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АНААБЫРТАН ЧАҔЫЛЫЙБЫТ ТАЛААН

Саха сирин хотугу улуустарын 
аҕыйах ахсааннаах норуоттарыттан 
литература, искусство улэһиттэрин 
иитэн таһаарар кыһанан А.И.Гер- 
цен ааты нан Л енинградтааҕы  
педагогическай институт буол- 
бута. Ол курдук, бу институту 
б у т э р б и т т э р т э н  ю к а ги р д ар  
Н.И.Спиридонов — Тэки Одулок, 
Гаврил Курилов, эвеннэр Н.С.Тара- 
б уки н , А .В .К р и в о ш ап к и н , 
В.Д.Лебедев, В.С.Кейметинов — 
Баргачан, эбэҥки кыыһа Г.И.Вар- 
ламова — К эптукэ суруйаач- 

чыларынан буолбуттара. К инилэртэн ураты Аллараа 
Халыматтан бырааттыы Семен уонна Николай Куриловтар, 
Усуйаанаттан эбэҥки М.Г.Федотова — Нулганет, Эвен- 
Бытантайтан эвен П.А.Степанов — Ламутскай, Уус- 
Маайаттан эбэҥки Д.Н.Апросимов тахсыбыттара.

Орто-Халыматтан талааннаах прозаик Н.А.Габышев — 
Нэртэ, композитор А.Н.Сазонов кылгас үйэлэммиттэрэ, 
айар талааннара ситэ-хото арыллыбакка хаалбыттара. 
Усуйаанаттан консерваторияны  бүтэрбит, бэртээхэй  
ырыаһыт С.Н.Дьяконов эмиэ кылгас үйэлэннэ.

Билигин Верхоянскайтан эвен композитора Пантелеймон 
Старостин айымньылаахтык үлэлии сылдьар. Усуйаанаттан 
эвен Василий Барабанскай — Мэмээл сиэнэ икки хоһоон 
кинигэтин таһаартарда.

Ханна баҕарар айар талааннаахтары өйүүр дьоннор 
наадалар. Көҕүлүүр, биэбэйдиир киһитэ суох буоллаҕына, 
ханнык баҕарар талаан кэхтэн, биллибэккэ-көстүбэккэ 
муомуран хаалыан сөп.

Саха сирин суруйааччыларын муударай салайааччыта 
Семен Данилов хотугу норуоттар суруйааччыларыгар
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аҕалыы кы һанара, хаста да республикатааҕы  сүбэ 
мунньахтары ыыттарбыта. Бэл кинигэ издательствотыгар 
кинилэр тылларынан кинигэни бэчээттиир салааны 
тэрийтэрбитэ. Билигин хотугу норуоттар түмсүүлэрэ 
"Илкэн" диэн хаһыаты таһаартаран эрэллэрэ хайҕаллаах 
дьыаланан буолар.

Анаабыр Саха сирин хотугу улуустарыттан биир 
кы ралара буолар. М анна улуус баһы лы га Н иколай 
Егорович Андросов улууһугар культура, айар талааннар 
сайдалларыгар дьиҥнээхтик кыһаллар. Ол курдук "Хэйро" 
("Хопто") диэн ырыа ансамбла ситиһиилээхтик үлэлиир. 
Бэйэлэрин күүстэринэн улуустааҕы типографиянан эдэр 
авто р д ар  Н и колай  Т уп ри н , А ф ан аси й  А н дросов , 
К о н стан ти н  Ш убин х о һ о о н н о р у н  к и н и гэ л э р и н  
таһаарбыттара. Анаабыртан художник "Арт-галерея" 
директора Ю .В.Спиридонов айымньылаахтык үлэлии 
сылдьар. Үчүтэй дьоннортон холобур ыланнар, Анаабыртан 
айар талааннаахтар тахсыахтара диэн эрэнэбит.

Биһиги дьоҕурдаах, үүнэр кэскиллээх киһи диэммит 
Н иколай Туприн — К эһиилээх  уолун "Д ьиэрэһий, 
туундара тойуга" диэн хоһооннорун хомуурунньугун 
ааҕааччылар дьүүллэригэр таһаарабыт.

Х ом уу р у н н ьу к  тах сы ы ты н  А н ааб ы р  улууһун  
дьаһалтата, баһылык Н.ЕАндросов үбүлээтэ. Николай 
Егорович Андросов мындыр, тэрээһиннээх салайааччы 
быһыытынан рынок ыар тыынын кини улууһа эрдээхтик 
тулуйарын хааччыйда. Ол курдук улууска үлэтэ суох 
буолуу суох диэххэ сөп.

Хотугу омуктар бы лы р-бы лы ргы ттан эргиниини, 
хардары-таары соролоһууну сөбүлээбэттэр этэ. Онон 
бэлэхтэһии, атастаһыы (бартер) өйө-санаата ааһа илик. 
Республика да үрдүнэн рынокка бэлэмэ суох киирии 
буолбута. Онуоха Николай Егорович олохсуйбут үлэ 
салаалары н оннунан хаалларарга кы һам м ы та. Таба 
иитиитин, булду, балыктааһыны оннунан хаалларарга
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сүрун болҕомто ууруллубута. Ону таһынан экономика 
саҥа салааларын киллэрии наада буолбута.

Анаабырдар совхоз табаларын биирдиилээн дьоҥҥо 
түҥэппэтэхтэрэ. Ол оннугар "Арктика" уонна Социалисти- 
ческай үлэ геройа Илья Константинович Спиридонов 
аатынан икки муниципальнай унитарнай хаһаайыстыбалары 
тэрийбиттэрэ. Онно директордарынан Филипп Дмитрие- 
вич Попов, Иван Прокопьевич Большаков үлэлииллэр. 
Кинилэр совхоз саҕанааҕыттан бу кэннэки икки сылга 
диэри таба ахсаанын аччаппатылар. Билигин сүүрбэччэ 
тыһыынча таба баар.

Анаабырга суол-иис ыарахан, онон уматык сөп буолар 
кээмэйинэн кыайан тиэллэн кэлбэт. 1940 сылтан сабыллан 
турбут нефть скважинатын чөлүгэр түһэрэн, "Нордвик" диэн 
холбоһуктаах предприятиены үлэлэтэллэр. Хайы-үйэ 400-тэн 
тахса тонна неби хостоон, котельнай уматыгар тутуннулар.

А н ааб ы р д ар  А Л РО С А -ны  к ы тар ы  к ы т т ы һ ан , 
Э бэлээххэ, Бииллээххэ "А наабыр алм аастара" диэн 
предприятиены  үлэлэтэллэр. Алмаас хостооһунугар  
анаабырдартан билигин 30-ча киһи үлэлиир. Ыччаттар 
промышленноска сысталлар, улууска дохуот киирэр.

Егор Иннокентьевич Андросов директордаах "Элдэн" 
("Дьүкээбил") диэн тэрилтэ сылга 60-ча тонна балыгы 
бултуур. Балыгы астыыр заводтаахтар. Онно итальянскай 
линия туруоруллубут. О нон копченай  эти, балыгы, 
буженинаны, дьухаланы, хачымааһы, хаҕы, пуорсаны 
оҥороллор.

Үүт завода үлэтин саҕалаары турар. Улуус баһылыга 
Николай Андросов кэлэр көлүөнэ дьылҕатыгар кыһаллар. 
Ол иһин биологическай ресурсалар департаменнарын 
к ы тар ы  к эп с эт э н , балы гы  ү ө с к э т э н  тар ҕ а ты ы н ы  
саҕалаатылар. Өлгөм эттээх овцебыктары иитэн эрэллэр.

Константин Шубин бокуонньук суруйарынан, 17-18 
үйэлэр кирбиилэригэр билиҥҥи Анаабыр сиригэр-уотугар 
9 аҕа ууһа — Хаҥаластар, Хатыгыттар, Омолдооннор, Бэти-
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лэр, Киристийээттэр, дулгааннар, Бараахтар, Сэдимилэр 
уонна Арыйааттар үөскээн, ууһаан олорбуттар эбит.

"Дьиэрэһий, Анаабыр тойуга" диэн хомуурунньук 
автора кимий? Кини Сэдими аҕатын ууһуттан, удьуор 
таб аһы т тө р ү ттээх  Н иколай  Л укич  Т уп ри н . У рут 
Сэдимилэртэн 10 тыһыынча табалаах Владимир Туприн
— Дадьыымар диэн киһи үөскээн-төрөөн ааспыта үһү.

Николай Туприн — Кэһиилээх уола 1944 сыллаахха 
Анаабыр улууһугар табаһы т к эргэн и гэр  төрөөбүтэ. 
Сааскылаах орто оскуолатын кэнниттэн 1962— 1967 с.с. 
Дьокуускайдааҕы тыа хаһаайы сты баты н техникумун 
ветеринарнай отделениетын бүтэрбитэ.

1967— 1987 с.с. төрөөбүт улууһугар "Анаабыр" совхозка 
ветеринардаабыта, онтон профком  председателинэн, 
партком секретарынан үлэлээн сылдьыбыта.

Кэлин хараҕынан ыалдьан, көрбөт буолан, 1991 сылтан 
улуустааҕы инбэлииттэр обществоларын салайан үлэлэтэр. 
Ол гынан баран, нуучча ньургуна Николай Островскай, 
сах а  с аа р ы н а  Э р и л и к  Э р и с ти и н  ге р о и ч е с к а й  
холобурдарынан айар үлэнэн дьарыктанар. Онон син биир 
олох инники күөнүгэр сылдьар. Кини "Санаа кустуга" диэн 
хоһооннорун м аҥ найгы  ки нигэтин  1998 сы ллаахха 
улууһутар таһаартарбыта. Хоһоонноро 2000 с. "Чолбон" 
сурунаал маҥнайгы нүөмэригэр бэчээттэммиттэрэ.

Биһиги суруйааччыларбыт бэйэлэрин үтүө өбүгэлэринэн 
киэн туттан эрэллэр. Ону кинилэр Сиэн Чолбодук, Сиэн 
Өкөр, Сиэн Кынат, Мэмээл сиэнэ, Кэһиилээх уола диэн 
псевдонимнара да кэрэһэлииллэр. Николай Туприн норуот 
айымньытын тыыныгар иитиллибитэ. Кини оҕо эрдэҕиттэн 
төрөппүттэрин кытары туундара устун таба мэччирэҥин 
батыһа сылдьан, тордоххо олорон, Анаабыр үлэһит, үтүө 
дьоннорун туһунан кэпсээннэри, үһүйээннэри  истэн, 
этигэр-хааныгар иҥэрэн, улааппыта.

Анаабырга үөрэх, сайдыы хойутаан кэлбитэ. Маҥнайгы 
оскуола 1931 сыллаахха тохсунньу 15 күнүтэр Куруктуур
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диэн сиргэ ыал балаҕаныгар аһыллыбыт. М аҥнайгы 
учууталынан Чурапчы ыччата Роман И ннокентьевич 
Местников буолбута. Кини онно Маача, Түүскэ, Пооттуу, 
Молоох, Мыкаа, Кырынаас, Мөөйөө диэн уончаны кыайбат 
дьикти ааттаах оҕолору үөрэппитэ. Анаабырдар билиҥээҥ- 
ҥэ диэри маҥнайгы учууталларын Александра Егоровна 
Оконешникованы, Федор Николаевич Широкигы, Михаил 
Александрович Потаповы, Николай Егорович Васильевы, 
И н н о к ен ти й  Н и ки ти ч  А ртам он овы  уо .д .а . д и р и ҥ  
махталынан ахталлар.

А наабы рга комсомол райком ун секретардары нан  
үлэлээн сылдьыбыт М ихаил Павлович Захаров, Илья 
П авлови ч  Л и сти ко в , Г аврил  Ф ед отови ч  К о р я к и н  
ыччаттарга үтүө өйдөбүлү хаалларбыттара.

Ветеринар Николай Лаврентьевич Винокуров аҥардас 
дьүөкэтинэн уонна алтан купороһунан эмп оҥорон, 
атахсыт ыарыыга ылларбыт табалары эмтээн үтүөрдэрэ. 
Кини курдук буолаары Николай Туприн ветеринар идэтин 
талбыта. Анаабырын туундаратын уһаты-туора сыыйбыта. 
Онно тугу көрбүтүн, билбитин хоһоонноругар холбообута, 
ырыаларыгар ыпсарбыта. Кини биир хоһоонугар:

Оо, хоту дойдум!
Тыйыс тымныыҥ чэбдигиэн,
Тымныы тыыныҥ ырааһыан,
Тардар күүһүҥ күүстээҕиэн.

Оо, хоту дойдум!
Сөбүлүүр дьоҥҥор кэрэҕин,
Таптыыр дьоҥҥор сылааскын, 
Үлэһитдьоҥҥор чугаскын,— диэн бэргэнник 

эппитэ. Эбэтэр ылан көрүөҕүҥ, кини "Мин эмиэ..." диэн тэттик 
хоһоонун:
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Сылдьыбытым ээ, мин эмиэ 
Сайын, кыһын тордох дьиэҕэ,
Дьүкээбил оонньуур сырдыгар 
Дьоммор, таптыыр туундарабар.

