


Киирии тыл.......(кылгастык)

Убай киһибит Егоров Гаврил Гаврильевич – Чообуй туһунан кылгастык
тугу билэрбинэн суруйуум. Ганя төрөөбүт, улааппыт алааһа - Чоҥоро

Сайылыга этэ.. Бу манна оҕо саас кэрэ кэмин, уол оҕо буолан тыа сирин 
олоҕун очурдарын аастаҕа.Уол оҕо буолан бастакы сааланыы,  от 

оттооһуна, мас мастааһына кини да дьарамай санныттан түспэтэҕэ.                                                                                                         
Саха киһитэ буоларын быһыытынан, Ийэ дойдутун, төрөөбүт алааһын

дьиҥ ис сүрэҕиттэн таптаан, оҕолорун дьиэ кэргэнин силис тардыммыт
сириттэн тэйиппэккэ ииппитэ.                                                                                                         

Мин билэрбинэн, кини аан бастаан летчик үөрэҕэр үөрэнэр диэн өйдүүр
этим. Онтон армияттан кэлэн суоппар курсугар үөрэнэн араас маркалаах

массыынаҕа суоппарынан үлэлээбитэ.Арааһа элбэхтик оҕо сылдьан
Чоҥоро – Харбаала икки ардыгар таһылыннахпыт буолуо.Кэлин да биир

учаастак оҕолоро буоларбыт быһыытынан, билсэ турарбыт.                                                                                     
Хоһоону 1970 сыллартан суруйан саҕалаабыт эбит. Урут киэҥ эйгэҕэ
таһаарбатах, ууруна сыппыт. Баҕар салгыы суруйан испитэ буоллар, 

улахан суруйааччы тахсыаҕа хааллаҕа.  Хоһоонун тиэмэтэ үксүтэ ырыаҕа
ылланар, хоһооҥҥо хоһуллар таптыыр кыыһыгар, дойдутугар ананар.                                                                                  

Маҥнайгы ыраас таптала олоҕор суолдьут буолан, аан бастаан таптаабыт
кыыһынаан Дунятынаан ыал буолбуттара. Алаһа дьиэни тэринэр, аал

уоту оттунар кэрэ бэлиэ күннэрин Бүлүү улууһун Тылгынытыгар
бэлиэтээбиттэрэ. Маҥаас нэһилиэгин дьаһалтатыгар специалист 

быһыытынан сүүрбэччэ сыл үлэлээбитэ.                                                                                                                            
Хайдах курдук Дунятын таптаабыта,  кини хоһоонноругар хоһуллар:  

«Өрүүтүн үөрэ – көтө
Мэлдьи бэһиэлэй буола

Үйэлээх тапталгын
Үрдүктүк тута,                                                                                                                        

Дойдуҥ мүөттээх салгынынан
Дуоһуйа тыына

Сыһыыҥ кэрэ сибэккитинии
Силигилии тупса,                                                                                                                            
Доруобай буола
Дьоллоох буола

Доҕоччукаам сылдьаар Эн миэхэ...” - . бу буолар дьиҥнээх, улахан
таптал.    Кини оло5ун, көмүс чыычаахтара оҕолоро, сиэннэрэ

салгыыллар. 
Суруйда Маҥаас нэһилиэгин олохтооҕо,    

СР культуратын туйгуна Изабелла Тимофеева





31.08.74.
Кыраһыын лаампатын сырдыгар
Көмүһүөм, эйиэхэ анааммын.                                                                                                                    
Кыйдаммат тапталбыт туһугар,                                                                                                                            
Кыракый бу хоһоон айабын.

Уопсай дьиэҥ уу чуумпу хоһугар,                                                                                                                
Утуктуу хоҥкуйа уһун түүн
Умнубат Эн саллаат доҕоргор,                                                                                                                            
Уһун да уһун суругу суруйуоҥ.

Суруккун тутаммын үөрүөҕүм
Санааммын дууһалыын чэпчиэҕим
Самыырдаа даҕаны халлааным
Соҕотох тахсаммын хаамыаҕым.

Хараҥа халлааны сырдатар,                                                                                                                            
Хараастар санааны чэпчэтэр
Хайдахтаах кэрэний доҕоруом
Күүтүүлээх кэрэчээн суругуҥ.

Уолбатын тапталым үрэҕэ,                                                                                                                         
Мунумуум түҥкэтэх түбэҕэ.                                                                                                                            
Суруйуум түүннэри билбэккэ,                                                                                                                           
Суруйууй сылайан көрбөккө.



