
Таатта улуһун Алампа аатынан Ытык-Күөл  

1 №-дээх орто оскуолата 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алампаны айхаллыыбыт 
Үөрэнээччилэр айар үлэлэрин  

хомуурунньуга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018 сыл 



Хомуурунньугу оҥордулар: Алампа аатынан Ытык-Күөл 1 №-дээх ор-

то оскуолатын саха тылын уонна литературатын учууталлара. 

 

Хомуурунньукка үөрэнээччилэр Алампаҕа анабыл айар үлэлэрэ киир-

дилэр 

Хаартысканы сыныйан көрдөххө эр киһи сирэйин 
кырыйан ылбыттар. Онон ким турарын сэрэйэн көрүөххэ сөп. 

Кэргэнэ Иван Андрианович Слепцов – Уйбаанныыр 

былаас сойуолаһыытыттан куотан ыраах барбыт. Ол кэмҥэ 

кэргэнин буруйугар хос хос  эбэбин, үс оҕо ийэтин тымныы 

ампаарга тоҥорбуттар-хатарбыттар. Тоҥ  дьиэҕэ хам туттаран 

Анастасия Ивановна 25 сааһыгар, бу сиртэн күрэммитэ. Үс 

оҕотуттан иккитэ тыыннаах хаалбыттара. Оҕолоро Анналаах 

Ирина атын ыалларга  иитиллэ барбыттара.  

Түмүкпэр этиэм этэ, бу хос хос эбэм хаһыаччыгын 

үөрэтэн  кимтэн кииннээхпин, хантан хааннаахпын биллим. 

2017 сыл 

 

Би иги Улуу убайбыт 

Филатова Света 

Би иги Улуу убайбыт. 

Тааттаҕа олоробут киһибит. 

А.И. Софронов – Алампа буолар. 

Эн муудурай тылларгын умнуо суохпут. 

Би иги эйиигинэн киэң туттабыт. 

Умнуо суохпут эйиигин! 

Оо, Алампа, Алампа 

Биһиги Тааттабытыгар 

Улуу дьоннор олорбуттара. 

Биһиги биир дойдулаахпыт 

Алампабыт барахсан! 

Эн сырдык дууһаҕын 

Ыарахан хоһоонноргуттан 

Билигин да ааҕыллаллар. 

2017 сыл 



Алампа 

Алиса Никонова  

Сэһэнин түмүктээн,  

Убайбыт Алампа, 

Төбөтүн төҥкөтөн, 

Санньыйан олордо. 

Кый ыраах түүҥҥү чуумпуну 

Дьириминэн толордо.  

Алампа, улуукаан убайбыт Алампа, 

Киэн тутта ааҕабыт сэьэҥҥин, хоһооҥҥун, 

Ытыктыы көрөбүт улуукаан мөссүөҥҥүн. 

Эрэй, муҥ олохтон, эн, эрдэ туорааҥҥын 

Өссө да элбэҕи айыаҕыҥ хааллаҕа. 

Ол эрэн,  итэҕэй дьон-сэргэ салгыаҕа, 

Үйэлэр тухары эн аатыҥ ааттаныа.  

2017 сыл 

Мин хос-хос эбэм хаһыаччыга 

Билюкина Люба 

Мин хос хос эбэм А.И. Софронов бииргэ төрөөбүт балта 

буолар. Маннык улуу киһилиин хаан-уруу аймахтыы 

буоларбынан  киэн туттабын. 

Мин кини хос хос сиэнэ буолан туран Анастасия 
Ивановна мааны таҥаһын туһунан кэпсэхпин баҕарабын. Урут 
хас да сыл хаһааныллан сыппыт хаһыаччыгын булан ылбыттара. 
1996-97 сс. ийэм хос эһэтин иккис кэргэнэнин сиэнэ  Юлия 
Маркеловна  Бродникова мин ийэбэр, Ирина Михайловна 
Билюкинаҕа (Слепцова), аҕалан: “Бу эн эбэҥ киэнэ”, - диэн 
биэрбитэ. Ийэм  ханнык хос эбэтин киэнэ биллибэт. Мин ийэбэр 
кэпсииллэринэн Чымынаайыга хос эһэтин тиэргэнигэр 
арыллыбат ампаар баар үһү. Биирдэ  эмэ таҥаһы таһааран 
салгыҥҥа оҕустаран ылаллара үһү. Ол онно  баархат саҕалаах, 
бүүс-бүтүннүү илиинэн тигиллибит, кэннэ уһун, иннэ кылгас, 
тэнитэн уурдахха күннүү быһыылаах хаарыс солко хаһыаччык. 