Үөскээбитим ээ, мин эмиэ 
Эһиги курдук туундараҕа,
Иитиллибитим ээ, мин эмиэ 
Табалаах, кырсалаах айылҕаҕа.

Мин эмиэ өбүгэ дьоммут 
Олорбут сирдэрин ытыктыыбын,
Мин эмиэ өбүгэ дьоммут 
Олохторун, үгэстэрин салгыыбын.

Мин эмиэ эһиги курдук 
Өбүгэ дьарыгын таптыыбын,
Санаам, дууһам алгыһын
Эһиэхэ, туундарам дьонугар аныыбын.

Ити хоһоонугар хоһуйарын курдук, кини туналҕаннаах 
туундаратыгар уҕараабат тапталын этэр, өбүгэ дьарыгын
— таба иитиитин, булду үгэс, дьарык оҥосторго ыҥырар.

Николай Туприн маастарыстыба өттүнэн ситэ-хото 
сайда илигэ, тута харахха быраҕыллар. Ол эрээри кини 
поэзияҕа илиитин араарбакка үлэлээтэҕинэ, суруйааччы, 
поэт быһыытынан үүнэр, хомоҕой хоһооннору, бэргэн 
образтары айар чинчилээх.

Иван Федосеев, 
ССРС бэчээтин туйгуна, 

Саха республикатын культуратын утуөлээх улэһшпэ, 
П.А.Ойуунускай аатынан Саха республикатын 

государственнай бириэмийэтин лауреата, 
Н.М.Карамзин аатьтан Бутун Россиятааҕы 

литературнай бириэмийэ лауреата.
Муус устар ый 30 к. 2001 с.
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Айхаллыыбын Анаабырбын 
Үбүлүөйдээх сылгынан!
Уруйдуубун Анаабырбын 
Сэттэ уоннуур сааскынан!

Элэҥнэһэ устар былыттардыы 
Күннэр-дьыллар ааһаллар,
Олох устар аартыгыныы 
Сайдыы суола тыргыллар.

Анаабырым ааспыт кэмҥин 
Киэн тутта саныыбын,
Албан ааттаах үлэһиттэргин 
Үйэм тухары умнубаппын.

Хотугу сулустуу чаҕылыйар 
Герой табаһыт сулуһа,
Үйэттэн үйэҕэ салҕанар 
Өбүгэ үтэһэ, дьарыга.

Дойдум баайа — мин дьылҕам,
Сайдар суола — мин дьолум,
Айаным миэнэ дьулусхан,
Арыллар аартыгым, суолум.

Айхаллыыбын Анаабырбын,
Аралыйар алмааскынан!
Уруйдуубун Анаабырбын,
Ураа муостаах табаҕынан!

Сааскылаах сэл. 2000 сыл

АЙХААЛЫЫБЫН АНААБЫРБЫН
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ДЬҮРҮҺҮЙ, АНААБЫР ТОЙУГА

Халааннаабыт өрүһүм 
Халыһыйар долгунунуу, 
Угуттаабыт үрэҕим 
Устар мэндээр уутунуу

Дьүрүһүй, Анаабыр ырыата! 
Дьүрүһүй, Анаабыр тойута!

Айаас, ханыл буурум 
Атаратын тыаһыныы, 
Айаннатар туркум 
Кыыкыныыр ырыатыныы 

Дьүрүһүй, өбүгэм ырыата! 
Дьүрүһүй, Анаабыр тойута!

Хомурахтаах хоту дойдум 
Хоһуун дьонун хоһуйан, 
Туундарам киэҥ дуолун 
Дьиэрэһитэ айхаллаан,

Дьүрүһүй, өбүгэм ырыата! 
Дьүрүһүй, Анаабыр ырыата!

Иһирэх иэйиилэн 
Этигэн хомустуу,
Туундарам үрдүнэн 
Тырымныыр сулустуу

Дьүрүһүй, өбүгэм ырыата! 
Дьүрүһүй, Анаабыр тойуга!
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АНААБЫРГА КҮН ТАХСЫЫТА

Анаабырга түн тахсыыта 
Ааттаах тымныы үтэнэ —
Күммүт көмүс сардаҥата 
Көстөн кэлиэ сэрэнэ.

Хаҕыс тыалбыт ыйылыыр 
Халыйар тымныы тумана,
Сирэйи тэһитэ салаамахтыыр 
Сирилиир силлиэ омуна.

Күн тахсар үлүскэн үөрүүтүн 
Куттаабат халлааммыт тымныыта, 
Чаҕыл күн күндэлэс күлүмүн 
Көрсүһэр дьон-сэргэ барыта.

Кэрэтиэн, кэтэспит сырдыкпыт! 
Күндээрэ түстэ туундара,
Арыллар айанныыр аартыкпыт, 
Иһиллэр наарта ыллыыра.
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ЫЛЛАА, САХА ЫЧЧАТА

Сарсыардааҥы саһарҕа 
Сандаарыччы тыгыыта,
Түүҥҥү түспүт сиик таммаҕа 
Чаҕылыччы сандаарыыта.

Ыллаа, саха ыччата,
Ыра санааҕын хоһуйан,
Ыллаа, саха ыччата,
Кэлэр кэмҥин уруйдаан.

Олох уйгу силиһин 
Оһуор курдук ойуулаан,
Саҥа кэлбит үйэбит 
Түстүүр дьолун айхаллаан.

Кэлэр кэскил сардаҥатын 
Кэнчээри ыччакка анаан,
Күн сирин кэрэ араскытын 
Көмүс куоласкынан хоһуйан.

1998 с.
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КЫТАЛЫК ҮҤКҮҮТЭ 
(Хэйро ансамбль кыргыттарыгар аныыбын)

Тунал маҥан кыргыттар 
Туттан-хаптан, хамсанан,
Кыталыктыы сапсынан,
Хоҥкулдьуһан бардылар.

Кырасыабай да кыргыттар 
Кэрэ дьикти бэйэлээхтэр,
Кыталыктыы дайдылар,
Кынталдьыһа көттүлэр.

Таптыы көрбүт санаабар 
Нарын бэйэлээх кыргыттар,
Хайдах эрэ тулабар 
Ханыылаһар курдуктар.

Долгуйа үөрбүт санаабар 
Бу дьикти аптаах үҥкүүгэ,
Кыталык кыыл мин аттыбар 
Көстөр курдук бу күлүгэ.

Ол үөрүү омунугар 
Дьол-үөрүү кустуга,
Киһи буолбут дьылҕабар 
Оонньоон ааста дууһабар.

1998 с.
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ЫЛЛАА, ЫЛЛАА, ДОҔОРУМ!

Мелодист А.А.Андросовка аныыбын.

Ыллаа, ыллаа, ырыаһыт уолбут 
Сайаҕас тыллаах ырыаларгын,
Сайа охсор күүстээх салгын 
Дойдум үрдүнэн тарҕаатын!

Ыллаа, ыллаа, сэмэй уолбут 
Ыччат дьоммун көҕүлүү,
Истиҥ иэйии, дьиҥнээх үөрүү 
Кууһан ыллын бар дьоммун.

Ыллаа, ыллаа, тонус уола,
Хоту дойдум күөрэгэйэ буола,
Сайда-үүнэ айан ис,
Ыра санааҥ тардыа силис.

24.04.1998 с.
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ӨРӨГӨЙДӨӨ, ОҔО СААС!

Кустук араас өҥүнэн 
Күммүт дуйданан көһүннэ,
Оҕо аймах үөрүүтүнэн 
Үүнэр үйэ түстэннэ.

Кэрэ санаа баҕата 
Умнуллубат уоттуу умайда, 
Сырдык ыра тардыһыыта 
Өйү-санааны угуйда.

Өрөгөйдөөх оҕо саас 
Кэлэр кэскилин туһугар,
Чөл олох ыллыгар 
Кыайар иһин күрэс былдьас.

Өрөгөйдөөх оҕо саас 
Дойдутун, омуккун аатырда, 
Дьоллоох олоххо талас, 
Дойдугун, дьоҕургун барҕарда!
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УМНУМАҤ ҮЙЭ-СААС ТУХАРЫ

Оҕолорбор аныыбын

Умнумаҥ, үйэ-саас тухары 
Үерүүлээх үтүө кэмҥитин,
Аймах-доҕор дьоммутун кытары 
Сүрэххит, дууһаҕыт долгуйбут киэһэтин.

Умнумаҥ, үйэ-саас тухары 
Ыал буолуу үөрүүтүн айхаллаан,
Ырыа-алгыс эһиэхэ ананан, 
Дуорайбыт-чуопчаарбыт киэһэтин.

Умнумаҥ, үйэ-саас тухары 
Өйтөн сүппэт олох кэрэ түгэнин,
Бар дьоҥнуг тапталын ылары,
Үөрүүнү-кэскили сыдьаайбыт дьоро киэһэни.

Умнумаҥ, үйэ-саас тухары 
Олох инники күөнүгэр буолары,
Үйэлээх таптал кэскилин,
Дьоллоох олох аартыгын тутар иэскитин.
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АНААБЫРЫМ ТАБАЧААНА

Сардаҥалыын сырсыалаһа, 
Ойор күннүүн ойуолаһа, 
Үүнэр үйэлиин үҥкүүлүүр 
Анаабырым табачаана.

Анаабырбын сураҕырда, 
Анаабырбын аатырда, 
Олохпутун барҕардар 
Анаабырым табачаана.

Сарсыҥҥыбыт сарыала, 
Өйүүҥҥүбүг өрөгөйө,
Омук буолуу анала 
Анаабырым табачаана.

Тонус дьоммор күндүгүн, 
Олохпутун түстүүгүн,
Ыал буолуу тускула 
Анаабырым табачаана.

Анаабырым табачаана 
Сылайбакка айаннаа! 
Үйэлэри нөҥүөлээн,
Элбээн ис, ууһаан, үөскээн!
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САРСЫҤҤЫБЫН САНЫЫБЫН ?.

Олох уустук тиһилигин 
Сомсуу тутан сыымайдыыбын,
Сиртэн ылҕаан сиидэлээммин 
Сарсыҥҥыбын саныыбын.

Арыт дууһабын иһиллиирдии 
Холуон тыалым иһийэр,
Арыт санаам силлиэрэрдии,
Сарсыҥҥыбын саныыбын.

Ыһыллыы да сатарыйыы 
Көмүел мууһунуу элбээтэ,
Санаам онтон түспэт, күн аайы 
Сарсыҥҥыбын саныыбын.

Тахсар күнү уруйдаан,
Чыычаах ыллаан чуопчаарар,
Саҥа үйэни айхаллаан,
Сарсыҥҥыбын саныыбын.

Дьүкээбилим өҥүнүү 
Эрэл кыыма сандаарыйар,
Саҥа үйэни түстүүрдүү 
Сарсыҥҥыбын саныыбын.

Дьокуускай к., 2001 с.
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МИН ДОЙДУМ АНААБЫР

Т оһургуур-тыһыргыыр 
Чысхаан тымныылаах, 
Хоочургуур-хаачыргыыр 
Хонурах хаардаах,

Сирилиир-суугунуур 
Сирилэс силлиэлээх, 
Будулуйар-куугунуур 
Будулҕан буурҕалаах,

Күн күлүм сырдыга 
Көстүбэт күннэрдээх, 
Сырдаатар сырдаан,
Күн киирбэт кэмнэрдээх,

Тус хоту —
Мин дойдум Анаабыр 
Табалаах кыраайым 
Сөҕүрээбэт тапталым!

Тус хоту —
Мин дойдум Анаабыр 
Дьүкээбил уотунуу 
Сырдыыр тулабар.
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ДОЛГАН КЫЫҺА

Эдэр сүрэх сылааһа 
Эрчим санаа былааһа, 
Күүстээх таптал тардыыта 
Икки сүрэх ууллуута.

Туундараҕа долган кыыһа 
Таптыыр таба маныырын, 
Хараҥаҕа, ый быыһа 
Халлаан сулуһун ааҕарын.

Ол онтон сиэттэрэн, 
Бэйэтин сулуһун көрдүүрэ, 
Уонна дьэ булбуттуу үөрэн, 
Сүрэҕэ күүскэ тэбэрэ.

Күүстээх салгын үргүөрэ 
Сайа охсон биллэрэ,
Үөр табатын ньиргиэрэ, 
Музыка буолан үөрдэрэ.

Долган кыыһа туундараҕа 
Таптыыр ырыа ыллыырын, 
Ый быыһа хараҥаҕа 
Таптыыр уолун саныыра.

Долгуйума, долган кыыһа, 
Дьолгун булуоҥ, эн эрэн, 
Дьиэрэйиэ уол куолаһа, 
Эйигин таптаан, үөрдэн!

& 20 ^



САНАА АЙАНА

Үрдүбэр сааскы күн сандаарар,
Тулабар Үөр табам мэччийэр,
Арай, мин ыралаах санаабар 
Бииртэн биир үчүгэй диэлийэр.

