
                    Уот сэрии кэпсэтэр тылынан.
Аҕа дойду Улуу сэриитигэр  Кыайыы  77  сыла буолла. Ыам ыйын 9 күнэ- киьи аймаҕы тэҥинэн долгутар, харах уулаах, хараастыылаах ,кэриэстэбил күнэ. Биһиги бары бу Улуу Кыайыы күнүн- ыам ыйын 9 күнүн кытары сибээстээх курдукпут. Ол аҕа көлүөнэ иннигэр төлөнүөхтээх иэһи кытары ситимнээх буолар.
Алдьархайдаах сэрии бастакы куннэриттэн Саха сирин суруйааччылара фроннарга тиийбиттэрэ, саа-саадах тутан,илбистээх тылынан- өһүнэн норуоту ытык сэриигэ өрө күүрдүбүттэрэ, сэрии кыһалҕатын суох оҥорорго, фронт уонна тыыл тулхадыйбат биир сомоҕолорун хааччыйыыга сүҥкэн улахан өҥөлөөхтөр.
Аҕа дойду Улуу сэриитигэр 25 саха суруйааччыта кыттыбыта. Кинилэр төһө да өлөр-тиллэр тыҥааһыннаах быһыыга-майгыга сырытталлар, төрөөбүт Ийэ дойдуларын кытта сибээстэрин быспатахтара. Сэрии тыйыс түгэннэрин, хабыр охсуһууларын республика хаһыаттарыгар таһаартараллара, сэрии туһунан дьиҥ кырдьыгы кэпсииллэрэ, дьоннорун-сэргэлэрин санаатын өрө көтөҕөллөрө. Бу күүрээннээх күннэргэ буойун суруйааччылар бойобуой сүрэхтэниини эрдээхтик ааһан, бэйэлэрин хорсун патриот быһыытынан көрдөрбүттэрэ. Кыргыс хонуутугар өлүү- тиллии суостаах күннэрин эттэринэн-хааннарынан билбит дьон норуот өйүттэн-сүрэҕиттэн сүппэт айымньыларын айбыттара. Олор истэригэр норуот уоһуттан түһэрбэт ырыа буолан ылланар, хоһоон буолан, уос номоҕор холбоспут Эллэй « Капитан Гастелло», Тимофей Сметанин « Саллаат сүрэ5э», «Лена эбэккэм». Иннокентий Артамонов  «Мин мантан сэриигэ барбытым»,  « Кымыстаах чороону көтөхтүм», Макар Хара, Дьуон Дьаҥалы, Петр Тобуруокап,Степан Тимофеев, уо.д.а. хоһоонноро суруллубуттара.
( Буойун суруйааччылар хоһоонноруттан ааҕан иһитиннэриэхтэрэ биһиги уоланнарбыт.)
БЭС ЫЙЫН 22 КҮНЭ. 1941 СЫЛ.    
Сайылык дьиэлэрин аһаҕас аанынан
Буорах сыта эмискэ аҥылыйбыта…
Холорук курдук, өрө ытыллан,
Соһумар сурах тарҕанан барбыта.
Күндүл күннүүн күлүгүрэ өһөн, 
Сир,халлаан харааран ылбыта…
Аат эрэ харата үөһэ көтөн,
Күөрэгэй санньыйа ыллаабыта.
            ***
Лыахтыын сырсар кыра уолаттар
Чаачар сааларын кисти уурбуттара,
Арҕаа ыраах умайар куораттар
Уот төлөннөрүн көрөр курдуктара.
Чуумпу сайылык  дьиэтин боруогун
Сэрии тыйыс тыала атыллаабыта,
Улуу Аҕа дойдубут бар дьонун
Өстөөҕү утары турарга ыҥырбыта.

 ХАЙЫҺАР .   
Хоту дойду хонноҕунан
Колонналар бардылар,
Хара тыанан, толоонунан
Хайыһардар дайдылар.
Өстөөх ханна саһан сылдьар,
Өстөөх ханна хайыһар-
Ситиэ онно сытыы буулдьа, 
Ситиэ сыыдам хайыһар.
       ***
Сибирь улуу буолактара
Силлиэрдилэр иһиирэ,
Туундара тыйыс уолаттара
Туруннулар сэрииигэ
Биллин фашист баһылыга 
Биһи чаҕаан күүспүтун,
Кыайыы сырдык дьаралыга
Биһигини кууспутун.

БИҺИГИ ИҺЭБИТ.   
Улуу кыайыыны уһансыспыт,
Кытаанах дьыллары туоратыспыт, 
Адьырҕа өстөөҕү эһиспит,
Алгыстыын атарбыт, кэтэспит
Дьоннорбут,истиҥ доҕотторбут.
        ***
Дьэ, көрсөр күннэрдээх буоллубут,
Уһун муҥ, сыра-хаан тиллиитэ,
Уоттаах дьол, эйэ ситиллиитэ, 
Уо, тугун үөрүүтэ эбитэй?
Иккиһин төрөөбүт кэриэтэ.

