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ЭСЭГЭ ОРОНОО Х А М Г 'А АЛ ГЫ Н  
А ГУ У Е Х Э  Д А Й Н А Й  И Л А Л Т А  ТҮГЭСӨӨР  
ДҮҮРЭ ҺЭ Н ҺЭ Э  ХО ЙШ О  ҮНГЭРҺЭН  
30 Ж Э Л Э Й  ой до

«...Хүбүүмни, uiu мэдэнэ гуш, би нютаг- 
haa гарахынгаа урда тээ энээн тухай шам- 
да хэлэхэеэ зурхэсөөгуйб.

Зугөөр мунөө шамда заал һаа сэхыень 
дуулгаха уялгатайб.

Үшөө хэды саг соо мэндэ ябаха тухайм 
сэхэ руунь хэлэхыень би врачые баадхажал 
һалааб. Наһажаал врач өөрөө дайнда яба- 
һан хун хадаа намайе ойлгоо.

Бага болзор улөөл даа. Тон бага. Орой- 
доол хорёодхон хоног. Теэд хайшан гэхэб- 
ши? Эндэ гансал дайн зэмэтэй. 1942 оной 
намар Мамайн добуун дээрэ абаһан шарха- 
мни ямаршье нарин эмнэлгэдэ гуйсэд диил- 
дээгуй гэжэ ши һайн мэдэнэш. Харин мунөө 
энэ ишрхамни һүүлшынгээ шиидхэхы угэ 
хэлэхэ болобол даа.

Ами наһандам үгтэһэн энээхэн хорёод 
хоногой турша соо би дайлалдаһан газар- 
нуудаараа ябажа хараха гэжэ ишидээб. 
Тиимэһээл бшини гэртэһээн тон яаралтай- 
гаар холын аянда гараа ха юмбиб. Энэ аян- 
шалгамни Мамайн добуунһаа эхчлээ.
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... Мамайн добуун дээрэ бодхоогдоһон 
гайхамшагта хуше-э-ансамбль- бухы сэдьхэ- 
лыем оёорһоонь доһолгоо. Би эндэ Эхин х\ - 
шөөһөө Эхын хүшөө хүрэтэр гарахадаа, ха- 
маг наһаяа һанан дурдааб. Бага наһанайм 
удэрнууд, эдир залуугайм хусэлнууд. дай- 
най уеын болон дайнай һуулшын жэлнууд 
нюдэнэйм урдуур кинокадрнууд шэнгеэр зу- 
ралзан унгэржэ, ухаан бодолыем ямар схээр 
худэлгөө гээшэб?!.»

(Эсэгэ ороноо хамгаалгын  
Агууехэ дайнай ветеранай х ү -  
бүүндээ эл ьгээһ эн  һүүлшын бэ- 
шэгһээ).



Н Э Г Э Д Э Х И  Б Ү Л Э Г

i

■ а в О р о й н  намараар —
одоо хэнэйш  мздэһээр —

Оршон тойронхи
эрты н хабарай ш энж зтзйл : 

Т үр үүш ы н  саһан,
һ үүл ш ы н саһан мзтэзр,

Түргөер хайлаад,
газар харлахадаа, ж згтэй л !

У гтаж а  намайе,
ззргэлж з бодоһон модод 

Уданш ьегуй мзнз
абаһаар набш аһалхаяа байһандал, 

Наранай злшые
нюсэгэн мүш эрнүүдэзрээ тодон, 

Налархай урмнаар,
хүхю утэйгээр  дохин найгалданад.

«Үбзлые алгад
хабарай car ерээл...»

Үнзхевр иигэжэ
юундзшьеб гэнтэ һанагдаа.
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А ятай бодолһоо
гэнтэ нанайе һэреэн,

Аянай ш убууд
ш анха дэзгүүрни  ганганалдаа.

Баярлажа дахинаа,
ш убуудай ганганалдаа дуулахагүйб. 

«Б аяртай !»  гэнэб
ж эгүүртэн  хани нүхэдтвө.

Сагай эрьесэ
анханай замһаан хадуурхагүйл .

«Саг —  сагтаа ,—
гэлсэдэг. —  Сахилза хүхэдөө.»

2

Мамайн добуунай
нангин хормойн дэргэдэ 

Малгайгаа абанхай,
буряад зангаар дохин зогсоноб. 

һалхин ерэжз,
бууралтанги үһыем гэдэргэнь 

һамнажа үгөөд,
алад саашаа шогшонол.

Эндэхэнэ, хаш уугаарни,
үнгэрнз хүн үүд  дуугай :

Энэдхэг, американ,
япон, араб, болгар,—
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Бүмбзрсзг дзлхзйн
бүхы  үндэһэ угай ... 

Бүгэдэнэйнь гарта —
үн гы н  сзсэгүүдэй баглаа.

Алдарта байлдаанай
гэрш знь болоһон дайдаһаа 

Адха шорой
гартаа абажа үндэнзб.

Газарай хүрьһзн
үнгзрһэн ехз дайнай 

Галаар анхилаад,
сэдьхэл дотор хүндэ лэ!

Үндыжэ дэзшзз
бодон, танигдаагуй, танигдаһан 

Үбгздые, залууш уулы е
адаглан харабаб баяртайгаар: 

Хүбеөтэй добын
хорнойн дэргэдэ табигдаһан 

Хүшведэхи дүрсэнүүдтэй
адли түһаөтзй байгаал!

Гранит хүнүүд
тугуудаа доошонь буулган, 

Гартаа веногуудые
баринхай аалиханаар алхална. 

Унаһан сэрэгшздтэ
мүнхэ дураяа дуулгаһан
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Уйтай жагсаал
згзэл эндэһзэ захална.

Мантан хүшеө
ажаглан харахал бүхэндөө 

Мрамор хүн үуд  сооһоо —
сэдьхэлзэ ехэтэ һ э гш зн ги !—  

Албанда сугтаа ябаһан
олон яһатан нүхздөе 

Абаһаар танижа,
баярлажа золгоһон ш знгиб.

Аабагар ка а ха н  басагаяа
эзмһэзнь барин дунгэжэ,

Анха түр үүл ж э
ябаһан тзрэ сэбзрхэн хүн  —  

Бидэнтзй сугтаа
дайнай ашаа үргэжэ,

Берлин хурэтэр
ошоһон сэрэгшэн мүн.

Сэсзглэһэн мойһондол
бамбагар һахалтай, шзртэхэдэ, 

Сздьхзлэз уярһан
тэрз ород үбгэн 

Амин дзэрэз
ш архатаһан минии хзбтэхзяэ, 

Абарһан юм нэгэтз,
намда ш уһаяа үгэн .
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А нжаран харагты
венок барилсаһан эхэнэры е!—  

Амгалан сэдьхзлээ
бидэндэ үргэнвөр дэлгэнхэй. 

Совет эхзнэрэй
баатар зоригтойе, эрэлхэгые 

Сохом һайнаар
ш удалһан ёһотой дзлхэй.

Ажалдаш , дайндаш
адли тэгш э эршэтэй.

Аһан һүүлш ы нхиеэ
шамтай, намтай хубаалдаха... 

Варһан, мүнөв зндэ
ерээл ү гы  сзрэгшэдтэй 

Баяр, гу н и г
тухайгаа  удаан зугаалдаха.

3

Гранит ш арайнууд
уйдхарай манан соо төөримэ 

Гансал шаналал
тухай  бзшэ, харин 

Эрэлхэг габьяа
тухай домоглон хөөрэнз,

Знхэ гашуудалаа
сэдьхэл дотороо барин.
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Баатар сэрэгшэд!
Нангин хуүр н ууд  дзэрэтнай 

Бамбаа сэсэгуүдэй
хододоо һалбархын түлөөдэ 

Байлдаан соогуур
олоһон жаргалаа, мэдээрэйт, 

Бариша, абажа
ерээбди таанадтаа мүнвөдэр.

Ш ахтаһаа, стаанһаа,
ажалһаан, унш алгы н заалһаа 

Ш аналхаяа, уйлахаяа
хүрэж э ерэдэг Һаань эндэ, 

Мэндэ ябагша
хани нүхэдтөв заал һаа 

Мэдэнэб, таанар
ехээр гомодохо һзнтэ.

Аюулай шанха
урдаһаа зоримгой алхалан, 

А гуу  эхэ ороноо,
ханилсан инаг нүхэрөө 

Галта һомонһоо
сээжэ бэеэрээ халхалан, 

Гансаташ ш аналангүй
угтаа бэлзйт үхэлөв.

Ш зн габьяатай,
хүдзлглэришэн солотой арадаа
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Ш энэ заводуудай
зртззр хуугай.лан ооглоходо, 

Маш ина жолоодоһон
малша хүниие харахадаа, 

«М артаагуйл бидзнзэ
н ү х э д ка й !» —  гзж з  ойлгохолто.

Знхз жаргалта
сүлөатэ байдалай түлев 

Эрэлхзгззр тзмсэжэ
унаһан баатар таанар, 

Арадайнгаа золтой
байһаниие мздэжэ, мүнвө 

Амгалан нойроор
нойрсогты даа, һанаа амар.

Эхэ орсноймнай
энхэ хуби заяан —

Этигэлтэй, найдамтай хүнүудэй  
бата шанга гарта.

М уртзй шимдэнги
алхамайнь тодо абяа 

М үнхз зүүдэн
соогоо элихэн ш агнахалта.

4

...Гранит хүн үүд ,
хүлисзхэ бэзэт намайгаа.
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Гарахамни дээшээ,
таанадые удаан хүлеэнгүй . 

Х он-ж эн . Аалин.
Намарай һалхин налгайгаар 

Холшор зангаа
гарган байжа үлеэнзгүй .

Борбоосгой мэтз
түхзлтэй уляангирнууд  тодоод, 

Бодолгото болонги
жагсаалда зэргэлнз. Үндзрнүуд  лз. 

Зүрхзнэй ш знжзтэй
набшаһатай нүхэдтөө одоо 

Зүндөө битнай
и и гзж з  ехззр хүндзлүүлбзб.

Ондоо нзгз
баяртай жабхалан жагсаал 

Ойндом һанагдажа,
хаанаһаашьеб, ерзбз гзнтз. 

...М иһзрэлдзнз хүүгэд  хүхю утэй , 
юундз- уярһыем барагсаан: 

«М икиш кеевич , танда —
пионерзй халуун  м зндз!..»

Х үүгзд  намда
тзрз сбор дээрзз 

Хундзтз, солото
нзрз зэргэ олгоо.