Үйэлэр алтыһар кэмнэрэ ааһаннар, 
Үүммүттэр үгүспүт кэтэһэр кэмнэрэ,
Арай мин алтыһар буолбуппун 
Сайдыбыт санаалаах сахам дьонунуун.

Тулабар эргиччи эйэҕэс-сайаҕас 
Сайдам санаалаах Сахам аймаҕа,
Эчи элбэҕин таас дьиэбит арааһа,
Уулусса толору — эгэлгэ массыына.

Куораппар ас-үөл үгүһүн,
Дьон сирэйэ-хараҕа үөрбүтүн 
Көрөммүн олус диэн сөҕөммүн,
Үөрэммин дууһалыын долгуйдум.

Үорүүбэр сааскы күн күндээрэр,
Тулабар Үөр табам мэччийэр,
Аттыбар куруппааскы бэбээрэн соһуйдум, 
Үөр табам суугунас тыаһыттан уоскуйдум.
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С үгүрүЙ Э БИ Н

Саха республикатын биллиилээх 
поэтыгар И.Е.Федосеевка-Доосоҕо аныыбын.

Сүгүрүйэбин ытык кырдьаҕас, бэйэҕэр 
Айылҕаттан айдарыылаах сүдү талааҥҥар, 
Сардаҥанан, кэрэнэн сыдьаайар кинигэлэргэр, 
Олоҕуҥ, үлэҥ сырдык тускулугар.

Сүгүрүйэбин эн ытык санааҕар,
Саха омугу үйэтитэр кэскилгэр,
Ыра санааҥ, өйүҥ сылааһыгар,
Олоҕуҥ, үлэҥ тускулун кэрэтигэр.

Сүгүрүйэбин сүһүөхтээх бэйэбинэн 
Сүүрбэ биирис үйэ сахатыгар,
Айан хаалларбыт үлэлэргинэн 
Олоҕун сибэккилээх аартыгар.
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ИЙЭ БААР БУОЛАҤҤЫН

Ийэ баар буолаҥҥын 
Ийэ сир киэркэйэр,
Ийэ баар буолаҥҥын 
Олохпут сарыала мичийэр.

Ийэ баар буолаҥҥын 
Күндээрэр күммүт сырдыга,
Ийэ баар буолаҥҥын 
Чэлгийэр олохпут ыллыга.

Ийэ баар буолаҥҥын 
Иитиллэр олохпут кэскилэ,
Ийэ баар буолаҥҥын 
Тулабыт суугунуур чэлгийэ.

Ийэ баар буолаҥҥын 
Аттыбар чээл күөххэ 
Чэбдик олоҕу уруйдааннар, 
Чыычаахтар чуопчаара ыллыыллар.

Ийэ баар буолаҥҥын 
Элбиибит эйэҕэс санаалаах,
Ийэ баар буолаҥҥын 
Санаабыт олоххо дьулуурдаах.
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ЭЙИЭХЭ АНЫЫБЫН ИЙЭКЭЭМ

Аан бастаан төреөбүт күммүттэн,
Аһаппыт, биэбэйдээбит кэмнэргиттэн, 
Эйигин өйдүүр саныыр буолуохпугган 
Эйиэхэ аныыбын ийэкээм, барҕа махталы.

Көмүстээҕэр күндүтүк биэбэйдээн, 
Киргэ-хахха булкуйбакка ыраастык, 
Киһи-хара буоллун диэн 
Көрбүтүҥ-харайбытыҥ сылаастык.

Эйиэхэ аныыбын ийэкээм, барҕа махталы, 
Күн сиригэр баар дьолу,
Күндүттэн күндү алгыс тыллары,
Киһи оҥорбут таптыыр уолуҥ.
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КҮҤҤЭ ТЭҤНИИ САНЫЫБЫН

Мин ийэни,
Күн курдук күндүтүн, 
Кэрэттэн кэрэтин ыламмын, 
Күҥҥэ тэҥнии саныыбын.

Мин ийэни,
Кини оҕо кэскилигэр 
Нарын күүстээх тапталын, 
Күҥҥэ тэҥнии саныыбын.

Мин ийэни,
Кини сырдык мөссүөнүн, 
Кини үрдүк аналын,
Күҥҥэ тэҥнии саныыбын.

Мин ийэни,
Кини эйэҕэс харахтарын, 
Кини сылаас мичээрин, 
Күҥҥэ тэҥнии саныыбын.

Мин ийэни,
Кини оҕо туһугар 
Олоҕун бүттүүн аныырын, 
Күҥҥэ тэҥнии саныыбын.
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ТАММАХТАР

Быстах былыттаах халлаантан 
Таммахтар чаҕылхай таммахтар,
Күн уотун күлүмнүүр сырдыгар 
Алмаастыы уон араас өҥүнэн оонньууллар.

Күн сирин тыыннааҕын утаҕа 
Кырдьыга көмүстэн, алмаастан ордуккун, 
Олохпут байылыат ыллыгын тутааҕа 
Буолаҥҥын, күн сирин дьонугар күндүтүн.

Күөх сайын барахсан чэлгийэн,
Олохпут күндү сылааһын сыдьаайар, 
Айылҕам тулабар кэрэни чэлгитэн,
Дууһабар истиҥ иэйиини үөскэтэр.

Оо, сырдык ып-ыраас таммахтар 
Күн сирин өлбөт мэҥэ уута буолаҥҥыт, 
Аргыыйдык сөбүгэр таммалыы турдаргыт, 
Айылҕам тыыннааҕын туоһулуу турдаргыт...
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САНАА

Киһиэхэ санаата 
Көстүбэт аргыһа, 
Олоххо баҕата 
Охсуһар батаһа.

Киһиэхэ санаата 
Кэрэҕэ сирдээччи, 
Сырдыкка тардааччы, 
Тапталы айааччы.

Киһиэхэ санаата 
Кыайыыга илдьээччи, 
Саҥаны күөртээччи, 
Кэскили түстээччи.

Киһиэхэ санаата 
Кэхтибэт кэскиллиир, 
Самныбат саргылыыр, 
Илбистиир иэйиилиир.
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САХАМ КЫЫҺА МИЧИЛИЙ

Күнүм уота күндэлэс, 
Санаа курдук сайаҕас, 
Сахам кыыһа мичилий, 
Күлэн-үөрэн чэмэлий!

Хоту дойдум сааскытын 
Сааскы күнүм уруйдуур, 
Сахам кыыһа үөрбүтүн 
Боотур бэрдэ айхаллыыр.

Айылҕа кистэлэҥ дьиктитэ 
Дьахтар аймах кэриэтэ, 
Самаан сайын кэрэтэ 
Сахам кыыһын санатар.

Сахам кыыһа мичилий, 
Тула өттүн киэркэйиэн, 
Саха уола мичээрдиэн 
Олох суола чэлгийиэн...
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БУ МАННЫК ҮӨРҮҮЛЭЭХ КИЭҺЭҔЭ

Бу маннык нуһаран киэһэҕэ 
Ыра санаабыт бэлэҕэ, 
Барыбыт дууһатын үөрүүтэ, 
Кынаттыыр дьолго, кэрэҕэ.

Олох кэрэ түгэнэ 
Ырыа тылын үөскэтэр,
Дууһа дьиҥнээх иэйиитэ 
Музыка буолан ньиргийэр.

Олохпут үөрүүлээх түгэнэ 
Элбээтин барыбыт олоҕор, 
Үөрүү сырдык сүүрээнэ 
Өрүүтүн ылланнын ырыаҕа!

Бу маннык үөрүү киэһэҕэ 
Сайаҕас тыллардаах ырыаттан 
Барыбыт дууһата долгуйан, 
Сандаардын олохпут сылааһа.
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АРГЫЫЙ, СИЭТТИҺЭН ХААМСЫАХХА

Таптал кыымын күөдьүтэн, 
Тахсар күннүү чаҕылыһан, 
Илии-илииттэн ылсыһан, 
Аргыый сиэттиһэн хаамсыахха.

Эдэр сааһым чаҕыла 
Оонньоо, дьүкээбил уотунуу, 
Санаам ыраас оҥкула 
Умай, отуум уотунуу.

Эдэр сааһым доҕоро,
Эрэл санаам аргыһа 
Сүрэх баҕатын толоро,
Аргыый сиэттиһэн хаамсыахха...

Түһэр күннүү килбигийимэ, 
Тахсыах, ыраас салгыҥҥа, 
Санаан баҕатын мэлдьэһимэ, 
Хаамсыах хатыҥнаах чараҥҥа.
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ЭРЭНЭ, ЭН, САНАА

Кыыспар Надяҕа аныыбын

Күн ахсын сарсыарда
Күлүм күн сырдыырын кэриэтэ,
Дууһаҕын долгутар сандаарда 
Кистэлэҥ тапталыҥ иэйиитэ.

Сибэкки кэрэтин кэриэтэ 
Кистэлэҥ ып-ыраас тапталгын,
Доҕоргун эрэнэ, эн санаа 
Тапталгын эрэнэ, эн санаа.

Олоххо тапталыҥ ситиитэ —
Доҕоруҥ дьолломмут мичээрэ,
Дууһаҥ тапталтан үөрүүтэ,
Дьоллоох кэм эргийэн кэлиитэ.

Кэскиллээх истиҥ санаалаах 
Дьиҥнээх тапталгын таайаҥҥын,
Итэҕэй, эрэнэ, эн санаа,
Тапталгын эрэнэ эн, санаа!
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СААҺЫРДАҔЫМ БУОЛУО ДУУ

Сааһырдаҕым буолуо дуу 
Сааһылыыбын санаабын, 
Дьоһумсуйдум буолуо дуу 
Сыаналыыбын, ырытабын.

Кырыйдаҕым буолуо дуу 
Сылыктыыбын инникини, 
Сорсуйдаҕым буолуо дуу 
Торумнуубун кэскили.

Кэлэйэбин, хараастабын 
Албын-түөкэй быһыыттан, 
Хомойобун, санааргыыбын 
Халыс-хаҥыл дьайыыттан...

Ол эрэн ытыктыыбын 
Дьикти кэрэ айылҕабын,
Тугу барытын дьиҥнээҕинэн 
Олоҕу, кырдьыгы билэрбинэн.
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ЭРЭАИМ МИЭНЭ КЭНЧЭЭРИБЭР

Көмүс күһүн саһархайын 
Хаар түһэн маҥхатар,
Хара хойуу баттахпын 
Олох суола кылбатар.

Эдэр сааспыт хатыламмат,
Эрчим кэммит эргиллибэт,
Ол эрэн байҕал уута бараммат, 
Олох эмиэ симэлийбэт.

Кырдьар сааспар сандаарар 
Эрэл кыыма кэнчээрибэр,
Олоҕум суолун салҕааччыбар, 
Утум, силис тардааччыбар.

Баҕа санаам сүдү күүстээх, 
Кэрэҕэ, сырдыкка тардыһыылаах, 
Аартык суолум кэнчээрилээх, 
Олоҕум кэскилэ эрэллээх.
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ОАОХПОР СИРДЬИТ СУЛУҺУМ

Олохпор сирдьит сулуһум — 
Өбүгэм олорбут олоҕо,
Хонон ааспыт сурдум 
Оҕо сааһым тордоҕо.

Олохпор сирдьит сулуһум — 
Өбүтэм хаалларбыт дьарыга, 
Санаам алыптаах ыллыга 
Олохпор иэйиилээх тускулум.

Олохпор сирдьит сулуһум 
Өбүгэм хаалларбыт үгэһэ,
Өбүгэм үөскээбит силиһэ 
Олоҕу сүрүннүүр ситимэ.

Олохпор сирдьит сулуһум 
Хотугу айылҕам кэрэтэ,
Олохпор ситиспит дьолум 
Кэнчээри эбиллэн иһиитэ.

Олохпор сирдьит сулуһум 
Чолбон сулустуу дьиримниир, 
Сырдыкка кэрэҕэ дьулуһуум 
Дьылҕабын, санаабын ситимниир.
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АНААБЫРГА КЭРЭ КИЙИИТ

Кийиигтэр Саргылаанаҕа аныыбын

Дьылҕаҥ суолун тускулунан,
Үөрэх, үлэ ыйыытынан,
Талан ылбыт санааҕынан 
Тиийэн кээлтиҥ бу манна.

Хотугу тыйыс айылҕа:
Хорсун санааҕын чаҕыппата,
Аргыс буолла санааҕа 
Үлэ, олох баҕата.

Олох анал ыйааҕынан,
Таптал күстээх алыбынан,
Амма кыыһа санаа хоту 
Дьолгун буллуҥ астынан.

Эйигинниин баар курдук 
Амма чуумпу киэһэтэ,
Эйиэхэҕэ баар курдук 
Айылҕа угуйар кэрэтэ.

Эйигинниин күлүм оонньуур 
Дьоллоох олох кустуга,
Эн дууһаҕар суугунуур 
Амма хатыҥ чараҥа.

