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СҮРЭХПЭР MA Н ПУР, ЧУВАШИЯ!
1980 сыллааҕы хаҕыс, тымныы саас этэ. Ыам
ыйын ортотун эргин бы ыылааҕа. Би иги Чу
вашия киинигэр Чебоксарыга тылбаасчыттар
семинардарыгар бара сылдьарбыт — Россия хас
да республикаларыттан, уобаластарыттан уонтан эра тахса этнбит. Москваттан семинары
салайа С. Шуртаков, Н. Ершов, Р. Виновен,
Р. Бухараев, о. д. а. бааллара — бэйэбитинээҕэр бзрт кыранан аҕынах этилэр. Бурят Гунга
Чимнтов, башкир Асхаль Ахметкужин, гор
ноалтаец Паслен Самык уонна сахалартан мин
буолан, бэйэбит тылларбытыттан нууччалыы
тылбаастаабат дьоннор, ырыты ыыга олус активнандык кыттыбакка, үксүгэр истээччи эрэ
КӲРДУК олорорбут. Онуоха Шуртаков: — Сорохтор тылбааска элбэхтик эриллпбит дьон
эбиккит, онон соччо үорэнэ да сатаабаккыт
чахчы. Арай кэлэ сылдьыбыт бэлпэҕит буолан
бу бырааттыы чуваш норуотун суруйааччыларыттан ними омит тылбаастаатаргыт — семи
нар суола-ии э ол буолуо этэ,— диэн бэрт сымнаҕастык этэр бы ыылааҕа. Чувашия суруйааччыларын оччотооҕу саланааччыта Анатолий
Емельянов: «Хардарыта тылбааста ан сахалардыын сибээ и олохтуохха, эи би иги классикпыт поэматын '<Нариспии» тылбаа ын овгордоргун...» — дизбитэ. Чуваш доҕорум, уруккута
телережиссер Михаил Антонов миэхэ ол тылбаа ы букатын сорудахтаан кэбиспитэ диэххэ

сөп, оттон чуваштар народнай поэттара бокуонньук Педер Хузангай уола, критик уонна
литературовед Атнер Хузангай, Константин
Иванов суруйууларын хомуурунньугун бэлэхтээбитэ, онно маннык суруйбута: «...от семьи
Хузангай. Чтобы Нарспи прозвучала и на якут
ском языке.» Саҥа билсэн доҕордоспут киим — оннооҕу олохтоох нуучча суруйааччыта
Николаи Стуриков эмиэ ол улэҕэ утүрүйэ сатыыра. Мин улам-у.тгам туллаҥнаан барбытым
уонна собүлэ зн «ээх» диэн кэбиспипппп кулгааҕым эр:) истин хаалбыта...
Күннэр-дьыллар аа ан испиттэрэ да, саҥа
докотторум мин «ээх» диэбиппин санатар буолбуттара. Михаил Антонов Саха сирпнээҕи доҕоругар суруйааччы Степан Дадаскпновка күүлэйдии кэлбитэ, Орто Халымаҕа тпийэ бара
сылдьыбыттара. Мишин кытта көрүстэҕинэ
Михаил сулардыы үүммүт кугас бытыгын туппахтыыра, мунчаарбыттыы көрөрө уонна: —
Нарпспии мун'наах үтүө кыыс буолаахтаатаҕа! — дии-дии үө э тыынара. Тугу дизри гынарын бэркэ өйдүүрүм уонна испэр Константин
Васильевич Иванов ту унан саныырым...
Чуваштар Волга икки эизринэн туьг ыраах
үйэлэртэн тарҕанан олорбуттара, кинилэр Болгарияны торүттээбит былыргы тюркскай булгардартаи силис-мутук тардан, хоту диэки түэн угрофиннары кытта булку ан туспа норуот
буолбут омуктар. X V I үйэҕэ Иван Грознай К а 
зань татардарын кыайар сэриитигэр нууччаларга холбо он оссо татардары куоласпыттар.
Билигин бэйэлэригэр мөлүйүөнтэн тахса, от
тон Татарияҕа, Башкирияҕа, Ульяновскайга,
онтон да атын чугастааҕы республикаларга,
уобаластарга эмиэ мөлүйүон кэриҥэ чуваштар

бааллар. Атын сиргэ олорооччуларга, ордук
оскуола, тыл-өс, төрөобүт тылынан литератураны булан аакыы курдук элбэх проблемалар
үөскүү тураллар, ол да и ин интеллигенция
үгус орто Чувашияҕ» тарды ар.
Константин Иванов — Слакбаш дядя чуваш
селотугар (билигин Башкирия территориятыгар киирэр) лашга кыанар ыалга 1890 сыллаахха торообут бастакы оҕо. Аката кэлин таас
дьиэ туттарыгар уола былааиьга оҥорон уонна
туту ан комолоснүт. Ол дьнэҕэ билигин аҥар
өртүгэр Константин Иванов, биир ортүгэр Яков
Ухсай музейдара баар ү үлэр. Хаартыскатыттан да кордоххө, уулусса диэки өртүнэн аҕыс
киэҥ түннүктэрдээх бу улахан дьиэ, урут кэнсэлээрийэ, детсад эҥин буола сылдьыбыт. Аҕалара олбутуп кэинэ ийолэрин ааҕы кулаактаабыттар, баайдарын тутан ылбыттар. Константин
архивын дьиэ сарайыгар та ааран бырахпыттара кэлин ы ыллыбыт-бураллыбыт, сүппүт-оспут, үксэ колхозка коло үи күнүн учуоттааыҥҥа туттуллубута буолуо дииллэр. Констан
тин ус балтылааҕа, икки бырааттааҕа ү ү.
Книптилиан диэн киниттэн 5-6 сыл балыс быраата эмиэ учуутал үөрэҕин бүтэрэн, кэлин
оскуолаҕа улэлээбит. гражданская сэрии будулҕаннаах сылларын буурҕата сөрөөн өссө
Колчак диэки буола сылдьан баран, кэлин амнистияҕа түбэ эн ыраа ырбыт ү ү. Убайа быраата Квинтилпаны кытта бииргэ түспүт хас
да хаартыскалара бааллар, оино кордоххо —
иккиэн бэрт мааны таҥастаахтар, сүүрбэччэлээх Константин — сэлиэччиктээх тройка костүүмнээх, тура сылдьар саҕалаах маҥан сорочкалаах, хара лыах ту эн олорорун курдук (ба
бочкой) туора хаалтыстаах. Иккиэн олус кэрэ

сзбэрэлээх оҕолор. Улахан уол Симбирск:) й
(билигин Ульяновскай) куоракка олорбут хоугар — кэтит остуолун үө э тэлгэнэ сытар кумааҕылардаах, тпмпр абажурдаах кыра ыын
лаампалаах, отгон хо ун эрквнигэр Аполлон
бю а, Сикстинской мадонна уонна Джоконда
хартыыналар куопиуйалара ыйанан тураллара
кестор, ити кини скульптуранан, жнвопи ынан үлү үйэрин туо улуур.
Э этэ, аҫата кыра үөрэхтээх .зтилэр, аҕата
оссо дьоҕус библиотекалааҕа. Ипэт.э — чугастааҕы дэриэбинэ эмвэ бннр бааӑ ыалып кыы а.
Аҕатын балта Евгения Николаевна учууталлыыра. Онон, үөрэх үчүпшпн билэр буолан,
дьоно оҕолорун үөроттэро сатыыллара. Кон
стантин, тыа оскуолатын бүтэрэн баран, Симбирскэйгэ баран чуваш учууталларын бэлэмниир оскуолаҕа киирбитэ, онтон, 1907 сыллаахха, чуваш оҕолорун " атаҕастыыр учууталы
бепкоттуур суруктарын и ин, онно илии баттаабыт ити кылаас 37 оҕолорун барыларын (ол
и йтэр К. Иванову) оскуолаттан эспиттэрэ.
Бастакы революция ити дьылларыгар, көҥүлгэ дьулу ар бары дьон өйө-санаата у уктар
кэмигзр, чуваш үорэнээччилэрэ эмиэ револю
ционная
долгуҥҥа көтөхтөрөн, бобуулаах
ырыалары ньиргитэллэрин ту унан, оччотооҕуга К. Иванову кытары бинргэ үөрэммит
уонна эмиэ учууталын бойкотта ан оскуолат
тан үүрүллүбүт, кэлиҥҥитэ учуутал Г. Ильин
ахтыыта баар. Онно 16 саастаах Константин
«Баа ынайдар марсельезаларын» тылбаастаабыта дэнэр — хос ырыатын «Вставай, поды
майся, крестьянский народ!» диэп бастакы
строкатын тылбаа ыгар: «Вставай, подымайся,
чувашский народ!» диэн уларытан бизрбит.

Эмиэ ити кзмҥэ «Дубинушка» диэн революционнай ырыаттан тылбаас оҥорбута. Оскуолатыттаи үурүллэн баран, дьиэтнгэр тиийэн
олордоҕуна, ити дьыл кү унүгэр чуваштар
ааты])быт кн илэрэ — педагог, сырдатааччыдемократ, суруйааччы, учепай, беден общественнай деятель И. Я . Яковлев кинини Симбирскзйгэ ыпыртаран ылан чуваштыы тылбаастаа ынҥа, кипигэ та аарммтмгар үлэлэппитэ.
Ити 1907-08 сыллар кипи айар үлэкэ активнайдык ылсыбыт дьыллара этил эр: хо боннору
суруйара, ма ынан кы ан оҥороро, олус бэркэ
хаартыскаҕа тү эрэрэ, норуот тылынан айымньытын (сунньүнэи — ырыалары)
хомуйара,
бел «Бнблияиы» чуваштыы тылбаастаспыта.
Нууччалыыттан М. Лермонтов, А. Кольцов,
Н. Некрасов, Л. Майков, Н. Огарев хо оопнорун тылбаастаан торөобүт тылынан саҥардыбыта. «Иван Васильевич ыраахтааҕы, эдэр опричник уонна эр бэрдэ Калашников атыы ыт
тустарынаи ырыа» диэн М. Лермонтов аатырбыт поэматын на аа ү чүгэйдик тылбаастаабытын бол билиҥҥэ диэри сеҕеллер. Кини
«Нариспии» поэмата, хо оонноро, сорох тылбаастара «Чуваштар остуоруйалара уонна номохторо» диэн хомуурунньукка 1908 сыллаахха, оттон М. Лермонтов поэматын уонна
хонооннорун тылбаастаабыта туспа кинигэнэн
эмиэ ити дьыл тахсыбыттара. Сапаата да бэчээтт liiop кыака суох буолан, кэлин соччо-бачча айар үлэнэн дьарыктаммыта биллибэт, тахсыбатах сорох а11ымньылара сүппүт-оспут да
буоллахтарына коҥүллэрэ. «Тоҕо суруйбаккын?» — диэн бииргэ ү"өрэммит доҕоро И. Тро
фимов ыйыппытыгар: «Придет время!» — диэбитэ у ү. Норуота са!1дан-үү'нэн бэчээттэнэр
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кэм кэлиэҕэ диэн күүтэ, эрэнэ саныы сырыттаҕа...
Петербурдааҕы Художсстволар академияларыгар баран туттарсан көрөр баҕалааҕа —
апатын, ийэтин, атыттар да мэтириэттэрин
оҥортообута, чуваш учууталларын бзлэмниир
оскуола туруорбут М. Глинка «Иван Сусанин»
диэн оператып спектаклын декорациятын урууйдаабыта — итиннэ улахан дьокурдаагса, талааннаах художник тахсыа этэ диэн түүйэллэрэ.
1909 сыллаахха бы а кэтэхтэн туттаран народнай учуутал аатын ылбыта уонна, эмиэ
Иван Яковлев көмөтүнэн, ноҥүө сылыгар кү үн
эрэ учууталлыыр кыахтаммыта — Симбирскэйгэ икки кылаастаах кыргыттар училищеларыгар ыраастык суруйуу уонна уру уй учууталынан аиаммыта. Кэлин, тоҕус уонча саастаах,
былыр киниэхэ үөр.эммит учуутал эмээхсин
маннык ахтара ү ү: «Оскуолаҕа би иги аттыбытынааҕы хоско олороро, онтон быкпакка
ааҕан, суруйап тахсара. Кулбэт-оонньообот,
хаадьыласпат, аҕыйах саҥалаах на аа серьезнай уол этэ. Улахан кыргыттар этибит да, бииэхэ букатын кы аммат этэ, ол и ин бары
сүрдээҕин кы ыйа саныырбыт. Биирдэ хоспутугар ба аар буолан эрдэҕинэ сарыласпыппытыгар сүүрэн кипрэн синиэлинэн сабаан умуруорбута — куттаҕа а суох бы ыылааҕа, уолуйан-чачайан хаалбатаҕа. Кэлин өлбүтүн истэн
баран кыргыттар бары ытаспыппыт — кэрэтэ,
үчүгэйэ бэрт этэ...»
Кини. кырдьык, таптыыр да кыыстааҕа биллибэт. Арай аймаҕа Прасковья Игнатьева
кыыс киниэхэ ыыппыт биир суруга баар, онно
олус кэтэспитин, ахтыбытын ту унан эппит.

