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ГУУРЬАНАЙ ГУРБАН НЮУСА

Дуу Сухэдвв

Харандаашаар бэшэдэг аад, 
Хэдэхэн хоногой болёобди, 
Барандаа ручка барихадаад, 
Бэхээр бэшэдэг болообди. 
ГуурЬанай нюусые одоошье 
Гурбуулайнь мунее мэдэхэб даа, 
Гайхамаар тиимэ ондоошье 
Гайтай юумэнь угыл даа:
Булад ryyphaa тэгшэхэнээр 
Баряад бэшэхэ, нэгэдэхеэр.
Бэхээ ехээр дургэхэгуй,
ГуурЬаа шангаар дарахагуй. 
Гуурйанай нюусые одоошье 
Гурбуулайнь мунво мэдэхэб даа. 
Гайхамаар ушее ондоошье 
Гайтай юумэнь угыл даа.
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ЗАХЯА

Ш арабтар ногообтор 
Дэгэлээ хэдэрЬэн 
Сад соохоноо 
Хубуухэн зогсонхой. 
Сагаахан,

заахай
Гулабхаа шубууе 
Сээжэдээ беемэйлэн 
Тэбэринхэй:
«Холын оронуудаар, 
Хотонуудаар хурэхэлши, 
Хараханшье,

сагааханшье 
Хуугэдээр уулзахалши, 
Маанарай жаргалы 
Хеерэжэ угэхэлши, 
М эндые баранЬаа 
Дуулгахалши...»
Г айхамшаг замдань, 
Аяндань удэшэн, 
Галстугаараа дэбибэ, 
Урагшань, дээшэнь. 
Намарай Ьэбшээндэ 
Галстугынь намилзаа, 
Наранай туяада 
Гулабхаань ялалзаа...
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УЛЬГЭР
Хугшэн эжынь
Сомсойн Ьуугаад хоймортоо
Хеерэнэ ульгэр.
Ашань галаа носоогоо. 
Хахад Ьуни
Жабараа туугаад ойртоо. 
Хубуухэн дуураба 
ХудэЬэн хунжэл соогоо.
Урал дээрэнь 
Баярай тэмдэг сэрбэжэ, 
Улаахан хасарынь,
Нидхэнь уринаар татагасаба. 
Ульгэр соохи 
Далита хулэгы унажа,
Уулэ маные 
Ьэтэ сохин ошобо.
... Хорин жэл 
Тэрэ гэЬээр унгэрве.
Хойшоо шармайЬан 
Булад далита хулэгеер 
Хугшэн эжынгээ 
Маани дээгуур 
Гурба эрьен, тойроод, 
Хубуухэн мордоо,
Баяр хургэн,
Ажабайдал тээшэ.
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УНЭЬЭШЭН

Набтар хоорботой ургэн шаргатай,
Наншаш ташуурдаш хашан Ьааралтай 
УнэЬэшэн Холхойн хухюун хашхараан 
Ymeeryyp бухэндэ дуулдадаг газааЬаа: 
«Ухинэй шабганса, гэртээ байна гуш? 
УнэЬэеэ наашань тургэн гаргалши. 
Унэтэйхэн звери гэжэ, юрэдее, мэдэнэ гуш? 
Утэр хоорбо соом адхаад асалши...
Ерэхэ намар барандаа хараарайт,
Ехэхэн лэ ургаса абаха байхабди,
УнэЬэеэ хаянгуй бэлдээд байгаарайт, 
Углведэр ашатаяа хамта ерэхэбди...» 
...Хоорбо дуурэн унэтэ бараатай 
Холхой баяртай поли гарадаг юм. 
Утэгжуулгэ хэдэг хундэтэ ажаптай 
Убгэн абаараа ашань омогорходог юм.
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ДОРЖО БАНЗАРОВ
1. Кяхтада