Анаабырга кэрэ кийиит,
Амма кэрэ кыысчаана 
Силис тартын олоҕун утума,
Сандаара турдун тапталыҥ суһума.
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АНААБЫРЫМ АЛМААҺА

Көстөөх сиртэн кылбайан, 
Көстөр ыраас туундараҕа, 
Сиртэн дириҥ силистээх 
Саҥа алмаас куората.

Саҥа сайдыы аартыгын 
Сирдээн аҕалла дойдубар, 
Сырдык өҥүнэн угуйан, 
Анаабырым алмааһа.

Түүннэри, күннэри тохтообокко 
Тиҥиргиир сүрэхтии үлэлиэ, 
Саҥа куорат сүрэҕэ 
Саҥа алмаас куората.

Тыйыс туундарам алмааһа 
Тарҕанна дойдубун сураҕырда, 
Үлэһит дьоммутун аатырда, 
Үүнэр кэмнэри барҕарда.

Араас өҥнөөх уотунан 
Айылҕам алмааһа сырдатыа, 
Туундарам дьонун олоҕун 
Тупсарыыга төрүт буолуо.

Анаабырым алмааһа — 
Сарсыҥҥы күҥҥэ эрэлбит. 
Сырдык чаҕылхай уоккунан 
Сырдат кэлэр кэммитин.
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АНААБЫРГА ТИИЙДЭРГИН

Анаабырга аан бастаан 
Тиийэн эрэ кэллэргин,
Күүстээх салгын эйигин
Ахтыбыттыы-үөрбүттүү имэрийиэ иэдэскин.

Анаабырга аан бастаан 
Тонуу хаарга хаамтаргын,
Хоҥурахха уйдаран,
Таба курдук ойуоккалыаҥ.

Анаабырга аан бастаан 
Тула өттүгүн көрүнүөҥ,
Туруук очуос хайалартан 
Соһуйа, үөрэ дьиктиргиэҥ.

Анаабырга аан бастаан 
Эйэҕэс-сайаҕас дьонуттан,
Чэбдик ыраас салгыныттан 
Чэпчээн ылыа, эн дууһаҥ.

Анаабырга аан бастаан 
Тиийэн эрэ кэллэргин,
Күүстээх салгын эйигин
Ахтыбыттыы-үөрбүттүү имэрийиэ иэдэскин.
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Алгыс курдук олор!

Анаабыр улууһун баһылыга Н.Е.Андросов 
60 сааһын туолуутугар

Алта уон сааскынан 
Айхаллаан эрэбит.
Эрэнэн, астынан,
Эҕэрдэ этэбит.
Бар дьонун туһугар,
Анаабыр дьолугар 
Үлэлээн эн кэллиҥ,
Киэҥ суолу эн тэллиҥ.
Табаны иитэбит,
Илими үтэбит,
Алмааһы хостуубут,
Кырсаны бултуубут.
Ырыынак ыгыыта 
Ычаҕын ылбата,
Олохпут хаамыыта 
Очурга тэппэтэ.
Кыраҕар, кыаммаккар 
Кытаанах тирэххин,
Сайаҕас санааҕар 
Санаабыт түмүллэр.
Саҥаны буларгар 
Күүскэр-күүс эбиллэр,
Эрэлбит улаатар 
Эн күүскэр, эн кыаххар.
Алта уон Эн сааскар 
Айхалы аныыбыт,
Кырдьары киэр элит!
Биһиги санаабыт 
Биир ньыгыл эбитин 
Эн билиэх тустааххын!
Эрэниэх тустааххын!
Түмсүүлээх үлэнэн 
Олоҕу түстүөхпүт,
Биир ньыгыл кэккэнэн 
Эн тула түмсүөхпүт!
Алгыһы кытары 
Айаннаан, баран ис!
Буурҕаны утары 
Бардар бар, кыайан ис!
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ТУУНДАРАҔА ҮЧҮГЭЙИЭН!

Сардаҥанан имэрийэн, 
Сандаарыйда сарсыардам, 
Сарыалынан киэркэйэн, 
Кэрэтийдэ туундарам.

Туундараҕа үчүгэйиэн, 
Сааскы сылаас сарсыарда, 
Күндээрийэн кэрэтиэн, 
Сүрэх ыллыан баҕарда.

Унаарыйда тулабыт, 
Дьиримнээтэ дьэргэлгэн, 
Чуопчаарыйда чыычаахпыт 
Күн сылааһа илгийэн.

Туундараҕа үчүгэйиэн,
Саас айылҕа тиллэрэ,
Тула өттүм сэргэхсийэн, 
Кутум-сүрүм үөрэрэ...
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СААСКЫ КҮН САРСЫАРДА

Тыкта күн уота күндээрэ,
Хаар үрдүн сардаҥарда,
Туундараҕа оо, кэрэ 
Сааскы күн сарсыарда.

Тулабар дьэрэкээн дьэргэлгэн 
Дьигиһийэ, дьиримнии оонньоото, 
Атгыбар куруппааскы бэбээрэн,
Сыа хаары сүүрэлээн оймоото.

Ыраас чэбдик салгыҥҥа 
Дууһам үөрэн ыллаата,
Ыра санаам халлааҥҥа 
Кэрэни көрдүү сатаата.

Оо, хотугу тыйыс айылҕам 
Чуумпурдаҕа, сылыйдаҕа кэрэтиэн, 
Баҕарда эбээт, мин санаам 
Олох сылааһынан, кэрэтинэн, дэлэйиэн!
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САҤА ДЬЫЛЛААҔЫ БАҔА САНАА

Истиҥ иһирэх иэйиинэн 
Алгыс тылын аныыбын, 
Эҥин-эгэлгэ этиинэн 
Торум санаабын туойабын.

Туолар үйэ түмүгэр 
Өйү-санааны түмүөҕүҥ! 
Саҥа үйэ үүнүүтүгэр 
Чөл олоҕу сөргүтүөҕүҥ!

Байылыат олох туһугар 
Күүстээх үлэҕэ турунуоҕуҥ, 
Саҥа сайдыы аартыгар 
Күүһү-уоҕу холбуоҕуҥ!
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ЭДЭРДЭРГЭ

Олох уһун аартыгар 
Аргыс буолбат арыгы, 
Олох сырдык суолугар 
Атас буолбат арыгы.

Арыгыттан туһа суох, 
Алдьархайа сүрэ бэрт, 
Арыгы иннин ылбыт суох 
Аккаастанар олус бэрт.

Эдэр дьонум толкуйдааҥ, 
Эстэр суолу талымаҥ, 
Айыы дьонун тутуһуҥ, 
Атас, доҕор оҥостуҥ!
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КЫАЙЫЫ КҮНЭ

Сааскы күммүт сып-сылаас 
Санаа хоту сайаҕас,
Сааскы күннүүн үөрэбш  
Кыайыы күнүн көрсөбүт.

Кыайыы күнэ...
Кыайыы күнэ...
Сэрии тыыннаах буойуннара 
Харааста, долгуйа ахталлар.

Субу көстөн ааһаллар,
Өйтөн сүппэт хонуктар,
Хара дьайдаах өстөөҕү 
Халбарыппыт кыргыһыылар.

Кыайыы күнэ...
Кыайыы күнэ...
Өрүү өйтөн сүппэттэр 
Өлөр өлүүнү кыайбыттар.

Өрөгөйдөөх кыайыы күнэ 
Өйдөтүеҕэ мэлдьитин, 
Уоттаах сэрии уодаһынын 
Умнуллубат иэдээнин.

Кыайыы күнэ...
Кыайыы күнэ...
Эдэр ыччакка кэриэскин 
Элбэҕи этэр аналлааххын.
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БАСТАКЫ ЧУОРААН

Тапталлаах оскуолам 
Үөрэххэ ыҥырар 
Аыҥкыныыр, чугдаарар 
Бастакы чуораана.

Бу күнтэн саҕалаан, 
Учуутал билсиһэр, 
Бастакы уруогар 
Барыбыт ааппытын.

Бу күнтэн саҕалаан, 
Букварь аһыллар, 
Буукуба кырылаан 
Саҥа суол арыллар.

Бу күнтэн саҕалаан, 
Бастыҥҥа тардыһар, 
Билиигэ дьулуһар 
Барыбыт баҕата.

Бастакы чуорааммыт 
Чугдаардын өрүүтүн, 
Барыбыт өйбүтүн 
Билиигэ көҕүттүн!
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САҤА САХА ДЬЫЛҔАТА

Саҥа саха кыыһа-уола 
Сайдар-үүнэр саҥа суола — 
Саҥа үйэ кэллэр кэлэр, 
Үөскүүр үйэ үүннэр-үүнэр 

Үөрэх билии кыһата 
Саҥа саха дьылҕата!

Ыраас чэбдик чөл олох 
Саха үөскүүр тирэҕэ! 
Итэҕэлин илдьэр саха 
Үөскүүр-тиллэр сүрэҕэ!

Күүстээх үлэ аргыстаах 
Саҥа саха дьылҕата!

Эдэр сааспыт күүһэ-уоҕа — 
Күүстээх санаа буоллаҕа! 
Сырдык ыра туолуута 
Эрчим санаа дьулуура.

Көҕүл олох сайдыыта 
Саҥа саха дьылҕата!
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САҤА ДЬЫЛ

Ийэ дойдум киэҥ иэнигэр 
Илгэ-быйаҥ сардаҥата кустуктанан, 
Күлүм-аллан, мичилийэ чаҕылыйан, 
Кэллэ кэрэ саҥа дьыл.

Киһи-аймах күүтэр күнэ, 
Күлэр-үорэр истиҥ күнэ,
Кэрэ санаа алгыс күнэ, 
Куппут-сүрбүт үөрэр күнэ!

Саҥа дьылга үөрүү-дьол 
Бар дьонум олоҕор тосхойдун, 
Барыбыт баҕата санаата түмүллэн, 
Биир сыалга, кэскилгэ сирдээтин!

Үөрүҥ-көтүҥ бар дьонум,
Үүммүт кэрэ саҥа дьылга!
Саҥа олох, саҥа кэскил 
Сайда үүнэ, өрөгөйдүү туруоҕуҥ!
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ҮРҮҤ ТҮҮННЭР

Үүннүлэр хотугу айылҕа 
Үтүө кэрэ кэмнэрэ,
Самаан сайын кэрэтэ 
Үрүҥ түүннээх кэмнэрэ. 

Үрүҥ түүннэр,
Үрүҥ түүннэр!
Эдэрдэри имэҥирдэр 
Дьоллоох түүннэр! 

Күүтэр эдэр ыччаты 
Саамай кэрэ түгэннэр,
Үтүө санаа уһуктуоҕун 
Үтүөкэннээх кэмнэрэ.

Үрүҥ түүннэр,
Үрүҥ түүннэр,
Дьолго үүммүт 
Кэрэ кэмнэр! 

Сарсыҥҥыбыт кэрэтэ 
Эдэр эрчим санаата,
Олох суолун тутуһуу 
Кэрэ кэскил оҥостуу.

Үрүҥ түүннэр,
Үрүҥ түүннэр 
Ыраас таптал үгэнэ, 
Ыраас санаа түгэнэ! 

Хоту сирим ыччата 
Олох суола эһиэхэ,
Үрүҥ түүннэр кэриэтэ 
Дьэҥкэ ыраас буолуохтун! 

Үрүҥ түүннэр,
Үрүҥ түүннэр! 
Эдэрдэргэ анааҥҥыт 
Олох суолун сырдатыҥ!

& 47 ^



КЫЫЛ ТАБА

Көҕөрөн көстөр кэрикэлээх 
Киэҥ туундараҕа мэччийэ, 
Көҥүл үөскүүр көччүйэ 
Кыыл таба барахсан.

Ураты чэбэр дьүһүннээх, 
Чэрэгэр чуор кулгаахтаах, 
Киэҥ сытыы харахтаах, 
Үрдүк дыабайбыт атахтаах.

Олус сэргэх бэйэлээх 
Оргууй дэгэйэн үктэнэр, 
Куруук кэтэнэр идэлээх, 
Тыаһы, сыты эндэппэт.

Көтөн-сүүрэн бардаҕына, 
Кынаттаах курдук айаннаах, 
Хаары-ууну ыһыахтанан 
Хаҥыл-дохсун сырыылаах?

Кыыл таба барахсан 
Көстөн эрэ кэллэр 
Туундара иэнэ киэркэйэр, 
Тоҥус үөрэн мичийэр.

Айылҕа баайа табачаан, 
Анаан үөскээ дойдубар,
Бар дьонум дьолутар 
Барҕа олох туһутар!
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ЭН КӨРҮҮЙ, и с т и и и

Эн көрүүй, тоҥ былыттаах 
Хоту дойдум халлаанын,
Эн истиий, күүстээх тыал 
Ыйылыыр, эҥсиллэр ырыатын!

Ол онно эн көрүөҥ 
Хоту дойдум айылҕе'" ■
Ол онно эн истиэҥ 
Хорсун тонус ырыа

Эн көрүүй, тыйыс тыыннаах 
Киэҥ нэлэмэн туундарабын,
Эн истиий, тыыннаах айылҕам 
Ис дууһаттан сипсийэр саҥатын.

