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Сергей Есенин 

сахалыы саҥарар 



Нуучча улуу поэта Сергей Есенин алтынньы 3 

күнүгэр төрөөбүтэ 135 сыла буолар. Саха 

суруйааччылара, хоһоону таптааччылара Есенин 

айымньыларын элбэхтик тылбаастаабыттара. 

Холобур Шаганэ хоһоонун үс тылбааһы манна 

көрүҥ. 

Шаганэ ты моя, Шаганэ! 

Потому, что я с севера, что ли, 

Я готов рассказать тебе поле, 

Про волнистую рожь при луне. 

Шаганэ ты моя, Шаганэ. 

  

Потому, что я с севера, что ли, 

Что луна там огромней в сто раз, 

Как бы ни был красив Шираз, 

Он не лучше рязанских раздолий. 

Потому, что я с севера, что ли. 

  

Я готов рассказать тебе поле, 

Эти волосы взял я у ржи, 

Если хочешь, на палец вяжи — 

Я нисколько не чувствую боли. 

Я готов рассказать тебе поле. 

  

Про волнистую рожь при луне 

По кудрям ты моим догадайся. 

Дорогая, шути, улыбайся, 

Не буди только память во мне 

Про волнистую рожь при луне. 

  

Шаганэ ты моя, Шаганэ! 

Там, на севере, девушка тоже, 

На тебя она страшно похожа, 

Может, думает обо мне… 

Шаганэ ты моя, Шаганэ. 



Шаганэ, сэгэрим, Шаганэ! 

Бадаҕа, хотуттан буоламмын, 

Кэпсиэхпин баҕардым буолакпын, 

Ый тыкпыт оруоҺун эйиэхэ. 

Шаганэм, сэгэрим Шаганэ. 

  

Бадаҕа, хотуттан буоламмын, 

Ордуга суох Шираз кэрэтэ 

Рязаммыт нэлэмэн иэниттэн, 

Сүүс төгүл улахан бэл ыйбыт. 

Бадаҕа, хотуттан буоламмын. 

  

Кэпсиэхпин баҕардым буолакпын, 

Баттахпын оруостан ылбытым, 

Тарбаххар да эрий-букатын 

Билбэппин мин онтон ыалдьарбын. 

Кэпсиэхпин баҕардым буолакпын. 

  

Ый тыкпыт оруоһун эйиэхэ 

Куударам долгуна таайтардын. 

Көмүһүөм, күл-оонньоо, ахтарбын 

Аймаама арай эн кэпсииргэ 

Ый тыкпыт оруоһун эйиэхэ. 

  

Шаганэм, сэгэрим Шаганэ! 

Ол хоту үүт-үкчү эн курдук 

Кыыс санаан ылара буолуо дуу, 

Баҕар, мин туспунан син эмиэ... 

Шаганэ, сэгэрим Шаганэ! 

  

Афанасий Илларионов тылбааһа. А.П. 

Иллармонов. Тылбаастар-Дьокуускай; 

Сахаполиграфиздат.-1997г.-С.224. 

 

Сэгэнэ, Сэгэнэ сэгэрим! 

Мин хоту дойдуга үөскээммин, 

Эйиэхэ кэпсииргэ бэлэммин 

Ыйдаахха оруоһум күөгэлин. 

Сэгэнэ, Сэгэнэ сэгэрим! 

  

Мин хоту дойдуга үөскээммин, 

Ый онно сүүс төгүл дьэлтэгэр, 

Сирээс кэрэтин иннигэр, 

Эрэсээн эмиэ биир нэлэмэн 

Мин хоту дойдуга үөскээммин. 

  

Сыһыыбын туойуоҕум эйиэхэ, 

Дойдум бу баттах биэрбитэ, 

Ылаҥҥын тарбаххар эрийтээ- 

Олоруом ыарыытын билбэккэ. 

Сыһыыбын туойуоҕум эйиэхэ. 

  

Ыйдаахха оруоһум долгунун 

Будьурхай баттахтан сылыктаа. 