1.5



Нангин галстугаа
хүзүүндзм  зүүлгэж э, нээрзз, 

Намайе ёһотой
пионерэй гэш үүн  болгоо!

Сагаан сэдьхэлтэй,
НЮДЭНД8Ө ошон галтай 

Санагынгаа хүүгэдзй
жэгдз жагсаалай урдуур 

Ямаршье хүнһөө
һайхан, ехэ жаргалтай 

Ябажа гараһанаа
мүнеө һанан дурдаһуу.

Эдир үетэнэй
гэгээн атаархал, гайхал, 

Энхзрэл, дурлал,
омогорхол, баярта мэдэрзлһээ 

Балшар боложо дахинаа,—
оо, ямар ж эгтзй  һайхам?! —  

Бага наһандаа
бусаһандал байгааб, гэдэргэз.

Нарилан шэбш зжэ,
одоол тиихэдэ ойлгооб:

Наһаяа талаар
миинтэ үнгэргөөгүйб  дандаа. 

Үхибүүдэй түлөв —
гам нангуй энэ толгойгоо! —-
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Үсздөвр, нэтэрүүгээр
тэмсзэб гэхэ байнаб тандаа!

5

...Мамайн добуун
алдар солоороо бидэндэ 

Манай, совет,
гэгээн газар болонхой. 

Эрэлхэг габьяада
ш үтэгш з хүн үүд  эндз 

Згээл һүгэдэхэ
нангин  юумзеэ олонхой.

Аба оронойм
тосхон, ниислэл город —  

Алишье хизаар,
холы н ннзтаг дайдаһаа 

Х үн үүд  иишэ
хүрэж э ерэнэд олоорон, 

Хүсэн зоригой
һүлдздз ш үтэж э найдаһаар.

Зндэ хүрэж э
ерэһэн хүн  бүхзн 

Знхэ таню ун
оршон байдалда түргөөр лэ 

Хэтын мэдэрэлдэ
ззэлэгдэж э,—  мэдыш, нүхзр ,
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Хэнтэг, ж эж э,
уйтан бодолһоон сүлөөрнз.

Н ангин хэрэгтэ,
м унхы н найдал этигзлдз 

Наһаяа зоргаулха
гэһэн хүсзл һанаан 

Үбгэншье, залууш ье
хүнүүд эй  уудам сэдьхэлдэ 

Үнэһэтзн унтархагүйгөвр
гзрэлтэн носожо аһаал!

6
... Оодорон үнгэрһзн

дошхон ж элнүүдэй дзлһые 
Одоо һамнажа,

car тухайм  бодолготон,
Ю ун гзж э намда

убгзн эмш знзй хзлзһы е 
Юрэдөа, гэнзн би

мартахаяа яанабиб огтолон:

«Сэрэгшзн байһан хадаа
сзрэгш эн ябаһан хадаш, 

Сзхыень хэлэһүү шамда.
Дзмы зльгээ бү дүүрэ. 

Бодото хэрэгүүдээр халима 
энз ажа наһандаш 

Богонихон болзор үлөвл даа.
Мздэнэ гүш  даа, үүрм ? ..»
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Х ууш анайм  шарха
һужэрөө, үбш эниинь ехздэн.

Хуудам һалхитай
нэгэтэ һүн и и н  тзгэндэ 

Сошожо һэргэн,
бэеэрэз ойлгон гэхэдэм,

Сохилжо байһан
улаан зурхэм ни гэнтэ ...

... Ү м хирж э хатаһан
ганса тухэл шэгээрзэ 

Үелжэ ургаһан
хурш знэрөө гомодхоон харааһан —  

Нажарай эхиндэ
Таабайн-Ж алгада, нзэрээ, 

Набшалаагуй нэгз
модые хайрлажа хараа һэм.

Элуур энхэ
хамаг хун ууд тэ  орходоо,

Здэгэш эгуй ш архатай
ябаһандаа, юундэшьеб, һэгш энги , 

Тзрьелш эгуй, холодошогуй
болзор тухайгаа  бодоходоо,

Тзрэл ганса
модонтой бзеэ жэш зһэнби.

Хара модоной
эгээл хаж уудань ошожо,
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Хатаһан м үш эрнүүды ень
энхэрэн бариһан гэлэйб. 

һалаатаһан бодолтойгоо
зэргзлээд удаан зогсожо, 

Нанаандаа, юундэшьеб,
иигэж э хэлэһэн бэлэйб:

«Н элэнхы  Санагам,
Алдар соло нзрыеш 

Нзгэтэш  хадаа
гутааж а  ябаагүй байхаб.

У гтаж а  намайгаа,
ногооной долгёор эбхзрһыеш 

Уяран дурдахадам,
мүнеө ямар һайхам?!

Түбш зн дару у
буурал М инииш хэ баабайм, 

Түрзһзн  үри
бэенэрээ һайнаар үргеөт. 

һанаһан хүсэлэймнай —
хзлэжзш ье байхада таатайл! —  

һарьдаг үндэр
дабаан дззрз хүргөөт.

Энхэргэн нүхэрни,
дуран бодол заяамни!

Эрьежз ерэдэггүй
замда мордохомни, бү гомдоорой.
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Х үүгэды м ни һайнаар лэ —•
энэ һүүл ш ы н захяамни —  

Х ү м ү ү ж ү ү л х ы н  түлвө
арга шадалаараа оролдоорой.

Эсэгы нгээ нэрые
нэрлүүлж э ябаха хүбүүдни, 

Зрш этэ ажалаараа,
үнзнш э сэхэ дураараа 

Аймаг зонойнгоо
зүрхы е баяраар хүлгүүлм э 

Айдар дорюун
эрэш үүл боложо ургаарайт...»

7

...Үбэлзй ш уурганда,
нажарай шатама халуунда 

Үнэнш э нүхэрни
болоһон энэ дайда 

Сэдьхзл зүрхэндэм,
наһанайм баярта дуунда 

С эгнэш згүй үнэтэй,
эгэзл дүтз байдаг.

Наһан заяандаа
аяншалха дуратай байгаа 

Намжар хубүүгээ
үлгыдэһэн Санагам, гажаран,
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Мамайн дсбуунда
бү жүтөөрхөөрэй. Ш зр үүн  дайгаар 

Манай хамгаалһан
зүрхэндэм хайратай газар лз.

Знзэхэн добо
Аба совет оронойм —

Эрэлхэг байлдаанай
м үнхы н аша золоор! —  

ьүгэдэ арадайм
баатар габьяата зоригой 

Бүргэдэй ниидэхэгүй
орьёл үндзр болоол!

Эдир наһанайнгаа
дайш алхы замаар мүнөв 

Эрьен бусажа ерээд,
баяртайш, гунигтайш  алхалнаб. 

Үбш знтэл, уйдхартай
бодолнуудаа дотороо һүнөвн,

Үргэн зоной
нюдзнһөв ню уж а  хйлхалнаб.

Байлдаанай һүрвөтзй
гал соогуур үсэрхзн ,

Байлдаһан газартаа энхзрэн,
үнэнш э дураяа заяалан,

Сэбзршэ энэ наһанайнгаа 
эгсэ замай түгэсхэл
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Сзрэгшэн ёһоор
угтаад үнгэрхэдз яалай!

Хоморгон мэдэрзлэй
долгиндо абтажа зсэн ,—

Хододоо, хззээдээ
сэрэгш зн байха хзрэгтэй ! —  

Үхэлдэ —  энэтнай
аймаар юумэн бэшэл! —

Ү лүугээр  анхарал
бодолоо хандуулна хэбзртэйб.

Сздьхзлыеш гэнтэ
зззмдэһзн гунигта  баригдаад, 

С эгнзш эгүй һаруул
эршэ зоригш ни түригдэн,

Урадхал долгидой
хүсэндз эсзр гүүсзн гүй , заримдаа 

Урдажал ябаха
ж згтэй  хүсэлэн түрэдзг.

И лгаагүй, ямаршье,
хүсэтзй  дайсаниие добтолһоор, 

Илажа гарадаг
байһанаа мартажа, һаял 

Субажа ерзһэн
хара гу н и г бодолһоо 

Сухариха ушар
заримдаа болодог хаям.
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Зүгөер эршэтз
хоёр наһанайш ье хэмдз 

Зүбөөр һайрхалтагүй,
сэгнээ һаа, огто багтахагүй 

Х эмгүй ехэ
юумз үзэһэнөө эндэ 

Хэлзжэ дурсахадаа,
бэез, юрздөө, м агтанагүйб!

Ута наһанайнгаа
анха эхинһэз —  бү гайха даа! —  

Удха тугэлдэр
һ үүлш ы н эсэс хүрэтзр 

Олые ш збш эжз,
бүридхэн һанаад байхадаа, 

Омогорхохо дуран
заримдаа ехзэр хүрздзг.

Сагаан дзлхэйн
баян хэш эгһэз —  гоёор! —  

Садатараа уугааб,
ханатараа баясан жаргааб.

Х ун  ш энгезр,
хүдзлмэришэ эзэн ёһоор,

Хүрьһэтз газараа
хүлвөрөө хзм нзж э гарааб.

Удаан намайе
дурсажа, һанажа ябаха
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Ухаатай сэсэн
табисууртай нгатаг зонтойлби 

Огторгойнь үндэрһвө
мушэн болоод ялбаха 

Одон ш энги
дээдын һаруул золтойлби.

8

...У нтаһан нойрһоон
гзнтз  һзрибэ гзхээр —  

У ляангирнууд  һарш аганан,
хүхю утзй  болоол набшаһадта. 

Золоо мздэржэ,
сэдьхэлзэ уярж а  ехэзр, 

Зогсожо байнаб
Мамайн добуунай ташаланда.

Холо ойрын
үдэрнүүд тухай түм зн 

Холбоо бодолнууд
ухаан доторни үлхзлдэнэ.

Ажа наһанайм
хамаг ш атанууд түргэн 

Анжарма киногой
зурагуудтал харагдан үнгзрнз.

Үнгэрһэн сагай
хоморгон баряанһаа тзрьедзн,
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Үхм бүүн наһамни
ерэжэ, замайм эхилһэн 

Гараса олом
дэзрэ, Сэхирзйм эрьедэ 

Гарһаам хүтэлж э
абажа ош оһониинь эрхим лэ.

... Наранай бутархайнуудай 
аяар тэрз дээрэһээ 

Нажарай дайдаар
элбэгэзр сасагдаһан мэтээр 

Үглвөнзй ш үүдэрзй
сэлсзгэр дуһалнууд, нээрзэһзэ, 

Ү н гы н  ошон
галнуудаар ялбан гэрэлтээл.