Ол онно эн көрүөҥ!
Туундарам дьиҥ-чахчы мөссүөнүҥ, 
Ол онно эн истиэҥ 
Билиҥҥи тойугун!
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ТАПТАА, ХОТУ ДОЙДУМ ОҔОТО!

Таптаа, хоту дойдум оҕото! 
Кыһынын ыйылыыр буурҕалаах, 
Сааһын сырдык сардаҥалаах, 
Сайынын сиэдэрэй симэхтээх 
Тыйыс кэрэ хоту дойдубун!

Таптаа, хоту сирим оҕото!
Тунал маҥан туундараҕын,
Таптаан үөскүүр табачааҥҥын,
Таба иитэр дьарыкпытын!

Таптаа, хоту дойдум оҕото!
Олоххо туох баарын дьиҥнээҕинэн,
Олох сиэрдээх үгэстэрин
Истиҥ сүрэххинэн араара бэрийэн.

Таптаа, хоту дойдум оҕото!
Күн сиригэр кэрэни,
Дойдуҥ чэ.'гийэ сайдарыгар 
Тапталы, үөрэҕи, үлэни.
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ЭР САНАА

Олох суолун солуурга,
Олох ыарын тулуйарга,
Саҥаны, кэрэни тобуларга 
Аргыс, доҕор — эр санаа.

Кыайыы кыната эр санаа, 
Үөрүү төрдө эр санаа!

Эр санаалаах, дьулуурдаах,
Эр санаалаах, тулуурдаах,
Эр санаалаах, доҕордоох,
Эр санаалаах, дьоллоох!

Кыайыы кыната — эр санаа 
Үөрүү төрдө — эр санаа.
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КҮҺҮН

Айылҕа сайына 
Хаһыҥҥа сайҕанна, 
Сайыҥҥы быйаҥа 
Дьоҥҥо хайҕанна.

Сайыҥҥы күөхпүт 
Саһара дьэргэйдэ, 
Күһүҥҥү түүммүт 
Тымныыны биллэрдэ.

Айылҕа дьиктитэ 
Уларыйан иһиитэ, 
Кыраһа түһүүтэ 
Кыһыны сэрэттэ.

Ол биһиги үйэбит 
Олохпут тускулун 
Инники барыыта, 
Сайдыыбыт хардыыта!
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ТУАА ЭЙГЭҤ КЭРЭТЭ

Тула эйгэҥ кэрэтин 
Таптыы көрөр буолларгын,
Тула эйгэҥ бэлэхтиэ,
Кустук өҥнөөх сырдыгын.

*
Тула эйгэҥ кэрэтин 
Бэйэҕэр иҥэринэн истэргин, 
Талан ылбыт кэрэчээниҥ 
Таптал кыымын күөдьүтүө.

Тула эйгэҥ кэрэтин 
Олох уустук аартыгар,
Таба туһанан истэргин 
Сардаҥа сыдьаайыа дьылҕаҕар.
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ДОЙДУ САЙЫ Ҥ НЫ  КИЭҺЭТЭ

Күнүскү уохтаах сыралҕан 
Күрүлүүр уот куйааһа,
Күүстээх үлэ күүрээнин 
Куутунуур тыаһын ньиргиэрэ.

Айылҕа ырыатыныын холбоһон, 
М узыка буолан дуорайан,
Куула тыаҕа охсуллар,
Кэрии тыаҕа кэтиллэр.

Сыыйа күн түһүүтэ,
Сылыйбыт салгын сойуута 
Сатыылыыр уу-чуумпу нуһараҥ 
Сөп-сөрүүн дойду киэһэтэ.

Оо, айылҕа дьиктитин 
Дуоһуйа билэммин астынным, 
Урааҥхай сахалар ол иһин, 
Үлэни кыайар эбиттэр.

Оо, дойдум киэһэтин 
Мин дууһам сөбүлээтэ,
Сөрүүн суорат испиттии 
Салгынын ыймахтыы сатаатым.

Дойду сайыҥҥы киэһэтэ 
Доҕорум дойдутун кэрэтэ, 
Дууһабын долгута манньытар, 
Доҕорбун, тапталбын санатар.

Үөрүөм кэрэ сайынтан, 
Чыычаах кэрэ ырыатыттан, 
Сибэкки эгэлгэ өҥүттэн,
Тула өттүм кэрэтиттэн.
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КИЭҺЭЭҤ Ҥ И САРДАҔА

Көрүүй, киэһэ 
Күн түһүүтүн,
Уу ньууругар 
Күөлэһийэ оонньуурун, 
Эгэлгэ өҥнөөх 
Киэһээҥҥи сардаҥаны, 
Кустук сардаҥа 
Көсто дьиримниир, 
Күлүмүрдүү чаҕылыйар 
Көмүс мөһүүрэтин.
Бу дьикти кэрэ 
Айылҕа көстүүтүн, 
Одуулаан турдаргын 
Эйигин угуйуо, 
Көстүбэт ыраахха 
Көтүгүон баҕарыа.
Ол истиҥ санааттан 
Эн дууһаҥ наскыйыа, 
Ол истиҥ иэйииттэн 
Эн санааҥ уоскуйуо. 
Айылҕа дьиктитин 
Алыптаах тардыыта, 
Айыы алыбар 
Илбистиир иэйиини.
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НЬУРГУҺУН

Аргыар тымныы кэнниттэн 
Айылҕаҕа кэрэ кэм 
Сандал сааспыт кэлиитэ, 
Сандаарыйар сааскы кэм.

Сандал сааспыт киэргэлэ — 
Харалдьыкка аан бастаан 
Тоҥ сири тобулу үүттээн, 
Тыллан тахсар ньургуһун.

Маннык дьикти кэрэни, 
Нарын намчы бэйэлээҕи 
Айар аптаах айылҕа,
Айар дьикти эйгэбит.

Бу айылҕа кэрэтин
Ким таптаабат буолуоҕай?!
Бу тыыннаах айылҕаны 
Ким харыстаабат буолуоҕай?!
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ҮӨРҮӨМ КЭРЭ САЙЫНТАН

Үөрүөм кэрэ сайынтан,
Күөх унаар сылааһыттан, 
Дэлэй уйгу быйаҥыттан, 
Күүстээх күрэс үлэттэн.

Үөрүөм кэрэ сайынтан, 
Айылҕа мүөттээх сытыттан, 
Нуурал-намыын чуумпуттан, 
Сырдык ыраас халлаантан.
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ТАБАНАН АЙАН

Устар былыттардыын аргыстаһан, 
Айанныыбын табанан,
Саҥа хаары тэллэрэн,
Саҥа суолу түһэрэн.

Арыт байҕал долгунунуу 
Айаас табам атаралыыр,
Арыт дохсун сүүрүктүү 
Ахсым сэлиинэн айанныыр.

Бардар-бар бараммат 
Баһаам сири ааһабын,
Кэллэр кэлбэт кэтэһиилээх 
Кэлэр кэми кэтэһэбин.

Илдьэн иһэр табачааным 
Тиийиэх курдук тамаһыйар.
Саҥа олох ыллыгынан 
Олох сайдар аартыгар.

Айан суола умсулҕаннаах,
Үүнэр үйэ тардыһыылаах,
Олох суола очурдардаах,
Саҥа санаа кыайыахтаах.
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Мин эһигини билэбин

Табанан айаннаан иһэммин 
Туундарам дьонун саныыбын,
Хоһоон тылын ситимнээммин 
Хаарга суолу хаалларабын.

Мин билэбин эһигини 
Туундарам көс дьонун,
Тыйыс тымныы чаҕыппатын,
Будулҕан буурҕа булгуруппатын.

Мин билэбин эһигини 
Олох ыараханын билэргитин,
Олоххо кэрэҕэ тардыһар баҕаҕытын, 
Киһиэхэ үтүөнү-кэрэни саныыргытын.

Мин билэбин эһигини...
Өбүтэ дьарыгын салгыырга,
Өбүгэ үтэһин сайыннарарга,
Кытаанах бигэ санааҕытын.

Мин билэбин эһигини...
Туундарам дьиҥнээх хаһаайынын 
Тулуурдаах дьикти майгыгын,
Ыарахан сындалҕаннаах үлэҕин.

Ол иһин эрэнэр санаам,
Хойут, хойут даҕаны 
Үөскүү туруо үөр табам, 
Үйэлэртэн-үйэҕэ тоҥус дьонум олоҕор!
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СААПАС

Арҕааттан ыанньыйбыт былыттар 
Ыгары симсиллэн тахсаннар,
Тулабын барыарда саптылар,
Салгыны хамсатан-имсэтэн бардылар.

Сыыйа силбиктээн ибиирдэ,
Сиккиэр салгына иһиирдэ,
Күнү күннээн сиксилиннэ, 
Тохтообокко, сылайбакка эҥсилиннэ.

Арыт кыыһырбыттыы сахсылынна, 
Арыт мөҕүттэрдии илбиһирдэ, 
Тыынар тыыннаах ньимийдэ,
Хахха сиргэ кирийдэ.

Арыт ыттыы ыйылыыр,
Арыт бөрөлүү улуйар,
Көтөр ааллыы куугунуур,
Аар тайҕалыы суугунуур.

Оо, айыы тойон айылҕам,
Бу түгэҥҥэ дьиппиэҥҥин,
Модун даҕаны күүстээххин,
Сир ийэ дойдубар сүдүгүн!
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КҮН УОТА

Хоту дойдум күнүн уота
Кыраһа хаарга кылабачыйа оонньоото,
Ыраах көстөр систэри сырдата,
Сырдык кыымын толбоннура суһумнатта.

Күн уота күндээрэ сырдатар,
Күн уота сыламныы сылытар,
Күн көмүс күлүмнүүр сырдыга 
Олохпут быстыспат-сүппэт аргыһа.

Күн уотун сырдыга, сылааһа 
Олохпут эйгэтин самныбат тирэҕэ,
Күн уота дойдубар күндээрэ күлүмнээ, 
Бар дьонум олоҕор үөрүүнү бэлэхтээ.
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ХОТУ ДОЙДУМ КИЭҺЭТЭ

Сиккиэр тыалынан бигэнэн 
Хотуту айылҕам киэһэрдэ,
Былыт быыһынан сэрэнэн 
Ый толбонун түһэрдэ.

Бу түгэҥҥэ нуктуу 
Хоту дойдум иһийдэ,
Халлааҥҥа бачымах сулустуу 
Бөһүөлэк уотунан киэркэйдэ.

Тулабыт чуумпурдар чуумпурда, 
Туундарам лүҥкүрдэр лүҥкүрдэ, 
Тыалбыт налыйдар налыйда 
Киэһээҥҥи хоту дойдубар.
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ХОТУ ДОЙДУМ

Хоту дойдум тыалыгар 
Хатыланар биир ырыа, 
Хорсун санаа ситимэ, 
Хабыр киирсии кустуга.

Хоту дойдум айылҕата 
Хорсун дьоммор аламаҕай, 
Көтөр-сүүрэр барахсаҥҥа 
Көҥүл үөскүүр уйата.

Хоту дойдум хаарыгар, 
Оонньуур күнүн уотугар, 
Олох саҥа сарыала 
Сандал саастыы сандаарар.

Хоту дойдум кэскилэ — 
Адаар муостаах табатыгар, 
Олох байылыат тутула — 
Алмаас сайдар аартыгар.
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ОЛОХ КЭРЭ САРСЫАРДАТА

Үүннэ эмиэ бар дьоммор 
Үлэ, үөрэх сарсыардата, 
Үүннэ эмиэ мин дьолбор 
Олох кэрэ сарсыардата.

Маннык тахсар күн курдук 
Олох суолун сандаарда, 
Үөскүү турдун, бу курдук 
Үөрүүнү эрэ туругурда!

Үүммүг үлэ сарсыардата 
Бар дьонум үөрүүтэ,
Чөл олохпут укулаата, 
Байылыат олохпут төрүтэ.

Сарсын, сарсын сарсыарда 
Үүнэн истин сарсыарда, 
Үлэ, үөрэх сарсыардата, 
Олох кэрэ сарсыардата.
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ХОТУ ДОЙДУМ — ААЛ ТИИТЭ

Үруҥ-Хайаҕа халыҥ ур уу  аймах 
Тиитээйэлэргэ аныыбын. (Автор)

Тоҥ сиртэн тобуллан,
Ириэнэх сиртэн тыыллан-хабыллан,
Муос курдук адаарыйан,
Үүммүтэ — Аал тиитим лаглайа. 

Күннэр-дьыллар ааспыттар, 
Хаардар-муустар ууллубуттар,
Уон модун лабааламмыт 
Хоту дойдум — Аал тиитим.

Айылҕа араас мускуурун,
Тиит мас тулуурун,
Тутуһан иһэр тулуурун,
Мин уруйдуубун.

Айылҕаҕа туох барыта 
Сыыйа оргууй сааһырар,
Уон модун лабаата 
Сыыйа кырдьан барбыттар...