Көмүһүөм, мичээрдээ, хаадьылаа, 

Өйдөтөр буолума дуу, умун 

Ыйдаахха оруоһум долгунун. 

  

Сэгэнэ, Сэгэнэ сэгэрим! 

Ол хоту дойдуга биир кыысчаан 

Эйиэхэ олус диэн майгыннаан 

Мин туспун, баҕардар, саныа дии... 

Сэгэнэ, Сэгэнэ сэгэрим! 

  

  

Иннокентий Винокуров-Лэкиэнтэй //Чолбон.-2012.-

№11.-С.46. 

 

Хотуттан кэлбитим иһин дуу, 

Мин кэпсиэм эйиэхэ хонууну, 

Ый сырдыгар долгуннуур оруоһу 

Шаганэ, кэрэ Шаганэ. 

  

Хотуттан кэлбитим иһин дуу, 

Онно ый сүүс төгүл төгүрүк, 

Төһө да Шираз кэрэтин иһин 

Рязань куоракка кизҥ киэлитэ 

сирдэрбэт. 

  

Хотуттан кэлбитим иһин дуу. 

Мин хонуу туһунан кэпсиэҕим, 

Баттаҕым маарынныыр оруоска, 

Баҕардар, тарбаххар эрийиий- 

Ол миэхэ эриэккэс буолуоҕа. 

  

Хонуу туһунан бэлэммин кэпсииргэ. 

Ыйдаҥаҕа долгуннуур оруоһу 

Куударам санатыа эйиэхэ, 

Күндү киһим, эн мичээрдээ, 

Ыйдаҥаҕа долгуннуур Оруос туһунан өйдөбүлү эн 

миэхэ көбүтүмэ. 

  

Шаганэ, кэрэ Шаганэ! 

Онно, хоту сиргэ баар кыысчаан, 

Кини эмиэ маарынныыр эйиэхэ, 

Баҕар, мин туспунан саныаҕа. 

Шаганэ, кэрэ Шаганэ. 

  

Люция Нестерева тылбааһа //Киин Куорат.-2016.-

Муус устар 7 к.-С.11. 

 



Я спросил сегодня у менялы, 

Что дает за полтумана по рублю, 

Как сказать мне для прекрасной Лалы 

По-персидски нежное «люблю»? 

  

Я спросил сегодня у менялы 

Легче ветра, тише Ванских струй, 

Как назвать мне для прекрасной Лалы 

Слово ласковое «поцелуй»? 

  

И еще спросил я у менялы, 

В сердце робость глубже притая, 

Как сказать мне для прекрасной Лалы, 

Как сказать ей, что она «моя»? 

  

И ответил мне меняла кратко: 

О любви в словах не говорят, 

О любви вздыхают лишь украдкой, 

Да глаза, как яхонты, горят. 

  

Поцелуй названья не имеет. 

Поцелуй не надпись на гробах. 

Красной розой поцелуи веют, 

Лепестками тая на губах. 

  

От любви не требуют поруки, 

С нею знают радость и беду. 

«Ты моя» сказать лишь могут руки, 

Что срывали черную чадру. 

  
1924 

  

 

Харчынан эргинэр меняла 

Турарын ыйыттым бүгүн мин: 

Персия тылынан Лалаҕа 

«Таптыыбын» диэн мин хайдах этэбин? 

  

Ван күөлтэн талбааран, тыаллааҕар 

Сэгэйэн-дугуйан тиийэммин 

Ыйыттым: кэрэчээн Лалаҕа 

“Уураа” диэн мин хайдах этэбин 

  

Мин өссө ыйыттым меняла 

Килбикпин таайбатар дэнэммин, 

Хайдах мин кэрэчээн Лалаҕа 

“Миэнэҕин” диэн сатаан тиэрдэбин 

  

Меняла быһаччы хардарар: 

Тапталы тылынан эппэттэр, 

Тапталтан дьон кистээн муҥнанар, 

Харахха күөх төлөн күөдьүйэр. 