Бага наһанайнгаа
хойноһоо яаража мэгдэн,

Бадма сэсэгүүд
соогуур хүхю утэй  алхалнаб. 

Урдамни, хаанаһаашьеб,
тодорон бии боложо гзнтз, 

Ургаж а  бодоһон
набтар добые анхарбаб.

Налархай урин
балшар үхиб үүн  наһам,

Наһатай болоһон
хүдэлсэгүй намаяа ооглоод,
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Юундэ аяар
иишэ асарһыеш мун баһа,

Юу хэлэхэб,
һайнаар лэ таажа ойлгооб.

Долоон шэнзһэд
аятай зохид сулөөдэ 

Добын оройе
эззмдэн зэргэлжэ һуудаг. 

«Мүнхэдөв манай
болоһон үндэр өвдэ 

М үлхезд, гараад
тур ш а гты !»  гэзд дахинаа дуудаг

Дайшан болоод,
урагш аа дабшан ото 

Дайлалдажа наадаһан,
гүйлдэж э ехззр зсэш эһэн 

Айлай хүүгэдтэ
минии аба ходо:

«Аюул бу з ү гн э гты !»  —
гэж э, Һэргылэн хэлэгш з һзн.

Үдэш ын толонһоо
улаан ун гэтэй  болоһон 

Үулэдтз һэж згтэй
хүн ү ү д  заримдаа бэлээр 

һ үж эр зн  ерэхэ... —
дайнай тзмдэг олан... —



һүгэдэн айша,
зүрхэнһөө этигздэг бэлэйл.

9

... Сзхэ, үнэнш э
инаг дуранай дээжэ 

Сэдьхэл дотороо
нэгзтэ мэдэржэ баярлаад, 

Аялдар жаргалһаа
гзнтз  һогтош оһомни мэдэзжз! —  

Арбан долоон
наһатай болоод ябааб.

Огторгойн номин
сэнхир хүхэ  тогоон 

Орой дээрэһзэи
сзхз хүмэрин унаал.

Хүрьһэтэ газар —
һэжэглзмээр, ж эгтэй ногоон! —  

Хүл доромни
хүбхэлззн хэбтзэ һуняан.

Б эхижзэлтэ ямаршье
хүндэ бзрхэшзэл дабахаар 

Бзеымни тамир
хатууж аал  түмэр буладтал. 

Үльгэрзй ш энж этэй ,
шздитэй болоно абаһаар
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Үзэһэн, хараһан
хамаг юумэмни бултадаа.

Хабар, дуран,
зориг, эрмзлзэл, толон —  

Хамаг бухы
м үнхэ мэдэрэлнуүд эблзрэн, 

Эрьеһзэ халижа
гараһан үер болон,

Эльгэ зүрхэн
доторни долгитон эбхэрнэл

Сэсэгтэй, наратай
хамаг замби дэлхэй 

Сэдьхэл дотороо
бултыень багтаагаад ябахадаа, 

Хүндэ бзшэ,
харин хүнгэнииень мздэнхэй, 

Хүндзл ёһоор
жаргаад абахада, яахаб даа.

10
... Юһэдэхи нласс.

Гэрэлтэй, үдзр сагаан.
Юрз хөөрэһэн

эгэзлэй маягаар багшамнай 
Унш ана Лермонтовые,

ном руугаа хаа яа харасагаан,
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Урматай, баяртай
хэты н мздэрэлдз абташ анхай... 

Ү нинэй хэрзг
тухай  унэнш э домог 

Үбгзн сэрэгш ы н
туүрээн хөврэхздз аятайгаар, 

Сздьхэл ухаан
доторни айхабтар омог 

Сзнтзй бодолнууд
мундэлэн турэж э байгаал:

«Зублэлтэ баатар
ш энз России —  гоё лэ! —

Зуб хзрэг
бухы  дэлхэйдэ мэдзэжэ. 

М артагдаш агуй тзрэ 
Арбан Хоёр Он 

Манда дабтагдан
зрьежэ ерзхэгуйл хэззэдзш.

Энхэ М осквагай
үндэр һумэнүуд  дахинаа 

Эзэрхэг дайсанай
туймэрэй гал соо шатан,

Үхэлэй ашаатай
дайсанай тэргы н хахинаан 

Үшөө дахинаа
соностохогуйл Кремль шадар...»
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...Баруунай  засагуудые
энгзрһээнь татажа нэш эн, 

Бахалуурдажа,
хүл дороо һэжэрэн унагаагаад,—  

Ёро зүгнзһзн
хуугэдзй  наадан бэшэл! —

Ёһотой дайн
боложо эхилбз удаанаар.

Элбэг ш уһан соо
зоргоороо умбажа хэтэрһэн 

Эззрхзг фашизм
туулган  хундз сабхяар 

Ехз аюулай
ерзһые хожомдожо м здзрһзк 

Европын хухзн
дззрз гзш хэз хяа.

Бухзли гурзнууд ,
оронууд, олон яһатан,

Бугздз нииты н
баяр, найдал харамтайгаар 

Үхзлтзй дайнай
тул.ишз боложо ш атан,

Үнзһзтзн дурзж з,
хосорон һалажа байгаал...
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Орон ню тагайнгаа
эзэн совет араднай 

Октябриин хубисхалай
улаан тугы е  м андуулан ,—

Согтой хухю ун
һалхинда намилзахы ень харадаг һайт! 

Социализм байгуулж а
байгаал, алхасаа ш ам дуулан...

Худзлмэришэ, таряаша
арадаймнай угай , ш энз 

Хусзлһөө, хусзнһөө
зхитзй  засагнай аятайгаар 

Үндэһөөрөв улам
сздьхзлзймнай гу н  руу  ш згл зн , 

Үдзрһев удзртз
б зхи ж зн  тогтожо байгаал...



Х О Ё Р Д О Х И  Б Ү Л Э Г

1

Э рмэгтэ олон
табсангһаа табсанда дамжан, 

Эрэлхэг габьяагай
нангин үндэртэ дүтэлнэб. 

Am :/ih  хаагдажа,
сзэж з гэнтз хабш ан,—

Алаг зурхэмни
яатараа иигэж э худэлнэб?

Эсэнги намайе
одоо бэлэхэнээр хусэн ,

Эдир үетзн
алгад дээшээ гарана.

Танижа яданаб:
ямаршьеб даа нюуса хусэн 

Татана хойноһоом,
бзеым нэбтэ харана.

Хонгёо бэшэ аад,
соносомо тодо абяагаар 

Холоһоо, хаанаһааш ьеб,
тэсэмгэй ооглоно хзбэртзй .
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(ЭВсашэгүй бодолнууд
хара муу заяагаа 

Зндзл хүхэдбер
харуулж а  мүнвө хзлзбзлтэй?)

Ж эгтзй абяан
хззээ үнидз унтаһан,

Ж збэрһзн мздзрзлым
дахинаа һзргзэж э онгилоод, 

Сздьхзл бодолойм
хүбш эргэйн торгон утаһа 

Сзхэ дайража,
агаарта сахаригтан долгилоо.

Гэнтз, ю унһззш ьеб,
ехзтэ айжа сошон,

Гздэргээ зрьежз,
анжаран удаан шагнаархабаб. 

У ляангирнууд  найгалдана,—
байрадаа үнинэй  зогсон,

Унтаж а  һажаһандаа,
модоншье һаа, бзень шалаал ха.

Ш арлажа хатаһан
набшаһадай богони наһаяа 

Ш аналан ш ууялдахада,
абаһаар эли тодоор 

Д уугай  гунхаһан
мүш зртз нүхздзйнгеө намаяа
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Дуудажа байхыень
ажаглан ойлгоолби одоо.

М урэлхуу омог
намайе уляангирнууд  хайрлаад, 

М үш зрнуудэйнгээ худэлсөөр,—
гарэдвв, ямар оньһотойб?! —  

Набшаһадайнгаа ш ууяагаар
ургаж а зогсоһон байраһаан 

Намда заал һаа
иигэж э хэлзһзн ёһотойл:

«Ай даа, хани нухэр,
хундөөр знз ханяахаш ни!..

Аймаар лз байна.
М эгдэнгуй дззшээ гарыш .

Үндэр добын
оройдо энэ яарахаш ни,—  

Үбшэнтэй зурхзеэ,
шадаал һаа. хайрлы ш , гам ны ш ...

М унгэн хю руута
намарай амгалан сагаар 

М уш эрнууд доромнай
бодолгото болон һуугы ш .

Алтан набшаһаар
хангалтаһан сзбэр агаар 

Амтатайш , гаш уунш
байхал —  садатараа у у гы ш !..»
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о

Баатар зоригой
аялгата увертгарадал, уляангирнууд  

Байлдаанай симфониин
удхые ойлгохыемни бзлэдхээл. 

Үзэсхзлэн гүнзэгы дзнь
хүр зж э  ошохыемни уряална г ү ,—  

Үйлы н шэдитэй
үнэн байдалым нзгздхээл.

Тзнсэлгүй  зургоу
гэнэн шамайе наадалжа,

Тэгш з модод
хэззэдэш эльгз хатахагуйл. 

Абирнаб дээшээ,
бзедээ ехэзр найдаж а,—

Алхаса бүхэндөө
гамтай байжа ш адахагуйб.

Зурхэмни! Ш амайгаа
гуйнаб —  тзсзж эл мэдэ:

Зүбш элгүй ерзгшэ
м үнхэ дурасхалай хүтэлһзн 

һөалгүй  ү гсүүр
эрид харгы гаар мзгдзн, 

һөэргаа, дайнай
дүлзтэ ж эл н үүдтэ дүтэлнзб.
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Урмашама, гайхамш аг,
һүрөөтэй үззгдэл урдаһаам 

У гтан бодожо,
харагдаһаниинь нангин даа:

Гранит баатар
хабсагайн тэгзн дундаһаа 

Гаража зогсобо,
эршзтэ хүсэез зангидаад

Эхэ газарынь
гаугээршье дабашагүй хатуу  

Энхэ түш эг
хабсагай тул гуури  болоод,

Сзрзгш эниие үхэлэй
аюулһаа халхалхаяал хадуун ,

Сэхэ ара
талаһаань ургаж а бодоол!

Гранит хүнэй
зоримгой харасада хүрэһөөр 

Ганса нэгз
шиидхэбэри унш ан мэдэрлэйб:

«Алдалан унаж а,
үхүүж эб . Теэд, зүгөөр 

Алхамшье газар
эндзһээ сухарихагүйб  гздэргээ!»