Дьон кэпсээнинэн, ити үорэхтэзх кыы ы таптаабыт ү ү да — холбо уохтарын аймахтыы
буолаллара мэ эйдээбит курдук. Онон, саатар,
ыраас тантал дьолун, кэргон олоруу үөрүүтүн
билбэккэ, сэллигинэн ыалдьан 1914 сыл сэтинньи ортотугар дьонугар тиийбитэ уонна түөрт
ый буолаат, баара-суоҕа 25 саастааҕар, өлбүтэ.
* * *

Константин Иванов чуваш литературатын классигын бы ыытынан бу «Нариснии» иоэматынан аатырыан аатырбыт ки и эбит. Дойдутугар на аа эрдэ кун сириттэн туораабыт эдэр
киЬи аатын күндуттэн күндүтүк туталлар —
киниэхэ пааматынньыктары туруораллар, аатын
театрдарга, уулуссаларга, тзрилтэлэргэ иҥэрэллэр, поэматынан пьеса, опера, балет туруо
раллар.
Кипи сотюро баар — поэматын 17 саа ыгар
саҕалаан баран, нөҥүо сылыгар бүтэрэн бэчээттэппитэ! Чуваштар литературнай тылларып олохтообут ки инэн эмиэ сопке ааттыыллар — аныгы цоэтическаӑ форма техникатын
киллэрэн, билигин саҥарар тылларын туттан
бу поэма өлбот-сүппэт үйэлэммит. Константин
Иванов отой эдэр саа ыттан норуот тылынан
уус-уран айымньытын кэрэхеээн, ону хомуйар
идэлэммит, онон норуот ү үпоон кэисэлэ поэма
сюжетыгар торүт буолбут — ону социальнай
ортүнэн ордук сытыырхатан уонна драматическай хамсаа ынын оссо күү үрдэн, ыйылыннаран биэрбит дииллэр. Маннык Maiirbinnaax
сюжет, дьшгэ, үгүс норуоттарта, ордук. илиҥҥи омуктарга, баарынан баар — бн иэхэ, холобура, 'Суо алдьыйа Толбоннооҕу эбэтэр Ньур-

гу уннаах Лоокууту да ылан көрүоххэ сеп. Ол
гынан баран, бу букатын оҕо ки и сюжетын
харса суох талбытынан уларытан баран, түмүгүн улуу трагедиянан туомтаан бобо баайан
кэбивэн аакааччмны со утар — кн и күүтэр
халыыбынан сюжетын
линиятын
ыыппат.
Айылҕаны ойуулаа ыннара, чуванттар ол быльфгы олохторун сиэрэ-майгыта, дьоннорун
тус-тусна анал характера — барыта сиппитхоппут маастар айбытын курдук. Оттон у ун
олоку олорои ааспыт кырдьаҕас ки илии мындыр сүбэтэ-амата, сорох-сорох ардыгар хаарыйталаан да ылаттыыра! Баайдар ымсыыларын
сытыытык арыйан, олох социальная утарсыыларын ааҕааччыны итэҕэтэрдна туруорарын
итиннэ эбэн кэби иэххэ согг. Баайга хараҥарбыт дьоннор үтүөнү-кэрэни :)мн:) үбүнэн-харчынаи эрэ мэврэйдниллэр, онно оҕоЛоруя дьолун да толук уурарга бэлэмнэр. Дьадаҥы уолу
таптаабыт баай кп и кыы а онӳ утаран !-:орөр
да — соҕотоҕун кэриэтэ, сопиальнай кыаг,а, тирэҕэ суох, онон олоругэр эрэ тиийэр. Манна
кипи бол тантыыр уолунааҕар г л өй-санаа өртүнэн ордук үрдүккэ тура|)а, күустаэҕэ ьостор.
Оттон төропнүттэрин оросггуойДар өлорүүлэрэ — нти эмиэ олох философская сайдыытын
кырдьыктаах түмүгэ: хараҥа олох энгэтигэр
хараҥа дьаныылар тахса тураллар, боролор бэйэ-бэизлэрив туту ан сиэ эллэр...
К. Иванов торөобүт Слакбаш дэриэбитютиттэн аҕьншх биэрэстэлээх сиргэ кырдьык да
Силбии диэн ааттаах дэриэбинэ баар ү ү, онно
билигин да, Нариспии уолун кытта көрсөн сылаанньыйа кэпсэтэр миэетЭТив — уолан хаалбыт сыккыс оннун кордөрүохтэрин сөп. Баай
дьон торүттээх, ол гынан баран кыра-хара
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дьон-еэргэ
кы алҕалаах
олоҕун билэ-көро
улааппыт, оптон, үөрэхтэнэ-н баран, нуучча
улуу прогрессивиай литературатын үтүө үгэстэрцгэр иитиллибит эдэр ки и бэйэтин дуу атын муҥун-таҥын, онүп-санаатын орүкүппүт
үөрүүтүн-хомолтотун уустаан-ураинаан үрдүк
иэйиилээхтик бу аоэиаҕа кутан кобиспитэ буолуо дии сапыыбын...
«Нариспии» тылбаа ын улахан өртүн былырыын Узбекистаҥҥа суруйааччылар Айар дьиэлзригзр бүтзрэн баран, бу дьыл саҥатыгар Чувашияҕа тиийбитим. Волга үрдүгэр турар столицалара Чебоксары — улахан, кэрэ куорат.
Ичигэ э да бэрдэ — тохсунньу бүтүүтэ ардьь
гар самыыр тү зрз. Онно урукку докотторум —
М. Антонов, А. Емельянов, А. Хузангай,
И. Стуриков — үорэ-кото көрүстүлэр. Сүүстэн
тахса чиЛиэннээх Сурунааччыларын сою ун
бырабылыанньатын председателе П. Афана
сьев, солбуйааччыта Ф. Агпвер, литературнай
консультант В. Эндип, «Ялав» сурунаал кы-,
лаабынай редактора Ю. Семендер, ити суру
наал фотокорреспондена В. Исаев, о. д. а. туох
баар кыахтарынан бары усу луобуйаны, өйөбүлү, кемонү-ньыманы оҥордулар, сүбэни-аманы
биэрдилэр, таптыыр классиктарын олоҕун туунан эябэҕв кэпсэзтилэр. Виталий Исаев
Слакбаштан икки эрэ костоох Базлык селоҕа
торообут, онон позт айымньытын, олоҕун пропагапдалаа ын улахан энтузиа а збнт... Пти
дьоннор бары би иги хардарыта тылбааста ан
бэйо-бойобитин бплсэн и иэхтззхипт до оллэр.
Оттон чуваштар тустарынан саха литературатыгар ааи маҥнай. бэйзтин «Аймалпан» диэи
сэ знигэр бастаан ыраахтааҕы хаайыылааҕын,
онтон кы ыл армее ы — кус бы ый чуваш Ахг

мет Галиевы киллэрзн, Эрилик Эристиин ахтыбыта. Семен Данилов доҕорун Педер Хузангай
хас да хо ооннорун сахалыы тылбаастаан таЬаарбыта, Хузангай суруйааччылар ха ыс эр:>
съезпитигзр кэлэн барбыта. Чувапгтар биир
биллиилээх
педагогтара, суруйааччылара —
профессор Геннадий Волков Саха сиригэр
хаста да сылдьыбыта, Оро утааҕы народнай
педагогика музейыгар, кипи директора К. С. Чиряевка элбзхтик көмөлоспүтэ, дойдутугар сахалар туста])ынан утүө тылынап үгүстүк суруйбута, ахтыбыта. Би иги икки омук сибзэспититтзи мин билзрим диэн ити эрэ бы ыылаах.
Ол эрззри оссо маннык баар эбит: чуваштар
Васьлен Митта диэн аатырбыт позттаахтара
репрессияҕа түбэ эн 17 сыл устата хаайыыга,
лааҕырдарга олорбут (1957 сыллаахха, реабилитацняланап баран икки эрэ сыл буолаат, 49
саа ыгар олбутэ). Сэрии бутэ1]игип диэки
Горьковскай уобаласка баар лаакырга эмиэ реп
рессивна тубэспнт би]шги кн нбит — билигин
ССРС народнай учуутала М. А. Алексеев Миттаны кытта билсибит уонна — Митта утүо да
ки и этэ, окуруот ыскылаатын улэ итэ буола
сылдьан эбни э атан мингин олорбуттэп быыаабыта,— диэн суруйбутун миэхэ Атнер Х у 
зангай кордорбутэ... Онон ити билси ипни кэҥэтэн и иэххэ дииллэрэ caaMaii соптоох, киттилэр с.аха классиктарыттан А. Кулаковскайы
эбэтэр П. Ойуупускайы тылбаастаан та аарарга үорүүнү кытта бэлэмнэр. Константин Ива
нов тороөбүтэ 1990 сыл ыам ыйыгар 100 сыла
туолар юбилейыгар «Нариспии» сахалыы такыставына ьтытаарыҥ диэн 1000 киннгэҕэ сакаас оҥордулар — юбилейнай мунньах кыттыылаахтара үорүүнү кытта атыыла ыахтара

до эллэр. Онон бары доҕотторум орө күүрдэннзр, санаабын көтоҕоннор — Чебоксары куорат
«Чувашия» диэн гостиницатын чуумну хо угар олороп мин поэма тылбаа ын бүтэрэн кэбиспитим. Үлэлии олорон би иги норуоттарбыт
биир торуттэзхтзрин. олохпут сайдыыта кытта
уруулуутун уонна бу Нариспии курдук Суоалдьыйа, Ньургу ун сордоммуттарын санаталаая ылаттыырым. Чувашия народнай поэта
Яков Ухсаи бокуонньук биир дойдулаапа, чугас аймака К. Иванов литературней нэ илиэстибэтиттэн туох эмит хаалбытын булан та аарарга элбэҕи оҥорбут. Ол эрээри 1940 сылга
диэри баай уола баан кыы ын аатырда сатыыр
диэн ити поэманы элбэхтик критикалыыллара,
тахсарын туорайда аллара ү ү. Онтон, подстрочнай тылбаа ын билсэн баран, Москва сурупааччылара, ордук Александр Фадеев, «Нариспиины» тылбаастатарга туруммуттар. Бастакы
тылбаасчытынан
Александр
Жаров
буолбут, ол эрээри Борис Иринин диэн поэт
сэрии саҕана оҥорбут тылбаа ын ордороллор —
ону Александр Твардовскай өйоон, xaiicaaH
«Нариспии» ту унан үтүө тыллары этэн хаалларбыта баар. Бэйэм санаабар, уус-уран ортунэн Борис Ириниҥҥэ, баҕар, тиийбэт да буоллун — эгилнтэ-бугулута суокунан уонна оригиналыгар чуга ынан Педер Хузангай тылбаа а
ордукка дылы, мин үксүи онон ту анным.
Биллэн турар, чуваштар поэма подстрочнай
тылбаа ын ыыпныттара (ол миэхэ то о да хойутаан тигистэр), кэлин хаттаан корорго, редакциялыырга лгиэхэ улахан кемөлоох буолла.
Константин Иванов 1957 сыллаахха нууччалыы тахсыбыт айымньыларыгар чуваштыы
текстэ кытта баар, ол онно кордоххө тылбыт

сөп түбэ нитэ элбэх эбит, өссө үкчү да тыллар
бааллар: «хап-хара» диэммит «хуп-хура». Сорохторо ыраах соҕу унан да буоллар, өтөх хаырыатынан дьиэ оннун таапар кэриэтэ, хайаан да уруулуу тыл омоонноох буолаллар:
«ман» — мин, миэнэ, миэхэ; «пур» — баар.
Ман пур — миэхэ баар. Эр дьон бары сэриигэ
баартарын кэннэ, «Коминтерн» колхозка бастаан биригэдьииринэн, онтон председателинэн
үлэлээбит ветеран Анна Васильевна Маркизова эмээхсштҥэ ыалдьыттыы олордохпутуна,
бы аҕас биибэлээх ыстакааммын толороору
гыммытыгар: «Ман пур, ман пур!» — диэбиппэр — үөрэн бөҕө буолла, онно чуваштыы «бэркэ билэн эрэрбинэн» сүрдээҕин хайҕанным да,
бу ки илэрэ билэрэ диэн ситинтэн соччо өнүйбэтэх буолуохтаах...
Чувашия сирнн-дойдутун, аламаҕай үлэ ит
дьонун-сэргэтин олус сөбүлээтим, ол и ин
үөрэ-көтө мичээрдии этэбин: сүрэхпэр ман пур,
Чувашия!
1989.
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I. СИЛБИИ БӨ ҮӨЛЭК
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Уорастыйар кы ынтан
У лам саа ы тэнитэ,
Кулун тутар барахсан
Кулдьугураан кзлбитэ.
Хаары илгээт, а аҕас
Ха])алдьыктар тахсаллар,
Ньуолах түүлэ.эх, сымнаҕас
Ньургу уннар быгаллар.
Кырыа кы ын кыайтаран
Кырыысаттап таммалыыр,
Хомураҕын баты ан
Хоту диэки ананныыр.
Уоттаах чаҕыл халлаантан
У уктубут сыккыстар,
Үрдүк сирдэр ахсыттап
Үөрэ-котө тыктылар.
Көҥүлгэ оҕо-аймах
К ү н ү бы а корүлүүр
Уонна атах сыгынньах
Уулуссаҕа сүүр да сүүр.

Сааскы күммүт дэлгэмник
Сардаҥатын ы ыктар,

Симэнээри түргэнник
Сир мичээрдии уЬуктар.
Ойуур тиллэн, тсүөҕүнэн
Оргууй ыллаан куугунуур,
Сииктээх хонуу нэлэйэн
Симэх ото долгуҥнуур.
Мөлбөй хойуу салгынчга
Мүөттээх сиккиэр илгийэр,'
Чыычаах үорэ чараҥҥа
Чыбыгырас үлүгэр."
Ыраас урсуи күонүгэр
Ыллыыр-туойар күөрэгэй...
Үор барааны мэччитэр
Өндос уолга үчүгэй.
Субу-субу аргиллэн
Суолу корон ылара:
Өйүө а ын Силбииттан
* Өтөр ыытыах буолтара...

Бааллар Силбии и игэр
Байылыат олохтоохтор,
Бары дьадах көрүөҕэр
Баайга да холоонноохтор.
Бөҕөтүк, СИ1ПШЭ суохтук,
Бүгэйдэммйт буолаллар,
Куруук онно от-бурдук
Куруланан тураллар.
Халыҥ мастаах дьиэлэрэ
Хапта ын сарайдаахтар,

Оттон тула күөх, кэрэ
Отонноох мае садтаахтар.
Ол ыаллар барылара
Улахан олбуордаахтар,
Олбуордарын ааннара
.Ойуӳлаах о уордаахтар.
Коммүт ыаллаах оттүттэн
Көрдеххүнэ, кырдьыга,
Силбии үрдээн-тэнийэн
Син биир куорат курду га.

Ойор күнү тэйитэн
Уорҕатыгар күллэрэ,
Омуннаахтык битийэн
Уохтаах үрэх сүүрдэрэ.
Күөх халлаан кэлтэкэтин
Күлүгэ тү оп ко ер,
Үөт талах сэбэротин
Үө эттэн үорэ көрөр.
Чиркэллибит күстэҕи
Чиэрбэтинэн коочүктээн,
Биир оҕонньор үрэҕи
Бигээн тахсар, күогүлээн.
Чугас, арай, оҕолор
Чулум-чалым харбыыллар.
Хайыа баарай опонньор —
Хаа ын эрэ хамсатар.
Аа-дьуо, эргэ күргзнэн,
Ааста айан ки итэ,

Улам тэнэн күрэнэн
Ойуурга киирэн суттэ.