29.10.74 
Күүстээх таптал абыгар
Таттараммын тураммын
Соҕотох эйиэхэ сэгэрбэр
Санаабыппын этэбин.

Солуута суоҕу үгүс элбэҕи,                                                                                                                      
Суруйуохпун толлобун
Соҕотох биир таптал кэрэтин
Сааһылыахпын саныыбын.   

Санаа киэнэ ырааһа
Сааһыланар тапталга
Суобас киэнэ үтүөтэ
Солбуйуллар киниэхэ.

Таптал бу сүрэх ыарыыта
Таптал бу санаа кэрэтэ
Кини олох сырдык суола
Киирбэт күн чаҕыл сарыала.

Тоҕо эрэ кинилэр өрүүтүн
Таптаһар сүрэхтэр сүтэрсибэттэр.                                                                                                                 
Ыраахтан да буоллар ыҥырсан
Ыйыталаһан билэр курдуктар.

Баҕарабын күн сиригэр
Баар буолуон, ыраас таптал.                                                                                                                            
Кини дьикти абыгар
Кыттыһыаҕар дьиҥнээх дьол.



Мин баҕа санаам. 

Бу Түҥүм эҥсиллэр сүүрүгэр,                                                                                                                            
Баҕардым киирэммин туруохпун.                                                                                                                            
Будулла оргуйар үөһүгэр
Болуокка уйдара устуохпун.

Билигин биллибэт ол кистэлэҥ
Баайдарын буламмыт үөрүөхпүт
Билиҥҥи ыччатыҥ аатыттан,                                                                                                                            
Биэриэхпин аатырар норуоккар.

Бүтэй Түҥ аатырар бэйэҕин
Бүттүүн аан дойду да билбэтэр,                                                                                                                            
Бу кыра норуотуҥ эйигин
Биллибэт күүһүнэн таптыаҕар.



Киэһэ хойут, күн киириитэ
Кэрии тыабар күлүк түһүүтэ
Алааһым сыырын дабайан
Айаннатан иһэбин тиэтэйэ. 

Саныыр санаам, ыллыыр ырыам
Сайылыгым, төрөөбүт алааһым
Сүүрэр – көтөр сибэккилээх хонуум,                                                                                                                  
Сылаас уулаах Көлүйэ күөлүм!



Алтынньы ый 1975 сыл

Элэккэй эйэҕэс мичээргин
Эн миэхэ, бэлэхтии көрөҥҥүн
Эҥээркэй эйэҕэс ырыаҕын
Эн миэхэ аныырдыы ыллыыргын. 

Истэбин, доҕоруом истэбин,                                                                                                                            
Иһийэн,долгуйа истэбин.

Утары көрсүһэ түстэргин,                                                                                                                            
Урутаан хардары ааһаҥҥын

Кыратык кыбыста түһэргин
Кыатана сатыырдыы туттаргын. 

Көрөбүн доҕоруом көрөбүн,                                                                                                                            
Хайыһан аһына көрөбүн.

Маҥнайгы аҥардас тапталгын,                                                                                                                            
Миэхэҕэ этиэххин кыбыстан
Кыракый тэтэрээт лииһигэр
Кылгастык суруйбут тылгыттавн. 

Билэбин доҕоруом, билэбин,                                                                                                                            
Биир истиҥ тыла суох билэбин.



Ырыых – ыраах, кый ыраах
Ыҥырардыы мичиҥниир
Үгүс сырдык сулустаах,                                                                                                                            
Үрдүк халлаан дьиримниир.  

Ыйар кэриэтэ айан суолбун
Ыйдаҥара сырдатар
Билбэт сирбин дойдубун
Билис диирдии сандаарта.

Үрүҥ көмүс субалаах
Үчүгэйкээн хатыҥа
Маарынныыгын быһыылаах
Мааны талба кыысчааҥҥа.

Үрдүк сири эн таптаан
Үөскээбиккин дии хайҕаан
Үрүҥ ыйыҥ сатыылаан
Үөрдэ кээлтиҥ уруйдаан.

Үтүө да дойду эбит,                                                                                                                            
Үлүһүйэн мин кэллим.                                                                                                                            
Таптыыр кыыһым сирэ – уота,                                                                                                                            
Түҥ үрэх түһэр уорҕата.



Эн күнүҥ.

Күлбүт – үөрбүт күнүҥ кэлиэҕэ ,                                                                                                                            
Көмүс сарыал кыыһа тыгыаҕа
Сиик көтөн сибэкки көнүөҕэ
Сир Ийэҥ симэҕин кэтиэҕэ.

