриин кэрэни кэттилэр,
  Суол ааныгар суру сууллардылар,
  Бытталаа±ы бысталаатылар,

11220   Ха´алаа±ы хайыталаатылар,
   Эттээ±и эриэхтээтилэр,
   Сыалаа±ы сыымайдаатылар,
   Ара±ас биэттэн аарахтаатылар,
   Кугас биэттэн хойуулаатылар,
   Кытыт биэттэн кымыстаатылар,
   Саалыыр биэттэн саамаллаатылар,
   К³±³чч³р биэттэн к³й³лг³л³³тµлэр,
   Эдэр ынахтан этэттээтилэр*,
   £²³рµмэр* ынахтан µµттээтилэр,

11230      А±ам ынахтан арыылаатылар,
      Ту²уй ынахтан тунахтаатылар,
      Тунаар тµптэни торуордулар,
      То±ойдоох сэлэни тууругуттулар,
      Туораах кулуну торолуттулар,
      Арыы тыа курдук
      Аан чэчири астылар,
      Ч³²³р³ чµ³мпэ курдук 
      Дири² тµ´элгэни таттылар,
      Чороон айа±ы суо±уттулар483,

11240 Кэриэн айа±ы кэккэлэттилэр,
 Мачаачах и´ити бааралаатылар,
 Бырыдаак и´иттэри бытыгыраттылар;
 Ибиир ы´ыа±ынан*
 Иччилэри а´аттылар,

482  Рук.: Иийиэхсит
483  Лит.: чуо±уттулар
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          Аллыр-баллыр арыылаах
          Ардахтаах астарын µрдµн
          Айах тутан 
          Айыылары а´аттылар,
          У´ун уйгуну уулаатылар,

11250         Ахтаах арыыны а´аатылар,
         Суон мµ´эни туттулар,
         То±ус тµµннээх кµнµ бы´а
         Тохтообот тунах,
         Уурайбат уйгу буолла,
         Бар±а малаа´ын буолла,
         У´ун уруу о²о´улунна.
         Курум-татай, 
         Куйаха-силик
         Омоллоон оло±о,

11260 Дьэргэстэй ы´ыа±а 
 Онно буолбута µ´µ.
 Улахан оонньуу олохтонно,
 К³хт³³х к³р кµ³ддьµйдэ484,
 ¥³рµµлээх µ²кµµ µмµ³рµстэ,
 Ûралаах ырыалар ылланнылар,
 Кэскиллээх кэниэрдэр кэ²ээтилэр,
 Омуннаах оло²холор оонньоннулар,
 Быытатта бы´ыйдар сырыстылар,
 Ûра±ас ыста²а´ыттар ыста²алаатылар,

11270  Кыыдам кылыы´ыттар кылыйдылар,
  Кулан куобахчыттар куобахтаатылар,
  Т³´µµ б³±³л³р ту´уннулар,
  Талыы кµµстээхтэр тардыстылар,
  Му[²]утуур модьулар к³т³±µстµлэр.
  Хонук туолан 
  Оонньуу уурайан,
  Олохторун о²остоннор,
  Т³р³т³р о±олорун уйалаатылар,
  Иитэр сµ³´µлэрин к³рµ³лээтилэр,

11280   Кэлэр кэнчээрини кэскиллээтилэр,
   Устунан-кэстинэн
   Ураа²хай т³рдµн уу´аттылар,
   Саха т³рдµн салайдылар,

484  Лит.: кµ³дьµйдэ
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   Сэттэ улуу´у сириэдиттилэр,
   А±ыс улуу´у адаарыттылар,
   То±ус улуу´у тууругуттулар.
   Киэ² дьиэни 
   Кинилэр киэптээбиттэрэ µ´µ,
   Кэтэ±эриин орону 

11290   Кинилэр киэргэппиттэрэ µ´µ,
   Аан-даххан485 олоххо
   Кинилэр олорбуттара µ´µ,
   А±ыс улуус 
   А±ата аатырбыттара µ´µ,
   То±ус улу[у]с 
   Тойоно сура±ырбыттара эбитэ µ´µ.
   Билигин баар дьон,
  Би´иги саха норуота
  Хара хааммыт,

11300  Харба´ын486 тымырбыт,
  Хапта±ай эппит
  Т³р³³бµт т³рд³,
  ¥³скээбит ³бµгэтэ

11304  Кинилэр эбиттэрэ µ´µ.

485  Лит.: аан-дархан
486  Рук.: харба´ыы
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ХОС БЫ¤ААРЫЫЛАР

ТЫЛЛАРЫ БЫ¤ААРЫЫ

100 К³²ч³х кустаах – к³нч³х – æирная утка, упитанная на воле 
за лето [Пек., I т.,, 1148 стлб. ].

110 Сар кыыллаах – сарт – хиùная птица из семейства соколи-
ных; летняя птица, меньøе корøуна, с немного более свет-
лым оперением; верхняя сторона хвоста рыæая [Пек., II т.,, 
2109 стлб.].

136 Илээн чара² хаты²нардаах – илээн, элээн – икки ³ттµнэн 
сэлэлии µµммµт.,

158 Чо±очу – больøой сальник æвачных æивотных [Пек., III т., 
3630 стлб.].

186 Хаппырыыт ма²ан сылгы – хаппырыыт – суолтата бы´аа-
рыллыбата.

225 То±ус дьуодьалаах тумара хара дойду – дьуодьалаах – то±ус 
сиринэн µтэн тахсыбыт., 

257 Хо²ор хаас хо²хочо±ун курдук – хо²хочох – кутурук у²уо±а.
276 Бытталаммыттар – ис уонна быттык сыаламмыттар, уойбут-

тар.
278 Сы´аа±ыр – удовольствоваться, угобзиться, насыùаться [Пек., 

II т., 2494 стлб. ].
283 Хат таманнан – тас сыалан.
356 Мµ³ссµн тµµлэммиттэр – мµ³ссµн, – ньµ³рсµн – сымна±ас.
408 Дьула±ай туса´алаах – дьула±ай – ыраас сир.
411 Сэндэ²элээх киэ² тэлгэ´э – а±ыйах мастаах киэ² тэлгэ´э.
500 Кырбада´ын ки´и – мындыр ки´и.
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516 Дьарыс хаан ытыс – дьарыс, дьэрис – орто кэри²нээх.
526 Тэргэн ый ньэмиэтэ – толору ый курдук.
543 Хаа²саардаах муруннаах – хаа²саар – носовая кость, верх-

ний край носа от переносицы до конца носа, хаа²саардаах – 
носатый, больøеносый [Пек., III т., 3314 стлб.].

576 Сукубуой суох – манна: ханна да суох.
592 Бэдэр киэнэ бэлэпчилээ±ин – бэлэпчи, бэлэндьик – два на-

бедренника из двух четверосторонних лоскутов красного или 
синего сукна или из какого-либо меха, привязывавøиеся в 
старину достаточными якутами к поясу поверх всего платья 
[Пек., I т., 428 стлб.].

703 Отут болгуо оргуньуга – оргундьук – окал, окалина æелезная, 
осыпаþùаяся при ковке крицы [Пек., IIт., 1862 стлб.].

704 Сэттэ болгуо чээрэтэ – чээрэ – последний остаток чего-либо, 
обрубок, оскребок [Пек., III т., 3608 стлб.].

712 Хаалын балык – хаалым балык – киит балык.
725 Баалтааны ох – д³йµтэр ыарахан мас ох.
730 Сардаана ох – тимир т³б³л³³х ох.
836 ¥тµгэт бараан айма±а – µтµгэн олохтоохторо.
871 Орохсуйар от кырыстаах – орохсуйар – тэпсиллэр, суол та´аара 

элбэхтик хаамыллар [СТБКТ, 131 с.].
885 Арыы тала±ын ар±ааларыгар аддьатан – ар±аалара – кэнни-

лэрэ.
886 Э²элэйдэрин этитэн – элэ-была тылларын этитэн.
1003 Удур±аччылаах улуу´угар – удур±аччылаах – и²сэлээх-обот-

тоох, албын-тµ³кµн, кэрээнэ суох ки´и [СТБКТ, 213с.].
1223 Бурхааттаах о²очо к³мµс кутуруктаах – бурхааттаах – тыал-

лаах-куустаах.
1250 Ама±аччы – аты салайарга быстах µµн курдук быа [СТБКТ, 

18 с.].
1269 Кэп суорун – страøное æилиùе, обиталиùе [Пек., I т., 1036 

стлб.].
1270 Кэкэ малаан – суолтата бы´аарыллыбата.
1339 Аан дойдугун атаар±аа – атаар±аа – к³мµскээ, ара²аччылаа, 

µтµ³нµ санаа, а´ын [СТБТ, А (I), 628 с.].
1487 ¥²эс тиити – µ²эс µмµрµк т³б³л³³х мас.
1527 Тµгэх ³тт³ куудумдьулаах – куудумдьу – тиит к³²д³й³.
1529 Амнахтаах µ³дэн – амнахтаах – манна: сабыылаах
1722 Курумун б³±³тµн куттаран – курум – манна: сулуу
1888 Иcтэн и²ирэстээн – бол±ойон истэн, и²эринэн.
2069 Ло²куруук к³мµс туораа±а – ло²куруук – улахан, б³д³².