ЭРГИЛЛЭН КЭЛИИ
Ханнык омук сирдэринэн
Кыргыс суолун тэлистиҥ?
Хабыр дохсун мөккүөрүнэн
Кыайыы дьолун сититистиҥ?
Сата буурай дапсылҕаҥҥа
Эрэй муҥун билбэккэ,
Сахаҥ сирэ барахсаҥҥа
Эргийбиккэр эҕэрдэ!
       ***
Нэлэһийэ сүүрүгүрэр
Лена күҥҥэ күлүмнүүр,
Кэлэр кэмҥэр сүгүрүйэр
Кэргэн дьоҥҥун дьүһүннүүр.
Арыл-чээл күөх өҥнөнөн,
Сириэдийбит Сахаадаҥ
Айылҕалыын үөрэн- көтөн
Сэрииһитин тоһуйар.

ЭРГИЛЛЭН КЭЛИИ.  
Ханнык омук сирдэринэн
Кыргыс суолун тэлистиҥ?
Хабыр дохсун мөккүөрүнэн
Кыайыы дьолун ситистиҥ?
Сата буурай дапсылҕаҥҥа
Эрэй муҥун билбэккэ,
Сахаҥ сирэ барахсаҥҥа
Эргийбиккэр эҕэрдэ!
       ***
Нэлэһийэ сүүрүгүрэр
Лена куҥҥэ күлүмнүүр.
Кэлэр кэмҥэр сүгүрүйэр
Кэргэн дьоҥҥун дьүһүннүүр.
Арыл - чээл күөх өҥнөнөн
Сириэдийбит Сахаадаҥ,
Айыл5алыын үөрэн-көтөн,
Сэрииһитин тоһуйар.

 ӨЙДӨБҮННЬҮК.      
Ийэ дойду чиэһин,
Кыайыы, көҥүл иһин
Кыргыһан охтубуттарга
Албан аат, норуот махтала!
Тохтоо, ааһар киһи,
Ытыгылаа, биһи
Ыччат дьоммут уҥуохтарын,
Ахтан аас сырдык ааттарын.
    ***
Дойду, норуот туһар
Өһүөннэһэн туран, 
Өлбүт герой өйгө тиллэр,
Охсуһууга өргөһүрдэр.
Ийэ дойду чиэһин,
Кыайыы, көҥүл иһин
Кыргыһан охтубуттарга-
Албан аат, норуот махтала!

КЫМЫСТААХ ЧОРООНУ КӨТӨХТҮМ.    
Кымыстаах чороону көтөхтүм
Үгүс сыл кэнниттэн бу бүгүн,
Дьоннорбун үөрүүнэн көрсөммүн,
Кымыстаах чороону көтөхтүм. 
      ***
Кымыстаах чороону көтөхтүм
Быыл буолбут синиэлбин устаммын,
Хоту сир халлаанын ахтаммын
Кымыстаах чороону көтөхтүм.
     ***
Кымыстаах чороону көтөхтүм
Сүөгэйи ыймахтыыр кэриэтэ, 
Сахалыы ырыаны дьиэрэтэ
Кымыстаах чороону көтөхтүм.
       ***
Кымыстаах чороону көтөхтүм
Дьүкээбил уоттарын анныгар,
Мин Сахам дойдутун аатыгар
Кымыстаах чороону көтөхтүм.

ВЕТЕРАННАР
Кыайыы отут биэс сылыгар 
Кыһыл площадынан
Хаамыстыбыт ветераннар
Халыҥ биир халҕаһанан.
Кэрэ площадь барахсан
Кэчир чааһын иэнигэр
Хас мөлүйүөн киһи тахсан
Хаампыта буолуой, сэгэр?
Хайдах эрэ, мин санаабар,
Хардыы аайы бу таастар
Кэпсииллэр, күн-дьыл да аастар,
Кэлэр үйэ кулгааҕар:
      ***
" Ааһаллара тыйыс хааннаах
Албан ааттаах буойуннар,
Ыҥырыы, андаҕар тыллаах 
Ыстаал, ньыгыл полкалар.
Арааппары ылаллара
Аҕам саастаах маршаллар,
Килбиэн тааһынан хаамаллара
Киэн тутта генераллар."
Ол иһин мин сөҕө туттан,
Олус күүскэ долгуйдум,
Сүрэхтээх быарбын хам туттан,
Сүгүрүйэн өр турдум.

 ЭЙЭ,ДЬОЛ ИҺИН.   ( начаальнай кылаас үөрэнээччилэрэ.)

 
 