Бу 1919 сыллаахха кулун тутар 13 күнэ.  Онно хаҥас 
олорор дьахтар ийэм Билюкина Ирина Михайловна хос эбэтэ. 
Кини аата Анастасия Ивановна Слепцова - Софронова, Алампа 
бииргэ төрөөбүт балта, аттыгар соҕотох таптала, Евдокия 
Константиновна олорор.  

Саха аймах сайдарыгар 

Үлэһит норуота 

Үөрэҕэ үрдүүрүгэр 

Үөрэ-көтө үлэлиир, 

Үөрдүһэн-ханыылаһан сылдьар 

Үтүө киһи буолуом. 

АЛАМПА 

Киирии тыл 

Оскуолабытыгар өр сылларга төрөөбүт тыл 

сүөгэйин, сүмэтин кэнчээри ыччакка 

үөрэппит, РФ Үөрэҕириитин туйгуна, “Азия 

оҕолоро” пуонда стипендиата, РФ Үөрэҕириитин туйгуна, Россия 

бастыҥ учуутала куонкурус кыайыылааҕа, СӨ  үтүөлээх 

учуутала, “Барҕарыы” пуонда, “Гражданскай килбиэн”, “Улуус 

сайдыытыгар кылаатын иһин” бэлиэлэр, Россия Президенин 

Гранын хаһаайката Колесова Мария Николаевна тэрийэн 

үлэлэппит “Алампа түөлбэтэ” бырайыагын чэрчитинэн оскуола 

иһинэн, ону ааһан өрөспүүбүлүкэ таһымнаах араас өрүттээх, 

хайысхалаах үлэлэр ыытыллаллар. Сылын аайы дэгиттэр 

талааннаах суруйааччы, тылбаасчыт, кириитик, саха театрын 

төрүттээччи, бөдөҥ общественнай деятель, улуу убайбыт 

А.И.Софронов-Алампа сырдык аатын кэриэстээн, айар үлэтин 

үйэтитэн төрөөбүт күнүгэр аналлаах Оскуола күнүн үрдүк 

таһымҥа, бука бары өрө көтөҕүллэн туран ыытабыт. Бу күн 

оҕолор Алампа хоһооннорун ааҕан, драмаларын, кэпсээннэрин 

сыанаҕа оонньоон көрдөрөн, суруйааччы олоҕор, айар үлэтигэр 

аналлаах литературнай викторинаҕа, “ТОК” өй оонньуутугар 

кыттан, электроннай, эркин хаһыаттары, презентация оҥорон 

күрэхтэһэллэр, ыллаан-туойан, кэнсиэрдээн атаарабыт. Сахалыы 

баай-байылыат сандалы тардаммыт, сахалыы таҥнаммыт, 

өбүгэбит илии-атах, остуол оонньууларын оонньотон, 

оҕолорбутун сахалыы үгэскэ, сиэргэ-туомҥа уһуйабыт.  

Алампа үрдүк аатын ааттаан оҕолор анабыл хоһооннору, 

кэпсээннэри айаллар, суруйааччы илгэлээх олоҕун, айар үлэтин 

үөрэтэн өйтөн суруйаллар. Оскуолабыт оҕолорун үлэлэрин 

түмэммит бу хомуурунньукка киллэрдибит. 

Им Г.Ф, саха тылын, литературатын  

учууталларын МХ салайааччыта. 



Алампаҕа 

Ася Новгородова 

Эн ыарахан олохтоох  

Ол уустук кэмнэргэ 

Сору-муҥу көрбүт эбиккин… 

Оҕо сааһыҥ ыараханнык ааһан, 

Оскуолаҕа хойут да киирэн, 

Туйгуннук бүтэрбитиҥ. 