¥Р¥¢ ¥£Д¥ЙЭЭН

309

2413 Халлан ат – тµµр.-монг. кала, хада±ун диэнтэн т³рµттээх – 
халан, айаас ат.,

2424 Анна дэлби´эх – аллараа ³тт³ киэ².
2450 Иэстиктээххэ уурбат – манна: тэ²нээбэт, иэстээх о²орбот.,
2534 Нохто – сµрэх быата, тымыра; сµрэх сыата.
2575 Сыбараат – сыбар ойуур.
2577 А²халаат – а²хай сир.
2833 Хаппахтаах хай²ах быара – хай±ахтаах быар – хара быар.
2906 Чы²ыргастаах сыктыктарыгар – Чы²ыр±астаах – тыастаах 

илбиргэстээх.
2927 К³²ч³х кµµлэйдээн – к³²µл кµµлэйдээн.
3763 Тугул туйахтаммыт – быстыбыт туйахтаммыт 
3814 Элэй-балай эбэдэ´ин дуо´ун буолбут – манна: сµппµт, симэ-

лийбит.,
3958 Хасса дьабын – абаа´ы дойдута.
4015 Дьайаа – дьайы², кытыы.
4241 Айхаат ырыата – ый-хай ырыа.
4243 Дойгоот тойугун – дор±оон тойук.
4258 Кээлээни – ойуун абаа´ыта.
4260 Соххор муо´ааны – ойуун абаа´ыта.
4272 Ап-хаахай эмэгэт – ойуун эмэгэтэ.
4274 Чуураан эмэгэт – ойуун эмэгэтэ.
4498 Хондо±ой – хордо±ой, µрдµк.
4721 Доло±одо´ун – оруæие, длинное как тычина, употребляемое 

в боþ [Пек., I т., 734 стлб.].
4754 Дэлэкиир кулгаах – улахан саллайбыт кулгаах.
4992 £´µллэ±эс µµдэ´иннээх – µµдэ´ин – туттарыы и²иирэ, сутука.
5300 Бэтин – тугу эмэ, холобур, олох эриирин-мускуурун уйбакка 

самын [СТБКТ, 48 с.].
5296 Чолбон сулус сµлµннээх – сµлµн, тµµрд. дьµлµн, шµлµ² – 

спинной мозг [Пек., II т., 2391 стлб.].
5364 Куйахалаа – сµ³´µ, кыыл т³б³тµн, сототун уокка кэрээн 

тµµтµн ыраастаа [СТБКТ, 94 с.].
5499 Дапсылый – туох эмэ сэбинэн-сэбиргэлинэн охсу´ардыы 

тутун-хабын; сэптээх-сэбиргэллээх хотуулаахтык охсус, 
³ст³³ххµн µлтµ сыс [СТБКТ, 53 с.].

5501 С³г³л³³н – сиргэ эбэтэр тордоххо булт бултаан астыырга халы² 
гына тэлгэтиллибит мас мутукчата уонна онно о²о´уллар булт 
малаа´ына а´ылык [СТБКТ, 158 с.].

5910 Санныбын хахханнаан – манна: та²ыннаран
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6015 Сµ³л – ки´и сиэргэ-майгыга с³п тµбэспэт, туора диэн толоо-
´ургуон курдук, толоос [СТБКТ, 165 с.].

6218 ¥ргµнньэх – сµрэх, ки´и-сµ³´µ сµрэ±ин суута [СТБКТ, 218 с.].
6227 Хара чэлкэх былыт – чэлкэх – болезненно-перероæденная 

часть тела, отлеæалое место на мясе от худой скотины, про-
леæни [Пек., III т., 3601 стлб.].

6258 Кэ±эй – слизь, слизистая æидкость [Пек., I т., 1005 стлб.].
6473 Саастык – орудие, которым реæут сено [Пек., II т., 2118 стлб.].
6512 Собоо – кµµ´µ² олох барана м³хс³н, у´уннук эрэйдэнэн ³л³н 

амтана суох эттээх буол [СТБКТ, 155 с.].
6586 Амынньыар – мас синньигэс лабаата, мутуга [СТБКТ, 19 с.].
6625 ¥рэх сµргэ далай – текучая, как река, вода [Пек., II т., 2407 

стлб.].
6641 Дуут – манна: улуу.
6698 Чугуулаа – тохтуу-тохтуу чуга´ыыр.
6786 Т³рг³³ – осматривать, поведать, разведывать [Пек., III т., стлб. 

2776].
6805 Ньаарсын – сыыйылла±ас сымна±ас, у´ун.
6805 ¥³рµк – ха´а, тара´а сыата [СТБКТ, 217 с.].
6890 Кэ´иэх – µµт кыынньарыгар эбэтэр хойуу ас бу´арыгар и´иккэ 

тµгэ±эр уонна ойо±осторунан сыстан кэриэрэн, хах буола оло-
рон хаалбыта [СТБКТ, 109 с.].

6892 Саалыр – хараты²ы сиэллээх, кутуруктаах, са´архай боро² 
[СТБКТ, 139 с.].

6904 Ха´ыр±астаах тайах – трость с побрякуøками [Пек., III т., 
3317 стлб.].

6925 ¥ккэннээн – манна: о²оруулаан.
6959 Та²ыы бэс – бэс сутукатын дьаары´а.
6961 Туорум – четырехугольная серебряная бляха на коæаном по-

ясе; туорум тиэргэн – загон, как бы составленный из таких 
блях [2828 стлб.].

7501 Хойуорбут ойбон – то²он уолбут ойбон.
7506 Арбыйа – æелезный инструмент в роде адал±а для выдалбли-

вания; æелезный скобель [Пек., I т., 142 стлб.].
7506 Адал±а – инструмент для долбления дерева [Пек., I т., 27 стлб.].
7512 Сутаакы – а´ылыга ку´а±аныттан быста ырбыт, сутаабыт 

[СТБКТ, 163 с.].
7514 Хамсык – хворь скота с поносом, язва [Пек., III т., 3290 стлб.].
7593 Хабар±а´ыт – болезнь, пораæаþùая горло, горловая чахотка 

[Пек., III т., 3213 стлб.].
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7642 Бордуо´ун – тальниковый ремеøок, коим проøивается гор-
øок в местах с треùинами [Пек., I т., 500 стлб.].

7643 Чой кµ³с – твердый и звонкий горøок [Пек., III т., 3631 
стлб.]; чо²олох – маленькая посудина [3644 стлб.].

7761 До±уур, догуур – силки, птицеловные петли, нарочно для 
того сделанные [730 стлб.].

8008 Холтуун – сы²сыйарга анаан мэлиллибит таба±ы илдьэ сыл-
дьар кыра и´ит [СТБКТ, 231 с.].

8065 Бэ´эл – хойукка диэри кыайан улааппат, сиппэт, намы´ах; 
бэрдьигэс – ситэ илик кыра бэс [СТБКТ, 48 с.].

8177 Кылыа – чорбойон эбэтэр туора µµнэн тахсыбыт тиис 
[СТБКТ, 103 с.].

8355 Эндиэ – ал±ас, сыы´а-халты.
8525 Дьуос (дьуорс, дьуорус) балык – хаахынай балык.
8739 Бар дьа±ыл – улахан хотой [СТБТ, Б (II), 191 с.].
8928 Ары²ах (ара²ах, ары²ах) мас – силистиин тµ³рµллэн, и²нэри 

тµспµт мас [СТБТ, 572 с.].
8933 Тµ²нэри сµргµ³хтээх – та²нары тоно±ос у²уохтаах.
8996 Тэлэ²эс туос – тэллибит туос.
9145 Хатыр – красновато-белый, как береста [Пек., III т., 3410 

стлб.].
9317 Дьэгин – ха²ас ³тт³, манна: тµктэри ³тт³.
9501 Куойалаах ма²кы – куйуур чаастара.
9587 Атар – тут, о²ор.
9822 £нньµ³с – ³рµс, µрэх хочотугар у´ун синньигэс уулаах хото-

ол, сырыынньа эниэлээх µрэх [СТБКТ, 133 с.].
10087 Кэнтик – палочка или кол, которым натягиваþт конец во-

лосяного øнурка, прицепленного к колпачку (томторук), на-
деваемому на самый конец «взвода» и удерæиваþùему на-
тянутуþ тетиву лука-самострела [Пек., I т., 1031 стлб.].

10088 Осхор – древко стрелы с æелезным вилообразным острием 
на переднем конце и с вырезкоþ на заднем, которая надева-
ется на тетиву [Пек., II т., 1891 стлб.].

10106 Оруодьдьут, оруолдьут, арыалдьыт – прислуæник, прибли-
æенный раб [Пек., II т., 1880 стлб.].

10305 М³гµрµк, м³²µрµк – µ³р ; µс м³гµрµк сµ³´µ – 45-90 т³б³ 
сµ³´µ [Пек., II т., 1612 стлб.].

10398 Кы²аттар (кылын, кынна) – родственники æены, отец æены, 
тесть [Пек., II т., 1388 стлб.].

10425 Халаанньы хаама – таах хаама.



¥Р¥¢ ¥£Д¥ЙЭЭН

312

10472 Туос ³к³ч³²µнэн чонкучахтаан – наар б³т³р³²µнэн ойуок-
калаан.