Аалин байдал.
Хуугэдэй хамтын байра.
Арбан юИэдэхи 
Зуун жэлэй уе.
Шэмэруун хэлээрээ 
Сонхо долёон хайран, 
Шэнхинэнэ жабар,
Убэлэй тулэг Ьуни. 
Александр Пушкинай 
Зохёол гартаа баряад,
Аман соогоо
Узэглэжэ ЬууИан Банзаров 
Ород угэнуудэй 
Олоншогыень ойлгожо ядаад, 
Орхибо номоо.
Баран унтаа...
Гансааран.
Угытэй хунуудэй 
Унэшэн зурхэ уяруулИан 
Ульгэршэ Борхоногы 
Нюдэндее харааш юм аалам. 
Али, бу мэдэе даа,
Буряад ороноо суурхуулан,
Ал ас холын
Аянда зорихыш хусев аалам...
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2. Орьёл еедэ 

Казань.
Университедэй байшан. 
Халзан профессорэй 
Угэнууд сэдьхэл дайрана. 
Хухэ номин
Байгалай эрьеын айлшан -
Хани нухэроо
Ород хубууд тойроно.
Эгээл эндэ
России туруу хубуудтэй 
Эбдэршэгуй
Халуун нухэсэлынь бэхижээ. 
Согтой хурса нюдэдынь 
Холые шэртээд,
Соёл эрдэмэй 
Орьёл еедэ эрмэлзээ.
Харин яахабши теэд,
Аянда зориЬон хубуунэй 
Харгы замыень 
Хангил хабсагай хаалай. 
«Хаана ошохошниб?
Байз, эзэн шуЬата хаанай 
Хатуу албые
Дуургэхэ ёЬотойш!» -  гэлэй.
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3. Ьуулш ын зам

Хуушан Эрхуу -  
Сибириин ехэхэн хото.
Хуулиин зараса.
Банзаров -  чиновник тушаалтай. 
Бэл иг шадалаа 
Буряадай оюун эрдэмтэ 
Баранииень шабхан 
Арадтаа угеегуй -

тушаатай.
Канцеляриин харха,
Абаахайн урьха шулЬэн соо 
Халуун зурхэнь 
Удаанш саг соо сохилоогуй. 
Хуулиин Ьабар -  
Шиигтэй нойтон манан соо 
Хайран бэлигынь 
Дулэн боложо носоогуй. 
Харанхын дундаЬаа 
Бадаран носоЬон зула дээр 
Хоёр толгойто 
Хара бургэд элилэй.
«Хурее!
Иигээдлэ унтара!»-

гэЬэн мэтээр 
Харалган Ьапхин 
Даляараа Ьэбеэ бэлэй.

9



ПОЕЗД

Тур-нир, тур-нир, 
Тур-нир, тур-нир...
Тумэр харгын 
Далан дээгуур 
Тургэн поезд 
Туерэн ерэбэ:
Тур-няр, тур-няр, 
Тур-няр, тур-няр,...
Уурал Ьабан,
Утаа субан,
Сэхэ наашаа шуумайна. 
«Ура» гэнэ гу,
«Ерээб!» — гэнэ гу 
Уш аргуйгеер хуугайлна: 
Уу-уу!
Гуу-гуу!
Улан-Удэ 
Ерээ губ?
УухилЬаар,
Ш уухирЬаар
Станци дээрэ байшаба.
Угтаашан,
Буугаашан
Перрон дээрэ дуурэшэбэ.
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ЭРДЭНИ

Эртэ углеегуур 
Нэгэтэ Ьургуулидаа 
Эрдэни хубуун 
Ерэбэ гээшэл даа. 
Класстаа оробо.
Абяа шэмээгуй.
Хуугэдэй хэнииньшье 
У шее ерээгуй.
Эрдэнидэ миин Ьуухань 
Ехэл аягуй -  
Эбхэгдэдэг донгорогоо 
Тэниилгээдхибэ.
Харахан партаяа 
Тэрэ гамнаагуй -  
Хабхаг дээрэнь 
Нэрэеэ Ьиилээдхибэ.
Угы даа, хурее!
Иимэрхуу шулэг 
Ургэлжэлуулхэшье дурам 
Угы агша.
Гансал, Эрдэни,
Манда хэлэ -  
Гэртэхи столоо 
Ьиилэгшэгши?!
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НЕГР ХУБУУНЭЙ ДУУН

