
Арыгы… Бу тугуй?..
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“...олох очурдаах суолугар 
саҥа тахсыбыт эдэр дьонум 
үктэнэр атахтарын 
анныттан Хара дьай айатын 
кылыытын дьалбарытар 
баҕа санааттан, арыгыны 
эккирэтэн истэххэ туохха 
тиксэллэрин биллиннэр 
уонна... диэн оҥордум”

Мандар Уус



Алампа “Иһээччи” уонна 
“Арыгыһыт киһи муҥнанара”  
хоһоонноро ,
Мандар “Үһүс үтүмэҥҥэ 
дьэгдьийэн, чэбдигирэн, 
ыраастанан” кинигэтигэр 
киирбит ойуулара, алгыс 
тыллара киирдилэр.



«ИҺЭЭЧЧИ»



Кэлэйимэ, сиргэнимэ, 
Мөҕүмэ, үөҕүмэ!
Мин дээ киһибин... 



Аҕал
Утахпын омуттар,
Арыгыбын амсаттар!



Баҕардар,
Итириим-иириим,
Куоҕайыым-кутуруум!



Баҕардар,
Умайыым-ууллуум,
Оргуйуум-тохтуум!..



Ити испиирдээх иһиккэ
Самнары баттыыр санаабын
Самыыр уута гынан таммалаппытым...



Иирдэр имэҥнээх хааммын
Испиир иһигэр иҥэрбитим...



Курутутар куһаҕан санаабын
Кубулутан куппутум...



Ол өр буолла...
Ол өр буолла...
Өйдүүбүн, өйдүүбүн,
Өр буолла...



Тымырдарбын ылҕаата, 
Хааммар халбарыйда, 
Эппэр иҥнэ...



Аҕал арыгыта!
Утахпын омурдан
Утуйуум,уоскуйуум!.. 



Кэлэйимэ, сиргэнимэ, 
Мөҕүмэ, үөҕүмэ!..



Тамахпар
Таммалат, там... таммалат!..

26/05—29 АС.





«АРЫГЫҺЫТ КИҺИ 
МУҤНАНАРА»



Уоттатай нии оҕолоор!..
Айманан-сайманан, 



Булкуллан-тэлкиллэн, 
Иэдэйэн-куудайан, 



Иирэн-кутуран, 
Салбан санаа сарбыллан, 



Улуу һанаа умуллан, 
Албыҥҥа алкыттаран, 



Кубулҕакка кучуттаран, 
Дьээбэҕэ тэптэрэн, 



Тиэрэ-таары тэбинэн, 
Уруккуттан уларыйан, 



Ол-бу буолан, 
Оп-тобо һуох сылдьар
Олус да ороскуоттаах,



Ол гынан баран, 
Маҥнайгы баҕата баһаанын, 
Кэнникитэ киллэриитэ киэҥин,



Күүһүрдэрэ күлүмэҕэ күтүрүн, 
Үөрдэрэ өҕүөмэрэ үчүгэйин,



Этитэрэ имигэһэ эриэкэһин, 
Саҥардара сайаҕаһа салаҥын,



Түбэһиннэрэрэ түлүөнэ түргэнин, 
Кыыһырдара кытаанаҕа кыһыытын,



Ааһыытыгар алдьатара алыһын, 
Куотуутугар кутурҕана олуһун.



Ол даа иһин 
Атырдьах атахтааҕы 
Аймыан иһин 
Арыгы аатырбыт эбит.



Ити даа иһин 
Икки атахтааҕы 
Иирдиэн иһин 
Испиир аатырбыт эбит,



Кыралары-улаханнары
Кыайыан иһин 
Кырааһынай буолбут эбит.

1924 с., 29—III





Мандар Уус
Түмүк санаа:



Күммүтүн күлүктээбит,
Айыылартан араарбыт,
Абааһыны аргыстаппыт,
Дьайга дьаһаттарбыт,



Дьонтон туораппыт,
Дьолтон матарбыт,
Оҕоттон мэлиппит,
Ойохтон тэйиппит,



Олохтон огдолуппут
Уоттаах уубут-уохтаах арыгыбыт
Үйэлэргэ бүрүүкээбит
Былыта бысталанаары,
Дьайа дьайҕараары,
Абааһыта ааһаары гыннаҕа дуу,



Toҕo эрэ сылаас тыал
Сыралыта үрдэ,
Сырдык халлаан сырайа
арылынна...



Үйэлэр туманнарыттан
Улуу өбүгэбит барахсан
Кырылыы кыынньыбыт
Саамал кымыстаах,
Дьороҕор атахтаах,
Чааҕыр ойуулаах
Чороон иһитэ



Киэҥ-майдаан түһүлгэ
Дьогдьойор саалыгар
Үрдүк Айыылар сарыалларын анныгар
Урааҥхай саха
Өлбөт мэҥэ уута буолан,
Чоройон-чөрөйөн,
Өрөгөйдөөн турар дуу?..



Атаҕар буоллаҕына
Аҕыйах кэмнээҕитэ
Албан аата
Алталаах атыыр оҕус буолан
Аан дайды үрдүнэн айаатаабыт
Абааһылаах арыгы үрүҥ таас иһитэ үлтүрүйэн,
Хара таас иһитэ хампарыйан
Дьайа дьабаныгар көтөн бу сыттаҕа...
Урааҥхай саха олоҕун сэргэтэ уһун үйэлэргэ 
тулхадыйбат гына турдаҕа буоллун!

Дом!!!



Тааттатааҕы “Туллукчаан” оҕо 
библиотеката
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