У.наһан баатар
н ү х э д н и !—  һүудзры етнай  тааланаб даа! —
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Уулзалгы н баяр
мүнөө намдаа олгобот: 

Мантан ш улуун
хүш вө болоһон таанадаа 

Мамайн добуун
дээрэ иигэжэ золгобоб.

Үсзрхэн добтолһон
эззрхзг дайсан руугаа 

Үзэн ядангяар
омогоор шзртэнэ хүшөө. 

Гүнзэгы  ехэ
зэбүүрхзл, сухал, уурһаа 

Гүры һэн ю н лэ
балсангууды нь а гуу  хүсөөр.

Хүдэр зоригой
алдар соло дуудахалта 

Хүндз гарнуудайнь
эршэтэй ш иидэнги далайсада. 

Гранатын шэдэгдэн,
мзргзн автомадай буудахада, 

Газар үм хзж з ,
унахал хоротон дайсад.

Үндэр хүш өөгзй
доодо хормойе гоёогоод, 

Ү ргзлж з миралзатан
байна уһан таляан.
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Урасхал тунгалаг
алдарта Волгы н оёорһоо 

Ургаж а  гараһан бэшэ гу
Оросой баатар габьяа?

«Эсэгэ оронойнгоо
эрлиг дайсадые угтан , 

Эсэс хурэтэрвв
зрэлхзгзэр тэм сэ !» —  гэһэн 

Сздьхзл зурхэнзйнгвв
нангин захиралтые булта 

Сзрэгшэднай дуургэхээр
хэззэдэ бэлэн, сэхз Һэн!

3

... Шад улаан
наран гаража мандан, 

Ш анга  злшэнь
ш уһан ш знгеэр сэсэрнэ. 

Ой соо хууш анай
ород старшина манда 

Ойлгосотойгоор сзрэгэй
эрдзм заахадаа сэсзн лз:

«Айдар нэгэ
геройн тухай  хэлэхздээ, 

«Айдаг» гзһзн
үгы е мартажа хаян,
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«Ю унһззш  һүрдэхзгүй
зоригтой баатар» гэхздзэ, 

Ю ушье үзөөгүйгөө
зариман ха руул ка  хаям.

М эгдэжз айгааш ье һаа,
бзеэ гартаа барин,

Мэсэтз зэбсэгээр үл үү
дайсанай сэрэгтэй 

Урдаһаань сэхз,
нюдөө ан и н гуй , харин 

Улам хёрхоор
хаража байлдаха хэ р згтзй ...»

Үсэгэлдзрзй һурагш ад —
фронтһоо холо —  ха туу  

Үззгтэ гуурһаяа
жадата буугаар һэлгээд, 

С ухарилгын журам
ухаан дотороо хадуун 

Ш удалнабди, эсзргүүсэлгы н 
ном урдаа дзлгээд.

Домогто ехэ
байлдаанай эрдэмэй дээжэдэ, 

Добтолгодо оролгын
орёо хэлэндз һуранабди. 

Отожо сохилгын
бүхы  дүрим сээжэлдэн,
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Оньһотой тагнуулш ы н
м зргэжзлтзй боложо урганабди.

Эзэрхэг фашистын
түхэлэй айбалые добтолон, 

Зрэлхзг габьяа
харуулж а шаданабди хэшзэлдэз. 

Сухалтай туулган
аадар соогуурш ье огтолон, 

С ухарингүй  дабшаха
гэһэн һуралсалнай бэрхэшээлтэй.

Айбала здз
дүрсэнүүдэй орондо мзнэл 

Аймш агтай шолмосой
урдаһаа зэһзжэ бодон,

Ээлгүй хүндэ
дайнай ашаа тзлэн,

Ээм дэзрээ
үргэж э гарахабди ото.

4

... Ухаан зүрхэндөө
диилдэш эгүй гэж э Һанадаг 

Улаан Армимнай
юундэ сухаринаб мүнөв?! 

Т үүхэтз  хотонууднай
совет дайдаһаан һалгагдан,
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Түймэртэ ran coo
дайсанай мэдэлдэ үлөөл.

Дайсанай хүсэтэ
зэбсэгэй хүй тэ н  һомондо 

Дайрагдажа, сэрэгшэднай
унана, газар алдалан.

Үгөер хэлэш эгуй,
ойягосогүй гаш уун  гомдол 

Үһөө хорон
зүрхыем сорьён галдана.

Анха түрүүнэйм
аймш агтай байлдаан сохом 

Алдарта хоты н
түлөө болоо бэшэ гэз һэм .—  

Дамда газарай
захы н нзгэ тосхон 

Далш алхы замаймнай
эхмн хуудаһа нээгээ һзн.

Нарһата гээд энз
тосхониие хзнш ьеб н згзтз 

Наадалжа нзрлзһзн
ёһотой, удаан бодолготонгуй: 

Томроод —  хмзааргүй
нгасзгзн тала хзбтзнз,

Тойроод гансаш  нарһан, 
гансаш  модон үгы .
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Дуулим  сэлеэн
һууринай  орондо харин.

Д ууһан шатаһан
зүһэм газарые иигэжэ 

Хунүүдээр олон,
зэбсэгззр булю у хариин 

Х үрэнгэтзн сэрзгһзз
хамгаална совет дивизи.

Дайсанай артиллери
ямаршьеб горхоной эрьеһэз 

Дайража, хүрезлжэ,
манайхиниие шадана.

Үһеврхэн добтолно
танкн ууды нь , хахинан нэрьеһээр 

Үсэрһзн ман руу
эбзр буунуудаа залана.

Т огтуур и гүй  «мессернүүд»
ж эгтэй  хүнгэнеөр ниидэжэ, 

Толгой дээгүүрнай
галта һомоор буудана.

(Залинта зениткздэмнай
оногдон, доошоо хиидзж з, 

Зариманиинь утаа
буш хаһаар унаж а буудаг лэ!)

Зльгэз тэбэрин
бодожо, хзнш ьеб хаш харна.
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Зш хэрзэн, ооглоон.
Снарядууд таһалгаряагүй тэһэрнэ 

Булад маш инанууд
хунүуд тэй  нэгэдэжэ хамтаран, 

Бултадаа —  байлдаанай
зураг боложо дзлгзрнэ.

Нз?лжзгзр халхабша
һөзг бургааһан сооһоо 

Немецүүдзй дот
галаар соробхин үһеөрнэ.

... Далайһан гранатамни
дзот тзһзлзн носоогоод,

Дайсанда —  үхзл ,
манайхинда —  харгы  сүлэөрнэ.

Нарата үдзршье һаа,
утаанһаа харанхы  бүрхзг.

Нарһата тосхон
үшеөл манай гарта.

Урма зоригоо
улам дззш знь үргзн ,

Урагш аа мүлхинзбди,
няалдажа нойтон газарта.

Т үрүуш ы н  дуранһаа —
үззн ядалгаар дүлэтзһэн 

Т үрүүш ы н байлдаан
хүрзтзр  зам гаталан,
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Ү сзгэлдзрэй һурагш ад
мүнөө Доной дүтэхзнэ 

Үсэдеөр хамгаалнал
ш амаяа, совет талам.

5

... Сухалдаа шүдөө
хабиран, сухаринабди гэдэргээ 

Сугтаа хзды хэн
сзрэгш этэй үлэһзн ротоороо.

Аргаа тулаһан
бидэниие туж а  соош бздэрзэд,

Ара талаһаамнай
немецүүд ороол тойроод.

Б уугай  сэмгзнзй
садаш агүй хара аман 

Д уугай  нэгэтзш
байнгүй , соробхилно галаар,—  

Үшев ямар
райониие эзэмдэжз абан,

Үшөө хздыемнай
үрэбхигш э ааб мүнөөдэр, маргаар?

Алхамшье сухарихагүй
гэһэн гансал хүсэлтэй 

Амараг нүхэдэймнай
хүйтэрһэн бзенүүд дээгүүр
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(Сэхыень хэлэе!)
бидэнһэз дүрш элтэй, хүсзтэй

Сзрэг урагш аа
дабшана, амжалтаһаа мздээгүй.

6

... Боро хараан.
Оршон тойрон —  х ү н ш ү ү  агаар...

Волгын наада
эрьеһээ хаража һуунабди.

Сталинградаа дайсанай
галһаа —  хүш зр  сагаар —

Амин голоороо
арш алжа, уралаа зуунабди.

Ш анха урдамнай —  знэ
нюдэндэм харагдагш а һзн үр гэлж э ! —

Шад улаан тэнгэри,
лүн хы ж э  харлаһан гудамжа.

Хүндэ «ю нкерснүүд »
бомбою ашаанһаа хүн гэр ж э ,

Х үнхинэн  үнгэрнэ
толгой дээгүүрнай субажа.

Галта түймэрэй
дүлэн мүшэдые долёоно.

Газар дайда
доһолно нзрьеэтэ тэһзрэлгзһэз.
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Ш архатаһан сэрэгшэн
шэнгеэр дуугай ёолоно, 

Ш атаһан хотоёо
үргзн  сээжэдзз тзбэриһээр.

һ үж эрһэн  түймэр соо
хойно хойноһоо ззргэлээ 

һ ү л ж у ү  байш ангууд
дээгүүр буш хаһан утаан 

Ш унахай  дайнай
задарһан хара гэззгззр 

Ш уһан  улаан
мүрэн дзэр муш харна удаан...

7

Үхэлзйнгөө замые
эхилжэ, фашистын добтолһон 

Үндэр габьяагай
хзрзмһэз, Брестын хэрэнһзэ 

Сэнхир Волгодо
байлдаһаар ерэжэ тогтоһон 

Сэрзгшздэй бодол
тухай эндз хэлзһэйб.

Үнэндеө бодолш
бзшэ, харин гаш уудал һзн, 

Үзэн ядалга,
м үнхы н дуран бзлэй.
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Галдажа носооһон
энэ мэдэрэлые дууһан 

Ганса угаөр
тобшолон хэлзхэгуйлш и бэлээр.

Дайда газараа,
булэеэ, ню таг айлаа 

Дайсанай гарта
орхижо сухариха гээшэ 

Бумбэрсэг юртзмсэдз
одоол хэнэйш  аймаар,

Б үхы  хэһээлтэһээ
шанга хэһээлтэ гзэлш и.

Манай аад, хариин
болоһон туулган  огторгой, 

М аргаһан, хайрлаһан
харасанууд удэшэн холодобол. 

«Илалтатай сугтаа
бусажа ерэхэтнай болтогой!» 