Небоскрёбой подвал соо 
Шиигтэй нойтон. 
Негрхэнэй зурхэн соо 
Уйтай хуйтэн.
Хушэр хундэ 
Ажал дуурээш haa -  
Мунгэшьегуй.
Бухэли удэрее 
Сонхо аршааш haa -  
Эдеэшьегуй.
Аялгалан дуулана 
Хана тушоед углууда. 
Абяагуйхэн шагнана 
Эхэнь тэрэнэй хажууда. 
Дуулана, дуулана 
Негр хубуун -  
Дууниинь тэрэнэй шэруун. 
Хушэр хундэ 
АжаЬуудал -  
Хунэй уйдхар,
Гашуудал.
Набтар хултэй 
Налуу модон стол дээрэнь 
Ьулэмхихэн дэн носоно. 
Хурса нюдэтэй
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Хара барагар нюур дээрэнь 
Гунзэгы бодол оршоно. 
Урдана,

урдана
Уя татама аялгань,
Дурдана,

дурдана,
Уй гашуудал аягалан. 
Небоскрёбой подвал соо 
Шиигтэй, нойтон, 
Негрхэнэй зурхэн соо 
Уйтай.

Хуйтэн...
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АХЫН ЗАХЯА

Аба оронойнгоо зуун хилэЬээ 
Ахамни эльгээгээ гоёхон дурэеэ, 
Ундэршэг болойон худэр бэетэй, 
Ургэн тэгшэ тэбхэр мурэтэй. 
Хажуудаа баринхай найгуулан татаад, 
Харахада мэргэн янзын автомат, 
Тортог балагуй шэб шэнэхэн аад, 
Толотон байнал ха, наранда туяатаад, 
Адаглан шэртэхэдээ дурыень дахяад, 
Ахынгаа нюурта уншанаб захяа:
«Бу марта, дуумни, дайсады,
Буугаа орхихо сагнай ушее уды».
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НАЙМАТАЙХАН ХОРИДОЙ 
Онтохон 

I
Урдын урда сагта 
Уужам буряад орондо 
Хормой бэедээ 
Хорин долоон халааЬатай 
Хуушан даалин тэрлигтэй, 
Орой дээрээ 
Орбогорхон залаатай 
Oohop таЬархай малгайтай, 
Абынгаа орхижо нугшэЬэн 
Арай соороодуй 
АрЬан Ьарьмай бээлэйтэй, 
Эжынгээ орхижо мордойон, 
Элээшье haa,
Эрмэгтэй булгайр гуталтай 
Хотоной зондо 
Хоридой гэжэ нэрлуулдэг, 
Ноёд Ьайдта 
Нохой гэжэ баЬуулдаг, 
Иимэл нэгэ 
Илдам хурса 
Ьонор сэсэн хубуухэн 
Тогооной оёор хюЬажа. 
Амаяа тоЬодоод,
Торхын оёор шабхажа,
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Уралаа сагаадаад,
Хаантанай хони адуулаад, 
Харанхыда адуу манаад 
Ябадаг байЬан юм гэхэ.
Зай, тиигээд, нэгэтэ,
Зунай Ьайхан сагта 
Углеенэй улаан наранай 
Уулын caaHahaa мандахада, 
Уужам талада булжуухайн 
Уран дуугаа татахада,
Зунай ехэ найрые 
Зугаа наадаар удэшэнгее, 
Хабтагай тала хээрые 
Хатуу турууд доЬолгоод,
Хун зон сугларжа эхилбэ, 
Хууеэн шууяан боложо захалба. 
Ангуушадай дундуур 
Боосоонш болоно хэбэртэй, 
Архиншадай хоорондуур 
Хэруулш тарана янзатай... 
Хурдан хулэг моридой 
Хулэйнь эрдэм узэнэд ха,
Худэр бата хубуудэй 
Хусэ шадалынь харанад ха. 
Эгээл энэ хирэндэ 
Элжэгэн жороо морин дээрэ 
Хори мянган зарсануудаа 
Хойто таладаа дахуулаад, 
Хоёр-гурбан тушэмэдее 
Хажуу таладаа дахуулаад.
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Эзэн хаан Будуунай 
Эры хуры ерэйэн гээ.
Эреэн нюдев хилайлгаад, 
Эмээл дээрээ налайгаад, 
Ээрсэг мэтээр аашалба. 
Ээрэн байжа хаахирба: 
«Эндэ байЬан хушуушад,
Эрэ мэргэн ангуушад, 
Ьубэтэй юм haa