 

Эн улаатан, сайдан 

Улуу суруйааччы буолбутуҥ, 

Элбэх хоһооннору, кэпсээннэри, 

Драмалары айбытыҥ. 

 

Эйиигин хаайыыга уганнар, 

Көҥүлгүн быһаннар, 

Айымньыгын ким да  

Аахпат оҥорбуттара. 

 

Ити барыта кинилэр, 

Эн үрдүк, үтүө ааккын 

Суох гынаарылар, 

Сиргэ-буорга тэпсибиттэрэ. 

 

Ол ыарахан кэмнэргэ 

Чугас доҕоруҥ Былатыан 

Эн хоһоонноргун харайан, 

Бу үйэҕэ тиэртэҕэ. 

 

Ыарахан ыарыыга ылларан, 

Бу сиртэн барбытыҥ, 

Бу оскуола эн ааккынан ааттанан 

Өрүү чэлгийэ үүнэн иһэр. 

 

Эйиигин, Алампа убайбын, 

Киэн тутта ааттыыбын. 

Дьоллоохпун эн айымньыларыҥ 

Билигин да тыыннаахтарыттан. 

Алампа уонна Былатыан Ойуунускай доҕордоһуулара 

 

Санаайа Сивцева 
Былатыан оскуолаҕа саҥардыы үөрэнэн эрдэҕинэ, Алампа 

Дьокуускай куоракка «Саха саҥата» сурунаалга үлэһит буолбут кэмэ 

этэ. Алампа Кирилэ Дабыыдап диэн балыгынан эргинэр баай 

атыыһыкка үлэһитинэн киирбит кэмигэр политсыылынайдары, саха  

революционнай ыччатын бастыҥ көлүөнэтин, ол иһигэр Былатыан 

Ойууунскайы кытта чугастык билсибитэ. Ити кэмтэн ыла,   кинилэр 

биир өйдөөх санаалаах, өйдөһөр  эрэллээх доҕордоһуулара 

саҕаламмыта. 1921с. губревком бэрэсэдээтэлэ П.А. Ойуунускай 

А.И.Софроновы национальнай театр комиссарынан уонна 

режиссерунан анаабыта. Кэлин Алампа театр сэбиэдиссэйинэн 

үлэлээбитэ. 1925с кулун тутар 30 күнүгэр Киин Ситэриилээх Комитет 

уурааҕынан Саха сиригэр «Саха кэскилэ» научнай-чинчийэр общество 

тэриллэр. Тэрийэр бюро састаабыгар А.Е.Кулаковскайы, 

П.А.Ойуунускайы сэргэ А.И.Софронов талыллар. Бу оуопсастыба араас 

өрүттээх үлэни ыыппыта. 1925с Алампа Ойуунускайга анаан «Махтал» 

диэн акростих хоһоону суруйбута. Алампа 1929 сыллаахха көскө 

сылдьар кэмигэр «Ини-бии» диэн поэматыгар эмиэ арылхайдык көстөр. 