10586 £гµйэ уур – ³р³ тута, µрдµнэн уур.
10769 Аарах – приправа из парного или вареного молока и из сли-

вок к ундаану (ымдаан) [Пек., I т., 138 стлб.].
10773 Саамал кымыс – к³³ннь³рбµт и´иттэн атын и´иккэ улары-

тан с³рµµ²²э ууруллубут кымыс [СТБКТ, 139 с.].
10774 К³±³чч³р – сылгы ³²µн араа´а: кµ³хтµ²µ боро² [СТБКТ,

86 с.].
10775 К³й³рг³ – кымыс а´ытыыта [СТБКТ, 87 с.]. 
10791 Аахта байта´ын биэ – отгулявøаяся яловая, не æеребивøа-

яся кобыла [Пек., I т., 208 стлб.].
10810 Быдараах – маленькое берестяное лукоøко [Пек., I т., 603 

стлб.].
11002 К³±µстµйбµт – санаата тµспµт.,
11071 £рµкµ тыа – хойуу, сахсархай, киэ² тыа.
11073 £л³кµµт (³л³бµµт, ³л³мµµт)– алеут, алеутский народ [Пек., 

II т., 1932 стлб.].
11103 Бадьаа – у´ун уктаах мас хомуос [СТБКТ, 26 с.].
11117 Эскэл тый – æирный, молоком матери откормленный со-

сун-однолеток [Пек., I т., 310 стлб.].
11118 Хара таас эстэриилээх – чокуурдаах.
11229 £²³рµмэр, ³²µрµмэр – µс-тµ³рт саастаах [Пек., II т., 1953 

стлб.].
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АНАЛ ААТТАР ЫЙЫННЬЫКТАРА