шагнагты, 
Шэхэтэй юм haa

дуулагты! 
Харанхы ехэ тайгадам, 
Халуун булеэн дайдадам 
Хуйлэн хухэ шоно,
Хун хара баабгай, 
Аймшагтай хусэтэй арьяатан 
Амба эреэн гурооЬэн 
Бии болоо гэлсэнэ.
Эбэр номоор харбангуй, 
Эритэ жадаар хадхангуй, 
Хуйлэн хухэ шоные 
Бахалуурдажа алаад,
Хун хара баабгайн 
Хужуун бухэтэр нюргые 
Хуха тэбэрин дараад, 
Арьяатан эреэн гурообэндэ 
Ашаалаад ерэхэ эрэ, 
Дахуулан асарха хусэтэн 
Эндэ байна гу?
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Гурбан хоногой турша соо 
УгэпЬэн энэ заабариим, 
УгэЬэн энэ даабариим 
Дуургэжэ шадаЬан эрэдэ, 
Бэелуулжэ шадаЬан баатарта, 
Хахад алтан зоориеэ 
Бэлэг болгон барихалби. 
Шадангуй,
Шарбаад ерээ Ьаань, 
Саазалжа алахаб,
Гаталангуй,
Ганхаад тэхэреэ Ьаань, 
Галдажа Ьалгахаб!
Бэедээ найдаЬан эрэ 
Биб гэжэ харагдаг,
Хусэндее найдаЬан хубуун 
Хунуудэй дундаЬаа гараг!» 
Урда гараха хун 
Уладай дунда байбагуй, 
Зоригжон гараха эрэ 
Зоной дунда олдобогуй... 
«Ундэр турэлтэ хаан,
Угыем минии дуулагты, 
УгэЬэн энэ зарлигтнай,
Улуу хатууш бэшэл 
АмалЬан энэ угэтнай 
Аймшагтайш балай бэшэл. 
Амба эреэн гуреоЬэ 
Абаад минии ерээ бол,
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со"

Хубшын баабгай, шоные 
Хупеэд минии асараа бол, 
Арьяатанай аманда 
берее ошожо орохо гут, 
Эригэн арад тумэндэ 
Эд зеериеэ угэхэ гут?
Эрэ турэЬэн ёЬондоо 
Эрын ёЬо хундэлжэ, 
Хубуун турэЬэн урмандаа 
Хунэй eho хундэлжэ, 
Туршаад узэхэм!» -  гэЬэн 
Нарин хонгёо хоолой 
Зоной дундаЬаа дуулдаба. 
Найматайхан Хоридой 
Урагшаа гаран байба... 
Хаанай ууса нюрга руу 
Халуу бусалба.
Хулхай гэзэгэ еодэнь 
Хуйтэ дааба.
Могой хуйтэн нюдеер 
Хоридойе хаража,
Модон хуурай хоолойгоор 
Хун зондо хандажа: 
«Амалан хэлэЬэн зарлигым 
Хусэлдуулжэ шадаа haain, 
Алтай шара наран 
Баруун тээЬээ гарахал, 
Хилэн хара хирээ 
Сагаан болоод ниидэхэл,
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Шам шэнги инзаганай 
Шадаа болоболшни — 
Шиниихеэр болуужан,
Гурбан хоногой турша соо 
Г ар хооЬон бусабалшни -  
Миниихеэр болуужан,
Гулгэн нохой шудэрхуу,
Залуу хун эдирхуу -  
Шадаа haa хаан болохош, 
Шарбаа haa шарууЬан болохош». 
Хаан иигэжэ хэлээд,
Хас-хас энеэн Ьууба ха, 
Дээрэлхуу янза узуулэн, 
Дэгэлэйнгээ хамсы шууба ха.