Поэма иккис түһүмэҕэр поэт бэйэтин талаанын намтата сатыыр уонна 

аччыгый быраатын Былатыаны хайҕаан суруйар. Алампа тэтэрээтигэр 

маннык бэлиэтэммит: «Ойунский – певец красной бури в совершенстве 

овладевший размеренным и чеканным стихом». 1935 сыллаахха Алампа 

сыылкаттан ыалдьан кэлэн сыттаҕына, Ойуунускай баран хаста да 

көрсөр. Кэриэс тылын суруйарыгар туоһу буолбута. Ойуунускай 

Алампаҕа ыарахан кэмигэр күүс-көмө, өйөбүл буолбута. Былатыан 

Алампаны суруйааччы да, киһи да быһыытынан ытыктыыра, 

сыаналыыра, кининэн киэн туттара. Былатыан Алампаҕа үтүө 

сыһыанын өйдөөн, кини былыргылыы оһуор ойуулаах суругун 

остуолун, рукопиһын, дневниктэрин уонна атын матырыйаалларын 

Суруйааччылар союзтарыгар биэрбитэ. Ойуунускайдаах Алампа 

турууласпыт, тэрийсибит, сыраларын биэрбит былаастарыттан хара 

балыырга түбэһэн, «норуот өстөөҕө» ыар ааты ылбыттара. Алампа 1928 

сыллаахха хаайыллан 5 сыл устата хаайыыга сыппыта, үтүө аата 1963 

сыллаахха төннүбүтэ. Былатыан Ойуунускай 1939с хаайыыга сытан 

өлбүтэ, ханна көмүллэ сытара биллибэт, буруйа суоҕа дакаастанан, аата 

1955с алтынньы 15 күнүгэр ыраастаммыта. 

2018 сыл 



Ромаҥҥа Алексей Елисеевич Кулаковскай айар үлэтин 25  

сылын чиэстээһин буолбутун туһунан ахтыллар. Манна 

Өксөкүлээҕи хайдах өйдүүллэрин, бэйиэт быһыытынан 

сырдаппыттарын туһунан суруллубут. 

Ромаҥҥа Алексей Кулаковскай Алампа сүбэһитин-

амаһытын  аҕа доҕорун, устар ууну сомоҕолуур уус тыллаах 

суруйааччы быһыытынан итэҕэтиилээхтик арыллыбыт. 

Оттон, Платон Алексеевич Слепцов -  Ойуунускай 

ромаҥҥа олох  эдэр сааһа кытта ахтыллыбыт. Холобур: 

“Былатыан Силэпсиэп, Махсыым Омуоһап  аан бастаан куорат 

түөрт  кылаастаах учуулуссатыгар  үөрэнэ кэлэллэригэр, 

сороҕор дьиэлэрин ахтан ытамньыйан саҥа сэрбэһэн эрэр 

оҕочоостор этилэр.  Ол бэйэлэрэ киһи хараҕын ортотугар 

сааһыран эрэллэр”.    

Ромаҥҥа ойууланарынан, Былатыан кыра уҥуохтаах, 

баттаҕын саастаах уҥа диэки кэлтэччи тарааммыт бааһынайдыы 

ыраас хааннаах, сып-сырдыгынан чоҕулуччу көрбүт киһи эбит. 

Былатыан  олох эдэриттэн күөгэйэр күнүгэр дылы 

көхтөөх, талааннаах  киһи буоларын туһунан ахтыллар аҕыйаҕа 

суохтар. Холобура: “Былатыан, Махсыым курдук эрчимнээх, 

тэрээһиннээх күлүмнэс араатар дьон хайа эрэ омук киэҥ 

туттуута буолар кыахтаах”.  “Ол аайы былыргы кинилэр курдук 

көҥүл эҥин ыла сатаан мачайдаммакка, куорат сахатын ыччатын 

литэрэтиирэҕэ түмсүүлэри кистээн тэрийэр эбит”. 

Ойунускайдаах Алампа олус чугас дьон эбиттэр. 

Былатыан куруутун кинилэргэ кэлэн ыалдьыттыыр,  

Анемподиһы аҕам, оттон Дуняны ийэм диэн ааттыыр. Холобура: 

“Бүгүн эмиэ Былатыан кэлэн барда. Улахан киһибин диэн 

улуутуйбакка, кинини мэлдьи убай  туттар киһи арай кини эрэ 

баар. Үчүгэй кэмҥэр тулаҕар үөрдүспүт атастар-доҕоттор, 

куһаҕан буоллун да сууйуллубут курдук, биирдэ мэлис гынан 

хаалар үгэстээхтэр эбит. Дэлэҕэ этиэхтэрэ дуо – кыайыыны-

хотууну кытта эҥээрдэһээччи хаһан баҕарар баар буолар, онтон 

хотторуулаах мэдьи тулаайах”.  Манна Былатыан улаатымсыга 

суох, үтүө майгылааҕа, дьиҥнээх табаарыс буолара көстөр. 

2017 сыл  

 

Өйдөө, эн соҕотох буолбатаххын! 