  

Хоруопка суруллар бэлиэлии 

Анабыл аата суох уураһыы. 

Уостарга илгийэ ууллар дии 

Уураһыы тэтэркэй розалыы. 

  

Үөрүүнү, өһүөнү үллэстэн, 

Тапталы мэктиэҕэ биэрбэттэр. 

Кыыс сирэй сабыытын киэр элгэн, 

“Миэнэҕин” диэхтэрэ илиилэр. 

  

Афанасий Илларионов тылбааһа 

А.П. Илларионов.Тылбаастар-Дьокуускай; 

Сахаполиграфиздат.-1977г.-С.224 

 

 

Мин бүгүн ыйыттым мэнэйдьиттэн, 

Солкуобайбар тумаан аҥара уунартан; 

“Кэрэ Лаалаҕа “таптыыбын» диэн 

Хайдах этэбин Биэрсийэ тылынан?” 

  

Мин бүгүн ыйыттым мэнэйдьиттэн, 

Тыаллааҕар чэпчээн, уутааҕар уостан, 

Кэрэ Лаалаҕа хайдах тиэрдэбин 

Эйэҕэс иэйиилээх “уураа”? 

  

Өссө мин ыйыттым мэнэйдьиттэн, 

Килбикпин сүрэхпэр кистээммин, 

Кэрэ Лаалаҕа хайдах диэн 

Этиэмий киниэхэ “миэнэҕин”? 

  

Мэнэйдьит бэрт кылгас эппиэтэ; 

Тапталы тылынан эппэттэр, 

Өрө тыынан сүрэххэ кистииллэр, 

Харахтара кыымныы сирэлийэр. 

  

Уураһыы мээнэҕэ этиллибэт, 

Уураһыы мэҥэҕэ бэлиэтэммэт. 

Кыһыл оруоса эминньэҕинэн 

Уоскар ууллар имэҥирэн. 

  

Таптал андаҕары эрэйбэт, 

Билэллэр үөрэн, эрэйдэнэн. 

«Миэнэҕин “диэҕин сөп илии арай 

Хараҥаҕа аҥнаҕы арыйан 

  

Иннокентий Винокуров-Лэкиэнтэй тылбааһа 

Иннокентий Винокуров-Лэкиэнтэй //Чолбон.-2012.-

№11.-С.46. 

 

 



Не жалею, не зову, не плачу, 

Все пройдет, как с белых яблонь дым. 

Увяданья золотом охваченный, 

Я не буду больше молодым. 

  

Ты теперь не так уж будешь биться, 

Сердце, тронутое холодком, 

И страна березового ситца 

Не заманит шляться босиком. 

  

Дух бродяжий! ты все реже, реже 

Расшевеливаешь пламень уст 

О моя утраченная свежесть, 

Буйство глаз и половодье чувств. 

  

Я теперь скупее стал в желаньях, 

Жизнь моя? иль ты приснилась мне? 

Словно я весенней гулкой ранью 

Проскакал на розовом коне. 

  

Все мы, все мы в этом мире тленны, 

Тихо льется с кленов листьев медь… 

Будь же ты вовек благословенно, 

Что пришло процвесть и умереть. 

  

1922 г.  

 

  

 

Кэмсинэ, сулана ытаабаппын, 

Барыта ааһыаҕа симэлийэн. 

Күһүн көмүс көмнөҕөр үллүктээн 

Мин эдэр буолбаппын иккистээн. 

  

Нүөлүйбэккин ураннык долгуйа, 

Хаһыҥтан кырыарбыт сүрэҕим, 

Чараҥҥа атах сыгынньах дьаарбайа 

Ыҥырбат аны күөх хатыҥым. 

  

Быралгы мин уйулҕам уоскуйан 

Кутаалыы кытыаста күөдьүйбэт. 

Оо, сүтэрбит эдэркээн сылларым, 

Таһымныы угуттуур мин иэйиим. 