II

Углеонэй шаргал наранай 
Ургэн дэлхэй шарамсаар,
Ундэр багжагар нарЬанай 
Ьуудэртэйхэн боломсоор,
Баахан Хоридой хубуун 
БалгааЬанЬаа гараба ха. 
Углоонэй мунгэн шуудэртэ 
Угаажа нюураа Ьэргэбэ ха. 
«Харанхы хара гэрэйнгээ 
Хаан боложо Ьуунхаар,
Борсогор боро гэрэйнгээ 
Богдо боложо байнхаар,
Туршаад узэхэм,
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Ябаад ерэхэм»,- гэжэ 
Гашуун тараг уужархёод,
Газаа тээшээ хараашалба.
«Орой болоо!» -  гэжэрхёод,
Ойе шэглэн ябашаба.
Улаантын жалгын тохойгоор 
Урагшаа сэхэ годирЬоор, 
Улэнтын ундэрэй оройгоор 
Угсэн галди галдийаар,
Хухэрэн байгша хубшэ уруу 
Хоридой хубуун алхална. 
Нилээн тиигэжэ ябайаар, 
Нэлэнхы тайга орошобо.
Улэн шоно улиЬаар,
Угтан тэрэнии гарашаба.
Манай Хоридой туруушээр 
Мэг/ойэн хэбэр узуулжэ,
Нэмээн хэлэбэ улуусээр 
Нэгэ бага туруулжэ:
-«М э... Мэ... Мэндээ, шонобгай. 
Мэгдэйэн гээшэм аргагуй. 
Абяаетнай дуулажархёод,
Аййан гээшэм уйгаргуй.
Хотоной мэргэн агнуушан 
Холхой урдам байна гээд, 
ТанЬаа сошон, зэбуусэн 
Талиин гуйхоо байбаб»,- гээд, 
Ьухэеэ гээЬэн убгэншуу 
Ьуеэ адхайан Ьамганшуу
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Хоёр нюдее бэлтылгэн, 
Хумэдхэеэ Ьэртылгэн, 
Ойронь ошожо зэргэлбэ, 
Олиггуйгеер хеерэбэ: 
«Тэнгэри, газар дуулуужан, 
Тэнэг гахай шагнуужан, 
Тандаал хадань дуулгаЬууб, 
Толгойетнай абарЬууб:
Хаан баабайн ангуушад, 
Хара мянган хушуушад 
Хурса тумэр жадануудтай, 
Холхой мэргэн туруутэй 
Хундэтэ шоно танине, 
Хубшын хара баабгайе 
Угы хэхэ гэлсэбэд лэ, 
Улдэхэ гэжэ шиидэбэд лэ. 
Хонин олон Ьурэгымнай 
Хулуухаяа болиг гээл, 
Хайран адуу малымнай 
Хороохоёо болиг гээл. 
Хеерэлдэхынь дуулаЬаар 
Хубшэ тээшэ шармайбаб. 
Абгай тандаа дуулгахаар 
АЬан шадалаараа харайбаб. 
Шагныш юрэдее, ханимни, 
Шадамар сэсэн шономни, 
Ангуушадай хурэшэгуй 
Аяар холые гаталаял,
НаЬан соомнай мухэшэгуй
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Нангин нухэсэл баталаял»
Гэжэ хэлээд шамдуухан 
Гэндэн жамсаа* тулхибэ.
Хойноо тэрэнии дахуулан, 
Харагдахаа болин талииба.
Хултэ хунэй ябаагуй 
Хубэнэг шабха шэрэнгеэр,
Буга хандагайн гэшхээгуй 
Буртаг бутуу шугыгаар 
Унан дуЬан урилдан,
Урда хойноо оролдон,
Тайгын баабгайн эшээн тээшэ 
«Танил» хоёр хиидэнэд.
Шадал соогоо ерэбэд гээшэ -  
Шононь иигэжэ мэдуулбэ: 
«Баабгай, баабгай, шагналши даа, 
Бузар юумэн тохёолдоо, 
Унжагайрангуй яаралши даа. 
Уршаг, тодхор тушаалдаа.
Хаанай мэргэн ангуушад,
Хара мянган хушуушад 
Маанарые алаха гэбэл, 
Мяхыемнай шараха гэбэл...
Иимэ бузар hypar суу 
Энэ дуулгаа»,- гэн сасуу 
Яаран бушуу саашалба.
Ябууд дундаа хаахирба.