Кэнчээри  ыччат – биһиги 

Эн сырдык ааккын 

Дуораччы ааттыыбыт. 

2015 сыл 

 

 

 

 

Алампаҕа 

Аля Егорова 

 

Баай тыллаах, 

Хорсун санаалаах, 

Көрсүө  майгылаах, 

Сэмэй майгылаах  

Алампа! 

 

Эн ыарахан олоҕуҥ 

Бытааннык да ааспыта, 

Эн ис дууһаҕын 

Олоҕуҥ эрэйдиирэ. 

 

Биһиги,  

Сүгүрүйэр ыччаттар, 

Умнубаппыт, 

Сыаналыыбыт, 

Таптыыбыт! 

 

Биһиги  

Эппэтэх санааларгын 

Эн оннугар этиэхпит. 

Эн айбыт хоһоонноргун 

Аан дойдуга таһаарыахпыт 

Эн аатыҥ умнуллуо суоҕа! 

2015 сыл 



Алампа 

Юнчанова Аня   

Алампа, Алампа барахсан 

Эн дууһаҥ, эн санааҥ 

Биһиги дууһабытыгар баар 

 

Эн-биһиги эрэлбит, 

Эн –биһиги дьолбут 

Эн хоһоонуҥ  

 Биһиги өйбүтүгэр баар, 

Эн драмаҥ 

Биһиэхэ баар. 

 

Эн-биһиги эрэлбит, 

Эн-биһиги дьолбут. 

 

2015 сыл 

 

 

 

Алампа 

Старостин Роберт 

Таатта чулуу ыччата 

Алампа суруйааччы 

Төрөөн үөскээн ааспыта 

Биһиги дойдубутугар 

 

Алампа элбэҕи билэрэ, 

Үгүстүк ааҕара-суруйара. 

Үгүс кэрэ ыралааҕа 

Ырыа-хоһоон суруйара. 

 

Алампа олорбут олоҕо 

Билиҥҥи ыччакка 

Холобур буолуоҕа 

Үгүс да сылларга. 

2015 сыл 

Ол курдук, бастатан туран, Алексей Елисеевич 

Кулаковскайга сыһыаран эттэххэ Егор Петрович “Алампа” 

романыгар  ойууланарынан, Өлөксөйдөөх Алампа эдэр  

эрдэхтэриттэн доҕордоһоллор эбит. Кини Алампалаах дьиэ 

кэргэннэригэр күндү ыалдьыт  буоларын туһунан ахтыллар. 

Оккуодайтан   Кулукуоскайдар   сайылыыр  Амыдайдара   тэстэн 

турар,   үс биэрэстэлээх  эрэ  сир  буолан,  кыра  эрдэхтэриттэн  

хардарыта тиэстэллэрэ. Оччолорго өссө кини  Өксөкүлээх буола 

илигэ. Анемподист Софроновтан тоҕус сыл аҕа эрээри,  

уончалаах уолга сиппит-хоппут,  саастаах киһи  курдук буолан 

көстөрө. 

 Ону таһынан,    Өлөксөй Алампа үөрэхтэнэригэр  

өҥөлөөҕө ахтыллар. Холобура: “Дьэ. Вася бырааккын хайаан да 

үөрэттэр. Киниттэн киһи тахсыаҕа!”, - диэн эппиттээх. Ону 

таһынан, Алмпаны кытта үчүгэй сыһыаннаахтарын  өссө биир 

көстүү дакаастыыр. Ол маннык: Кулукуоскай киниэхэ куорат 

курдук сиртэн күндүтүк санаан быһах таһааран бэлэхтиир. 

Аны тас дьүһүнүгэр тохтоотоххо маннык: “Көхсүнэн 

олорор буолан, будьурҕай хара баттаҕа эрэ өрүкүйэр...  Уоһун 

үрдүгэр тор курдук бытыктаах, уһун синньигэс сирэйдээх,  

ыйаастыгас соҕус сырдык харахтаах”. 