Аал Дууп Мас –орто дойду ытык ма´а. 213, 2170.
Аан Айаады – Лабыа Лабысха о±онньоро µчµгэйин хо´уйарыгар ах-
тыллар анал аат. 8713.
Адьы-Будьу (Айыы Тойон уола Адьы-Будьу) – Лабыа Лабысха о±он-
ньоро µчµгэйин хо´уйарыгар ахтыллар анал аат. 8689.
Айгырдаан Куо – Сээккээн Сэ´ээн эмээхсинин хо´уйарыгар ахтыл-
лар анал аат. 8638.
Айталы Куо – ¥рµ² ¥³дµйээн µс балтыттан ортолоро. 664, 8632.
Айыы Дархан Хотун – Ала Туйгун бухатыыр ийэтэ. 7874.
Айыы Дьа±алыман Тойон – Ала Туйгун бухатыыр а±ата. 7873.
Айыы Дьаргыл уда±ан – µ³´ээ дойду уда±ана. 7074, 7085, 7103, 7180. 
Айыы Дь³´³г³й айма±а, Кµн Дь³´³г³й улуу´а – орто дойдуга олох-
тоох дьон-сэргэ. 10833.
Айыы Сыралыман Хотун – Сыркыстаан Куо ийэтэ. 2847, 3125, 3173, 
8431, 8657, 9599, 9735, 10397, 10582, 10891.
Айыы Та²ха суруксут – ¥рµ² ¥³дµйээн уонна Сыркыстаан Куо уру-
уларыгар а±ыс хаттыгастаах ара±ас ма±ан халлаа²²а ала´алаахтары 
ы²ыралларыгар аркыыбатын арыйтаран аахтарбыт суруксуттара. 
10820.
Алаанай уус – а±ыс уус т³рд³. 4794, 4903, 5140, 5166.
Ала Мондо±ой уда±ан – ¥рµ² ¥³дµйээни ыаллыы олорор айыы икки 
абаа´ы а²ардаах уда±ан. 1175, 1267, 1292, 1362, 1424, 3837, 3850, 
3936.
Ала Туйгун бухатыыр – ¥рµ² ¥³дµйээн Дьигэ-баабаттан быы´аабыт 
айыы бухатыыра. 7877, 8698.
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Аллаах Кыыртай – Кµ³гэлдьин уда±аны арыаллыыр «айанын 
аргы´а», к³рµµлэнэр тойугар ахтыллыбыт анал аат. 4276.
Араат бай±ал – орто дойду бай±ала. 1091.
Ара±ас Айыы Тойон – Сыркыстаан Куо а±ата. 2846, 3172, 3476, 8430, 
8655, 9598, 9733, 10396, 10411, 10520, 10581, 10636, 10701, 10890, 
11013.
Ардьамаан-Дьардьамаан – Сыркыстаан Куону уорар то²ус ойууна. 
8518, 8796, 8754, 8771, 8780, 8849, 9078, 9195, 9229, 9297, 9331, 9358, 
9455, 9477, 9488, 9606, 9760, 9769, 9847, 9883, 10010, 10039, 10062, 
10141, 10164, 10193, 10199, 10215, 10245, 10272, 10317, 10368.
Арсан Дуолай – аллараа дойду абаа´ыларын а±а ба´ылыктара. 6639, 
6658.
Баай Барыылаах Тойон – тыа, булт-алт иччитэ. 11157, 11169-11170.
Баара±ай Бахсы Тойон – баарыма дьиэ иччитэ. 11139.
Балыксыт Бакаанай – Хополуот Ку´а±ан уол а±ата. 5904.
Бурхааттаах Буура Дохсун – ¥рµ² ¥³дµйээн Дьигэ-баабаттан быы-
´аабыт айыы бухатыыра. 9787, 9895, 9935.
Дэлбэй Ийиэхсит Хотун – ¥рµ² ¥³дµйээн ийэтэ. 1934, 2329, 8277, 
8366.
Дьурайа Суруксут – ¥рµ² ¥³дµйээн инитэ. 8280, 8347, 8415, 8486, 
8716, 10815.
Дьигэ-бааба – абаа´ы кыы´а. 7517, 7678, 7705, 7737, 7778, 7884, 
7805, 7957. 
Дьэргэстэй (ы´ыа±а) – улахан уруу ы´ыа±а тэриллибитин хо´уйарга 
ахтыллар анал аат. 10855, 11260.
Илгэнэ Баай Хотун – далай иччитэ. 11157.
Иэрэгэй Бахсы – иэримэ дьиэ иччитэ. 11137.
К³к³³н³й уус – ¥рµ² ¥³дµйээни кµ³ттээбит уус. 4939.
К³мµс Чµµччµ (Кµн Тойон уола К³мµс Чµµччµ) – Лабыа Лабысха 
о±онньоро µчµгэйин хо´уйарыгар ахтыллар анал аат. 8683.
К³мµс Дулла хайата – µрµт мындаатыгар Кµ³гэлдьин уда±ан олох-
томмут, кµн т³р³³н-µ³скээн тахсар хайата. 1434, 1821, 3967, 3982.
Кµн Чалбарыын Хотун Эбэ (Аан Алааччын Айыы далбар, Ньэкээ 
ньилбэк, Тµµлээх ытыс, Ма±ан тµ´эгэй, Кµн Чалбарыын Хотун Эбэ; 
Айыы Далбар Хотун) – аан дойду иччитэ. 2221, 2774.
Кµ³гэлдьин уда±ан – Кµн тойон кыы´а, ¥рµ² ¥³дµйээн ыкса оло-
рор ыала. 1437, 2005, 3970, 3985, 3989, 4119, 8620.
Кµ³х Боллох Тойон – далай иччитэ. 11155.
Кµрбµйэ Мэргэн – Кµ³гэлдьин уда±ан «к³т³р кыната», к³рµµлэнэр 
тойугар ахтыллыбыт анал аат. 4280.
Кыкыллаан ойуун – µ³´ээ дойду ойууна. 6737.
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Кытаатай Бахсы – кы´алаах кырдьа±а´а, уустар ба´ылыктара. 4798, 
4907, 4923, 4942, 5038, 5059, 5144, 5170, 8316.
Кыталыктаах Эбэ Хотун – орто дойду сирэ-дойдута, ¥рµ² ¥³дµйээн 
кыстык дойдута. 1503.
Лабыа Лабысха – µс сибиири тор±о сиигин сииктиир, туос ара²атын 
ара²алыыр, биири биэс уон салаатын бичиктээн билэр кырдьа±ас 
саастаах о±оньньор эмээхсинэ, ардыгар Сээккээн Сэ´эн аатыгар 
бииргэ ахтыллар. 8554, 9226, 9510, 10159. 
Ма±ан Бакынай уолаттар – мас иччилэрэ. 11174.
Ма±ан Эскэлиин Тойон – сэргэ иччитэ. 11143.
Мэриэт Мэргэн – Лабыа Лабысха о±онньоро µчµгэйин хо´уйарыгар 
ахтыллар анал аат. 8710.
Нуура Нусха – ¥рµ² ¥³дµйээн µс балтыттан а±астара. 660, 900, 
1458, 1582, 8635.
О±о Тулаайах (Оро´улаан т³р³³бµт О±о Тулаайах) – Лабыа Лабысха 
о±онньоро µчµгэйин хо´уйарыгар ахтыллар анал аат. 8704.
Омоллоон (оло±о) – улахан уруу ы´ыа±а тэриллибитин хо´уйарга 
ахтыллар анал аат. 10854, 11259.
Омухал Баай Тойон – Эриэндэл Мэргэн а±ата. 7947.
О´уор-бичик кыргыттар – от иччилэрэ. 11172.
£кµйдээни Куо – Сээккээн Сэ´ээн эмээхсинин хо´уйарыгар ахтыл-
лар анал аат. 8644.
£лµµ Кµ³дµпчµ ойуун – аллараа дойду ойууна. 6666.
£лµµ Кµп Дьа²саат ойуун – Тимир Суодуйа а±ата. 1543, 1687, 2433, 
7242.
£´³х Кыырдай ойуун – Ардьамаан-Дьардьамаан таайа. 8864, 9236, 
9289.
£рг³нн³³х Эбэ Хотун – орто дойду сирэ-уота, ¥рµ² ¥³дµйээн сай-
ылыыр толооно. 1505.
Садара мо±ой кыыл – Уйук Хара Маска о±олонор Ардьамаан-Дьар-
дьамаан ийэ кута. 8842, 9027, 9042.
Сибиир (Кэтит Сибиир, Орто Сибиир, Торуой Сибиир) – сир ийэ, 
орто дойду. 20, 34, 51, 1097, 1301, 1304, 1498, 1501, 4958, 4961, 8650, 
10148.
Сибэкки суруксут – ¥рµ² ¥³дµйээн уонна Сыркыстаан Куо уруу-
ларыгар сэттэ хаттыгастаах дьэ²кир ма±ан халлаа²²а дьиэлээхтэри 
ы²ыралларыгар испии´эгин тэниттэрэн туран аахтарбыт суруксут-
тара. 10825.
Симэхсин эмээхсин – Ара±ас Айыы Тойонноох этэрбэс хомуйар, уот 
оттор, дьиэ сиппийэр нэктэл кулуттара. 10438.
Сирэлимэ уус – сэттэ уус т³рд³. 5138, 5164.
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Сорук Боллур уол – Ара±ас Айыы Тойонноох сорукка сылдьар уол-
лара. 10528, 10531.
Субуйа Сµµрµк – Кµ³гэлдьин уда±аны арыаллыыр «суолун до±оро», 
к³рµµлэнэр тойугар ахтыллыбыт анал аат. 4278.
Сыралыма Куо – Сээккээн Сэ´ээн эмээхсинин хо´уйарыгар ахтыл-
лар анал аат. 8641.
Сыркыстаан Куо – айыы кыы´а, ¥рµ² ¥³дµйээн анала, кэргэн 
ылар кыы´а. 2484, 2854, 3095, 3541, 4603, 5477, 5511, 5681, 5771, 
6780, 7250, 7393, 8433, 8661, 8752, 9605, 9739, 10492, 10562, 10924, 
11099, 11201. 
Сээккээн Сэ´ээн (Харыс бытык, Хаччы сото, Сээккээн Сэ´ээн, Ла-
быа Лабысха, Та²ха Билик) – µс сибиири тор±о сиигин сииктиир, 
туос ара²атын ара²алыыр, биири биэс уон салаатын бичиктээн би-
лэр кырдьа±ас саастаах о±оньньор. 7575, 8553, 8886, 9139, 9226, 9510, 
10159.
Таан Тараты – аллараа дойду сирэ-дойдута. 6233.
Тимир Суодуйа – абаа´ы бухатыыра. 1557, 1701, 2453, 2494, 3419, 
3517, 3585, 4045, 4374, 4582, 5283, 5803, 6044, 6101, 6261, 6354, 6462, 
6469, 6750, 6947, 7022, 7089, 7187, 7222.
Тимир Ти²ийэ уус – Тимир Суодуйа ыччат тэрийэр ытык сэбин 
сатаан о²орботох уус. 5610, 5653.
Тимир Тымылыайка (А²аар харах, Анньыы тумус, Дэгиэ ты²ырах, 
Дэлэкиир кулгаах Тимир Тымылыайка) – нµкэн бараан дойду 
тµгэ±эр ордуулаах абаа´ы кыыла. 4755, 4838. 
То´о±ос уус – то±ус уус т³рд³. 4796, 4905, 5142, 5168.
Тµµрэй Дохсун – Кµ³гэлдьин уда±ан «сµµрэр ата±а», к³рµµлэнэр 
тойугар ахтыллыбыт анал аат. 4282.
Уйук Хара Мас – Уот Сиэрэ Бай±ал орто арыытыгар µµнэр, отут 
улуу ойуун кута-сµрэ о±олонон тахсар отут салаалаах ма´а. 4229, 
4256, 8837, 9021, 9049, 9075.
Улаанньыйа Куллуруут – ¥рµ² ¥³дµйээн µс балтыттан кыралара. 
667, 8647.
Уллук Баай Хотун – Эриэндэл Мэргэн ийэтэ. 7948.
Улуу Суорун Тойон – µ³´ээ дойду абаа´ыларын а±а ба´ылыктара. 
311, 6685, 6705, 6720.
Уордаах Дь³´³г³й Тойон – ¥рµ² ¥³дµйээн а±ата. 1933, 2325, 8274, 
8362.
Уот Кµ³дµпчµ уус – Тимир Суодуйа ыччат тэрийэр ытык сэбин 
о²отторбут уу´а. 5758, 6125.
Уот Сиэрэ Бай±ал – отут кµннµк сиртэн олодуйан охсуллар уораан-
наах уот бай±ал. 8528, 8831, 8915, 8940, 8948, 8960, 9062. 
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У´ук Дуомуку – Лабыа Лабысха о±онньоро µчµгэйин хо´уйарыгар 
ахтыллар анал аат. 8695.
У´ун Турантай эмээхсин – абаа´ы дьахтарын атамаана. 5822, 5866, 
5879, 5883, 6321. 
¥рµмэччи Куо – Сээккээн Сэ´ээн эмээхсинин хо´уйарыгар ахтыл-
лар анал аат. 8629.
¥рµ² Айыы Тойон – µс сибиир тойоно, µрдµк айыылар аар 
ба´ылыктара. 3875.
¥рµ² ¥³дµйээн – сµрµн герой, айыы айма±ын ара²аччылааччы. 
610, 792, 1116, 1146, 1311, 1348, 1416, 1563, 1668, 1765, 1818, 1878, 
1999, 2095, 2238, 2307, 2500, 2744, 2926, 2979, 3110, 3211, 3306, 3328, 
3402, 3439, 3460, 3493, 3509, 3656, 3693, 3715, 3748, 3918, 4007, 4080, 
4158, 4365, 4412, 4495, 4550, 4621, 4705, 4812, 4969, 5047, 5066, 5157, 
5318, 5373, 5389, 5475, 5574, 5581, 5850, 6039, 6089, 6095, 6455, 6485, 
6514, 6759, 6794, 6858, 6914, 6973, 6983, 7055, 7088, 7115, 7184, 7255, 
7349, 7612, 7674, 7722, 7772, 7828, 7858, 7911, 7934, 7979, 8016, 8082, 
8105, 8146, 8312, 8336, 8373, 8409, 8493, 8567, 8728, 8761, 8764, 8768, 
8792, 8874, 8884, 8925, 9136, 9392, 9444, 9525, 9580, 9661, 9679, 9740, 
9768, 9838, 9906, 9924, 9985, 10092, 10133, 10279, 10387, 10614, 10708, 
10921, 10972, 11194.
¥с ¥³кэт-Дьµ³кэт бухатыырдар – Сыркыстаан Куо убайдара, а±ыс 
халлаан харабыллара, то±ус халлаан чособуойдара. 2467, 2784, 2852, 
3178, 3520, 3619, 3648, 10640. 
Хаан Та²ара – Харылыы Сµµрµк а±ата. 7079, 8691. 
Хаан Харгыйа аартык – аллараа дойдуга айанныыр аартык. 4725, 
5249, 6409.
Харылыы Сµµрµ³к – ¥рµ² Аар Тойон уураа±ын толорооччу. 7081, 
8692.
Хатан Тэбиэрийэ – уот иччитэ. 11127.
Хомпоруун Хотой Хотун – бу олоухо±о хотон иччитэ. 11141.
Хополуот Ку´а±ан уол – ¥рµ² ¥³дµйээн У´ун Турантай эмээхси²²э 
кэлэригэр дьµ´µн кубулуйбут уола. 5877.
Чуо±урдаан Куо – Сээккээн Сэ´ээн эмээхсинин хо´уйарыгар ах-
тыллар анал аат. 8626.
Чыгыныыр Дьыл±а Хаан Тойон – буруйдаа±ы тумуннарбакка 
сµрдээхтик дьµµллµµр, ки´и инники дьыл±атын бы´аарар µрдµк ай-
ыылартан биирдэрэ. 210, 5828, 6316, 9556, 9659, 9665, 9867, 9891, 
9915, 9971, 9974, 9994, 10036, 10067, 10139, 10185, 10241, 10277, 
10312, 10363.
Ылбаддьын Куо (Ыйбалдьын Куо) – Сээккээн Сэ´ээн эмээхсинин 
хо´уйарыгар ахтыллар анал аат. 8623.
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Ынаайы Боотур (Ый Тойон уола Ынаайы Боотур) – Лабыа Лабысха 
о±онньоро µчµгэйин хо´уйарыгар ахтыллар анал аат. 8686.
Ынырыктаах Ытык Солуонньай уда±ан – Тимир Суодуйа бухатыыр 
ийэтэ. 1545, 1689, 2435, 4033, 7245.
Ытык Дулла хайата – тэллэ±эр Ала Мондо±ой уда±ан ар±ахтаммыт, 
ый т³р³³н-µ³скээн тахсар хайата. 1170, 1265, 1357, 1421, 3833.
Эриэндэл Мэргэн (Элэмэс кулун аттаах Эриэндэл Мэргэн) – ¥рµ² 
¥³дµйээн Дьигэ-баабаттан быы´аабыт айыы бухатыыра. 7950, 8701.
Эр Со±отох (Эрэйдээх-буруйдаах Эр Со±отох) – Лабыа Лабысха 
о±онньоро µчµгэйин хо´уйарыгар ахтыллар анал аат. 8707.
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НУУЧЧАЛЫЫТТАН КИИРИИ ТЫЛЛАР