* Шоные зарим нютагуудта тиигэжэ нэрлэдэг,
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«Утэр эндэЬээ холодоёл,
Yгы болон хоргодоёл!» -  
Баабгай ехээр мэгдээд, 
Бахардан дороо байшаба. 
Ухаа орон гэхэдээ 
УЬан хурдаар гуйшэбэ: 
«Юугээ хэлээд арилбат, 
Юрэдее намаяа хулеэгыт. 
Яагаа хээгээ, юун гэнэт, 
Ябаял хамта, дахуулыт»... 
Гурбууландаа ЬубариЬаар, 
Гуйбаг-гуйбаг алхалЬаар, 
Бутуу буртаг шэрэнгеэр 
Бушуу яаранад гэтэнгеэр, 
Халуун наран тонгойЬоор 
Хариха тээшээ тэгуупнэ. 
Хада хабсагайн оройгоор 
Халин халин баруулна. 
Ангай хултэй хайшан гээд, 
Айдар Хоридой тэсэхэб даа, 
Эсэхэ сагынь дутэлбэ, 
Эрмэг гуталынь хангирба, 
«О-о-ё даа, о-о-ё даа,
Одоол Ьалаба гээшэ хаб. 
Долоогоно ехы эдиЬэн хум, 
Досоом харлаа гээшэ гу»...- 
Гэжэ ябаад шэбэнэбэ,
Гээгдэжэ зорёон эхилбэ. 
«Энээниие тэлэнхаар,
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Ээмээ миин шаланхаар, 
Эндэнь бушуу Ьалгая,
Эршэ абан арилая»,- 
Гэжэ шонын хэлэмсээр,
Гэнтэ дутэлввд ерэмсээр,
Гэзэгээ Хоридой маажаба, 
Гэдэргээ сухарин Ьуухирбэ: 
«Yye, яагаа гээшэбта.
Угыем туруун дуулыта, 
Хоёр хоногшын газарта 
Хоргодомоорхон агы биил. 
Хани нухэд таанарта 
Харуулжашье угэхэлби. 
Мянган жэлдэ хорохогуй 
Мяхан тэндэ нюугаатайл, 
НамЬаа бэшэнэй олохогуй 
Найдамтайхан амЬартайл»... 
«Тугаар иигэжэ хэлэхэеэ, 
Тэнэг яяр, яагаабши,
Агы соохи эдишэеэ 
Али нюухаа Ьанаагши? -  
Г эжэ шангаар ярд гээд, 
Хузуун дээрэм тара гээд, 
Шадамар заахан Хоридойе 
Шанха дээрээ ургэлоод, 
Маяг-маяг алхалЬаар,
Маяа баабгайнь ошоно ха. 
Хойноо шоноёо дахуулЬаар, 
Харгы замдаа зорино ха.
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Баабгайн тарган нюрган дээрэ 
Бад гэнгеэр Ьуурилшоод,
Елэн хара «олбог» дээрэ 
Ехэрхуугээр налайшоод,
Манай Хоридой майайна, 
Малгайгаа абаад малайна...
Ой тайгын оёорые 
Одоо ехээр махайандаа 
Харанхы бутуу хубшые 
Хайшанш тойрожо, шалайандаа 
Баабгай ехэл эсэнхэй,
Тугсуул дээрэ Ьуугаадхина, 
Тиихэдэнь Хоридой буугаадхина. 
«Зай, нухэд, эндэхэнээ 
Зал и абаад бодоёбди.
Харин углов эртэнЬээ 
Харгы замдаа зорихобди. 
Унввхимнайш дутэлбэ. 
Углоодэртоел хурэхэбди 
Досоонь орожо абаа бол 
Дура зоргоороо болохобди. 
Хушын йамар туухэеэ,
Хани баабгай, гарал даа.
Улэн гэдэЬээ дуургэхэеэ 
Утэр юрэдоо абирал даа»,- 
Иигэжэ хэлээд Хоридой 
Эжэл шонодонь хандаба:
«Хотон ошожо болохогуй,
Хони мунво барихагуйш.
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Баабгайдаа туЬалал даа, 
Борбоосгойшье туулсэл даа... 
Арьяатан боложо турэЬеоршье 
Амтынь Ьамарай узеогуй, 
Мяхашан боложо удэЬеершье 
Модон еедэ абираагуй 
Гульбан шоно хултыба,
Гайхан тагнан бэлтыбэ: 
«Абиржа огтош шадахагуйб, 
Аргам угы, бирахагуйб!» 
Хоридой хэлэбэ: «Угы даа, 
Ядахаш юумэнь угыл даа,
Нарин мушэр томоходоод, 
Найман алда болгоходоод, 
Хузуундэшни оруулжа, 
Хусэтэйхэнеер татана ааб даа, 
Гэмгуйхэнеер суглуулбал, 
ГэдэЬэмнайшье садана ааб даа». 
Олон мушэр хухалжа,
Oohop болгон томонод ха,
Орой болон бурыжэ,
Одоо ехээр яаранад ха. 
Аргамжашье зуб болоод, 
Абиран гараба баабгай. 
Узуурыень гонзойлгоод,
Ундын хэлэбэ: Шамдагай!» 
Шэнэ аргада баярлажа,
Шоно шуурээд аргамжа, 
Бутуулидэн уяба узуурынь -
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________ о о  ______________
* с о  ’