Аата, кырдьык, саас Силбии
ЛГм.пцата кзрзтиян —
Соко, сэргии, кэрэхсни
Сөбүлэ нэҥ: ырай,— диэн.
Кохтоох ырыа, оопньуу-кор,
Кулсуу, чыычаах топуга —
Эн кулгааххар ор да ер
Иҥэн хаалыах курдуга.
Дьо у мс у йа х а а мс алл а р
Дьон нор, тохтуу-тохтуулар,
Сыыс-буор бу.олбут кыралар
Сылайбакка оонньууллар.
Кыргыттарбыт в аллэр
Кырдьык, куба курдуктар,
Киэргэммиттэр, кэрэлэр —
Кимнээҕэр да ордуктар!
Уолан дьоннор уҥкүүлээн
Ойон-тэбэн ороллэр...
«Олох — борт!» — диэн
мичээрдээи
О Л О X ТОО х то р этэ л л э р.

Күонтээн икки атахтаах
Куустээх бу аан дойдуга,—
Бары сири, ууну таах
Ба ылаабыт курдуга.

Арай иирдэн турара —.
Арыгыга, харчыга,
Арыт өйүн тумнара
Абылаппыт дьаллыга.
1

Көрдөөх каалам кэмигэр
Көхтөн матар кэрэгэй —
Сир ому ах и игэр
Симиин биибэ дэлэгэй.
Кэмэ суохтук ис, хаалан,
Киэптээ киэ э, сарсыарда —
Сэттэ күннээх бу каалам
Сэмэлээбэт кими да.
И эн-а аан, үҥкүүлээн
Им сүтүү тэ бүтэллэр,
Ырыа-тойук, сүгүлээн
Ыраах эҥсэ сүтэллэр.
г

Оо, бу чуваш алтахтаан
Уйуттубат дии, адьас —
Мэ иллибит бадараан
Бэриннэлии сымнаҕас.
Тойоттордуу сытынна,
Туохха, ханна — синэ биир,
ЬТллаан ыыра ыстатша,
Ыраах-чугас и иллнир:
«Үлэлээтшг — а ыыгын,
Үгдэрийдиҥ — и эҕин...
Туох да ити бы ыыгып
Тохтоппотун билэҕии.

Оттуом-мастыам, үлэлиэм,
Ол кэнниттэн биибэлиом,
Байэы киэинн бутэриэм —
Бэрис ДИЭН ыалбар тиийиом.
Ыалбар бвябэ мэлвйдав —
Ымдааиы да и иллиэ,
Оттон онтум да суох диэтвн
Утунарга тиипнллиэ...»

Ыллаан ааста кор кэмэ,
Ы11ЫЫ ыкта олустук...
Оттон чуваш бэлэмэ
Отой суоҕа: холуочук!
Ээй, итирик чуваштар!
Э н турун*, өйдөвүҥ!
Т у алвах халаан ааста —
Тула KyeijY да корүҥ.
Оо, сэгэрдэр, кытаатыҥ,
Охтон-быстан бнэрильэҥ!
Сэниэлээх ини, атыҥ?
Сив сылдьыа дуо, тэлиэгэҥ?!
Тымныы уунан ы11ыахтан,
Тырымныы хааныҥ кэйдин!
А ааи-сиэп күүстэн-уохтан,
Арыгыҥ дьаара тэйдин!
Колүй аккын, ыстаннар—
К ү п туруо ү үө, күүтэ...
Хонутаама, тнэт:Й1, бар,
Хомуй үрдук үүпуүтэ!

II. КЫЫС КИЭНЭ

КИЛБИЭНЭ

Шал.

От быы ыгар сэгэвар
Олус кэрэ сиб:жки,
Оттон Силбии й вгэр —
Нарын-сэмой Нариснни.
Оо, кырдьык да барахсан
Оруоса курдук кэрэ!
Иэдэстэрин уматан
Иҥэ кыы ар, тэтэрэ.
Харахтара тырымнаан
Харас отои курдуктар,
Су уохтара су умнаан
Субуллаҥиыыр долгуттар!
Окуруота, манньыата
Оргууй тыа аан кылырдыыр,
Минньигэстик манньыта
Мичээришш абылыыр.
Уол ди;жи кордоҕүнэ —
Умайбыт уол кул буолар,
Оччоҕо ойор күнэ
Нарисппиттан наар тахсар...

Үрүҥ кун уота уостуо —
Үҥкүүлуүрдуү тэриннэ,

Сэбэрэтин оҥостуо,
Сэлгэмэтин иилиии:>.
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Саҥа симэх лиэнтэтэ
Саннын нөҥүө тү үоҕэ,
Кы ыл былаат киэргэтэ
Кыыс төбөтүн иилиэҕэ.
Корго-нарга ылла ыа —
Күорэгэй туойар дэтэр,
Күлэн-салан лыҥкыныа —
Көстөөх сирт:>н и нллэр.
Кини, маннык киэ эҕэ —
Кэхтэн хаалбат киэргэлэ, ,
Уолап ки и кэрэҕэ
Уысугуйар эрэлэ.
Хойут кэлэр дьиэтигэр,
Хо угар киирэр, сытар —
Дьулусханнаах түулугэр
Дьолун булан утуйар.

Тураат, ту үе түбүккэ,
Ту алааҕы оҥоруо —
Оргууй ыллыы, түннүккэ,
О уор анньа олоруо.
Бнштар, ии ин Т Н Э Т Э Т Э ,
Бэркэ таптыы бэрийиэ —
Онно саптаах иннэтэ
Умса-умса күөрэйиэ.
Илиитинэн луөн отун
Илдьи тыытан үллүктүө,

Салгыы онтон хойутун
Сап хатыа, таҥас өрүө.
Сууннун куоска сирэйин —
Субу ыалдьыт кэлиэ диэ,
Оччоҕо өрүө чэйин,
Остуол а ын бэлам низ.
Кун зрзйин билбэккэ
Квн-ул босхо олоорто...
Дьиэни биирдэ ЭМИСКЭ
Дьэ сыбаат дьон толоорто!

Куоту ан да — Михэдэр
Курдук баай ыал суох этэ,
На аа үөрдэр-котүтэр
Нариспиитын кзрэтэ:
«Ким баарый маннык кыыстаах
Киниэхэ дьэ ким тэҥнээх —
Мааны атах таҥастаах,
Манньыат, симэх киэргэллээх?
Өтөрүнэн ки иэхэ
Үөскээбэтэх кыыстаахпын,
Туохпун бары киниэхэ
Туран биэрэр кыахтаахпын.
Булуоххут суоҕа диибин
Бу мин баайбар тзҥнээҕи,
Сундууктарга симэбин
Сукунаны, түүлээҕи.

Ампаардарбар толору
Арыы, бурдук, биибэ, мүет...
Барыларын олору
Бас билиэҕэ баай кутүөт!»

Кырдьакас баай Михэдэр,
Кырдьык, баары эппитэ:
Кинилиин ким да, дьиҥэр,
Киирсэр кыака суох этэ.
Олбуора диэн — дьэ эрэ,
Ол и игэр туох суокай —
Үтүе урдук дьиэлэрэ,
Үгүс тутуу, дал, сарай.
Бурдук киэптээн, ампаардар
Бураллыахха дылылар,
Үгүс мал-сал туймаардар,
Өйүҥ-санааҥ ытыллар.
К ы ыл комүс эбиэстэн
Кьшаттаммыт дуул аттар,
Ыараан, туолбут сиринтэн
Ыадаҥнаспыт ынахтар...
Ытык сиргэ турар дьиэ
Ыраахтан ол дьэндэйэр —
Оҕонньорбут онон дьэ
Оруннаах суолу этэр.
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Маасылыҥка кэнниттэн
Манньыппыта малаа ын —
Сыбааттардыын кэпсэтэн
Сыыттаабыта кыысчаанын.

Силбиигэ, үө э тыына,
Сэмээр биири куутэллэр:
— Дьэ уруу чалларыына
Дьикти буолуо! — дэ эллэр.
—
—
—
—

Иккиэн да иэл-тиэл баайдар.
И иэ-а ыа этибит!
Сиимэк кэлэ окустар!
Син биир куутэн эрдэхпит...
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Оо, Нарисппи дьиэтигэр
Улуу түбүк, адьа ын —
Сүпсүгүрэ тигэллэр
Сүктэн барар таҥа ын.
Арай кыыспыт барахсан
Адьас куурбат хараҕа,
Сетнер аатын түүн тахсан
Сипсийэр хараҥаҕа...

Барык-ойуур хонноҕор
Баара эргэ балаҕан,
Сетнер онно олорор,
Симик уота кылайан.
Сетнер — кэрэ бэйэлээх,
Сэлиик ата — кынаттаах,
Кырдьан эрэр ийэлээх,
Кыынньар хааннаах тымырдаах.
Илиилэрэ хатыллар
Иҥиир-ситии былчыҥнаах,
Өстөөхтөрдүүн xapcbitiap
Өргөс өйдөөх-санаалаах!

Баана-дуола отойдуу
Барыта манан бута-])...
Иирэн кыы ын биэриэ дуу
Итивниккэ Михэдор?!
Уолан бэрдин Нариспии
Олус таптыыр, мээр саныыр,
Ол да и шг бу кистии
Уйа-хайа суох ытьтыр.
§ А
Суду арбай дууп мастан
Сөрүүн кулүк тү эрэ,
Смккыс. кини анныттан,
Сыыдам уутун сүүрдэрэ.
Сэмээр, атын уулата,
Сетнер суолу' маныьтра...
К у н тахсыыта тулата
Күлүмүрдүү с ырдыыра!
Солуурдара лыҥкырдаан,
Суол бугүттэн көстөрө,
Онно тиҥ-тиҥ охсуолаан
Уол сүрэҕэ мохсоро...
Нарын сэмэй уо унан
Нариспиита мучуҥнүур,
Уохтаах таптал уотунан
Уол харака кулүмнүүр.
Оргууй куу ар сэгэрин,
Онно кыы а эй диэбэт...
Уонна тугу этэрин
Уол бэйэтэ да билбэт...

III.

СИИМЭК ИННИНЭЭҔИ КИЭ ЭҔЭ

оо
Сыккыс, өҥү тарпата,
Сылдьыгырыы сүүрдэрэ,
Үрүҥ комүс уорката
Үрүлүйэ күлэрэ.
Кыыс онтон уутун баста,
Кы ыл иҥэ сандаарар,
Уола, атын уулата,
Омуннаахтык саҥарар.
Үо э, дьолго тарды а,
Үөрбүт чыычаах ыллыыра.
Оттон Сетнер куола а
Уйадыйа ытыыра:
«Туора дойду урду а
Тутан барыа айигин —
Көмүс кыыспьш сайы а
Корон эрэ хаалыам мин...
Аҕаҥ, баайтан ордугу,
Аан дойдуга дуол булбат,
Киэбирэн, мин курдугу
Ки иэхэ да холуйбат...»

«Сетнер, хайыаҥ баарай... Ах,
Сип куоппаппыт дьылҕаттан!

Баайдар днэммин мин хайдах
Барыахпынын дьоммуттан?
ГЛтаа, ааттас — мин дьонум
Ылымматтар, билэбин...
Хайдах гынан... Оо, сорум!
Хайыыбытый билигии?!
Киэ э, бу кун киириитэ,
Кэтэрдэллзр сабыыбын,
Онон, уруу илдьитэ,
Орго уллуо малаа ын.
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Ол Кудьалҕа кнЬитин
Олус уордаах дэ оллэр —
Этннй, ким быы ыай миигин?
Этиип, этввй даа, Сетнер?!
Эйвгвн эрэ таптаан,
Эв тускар олоробун!
Оттон дьылҕам. оо, дьулаан!
Олус да сордонобун...»

«Мвэхэ баар — хо уун тобом,
Мнн таптыыр ийэкийим,
Туртэн сэлиик ат колом,
Төлоннөөх сүрэхийим...
Ол эрээри барыттан
Олус күндү, дьиҥ кэрэ —
Мэҥиэлээх аан дойдуттап
Мвэхэ сыччах эн эрэ!
Ки иҥ — мин хаан естоогдм,
Кининн тууйуум, арай...

Онтон син биир өйдүөҕүм —
Ол тугу абырыацай?!
Лрай барсыым циэнчгин :>т —
Аппытын м:>ҥ:>ст:>бит,
Сибилигин сах билбэт
Сиригэр сиэллэрэбит...»
«Уой, Сетнер, бара о кус —
У у бастыиа и эллэр!
Көмү үөм, саатар дьоҕус
Көрсү эр дьол тигистэр...»

«Нариспии, үө э тыынаат,
Наар санаар миигин манна!»
Онтон ат, оро тураат,
•
Охтуу супту ыстанна.
Хараастыбыт Нариснии
Хамсаабакка соҥуорда,
Тонной кэлиэ диэбиттии
Тө ө эбит ор турда:
«Сэгэртэйиэм, эйигин,
Сетнер, токо умнуомуй?
Ол кырдьакас ки илиин,
Оо, хайдах олоруомуй?!»
Эттэ кэлбит биир саҥаас:
«Иэдэйбиккин отойдуу —
Эриҥ на аа кырдьаҕаас?
Энньэҥ, биитэр, тиийбэт дуу?»
Туустаах тылга тэҥ харда
Туох да диэни эппэккэ,

Уутун бастаат, кыыс барда
Оол костор бо үөлэккэ.

Ийэтэ ними эрэ
Идэтинэи мөҕүттэр,
Тиэргэҥҥэ Михэдэрэ
Тэлиэгэтий бөхсүйэр.
Көмүс кыы ын ту угар
Коло унун киэр илгэ,
Баӑбый курдук у анар,
Барыта — иҥиир-силгэ.
«Төрүөҕүттэн бу күнү
Тө өлөох күүттүм этэй,
Бутэ иктээх үтүөнү
Бүтэриэххэ — чэй, тиэтэй!
Кутүөт — мааны, баай, дьо ун!
Күндү эдэр кийииккэ
Тэҥнээх т э т л буолуохтун
Тиэллэн тиинэр кибииккэ.
Сарсын — сиимэк, ыксыахха,
Саҕалыахха урууну,
Барыарда да ыытыахха
Бастакы олорууну!»
•Щг

Бплги эн турбуттара
Биибэлээх буочукалар —
Хор, аҥардас сыттара
Холуочутуох курдуктар!