¹ Киирии тыл Тылбаа´а
Туттуллубут 

ахсаана

1 аалай алый 11

2 акалаат оклад 1

3 араа´ынай разный 2

4 аркыыба архив 13

5 арсыын арøин 12

6 артыал артель 5

7 атамаан атаман 23

8 баабырыкы фабрика 1

9 баара пара 2

10 баата вата 1

11 баахта вахта 2

12 бабаарына поварня 1

13 балаакка палатка 3

14 балаас палач 3

15 баранаак варнак 3

16 бииккэ вилка 1

17 бирикээс приказ 5

18 бирисээгэ присяга 3

19 биричиинэ причина 1

20 бириэмэ время 5

21 бирээдэк порядок 1

22 биэрэк берег 3

23 биэрэстэ верст 2
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¹ Киирии тыл Тылбаа´а
Туттуллубут 

ахсаана

24 биэскэлээ от сл. вес 1

25 биэтимэс ведомость 1

26 бокулуом поклон 2

27 бороболуоха проволока 1

28 боробуой пробой 1

29 боруок порог 7

30 бостобуой почтовый 3

31 б³р³стµ³л престол 1

32 буулдьа пуля 5

33 буут фунт 6

34 буобура бобр 1

35 буолунай вольный 1

36 буочука бочка 3

37 бµлµµдэ блþдце 2

38 былаан план 5

39 былаат платок 1

40 быраат брат 6

41 бырастыы манна: проùай 20

42 бырыпаа´ай пропаùий 2

43 быыбар выбор 2

44 бэлбэриэт вельвет 1

45 бэрэбинэ бревно 1

46 бэстэлиэнэй последний 1

47 дарыы гына от сл. дарить 2

48 догобуор договор 15

49 долуой долой 8

50 допоруос допрос 4

51 дорообо здорово 15

52 дуобат доведь, дамка 3

53 дуо´унас долæность 2

54 дэриэтинньик еретик 2
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¹ Киирии тыл Тылбаа´а
Туттуллубут 

ахсаана

55 дэ´ээтинньик десятник 1

56 дьаакыр якорь 4

57 дьаама яма 2

58 дьаарба² ярмонка, ярмарка 13

59 испии´эк список 1

60 истиэнэ стена 3

61 кинээс князь 1

62 кириибинньик гривна 2

63 кирпииччэ кирпич 1

64 коруо²ка коральки 1

65 к³лµ³с клест 1

66 к³лµ³сэ колесо 1

67 кулуба глава 4

68 кумаар комар 5

69 кумагы бумага 1

70 куудара кудри 2

71 кылаабынай главный 3

72 кырааска краска 4

73 кырабыай кривой 1

74 кырасыабай красивый 4

75 кытаайка китайка 1

76 кэриэс крест 2

77 кэриэстик крестик 5

78 лаадан ладан 5

79 накаас наказ 1

80 лиэ´эй леøий 3

81 луом лом 3

82 манньыат монета 3

83 миинтэппэ винтовка 3

84 моруос мороз 1

85 мотуок моток 3
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¹ Киирии тыл Тылбаа´а
Туттуллубут 

ахсаана

86 муора море 3

87 мэ´эмээн безмен 1

88 мэтириэт портрет 6

89 мээчик мячик 6

90 наара нара 2

91 нэ´илиэк наслег 1

92 ньуоска лоæка 3

93 одьунаас одинец 2

94 ороскуот расход 3

95 ороспуой разбой 23

96 ороспуонньук разбойник 5

97 оспуос взвоз 11

98 остоолбо столб 4

99 осторуок острог 3

100 остуол стол 6

101 остуорас стороæ 2

102 ³рµ³л орел 10

103 панаар фонарь 5

104 саакымат øахмат 2

105 саамай самый 2

106 сарааса зараза 1

107 сибиидэ свита 2

108 сибэтиэй святой 1

109 сиилинэй сильный 7

110 силиэн член 2

111 сэмиэт смерть 1

112 симэчи свечи 5

113 сиэрэ сера 11

114 содоом содом 1

115 сокуон закон 17

116 солко øелк 16
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¹ Киирии тыл Тылбаа´а
Туттуллубут 

ахсаана

117 сомуок замок 1

118 сотуун øатун 1

119 сукуна сукно 1

120 суобас совесть 2

121 сурунаал æурнал 1

122 суут суд 3

123 сыбаайба свадьба 2

124 сыы²ка цинга 1

125 сэлээппэ øляпа 1

126 сэмиэтэ смета 1

127 толкуй от сл. толк 21

128 торгуомсук торговùик 1

129 торуой второй 1

130 тµрмэ тþрьма 18

131 тµрµкµ³ трико 1

132 укаас указ 2

133 укулаат уклад 6

134 уочарат очередь 1

135 хаалтыс галстук 1

136 хамчаакы камчатка 2

137 хандалы кандалы 2

138 хорууда корыто 1

139 хурустаал хрусталь 1

140 чааскы чаøка 2

141 чиэрэс через 7

142 чочобуой часовой 4

143 ч³мчµµк æемчуг 1

144 чугуун чугун 11

145 чуулаан чулан 8

146 чэрэниилэ чернила 4

147 ырай рай 4
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¹ Киирии тыл Тылбаа´а
Туттуллубут 

ахсаана

148 ыстаал сталь 4

149 ыстаан øтаны 2

150 эбээ´инэс обязанность 7

151 эппиэт ответ 8

152 эриэхэ орех 1

153 эстэрээппэ стряпуха 2
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КЫЛГАТЫЫЛАР

Лит. – литературнай нуорма.
Пек. – Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. В 3 томах, 1959.
Рук. – рукописка.
ССНК – Саха сиринээ±и научнай киин.
СТБТ – Саха тылын бы´аарыылаах тылдьыта. Толковый словарь 

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

т. – том.
с. – сирэй.
стлб. – столбец.
эргэр. – эргэрбит тыл.
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СЫ¤ЫАРЫЫ

Айар µлэ а±ыс кырыылаах саарына 

Улуус, нэ´илиэк бас-к³с ки´итэ этэ

Саха биир биллиилээх фольклори´а Афа-
насий Семенович Порядин (1870-1957 сс.) 
Мэ²э улуу´угар I Моорук нэ´илиэгэр орто 
олохтоох ыалга т³р³³бµтэ. Э´этэ Булуука 
Силип, оттон а±атын Сэмэниискэни кыт-
та бииргэ т³р³³бµт саха бастакы «Сахалыы-
нууччалыы тылдьытын» автора (бу тылдьыты 
А.В. Мигалкин Санкт-Петербург куораттан 
булан а±албыта, билигин та´аартарар ту´унан 
кэпсэтии барар) уонна эмиэ сахалартан ба-
стакы Нуучча Географическай обùествотын 
чилиэнинэн ылыллыбыт Прокопий Филип-
пович Порядин (1838-1884 сс.) сµбэтинэн, 
т³рµт олохторугар Хочуора² диэн сиргэ 1878 
сыллаахха а´ыллан, икки сыл устата уонча 

о±ону аа±ар-суруйар гына µ³рэтэн баран, хомойуох и´ин, сабыл-
лыбыт оскуола±а µ³рэммитэ. Ас-та²ас, µп ³ртµнэн кыаллыбакка, 
µ³рэммэккэ сылдьан баран, икки сыл Дьокуускайга миссионерскай 
оскуола±а µ³рэнэн баран, µ³´э ахтыллыбыт т³рµ³тµнэн µ³рэ±ин 
быра±арга кµ´эллибитэ. 

Салгыы оскуола±а µ³рэммэтэ±э буолан баран, убайа П.Ф. Порядин 
булан биэрбит кинигэлэринэн бэйэтэ µ³рэнэн, бастаан нэ´илиэгэр 

Апросимов А.М.
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(1906 с.), онтон улууска тиийэ суруксутунан, чаччыына кинээ´инэн 
µлэлиир гына бэйэтин бэйэтэ µ³рэтиммитэ, сайдыбыта, чуола-
ан, нууччалыы-сахалыы суругу-бичиги ба´ылаабытын кини су-
руйбут дьыалалара-куолулара, µ²сµµлэрэ, кэлин фольклору хо-
муйуулара, тус бэйэтин суруйуулара туо´улууллар. Арыый кэлин 
Мэ²э улуу´ун быыбарынай кулубатынан (1902 с.) икки болдьох-
хо, ол аата алта сыл, µлэлии сылдьан суруйталаабыт элбэх докуму-
оннара, чуолаан, нэ´илиэктэр арахсыыларыгар, сир боппуруо´угар 
о²ортообут дьыалалара, µ²сµµлэрэ, биэдэмэстэрэ, тус бэйэтин сирин 
µ²сµµлэрэ, мунньа±ын боротокуоллара Чал±аа нэ´илиэгин «Дьон-
сэргэ сэ´эннээх, дойду номохтоох» диэн кинигэтигэр (2012 с.) кил-
лэриллибиттэрэ. Н.З. Копырин Г.В. Поповка булан тиксэрбит ар-
хыып матырыйаала к³рд³р³рµнэн, А.С. Порядин 1916-1917 сыллар 
ыпсыыларыгар быстах кэм²э улуус кулубатын дуо´уна´ыгар µлэлии 
сылдьыбыт эбит. 