Нимз гарэвлдэнь —
хулеэлгзн , этигэл, гомдол...

Энхэ һайхан
тэрэ Илалта хурзтзр  

Эрхэ бэшэ
ошохо байһандаа гэнтэ 

Н ю уса ямаршьеб
һ эж эг турэж э, хухэбтэр
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Нюуртай болошоод
һууһанаа мэдэрээлши нэгэтэ.

;;Оо, нухэр ! Манайшье
үйлсэдэ һайндэр ерэхэл!» —  

Ород нухэрни
ээм мурыемни альгадаа һэн. 

Уран угэнууды нь
сздьхзл доторни элихэн,

Урма зоригой
уряа шэнгеэр аялгатаа һэн...

8

Мамайн добуунай
хормойн урда бэедз 

Манай окоп,
манай блиндаж байрланхай. 

Сохом эндэл,
Волгын эгээл эрьедэ,

Совет Арми
дайсанай добтолго байлганхай.

Сэхэ эндэл
Василий Зайцевай хэлээшз 

Сэрэгшэн бухэнэй
тангариг болоһониинь гай халгуй : 

«Бодолнай гэхэдэ,

оройдоо гансал гээшэ —
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Волгоһоо сааша
бидэндэ газар байхагүйл !..»

Агаарһаа, газарһаа
усеөрһэн бидзниие отон,

А такы н хойноһоо
атака дахинаа эхилнз.

Дурбэн тээһээ
буудаһан фашистнууд ото 

Дулзтэ галаа
ман руу шэдэлэн эрхирнз.

Буурал абынгаа
ҮДЗШЗХЗД0Ө хзлзһэн захилтые —  

Булад хатуу
ш эрүүн үгэнүүды е һанан,

Хоёр зуун
хорин долоодохи захиралтые 

Агш ан зуураш ье
мартадаггүй байгаабди баһал.

О копуудай хоорондохи
газар зүһэгдзн, хэрш эгдзн, 

Оснолкоор, бомбоор,
снарядаар, минээр хахалагдаал. 

Зэрлиг дайсанайшьв,
манайшье унаһан сэрэгшэд 

Зэргзлээд хзбтэһээрзэ
ш анха урдамнай харагдаал...
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9

... һ эр гзг һүниин
үүлэд забһар-амандаа 

һэлмздэл нариихан
һарые зууһан хзбзэрээ 

Доро, газар
дэзрэ болоһон алалдаа 

Доромжолһон мэтэ
эльгз хатаһанш уул , нэзрэз.

Оборонодо байхаһаа,—
сэхыень хэлэхз хэр згтзй ,—  

Ондоо тиимз
муу нзумэн ү гы  гзхзлш и. 

Ш иигтэй , уйтан
окоп соо удаан хэбтээд, 

Ш иидхэхы  добтолгые
хүлезж э ядан зсэхзлш и.

« А та ка д а !..» —  Ү нинзй
хүлезгдэһэн үгз  ханхинаад, 

Ааяма бүгшэмдз —
һзрю ухэн һэбшзэн мэтэ.

Хүндэ юунһэзшьеб
сүлеөрһзндэл, галаар анхилаа. 

Х үнхэгэр  һүни  руу
дабшаһанаа, нүхзр , мздз.
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Һ униин байлдаан —
ш зг зүгвө һамарал, 

һүүдэр манан соо —
ганса нзгэш үүлэй  тэмсэл.

Зрзлхэг зориг,
һубэлгэн ухаан —  баран 

Эндэ юунһээш ье
найдабаритай мэргзн зэбсэг.

Үдэрэйхи мэтэ
олоной добтолгын ш унал,

Үндэрые абажа
эззмдзхые дуудаһан « У р а !»  —  

Б айхагүй мүнөө.
Оёоргүй һүни соо ш унган , 

Байлдаанда —  добтолго
сухарилга хоёр худхараа.

Урдам траншей хаш ...
Хаш хараан... Һомоной зш хэрээн... 

Ута һүүдзртэл ю умэн...
Сохилто... Хэншьеб алуулаал даа... 

Халба Һүрэнэб...
һ ү н и  руу саашалан гэш хэлэзб... 

Хасар дээгүүрни
гоожоно юунш ьеб халуунаар даа...

Хэн бэ?.. Өөрын...
Тиимэ... Бэшзмнай хаанаб?..
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Хэрхирһээр юуншьеб
дүтзлнэ... Бараглахада, гзнш этэйл...

Үтэр ... Тэндэһээ...
Харгыемнай та нк хаанал...

Үндэршье эзэлэгдээ...
һүүлээрнь —  хо н -ж эн ... Ж згтзйл ...

Газарта хэбтэнзб...
Ш архатаа ёһотойб... Хүндөвр...

Гансата —  яагаад? —
мүшэд харагдаба дэзрзм...

Ү хи бүүн  наһам
һанагдаба... Сзсзгтэ хүдев...

Ү лгы м ни болоһон
Оанагым тала хээрз...

Долоон шэнзһэд
дободоо эзэмдм гэхэзр

Дотоодо газартаа
дүтэлүүлхэ хэбзргүй  оршоно...

Ш знэһэдые —  дайсанай
сэрэгшэдые заал һаа эзэмдзхээр

Ш эн зорчгто
хүүгэд  дээшэп дабшан ошоно...

Мамайн добуун дэзрз 
абаһан шархам

М артангүй одоо
өзр тухайгаа  һануулдаг һэн.
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Үүлэтэй, хии бараатай
һ үн и н үүд тз ехззр аяш архан,

Үргзһеө алдажа,
үүр сайтар һэргэг һуудаг һэм.

10

... Хоёр тэзһээм —
хоёр һандарһан Хана.

Хоёр хубиһаа
бүридэһэн гайхамш аг симф ониш уу... 

Эхин хубидань —
сталинградайхид илалтада тангариглана. 

Эршэтэ хоёрдохидонь —
байлдаанай домог соносоо бшууб.

Артеллериин буудалга,
мины н тэһэрзлгэ, ш агнана гүт,

Алдарта «У ра !»  хаш хараан, 
һомоной эш хэрзэн 

Гансата замхажа,
знз һандарһан Хананууд,

Мантан Хүш өенүуд
боложо бодобо гэхээр.

Снарядай бутардаһаар,
тумэрэй түгдэрхэйгвөр 

Сталинградай ханада
сэрэгшэд автографоо бэшээ һэн.
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Энэмнай —  олондо
бзлигзэ харуулж а  һүрхэйтөө 

Элитэ поэдэй гу ,
али пианисты н дурсалга бэшэ һэн.

Һаналдаа дайнда
дахинаа бусанаш сохом 

һандарһан Ханануудтахи
угзнууд ы е  унш аж а, нухэр:

«Галта байлдаанай
газарые орхижо ошохо 

Ганса шалтаг бии
манда —  энэмнай ухэл» .

«Байш ан, гаһалга
бухэн —  хэрэм болог!»

«Байлдаанда унаа һаам,
коммунист гэжэ тоолооройт!»

«Совет сзрзгшэдэ —
м унхы н алдар соло!»

«Сохилто тзмсэл соол
илалтынгаа баяр олооройт!» —

Нангин иимэ
автографууд —  шэдеэр баян,

Марата дэлхэйдэ
ондоо иимз байхагуйл.

Ү гэнүудтэнь —  арадайм
зориг, гаш уудал, баяр
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Үнэхөэр багтаһан
гэж э хэлэхэеэ би айхагүйб!

II

... Тэнгэри мүнөө
саһан гурил ш эгш эһэи 

Тэнсэлгүй  ехэ
һагш уур  болоһон нэтэ. 

Гасалан мэдэхзгүй
саһан шуһаар лзбшзһэн 

Газарта унажал
байна таһалгаряагүй һзтэ.

Түргэн харю усахагүйш :
Мамайн добуунда мүнөа 

Түмэрэй бутардаһан гү ,
али газар булю у ехз гү?  

Хззээ нэгэтэ
үхэлзй халуун  гал һүнөөн, 

Хэнзэ ногоо
дэлгэхэ car зндз ерзхз гү?

Саһанай хэдышье
адхараа һаа, үндэр добо 

Саглама һүнидэл
хара зандаа үлзнз.

Үхзһэн хүнүүдэй
һзенүүдые олоор обон,
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Үшөө шэнэ хүүр н үүд тэ  
бэеэ дзлгэн үгэнэ.

Татар Муса,
монгол угсаатан би омогтой 

Танил Иван
нүхэрөв эндэ золгоод,

Эрэлхэг хамгаалнабди
СССР нэрэ обогтой 

Эбтэй бүлэеэ,
Зсзгэ ороноо, золоо.

Араднай магтаалаа
ззд мүнгэндэл сасахагүйл.

А жаглан хэлзһэниинь —
гамтай, үнэнш э сэхзл.

Зоригтоноо, тезд
алдаршуулхаһаа нэгэтэш  арсахагүйл: 

«Золыемни сахигш а
ёһотой сэрзгш эд!»  гзхэл.

Эндэ «ёһотой
сэрэгш эн» гзхздэм, намда 

Элитээр минии; нүхэр
П аникаха харагдан ерэлэй.

... Иимэ ушар
дайнайшье хүш эр замда 

Иишэ, юрэдөө,
үсөен лэ болодог бэлзй.
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Галда табигдахагүйгввр
тэбэрюулһэн бзез абажа,

Ганса эбэртэй
танкы н  урдаһаа ошоол.

Тэһэрһэн бүты лхзһээн,
вөрынь дүлэнһөө аһажа,

Т зсэнгүй , Михаилтай
хамта булад носоол!,.

Байлдаанда үхзл
бүхэн —  баатаршалга бзшэл. 

Байдаг даа хара
тэнэгээр алуулха ушар.

Зүгөөр, П аникахы н
үхэлы е мунхэрэлгзтзй  ж эш зк , 

Зурхэндөө хадууж а
абахаар позмэдэл унш а!

Иимэ ухэл
удаан хүлеэгдэһзн —  таанагта? —  

Илалтын баяр
асаржа, үхзлы е үхөвдэг.

Мэсзтэ байлдаан соо
амиды үлэгш з таанадта 

Миһэрэл, дурлал,
зориг, ажабайдал түхөөдэг.
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12

Мамайн добуун —
Д уш эн гурбанай зхиндэ -  

Манай болоо.
Дайсанаа бута сохёобди. 

З уун  гуш ан табан
үдэр, һуни coo эндз 

Зуугаад бзшэ,
мянгаад нүхэдев орхёобди.