Кырдалыҥ быарыгар кыҥнаҥнаан
Кыталык үҥкүүлүү түһүөҕэ
Кэлэр олоххун кэрэһилээн
Кэрэтик лыҥкыныы туойуоҕа.  

Бүтэйиҥ үрдүгэр олорон,                                                                                                                            
Бөтүүк бөтө – бөтө үөгэлүө
Бүгүҥҥү эн күҥҥүн уруйдаан,                                                                                                                            
Бүтэҥи куолаһа тобуллуо.

Эн сытар түннүгүҥ анныгар,                                                                                                                            
Эрдэһит күөрэгэй кэлиэҕэ
Уйгуну хоһуйар ырыата
Уйгуурдан түлүк уугун аймыаҕа..



Саныыр санаам, өйдүүр өйүм
Саамай үрдүкү чыпчаала
Түһээн көрөр, сүтэрбэт мөссүөнүм,     
Туналыйар күнүм – ыйым сарыала

Доҕоруом эн эрэ бааргын миэхэ
Долгуйар сүрэҕим күлүүһүн киэнэ.

*********

Ыраас мүөттээх салгынын
Ыһар киэһээ чараҥар,                                                                                                                            
Ыйдаҥалаах халлаанын
Ырааһырдар кэмигэр,                                                                                                                            
Ыллык суолгар тураҥҥын
Ыллаабытыҥ таптааҥҥын????



Сэтинньи ый 1975 сыл Чонгоро

Умнуллубат доҕорум. 

Оҕо сааһым умнуллубат
Остуоруйа кэриэтэ кэмнэрэ
Хайдах санаан ааһыллыбат
Буолуохтарай, ол үтүө кэмнэр.

Ол да иһин буолуо баҕар,                                                                                                                            
Умнубат мин сырдык мөссүөнүм
дии кини да суоҕар,                                                                                                                            
Кэхтибэт талба ньургуһунум. 

Күүтэбин дии мин быһыыта
Кини дуу, илиитин сылааһын
Көрөбүн дии мин быһыыта
Кини дуу арылхай хараҕын.

Истэр курдукпун өрүүтүн
Иэйиилээх кини чуор куолаһын
Билэр курдукпун үөрүүтүн
Үллэстэр, үтүөкэн суобаһын.



Олунньу ый 1976 сыл Үөһээ Бүлүү

Тоҕо?

Санаабар ардыгар санньыйан,                                                                                                                            
Саҥата суох эн сылдьар курдуккун.                                                                                                                            
Сороҕор эмиэ мичийэн
Сэгэриэм эн үөрэр курдуккун. 

Санааргыыр, санньыйар түгэҥҥэр
Саатар биирдэ, мин диэки көрбөккүн
Сэгэриэм мунчаарбыт түгэҥҥэр
Сэрэйэр санаабын эн билбэккин.

Манньыйар эн иэйэр күннэргэр,                                                                                                                            
Миигин эн ахтаргын билбэппин.                                                                                                                            
Мэлдьитин бэһиэлэй кэмнэргэр
Миигин эн саныыргын билбэппин.

Тоҕо мин эдэркээн сүрэхпэр
Чуҥкуйуу диэн эрэйин билэбин.                                                                                                                            
Эйэҕэс мин ыраас дууһабар
Эйигин эрэ доҕорум диибин.



Кулун тутар ый 1976 с  Якутск

Өскөтүн өстүйэ
Өсөһөр күннэрбэр
Өрүүтүн хомойо
Көрсүмээр дууһабар

Нарыннык – холкутук
Наардааҥҥын сэмэлээр.                                                                                                                            
Наһаалаан холустук
Накаастыыр буолумаар..

Истиэҕим эн этэр
Эйэҕэс тылларгын
Санааны чэпчэтэр,                                                                                                                            
Сайаҕас санааҕын.

Кэбис даа, доҕоруом
Кэмсинэ барбаккын
Мэлдьитин толоруом
Мөҥөргүн сирбэппин. 

Суруккар хардаран
Суруйбат буоллахха
Муммуттуу мунааран
Мунчаарбат буолуохха.

Мөҥүттэ санааҥҥын,                                                                                                                            
Миигин эн умнумаар
Мичийэ үөрэҥҥин
Мэлдьитин көһүтээр. 



Саныыбын билигин ардыгар
Халлаантан сууллубут сулустуу
Хайдах да маннык сир үрдүгэр
Соҕотох буолбуппун буруйдуу.

Эдэркээн эрчимнээх сүрэхпэр
Эрэй диэн тугун, биллим дуо?                                                                                                                         
Кырдьарым саҕана кулгаахпар
Кутурҕан буолан иһиллиэ дуо?   