Бу арыллан баартара
Бурдук уопна эт астар —
Тууй-сиэ, сыччах паардара
Тоторуохха дылылар!
Уолаттар, көтүох курдук,
Оргууйдуи дугуналлар,
KbjprbiTTaj), көрүө суохтук,
Кынта а долгу аллар!
Сыбаайба бплэмигэр
Сыыдамнык сүүрүү-көтүү,
Оттоп биир кътьтс сүрэҕэр
Уйаламмат ол үөруү...
Эмиэ ас бэлэмнэ эр,
Эмиэ ыксыыр да буоллар,
Саамай санпьыар күнүг.эр
Санаата төннө турар...

Дьоннор ол күн коэлтэрэ
Дьонун ааттыы-ньымааттыы,
Ыраах сиргэ бу кэрэ,
Ыраас кыы ы сыбааттыы.
Өйдуүр — ытааггылбытын:
«Өссө биир сыл тохтуум мин,
Суос-соҕотох кыыскытын
Сор суоллаамаҥ!» — диэбитин.
Испит ки и идэтэ,
Истиэ суоҕа — ол чахчы:
Оҕолорун кэриэтэ
Ордук буолта үп-харчы.
2

Заказ М ]99

Кыыс бу дьонун дуу ата
Кытаанах боолдьох курдук,
Оттон кпни санаата —
Отой нарын, оҕотук.
Чыычаах буолан хааллар дуу—
Чыбыгырас ырыалаах,
Көггүл дуолу уруйдуу
Котүө этэ бэрт ыраах...

ОО
Кун кытарчы коруиэн
Күох ойуурга тимирдэ.
Бөдөҥ сүо ү үорүнэн
Бө үелэккэ бу киирдэ.
Ынахтарын кыргыттар
Ыҥыртааннар кордүүллэр,
Колдьүи эдэр уолаттар
«Комо, буола» сүүрэллэр.
Ынах куотта дэси ээт,
Ыраах кыыстаах уол сырсар.
Бургунаска кэйдэрээт,
Боросуонак часкыйар...
Былыт тэҥэ оргупбут
Быыл хаптайда, ол кэннэ
Биэдэрэни со успут
Биир эмээхсин ке үннэ.
Биэдэрэтэ — улахан,
Биибэ онно дэлэгэй:
Ой, тутуохха ыарахан!
Ой, и иэххэ үчүгэй!

Ити аата Михэдэр
Илдьит ыытар бы ыыта:
сБв иэхэ баар,— диэн этэр,—
Бввбэ киэнэ а ымта!»
О м; >; > \ с и н э а т ы л л ы ы р
Эҕэрдэлиир боруогу,
Бнибэтиттэн кутталыыр
Биирлнп өлгөм хомуо у:
— Үөлээввээхтэр! Дьолбутун,
Үорүүбүтүн үллэстиҥ,
Ококкооммут уруутун
Остуолугар тиэтэйшг!
«Ба ыыба, ийэкийбит!
Баран бнко, дьэ, эчв!
Үөр үу гүтүн т и и и: > м м ит
Үллэстиэхпит ньиргиччи!»
ЬТкеа kasha эмээхсин
Ыалын бары эргнйдэ,
Аны кэлэн бэйэтин
АЬын-үолүн тэ'рийдэ.

тщ
Үолээннээхтэр хомуллан
Үорэ-кото барыахха,
А аан-сиэн, ыллаан-туонан
Алларастааи хаалыахха!
Аймах-билэ ойонньор
Ааттаах кыы ын сыыттаабыт,

Ким баҕалаах 'кэл, олор,
Киири1г!
диэн ьпгыртаабыт.
Уруу сиэрип туту ан
Кокка ас кутуохтаахпыт,
Өбүгэ дьон ту унан
Өруү ахтыа.ч тустаахпыт:
«Ырайга баар дьоннорбут,
ЬТраахтан ыл, болкойуҥ!
Бу суманиык дьоллоохпут —
Бука диэҥҥнт дуо уйуҥ!
Нариспиига бакарьпг
Наар үорүүтэ-котүүтэ,
Уолбат дьолло апалыҥ
Уонна у ун уйэтэ!»

Сити курдук ахтаниар
Сиэрдэрин ситэрдилэр,
Онтон уруу ыытыллар
У ун хоско кипрдилэр.
Тобуктаап туран, кистэзн
Тохтообокко кыыс ытыыр,
Арыгыны куорэтэн
Аҕалаах ийэ алгыыр:
«Дьоллоох буол диэн, Нариспии,
Дьонуҥ алкаан эрэбит,
Эргин кытта биир биистии
Иллэох олор дэ эбит.

Бауар мохтүн-хайаатын —
Баайылльгаа, иирсимэ,
Хо уун, самой кыыс аатып,
Хотуой, тү эн биэримэ!»
К а м ч и а р и й и и, кэбэл ий!
Кэлтэй көр-нар, кутаалан!
Үрэр хабах энэлий!
Үҥкүү, тойук, саҕалан!
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Унаар туүн. Ы а л барыта
Утуйбута ырааппыт,
Ы й намыыннык сырдата
ЬТраас уотун умаппыт.
Уолаттар үҥкүүлэрин
Уох ньиргиэрэ уоскуйбут,
Кыргыттар күлсүүлзрин
Кылы аҕа чуумпурбут.
Сааскы күнтэн сылыйбыт
Салгын сойон ньургуйар,
Арай ханна эрэ ыт
Аа-дьуй урэн моргуйар.
Уутугар акгаарыйа
Онно бөтүүк хардарар,
Онтон хат нухарыйа
Орто дойду ах барар.
Ууларын хана дэлби
Утуйдуннар чуваштар!
Арай сордоох Нариспии
Аймана, ытыы сытар...

IV. УРУУ
= = =

ЗхГ
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Күн тахсыакып инниттэн
Күдэн буруо унаарар,
Ону баанньык дыютиттэн
Омун чуваш та аарар.
Өско сиимэк буолла да
Үтуө үгэс туолуохтаах —
Хара бастаан, сарсыарда,
Хайаатар да суунуохтаах.
К ы ыахтанан-кы ынан
Кып-кы ыл дьоы тахсаллар,
Үп-үрүҥ ырбаахынан
Үтүөмсүйэ сырдыыллар.
Бүгүҥҥу кун бэлиэтэ —
Бөлөхтө өн мусталлар
Уонна, йэстээх кэриэтэ',
Уруу диэки хаамсаллар.
Сарсыардаттан эҥсиллэр
Саҥа кордоөх а аа ын:
— Дьэ бу буолар,—дэ эллэр,
Дьиҥнээх уруу-малаа ын!

А аҕас аан угуйда:
Аастьиг-туордуҥ дуу, на аа?

Ыҥырыктаах буоллуҥ да —
Ыалдьыт киирэн ыл, а аа!
Лан аттыгар симси эр
Атах-бытах дьол муҥнааж,
Туох обит ТИКСИЭ диэннэр
Т у р а а х т ы ы л л а р б ы ы ы л а а х.
Хамсатыылаах үҥкүүнэц
Хабах — шибыр эЁээрэр,
Эдэр паара эринсэн
Эргичинэ тэлээрэр.
Сыландыгыт — сынньалаҥ,
Сынньанныгыт — үҥкүүлооҥ,
Ыккардыгар — уоскулаҥ,
ЬТллаан-туонан көрүлээҥ!
— Baii, бу уолу кореҕүөт?!
Барыах, керго кыттыахха!
Оҕо чыычаах ү үбүет —
Оонньо уохха, ыллыахха!

оо
Эмиэ ншбыр эҥооттэн
Эдэрдэри холбооттуур,
Харса суох дибдинииттэн
Халыҥ муоста хотоҥпуур.
Үорүүтүттэн Миходэр
Үҥкүүлэ он тириттэ —
Итн аата дьиҥ эдэр
Эрчим саа ын эргнттэ!
Оттон остуол ба ыгар
Оҕонньоттор ыар-иу эр

Байэлэрэ мустаннар
Барка тапсан эрэллэр:
Око бэрдин торото
Олордуннар эдэрдэр —
Иллэох олох тол кото
Эҥардастин! — да аллар.
Та ы дьоллоох кыыс,—
дииллэр,
Тахсар эта би иахэ,
Ол ту угар и иллэр
Уонна оссо и иэххэ!
««• «•«
Уолаттары кыргыттар —
Уой, таитэрап биараллар,
Ол ахсын уллуҥахтар —
Уой, ТНҤИЙЭН ту аннэр!

Хампа солко бытырыыс
Хаймыытынан кылбайар
К ы ыл өҥнөөх саҥа быыс
Кыргыттары са ыарар.
Сабыытыпан сирайин
Саба тарпыт Нариспии,
Ырьпгалыыр apaihui,
Б1тыыр, санна титирии.
Тулалаабыт дьүөгэлзр
Туой уоскута сатыыллар,
Аралдьытан кннплар
Ах барбакка мллмыллар.

Ол ырыаҕа и иллэр
Уордаах эрин саҥата,
К ы аркаҥҥа тэпсиллэр
Кыыс ынырык дьылҕата...
Барыаҥ, дииллор, арахсан —
Баар-суох дьолгун бырака...
Эх, дьүнгобит барахсан,
Эрэй уонпа кы алка!

Уруу өссө тэнийэн
Уста, бара туруохтаах —
Аймахтарып кэрийэв
Алгыс, болзх ылыахтаах.
Бобуосканан сылдьаннар
Буолувай ыалдьыттыыллар,
Эмиэ дьүөгэ кыр!ътттар
Эҥээритэ ы л л ы ы л л а р.
Эмил шибыр туүн-күнүс
Эймэ итэ тыа аата,
Үгүс эдэр дьон күдьүс
Үвкүүлэ эв айаата.
Ол бобуоска кэнвиттэн
Оҕо боҕо баты ар,
Бэрт наҕыллык нэлэйэн
Биир кырдьаҕас бу сытар.
Сив туруох бака баар да —
Сира тарда тураахтыыр,
— Сынньаныым,— диэн
бы аарда,
Сытаат, му)1на тыа аахтыыр.

V. ичээн

Соҕотох түннүк дуомнаах,
Сууйуллубат — курунньук
Эркиннэрдээх дьиэ муҥнаах
Иҥнэллэн турар куруук.
А аҕас аан боруогуи
Аа ан, apaii, ол дьнэҕэ
Котои тустэ кун уотун
Күлүмүрдэс сүумэкэ.
Баара онно, саас ылан
Бадык буолбут оьонньор —
Олооччутун талахтан
Оҥостуна олорор.
Сырдык күн дьиэ аркинин
Сыҥа алаан айӑнныыр —
Бастаан нчээя нэдэ жв,
Баттаҕын онтоп сыллыыр.
Ичаэи уонна бу үүтээн!
Иккиэйэхтии са аннар,
Ойдон-быстан. тэ ииркээн
Олорортон салтылар.

Инстэнэр иэдээнягэр
И иллии түснэтэҕэ —

Ким эрэ үүтаэнигэр/
^Кэлбитпн билбэтэҕэ.
Оҕоцньору хатырбыт
Уо а хамсаан ыҥыра,
Лан аттыгар с а а ! 1 ы р б ы т
Аҕам дьахтар турара.
— Эй, эрэйдээх, дорообо!
Ити Сетнор ш'гат.) —
Кыаммат дьахтар. огдбобб,
К ы алҕаттан КЭлбиТэ.
Уолбун дьвҥвээх костүбэт
^Олус на аа буулаата,
Tyoii санааргыыр, кйпсэппэт
Туохтан буолуой, ол аата?!
Сэргэстэ эя баранпар
Сии лаипа сэлэстилэр —
Былыргыны бараапиар
Быйылгьгга тинйдилэр.

оо
Костүбэттэн ог,ону
Колборутэр манньатын, >
Ырбаахылаах чулкуну
Ыытыах буолла күн-сарсып.
Дьо уннанан олорон
t
Дьокопон сөбүлэстэ:
— Кордө үүнү толорон
Корүулэниим дуу? — диэтх
Олооччуттан арахсан
Оҕониьор оргууй турда,.. .

*
,

Үоттүрох ма ы ылан
Үүтээн аанвт олуйда;

•

Сонун кэттэ, кыбынна
Соргулаах борп этип,
Тимир үв э дугунна —
ТщрНЭрИННЭ бэЙЭТИН.

Имэрннва сэпсвнэр
Ииччэх-бааччах бытыгын,
Одууласта иннигэр
Уурбут эргэ манньыатын...

9

WW

Онтон цчээв кырдьакас
Уо а хоҥнон саҥарда,
Эмэзхсиҥҥэ санаҕас
Истиҥ тылы ыпсарда:
«Сүү э дьолло сааллыбыт,
Сүрэкэ ЭМВЭ баастаах —
Онпук иүулзх дьа апбыт,
Ол — булгуччу туолуохтаах.
10

Кордүм парын дуу атын,
Коонпьор,хааннаах сүрэҕна,
Олоҕор кы алҕатын
Уонна быстах үйатвв.
Хакыс кзмҥэ куолута —
Хаана-сиинл тымныйар
Уонна нарын дуу ата
Уорастыйар, атыйар. <

Хаттаан куйаас сатыылыа
Хаана ириэ, оргуйуо,
Оргуйуо да — умайыа,
Умайыа да — кул буолуо!»

Сонун устан ыйаата,
Суостаах соҕус туруга
Хайдах эра сымнаата —
Хараастыбыт курдуга.
Онтон, эмиэ эргиллэн,
Уоскутардыы эппитэ
(Иччилээх тылы истэн
Эмээхсин иэдэйбитэ):
«Ол кирэмиэт " соруйан
Оҥо уута буолбатах,
Абаа ытын дьа айан
Анаан-мпнээн булбатах!
Оннук үө ээ дойдуттан
Уураахтаммыт дьыл вата,
Ыыра костор — утарсан
Ытыыр-соҥуур сыы ата...»
Инникитин тойонноон
Ити курдук саҥарда,
Олооччутун дьэ онтон
Оҥостон киирэн барда.

Оттон Сетнер ийэтэ
Ол бара тураахтаата..