У уга н  ород
нүхзрэйм  хэлэдэг ёһоор, 

Уудам манайшье
уйлсэдз һайндэр ерээл, 

Добтолгомнай ракетзэр
һүниие нзбтз сорьёһоор, 

Домогто илалтын
салют боложо нэерээл.

Сэнхир Волгын
хэрэм —  Сталинград хотодоо 

Сэрзгшзднай сүлөврэлгын
а гуу  баяр бзлэглээл.

Наһанай түлөөдэ
байлдаанаймнай зам одоол 

Наранай ородог
зү г  руу эрьен ш зглззл.
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Яаража урагшаа
дабшаһан миллион тоотэ 

Ябаган сэрэгһээ,
ю у хзлзхзб, маш инатан хойнотоно, 

Саһатай дайдаар
холодохо буреэ тоонто 

Санагатай уулзаха
болзорни улам ойротоно.

Эхз ню тагайнгаа
хуби —  адха шоройа 

Эльгэндэз няажа
ябаһандаа, магад, омогтой,

Анханай Мамайн добуунай 
ундзр оройе 

Абахадаа, ухэлэй
н ухз  руу унаагуй  ёһотойб.

Турэһэн дайдадаа
дурлаха, дурлуулха зрхз 

Т уудзгтз байлдаан
соогуур олоһоноо мздзрнза.

Арю ун хабарай,
жаргалай хибзсзэр дзлгзрхз 

А гу у  ерзздуйень
дутз болгоһоноо мэдзнзб.

Буусадаа улзгш здзй
нойргүй ажал, ш агна,
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Буугайм  һомон,
добтолгын ш унал бэлэйл.

Ажалай түлеө,
байлдаанай түлеө шагнал 

Аһан нэгэ металлһаа
гэж з зуб хэлзгдэлэйл.

Инагай унэнш з
дуран м унхз тунгалаг 

Илалта тэзшэ
дабшалтымнай алхам түргэдүүлһэн 

Ангама халуунда —
хуйтэн  уһатай булаг,

Янгинама хүйтэндз —
бурма халуун  түүд зг һзн.

Дайнһаа бусажа ерэн,
татажа орохо уүдэтзй , 

һайнаар угтаха
абатай, зж ы тзй  намһаа 

Золтсй пзрэгшз
знэ наратай, һүүдэртзй 

Зоболонтой дзлхэйдз
байха аал?! Теэд абаһаар...

Уудам юртэмсздэ
ори гансааран үлэһэн 

У краин  нүхзртее знэ
баяраа дуулгаха  аргамгуй.
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Болзорто түрэлхидһзөнь
фашистын һалгаһыень, үнзһ зн  

Болоһон ТОСХОНИИбКЬ

ухаанһаа нзгэтэш  гарганагуйб...

13

... Хүтзл  добьш
ташаланда шамай һахин,

Х үй тэн  зогсоно.
БгзрзҺзн гарнуудш ни ш эш зркэ. 

Бодолгото болоһон
шамда талы н Һалхин 

Бордоһото ш уурган
тухай  дуугаа зш хэрнз.

Намарай ольбон
газарай зрьесын түргзн.чие,

Наракай оролгын
дүтзлһзниие й и гзж з  һануулна гү? 

Али хахаоаягы н һуүлззр
баярта уулзалгы н түрзһзни из 

Аалихан мздззсзн,
зүудзн бслгожо мануулна гү?

Ү н гзрһзн , мүнөө,
ерзздуй сагууд толгойдом 

Ү лхзрзн  худ ха р та ,
хаанакьш ьз байһанаа һамараа губ?
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Зугөэргүй  дошхон
дурасхалай далайда оймолдон, 

Зүгөа төзриж э,
юрэдев, дэмы тамараа губ?

14

... Зрэлхэг баатарнуудай талмай,
Энэ заглдаа зсзхзлззрнай ,

Зрш з НЗРЛЭЭХЭ

нангмн хүсзнзй  дзэжзл.
Галта дайкай

ж элнүүдтэ  бүгздэ СССР-най 
Габьяагай мүндэлдэг

талмай байһаниинь мздззжзл.

Мамайн добуунһаа
добтолгын ш укалаар бодоод, 

Манай ошожо
сүлөзлһэн Европын дайда 

Хабатай зоригоймкай
талмайн үргэлж злзл  болоол 

Хабарай тзрз
Дүш эн табанай майда.

Знз хэлзһы емни
НЗгославиин үндзр хаданууд, 

З кхэ  Болгарм
батална. Польшо дабтана,

69



Тэрэнгитэ Прага,
ш энэ Берлинзй хананууд 

Тээһэз дэмшзлгын
үгэнүүд  хүлезгдэн абтана.

... Сэрэгтэмнай абтаһан
Волгын эрьедэхи хэрэмһээ 

Сэхэ дамжуулгаяа
эхилхзб гзж з  үнзхөөр 

Ганс Фриче —
ш аш аг фашистын хэлзһззр,

Ганса бэшэ,
тоогүй үдэрнүүд үнгэрөөл.

Харин мүнөө
Рейн мүрэнэй эрье дээр 

Хамаг манай
Илалтын наран гараад,

Энээн тухай
Левитанай уншаһан мэдээн 

Злдин дзлхэйдэ
Москваһаа свностон тараал.

Ани наһаараа,
алтан нараараа бараалханаб шамай: 

«Амар сайн,
Илалта! Мэндз амар!»

Дулэн соогуур
сухарин, урагшаа шармайн,
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Д үрбзн ж злдз
шамда эрмэлзээбди баран.

Г э н ты к  бзш з,
үн и н зй  хүлезгдэһзн айлшанаар 

Гзр бүхзндз
гзрэлтэһээр орожо ерзнзш . 

Х үсэтз салют
үгэн , ш агнажал байшамаар 

Х ү гж зм  зэдэлгзэд,
хүнд ы н  арза нэрэнзш ...



Г У Р Б А Д А Х И  Б Ү Л Э Г

1

Сэрэгэй Алдар солын
гайхамш аг заалда орохом 

Сздьхэлээ хүдэлһэн
олон хүн үүд тзй  сугтаа.

Эндз бидэниие
хэзээдз арюун омогорхол, 

Энхэ дурасхаал,
М үнхэ гал угтаал.

Доошоо һанжаһан
гуш ан дүрбэн тугта 

Домогто баатарнуудай
обогууд бэшзэтэй алтаар. 

Үндзр зоригоо
унагш а нухэднай булта 

Үргзш э ябаал
тугтаЯгаа хамта гартаа.

Мантан хүш өзһөз
Эхын заалай үрхеөр 

Маанадаа ажаглан байһандал
харагдаа огторгомн ном ин,—
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Хэтын уряань
ш инии, минии зүрхөөр 

М үнхы н галһаа
дүлэтэжэ гараал носон.

Эхэ ороной
уряагаар бодон, арюунда 

Знхэ нэрэнүүдзэ
м үнхэрүүлһэн  сэрэгшэд, һандарһан 

Тракторай дэргэдз,
үйлсзнүүдтэ , Мамайн добуунда 

Байлдажа унабашье һаа,
дайсанаа бута дараһан.

2

... Оһолто дайнда
ганса хүб үугээ  гээһзн 

Ород эхы н хүш өөгэй
хаж ууда  ошожо Һуунаб.

Гашуудал уйдхарай
нулимса шэнгээһэн 

Гаш уун уһые
алы ан  сооһоо уунаб.

Тугаар нюураа
нзм эрүүлһэн үрзеэ тзбэрин,

Тухаа алдаһан
эхэ гунхана . Харааб.
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Ззгхэ даа! —
гзнз агаул гэнтэ ерэн,

Ээмыень, сздьхзлыень
ш улуун  хүндеер дараал.

Зон арадай,
бугэдз эхзнуудзй  найдал,

Зол жаргалай түлөөдэ
х ү б ү ү н и и кь  алагдаал...

Оёоргүй гүнзэгы
гаш уудалай оршон байдалда 

У хаангүйгеөр , буряад зхз, 
намда һанагдаал.

Бадма төвдзйн
хүбүудзй эсзгзтзйгээ дүрбүулэн 

Баатарай үхзлвер унаһанда, 
хэлы т, хэн гэмтзйб?

Сзлезндэз мүнөө
зхзтзй нь  уулзахадаа, түрүүл зн  

Сзхз урдаһаань, тезд
харахамни ямар бзрхзтэйб?

Х угш зн зй  гзртз,
бурханайнь гунгарбаагай дзргздз, 

Х үрилж э шарлашаһаи
фотозураг үлгеетзй —

Омог эсэгзез
тойроһон гурбаниие ш зртзхздз,
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Qo, Бадма төвдзйтзй
ямар адли түһөетэйб?!

Намарай ольбондо,
хабарай һалхинда хүгш зхэн  

Наранай ородог
зүг руу хаймадана удаан. 

Ямбалуулха, хүндэлүүлхз
сагтаа гансааран үлэш эхэ 

Ямар муухай
заяан, барһанда, тудааб?!

3
... Хоёр зуун

Үрхэтз айлтай Зэдын 
Хотогор нзгз

нютагта ошоһоноо мартахагүйб. 
... Үглеөнһөе үдэшз болотор, 

жзргзм элнүүд, зэдзлыт! 
Ү ргэлж з, магад,

уйтай бодолдо абтахагүйб.

Зздэ мүрзнэй
зрье дээгүүр алхалан,

Ззлэтз огторгойн
үүлэдые хараһуу һонирхон. 

Ү н гы н  сэсэгүүдзй
намда дохилзохые анхаран, 

Ү лгы н дуу зхи л һ үү .
Тойроод —  ж згтзй  һонорхон.
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Номгон аалинда
умбажа, зохид налагай 

Ногоон һэбшзэн coo
дураараа оймон ж аргаһуу.

Гзмтэ снарядай
бэшэ, харин наранай 

Гзрзлтэ знеэбхиягын
сасаралгаһаа баясан һаргаһуу,

Үргэн тосханой
тэгзндэхм хуш евгзй  хаж ууда 

Ү н гы н  сэсэгүүдзй
баглаа абажа ошобоб.

Хаш аагайнь нари.ихан
сагаан модонһоо бажуулдан, 

Харанхалан унаш ахаяа
айһандал, дуугай зогсобоб.

Холуур, түүхы н
хуудаһанда, нэрлүүлэн хэлзгдэзгуй 

Хоёр зуун  —
у н а һ а н !—  хүбүүдзйнь обогууд, 

Соморхон энэ тосхондохи
хүш өөгэй мрамор дээгүүр 

Сохигдон һиилээтэй
байхадаа, даншье һаа олон гу?..