Хоту дойдум — Аал тиитэ 
Уон модун лабаатын 
Тоҥ сиргэ кистээбитэ 
Онус көлүөнэ үйэтигэр.

Түспүт лабаалар оннуларыгар 
Үүммүт эдэр лабаалар 
Чээл күөҕүнэн симэнэннэр,
Суугунуу чэлгийэ ситэллэр.

Олох уустук тиһилигэр 
Үөскүү турар — Аал тиит 
Санатар курдук хоту сирбэр 
Тиитээйэлэр уустарын.
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ДАЙАН ИҺИИЙ, КҮН ХОТУ..

Санаам оонньуур кустухтанан, 
Дьылҕам ыыра тус хоту...
Айар санаам куорсун анньан, 
Дайан иһиий, күн хоту...

Айар алып ыллыгынан,
Санаам күүстээх баҕатынан 
Сайдар-үүнэр айар санаам 
Дайан иһиий, күн хоту...

Тардыалаһар айар баҕам 
Сырдаан иһэр халлаан курдук, 
Ууттан дайар кетөр курдук 
Дайан иһиий, күн хоту.
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II

Оо, хоту дойдум!
Тыйыс тымныыҥ чэбдигиэн, 
Тымныы тыыныҥ ырааһыан, 
Тардар күүһүҥ күүстээҕиэн.

Оо, хоту дойдум!
Сөбүлүүр дьоҥҥор кэрэҕин, 
Таптыыр дьоҥҥор сылааскын, 
Үлэһит дьоҥҥор чугаскын.
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ХОҺООНУМ ХОМОҔОЙ ТЫЛЛАРА

Хоһоонум хомоҕой тыллара 
Хомуллуҥ туундарам иэниттэн, 
Хостонуҥ хомурах хаарыттан, 
Хомуллар ыһыллар өҥүттэн.

Хоһоонум хомоҕой тыллара 
Холбоһуҥ сиккиэр салгынтан, 
Хотугу тыйыс айылҕам 
Хоһуун үлэһит дьонуттан.

Хоһоонум хомоҕой тылларын 
Ситимнээ тыыннаах айылҕам, 
Ситимнээ хотугу оһуордуу 
Санаам иэйиилээх ыллыгын.

Оччоҕо хоһоонум тылыгар 
Хотугу айылҕам киэркэйиэ, 
Уоттаах төлөнүнэн итийиэ 
Иэйии тылынан силигириэ.

Оччоҕо хоһоонум тыллара 
Уостубат тапталы көбүтүо,
Үлэ күүрээнин күодьүтүө, 
Үүнэр күммүтүн уруйдуо.

Оччоҕо хоһоонум тыллара 
Айылҕам чыычааҕын ыллатыа, 
Айылҕам дьиктитин арыйыа, 
Бар дьоммун долгута үөрдүөҕэ.
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ТУРУНУҤ!

Турунуҥ туундарам 
Табаһыт дьонноро! 
Төрөөбүт үөскээбит 
Төрүт эйгэбит 
Тутулун, иччитин, 
Табабыт төлкөтүн, 
Тускулун туһугар 
Түмүктээх үлэни 
Төлкөлүүр инниттэн, 
Талыы табаны 
Табатык сүүмэрдээн 
Төрүөх элбэҕин 
Тоҕо тардан,
Таба ахсаанын 
Тыһыынчанан элбэтэн, 
Төрөппүт дьоммут 
Төрүт идэлэрин 
Туругурдар туһугар 
Тииһигирэн, тиллэн, 
Тыыллан-хабыллан 
Түбүктээх үлэҕэ 
Түбүгүрэн турунуҥ!
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ТАПТЫЫБЫН ХОТУГУ ДОЙДУБУН

Таптыыбын төрөөбүт хотугу дойдубун, 
Тымныынан аргыйар хараҥа кыһынын, 
Таптыыбын киэҥ да киэҥ туундарабын, 
Табалар көччүйэ мэччийэр хотуту кыраайбын.

Таптыыбын төрөөбүт хотугу дойдубун,
Кытара мөлбөйөр күммүт тахсыытын, 
Сырдаатар сырдыыр сандал сааһын, 
Сылыйдар сылыйар кылгас сайынын.

Таптыыбын төрөөбүт хотугу дойдубун 
Күһүҥҥү айылҕам саһарбыт көстүүтүн, 
Төннөр хаас лыҥкынас саҥатын 
Истэммин үөрэбин утуйар тардыытын,

Таптыыбын төрөөбүт хотугу дойдубун 
Өбүгэ дьоннорум иҥэрбит үгэстэрин,
Үйэттэн үйэҕэ салҕанар дьарыктарын 
Үлэттэн дьоллонор хорсун дьоннорбун.
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ТУУНДАРАҔА САА' .

Кыһыҥҥы кыыдаан тымныыга 
Куустаран ньимийбит туундарам, 
Сааскы сылаас сардаҥам 
Сылыйан уһуктар айылҕам.

Туундараҕа саас —
Тула өттүҥ сэргэхсийэр, 
Көтөр-сүүрэр саҥатынан 
Хоту дойдум киэркэйэр.

Туундараҕа саас —
Тыыннаах уйулҕа тиллиитэ 
Айылҕа тардар күүһүттэн 
Аһыллыа дууһаҥ иэйиитэ.

Туундараҕа саас —
Салгыҥҥа тахсыаххын баҕарыаҥ, 
Сааскы ньургуһун тыллан, 
Айылҕа кэрэтин эн таптыаҥ.
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КУОТАЛАҺЫЫ КҮӨНҮГЭ*

Сыыдам сымса көтүүнэн, 
Сыа хаары тибиилэнэн 
Сындыыс аллаах табалар 
Сырса-ойо турдулар.

һэй, һэй, табаларыам, 
Тэбис-тэҥник, дайа-көтүҥ, 
Күөн көрсүу күөнүгэр 
Бастыыр курдук сүүрүҥ.

Күүттэриилээх үөрүү күнэ 
Көс дьоммор үүннэ,
Көхтөөх үлэ күөнүн 
Күөдьүтэн истэр сүлүөппүт.

һэй, һэй табаларыам, 
Тамалдьытан көтөн иһиҥ! 
Куруук кэрэ сүлүөккэ 
Бастаан кэлиҥ биэтэккэ.
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ХАЛЛААҤҤА МИЧИҤНИИР СУЛУСТАР

Халлааҥҥа мичиҥниир сулустар 
Дууһабар кэрэни соҥнууллар, 
Эйэҕэс мичээри бэлэхтээн, 
Элбэҕи эрэйэр курдуктар.

Халлааҥҥа мичиҥниир сулустар 
Кулгаахпар сипсийэн кэпсииллэр, 
Айылҕа кэрэтин туойарга 
Анаммыт тыллары этэннэр.

Халлааҥҥа мичиҥниир сулустар 
Бэйэбин угуйан илдьэллэр, 
Айылҕа кистэлэҥ алыбар 
Дьикти иэйиитин биэрэллэр.

Халлааҥҥа мичиҥниир сулустар 
Сипсийэн кэпсииргэ дылылар; 
Сиргэ баар олохпут өруүтүн 
Кэрэтин, кэскилин, күндүтүн.
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АЙАН ЫРЫАТА

Хараҥа киэһэҕэ 
Ыраахтан туруктаан,
Сулуһу тутуһан 
Сиэллэрэн иһэбин.

Хараҥа киэһэҕэ 
Сулустар чаҕылхай уоттаахтар. 

Табаккам барахсан 
Сиэлэн ис түргэнник,
Табаһыт дьиэтигэр 
Дьоннор күүтэллэр.

Хараҥа киэһэҕэ 
Сулустар чаҕылхай уоттаахтар. 

Систэр, алыылар 
Сээннэр, үрэхтэр 
Сиэллэрэн истэххэ,
Син хаалан иһэллэр.

Хараҥа киэһэҕэ 
Сулустар чаҕылхай уоттаахтар. 

Ырыабын ыллыыбын 
Олоҕум туһунан,
Долгуйа туойабын,
Дойдубун, дьоннорбун.

Хараҥа киэһэҕэ
Сулустар чаҕылхай уоттаахтар.
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КЭЛИИЙ, МИЭХЭ ТУУНДАРАҔА

Кыырпах хаартан ойуоккалаан, 
Кыыдаан кыһын кыйданар, 
Күммүт уота сылаанньыйан, 
Сандал сааспыт сандаарар.

Өрүү күүтэр тапталым,
Түүлбэр көстөр кыысчааным, 
Сааскы күннүү сандаарыйан, 
Кэлиий, миэхэ туундараҕа.

Кэлиий, миэхэ туундараҕа 
Күммүт өссө сылыйан, 
Кутум-сүрүм сэргэхсийиэн, 
Сирим-дойдум кэрэтийиэн.

Кэлиий, миэхэ туундараҕа 
Дууһам миэнэ ыллыаҕын, 
Дойдум миэнэ силигириэн, 
Таптал сибэккитинэн симэниэн.
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УМНУМА

Умнума билиҥҥи табаһыт 
Урут эмиэ бу туундараҕа 
Олорбута ээ, өбүгэ табаһыт 
Олоҕун анаабыта табаҕа.

Умнума өбүгэ дьоммутун 
Утум бигэ санааларын, 
Кэлэр кэмҥэ тускулбутун 
Өбүтэ дьарыга салҕанарын.

Умнума өбүгэ дьоммутун 
Үтүө-кэрэ үгэстэрин, 
Табаһыт мындыр идэтин 
Салгыы илдьэр иэспитин.

Умнума билиҥҥи табаһыт 
Урут эмиэ бу туундараҕа 
Олорбута ээ, өбүгэ табаһыт 
Олоҕун анаабыта табаҕа.
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ТУУНДАРАМ САЙЫНА

Туундарам сайына чэлгийэн, 
Тулабыт көҕөрөн кэрэтиэн, 
Сибэкки сытынан илгийэн, 
Симэнэн киэркэйэн эрдэҕиэн!

Бу кэрэ айылҕа барахсан 
Дьиримнии-мичиҥнии турдаҕыан, 
Бу маннык кэрэни харыстаан 
Күммүт күлүмнүү тыктаҕыан!

Төрөөбүт үөскээбит эйгэбит 
Тыыныахха салгына чэбдигиэн, 
Бу кэрэ куруутун чэлгийиэн, 
Көҕөрө унаарыан хайдаҕыай?

& 78 к»



МИН ТОҤУС УОЛАБЫН

Хоту муора биэрэгиттэн 
Тайаан олорбут обүгэлэртэн, 
Төрөөн, ууһаан үөскээбит 
Тонус уола буолабын.

Хоту дойду эйгэтигэр 
Хатан, тоҥон эрчиллэмм!
Уустук олоххо мускулламл 
Тонус уола буолабын.

Тонус уола буоламмын,
Көс сылдьар олохтоохпун,
Таба иитэр дьарыктаахпын,
Көһө сылдьар болохтоохпун.

Тонус уола буоламмын, 
Туундарам кырсатын бултуубун, 
Олоҕум уустук суолуттан 
Мындыр өйү мунньунабын.

Тоҥус уола буоламмын,
Ардыгар буурҕалыын ыллаһабын, 
Сороҕор силлиэлиин сэлэһэбин, 
Суолбун сулустартан ыйдарабын.

Дойдубун хоһуйан ыллыыр 
Туундарабын күндүтүк саныыр, 
Өбүтэ дьарыгын салгыыр 
Тонус уола буолабын.
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мин эмиэ..
Сылдьыбытым ээ, мин эмиэ 
Сайын, кыһын тордох дьиэҕэ, 
Дьүкээбил оонньуур сырдыгар 
Дьоммор, таптыыр туундарабар.

Үөскээбитим ээ, мин эмиэ 
Эһиги курдук туундараҕа, 
Иитиллибитим ээ, мин эмиэ 
Табалаах, кырсалаах айылҕаҕа.

Мин эмиэ өбүгэ дьоммут 
Олорбут сирдэрин ытыктыыбын,
Мин эмиэ обүгэ дьоммут 
Олохторун, үгэстэрин салгыыбын.

Мин эмиэ эһиги курдук 
Өбүгэ дьарыгын таптыыбын,
Санаам, дууһам алгыһын
Эһиэхэ, туундарам дьонугар, аныыбын.
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МИН ЭЙИЭХЭ, АНААБЫР

Мин эйиэхэ, Анаабыр 
Элдэн оонньуур онүгтэн 
Олох кэрэ сибэккитин 
Ылҕаан биэрдэрбин.

Таптыыр дойдум, Анаабыр, 
Кэлэр кэмиҥ чэлгийиэ, 
Чолбон сулус уотунуу 
Чаҕыл уотунан симэниэ.

Барҕаран иһиэххин, Анаабыр, 
Бар дьоҥҥор биэрдэргин, 
Буурҕаҥ модун күүһүттэн 
Модун санаа ситимин.