Багтаба зохидоор хузууниинь. 
Одхон Хоридой Ьанаамгай 
Ормог-ормог энеэнэ: 
«Шадалыеш узэе, баабгай, 
Шангаар тэта»,- гээдхинэ.
Нэгэ гэЬэн захиралтаар 
Нэтэруу баабгай хусэлбэ. 
Дэнхэлзуулэн аргамжаа, 
Дээшэнь татажа эхилбэ. 
Боогдожо эхилЬэн шоно абгайнь 
Боод боодхон амилжа, 
Тамиргуйгеер татагасаад: 
«Табииш!» -  гэжэ хаахирба. 
ШаалайЬаашье оерэгуй 
Шал тэнэг баабгайнь 
Табииш гэЬэн абяаень 
Татыш гэжэ дуулажархёод, 
Хухеэл хэбэртэй, харааниинь, 
Хэршэгэнэсэ энеэжэрхёод,
Ьахы Ьалбаг яарашаба, 
Ьурхэйтэжэ гаарашаба,
Тата татаЬаар татажа,
«Тангил» шоноёо гаргажа, 
Хухархагуйхэн гэшууЬэн дээрэ 
Хулое таби гэмсээрээ,
Шаб шара ирзагар 
Шонын Ьоёо харажархёод, 
БоогдошоЬон Ьарнагар 
Бузар юумэ обёоржорхёод,
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________  о о  ________
о с ’

Ойе дуурэн хашхараад, 
Олиггуйгеер бархираад, 
Баабгай хушаЬаа халишаба, 
БархирЬаар доошоо унашаба.

III

Харанхы тайгын саагуур 
Халуун нараншье жаргажа, 
Удэшын боро хараан 
Улгэн дэлхэйе хушаба. 
Амитанай абяа дуулаЬан 
«Арьяатан эреэн гурееЬэн 
Ерэхэл ёИотой гэжэ 
Ухаан соогоо шэбшэжэ,
Урал дээрээ губэржэ,
Хубшэ тайгын 
Хууехэ дууехые,
Уули шубуунай 
Улиха бубэнэхые 
Шамбай дорюун Хоридой 
Шагнаархан хэбтэнэ. 
Харанхы Ьуниин тэн багта 
Хатанхай модоной гэшууЬэн 
Хас гэжэ хухарба.
Дуулим тайгын улгы соо 
Дууража ЬууЬан Хоридой 
Ьэрд гэжэ Ьэргэбэ.
Арьяатан эреэн гурееНэн 
Ама шудоо тамшааЬаар,
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Дутэлжэ ерэнэ.
Бушуухан Хоридой хубуун 
БуглэршэЬэн баабгайн 
Саагуур хороно.
Аалихан маряаЬаар, 
Арьяатанай ерэмсээр, 
Альгандаа адхаад хэбтэЬэн 
Абынгаа хара тамхи 
Хоёр шара нюдэ уруунь 
Хоноожорхибо.
ТэндэЬээ тэрд гэжэ бодоод, 
Тээ саана барбайЬан 
Тэрэлжын боро heer тээшэ 
Харайжархиба.
Абарга эреэн гуреейэн 
Адха балай болошоод, 
Хадын хахарма шангаар 
Хаахиржа ороЬон гээ, 
Уулын оглормо шангаар 
Шуухиржа ороЬон гээ. 
Тэмтэрэн байжа,
Тэндэ эндэ Ьурэбэ. 
Тэршэлэн байжа,
Модо шулуу мургэбэ.
Уур сухалайнь таража, 
УушхарЬан хойнонь, 
Бухиндаагайнь гаража, 
БуураЬан хойнонь:
«Ай халаг, иихэдээ