Өссө А.Е. Кулаковскай  айар талааннааҕын туһунан олус 

элбэхтэ суруллар. Холобура: “Бүлүүгэ сылдьан оһуохайдара, 

үҥкүүлэрэ үчүгэйин олус сөбүлээн  “ Бүлүүлүү үҥкүү” ырыаны 

айдым. Аны дойдубар тахса сылдьан  “Кэччэгэй баайы”,  

“Сүүһүн туолбут эмээхсин ырыатын”  суруйталаабыппын эйиэхэ 

аахпытым.” 

Ону тэҥэ, кини саха норуотун туһугар кыһаллара, 

сырдыкка тардыһара балай да суруллубут. Холобура: “Сурук-

бичик суоҕа улаханнык алдьатта.  Ол иһин бу Алампа курдук 

ыччаттары. Тугу да харыстаабакка, харса суох үөрэттэриэххэ 

наада”. 

Биллэрин курдук,  Өксөкүлээх  Өлөксөйгө  биир сиргэ 

лаҕыччы олорон  үлэлээһин барбат, кини үлэтэ-анала – сири-

дойдуну кэрийэ сылдьан, дьону-сэргэни кытары сэһэргэһии, 

араас  ырыаны-хоһоону, өс хоһоонун, таабырыннарын, быһата,  

наукаҕа сыһыаннаах матырыйаалы хомуйуу буолар. Ол 

айымньыга  эмиэ көстөр. 

 



Хоһоону, кэпсээни таһынан, сурунаалга Сата Баһылаайап  

ааптардаах «Хараҥа олохтон» диэн биир оонньуу бэчээттэммит. 

Былыргы сахалар ыарахан олохторун арыйар кылгас кээмэйдээх 

трагическай пьеса. Сурунаалга тылбаастаммыт айымньылар 

эмиэ бэчээттэммиттэрэ. Ол курдук, А.Я.Игнатьев нуучча улуу 

суруйааччыта В.Г. Короленко “Макаар түүлэ” диэн биллэр 

кэпсээнин, А.П. Чехов “Утуйуон баҕарбыт” кэпсээнин “Дь.Дь” 

диэн псевдонимнаах автор тылбаастаабыттар. Онон, сурунаалга 

араас жанры хаба сатааһын баарын көрөбүт.   

Сурунаал уус-уран айымньылары бэчээттээбит өҥөтүн таһынан, 

литературнай критиканы төрүттүүргэ кыаҕы биэрбит эбит. Ол 

курдук, уопсайа 24 ыстатыйа тахсыбытын аахтыбыт.  

  Ону тэҥэ,  “Чолбон”сурунаал С.А. Новгородов 

төрүттээбит алпаабытынан суруллубутун олус 

интэриэһиргээтим. Манан сылыктаан көрдөххө, сурунаал сурук-

бичик тарҕаныытыгар улахан өҥөлөөҕө  чаҕылхайдык көстөр. 

  Онон, Анемподист Софронов сахабыт норуота 

сайдыылаах сырдык олоххо үктэнэригэр салайбыт силис-мутук 

кэриэтэ буолар. Силиһэ, мутуга алдьаммыт, түөрүллүбүт 

үүнээйи алдьанарга-кэхтэргэ эрэ барар. Ол курдук, биһиги эмиэ 

Алампа Соппуруонап аатын харыстаан, киэн тутта 

ааттыахтаахпыт. 

  2017 сыл 

 

 

Алампа чугас доҕотторо 

Тистяхова Уйгууна 

 

“Умса түстэхпинэ сүүспүттэн өйүүр, иттэнэ түстэхпинэ 

кэтэхпиттэн өйүүр” диэн өс хоһоонун биһиги өбүгэлэрбит чахчы 

да сытыытык уонна сөпкө эппиттэрин сөҕө саныыбыт.  

Кырдьык да дьиҥнээх доҕор үөрүүгэ да, хомолтоҕо да өрүү 

бииргэ буолар. Оннук истиҥ доҕоттору биһиги Е.П. Неймохов 

“Алампа” романыттан холобур аҕалыахпытын баҕарабыт. 