Ый күнү кытта хаһан да                                                                                                                           
Көрсүспэттэрин курдук дуу,                                                                                                                            
Эн биһикки дьылҕабыт ама,                                                                                                                            
Эмиэ оннук буолуох муҥа дуу?

**********

Олус үчүгэй бу күҥҥэ
Олорор, үлэлиир, айар
Күөрэйэр биир кэрэ түгэҥҥэ
Күөрэгэй кэриэтэ дайар.

***********
Санаа буолан, ырыа буолан
Сылдьыаҥ өрүү дууһабар
Миэхэ көмүс күнүм буолан
Мэлдьи сылдьыаҥ тулаьар
Оҕо сааһым Эн маҥнайгы
Умнуллубат тапталым!



Истиэҥ этэ дуо?

Сылааһынан сыдьаайар
Сырдык күнүм анныгар
Күлэр – үөрэр долгуйар
Күүтэр – ахтар ардыгар
Көтөн ааһар күннэрбэр,                                                                                                                            
Көрсүөм дуо, үрүйэбэр?!

Күүспүн – уохпун мунньунан
Кыбыстаммын турбакка
Этэр тылбын, сүннүнэн
Эйиэхэҕэ булбакка
Эмиэ туран хаалбакка
Этиэм дуо, таайтарбакка.

Эҥин араас тылынан
Эргиппэккэ көнөннөн
Бэйдиэ мээнэ саҥаннан
Булкуйбакка быһаннан
Истиҥ биир тылы эттэрбин
Истиэҥ этэ дуо, сэгэриэм этэрбин.



Дорообо.

Дорообо, ахтылҕан аргыстаах дорообо!                                                                                                                            
Дорообо, долгуйуу иэйиилээх дорообо!                                                                                                                            
Илиигин итиитик ыксары туппатар,                                                                                                                       
Уоскуттан уохтаахтык убураан ылбатар,                                                                                                                     
Дорообо күөрэгэй ырыалаах дорообо!                                                                                                                  
Дорообо ньургуһун бэлэхтээх дорообо!                                                                                                                            
Киһи – аймах, хамсыыр – харамай,                                                                                                                            
Тулалыыр эйгэбит бүтүннүү,                                                                                                                           
Үрдүккэ, кэрэҕэ тардыстар
Өрөгөй үөрүүлээх кэмнэрэ -
Күөҕүнэн чэлгийбит сандал саас
Куруутун буолуоҕа хас – саас
Эн биһиэхэ арай эдэр саас,                                                                                                                            
Эргиллиэ суоҕа дии, үйэ – саас.                                                                                                                            
«Кэбиһиий, тохтоорууй доҕоччуок,                                                                                                                            
Кэм кэлиэ дии кэп туонумуох»,                                                                                                                           
Сылайбыт дууһабын сынньата
Саататар, ааттабыл саҥаҕын,                                                                                                                            
Үрүҥ күн уһуктан күлүүтэ,                                                                                                                            
Үүт – үкчү, илэ дуу, истэбин....



Евдокияҕа. 
Ааттамматах хотун – хаан эдьиэй
Аатын ааттаммыккын дии, Дьэбдьиэй,                                                                                                                            
Эйигиттэн атын ким этиэй
“Эйигин эрэ таптыыбын”- диэй.                                                                                                                      
Поэттар хоһуйар биир кэрэ
Оһуобай музалаах буолаллар,                                                                                                                            
Ол курдук мин эйигин эрэ
Олоҕум устун туойуум эрэ.                                                                                                                            
Үгүс да үтүөкэн санаабын
Үөрүнньэҥ сүрэхпэр иҥэрэн,                                                                                                                            
Өр сылга өспөтөх тапталбын
Өһүөннүү санаама доҕоор, Эн                                                                                                                         
Ким таптыыр – ол туойар хатыҥы,                                                                                                                            
Ким ахтар – ол ыллыыр ырыаны
Сүрэхтэр тардыһар күүстээхтэр,                                                                                                                            
Кулгаахтар истиһэр кыахтаахтар
Дьыл – хонук элбэҕи эрэйэр
Дьиктиргиир буолума ону, Эн                                                                                                                         
Сороҕу үгүһүн сүтэрэр,                                                                                                                            
Сороҕу тупсарар ситэрэн.                                                                                                                            
Аһыйан аймана көрүмэ,                                                                                                                            
Сэгэриэм умнубут диэн тылы                                                                                                                         
Санааҕар даҕаны тутума.                                                                                                                            
Эн хас көрүүҥ, күлүүҥ уонна эйэҥ,                                                                                                                            
Этиллибэт эриэккэс, оо кэрэ!                                                                                                                            
Саныыр санаам сылаанньытар сыдьаайа,                                                                                                                            
Өйдүүр өйүм үрдүкү чыпчаала -
Сир үрдүгэр саамай кэрэ -
Сэгэртэйиэм соҕотох, Эн эрэ!