... Хэлыт, хаданууд,
байраһаан гансата худзлэн,
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Хзлы т, далайнууд,
долгёороо хабсагай мүргэн, 

Хзлы т, гүрэнүүд ,
эрхэ сүлеөгеө хүндэлэн,

Хзлы т, хун үүд ,
хүүгэдзэ rap дэзрээ үргэн :

«Хадануудта огто хэрэггүйл
һуш зрһэн түймэрэй хохидол, 

Хамаг далайнуудта хзрэггүйл
түмзр акулануудай тамаралга, 

Улас гүрэ күүд тэ  хэрэггүйл
араһаа стоһон сохилто,

Улад зондо хэрэггүйл ,
үхэлтэ дайгаар там алалга !!!»

4

Ашата тэмсзлээр,
нүхэдэй үхэлөөр олдоһон 

Амгалан тайбанһаа
үнзтзй  ш агнал эгзэ эндэ, 

Гзгэзн наран доро,
үгы л  даа огтолон 

Гзртээ бусажа
ерзһзн сэрэгшэндэ.

Энхэ ш агналаа тэрэ
дурандаа бүхевр хадхан,

78



Эльгэ зүрхэндеө
абажа ябахал гамтай.

Ажалай, жаргалай
жолооһоо шангаар адхан, 

Аласай холые
зорихол согтой, галтай!

Сагһаа эртэ
энэ хүн зй  буурал 

Сагаан болошоһондо,
залуу нүхзрни , бү гайха. 

Байлдаанай ганса
нэгэн агш ан зуура 

Байгааша сүүдхы н
хзм ж үүртэ  багтахагүй байха.

Нойтон окоп,
һомоной эш хэрээн, хододоо 

Н ойргүй һүни,
атака, « У р а !»  хаш хараан... —  

Ганса үгөөр
хэлэхздэ, дайнһаа одоол 

Газар дзлхзйдз
ю унһзэш ье үлүүгээр  хашарааб.

Алдарта байлдаанай
газарта ажал тухай 

Абаралта, амаралта
тухайдал һанажа ябааб.
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Доссом кзгзл
бодсл байгаа: тугайнь  

Дора ж агеажа,
алхалха жаргални яагааб?!

Ажал гззш э
мун баһа —  зрш зтз байлдаан. 

(Абаһаар ойндом
ерзнз м.чмз ззр гзсүүл гз .) 

Обрзгүй зндз бия ЮМ
илалтьш баярта найдаан, 

8еры н добтолго,
еэрын Үсзд зсзр гүусзл гз .

Экэ Санагым
дайда дззрз мунзэ 

З нхз тайбан
ажалай байлдаан дзлгзрнз.

Зол жаргалай,
м каг дуранай түлеэ 

Зориг хүсзлнай
бзелүүлзлтз боложо дзлбзрнз.

Таряалангай газар —
фронт. Эндз харин 

Т ан кы н  орондо —
трактор урагш аа дабшака. 

Адаалхай жады н
орокдо ха ж уур  барин,
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Атакада ороно
хүн үүд . Ш энмисз сабшана.

Алтан хоолосууд
ззмыем альгадан дайража, 

Аялга мзтэ һайхан
мздзрзл сэдьхэлдэм түрүул нэ . 

Эбдзрзл, һандарал
асарагша дай хаража,

Зсзһэн нюдзмнм
баярай нулимса мэлмзрүүлнз.

Усзгзлдзрзй фронтоЕ:-;гууд 
згззл  хара ажалы  

Ү льгзрэй сзнтзй
үршвел ш знгезр һакана. 

Харгы  заһана,
үбһз һүрилнз, аж аглы т, 

Хадын модо отолно,
м урзнзй урадхал залана.

Ажалдаа ханаж а
ороһон хун зй  хубүүдэй 

Арсалдаа гарган,
хзрзлдзжэш ье байхань аятайл. 

Бадма төедзйн
сздьхзл доторнь х ү л гү ү тзй , 

Барагар бодолоо
мартажа, зогсоно баяртай.
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Зүгеөр мүнеөдэр —
еөрэез, нухэрвө м эхзлэнгүй, 

Зүбеер хэлэхздз —
дуталдаһан юүмзмнай олохон. 

Хар«н үглеөдзр...
Оо!.. Зндэ тоолоһоной хэрзггүйл , 

Хамаг һайн
һайхан —  макай болохол!

5
Арбан долоокойм

сзкхмр тэрз холодол,
Алтан дзлхзй мүнеө

намда ж эргэн дууланхай.
Здир нзһандаал

хэнззрш ье зззлзгдзэгүй орьёлдо 
Эрмзлззжз, каранда

хзты н ссло дууданхайб,

Намда —  зртз
үгл өэгүүрзй  м унгзн  ш уүдэр, 

Набшаһадай шзбзнээн,
горхоной х үхю у  ш ууяан, 

Бодолгото болонги
үндзр уляаһанай һүүдзр,

Одето тэнгзриин
хибзс, уулы н сууряан.

Т зс1мгзй хүлезлгзн ,
гун и г, баяр, найдал,

82



Тзмсэлэй дүлөвр
соробхм.лһон тү ү х ы н  хуудаһан, 

Наһажаал хүнэй
һанаашархал, хүугздэй  каадан —  

Намда багтажа
оронхой юмэл ху у  дууһан.

Эды ехэ
юртэмсэ дэлхэйе бзедээ 

И игэж э багтаан
ябаһан золтой байһандаа, 

Зоболонтой, жаргалантай
ажабайдалай эрье дэзр 

Зогсожо хэлзнэлби
Зсзгз орондоо: ҺАЙН ДАА!

... Үнэнш э нүхэдни !
Уйлахаар, дуулахаар бзлзн 

Үхибүүндзл юундэ
болошохыем ойлгон, бү зэмзлээрэйт. 

У р уу  дуруу  ябахадам
һайн үгзез хзлзн,

Урма зоригоор
намда ханхинан зэдэлэзрзйт.

6
... Гзм гүй ерэһзн

нэгз фронтовик нүхэрөө
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Гэдэргээ бусадаггүй
замдань һая үдэшэбэб: 

һорьбо ехэтз
ш архатайгаа тзмсэжэ сүхзреед, 

һэрихзгүйгевр
унташоол нзгэтз үдэшэлэн.

Һамгатай боложо
үрдеэгүй сэрэгш энтэй хамта 

һалбаран мандаха
инаг дуранай мздэрэл,

Гараадүй хүүгэды е,
ургаадүй жэмэсзй амта 

Газар доро
абаашажа булаһанаа мздзнзб.

Н үхэндзнь үш өз
табяадүй байхада, хүүр  дззрзнь 

Н ухэр тухайм
ганса магтаал хзлэгдээ даа. 

Мэндз ябахадань
соностоогүй үгэ  хүүр күүд зэр  

Мэдэрзлгүй болошоһонойнь һүүлззр

дурсаха хзрзгтэй  аал?
Дайдаар ууж ам

орондомнай үшеө хзды 
Дайнай инвалидууд

һүниндөө унтаж а  яданаб?
Ганса хүлтэй

энэ хүниие  харана гүт?  Мэдыт,
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Гасалан гээшэ
өөрев урдатнай ябанал.

Бэеһэзмкай, сэдьхэлһззмнай
мүнхздеө гарахагүйгөөр үлөөл 

Берлиндэ түгзсзһэн
тзрз һүрөөтэй дайн.

36 найрамдал,
баярта зрхэ сүлөө 

Энэ дэлхэйдз
уш аргүй  үнзтэйл байн!

7
... Майн юһэн. Санага.

Баярай суглаата талмай.
Зайн гал. йлон зон.

Ю у хэлзхэб —  һайн бэлэдхэл. 
Унаһан Берлин,

А гуу  илалта тухай , 
Уласхоорондын

байдал тухай элидхэл.

Баатар сэрэгшзндэ
магтаал, алдар соло 

Аадар шэнгеэр
адхарна. Толотоношье. 

(Үлэсхэлзн нютагтаа,
байлдаанай газар)һаа холо 

Ү лзһзн түрэлхидөө
дурсан, дурсан бодолготонош...)
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Элидхэлшэ, зүгөөр,
тэрэ ш зрүүн  үдэрнүүдтз 

Эрэшүүлэй хзрэгые
даажа, зсэш эгүйгөө мздүүлһэн 

Ёһотой баатарнууд —
зж ы н зр , згэш энэр, дүүнзртэ 

Ёһь:н тэдыдз
зорюулба хэдыхэн лз мэдүүлзл.

Мартамхай злидхзлш ы н
түлзө, хеврхынэр, таанадта 

Магтаал бэшэ,
зүрхэнэй баярые хэлэһэйб.

Оо, агаар ш энги
хэрэгтэй үгэнүүд , хаанабта?

Одоол згззл знхэр гүү ,
эгээл уриханииетнай шэлэһэйб.

Гунигтай , гасалантай сагта
зоригоо нэгзтзш  м үхзн гүй ,

Гуламтаяа сахижа
шадаһантнай баатаршалгатай ж зш эзтэйл. 

Хүрьһэтэ дзлхэй дээрз
хззэздэш үхзл гүй  

Хүсэн тухайтнай
поэмэнүүд сэдьхэлдзмнай бэшззтэйл.

Бээлэйгуй —  даараат,
хослгүй —  үл һ зж з зобоот,
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Бидзнзй дулаан,
садхалан ябахын түлвөдэ.

Уйдхар гаш уудалайнгаа
кулимсаар, хуб.иингаа золоор 

Одото Илалтын тулөөдз 
таакар тулөөлтз.

Хара заяанай
тудаһанда ото голхоронгуй,

Хамаг бэрхэшззл
дабаһыетнай элидхзлшз ажаглаа аал? 

Янгинама хуйтзндз
дулаан гзртзэ хоронгуй ,

Ямаршье халуунда
зсзхы е мздзнгуй ажаллаат.

Баарһад, мунзө
сзхэ урдаһаамнай харан,

Баархат дзлгээтзй
столһоомнай холохон һуунат.

Огто дуугай
знз таанарай анхарал 

Олон гаумз,
олон нзумз һануулнал.

Х усзтз илалтымнай
хахадһаа ехзнхинь, знхзргзн  

Х ундзтз зж ы нзр ,
згзш знзр , д у у н зр ,—  таанарайл.
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Газар дзлхэйн
бүмбэрсзгые үр гзж э  тзбэриһэн 

Гарыетнай сэрэгшын
эрхээр барижа таалаһайб.