Афанасий Семенович оттуур ходу´атын, баа´ынатын былдьаа-
быттарын и´ин элбэхтик µ²сµспµт, м³ккµспµт уонна дьада²ы дьон 
к³мµскэлигэр турууласпыт буолан (холобур, М³²µрµ³н дьонугар 
сири бэрдэрэр и´ин) уонна дьада²ы т³рµттээх буолан, са²а былаас 
тэриллиитин µ³рэ к³рсµбµтэ, са²а былаас дьа´алларын олоххо кил-
лэриигэ µлэлэспитинэн барбыта.

Биллиилээх фольклорист

Афанасий Семенович Порядин фольклорист бы´ыытынан 
Сэ´эн Болону, Андрей Андреевич Саввины кытары тэ²²э аа±ыллар 
ки´ибитинэн буолар (Г.У. Эргис). Кэли²²и кэм²э аныгы фолькло-
ристар кинини локальнай (биир тµ³лбэ) матырыйааллары хомуйбут 
фольклори´ынан аа±аллар эбит да (итини кини, быстахтык ыллахха, 
т³р³³бµт улуу´уттан, бэл нэ´илиэгиттэн атын сиргэ олоро, µлэлии 
сылдьыбата±ынан бы´аараллар), дьи²инэн, А.С. Порядин атын 
улуустар (холобур, Амма, Чурапчы, Дьокуускай) µ´µйээннэрин, 
к³рд³³х кэпсээннэрин, онтон да атыны хомуйбута, суруйбута элбэх. 
А.С. Порядин архыыбын матырыйаалларын, холобур, дипломнай, 
курсовой µлэлэрин суруйар студеннары кытары киллэрдэххэ, элбэх 
ки´и ырыппыта, ту´аммыта буолуо, уонна ити архыыбы у´уннук, 
элбэхтик µ³рэппит чинчийбит ки´инэн филологическай наука кан-
дидата, тыл µ³рэхтээ±э би´иги ыаллыы нэ´илиэкпит ки´итэ Гав-
риил Васильевич Попов буолар. Кини А.С. Порядин ту´унан анал 
ырытыы кинигэтин суруйар уонна фольклорист ³сс³ 1946 сыллаах-
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ха бэчээккэ анаан бэлэмнээбит «Мэ²э фольклора» диэн кинигэтин 
та´аартарар былааннардаа±а, µп ³ттµнэн ³й³мм³кк³, кыаллыбата±а.

Афанасий Семенович хомуйбут матырыйаалларын 1929 сылтан 
са±алаан оччотоо±у «Чолбон» сурунаалга бэчээттэппитэ («Додор ку-
луба», «Ма²найгы бурдук» 2, 3, 4 нµ³мэрдэргэ). Кини суруйбут хас
да остуоруйалара 1960 сыллаахха Эргис хомуйуутунан бэчээттэммит
«Исторические рассказы и предания» кинигэ 1, 2 томнарыгар тахсы-
быттара (холобура, «Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин», «Кутурук
уоруйах» о.д.а), уонна ити кинигэлэр сы´ыарыыларыгар А. Порядинтан
суруллубут уонча остуоруйа сþæета архыыпка сытар. 1934 сыллаахха 
С.А. Токарев А. Порядинтан элбэ±и суруйбута, оттон Порядин
Токаревтан фольклору суруйуу методикатыгар µ³рэммитэ (холобура, 
вариантан суруйуу). А±аларын дьыалатын сал±аан уолаттара Федор 
уонна Михаил Порядиннар ³сс³ 1934 сылтан са±алаан 1980 сыл-
лаахха диэри фольклору хомуйаллара, суруналлара, олортон сорох 
суруйуулара бэчээттэммиттэрэ («Лиэнэ±э нуучча кэлиэн иннинээ±и 
саха оло±о», 1994 с. 212 стр., «Хотугу сулус» сурунаалга, «Эркээйи» 
ха´ыакка).

Порядин А.С. хомуйбут матырыйаалын бастакы бэчээттэтиитэ 
1930 сыллаахха тахсыбыт Д. Афанасьевтыын бэчээттэппит «Былыргы 
кэпсээннэр» диэн кинигэлэрэ буолар. Бу кинигэ±э А.С. Порядин 
алта сэ´энэ бэчээттэммит буолла±ына, Д. Афанасьев-Токоосоп биир 
µ´µйээнэ бэчээттэммитинэн, бу кинигэни Порядин кинигэтинэн 
да аа±ыахха син курдук. Би´иги барыллаан аа±ыыбытынан, ити 
кинигэ±э киирбит сэ´эннэри аахпакка туран, 40-ча араас суруйуулара 
араас кинигэлэргэ, сурунаалларга бэчээттэнэн, киэ² аа±ааччыга тиий-
дилэр, ол и´игэр «Майа±атта Бэрт Хара» («Т³р³³бµт литература. 5 кы-
лаас», 1980 с.), «Халы² хаар сута» («Саха литературата. 8 кылаас», 
1990 с.) хрестоматияларга киллэриллэн µ³рэтиллэ сылдьыбыттара. 
А.С. Порядин саамай би´ирэммит суруйуутунан «Манчаары Ба´ылай»
сэ´энэ буолар. Сэ´эн 1972 сылга И.Г. Березкин хомуйан о²орбут 
«Манчаары норуот номо±ор» кинигэтигэр бэчээттэнэн киэ²ник 
би´ирэммитэ. Бу сэ´эн фольклорист нууччалыы тылынан бэчээт-
тэммит уонча айымньыларыттан биирдэстэринэн буолар, тылбаа´а 
µ³´э ахтыллыбыт кинигэ и´игэр киирэн бэчээттэммитэ, ону
А.Е. Øапоøникова о²орбута. Таарыччы а±ыннахха, ³сс³ сэрии
иннинэ бу сэ´эни Тит Егорович Сосин, сэрии кэннэ Василий
Назарович Чемезов тылбаастаабыттара ханнык эрэ т³рµ³тµнэн
бэчээттэммэтэхтэрэ, фольклорист µс оло²хону сурукка киллэрбитэ 
Гуманитарнай чинчийии институтун (ГЧИ) архыыбыгар сыталлар. 
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А.С. Порядин фольклор бары æанрдарыгар барыларыгар 
µлэлэрдээ±э кини биир уратыта этэ (³с хо´ооно, чабыр±ахтар о.д.а.). 
Г.В. Попов барыллаан аа±ыытынан, тугу-ханныгы сурукка кил-
лэрбитин туспа тиэмэлэринэн арааран барытын бэчээттиир эбитэ
буоллар, 15 обургу кинигэ буолуох этэ диэбитэ кэлэр да ³ттµгэр 
кини суруйуулара тахса туруохтарыгар эрэли µ³скэтэр. Афанасий 
Семенович суруйбут µлэлэрэ барыта 5292 страницалаах µлэтэ ГЧИ 
архыыбыгар харалла сыталлар («Чолбон» сурунаал, 1991 сыл, 7¹, 
94 стр.). Итинтэн к³рд³хх³, А.С. Порядин суруйууларын 15 тиэмэ±э 
араардахха да, биирдии кинигэтэ 250-нуу страницалаах обургу ки-
нигэ буолуох эбиттэр. Маныаха эбии ГЧИ архыыбыгар туттарыллы-
батах суруйуулар баалларын санатыах тустаахпыт. 

Ол курдук кини «Манчаары Баай Бакыы´а±а сылдьыыта» (Амма 
улуу´а),«Ки´илээн Б³±³» (Таатта, Игидэй), «Тимир Баргы» (Бµлµµ), 
«Бµлµµ кыы´а М³лб³рдµµр £л³³н³», «Тиэтэйбэт Боотурга Дыгын по-
хода» (Амма, Ха²алас улуустара), «Тэппээк ойуун» (Илин Ха²алас), 
«Д³нд³л уонна Кыпчыытыын ойуун» (Мэ²э уонна Чурапчы улуу-
стара), «Тулуурдаах ойуун» (Дьокуускай оройуона, Тулагы), «Бахсы 
Атыыра», «Дойомпо ойуун» (Чурапчы, Таатта улуустара) тустарынан 
суруйуулар ити аныгы к³рµµнµ µлтµ охсоллор.

Маны та´ынан, хас да улуу´у, саха дьонун оло±ун киэ²ник к³р-
д³р³р айымньылара: «Саха оло±о» поэма, «Угут уонна кураан сыл-
лар эргийиилэрэ», «Холуобунай буруйдаах нууччалар», «Табык уонна 
Бах та²ара», «Ûнахсыт тардыыта», «Ûрыа Чыырыкап ырыата», «Ма-
чайар Ба´ылай» поэма (5292 страницалаах), хомуйбут таабырынна-
ра, чабыр±ахтара, ³´µн хо´оонноро, оло²холоро, остуоруйалара – 
улуу´унан кыраныыссала´ыыны билиммэттэрин бэлиэтиэххэ с³п.