Хамсаабат күлүккүн,                                                                                                                            
Харааччы көрбүккүн,                                                                                                                            

Альбомтан буламмын
Арааран көрөбүн

Эн өрүү таайбатах,                                                                                                                            
Тылбынан туойбатах,                                                                                                                            

Төһөлөөх иэйиибин
Төлкөлөөн билбэккин,                                                                                                                            

Соҕотох бу эрэ
Саһарбыт күлүгүҥ

Сайаҕас мичээрэ
Санатар күн бүгүн.

*************_ 
Үрүҥ күн күлүмүн сырсаары,                                                                                                                            

Сырсаммын кырдалга тутаары,                                                                                                               
Тутаммын эйиэхэ ыытаары

Ыытаммын хардатын ылаары,                                                                                                                          
Ыламмын ымайа ыллаары,                                                                                                                            

Ыллааммын Эн ааккын ааттаары,                                                                                                                         
Бүгүн эмиэ эҕэрдэлээн туруум

Бэлэх күлүккүн кистээн УУРУУМ! 
**************_ 

Ый быыһыгар, ыркыйга муммуттуу
Ыараабыт уйан дууһабын сордуу,                                                                                                                            
Ыаҕастаах ууну тоҕо куппуттуу

Ылбат – биэрбэт гына үөҕүмэ дуу....



Эн аттыгар баарым буоллар дуу, мин                                                                                                                       
Элбэх да тылы этиэх этим син

Онтон билигин ыраах буоламмын
Олуһун доҕоччугуом ахтаммын
Уонна эбии суруккар хардаран

Уонунан сүһүөхтээх тэҥ суруйан
Уһун түүн ордубакка олорон

Уруһуйдуум эппиккин толорон.
Уйгу – быйаҥ сайыммыт күөнүгэр,                                                                                                                            

Унаар күөх хочо сирбит иэнигэр
Улуутуйар Туймаадам киинигэр
Угуйбутуҥ иккистээн бэйэҕэр.                                                                                                                            

Дьэ, онтон күүспэр күүс дуу эбинэн
Дууһабар курус санаа сарбыллан
Сэгэриэм, дьоллооҕунан ааҕынан

Сырыттым сүрэхпэр кыым чаҕыллан. 
Санаабар чаҕыл күнүм сырдыга -
Эн мичээриҥ угуттуур сылааһа
Ону мин билбитим ээ, кырдьыга

Уһун да уһун суруйсуу сыллара
Мэлдьи да сүрэхпэр күндүлэр

Миигинниин эн суруйсууҥ сыллара
Ахтар санааҕа арахпаттара
Аһаҕас – амарах да тыллара

Тулалыыр туох баар дьикти эйгэҕэ
Туһугар атын буолан кэлэллэр

Араас да санаа кыыма түмүллэр
Ардыгар онтуҥ да киэр үүруллар,                                                                                                                   
Олоххо эмиэ маннык баар буолар
Оннугу мин өрүүтүн хайгыыбын

Ол иһин батыһа саныыбын



Махтанабын.

Күн көмүс толбоно сылытан
Кэрэчээн да кэмнэри аҕалла.                                                                                                                            

Көмүһүөм , Эн миигиттэн ырааххын
Хайдахтаах ахтарыҥ да буолла.

Мин өрүү эйигин кытары ,                                                                                                                            
Миигин таптыыр, сэгэрбин кытары

Бу дьоллоох олохпут тухары
Барыахпыт ханнык да ыардары.   

Махтанабын Эн ыраас сүрэххэр
Өр да өр эрэнэн күүппүккэр
Киһи тэҥэ киһи дэппиккэр

Кыыстаах уол оҕону биэрбиккэр.

Ыам ыйа 1986 сыл



Махтанабын, таптыыбын, таптыыбын
Сүрэҕим сылаастык нүөлүйэ.                                                                                                                          
Ахтабын, күүскэ да ахтабын,                                                                                                                            
Түһээммин ааккынан ыҥыра.
Эн түүлбэр мэлдьитин киирэҥҥин,                                                                                                                      
Өйбүн – санаабын ытыйа иирдэҕин.                                                                                                                            
Онто да суох, таптыыбын эбээт,                                                                                                                            
Ахтыбытынан баартым, манна кэлээт. 
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