Аны ичэон бэйэтэ
Айма ында сапаата.
— Бэйи эрэ,— соҕо диир
Бэйэтэ бэйэтигэр,—
Буолбатаҕа буолла дни
Бу у ун үйэтпгэр?!.
Иэдээннэрин ту унан
Истибит буолан, кэлин
Алып-ньуолбар тылынан
Албынныыра мэлдьитин.
Оттон бугун отойдуу
Онтун умнан кэбиснит...
Дьшг кырдьыгы эттэ дуу?
Дьэ дьикти буолар эбит!

VI. КҮРЭЭ

ИН

К у н солбуга biii тахсар,
Кор-нар дьи:>яэ тыын ылар —
Ыллаан-туопа а бараннар
Ыалдьыттар тарцастылар.
Хонууга туун ыччаттар
Хороводтаан баартара,
Нариспии эмиэ тахсар —
Haapi.ni биири саныыра:
Бугун кипи көҥүлүн
Бүтэ игэ буолуохтаах —
Кундү уолун кулугун
Корөн хаалар баҕалаах...
> Сетнер, кырдьык, сибиуннии
Сити турар, сабыста...
Ону короот, Нариспии
Уйаркаан ытыы сыста.
Үруо-тараа тарҕа ан,
Үҥкүу хойут син бүттэ...
Хаалта паара куусту ан —
Хайа, ханна бу сүттэ?!

Уоттаах чакыл сулустар
Улам уостан пстилэр,
Ыас харана былыттар
Ыараан, мустан кэллилэр.

Ардах түстэ курулуу,
Anna, хотоол уутуйар,
Тыа куугуиуур, хоҥкуҥнуу,
Тыал бөрөлүү улуйар.
Гымтар тырым чаҫылкан
Тыаны сырдат да сырлат.
Омоох суолу уступа»
Ойои и эр аллаах ат.
Көлө үннээх уу буолбут,
К ү ү э эстиэр сөп эбит —
Убрҕатыгар куустуспут
Уоллаах кыы ы мииннэрбнт.
Суп-суоп, үтүө дууп мастар
Суолу талан бнэрэллэр,
Дьб1гуниаахтык туттаннар:
— Дьоллоох буолуҥ! — дэ эллэр.

Халлаан сырдаан, күн тахсан
Хараҥаны кьп!даата.
УЬуктубут дьон мустан
Уруу диэки хамсаата.
Уолаттарбыт уҥкүулээн
Уохтарын та аардыннар.
Кыртытта])быт кокүлээн .
Кыҥкыпыы ыллаатыииар!
Ону — шибыр тыа аабат,
Оонньуур урла костуб:>т,
Биибэ кууган аллыбат,
Били муот да биллибэт.

Күөстүүр дьиэҕэ оконньор
Күргүйдүүрэ и иллэр...
Туохтан бары соҕооннор
Тоҕо бу ньимнйдилэр?!
Сетнер уонна Нариспии
Сити түүн күрэммиттэр —
Оонньуу, көр-нар, кэпсэтии
Ол и ин мэлийбиттэр.

Үөл-дьүөл буолан барыыта
Ү с аттаахтар сүүртүлэр,
Ойуур и ин ырыт?.
Ону-маны көрдүл.эр.
Суураллыбыт да буоллар,
Суолу-ии и элбэхтик
Ирдии, хайа сатыыллар,
И иллииллэр сэргэхтик.
К ү н таҕыста — баҕар, күн
Көмө-ньыма буолаарай?!
Суох, тугу да кнрбөккүн,
Суор күтүр ааста, арай.
Көтөрдөр анманаллар,
Көрдобүлү салгыахха —
Үөл тыа дьиппиэн да буоллар
Өссө үо ун булуохха.
Кшг-хаан холлон, аттаахтар
Кириэс-мараас көрдүүллэр,
Тохтоон туруо суохтаахтар —
Туора-маары сүүрдэллэр.

Уу, бу Сетнер сытар дни!
У т у й — маныыр үрдүк дууп.
Ойоҕостуу Нариспии
Олорор эмиэ нуктуу.
Ынырыгыан: аката
Ы т буолбут, арай...— тү үүр,—
Уонна, тии нн тыа ата,
Ойуурга кыы ын кордүүр...
Бары ма ы олорчу
Барчалаан үлтү хаамар:
«Бэйи, булуом — булгуччу
Биирдэ уобуом!» — диэн саанар.
Уой, бу булла бы ыылаах!
У угунна Нариспии —
Сордоохторго ус аттаах
Субу сүурдэн и эр дии...
— Оо, Сетнер! Иэдээн эбит!
У укта тарт — куотуохха!
Быстар-ойдор кэм кэлбит —
Быы аа! Хайдах буолуохха?!

Музыка ыт модьу уол,
Модун икки эрэттээх,
Кэлбиттэрэ — биллэр суол —
Кэлгиллибит ки илээх.
Эмээхсин, кыы ын кыраат,
Эриэс түстэ баттахха,
Оҕоннгюр, даллах гынаат,
Уолу биэрдэ харахха.

— Ипээ. миппш баттахтаан
Илиигинэн тү умо,
Ити курдук такайан
Эн утуопу куутумэ...
— Ту алаахха плиигик
Туттуоҥ :>т:), кырдьаҕас,
Тө ө да эттэо миигин — •'
Торуо суог,а култэн мае!
Кыбдьырынаат, Миходэр
Кммньммтынан дапбаата
Уонна,.кыыпньан, бу эдэр , ,
Уолу дэдбп кмрбаата. •.

Колгиллнбит эрэ диэн
Кэбилэотэ олу-стук —
Сетнср.-өйүн сутэрэн,
Сиргэ сытар. куҥ курдук.
Ийэтэ муҥнаах баара .
ИэЙЭ Ы Т Ы Ы р , КӨЙМӨСТӨ,
Илдьи шг диэн, далбаара,
Икки ыалын кордостө...
Кыыстарьш суупан-сотон
Кылбатан та аардылар,
Быыс кэннигэр олордон
Быралыйбат гыннылар.
Эмиэ корү саҕалаан,
Ээй, чэйиҥ, дьэ и иэххэ!

Курээн сылдьыы ту унан
Күтүөккэ кэпсээмиэххэ...
Күтүот кэлиэв и и ни гор
көҕүлэммит бу уруу,
Кырдьык бэрт да, дьиҥигор i
Кыбыстыылаах соҕус дуу?!.

VII. ИККИ УРУУ

К ү н ортото аа ыыта
Көөнньөр куйаас — сырылас,
Оттон село кытыыта —
Ойуур и э куугунас.
Саамай иллэҥ дьон-сэргэ
Сарсыардаттан кзтз эр
Итиэннэ Михэдэргэ
И эллэр диэн биллэрэр.
Табырката сиэллэрэн
Тахсан кэллэ ойууртан —
Корон-истэн буучуйэн
Күндү күтүот Тахтамаан.
Тыҥа сантай муруннаах,
Тыыра быспыт харахтаах,
К ы ыллыҥм бытыктаах,
Кыырыктыйбыт баттахтаах...
Бэргэ этэ манньыаттаах,
Билинс сонноох, бэйэтэ —
Киэбирбит, тыйыс хааннаах:
К и и киэнэ «кэрэтэ»!

ТЛрыа-тойук, кор-күлүү —
Ыалдьыт бөҕө симиллэр,

Биибэтинэн күндүлүү
Бэлэм турар Михэдэр.
Көр-нар, сиэри толорон,
Күөдьүйээтин кытары,
Кибииккэкз олорон
Кийиит кэллэ утары.
Дьүөгэлэрин көхсүттэн
Дьү үиүн одууласта,
На аа сирэн, кэлэйэн
Нариспии уо ун аста:
«Дьэ туох айыым иннигэр
Дьонум миигин сиэтигпт?
Туора, билбэт кн ибэр
Тоҕо эргэ биэрдигит?!
Таах сордбнуоҥ, Тахтамаан
Таптатаргын көрүллүө,
Олордуоҥ суока куттаан,
Ол кэриэтэ өлүллүө!»

Сыбаат мүотэ, бнибэтэ
Сылаанньыта то уйда,
Уруу ыытар КИ11ИТЭ
Уу с - у р a I-I н ы к X о у й д а.
Ыллыы-туойа биибэнэн
Ы ыахтанан күллэртиир,
Күтүөт ата сэлиинэн
Көтүтээри тэпсэҥниир.
Сэргэстэ эи тураллар
Сэттэ аттаах эрэттэр,

Күргуомутп ыллааниар
Күүлэй көрүн күүрдэллэр
Тэлиэгэнэн, атынан
Тиэстэв бөҕө, ыалдьыттар,
Боруотаны кымньыыиан
Бокуойа суох сабыыллар.
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Остуол ахсыи уостубат
Уйгу-быйаҥ даргылла,
Күөх унаарга астыбат
Көрүдьүөстээх бынгылла.
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Онно ус кун умсаахтаан
Уулаабыттар күтүөттар,
Тордү угор алтахтаан
Төннүөххэ двэв корбутгэр:
«Бэйи, би и да тиипэн
Бэлэмнэниэ этибят.—
Инньэ дииллар.— Тэнийэн,
Иэскэ-суолга киирдибит».
«Кэбн иҥ, ыксааммахха —
Кэлээккитин ыыппаппыт,
Өссо атын анмахха
Үорэ-кото а ыахпыт!»
Эмиэ көр-рар салҕанва —
И ии уонна а аа ын,
Онтоп оргууй уо униа —
Уҕарыйда малаа мн.

Күтүөт дьопо хомунна,
Сит:) түстээн атаара
Силбии ыала му уина.
стоя
Кыыстарын са])сы иыг ар
Кыахтаахтык атаардылар,
Иылабыы а аттыгар
К ы л га сты к быта а рдыла р.
Еимиттнбит кыыстарыв
Снлбнйээннэр кэтииллэр,
Симэхтээх таҥастарын
Еиэдэрэйдик симииллэр.
Ырыгал ийзтинээн
Ыраах Сетнер тураахтыыр,
Кыы ын диэки уол кнстээн
Кылап корон ылаахтыыр.
Аҕалаах нйэ пккнэн
Алгыстарын эттнлэр,
Сүгүн сылдьаар онно диэн
Су бэл и и л л эр к ни и л э р.
Уолун кытта куоппутун
Умнубута буоллулар —
Саакка-суукка укиутун
Саҥарбакка хааллылар.

Борсоон өссо и ээтнн
Буолла суолга тэришш,

Уолун коро гү эөтнн
Уу-хаар паста Нариспии.
Тыака угус Т8ЛВ9Г8
Тыа а удам ах барар,
Дьнэгэнийбит дьов-сэргэ
Дьнэ-ДЬйЭ ахсын тарцапар,
Отгон Сетнер уол суолтан
Умса тутта туораата —
Абыла п 11ыт км Li ыттан
Арахпата санаата...
Аны дьэ туох абырыай —
Арай олор хааллаҕа,
Кэрэ кыы а да хайыай —
Кэхтэ-бохто бардака.
Ылларда КыЬалҕаҕа,
Ыар муҥ тууйда бу сордуу...
Кэрнэ ни Кудьалҕаҕа
Кистээн бара сылдьыа дуу?!

Көмүс күндү еэгэрин
Корой туран былдьатта,
Баатыгарын, бу эрин
Баайа-дуола алдьатта.
Үнур тыака куотаннар
Үтүөнү булбатылар.
Манньа-сулуу кутаннар
Мантан илдьэ бардылар.
Маҥан баттах Тахтамаан
Мал кэрнэтэ ылла^а,

Улуу пүүлэх дьылҕалаап
Уурбут дьүүлэ буоллапа.
Ыраас таптал кыайбата —
Ыыра кыаҕа суох эбит,
Баайга-дуолга, ол аата,
Бар дьои бастыын бэриммит.
Халтай таптыы бу тааҕын
Хаалта, аата, абата!
Аанньал баар-суох кыыстааҕын
Атыылаата аҕата...

VIII. КУДЬАЛҔА

Имэҥирдэ Кудьаяҕа
И иэн-а ыан, көрүлүон —
Тубүлээтэ селова
Түбү к, түптэ -түрулүөн!
Кырдьа барбыт Тахтаыаан
Кыыс үтүөтүн эрийбит,
Ол чвэ вгор чалбааттаав
Уруу бэрдвв тэрвнбит.
Уолаттар үҥкүүлээниэр
Оргуйар упт курдуктар, •
Кыргыттар эйээрэннэр
Кырыымпаттан ордуктар.
Кун бэкэ эг» Снлбинттэн
Күтүот кээлтэ уруттаан,
Инньэ гынав бу күүтэн
И эр-а ыы]) Та\та.маан.
Кэрэ кыы ы кэтэ эн
Кэлтийэро буолла дии —
Хаарыан шг;> тзтзрэн
Ха ан кэлэр НарвспиВ?!

Кудьал1,;а — сүуыэ село,
Куораттыы да буолбатар.

Та^тамаан — тьпгаан буолуо
Я"аах уу курдук хантатар.
ӑСолуочуйбут мэйиитэ
Холоруктуу Э р г и Й Э р .
УЙ1.У ас онно этэ —
Остуол урдэ кэдэйэр.
Дьон и оллэр-а ыыллар —
Кьоҕу аабат, куччаабат,
Ай х ал л ы ы л л а р, ыл л r.i ы л л а р,
Арай кутуот ыллаабат.
И нгэр наар толкуйдуур:
И эллэ]) дуо, Силбннттэн?
Итиэннэ эмиэ уулуур
Иниэстибпт н нттэн.
Кун ортото буолуута
Кутуот турда, иэҕэҥнии:
Болдьохтоох кэм туолуута
Буолла — и эр Нарксшш!

Нуораанчыктаах дугалар
Чугдаарыйа нэйдилэр,
Бобуоскалаах аттаахтар
Буркачытан кипрдилэр.
Кийиити тогуруйбут
Кини уонча дьуогэтэ,
Кэнниттэн токүнүйбүт
Кэмэ суох тэлиэгэтэ.
Сэттэ ыалга, кэлбнттэр,
Сэдэх ыалдьыт буоллулар,

Көр — биибэнэн и иттэр
Күүгэннирэ туоллулар!
Күлэн-үерэн, Tax та маан
Күядүтүгэр тиийдилэр,
Аччык буолан op наллаан
Ah а атыл ар-сиэтилэр.
Киэ э буолуор диэритин
Кэм да ыраах дэ эллэр,
Күтүөт мүөтүн, биибэтин
Күорэлдьитэ и эллэр.