Мин эйиэхэ, Анаабыр,
Аатыра туруоххун баҕарабын: 
Сыыдам сындыыс табаттан, 
Саһан сытар алмаастан.
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м и н  и й э м

Тымныы аргыйар, тыалынан үргүйэр 
Туундарам уһуга көстүбэт иэнигэр,
Көс сылдьар дьиэ-кэргэн аймаҕар 
Күн сирин көрбүтэ — мин ийэм.

Эдэркээн күөгэйэр, тырымныыр кэмнэрэ 
Эпсиллэр эрэйдээх, сыыйыллан ааспыттар,
Таба, булт дьарыктаах көс ыал аймаҕар 
Түбүктээх дьылларга олорбут — мин ийэм.

Эрэйдээх олохтон элбэххэ үөрэммит 
Эдэр саас эрчимэр куустаран,
Эр дьонтон хаалсыбат үлэһит
Мас кэрдэ, болуокка сылдьара — мин ийэм.

Майгылаах үтүөтэ, дьүһүннээх кэрэтэ 
Манньытар мичээрдээх, ып-ыраас дууһалаах, 
Иэйиилээх ырыалаах, уостубат тапталлаах 
Нап-нарын, күн-күбэй — мин ийэм.

Иҥэрбит таптала уостубат төлөөннөөх,
Санаабыт ырата самныбат саргылаах,
Умнуллубат дьикти кэрэ мөссүөннээх
Санаан эрэ ылларбын, тоҥуй сүрэҕим ньүөлүйэр.
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ААР-СААРГА ААТЫРДЫҤ САХА ДЬАХТАРЫН

Урааҥхай сахалар,
Тыйыс айылҕаҕа хатарыллан үөскээбит 
Саха омук силигирии тиллиэҕин,
Саҥа олохпут чэлгийэ сайдыаҕын 
Аар-саарга аатырдыҥ Саха дьахтарын.

Урааҥхай сахалар,
Олохпут Туйаарыма Куотун,
Олохпут тапталын ньургуһунун, 
Олохпут төрүгүн-кэскилин — 
Аар-саарга аатырдыҥ Саха дьахтарын.

Урааҥхай сахалар,
Үйэлээх олохпут быстыспат сорҕотун, 
Үгүспүт күүгэр дьиэ-кэргэн иччитин — 
Аар-саарга аатырдыҥ Саха дьахтарын.

Урааҥхай сахалар,
Олоҥхо ыратын, олохпут тускулун, 
Омтуолаах олугун тупсарар туһугар 
Күн-күбэй ийэни, олохпут кутун 
Аар-саарга аатырдыҥ Саха дьахтарын.
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СИЭННЭРБИТ

Тахсар күммүт сардаҥата,
Туолбут ыйбыт ыйдаҥата,
Таҥара биэрбит чыычаахтара — 
Эбээ, эһээ сиэннэрэ.

Сайдыы — үүнүү кэрэһиттэрэ, 
Сайаҕас санаа илдьиттэрэ, 
Үерүү-көтүү артыыстара —
Үүнэн иһэр сиэннэрбит.

Сарсыардааҥы саһарҕабыт 
Сайан киирэр аргыһа,
"Эбээ, Эһээ!"— диэн чуопчаарбыт 
Элбэх кэпсээн уолчааммыт.

Дьиэбит иһин сибэккитэ —
Лилия кыыспыт кэллэҕинэ,
Ыллыы, ыллыы чуопчаараллар 
Чыычаах курдук дайаллар.

Онно үөрбүт санааҕа 
Оонньуур эбээт дууһаҕа —
Олох дьикти музыката,
Олох кэрэ кустуга.
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ОҔОМ БАРАХСАН

Үрүҥ күнүм үрүмэччитэ, 
Үүнэр күнүм үөрүүгэ,
Үтүө санаам иэйиитэ, 
Үөрүүм-көтүүм кустуга.

Оҕо, оҕом барахсан 
Чуопчаарыйар ымыычааным, 
Оҕо, оҕом барахсан 
Чаҕылыйар көмүсчээним.

Күөх сирэм дойдубар,
Киһи буолар дьылҕабар, 
Окко түспүг оҥоһуубар,
Оҕо буолар мин дьолум.

Оҕо, оҕом барахсан 
Сандаарыйар сардаҥам,
Оҕо, оҕом барахсан 
Силисчээнэм, кэскилээнэм.
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ЫРА САНАА САҔАҔА

Олох ыраах саҕаҕы 
Арыт сэмээр одуулуубун,
Туох эмит туһалааҕы 
Бул\арбын диэн толкуйдуубун.

Ол саҕахха тиийдэхпинэ,
Саҥа кэрэ эйгэтин
Быыһын аргыый сэгэттэхпинэ,
Көрдүүрбүн булар эрэллээхпин.

Оо, ол ыраах саҕаҕы 
Тиийэн арыйар буолларбын, 
Кыһыл өҥнөөх былааҕы 
Онно тиийэн астарбын...

Саҕах дьиҥнээх сырдыга 
Угуйа абылаата сүрэхпин,
Ыра санаам кырдьыга 
Ыга кууста бэйэбин.
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ДОЛГАН-КОРЧАГИН

Ыанньыйбыт хара былыттан 
Чаҕылҕан чаҕылыс гынарыныы, 
Олох эдэр сааскыттан 
Охторбута эйигин ыарыы.

Өр кэмҥэ хаампат буолуу 
Өһүлбэтэ эн санааҕын,
Олоххо, кэрэҕэ дьулуһууҥ 
Кынаттаата эн дууһаҕын.

Санааҥ күүһүн уруйдуубун 
Сайда, айа сытаргын,
Санааҥ кэрэ тускулун 
Алгыс тылын аныыргын.

Эн олоҕуҥ дьылҕатыгар 
Оҕолоруҥ санаа хоту 
Олох силиһин туттулар,
Олох суолун тыырдылар.

Долгуйа, үөрэ этэбин 
Долган Корчагин-Леня 
Уҥа, хаҥас кынаттартан 
Дууһаҥ астыныа үөрүүттэн.

Олох суола силис тардан,
Очуос хайалары дабайан,
Эн, ыра санааҥ
Салҕаннар салҕана туруохтун!
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КЫБЫСТЫМА ДЬЫЛҔАТТАН

Күн сирин дьонугар 
Элбэх араас кыһалҕа,
Биир тэҥ дьылҕаны 
Биэрбэт эбит айылҕа.

Сорох сиргэ түһүөҕүттэн, 
Сорох араас ыарыыттан, 
Сорох дэҥ туттунууттан 
Тэҥэ суох дьылҕаланар.

Оннук дьылҕа далыгар 
Аймыыр эбээт дууһаны, 
Олох ыар музыката 
Ааспат сүрэх бааһыныы.

Олох күүстээх тардыыта 
Тирэх буолар дьылҕаҕа, 
Күүстээх санаа кыната 
Төрүт буолар олоххо.

Кыбыстыма дьылҕаттан 
Күн сирин киһитэ,
Көрүүй киэҥник толкуйдаан 
Күн сирин күндүтүн.
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БИЛСЭР ҮӨРҮҮ ТҮГЭНИТТЭН

Саха поэта С.Е.Дадаскиновка

Ханна баҕарар көрүстэргин 
Хаһан түбэһэр билистэргин,
Умнуоҥ суоҕа кинини,
Бэлиэ куолас иччитин.

Билсиэҥ, истиэҥ киниттэн 
Саха омук былыргытын,
Саха киһитин талаанын,
Саха ыра санаатын.

Билсэр үөрүү түгэнигэр 
Баар курдук кинилиин,
Саха чулуу талааннара 
Кэрэҕэ уһуйар алыптара.

Билсэн үөрбүт санаабар 
Саха дьиҥнээх поэтын,
Айар алгыс санаата 
Иҥэн хаалла дууһабар.
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ОО, АРАЙ..

Эн эппэт кистэлэҥ тапталгын 
Эттин арай, хара тыа кэҕэтэ,
Элбэҕи этиэхтээх сайаҕас санааҕын 
Эттин арай, ырыанан күөрэгэй.

Оө, ол онтон, мин дууһам 
Төһөлөөх үөрүөҕүн билбэппин,
Оо, ол оннук, үөрүүлээх түгэҥҥэ 
Тапталгын этэҥҥин, арай, эн үөрдүүй.

Мин күүтэр, сэрэйэр сүрэҕим 
Эйигин күүтэртэн сылайбат,
Ахтылҕан санаабын манньытар санааттан 
Киэһээҥҥи чуумпуга хонууга хаамабын.

Оо, бу маннык намыын киэһэҕэ 
Айылҕа чуумпута кэрэтиэн,
Оо, арай эн биһи иккиэммит 
Аргыыйдык хаамсан, сиэттиһэн истэрбит.
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ҮС САХА СҮГҮРҮЙҮӨ

Саха улуу тойуксута, уҥ к ууһ ут э  
С.А.Зверевка — Кыыл уолугар аныыбын

Сахалартан баар этэ,
Сахаларга баар эбит,
Сахаларга баар буолуо 
Улуу талаан — Кыыл уола.

Аан ийэ айылҕаттан 
Анаан илэ айдарыылаах,
Үс түһүмэх кылыһахтаах 
Үтүө кэрэ куоластаах.

Үтүмэн кэмнэргэ аатырыа,
Үгүс үйэлэргэ сураҕырыа,
Саха омук Өбүтэтэ,
Саха талаан киһитэ.

Кини дьиҥнээх үҥкүүтүн,
Кини кэрэ тойугун,
Көрөн-истэн хаалбыттар 
Дьиҥэ дьоллоох курдуктар.

Кэлэр кэмҥэ үөрэтиллиэҥ,
Сүрэхтэргэ өрүү тиллиэҥ 
Саха тойук ырыаһыта —
Саха кэрэ үҥкүүһүтэ.

Бу улуу киһиэхэ,
Бу дьиҥнээх сахаҕа,
Бу дьиҥнээх талааҥҥа 
Үс саха сүгүрүйүө.
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ЭЙИЭХЭ АНААММЫН ЫЛЛЫЫБЫН

Мин өрүү эйигин саныыбын 
Маҥнайгы кистэлэҥ сүрэҕим тапталын, 
Хоп-хойуу хатыҥнаах чараҥҥа 
Хаамаргын кистээммин одуулуу турарбын.

Омуннаах санаабар дьиҥнээхтик ылларан, 
Ол онтон уйдаран-дайдаран,
Үйэлээх кистэлэҥ тапталбын этэрдии 
Эйиэхэ анааммын ырыабын ыллыыбын.

Ыллыыбын үөрбүт санаабын биллэрэн, 
Ып-ыраас тапталбын таайтаран,
Күлүмнэс күннээх үөһэ халлаантан 
Күннүүн кыттыһан эйигин кууһаары.

Эйиэхэ анааммын ырыаны ыллыыбын 
Эйэҕэс санаалаах дууһам иэйиитин,
Эйиэхэ туһаайан сүрэҕим баҕатын 
Таайтаран ыллыыбын тапталым таайыытын.
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БЭЛЭХТЭЭ ЭЙЭҔЭС МИЧЭЭРГИН

Мин таптыыр эдэркээн кыысчааныам, 
Миэхэ бэлэхтээ эйэҕэс мичээргин,
Мин дууһабар таптал иэйиитин 
Күөрэгэй ырыата дуораччы ыллатыан.

Мин таптыыр эдэркээн кыысчааныам, 
Миэхэ бэлэхтээ сүрэҕиҥ сылааһын,
Мин тоҥуй, килбик бэйэм
Тапталтан сылыйан талбааран ылыаҕын.

Мин таптыыр эдэркээн кыысчааныам, 
Миэхэ бэлэхтээ санааҥ ыратын,
Оччоҕо өйүм-санаам сырдаан,
Таптал сибэккитин хомуйа барыахпын.

Мин таптыыр эдэркээн кыысчааныам, 
Миэхэ бэлэхтээ таптал мичээрин,
Мин дууһам үөрэн аһыллыаҕын, 
Тапталбын этээри ырыаны ыллыахпын.
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ХАРА ХАРАХХАР.

Хара, хара хараххар,
Хойуу уһун кыламаҥҥар, 
Түспүт хаар килбэҥниир, 
Тахсар күннүү чаҕылыҥныыр.

Онно үорбүт хараххар 
Оонньуур үөрүү чаҕылыгар, 
Килбик бэйэҥ аһыллыаҕын, 
Сандал саастыы сандаараҕын.

Арыт санньыар хараххар 
Хараҥа былыт халыйар,
Ол түгэҥҥэ санаа баар 
Олох ыара ыйыллар.

Арыт хараҕыҥ сыдьаайа 
Кый ыраах угуйа,
Кэлэр кэми күүтэрдии 
Күлүм-аллайа мичиҥниир.

Эн хара хараххар 
Эйэҕэс мичээри кэтэһэбин, 
Эрэл, үөрүү кыымынан 
Оонньуур кэмин күүтэбин.
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ХАЙДАХ, АМА, УМНУОМУЙ.

Хайдах, ама, умнуомуй... 
Сырдык ыраас сэбэрэҕин, 
Уп-уһун суһуоххун, 
Хатыҥыр, иинэҕэс бэйэҕин.