  

Билигин баҕа санаам кэччэгэй, 

Олоҕуом? Бу барыта түүл дуу? 

Атынан сааскы дьыбарга эрдэлээн 

Көтүтэн ааспыппын быһыылаах. 

  

Букатын кэлбит суох сир үрдүгэр, 

Тохтор аалыы алтан сэбирдэх... 

Чэчириир да, кэхтэр да кэмнэргэр, 

Көрүс, бу барыта кэлиэхтээх. 

  

  

  

Чуона Мэхээлэ тылбааһа 

\\Күрүлгэн.-2017.-№1.-С.69. 

 

 

 

Аһыйа ыҥыра хаалбаппын 

Уостуоҕа сардаанам сарыала, 

Кэхтэр кэм көмүһүн бүрүнэн 

Аны мин эдэркээн буолбаппын. 

  

Эн күүскэ тэппэккин билигин 

Хаһыҥҥа хаарыллан, сүрэҕим, 

Күөх солко ходуһам ыҥырбат 

Мин атах сыгыньах сүүрэрбин. 

  

Кэриимниир мин кутум! 

Төлөҥҥүн  

Күөдьүппэт буоллаҕыҥ уостарбар, 

Оо миэнэ, төннүбэт уйаным 

Харахпар күн иэйиим халлаана! 

  

Баламат баҕа да баранар... 

Олоҕум? Түһээтиэм эйигин? 

Сааскы чуор сарсыарда табыйан 

Ааста5а тэтэркэй аппынан. 

  

Бары да, бары да кэхтэбит 

Суккуллар сэбирдэх алтана... 

Бу сиргэ чэлгийэн төннүбүт 

Турууй дуу, куруутун алҕана. 

  

  

Надежда Андросова-Айтылы тылбааһа //Киин 

Куорат.-2019.-балаҕан ыйын 12к.-С.9. 

 

 

 



Белая берёза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

  

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

  

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

  

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

обсыпает ветки 

Новым серебром. 
 

 

  

 

Үп-үрүҥ хатыҥчаан 

Түннүгүм анныгар 

Үрүҥ көмүс хаары 

Үллүммүт-бүрүнэ. 

  

Лаглаҕар лабаалар 

Сарбынньах кэриэтэ, 

Сыа хаартан киэркэйэн, 

Туртаһан көстөллөр. 

  

Талбаарбыт чуумпуга 

Хатыҥчаан тураахтыыр, 

Кыырпахтар уотунан 

Умайа кыыһаллар. 

  

Саһарҕа оргууйдук 

Эргийэ көппөхтүүр, 

Эбии көмүс хаарынан 

Лабаалары көмпөхтүүр. 

  

  

Яна Байгожаева тылбааһа 

\\Үйэ.-2017.-№2.-С.82. 
 

 

 

 



Закружилась листва золотая 

В розоватой воде на пруду, 

Словно бабочек легкая стая 

С замираньем летит на звезду. 

  

Я сегодня влюблен в этот вечер, 

Близок сердцу желтеющий дол. 

Отрок-ветер по самые плечи 

Заголил на березке подол. 

  

И в душе и в долине прохлада, 

Синий сумрак как стадо овец, 

За калиткою смолкшего сада 

Прозвенит и замрет бубенец. 

  

Я еще никогда бережливо 

Так не слушал разумную плоть, 

Хорошо бы, как ветками ива, 

Опрокинуться в розовость вод. 

  

Хорошо бы, на стог улыбаясь, 

Мордой месяца сено жевать… 

Где ты, где, моя тихая радость — 

Все любя, ничего не желать? 

  

1918 г 

 

 

  

 

Суһумнуур сулуска дьулуһар 

Элэҥнэс лыах аймах үөрүнүү, 

Күлүмнүүр сэбирдэх ардаҕа 

Кыыһар күөл ньууругар үҥкүүлүүр 

  

Саһарбыт толоону таптааммын, 

Сүрэҕим букатын уулунна, 

Хатыҥчаан таҥаһын арыйан, 

Эдэр тыал астына дуоһуйда. 