Алгысчыт, отоhут, сээркээн сэhэнньит, сµбэhит бэрдэ

Сэ´эн бы´ыытынан, Охоноо´ой Бэрээдьин улуус и´инэн ы´ыл-
лар былыргы да, советскай кэмнээ±и да улахан ы´ыахтарга µгµстµк
ы²ырыллан сылдьара µ´µ. Онуоха кини кулуба, быыбарынай кулуба, 
улуус суруксута, атыннык эттэххэ, бас-к³с ки´и буолара улахан 
сабыдыаллаа±а аахсыллар эрээри, маныаха иккис, онтон итэ±э´э 
суох т³рµ³тµнэн кини ы´ыах сиэрин-туомун, чуолаан алгыстарын 
бэркэ билэрэ, саа´ын тухары саха оло±ун билэ-к³р³, чинчийэ, 
µ³рэтэ сылдьыбыта тирэх буолара. Ол сылдьан дьону эмтиирэ. Ол 
туо´ута кини эмтээх от испии´эктэрин о²орбута буолар. 

Охоноо´ой Бэрээдьин ити киэ² тµ´µлгэлэргэ сээркээн сэ´эн-
ньит бы´ыытынан эмиэ кэрэхсэнэрэ кини кынны´ахтарыгар Скры-
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быкиннарга (II М³²µрµ³н дьоно) ы´ыахтарга, оло²хо´уту истии-
лэргэ, оло²хону б³л³хт³³н толорууларга туруорааччы, толорооччу 
бы´ыытынан µгµстµк кыттара. Кини эдьиийэ Хобороос эмээх-
син ити II М³²µрµ³ннэр ы´ыахтарын саамал кымы´ын басты² 
о²орооччу бы´ыытынан, оттон о±онньору бэйэтин ы´ыах сээркэ-
эн сэ´энньитин бы´ыытынан иллþзионист-артист Федор Колосов 
бэйэтин «Кэпсээннэр, сэ´эннэр» (2009 с.) кинигэтигэр маннык ах-
тар: «Хаар ма±ан баттахтаах, с³² са²алаах о±онньор кэпсээнин бары 
т³бµрµ³ннээн олорон, чуумпуран истэрбит» (46 стр.).

Сыл аайы олунньу 14 кµнµгэр (бу А. Порядин т³р³³бµт кµнэ) 
µс Охоноо´ойдор (Апросимов Афанасий Прокопьевич, Сердцев 
Афанасий Николаевич) иккис Охоноо´ойго мустан, былыргы оло±у 
си´илии кэпсэтэллэрэ. Охоноо´ой Бэрээдьин алгы´ынан у´уннук 
дьарыгырбыт ки´и бы´ыытынан биир ма²найгынан бэчээттэммит 
уонна нуучча тылыгар тылбаастаммыт иккис дьо´ун суруйууту-
нан (тылбаасчыт Г.У. Эргис) «Û´ыах тµ´µмэллээх ырыалара» бу-
олар (1961 с.). Ити суруйууга ы´ыах бары тµ´µмэхтэрэ бэрээдэги-
нэн си´илии суруллар. 1946 с. «Мэ²э фольклора» диэн кинигэтэ 
(µ´µйээннэр, номохтор, историческай кэпсээннэр о.д.а.) Эргис ре-
дакциятынан бэлэмнэнэн баран кыайан тахсыбатах («Дьон-сэргэ 
сэ´эннээх, дойду номохтоох» кинигэ 18 стр. «Эргис суруктара»). 

Охоноо´ой Бэрээдьин элбэх ы´ыахтарга сµбэ´ит-ама´ыт, ал-
гысчыт бы´ыытынан 1944 сыллаахха сайын т³р³³бµт нэ´илиэгин 
ы´ыа±ар (коммунист партия оройуоннаа±ы комитетын, райиспол-
ком дьа´алларынан ити сыл дьон санаатын к³т³±³³рµ, кыайыыга 
эрэлин кµµ´µрдээри Кыайыы ы´ыа±ын ыытарга бы´аарбыттар) 
алгыс алгыырга к³рд³спµттэрин «ырыа-тойук ³ртµн кыайбаппын» 
диэн, кини оччолорго сэттэ уон тµ³рт саастаа±а, аккаастаабыта µ´µ 
уонна бэйэтин оннугар ыаллыы нэ´илиэк улуу оло²хо´утун То² 
Суоруну ы²ыран а±алан ити ы´ыа±ы ал±аппыта. То² Суорун итин-
нэ то±ус уол, а±ыс кыыс арыалдьыттардаах киирэн, бэрт дьо´уннук 
ал±аан, ы´ыах ыспытын дьон-сэргэ би´ирээбитэ.

Элбэх µлэлээх этнограф

А.С. Порядин элбэх µлэни этнограф бы´ыытынан µлэлээбитэ. 
Бу µлэтэ бастатан туран Манчаарыны кытта ситимнээ±э. ¥³´э ах-
тыллыбыт сэ´энин суруйарыгар оччотоо±уга баар сµµрбэттэн тахса 
сэ´энньиттэри сирэй к³рс³н кэпсэппитэ («Манчаары норуот номо±ор», 
1972с., 341-342 стр.). 1945-1946 сылларга Манчаары ³т³±µн былаанын, 
схематын о²орбута уонна Манчаарыга анаммыт судургу пааматын-



¥Р¥¢ ¥£Д¥ЙЭЭН

333

ньыгы куттарбыта, бэ´ин кµрµ³лэппитэ. Бэйэтин нэ´илиэгэр баар 
Манчаарыны кытары сибээстээх сирдэри чуолкайдаабыта. Таарыччы 
а±ыннахха, кини эмиэ ити сылларга Алаас Моорук уонна I Моорук 
нэ´илиэктэрин сирдэрин картатын о²орбута, онно Манчаары сыл-
дьыбыт, олорбут сирдэрэ бары киирэ сылдьаллар. 

Афанасий Порядин бу салаа±а µлэлэринэн кини итэ±эли кытары 
сы´ыаннаах µлэлэрин аа±абыт. Оннук µлэлэринэн «Ойуу-нунан
чолбон быатын быстарыы», «Итэ±эл», «Тэппээк ойуун», «Ойуун тойук-
тара», «¥³ргэ дьµ´µйµµ», «Табык уонна Бах та²ара», «Кэйээри²нии», 
«Эмтиэкэ» уо.д.а. киирэллэр.

Афанасий Семенович бы´аччы история±а сы´ыаннаах айым-
ньылары эмиэ суруйталаабыта. Олору эмиэ бу салаа±а киллэрдибит: 
«Мэ²э улуу´ун т³рдµн схемата», «Таба±а кµ³лµн хоруу», «Таба±а си-
тэтэ суох орто оскуолатын µ³скээбит историята» (дьи²инэн, Моорук 
оскуолата эмиэ ааттаныахтаа±а), «Холуобунай буруйдаах нууччалар»,
«Политиктар», «Ма²найгы учууталга, µ³рэммит оскуола±а махтал». 
Бу салаа±а туспа бэлиэтээ´ини Афанасий Семенович «Граæданская 
война на территории Мегино-Кангаласского района» диэн µлэтигэр 
о²оруохпутун с³п. Бу µлэ оччотоо±у оройуон масøтабын хабарынан 
уонна, к³ст³рµн курдук, нууччалыы суруллубутунан уратылаах. ¥лэ 
ис хо´оонугар да, тµмµктэригэр да историк ученайдар сигэнэллэр.

А.С. Порядин саха оло±ун бары эйгэтин хабан µлэлэ´эрэ, ол 
курдук «Мэ²э улуу´ун бухатыырдара, ойууттара, уда±аттара, дьикти 
дьарыктаах дьоно», «Сахалар былыргы эмтэниилэрэ», «Саха оло±о» 
диэн улахан µлэлэрдээ±э биллэр. 

Таарыччы бэлиэтээтэххэ, Г.У. Эргис «Спутник якутского фоль-
клориста» (1945 с.) диэн кинигэтигэр хомуйарга сµбэлиир тиэ-
мэлэрэ бары кэриэтэ хабыллыбыттар (хотугу хо´ууннар, нуучча 
ыраахтаа±ыларын, Саха сиригэр кэлэн µлэлээбит бойобуодалар, 
халлаан эттиктэрин ту´унан, биттэр, тµµл ту´унан, кыырыылар,
кырыыстар суохтар), бу тµгэн кини Г.У. Эрги´и кытары до±ор-
доспутун, сµбэлэтэрин к³рд³р³р. Ол ту´унан суруктар бааллар.

¥йэни н³²µ³ к³р³р дьылдьыт

Порядин А.С. дьылдьыт, билгэ´ит бы´ыытынан улаханнык бил-
лэрэ. Кини бу хайысха±а т³´³ да со±отох «Угут уонна кураан дьыллар 
эргийиилэрэ» диэн µлэни суруйдар, кини ити µлэтэ наука дьонунан 
ту´аныллар уонна би´ирэнэр µлэ эбит. Ордук µрдµк сыанабылы 
философскай наука кандидата Д.С. Макаров «Народная мудрость: 
знания и представления» (1983 с.) диэн µлэтигэр биэрэр. Ол сыана-
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былы сахалыыга тылбаастаабакка эрэ биэрэбит: «Афанасий Семе-
нович Порядин ... ссылаясь на древних якутских старцев и великих 
повествователей, писал о чередовании влаæного и засуøливого пе-
риода в ßкутии ... «продолæительность каæдого из них не бывает не 
меньøе 40и не больøе 60лет (67 стр.). Таким образом, засуøливые 
периоды I половины XIX-XX веков ßкутии, отмеченные А.С. Поря-
диным и другими якутскими дьылдьытами, следует считать вполне 
подтвердивøимися данными научной метеорологии» (69 стр.).