Сиэри-туому, уруйдаан,
Ситэрэн дьон толорор,
Күн киирэрин Тахтамаан
Күүтэн ахан олорор.
Тапта а, бу түүн тыыта
Тас ампаарга та аарыа,.
Дьэ онтон Нариспиита
Дьиҥнээх ойох аатырыа...
Ампаар аанын олуйаат
Аймахтар тарҕастылар —
Дьиибэлээхтик ымайаат
Дьиэлэригэр бардылар.
Билэ-көрө чугуҥнаан,
Биитэр тугу гынаары,
Эдэр ки и барыҥнаан
Эргийэр ол ампаары.
Уонна хас да көкөттөр
Отойун арахпаттар —

Б у быычыкаа тоботтор
Букатын да сааппаттар!

Ол оҕолор сабдыҥнаан
Отой ыкса тиийэллэр,
Чуннаан, улам чуга аан
Чуор кулгаахтар нстэллэр.
Эригэр кнйииттэрэ
Эттэ-тыынна бы ыылаах,
Эгэлгэтэ, туох диирэ
И иллибэт — кы ыылаах!
Онно эрэ кыы ыран
Ордоотоото: «Умнума —
Миэхэ аны утаран
Мээнэни лахсыйыма!
Уруу ааста даҕаны
Уодьуганныам-тэ иинниэм,
Кэлээт оссо, кор лапы,
Киэбирбиккин биллэриэм!»
Ити кэннэ отойдуу
Им-дьим буола и ийдэ —
Адьас ним да суоҕунуу
Ампаар и э ньимийдэ.

Уолаттар ол ту унан
Омуннура кэисииллэр,
Сири-буору аннынан
Сип-сап сурах тэнийэр.

Оттон били барыҥныыр
Уолан тыа диэки түстэ,
Харса суохтук хардыылыы
Хаана кыынньа моҕүстэ.
И с т и б и т и 11 - б и л б 11 т и и
Йҥэринэн кэбнстэ.
Кинн хапнык кн итин
Ким да, хата, билбэтэ.
Аа-дьуо кистии синснйэн
Ара и дууика дууп эттэ:
«Сити аасныт эрдьигэн
Сетпер сордоох уол этэ...»

Хас да снргэ бнибэ, мүөт,
Хаа ы боҕо бнлишдэ
Атаарыы диэн ол кутуот
А ылыгы тэрпйдэ.
Сымарыттан Тахтамаан
Сыбааттарын маанылыыр,
Тоҥхойо бокулуоннаан
Тосту бара сынаттыыр:
«Тутах астаах остуолбун
Туох баарынан ылыньпг,
Дириҥ, Махтал буолуохтуп
Дэлби а аан-спэн барыҥ!»
Холуочуйбут сыбааттар
Хоноҥно о түстүлэр,
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Баар тымырдар-сыдьааттар:
«Ба аан ас-үөл! — дэстилэр.—
Маны, бэйи, бул, астаа...
Мааны-дэлэй баай остуол!
Ойоххун такай, таптаа
Уонна мэлдьи дьоллоох буол!»

Тиэргэҥҥэ эиис аттар
Тэпсэҥшшллэр, снэлээри,
Тэлиэгэҕэ сыбааттар
Тиэлиннилэр дьнэлээри.
Ыараан хаалбыт Силбиилэр
Ы лл ы ы - т у о и а б а р д ы л а р,
Харахтарын пннпгэр
Хаарыан биибэ дьалкыллар.
Чугастааҕы чуумпуну
Чуораанчыктар аймыыллар,
Истин, түҥ-таҥ куугуну —
Итнриктэр ыллыыллар.
Толуу аттар тиэтэйэн
Туйахтара күорэҥшгар,
Спртэн тэйэр сэлипттэн
Сиэллэрэ үрэ.тлэҥниир.
И нйдэ тыас-уус... Сөҥөн
Истэ сатыыр Нарпсппи...
Ыраах арап быыл көтөн
Ытыллар күдэриктии.

IX. сиимэк

кэнниттзн

Уруу аа ан, кер бүтэн
Олох түстэ оннугар,
Иүү ү-уоҕу соргүтэн
Куурүҥ, үл.э ту угар!
Булуук тнэр.эн, булкуллар
Буорга сир күөх симэҕэ —
Наар ырыта тыытыллар
{Нариспии кыыс сүрэҕэ.
Хотуурунан охсуллар
Хойуу от чээл дьорбото —
Наар санааргыы хоҥкуллар
Нариспии кыыс тобөтө.
Итиитинэн пэдэтэр
Ийэ спри күн уота —
Наар кууран-хатан н эр
Нариспии кыыс дуу ата.
Эриэн кымньыы күн ахсын
И иирэп кэбилэннэ —
Тахтамаан Нариспиитын
Talibiiiap ндэлэннэ.

Куну күннээи да Сэнтии
Корүлээн, оонньоон тахсар,
3*

Талах атын дыпгнээхтии
Та ыйан ку урпатар.
Уул ус са нан а паи ныы
Ураа днп-днп айаарар,
Киэ э кипи цыганныы
Килэрийэ хapaарар.
Сайаҕас уолчаав Сэнтии
Савга ыгар калээччи,
Саатата. капспи-нпсии
Саҥарааччы, кулээччи.
Санаа бнттаап Нариспии
Саҥата суох кйймөстүө —
АламаҕаЯ уол Сэнтии
Аралдьыты а. көнн ьуорд у о.
Санаа баттаан Парпсгшп
Саната суох турдэстпэ —
Түҥүрүн уол а Сэнтии
Тургэннггк мичээрдэтиэ.

Таггара уолга биэрбит
Таптыыр нарын дуу аны,
Өссө уонна шгэрбнт
Үтүө өйү-сапааны.
Биэстээх уолчаан, бадаҕа,
Бии ин уу аан эрэр дни:
Уу-хаар ба ыа хараҕа,
Оттон уо а мичээрдинр.
СирэйдшI н чаҕылыйа
Сэнтии киирэр, турбахтыыр,

Ол кэннэ, ытампьыйа,
Уоскута, ааттыы сатыыр:
ВСаҥаас, саҥаас, ытаама,
СаIIа а ргы ы рты н тохтотууй,
Хараастмма-хапаама,
Караҕыҥ уутун соттуун!»

ОО
Бабы гырыы тү ээтин,
Бастакы тууиун са наган,
Тараах из-ннэан кэргэнин
Та ыйаpa Тахтамаан.
Йти кырбаан, бэйэтнн
Иннин хастар да — көрбөт,
Сөкуҥ биирин нервэтин —
Су г у р уйбэт, көрдөспет.
Тастыҥ кн н ыалдьыттыы
Тахтамааҥҥа кэлбитэ,
Ону-маны ыа ахтыы
Олорбута кэпсэтэ.
Атаарбыта Нарпспин
Ас-үөл тардан, маанылаан,
Тахсаатын да иирбиттии
Та ыйбыта Тахтамаан:
«Иэҥҥнн хастыам, ньыламан Илэчнискэ эбиккин:
Уолгун кытта урууттан
Ойуурга курэобиккин!»

Күнүн ахсын ойонун
Күтүөт оннук кырбыыра,
Суолу батан, ыал устун
Сурах-садьык таргыыра.
Аан дойдуга баар араас,
Ахсаана суох ахтарга —
Хара дьыала, о үөн-саас
Хараҥа муннуктарга.
Ийэ-аҕа кыыстарын
Иитиэхтэрэ бүөбэйдээн —
Кырдьакас эр күн ахсын
Кырбыа ону, күнүүлээн.
Баай-дуол и ин охторго,
Баҕар, биэршг да, арай —
Сөбүлэспэт дьоннорго
Сүүйтэршшээх буолаарай?
Оттон таптыыр, таптатар
Уонна иллээх олохтоох —
Ол ханнык да баайдааҕар
Уон төгүл ордук дьоллоох!

Та ый, кытаат, Тахтамаан,
Таптыыргынан тыын, оьгор,
Кырбаан-муҥнаан, тунайдаан
Кыл тыьшын эрэ ордор!
Та ый, кытаат, Тахтамаан —
Тас керүтгэ буорайдын,

Дьэллйк ыкка маарыинааи
Дьэ кипи да кырыйдын!
Ол эрээри, Тахтамаан,
£)лустаама — баай ыккын:
Хотон баран, хойутаан
Хор г у та сы л д ьа а йы к кын.
Үпур сүктэн кэлиэ.хтэн
Үс нэдиэлэ туолбута —
Та ыллыыттан. сэмэттэн
Та ымныахча буолбута...
Оттои тордус нэдиэлэ...
Онно киэ э бнирдэ,— диэм.
(Сынньаныахха, кэм кэлиэ
Сыыйа-баайа сэ эргиэм)...

X. НАРИСПИИ ЫАР
БЫ ААРЫНЫЫТА

Кун барахсан сырдатта
Конул дуолу барытын,
Куугунэччн сылытта
Куох хонуутун, түҥ тыатын.
Тыыннаах уорэр, упкуулуур
Тыаҕа, буорга, чараҥҥа,
(1ириэдийэр, кулумнуур
Сиргэ, ууга, салгыҥҥа.
Чыры 11-при11 чмычаа хтар
Чыллыгырыы туойаллар,
Уу ба ааччы кыргыттар —
Уста]) молбои кубалар.
Астык, сэргэх көрүҥнээх
Арап биир дытэ чуумпута —
Наар мунчаарыы эрэпдээх
Нарвепиины кууспута.
Кипи курус саиаатын
Кэтээн дьиэҕэ хаалбыта,
Бардам Р аЬаатын
Баа ыпаг,а барбыта.
Э

Э

«Кунду дьонум, бу сорго
К у у с к у т у и э н б и э р б и к к и т',

Тнмзх'сака да дьолто
Тиксэрбэтэх эбиккит.
А ынар диэн э иэхэ
Адьас да суох дьоноҕут,
Тимир болгуо сурэххэ
Тэллэх буолла оҕоҕут.
Үрүҥ куҥҥэ Tali а а ран
Үтуо дьоҥҥо быктарбат,
Ы т курдук сы ыанна ан
Ыгар-түүрэр, а ыммат.
blpaii куох дойдубуттан
ЬТ])аах бу утаарбыккыт,
Сэгэртэйим сыы ыттан —
Сетпсртэн араа рбыккыт.
Адьас кулут буолабын
Лҕам тэҥэ ки иэхэ!
Б Э Й И , опоп хайыыбын?
Бэнэҕэ ТП1Ш1ШНЗХХЭ?!»
^ ^ ^ ^

« К у ү с к у т у И э н б н э рб И КК Ит
Куммун мүлчү туттарда,
Дьонум баайга иҥсэкит
Дьолтон мипгпп матарда.
Куускутунэн бнэрбиккит —
Көлбокүрдэ көр олох,
Уоттаахтык таптаан билбит
Уолум хаалла сокотох.
Күүскүтүнэи биэрбиккит —
Коҥүлүм, чиэ им суттэ,

Күүлэй тэбиэҥ диэбиккит —
Күдэҕим, сэниэм бүттэ.
Күүскүтүнэн биэрбиккит —
К ү н туллара күонтээтэ,
Өссө билэн и иэххит —
Өлөр-тиллэр тирээтэ.
Күүскүтүнэн биэрбиккит
Күммүн мүлчү туттарда,
Дьонум баайга ингсэҕит
Дьолтон миигин матарда...»

«Силбииттэн кэлэн, арай,
Сетнерим көмө буоллун —
Күүстээх модун баппаҕай
Күөмэйии тууйа туттун?!
Олох күндү — тыыннаахха,
Онон күнтэн сүтүмүүм,
Та ыллартан тохтуохха —
Тахтамааны... өлөрүүм!
Сэтэр, сэниэм-күдэ ҕим!
Симмэр тү үүм — оо, абам!
Өрүкүйдэ сүрэҕим,
Өйөө-күү ээ, таҥарам!
Сидьиҥ, эн ол, биитэр — мин:
Сера буолан сиэтин аат!
Барытыгар бэлэммин —
Баар иэстэ иэх күүстээх дьаат
Кыыс муҥун-сорун туонар,
Кытаанахтык санаммыт,

Ыраас блох ту угар
Ыар айыыны ылыммыт...

Куөх халлаав оройугар
Күн күорэйдэр күөрэйэр,
Ити» саамай бу угар
Эбиэттйир ком эргнйэр.
Тугун бэрдой сир-халлаан —
Туойар, ыллыыр, кулүмнүүр
Нариспии арай ытаан
Нарын түө э кобүехтүүр.
Ааттаах Соитии мае аттаах
Айаннатан кэлбитэ,
C.aiia корбүт харахтаах
Савга ьггар кнпрбитэ.
Талах атып тиэтэтэ
Та ывбахтаап ку уйар...
Оттон Togo туотэтэ
Отой антах хайы ар?
Уолчаан турда, одуулаан,
Оонвьо орун ууратта,
Онтон, оргууй онуолаан,
Уулуссака дьулуста...

Күо үн оро, Нариспии
Куустээх уокка оргутар,
Куо угзр спллни-силлнн
Куугони ирдэ булкуйа р:

«Оо, ыраахтап да кэллээ
Улуу аптаах Сабадаан —
Эмээхсиэн, күөспэр силлээ:
Эрпм өллүн — Тахтамаан!
Алта уонча муораттан
Айапнаан н эр нугаан —
Эн кэлэ тарт, кытаатан:
Эрнм еллун — Тахтамаан!
14

Оргупдун. моҕой дьаата,
Оргуйдун алтан олгуй,
Олгуй оргуй, ол аата —
Онно уордаах эр оргуй!»
Күо угэр силл ии-силли и
Күүгэнннрдэ булкуйар —
Орө мохсо, билгшгнии
Олүу күо11Э оргуйар.

Киэ э эрэ кэлбитэ,
Киирэн хо ун одуулуур —
Уода ыинаах мпнскэтэ
Остуол үо э буруолуур.
Хаалшн кэлэн олордо,
Хамыйакын харбаата,
Бинрдэ ба ап обордо:
«Бэркэ буспут!»— хайҕаата.
Көрөн ылла дьэбирдик,
Күү тэн турар ойоҕор
г

К ш ш эттэ вү өрдвк:
«Кэл.эн а ас, ыл, олор!..»
— Топнул...— днэтнн Нариспвв
Тулуйбата, бы ыыта,—
Хойутуу а ыам,— дни-див
Хос и иттэн таҕыста.
Хараҕыв уута тохто
Хараҥака олордо,
Эр квпи дьпэкэ тото
И ни-уо үн толордо.