30



Галзууржа бай на аалта, 
Амба ехэ алдараа 
Бузарлажа байна аалта?» -  
Гэжэ асууба.
Барас эреэн гуревЬэн,
Бард гэжэ сошобошье, 
БаЬа нэгэ дахин 
Байра дээрээ Ьурэбэшье, 
Харахагуй байЬандаа 
ХалаглаЬан мэтэ болобо. 
Обёорхогуй байЬандаа 
ОрилЬоор яаЬаар номгорбо. 
Ьагсагархан Хоридой 
Ьамбаашалан хандаба.
Уран хурса хэлээр 
Урмашуулан хеерэбэ: 
«Холо ойрош нютагуудта 
Хоридой гэжэ нэрлуулЬэн 
Хори буряад нютагтай 
Хонишон хубуун гээшэлби. 
Халюун алтан дэлхэйе 
Харахаа дахин хусое бол, 
Улгэн алтан дэлхэйе 
Узэхоо дахин Ьанаа бол, 
Айл нютагым ошожо, 
Аргалуулха болоолта. 
Амбан ехэ алдараа 
Аршалуулха бэлэйлта... 
УЬан булаг аршаанаар
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Угаалгажа угэхэлби.
Сумбэр уулын аршаанаар 
Суршуулхэдэжэ шадахалби». 
Утэр тургэн ябая гэбэ,
Урда зугы бария гэбэ.
Зуб гэжэ зубшеелгэбэ, 
Зуйтэй гэжэ ойлгуулба. 
Энээнэйнгээ Ьуулээр 
Эреэн гурееЬэн дээрээ 
Баабгай шоно хоёроо 
Бахим барижа ашаалаад, 
Амба эреэн гурееЬэеэ 
Ара таладаа дахуулаад,
Г эр тээшээ гэшхэлбэ,
Газар тээшээ галдиба.
Айл хотоноо шэглэжэ,
Арайл хуреедуй ябахадань, 
Хаан гэнтэ харажархёод, 
Хамаг зеереэ хаяжархёод, 
Харанхы хара тайга уруу 
Харайжа мэдэЬэн гээ.
Нармай олон албатань 
Наада баряад улэЬэн гээ... 
Зай, тиигээд, саашань 
Залган нэмэн хэлэхэдэ, 
Боосоон дээрээ илаЬан 
Борсогорхон Хоридой 
Хаанай бухы зеериие 
Хамаг зондо хубааба.
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Мянга тумэн тушэмэдынь 
Малшад болгон тарааба. 
Адуу мори барихагуйб гэЬэн 
Амыень абаад,
Ухэр мал да орохогуйб гэЬэн 
Угыень шагнаад,
Амба эреэн гурооЬэсэ 
Аргалуулжа Ьэргээбэ. 
Сахюур шара нюдыень 
Шабуулжа эдэгээбэ. 
Богтолшоод хэбтэЬэнээ 
Бодожо ЬэргэЬэн баабгай, 
Мэгдэхын ехээр мэгдэжэ, 
Мэдээ табин алдабашье, 
Барас эреэн гурееЬэнтэеэ 
Бартаа тайгадаа бусаба. 
Хойто арюун углеень 
Хоридой сэсэн хубуун 
Хони малаа адуулЬаар, 
Хонгор таладаа гарапай. 
Дуулим нютаг тухайгаа 
Дуугаа дуулан ябалай... 
Ьайхан арюун жаргалтай, 
Ьаруул сэнгуу байдалтай 
Буряад оронойм хуугэдууд, 
Барас талын бургэдууд, 
Ульгэрхэмни дуурэбэ,
Ушее хожом хееруужэб... 
Арбан carhaa унгэрее, 
Амарая даа, нойр хуроо!
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