  

Сөрүүҥҥэ киэһэрэ чуумпуран, 

Айылҕа нуурайа нусхайда, 

Ырыаһыт хобочоон туттунан, 

Чугдааран иһиэхчэ уурайда, 

  

Хаһан да билбэтэх иэйиибэр 

Бүтүннүү иһийэ куустардым, 

Кытылга нуоҕайар иирэлии, 

Чүөмпэҕэ умсуохпун баҕардым. 

  

Ый курдук манньыйа ымайа, 

Мэччийэ көччүйбүт киһи ньии, 

Туохха да талаһа барбакка, 

Тапталтан дьолломмут кмһи ньии... 

  

Николай Зиновьев тылбааһа\\Күрүлгэн.-2019.-№3.-С.62. 

  

 

 

 

 

Көй көмүс сэбирдэх эргийдэ 

Көлүкэ тэтэркэй уутугар, 

Ол курдук лыах курдук тэлээрэ 

Тыыммакка көтөр дии сулуска. 

  

Таптаатым бу кэрэ киэһэни 

Сһрэххэ киэҥ дуолум саһарар, 

Хатыҥҥа халадаай тэллэҕин 

Уол тыалбыт санныгар быраҕар. 

  

Сөп-сөрүүн дууһабар, тулабар 

Хой үөрэ сырдыктаах барыктар, 

Иһийбит саад аанын кэтэҕэр 

Тыаһаат да чуумпурар чуорааннар. 

  

Оо, урут мин маннык харыстыы 

Истиэм дуо, бу тыыннаах тыастары, 

Үчүгэй да буолуо талахтыы 

Тэтэркэй ууларга кэдэйэр. 

  

Үчүгэй да буолуо ый буолан 

Кэбиһии күөх отун кэбийэр, 

Ханнаҕыан, мин үөрүүм чуумпута 

Тугу да эрэйбэт таптала? 

  

Надежда Андросова-Айтылы тылбааһа //Киин 

Куорат.-2019.-балаҕан ыйын 12к.С.9. 
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Я по первому снегу бреду, 

В сердце ландыши вспыхнувших 

сил. 

Вечер синею свечкой звезду 

Над дорогой моей засветил. 

  

Я не знаю, то свет или мрак? 

В чаще ветер поет иль петух? 

Может, вместо зимы на полях 

Это лебеди сели на луг. 

  

Хороша ты, о белая гладь! 

Греет кровь мою легкий мороз! 

Так и хочется к телу прижать 

Обнаженные груди берез. 

  

О лесная, дремучая муть! 

О веселье оснеженных нив!… 

Так и хочется руки сомкнуть 

Над древесными бедрами ив. 

  

1917 г.  

 
 

 

  

 

Маҥнайгы хаарынан хаамаммын, 

Манньыйа хааллаҕым бу киэһэ, 

Сүрэхпэр сибэкки кэриэтэ 

Сүрдэрим сүүрээннии сүүрэллэр. 

  

Сайаҕас санаабын санньыарта 

Сандал саас кэриэтэ бу сулус, 

Сыккыс диир олохпун сирдиирэ, 

Сырдык дуу, хараҥа? Син биир ээ... 

  

Санаабар кыһыммыт кэлэ илик, 

Санаабар маҥан хаар-бу куба, 

Санаабар силлиэ тыал, холорук- 

Сайылык чыычааҕын ырыата... 

  

О, наҕыл да хатыҥнар тураллар! 

Олуһун таптыыбын чараҥы... 

Ойуулаан, оһуордаан  

Ойуур тыа, оҥкучах олохпун. 

  

Саҥа хаар санаабын саньыарта, 

Санаабар сибэкки тылынна, 

Суолбун миэхэ сандал сулус сирдиир, 

Сырдык дуу, хараҥа? Миэхэҕэ синэ биир... 

  

Аня Старостина тылбааһа 

//Кэскил.-2012.-Кулун тутар 13 к.-С.3  
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