Кытаат, уордаах Тахтамаан,
Кыанаргынан кнмнрит —
Апы эн ойоххунаан
Аахсар кыаҕыҥ суох, п ит!
Аны эн өллүҥ-бүттүҥ,
Арахтыҥ аан дойдуттан...
«Хайа, бу ханна түстүҥ?!
Хара сорбуон, сылайан...
Ороммун Т Э Л Г Ш 1 оҕус...
Уот курдук П С 1 Ш Н салыыр...
У у испитпм... бэрт дьоҕус...
Онтум туохтуур дуу хайыыр?!»
Кпнрэн кээлтэ Нариспвп,'
К и итэ сордопоро —
Муостаҕа эргпчпҥнии
Муҥнана олороро.

Оронун тэрийбитэ,
Оннугар сытыарбыта...
Иккитэ ввүйбүтэ
И тиэина быстыбыта.

Айыы-хара атастаах —
Аан дойдута харайда:
Тахтамаантан халлааннаах
Таҥарата хаанньайда.
Остуол, устуул дьиктиргии
Одуулуур курдуктара,
Ол аайытын Нарисиии
Оо, этэ сала ара!
Хараҥаран барыыта
Харахтара инрбитэ:
ТаЬыйыахха дылыта
Тахтамаанын илиитэ...
К ы р б ы 1л - к ы р б ы ы у ө х с ү у т у н
Кыыс аны истпэ cyoija,
Аччыктаабьгт. сүө үтүн
Атын дьон бостууктуоҕа.
Күнү бы а сир тнэрэн
Көлө үн буолбут аттар,
Иччилэрин сүтүктээн
Иҥэрсийэр курдуктар.

Сиккиэр тыал, тэтиҥ маска
Сэбирдэхтнин хоонньо1юр,

Ы й сулустан сулуска
Ыстаҥалаан оонньо ор.
Үруҥ комус муос курдук
Үрулүйд мэндээрэр,
Мэкчнрг;», тыа а суохтук,
Мээнэ көтөв тэлээрэр.
Ы а л бары, }снксибиттии,
Ы ра а п и ы т у т у й б у та.
Оргууй уктээн Нариспии
Уулуссака такыста...
Олус сэрах хардыынан
Олбуору Kbiiian истэ,
Онтон суурдэ хонуунан,
Ойуурга была тустэ.
Ыраах соҕус, кэрэхсии,
Ы й баты а сатаата.
Оттон ойуур сэрэхтии
Уордаахтык куугунаата...

Хараҥа тыа и инэн
Харса суохтук сүүрбүтэ,
Им-дьим тыаттан дьнксинэн
Этэ-хаана куурбутэ.
Эрнллэҕэс суон мастар
Иннигэр саисыналлар,
Сорокугар ыыппаттар —
СуолуН бүолүү тураллар.

От-мас тыына иччилэр
Око курдук оонньууллар —
У уи сарбай илиилэр
Онтон-мантан ууналлар.
уту-ма ы барчалыы
yoii, тыал тү эн куугунуур,
Отут ус абаа ылыы
Ойуур и э орулуур:
«Тахсан барбыт ойоххун
Тахтамаан тут — бу барда-а!
Йэдээни оҥорбутун,
Эрэ ситэи, сабардаа!»

ш
Сантии уол, эрдэ туран,
Снн бипр оонньуу ыстанар,
Талах атын та ыйан
Таарыйар еаҥа ыгар.
Дьиэҕэ суоҕа саҥа а,Дьээдьэ сытар, сылбахтыы,
Оргул курдук таҥа а —
Уол турбута, саарбахтыы.
Ким эрэ киирэн кэллэ...
Кини эмиэ, мунаара,
Сүү үн туттаат, эргиллэ
Сүүрдэ дьону ыҥыра.
К и и мустан — киэҥ айдаан,
Кэпсэтэллэр дьиибэргии:
«Хайдах өлбүт Тахтамаан?
Ханна баартый Нариспии?..»

Киэ э, түун дуу туох буолтун
Ким бы аарыай итнннэ —
Биирэ тыаҕа куоппутун,
Биир өлөн хаалтын кэннэ?!

XI. СИЛБИИГЭ

шш
Сипмэк уонна уруу-той
Сити курдук бүттүлэр,
Оннун булан дьэ отой
Олох түстэ чолугэр.
Ы ыыга, от охеууга
Ырбаахылаах, былааттаах
Ходу аҕа, хонууга
Хойдубута ыраатта.
Чуга ынан тэҥэ суох
Чуваш сүрдээх эрдэ ит
Уонна, ырыа доҕордоох,
Оҕус курдук үлэ ит.
Уопсан, ы ыы кэнниттэн,
От охсуута диэн кэлэр —
Бугуллар кэккэлэ эн
Бу хоро он эрэллэр.
Хотуур кэм да ходуйан
Ходуйаҕа ыллааччы,
Коруотг — оруос ас кутан
Күҥҥэ бу уо са арчы.

Тыл уҥуоҕа суох эбээт —
Тыал курдук сурах таргыыр,
Силбиини саба сүүрээт
Сетнер уолга сатыылыыр...

Кив аа аайы кэпсэти»,
Сарсмарда ахсмн сахсаан —
Нариспия да Парпсмии,
Тахтамаан да Тахтамаан!
Михэдэр мопуо дкэннэр
Мэнээк син торуллаллар,
Эрэ сынньар дэ эннэр
Этэллэр ол да буоллар.
Сетнер уол, ону нст:»эт,
Сити киэ э сүппүта —
Омуннаах хаана кэнээт,
Ойуур диэкн түспутэ.
Ходу аттан улэлээн
Хонут дьоннор тахсаллар,
Сетнер суппут диэн куүгээн
Силбннлэргэ тарканар.

Ойуур чуумпу туҥ уө үи
Устун уордаах уол л зр,
Саамаӑ дьаарай өстөөҕүв
Саанар кннн в вгэр:
«Бу туун бпнтэр сарсын туун
Булгу тылбын толоруом —
Куөн көрсүом остоохпунүүн,
Көҥдөн тыынар оҥоруом!
Халлаан сырдыа — дьон туруо,
Хаамсыа, тыыныа. ол — үөрүү,
Оттон остоөх утуйуо,
У уктуо суока орүү!

Тыгар уоттӑах күп тахсыа —
Тыыннаах бары тнллиэҕэ,
Эн өлугутг таах сыты а —;
Эккин-сииҥҥпн үөн сйэҕэ!»
Ону баара Нариспии
Оҥоруодун оҥорбут —
Эмиэ бу түүн тэскилии
Эн бу тыаҕар хорҕойбут.

XII.

ОЙУУРГА

Халын- ойуур суугунуур,
Харах тэст.эр хараҥа...
Тыал эмискэ куугунуур,
Тыас-уус киэпэ — салаҥа.
Халыҥ ойуур суугунуур,
Хамсыыр-имсиир, имиллэр...
Ай, абаа ы орулуур?
Аймаиаллаар иччилэр?!
Тыал тустэ, буурка буолла,
Тыа эрнллэр-мускуллар,
Тыа ынаи ойуур туолла, ,
Тыыннаах курдук хоккуллар.
Уулаах ыадай былыттар
Уорҕаларын салааннар,
Күлүмнүүллэр тырыттар
Куох толон чаугллпаштар.
Этиҥ сааллан ньпрнлиир,
Эҥсэн ыраах умуллар,
Ардах синнэн снрилиир,
Anna устун суккуллар...

«Тойон-ама түҥ ойуур,
Тоҕо бачча уордайдыҥ

Уонна кыыпньар-орулуур
Уоххун мпэхэ ту аайдыҥ?
Ойуур, оссө сатара,
Улуйар, ыллыыр, кулэр...
Быыйаа, айбыт таҥара!
Быстар у ук кэлбэтэр^.
Хайдах-хайдах буолабын —
Хара ө уон санаалаах?
Аны тугу гынабын —
Акыьт иҥмит дуу алаах?!
ятүө-нарын тапталбын
Үрдүк күүстэр тууйаллар,
Үө ээ, добун авалбын,
Үөмэх мастар туойаллар...»
Хаҕыс тыаллыын курсү эн
Халлаан үө үн сатарда,
Орох уступ бу II] 1 эн
Уол ыллаан-туойан барда:

«Тойон-ама түҥ ойуур,
бачча уордайдыҥ
Уонна кыыпньа р-орулуур
TOFJO

Уоххун лГнахэ ту11аайдыҥ?

Айбыт, мпнгнн өрүүтүя
Аналбыттан бы ыма,
Тулаайахтан үөрүүтүн
Туура тутан ылыма.
Эстэр-быстар дьылкака
Ийэм төрөөн тиксэрбнт,

Эрэй уонна кы алҕа
Эдэр сааспьтн бу сиэбит.
Баҕар, сиэ да суох этэ —
Баайым суоҕа сыттаҕа,
Өссо баай дпэн — дьои ситэ
Өйо сурна кыайдаҕа.
Ой да суоҕа, ол, кыра —
Остоох ки и алдьатта,
Встоох да диэн — таҥара
Ө өөбутэ буора тта!»

Сетнер ити тойугун
Силлпэ хабан ылбыта,
Ыраах, хотоол сир устун,
Ыйылата турбута.
Буурҕа-силлиэ тыа ьтныын
Булкуспута ырыата —
Ытыыр-ыллыыр тылыныын
Ынчык буолан ыраата.
Дуу алааҕы ытатар
Долгутуулаах тыллара,
Бэркэ тапсан ылла ар
Биир ки ини бултара.
Ол хардаҕа баар этэ
Огдолуйбут олоҕо,
Эрэй-ынчык кэриэтэ
Эрэл санаа тобоҕо...
Ол нэп туонар саҥаны
Уол болҕойон и иттэ

Уонна саҥа ырыаны
Утары дьиги йттэ:

жж
«Күох тыам, тугу ыллыыгын,
Комус кыыспын санатан,
Комон бүппүт ырабын
Кулумнэтэ сырдатан?!
О й у у р-ты а м, тул а а йа хяы н
Оонньуу-кор оностума.
НыыЬым курдук ыллаантгын
Кыылбын бу туруорума!
Тойон тыам! Кордо уүбүн
Толороп миигин үөрдуүй —
Аны кыы ым күлүгүн
Ала чахчы кордорууп!

Оо, ким эрэ и эр ол —
Отой дьахтар курдук дин...
Айбыт айыьтм! Улуу дьол —
Адьас кини: Нариспии!..»

Кыыстаах уол көрсү үүтүн
Кырдьакас дууп алкаата-,
Тун\уй тантал үорүутүн
Туох бары уруйдаата:
Кыйданнылар былыттар,
Кыбыстыбыт тыал сойдо.

Ыллаатылар чыычаахтар,
Ыраас күн оро ойдо!
Тьшныйыаххыт диирдии күн
Тыган өссө ититэр,
Илнйиэххит диэн бөлүүв
Иҥмнт сииги көтүтэр.
Солко нуокай чараҥҥа
Сору-муҥу у мл а лл ар,
Күөххэ, ыраас салгыҥҥа
Күлэ-үөрэ хаамсаллар.
Ханна эрэ халаахтаан
Хааҕырҕаата суор, а рай —
Бакар, ити Тахтамаан
Баты ара буолаарай?!

ХШ. АҔАЛААХ ИЙЭ
= Ш
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Сетяер курас дьиэтигэр
Сэргэстэ эн бу бааллар
Уонна, остуол урдугэр,
Ону-маны а ммллар.Хата, дьолго, баар этэ
Хаппыт кнлиэп куорката,
Ыалтан Сетнер пйэтэ
Ылан киирбит суората.
Кыыстаах уол коро-нара
Кыра дьиэнн толоорто,
Оттон ийэ соҥуора
Ону истэ олоорто.
Ахталлара ааспыты,
Алые дьоллоох кэмнэрн —
Оҕо сааека саспыты,
Оонньуур-уорэр куннэ])н!
Арай, докоор. күулэҕэ
Атах тыака лн пйэр —
Кэргэшш кытта дьиэкэ
Квирэв кэлэр Михэдэр...
Э
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Кыыскыт кэлбит диэн дьоннор
Кырдьык эппйт эбиттэр:

Бу быччайан олорор —
Буолунай сылдьар дьиккэр!
М их эдэр
Кыыспыт да диэн буолаҥҥын Кырдьаҕас дьоҥҥун кыайдытг,
Алдьархайы тардаҥҥын
Ааты-суояу алдьаттыҥ!
Туруу бараан дойдуга
Тугун итээн тубардыҥ?
Кус сыгыниьах бу уолга
Куккун хайдах туттардыҥ?
-

Мааныны, хоту уйбат —
Маннык буолуу дьэ сүрүөн,
Саас-үйэ сууйуллубат
Сааты-сууту кө])боккүөн!
Э мээX с и н
Өлбүт эрин хааллара
Өссө күрүүр ыа ахтаах,
Түекүн курдук барыара
Түҥ ойууру батыахтаах!
М их э д э р
Үйэлээх сааснар миигин
Үөн тыллаах үехпэтэҕэ,
Бэл кирэмнэт иннибин
Биирдэ да күөйбэтэуэ.
Ы а л бары үҥэн-сүктэн
Ытыктыыра мэлдьитин,
Айыы бии э уө эттэн
Арчылыыра дьиэбитин.

Үрүҥ күустэр харыстаан,
Үтүо тыыннар энэргээн —
Күммүн кытта күөх халлаан
Корор-истэр бүобэндээн.
|Гараҥнаан дьоп сирэйин
Таба көрбот оҥордуҥ,
Кыраммыт күн эрэйин
Кырдьар сааспар соҥноотуҥ.
Э м э э х с ин

Ми X эд э рг э

Үөдэн уолун кэ этэ
Үо үн тардан биэриэххин —
К ш ш чэрдаэх илиитэ
Кэрэ кыыска тииспэтин!
М иX эдэр
Кыратыттан сэгэрбин —
Кылаат кыыспын таптыырым,
Барахсаммар дии-диибнн
Баайбын мунпьа сатыырым.
Утуйбакка күнүс-түүн
Умса-тонно тү эрим,
Тугу да дьэ көрдөстүн —
Толорорбун билэрИм.
Улаатара дьонугар
Улуукан түбүктээҕэ:
Барҕа дьолун ту угар
Баай күтүот костүохтээҕэ!
Уруу күөллээн дьэ ааста...
Онтум баара... Абабын!