Хайдах, ама, умнуомуй... 
Наҕыл холку бэйэҕин, 
Нап-нарын хамсаныыгын, 
Сылаас эйэҕэс мичээргин.

Хайдах, ама, умнуомуй...
Эн кэрэ дьүһүҥҥүн, 
Хараҕыҥ сырдык чаҕылыгар 
Таптал уотун көрбүппүн.
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БАҔАРАБЫН

Баҕарабын ээ, мин 
Сахам сирэ барахсан 
Сайда, барҕара туруон, 
Урааҥхай саха дьоллонуон.

Баҕарабын ээ, мин 
Саха омук быһыытынан 
Силигирии, сайдан иһиэн,
Күлүм күннүү күндээриэн.

Баҕарабын ээ, мин 
Саха сахалыы саҥарыан,
Саха сахалыын өйдөһүөн, 
Сарсыҥҥы кэскилин ыралыан.

Баҕарабын ээ, мин
Саха дараҕар сарыннаныан,
Саха мэтэҕэр түөстэниэн,
Уһун дьылыгырас уҥуохтаныан.

Баҕарабын ээ, мин 
Байанай сахаҕа тосхойуон, 
Байылыат олох туһугар 
Бар дьонум үлэттэн дьоллонуон.
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БИҺИГИ, САХАЛАР..

Үс сүдү утахтан 
Үүнэн сиппит омукпут,
Хачыгыр олоҕо олохтоммут 
Хабала түрмэ дойдулаах.

Биһиги, сахалар...
Баттык буолбут бэлиитикэбит 
Баһаам элбэх содулларын,
Сибиир атын омуктарыныын 
Эппитинэн, хааммытынан биллибит.

Биһиги, сахалар...
Улуу нуучча норуотун 
Убай туттан үүнүөҕүҥ!
Үчүгэйтэн, бастыҥтан 
Үлүмнэһэн үөрэниэҕиҥ!

Биһиги, сахалар...
Аллар үйэ аалсыытыгар 
Ааһар үйэ биэтэгэр,
Бэйэбитин бас билинэн,
Барҕара сайдан иһиэҕиҥ!

Биһиги, сахалар...
Сайдыы, үүнүү оҥкулугар 
Куту-сүрү сомоҕолоон,
Сиэрдээх өйү холбооттоон 
Биир сыалга түмүллүөҕүҥ.

Биһиги, сахалар...
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и т э ҕ э й  ИТЭҔЭАИ

Саха омук эрэлин 
Сайдан биллэн иһиэҕин,
Саҥа саха аартыгар 
Күөдьүтүҥ сахабыт итэҕэлин.

Ол итэҕэл тиллиэҕин 
Итэҕэй, сири, халлааны, 
Итэҕэй, дьикти айылҕаны, 
Итэҕэй, өбүгэ үгэһин.

Итэҕэй, айыы киһитин, 
Итэҕэй, таҥара үөрэҕин, 
Итэҕэй, сиэри-туому,
Итэҕэй, куту-сүрү.

Итэҕэл саха тиллиитэ,
Итэҕэл саха сайдыыта, 
Итэҕэл саха барҕарыыта, 
Итэҕэл саханы аатырдыа.

Итэҕэллээх саха күүстээх 
Итэҕэллээх омук модун, 
Итэҕэллээх норуот төрүттээх 
Итэҕэллээх омук кэскиллээх.
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САХАМ СИРИН АЛМААҺА

Сахам сирин алмааһа 
Сааскы күннүү чаҕылхай, 
Сүүс араас өҥүнэн 
Оонньуур уота сандаархай!

Сахам сирин алмааһа 
Сахам дьонун кэскиллээтэ, 
Саҥа үйэ аартыгар 
Сайдар суолун түстээтэ.

Саха сирин алмааһа 
Аан дойдуга билиннэ,
Саха омук быһыытынан 
Аан дойдуга иһилиннэ.

Уруй, тускул! Саха алмааһа! 
Сайдар үйэҕэ тириэрдэ, 
Саха санаатын кынаттаата, 
Саха киһитин үөрдэ.
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УЛУУ ТУНАХ ЫҺЫАҔАР

Улуу Туймаада хочотугар 
Улуу тунах ыһыаҕар,
Үрүҥ айыы туналыгар 
Үүннүн саха үөрүүтэ.

Күлүм мэҥэ күнү 
Көрсүү үөрүү түтэнигэр 
Үөрүүй, билгэ иэйэхсиппит 
Үөрүүй, нарын дууһабыт.

Улуу тунах ситимиттэн,
Саха үөрбүт алыбыттан,
Иҥэн сылдьар иэйиититтэн 
Ыһыах күөнэ ньиргийдин.

Истиҥ иһирэх иэйиилээх 
Алгыс санаа этилиннин,
Тойук санаа туойулуннун 
Үөрүү ырыата ылланнын.

Күөх кырыска көрүлээтин 
Күөн көрсүү күөнэҕэ,
Түһүлгэ уруйун ыллыннар 
Бөҕөстөр, Дуоланнар, Боотурдар.

Улуу тунах ыһыаҕар 
Өрөгөйдөөх сахабыт сайдыыта, 
Саргылан омукпут дьылҕата, 
Суһумнаа төрөөбүт дойдубут.
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КҮН ТАХСЫЫТА

Анаабырга күн тахсыыта 
Саамай тымныы үгэнэ —
Күммүт саҥа сардаҥата 
Быгыа сыыйа сэрэнэ.

Халлаан тыала ыйылыыр,
Халыйар тымныы тумана 
Сирэйи тэһитэ салаамахтыыр, 
Сыыйа быһыта кымаахтыыр.

Күн тахсар үөрүүтүн 
Куттаабат халлааммыт тымныыта, 
Баһыйар сырдык сардаҥата 
Баһыйар балысхан үөрүүбүт.

Кэрэтиэн, күммүт сырдыга 
Күн уота туундарам иэнигэр 
Күлүмнүү-мичиҥнии оонньуура, 
Көҥүллүк күндээрэ тыгара.
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КҮНҮ КӨРСӨ

Күнү көрсө 
Иэйии санаа 
Илбис тыла 
Күлүм гынна.

Күнү көрсө 
Күүстээх санаа 
Күөххэ көччүй, 
Күөҥҥэ көрүс.

Күнү көрсө 
Кэскил санаа 
Кэрэ кыымын 
Кууһан ыллын.

Күнү көрсө 
Тускул санаа 
Уруй тылын 
Туһаай дьоммор.

Күнү көрсө 
Алгыс санаа 
Алгыс тылын 
Анаа дьоммор.

Күнү көрсө 
Көҥүл дьонум, 
Күүрэн туруҥ 
Күүстээх үлэҕэ!
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КЭРЭТИЭН, ЭДЭР СААС

Кэрэтиэн, сааскы кэм 
Куруутун эргиллэн иһэрэ, 
Кэрэтиэн, эдэр кэм 
Куруутун сандаарар чаҕыла.

Кэрэтиэн, айылҕа кэрэтэ 
Куруутун угуйа турара, 
Кэрэтиэн, олоххо тапталбыт 
Куруутун салҕанан барара.

Кэрэтиэн, ньургуһун сибэкки 
Хаар быыһынан үүнэн тахсара, 
Кэрэтиэн, эдэр саас 
Олоххо эрэллээх дьулуура.

Умнуллубат кэрэ кэм 
Эдэр саас, эдэр саас!
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ЫЛЛАА, САХА ЫЧЧАТА

Сарсыардааҥы саһарҕа 
Сандаарыччы тыгыыта, 
Түүҥҥү түспүт сиик таммаҕа 
Чаҕылыччы сандаарыыта.

Ыллаа, саха ыччата,
Ыра санааҕын хоһуйан, 
Ыллаа, саха ыччата,
Кэлэр кэмҥин уруйдаан.

Олох саҥа силиһин 
Оһуор курдук ойуулаан,
Саҥа кэлбит үйэбит 
Үүнэр күнүн айхаллаан.

Кэлэр кэскил сардаҥатын 
Кэнчээри ыччакка анаан,
Күн сирин кэрэ араҥатын 
Көмүс куоласкынан хоһуйан.
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ДЬОА, ҮӨРҮҮ ТҮҺҮЛГЭТЭ

Анаабырга саҥа ыал 
Үөскүүр кэрэ киэһэтэ, 
Дьиҥнээх таптал түмүгэ 
Дьол, үөрүү түһүлгэтэ.

Үүммүт үөрүү киэһэтэ 
Уоллаах кыыһы долгутар, 
Кэрэ кэскил тэриллиитэ 
Киһи аймах кэскилэ.

Үөрбүт харах чаҕылыгар 
Үөрүү кыыма ыспахтыыр, 
Күммүт уотун сардаҥата 
Эдэр сааска сандаарар.

Уоллаах кыыспыт сүрэхтэрин 
Уостан хаалбат тапталларын, 
Өрүү илдьэ сылдьыахтара 
Байылыат олоҕу тутуохтара.

Дьол, үөрүү түһүлгэтэ 
Дьолго уһуй куруутун, 
Дьоллоох ыалбыт сэргэтэ 
Үйэ сааска туруохтун.
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ИЙЭМ УҤУОҔАР

Төрүт дьонум өтөҕөр,
Туундарам киэҥ иэнигэр,
Тиэтэл сопкатын үрдүгэр 
Тиийэн кэлэн турабын.

Турабын тобөбүн санньытан, 
Төрөппүг ийэм унуоҕар, 
Таптыыр ийэбин кэриэстээн 
Санньыардаах санааҕа ылларан.

Саныыбын кыракый кэмнэрбин: 
Эйиэхэ атаахтыыр түгэммин, 
Эмиий эмэн соппойорбун,
Эн түһэххэр олорорбун.

Саныыбын эйигин ахтарбын, 
Саҥа үөрэнэ сылдьарбын,
Эн ыыппыт кэһиигин тутаммын, 
Үөрэммин хаһыытаан ыларбын.

Ийэкээм, ол ааспыт кэмнэр 
Өйбүттэн букатын сүппэттэр, 
Төһө да сааһыран турдарбын 
Өрүүтүн субу баар курдуккун.

Ийэкээм, эйиэхэ анааммын, 
Барҕа махтал санаабын, 
Туундарам күүстээх салгына 
Куруутун тириэрдэ туруоҕа.
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СИБЭККИ

Кэрэтиэн, ойуулаах ырбаахы 
Кыыс оҕону киэргэтэрэ, 
Кэрэтиэн, дьэрэкээн сибэкки 
Сир ньуурун симиирэ.

Кэрэтиэн, нап-нарын сибэкки, 
Кэрэтиэн, чап-чараас сибэкки, 
Кэрэтиэн, сып-сырдык сибэкки, 
Кэрэтиэн, айылҕа кэрэтэ.

Кэрэтиэн, аптаах айылҕам 
Куруутун тыыннаах сибэккитэ! 
Ыраас санаа сардаҥата,
Ыраас таптал иэйиитэ.

Кэрэтиэн, сайыммыт бэлэҕэ 
Дьэрэкээн сибэкки оһуора, 
Муҥутуур көнньүөрбүт айылҕам 
Силигирии чэлгийбит симэҕэ.
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ЭЙИИГИН САНААН.

Утуйа сытан,
Уһуктан кэлээт,
Эйиигин санаат, 
Уйгуурдум эбээт!

Эйиэхэ эрэ анаан,
Эгэлгэ тылы тиһэн,
Мин ыллыах буолан, 
Уһуктан кэллим.

Күндүтүк саныыр,
Күн тэҥэ таптыыр,
Мин күндү доҕорум, 
Кэскилим, олоҕум!

Эгэлгэ мин санаам 
Эйиэхэ тиийиэхтин! 
Эйиэхэ анаан,
Мин ырыам дьиэрэйдин!
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СИРИ, КҮНҮ ТАПТЫАҔЫҤ!

Сири, күнү таптыаҕыҥ,
Кыыстаах уоллуу саныаҕыҥ. 
Кинилэр уохтаах тапталларын, 
Күөҕү чэлгитэр аналларын.

Сири, күнү эргийэн,
Сипсийэн уостубат тапталын, 
Күммүт үөрбүтүн биллэрэн, 
Сылааһын, сырдыгын бэлэхтиир.

Сарсыарда ахсын нарыннык 
Ахтыһан, уураһан ылаллар, 
Киэһэ буоллун аайытын 
Килбиктик сыллаһан арахсаллар.

Айылҕаҕа сирдээх күн 
Алыптаах күүстээх тапталлара, 
Араҥаччылыыр өрүүтүн 
Харыстыыр олохпут кэскилин.

Ол иһин киһиэхэ
Күн сырдыга сардаҥалаах,
Ол иһин сиргэ —
Киһи буолуу баҕалаах.

Сири, күнү таптыаҕыҥ,
Сырдык ыраас сарыаллыы,
Олох дьиҥнээх сыдьааннарын, 
Оҥкул буолбут олуктарын.
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