8

... Ниитэ һүрэгһөө,
юундэшьеб, гээгдэһэн ангир 

Ниидзнэ дээхэнүүр.
Гансаардаһандаа ехэзр гажарнал. 

Доронь —  Мамайн добуунай 
нангинай нангин,

Домогто баатарнуудай
нойрсоһон зүһэм газар лз.

һандарал сооһао
бодоһон городуудай нэрзһээ, 

һаналаар арюун
хүүгэдһээ, эгзэл һайн 

Үетэн нүхэдэй
зүгһөө, үнэн хзрэгэй 

Үмэнэһөө —  баглаа
сэсэгүүд  табигдажал байн.

Бамба, линхуаа,
таба һалаануудай дунда 

Баглаагаа табинаб.
М алгайгаа абажа зогсоноб.





Ү кш эрһэн ангирай
гаа н -гуун  уйтай дуунда 

Үлхэрһэн ямаршьеб
бодолой хэлэгдзхые соносоноб...

Оройн намартаа
Мамайн ню сзгэн дободо 

Орой тзсзхээр
бэшэ жабартай нзм байна. 

Х үрэш згуй  тэрэ
аяар сэнхир холода 

Хурэһэн нуур
ёһотой,—  м үнгэтзж э сайна.

Оншотой знз
зурагһаа гү  һэргзн, гайхаш аан, 

Оршон тойроной
панорама харанаб хаймадан. 

Зүлхз Волгоёо
хизааргүй талаяа һайхаш аан. 

Зүрхзнһвө хзлзнзб:
«Ж зш ззлш эгүйш  даа,

хамгаалһан дайдам!»

Совет оронойм
дзлхзйдз м үнхз байбал,

Сохом ондоо
ю унш ье х зр зггүй л  намда. 

Дуулгата Кавказ,
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У краина , алдарта Байгал,
Дурна зугнай  хэты н

хэтздэ һалбаржа мандаг!

Тоонтото газартаа
бусахадаа, һалажа дууһаад, 

Тооһон болохогүйбди.
Бусажа ерэхзбди гздзргээ 

Нарай багын
хаш хараагаар, ш убуудай дуугаар, 

Нажарай аадараар,
зх и к  дуранай мэдэрэлэзр.

Заглуу үргэлһзн
аянш ан, шэнэ город,

Залуу эрдэмтьш
бодолоор гун  ш знжэлэл,

Уянгата  хугж эм ,
хагдарал бзшэ, ногоорол —  

Урматай ябаһан
бидэнзй наһанай үргэлжэлэл.

Манай м унхэрэлгз —
арадай энхэ хэрзгтэ.

Мамайн добуунай
энэ гайхамш агта хүш өздэ,

Хилэ дзэр һэргзлзн
зогсоһон шэнэ сэрэгтз,
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Хибэс талын
ургаса тухөөһэн үршөөлдэ.

9

... Зааханһаа нүхэсэдэг
танилдаа нэгзтз айлшалһанаа

Заал һаа хөөрзжэ
үгэхэ ёһотойб эндз.

Урихан зантай
һамганиинь ногоон сай шанаа,

Ундалха юумзншье
табигдаба стопой тэгзндз.

«Одхомни бусажа
ерээл холын аянһаа»,—

Омог баяртайгаар
нүхэрни намдаа дуулгаба.

Хүбүүндээ баһа
арзын духаряа аягалаад,

Хүндэтзй газарта
намтай ззргэлзз һуулгаба.

«Ү лһэж з, дааража
ябаабди ши бидз хоёр.

Үзэһзн юумыемнай
хэнш ье бү үзэг лз одоо.

Зүгөөр үхибүүдэймнай
мүкөань, ерэздуйнь гоёл!..»
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Зүндөө уяраа ханиМни, 
һууриһаан бодоо.

.<3ай одхвмни,
хараһанаа хеөрыш мандаа,» —

Зай, гарган аба
түбхинзбэ одхонойнгоо хаж ууда. 

Уршалаата ш арайнь
гэрэлтэнэ баяраар дандаа. 

Урмаш аһан сздьхэлдзнь,
тухайлхада, һаруул, уудам.

Х үб үүнэйнь хөөрөөндэ:
Мамайн добуунда зогсон, 

Хуш өөнүүды е хаража
омогорхон баясанабди ехэзр. 

Брестын хэрэм,
алтан Прага ошон,

Берлинэй сквернуүдтэ
һ ууж а  амарнаоди гэхзэр.

«Б аруун Европые,
оо, ю унтэйш  зэр гзсүүлш згүй  огто... 

БаарҺад, юу хараһан
юмта даа таанар?...»  —

Хеөреөгев дүүргзһзн
хүбүүн эй  ухаан дотор 

Хвөрэнги ямар

бодолой бусалһаниив таанаб.
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«Нэзрэзшье,
ши бидэ хоёрой мунеэ 

Нэрлзжэ ХЭЛЭХЗЗр
хараһан юумэмнай үсөөн...»  —  

Хамаг сэдьхэлым
онгилһон энэ үгөөр 

Хани нүхзртзйгеө
тзрз уулзалгам  түгзсөөл.

Хокон, үн ж зн ,
солхооб-солхообоор суглуулж а , 

Хонин ажалда
хүдэлжэ олоһон мүнгөөрш ни 

Аяар дүш зн
үдэр одхонойнгоо ута, ууж ам  

Аянда ябаад
ерзхздэнь, хүхеэд лэ үнгэрөөлш и.

Дүлзтэ Сталинградһаа
Берлин хүрзтэр  замаа 

Дүрбэн жэлдз
гаталһаиаа мартаа гуш , нүхэр? 

Ш анха урдаһаамнай
буугай ама залаад,

Ш аш хаһаар газарта
унахыемнай хүлезгш э һэн үхзл.

Сэсзглзһэн Европын
х ү гж з н  бодоһон хотонууд
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С эрэгш э бидэнэй
алхам  б ухэниие  мздзхзл.

Э ндэхи талм ай нууд ,
лю теран һум знуудэй  хонхонууд  

Эрхэ сүлөө
асарагш адта гим нэзр зэдэлхзл!

10

... Хаяата Мамайн добуунай 
ш анха  оройдо бзш з,

Заяата наһанай
һүүл ш ы н  үндэртэ гараһан хзбэртэйб. 

Аяндаа дабаһан
хүтэл н үүд н и  эндэһзз тэгш э,

Альган дээрэһзэ
мзтззр, харагдабал злитээр.

Эгээл нангин
туйлалтам ни гэхздэ, ганса:

Эхз орондоо,
өөртеө үнзн  сзхэ байгааб.

Омогой омог
хүн үүд зй  зэргэдэ ж агсан,

Олоной түлөөдз
оролдожол ясааб баяртайгаар.
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11

... һ үр  жабхалан оршоһон
Эхын гайхамш аг хүш өө 

һүүл ш ы н хи е з бараалханаб.
Хахасалгы н дүтзлһэниие мэдэрнэб. 

Гаталш агүй аласые
Зхэ ороной ямар хүсөөр 

Гаталан ерэһэнэй
гүн  удхы н үндэһэ бздзрнэб.

Арадайм бодхоһон
Ордоной ханада —  хараһай т!—  

Аһан миниишье
табиһан хирпиисэ оронхой.

Элдин дэлхэйдэ
үдэрые асарһан наранайнь 

Злш энүүдтэ одоол
хубита злшэмни толоронхой.

Мэдэхэл нүхзднай
һарбайһан гараймнай энхзрэл, 

Мэсзтэ дайсад —
үзэн ядалгымнай зршэ.

Эгүүридз мүнхвөр
мандахал үнэнэй хэрэг.

Знэзндз —  үнэһзн сооһоо
бодоһон Волгоград гэрш э!
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Вүгэдэнэй зорилго
еөрынхидзл хүлеэгдэн абтагдаад, 

Бүргэдэй зориг
харгы мнай хан.и гэгдээл. 

Замдамнай зайн галай,
жаргалай утаһанууд  татагдаад, 

Замбуулинда түр үүш ы н
алхам бидэнээр хэгдзэл.

Згзэл мүнвэ
знхз тайбан байдал 

Гэгзэн юртзмсэдз
тогтобо гзж з  мүнхэдве 

Баяртай тэрэ
Д үш зн табанай майда 

Барандаа һанаһан
ёһотойт, амаршалжа нүхздөө,

Теэд уданш ьегүй
эхилззл зоригто Солонгос, 

Тзмсзлш з Вьетнам,
байлдаата Дүтым Зүүн зү г... 

Х урзнгэтзнэй  байгаа
сагта манай онгоео 

Х усзтз ш уурган
соогуур тамарха гззш знь зүб. 

Зүгеөр, ямаршье
ш уурганда теерихзгүйгеөр, мзргзн
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Зүбвөр онгосыемнай
хүтэлхэ капитан  байхал.

Зндз үхибүүд
бидэнзртээ х.изааргүй энхэргзн  

Зсэгэ партияа
дурсан хзлэхэдэмнай һайхан!

12

Зрэлхзг габьяагай
орьёл знэ дободохи 

Эхин хүшөөһөө
Эхын хүш еа хүрэтэр эртээр 

Дурасхаалтайгаа хамта
гарахадаа, сздьхэл доторхи 

Д ууһан хамаг баялмгаа
уудалж а үзэбэ хзбэртэйб,

Зрхэ жааханайм,
эдир залуугайм  үдэрнүүд 

Зсэгэ намайгаа
эгсэ замаар хүтэлвөд,

Байлдаан соогуур
минии ззэмдзһэн үндэрнүуд, 

Байгаа мүнөөдзр
мэтээр, намда дүтзлвөл.

Аба оромни
хүб уун  намайгаа хододоо
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Арад тзэшз,
алад тззш э уряалаал. 

Хүрьһэндэ сасагдаһан
орооһомни таряан болоходоа, 

Хусэлни бэелзз,
ундэр ургаса хуряагааб.

Дайе гаталһан
сэрэгшэдзй згэзлэй нэгэн 

һайе таанадта
хусэж з, унгзрэн ошохонь. 

Хамаг наһаяа

үгэхөвр хэзээдэ бэлэн 

Хамгаалһан срониинь

дэлхэйдэ м үнхз оршохол.

Баяртай, хун үүд !

Эрхэ сүлөвгөа сэгнэгты ! 
Баяртай, хүн үуд !

Знхз жаргалаа гамнагты ! 
Баяртай, хүн үүд !

Уйтай бодолһоон сзлмэгты ! 
Баяртай, х үн ууд !

Уудам замдаа гарагты !
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