Сирэйбин кырдьар сааска
Сиргэ-буорга анньабын!
Э мээ х си н
Ким эмиийин эмсэхтээн
КиЬи буолан кээлкиний?!
Ииэпин бу эрэйдээн...
Илэ сиэхсит, кэбэлнй!
Михэдэр
Кунду кэрэ кыыспыттан
Кунум мнэхэ тахсара,
Кемуспэр диэн муҥнанан
К ү ү үм-уоҕум барара.
Акаҥ-ийэҥ баҕатын
Аахсар днэнп былбэтиҥ,
Сетнер н]шн ааппытын
СнрГЭ НЛДЫ1 тэбистшг.
Баай-дуол, харчы, дьиэ-хотон —
Барыта эргэр баара...
Аккаастаныа ол дьолтон
Арай далай акаары!
Н ариси и к
Эдэр бэйэм дьэ хайдах
Эн барааҕын тантыамын?!
Дьол диэн — баайга буолбатах
Дьол — ки нвхэ... Хайыамый!
Э мэ эх с

II
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Аат кыы а, аннанлтама —
Айаххын саба тутун!

Ө өхпүн бу арыма,
Өссо аахсар д и и , хотун!!!
М и

X

эдэр

Туохха-туохха тиэрпиккин
Толкуйдаан да көр эрэ:
Хайдах кыыскын ыипгшккнн
Хата ойдоо!— диэхтэрэ.
Эн ааккынан тө о да
Өлэк-хаадьы гынналлар,
Еэдээргинэн X араа рда
Сирэй-харах асталлар —
Сшгнэн эрэр бу Д Ь И Э Т Т Э Н
Сибилигин барыаҕыҥ,
Кэлин, нум-иам буолаат, эн
Кэргэн, баҕар, тахсыаҕыҥ.
Ҫэттээх саакка киирдэргин
Син биир оком буолаҕын,
Кэм да баайбын биллпга —
Кэтэс, баран, дьылҕаҕын.
Эмээхснн
Хотуой, дьиэҕэр Т Ш 1 Й Э Н сыт Хорум, тылбын ИСТИМЭ!
Барыах! Оттон Сетнер ыт,
Баай ыал кыы ын иирдимэ!
Нарнспии
Дьонум, тоҕо бу М И И Г И Н
Дьоло суоҕу эрбпигит,

—

Саакка ыыппыт бэйэбин
Салгыбакка: кэл,— диигит?
Э мэ эх си н
Ити баар дии, симэхсин!
Эт-этимэ киниэхэ...
Михэдэр
Тохтоо эрэ, эмээхсин —
Туту диирин нстиэххэ.
Нариспии
Эдэр чиэспин сүтэрбит
Эргиллэбнн мин токо?!
Эргэ анньан биэрнэххит —
Эмиэ кырбыа оччоко...
Буомура дьнэбэр-уоинар
Букатын барсыбаппын,
Аны мин таптаабаппар
Адьас кэргэн буолбаппын.
Кыратыттан кыыскытын,
Кырдьык, таптаан пнппиккит,
Арай ойун, дуу атын
Арыйбатах эбиккит.
Оҕо саа ым ахтыыта
Олус миэхэ, оо, кэрэ —
Туту эттим да, тута
Туолбут буолан и эрэ...
Эмсэхтээҥн нт-таптааҥҥыт
Интэрииэн HJIIHIHKKUT —

Харчыга атыылааҥныт
Хаарыан дьолбун сиэтигит.
Кордөспүтүм: мин баҕам —
Коҥүллээҥ сылла, саатар...
Ииримэ!^ мөхтүҥ а нам,
Ийэм түстүвг баттахпар.
А ьш диэн акабыттан
Аатта а сатаабытым,
Атаххын куу а сытан
Аймана ытаабытым.
Аҕам онно аатталбын
Аахсьтбыт буол — итэҕэй —
Бу мин сырдык аналбын
Буорга дьэ туох тэпспэкэй?!
Торҕон кыылга окоҕун
Тоҕо анньан биэркиний,
Барҕа дьолун кыыс буллун
Баайга, упкэ дпнргнний?!
Эрэйбэр-муҥмар төрүт
Эн, акам, буруйдааххын...
Биитэр — Сетнер күтүоккүт!
Биитэр — кыыскыт буолбаппын!
АаттаЬабын мин сордоох —
Алкааҥ дуу, акаа, нйээ!
Оччоко бниргэ дьоллоох
Олоруохпут саас-ү йэ!..
г

Э мээх си н
Кыы ыҥ тылын и иттиҥ?
Кыраммыт уол иирдибит!
4
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Дьиэни булуох! Кэ эйдиҥ?!
Дьэ бу туохха тнийднбит?!!
Михэдэр
Э-эх, Сетнер, хорум оттон!
Эн алдьаттыҥ, оо, сорбун!
Бу үүтээҥҥз хорҕбйов
Булуоҥ суока, кыыс, дьолгун!
Төрут дьиэҕэр сотору
Тотторү сүүрэн кэлиэҥ,
Аҕаккаҥ оҕоввьору
Амараҕып эн билиэҥ.
Эмээхслэп, чэ, турумуох —
Эв би икки төввүөххэ,
Бөрүкүлээх тумүк суох,
Бүгүн мавав бутүоххэ.
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Ы т т ы ы олон, улгуоххут
Ыыра кытта сытыйдын!
Сэмнэххитин тыал хойут
Силлиэ буолан ытыйдын!

Околорун кыра а
Ол курдук барбыттара,
Эмээхсин суолу бы а
И и р б и т т и и т а и ы й а р а.
Кыбыстан кун, бэл диэтэр,
Кытара хоҥкуйбута.
Уол ийэтэ дьиэтпгэр
Остуолун хомуйбута.

XIV. ТҮӨРТ ӨЛҮҮ

Үлэ-хамнас дьонугар
Үтуө эмп днэн — утуйуу,
Сайын Силбпп ыальтгар
Сабардаата сылаас уу.
Сир — чуумиу. Чуумпу — халлаан.
Сис тыа кытта утуктуур,
Сиккиэр тыалтан суугунаан
Сипсийээт, эмиэ нуктуур.
Ойуур тыаттан кэлбитэ
Оргууй икки тэлнэгэ...
Иккилии аттаах этэ.
Им-дьим киирдэ Силбиигэ..
Уйулканы долгутуох
Уораан ха ыы айманна,
Хайа эрэ харса суох
Х а ыы хоту ыстанна...
Онтон бнлн аттаахтар
Ойуур дпэкн сүуртулэр —
Олус дпрбиэн тыастаахтар,
Ол кэнннттзн еүттүлэр.

Айдаан-куйдаан, араллааи,
Ампаалык бөг,ө буолла:

«Уой, Михэдэр! Оо, дьулааи!»
Уулусса н э туолла.
Баар дьои онно сырыста,
Бары араб: «Ах да ах!
Ту ох иэдээнэ такыста?
Тугу? Ними? Бай, хайдах?!»
— Михэдэр баайын билээт,
Мал i n 111 иттЭ р туокуттэр,

Аны 1.1 ргыыры билиммэт
Абаа ылар эбиттэр:
Баар хамначчыт дьоннору
Барыла рын нтирдээт,
Бастаан ол оҕонньору
Ба ын халгпы чэкээллээт —
Орулатан, ситэри
Ойоҕун олорбуттэр,
Суурэн кэлбит Сетнерн
Сүгэнэн сүүскэ биэртэр...

Оҕонвьордоох ЭМЭЭХСИН
Олороохтоон буттулэр.
Оттон Сстнер эдэрин!
Оо, дьэ нэдээн улугэр...
ХаЬыыны нстээт, кэлэн
Хааныгар у уннаҕа...
Маннык дьнпкэй бы ыы диэн
Манна урут дуол суока!
Кубарыйбыт Нариспии
Кураанахтыы ытыыра,

Хам саайав кэбиспиттии
Хамсаабакка турара.
Түө үгэр таас суоруна
Токунүйэр, эргийэр,
Кылана, хабырына
Кыыс сүрэҕнв мэлийэр...
Охтон түстэ... Тыын ылаат,
Оо, дьэ, ытаан улуйда —
Хайатын, теле бараат,
Карах уута халыйда:

«Буор сиргэ дьонум ТОҔО
Бу миигнн төрөттүгүт?
Соҕотох кыыс олово
Сордоовув кордордүгүт?!
Тоҕо иүүлэх тан ара
Толук дуу а биэркиний?
Уонна, дьолтов матара,
Умса кыраан кээскиний?!
оттон, дуу ам, эн
Туой ытыыр аналлааххын?
Иэдээн үө э иэдээнтэн
Эймэнэр дьылҕалааххын?!»
ToijO

Сордоох кыыс, ытыы-ытыы,
Суол умна ын туппута,
Ыраас дуолга суос-сатыы
ЬТраах бара турбута...

Көрсүбүттэр атаара
Корөн эрэ хаалтара,
Ааспыт тү-үнү' айдаара
Араҥалаан баартара.

Бэрт былыргы сиэринэн
Бээтпнсэкэ орүүллэр —
Үҥкүү, ырыа тэрпйэн
Үөрэллэр, корүлүүллэр.
Оттон бүгүн үҥкүулээн
Ойботулар уолаттар,
Ыга. ылсан, сэлэлээн
Ыллаабаттар кыргыттар.
Оҕонньоттор мунньахтаан
Оргуун субэ тэрнллэр —
Хаалбыт дьнэпн атыылаан
Хаа ына туттун дннллэр.
Күүттэрдэкин Нариспии —
Көрдотө дьон ыыттылар,
Дьоннорун буорга кпстйи
Ды> ол кэййа бардылар.
Сетнер — кэрэ бэиэлээх,
Син биир тыыннаах курдуга...
К и н олөөт — эйэлээх:
Кииртэрэ бпир ордууга...

Наар ааяньа... булуллубут
Нарисшш кыыс олүгэ —

Дэбилийдэ уостубут
Дэриэбинэ сүпсүгэ.
Аата, үрүт-үрдүгэр
Айбыт дьэ болохтообүт —•
Ыраах Anna тордүгэр
Ыйанан өлөөхтөөбүт!
К и и бөҕө, а ынан,
Кистээтплэр бүөбайдээн,
Эриэхэбэй ма11ынан

Ипнин тула бүтэйдээн...
Киэ э ааста, түүн кэллэ —
К н и бары утуйда,
К ү н эмиэ тахса күллэ —
Көрго-нарга дьон турда.
Арай кэрэ кыыс саҥа
Алаарар күнтэн үөрбэт,
Ипнэ чуумпу, хараҥа —
0 рэ й и-м уҥу билбэт...

Ол курдук элэс гыпан
Олус эрдэ супиүтэ,
Дьуо^а дьону утарсан
Дьолун и ив өлбүтэ.
Үтүо пүүлэх танара
Үруҥ күнү көрдөортө,
Килбнк, сэмэй, а ара
Кэрэ кыы^ днэн сөхтөөрто.
Ойдоөх, үтүө санаалаах
Үчүгэйкээн да этэ —

Хара күүстүүн харсан таах
Ха ырыаҕа түбэстэ!
Енлбиӑээннэр кыыстарын
ьин бинр мэлдьи саныыллар,
Кннн айбыт ырыатын
Киэ э мустан ыллыыллар.
Дьо ун, мааны бэйэтин
Дьоннор өрүү ахталлар,
Итии күҥҥэ ол и ин
Минин уунан ы аллар...

XOC БЫ ААРЫЫЛАР
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Каалам
(калам)—чуваштарга
нэдиэлэ у с т а т а
барар былыргы языческай быраа ынмьык, пасха
кэ
мигэр сөп түбэ эр.
С элгэмэ
(шельгеме)—оҕуруо,
манньыаг
киэргэллэрдээх дьахтар туөскэ иилинэрэ.
М а а с ы л ы ҥ к а ( м а с л е н и ц а ) — былыргы славяннарга кы ыны атаарыы хас да
хонуктаах языческай быраа ынньыга. православнай нтэҕэл эмиэ ылыммыта. Чуваштары XVIII уйэ ортотун диэки сурэхтээбиттэрэ.
С и и мэ к
(симек)—былыргы
чуваштар
эмиэ
нэдиэлэ у с т а т а барар сааскы
языческай
быраа ынньыктара. Ити саҕана уруулар тэриллэллэр.
Сабы ы
( п е р к е н ч е к ) —урууга
кийиит кыыс
сирэйин кистии бурунэр сабыыта, санныга быра^ыллар
улахан былаат кэриэтэ.
С и л б и и, К у д ь а л в а ( С и л ь б и ,
Хужалга)
— Н а р и с п и и уонна Т а х т а м а а н олорор сирдэрин
ааттара.
Ш и б ы р — оҕус хабаҕыттан эбэтэр торбос тириититтэн оҥо уллубут урэн оонньонор музыкальней ин
струмент.
П о э м а бастакы тахсыытыгар хас да сиргэ маннык көтүтүулэр бааллар. Цензураттан
буолуо
диэн
сабаҕалыыллар.
С о н у к э т и и , бэргэ эни кыбыныы,
тимир
үө э
уктэнин, манньыаты одуулаа ын — дьон өйүн сүүйэр
и ин керуулэнэр ичээн сиэрэ-туома.
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Пүүлэх
( П ю л е х ) — ч у в а ш т а р языческай
итэҕэллэрин үтүө санаалаах таҥаралара.
Кирэмиэт
(киреметь)—ыарыыны,
атын да
алдьархамы аҕалар ку аҕан санаалаах тыын, абаа ы.
Боруота аанын кымньыынан
кырбаан-сабаан куаҕан тыыны — абаа ыны үүрэбит диэн
өйдүүллэрэ.
Б ы й г ы л л а,
д а рг ыл ла
(в ы й г ы л л и)
уруу кэмигэр көргө-нарга дьон туттар сиэрэ-туома.
" С а б а д а а н
(шабадан)—чуваш
былыргы мифологнятыц ку аҕан
санаалаах
аптаах
эмээхсинэ,
пугаан
(пуган)—эмиэ
ку аҕан
эҥэрдээх
иччи,
абаа ы. Үксүн кырыыска, үөтүүгэ туттуллар образтар.
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