А.С. Порядин чугас айма±а улуу оло²хо´ут Бада² Маайа – 
М.Е. Порядина б³лµ´µ³к Д.С. Макаровка кµн-дьыл ту´унан эмиэ 
кэпсээбиттээх эбит. Аны А.С. Порядин т³р³ппµт кыы´а Татьяна 
Афанасьевна Порядина (1907-1973 сс.) эмиэ кµнµ-дьылы билгэлээ-
´и²²э матырыйааллары суруйтарбыт «Народная мудрость: знания 
и представления» (1983с., 118стр.). ¥³´э ахтыллыбыт µлэ±э эмиэ
биир µрдµк сыанабылы биологическай наука доктора Роман Десят-
кин биэрэр: «По данным известного исследователя культуры и исто-
рии Öентральной ßкутии А.С. Порядина, первая половина XIX века 
приходилась на очень засуøливый период, как он утверæдает, за это 
время полностьþ высохли не только небольøие, но и крупнейøие 
аласы Ленско-Амгинского меæдуречья, вклþчая такие, как Тþнгþ-
лþ, Табага, Чþйя, Моро. С 1862года начался влаæный период и к 
лету 1882 года стало настолько много воды, что все высохøие в про-
øлом озера полностьþ наполнились водой. Конец этого влаæного 
периода относят к 1905 г.» (в книге «Доллу», 2005 г., стр. 10-11).

Бу кылгас бы´а тардыылар ученайдар Д. Макаров, Р. Десяткин 
µйэни н³²µ³ к³р³н дьылдьыттыыр дьылдьыт бы´ыытынан к³р³рµн
тас ³ртµнэн били чугас эрэ эргини суруйар фольклорист диэн санааны
µлтµ охсоллор. 

Суруйааччы да диэхпитин с³пт³³х

Би´иги, А.С. Порядин биир дойдулаахтара, Моорук нэ´илиэгин 
олохтоохторо, ол и´игэр литературнай музей сэбиэдиссэйэ 
А.М. Апросимов, суруйааччылар Р.Д. Ермолаев-Ба±атаайыскай, 
И.М. Сосин, К.И. Сосин, А.Д. Сосин о.д.а. А.С. Порядины ааспыт 
µйэ 20-30-с сылларыгар хайыы µйэ±э «Былыргы кэпсээннэр» (1931с.), 
«Кµтµрµттэн кµдэ²²э му²нарбыт» (пьеса, 1931с.) диэн икки кини-
гэлэммит, салгыы уонунан суруйуулары бэчээттэппит, биир оччо тус
бэйэтин айбыт ырыалара, драмалара, поэмалара, тэттик кэпсээннэрэ 
бэчээттэммэккэ, Гуманитарнай чинчийии институтун архыыбыгар
 сытар суруйуулардаах ки´и бы´ыытынан, саха омук эрдэтээ±и
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суруйааччытын бы´ыытынан к³р³бµт. Маныаха «Былыргы кэпсээн-
нэр» кинигэтин П.А. Ойуунускай бэйэтинэн би´ирээн, аан тылы 
суруйан, эрэдээксийэлээн та´аартарбытын; иккис агитационнай
суолталаах пьесатын Кµндэ бэйиэт бэйэтинэн к³р³н та´аартарбы-
тын, бу пьеса бэчээттэммитин ту´унан оччотоо±уга буолан ааспыт
суру-йааччылар ма²найгы сúезтэригэр (1934с.) драматургия ту´унан
бэйэтин дакылаатыгар биир сонун к³стµµ (информация) бы´ыы-
тынан да буоллар, Н.Е. Мординов-Амма Аччыгыйа ахтан ааспытын 
бэлиэтиибит уонна уонна оччотоо±уга били²²и норуодунай суруй-
ааччыларбытыттан биирдэстэрэ да±аны кинигэлэрэ тахса илигин, 
чилиэн суруйааччы да бэрт а±ыйа±ын бэлиэтиибит. Салгыы, эмиэ 
би´иги санаабытынан, А.С. Порядин тус айымньыларынан маннык 
айымньылары аа±абыт: 

1. Хо´ооннор: «Суола эбэбэр», «Û´ыах», «Таба±а» (Таба±а бы-
лыргы к³рµ²э), «¥тµ³ дьа´ал», «О±ус ырыата», «Быыбар ырыата», 
«Ûрыа Маайа кэмсиниитэ» – барыта сэттэ айымньы.

2. Поэмалар: «Саха оло±о» (сорох «Саха Республиката» диэн су-
руйар), «Саха оло±ун кылгас сэ´энэ» (1600строкалаах); литературнай 
обработка: «Ûрыа Чыырыкап ырыата» (µс тµµн ылланар ырыа µ´µ), 
«Балтараа м³´³³хт³³х ма±ан аттаах Мачайар Ба´ылай» (5292 стр.).

3. Кэпсээннэр: «Остуоруйа а²ардаах кэпсээннэр (10-ча кэпсээн), 
«Сахаттан басты² кырдьыксыт ки´и» (10-ча анекдот кэпсээн).

4. Драмалар: «Булуука Силип» (4 к³стµµлээх пьеса, бэйэтин т³рд³ 
ки´и Сенакка тиийэ µ²сµµлэрин ту´унан), «Чэбдигирдэр иннигэр
туруннахха» (ыраас, сырдык олоххо тардыспат дьону, ордук оччотоо±у 
эмчиттэри кµлэр-элэктиир пьеса. Пьеса оччолорго тыа оскуолалары-
гар, аа±ар бала±аннарга элбэхтик туруоруллубута биллэр), «Кµтµрµттэн 
кµдэ²²э муннарбыт» (1930 сыллаахха бэчээттэммит пьеса).

Дьон киhитэ этэ

Бастакы тµ´µмэхтэригэр оччотоо±у былааска кулубанан, быыба-
рынайынан, нэ´илиэк, улуус сруксутунан, чаччыына кинээ´инэн 
µлэлээбитин сырдаппыт эбит буоллахпытына, бу тµ´µмэххэ Совет-
скай былаас кэмигэр µлэлээбит-хамсаабыт µлэлэрин, обùественнай 
µлэ±э кыттыытын кылгастык сырдатабыт.

1918 с. – «Суола» диэн потребительскай обùествоны Т.Е. Сосин-
ныын, К.О. Гавриловтыын, Е.Е. Обутовалыын тэрийсибитэ. Алаас 
Моорукка атыы´ыттаабыта.

1918 с. – Т.Е. Сосинныын «Бэрэ» диэн сиргэ, I Моорук нэ´илиэ-
гин сирэ, оскуоланы тэрийсэр, астарар, онно уолаттара µ³рэнэллэр.
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1921 с. – оройуон нарсудун суруксута (1921-22 сс. µрµ²нэртэн 
са´ан Наахаранан, Амманан сылдьар, Пепеляевы утары агитация 
ыыппыта).

1924 с. – корреспондент.
1925 с. – сельсовет суруксута, бэрэссэдээтэлэ (Алаас Моорукка).
1927 с. – артыалы тэрийэр, онно суотчуттуур, бэрэссэдээтэл сол-

буйааччыта.
1928 с. – сельпо суотчута, бэрэссэдээтэлэ.
1929 с. – сир тµ²этигэр, болумуочунай, суруксут.
1930 – ТЛИНЧИ корреспондена, 1920-57 сс. – фольклору хомуй-

ааччы.
1938 с. – П.А. Ойуунускай куомуннаа±а аатыран 8ый хаайыллар.
1934 с. – босхолонор (тохсунньу 8к.), 2000 с. реабилитациялам-

мыта (кулун тутар 17 к.).
1940-1945 сс. – о±уруот звенотун салайар, му²ха µлэтин дьа´айсар.
Оло±ун ти´эх кµннэригэр диэри дьон ту´угар кы´аллан, ки-

нилэргэ кµµс-к³м³, сµбэ´ит-ама´ыт бы´ыытынан олорбута. Холо-
бура, сэрии сылларыгар о±олору салайан, Андреев аатынан колхозка 
о±уруотчуттар звеноларын тэрийэн, µлэлэтэн, кыралаан да буоллар, 
дьон о±уруот а´ынан хааччыналларыгар кы´аммыта. Ол ту´унан 
Саха АССР µтµ³лээх учуутала, сиэнэ Егор Николаевич Скрыбыкин: 
«Эдьиийим олус µчµгэй ха´аайка буолан уонна а±аларыттан Порядин 
А.С. турнепс, хортуоппуй, хаппыыста э²ин бэри´иннэрэн улахан 
быстарыыта суох олорбуппут», – диэн ахтар («¥³рэммит оскуола±а 
махтал», 122 стр.). Оттон бэйэтин кыл му²хатынан балыктаан сэрии 
сылларыгар дьонун-сэргэтин а´аппытын оччотоо±у дьон махтана 
ахталлара. Сэрии сылларыгар да, ол иннэ да миэли²сэтигэр бурдук 
тартаран эмиэ дьон махталын ылара. 

¥³´э кэпсэммит µлэлэриттэн уонна бу кэли²²и эбиискэ кэп-
сэлтэн А.С. Порядин ки´и ки´итэ, дьон ки´итэ буолара бэркэ диэн 
кэрэ´илэнэр.

Апполон Михайлович Апросимов, 
фольклорист-краевед, 

Арассыыйа µ³рэхтээ´инин туйгуна, 
Мэ²э-Ха²алас улуу´ун Бочуоттаах граæданина
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