Киэн туттабыт 

Сандаара Попова 

Балыырга түбэһэн, 

Ыраата сылдьаҥҥын, 

Эн куруук ахтарыҥ  

Төрөөбүт дойдугун. 

Эргиллэн кэлэҥҥин, 

Төрөөбүт дойдугар үктэнэн, 

“Дорообо, дойдум!” хоһоону 

Бэрт истиҥник айбытыҥ. 

Кылгас олоххор 

Элбэҕи да айбытыҥ. 

Проза, драма, лирика 

Маастара буолбутуҥ. 

Эдэр көлүөнэ кэриэстиир, 

Эн ааккын ааттыыр, 

Алампа диэн аатынан  

Киэн  туттар күн бүгүн. 

 2015 сыл 

Алампа 

Спиридонова Алина  

Алампа барахсан 

Эн оҕо сааһын 

Ыарахан да буоллар 

Үтүө киһи буолан 

Айбытын ырыаны-хоһоону 

 

Оҕолор эһиэхэ тэҥнэһэн 

Айаллар эмиэ ырыа, хоһоон 

Ол иһин кинилэр  

Үөрэнэллэр үчүгэйдик. 

 

*** 

Оо, Алампа барахсан, 

Мин эн алааскар кэлэн турабын 

Эн хаампыт, сүүрбүт-көппүт буоргун 

Көрөн туран эн хайдаххын ойуулаан көрөбүн. 

 



Оо, Алампа барахсан, 

Эн оннугар мин ыалдьыам этэ. 

Хайдах сордоноохтообуккунуй? 

Эрэйи көрөөхтөөбүккүнүй? 

 

Эн үтүө аатын, хоһуйбут хоһооннорун, 

Айбыт кэпсээннэрин 

Бу сиргэ умнуллуо суохтара. 

2015 сыл 

Мин дойдум 

Новгородова Сахаайа  

Мин дойдум кыраһыабай 

Мин дойдум сылаас, ыраас 

Мин дойдубун сөбүлүүбүн 

Мин дойдубун таптыыбын. 

 

Алампа олорбут сирэ дойдута 

Айылҕата, алааһа –  

Бу барыта мин дойдум 

Бу барыта мин дьолум. 

 

Хомоҕой тылынан хоһуйбут 

Төрөөбүт дойдута, 

Тапталлаах Тааттата –  

Бу мин дойдум. 

2015 сыл  

Алампаҕа 

Павлов Вадим 

Алампа, Алампа, 

Эн аатын кэрэтин! 

Эн аатын улуутун! 

Эн аатын сүдүтүн! 

 

Алампа, Алампа, 

Элбэх да эрэйи көрбүккүн, 

Элбэх да эрэйи тэлбиккин, 

Элбэх да ыараханы көрсүбүккүн. 

Дууһатын  чарааһа, уйаҥа 

Сүрэҕин сылааһа, таптала 

Ыраас мууска ууруллардыы 

Дьэҥкэтик көстөр кини “Оҕолоругар” 

Айан хаалларбыт кэс айымньыларыгар! 

2017 сыл 

Чолбон” сурунаал - А.И. Софронов  хаалларбыт күндү 

кылаата  

Ефремова Лена 

 Анемподист Софронов саха норуотун историятыгар 

уһулуччу суолталаах киһи буолар. Ол курдук, Алампа күн 

бүгүнүгэр диэри тахса турар уус-уран литературнай “Чолбон” 

сурунаалы төрүттээбитин сырдатыахпын баҕарабын. Сурунаал 

саха художественнай литературата сайдыытыгар төһүү күүһү 

уурбута. Ол курдук, бу сурунаалы далаһа оҥостон, саҥардыы 

сайдан эрэр саха литературатыгар эдэр суруйааччылар 

киирбиттэрэ, кыһыл көмүс фондаҕа киирбит чулуу айымньылар 

суруллубуттара, кириитикэ бастакы хардыыларын оҥорбута 

чаҕылхайдык көстөр. 

 А.И. Софронов олоҕун, айар үлэтин туһунан анал 

литератураны, редактордаан таһаарбыт “Чолбон” сурунаал уон 

маҥнайгы нүөмэрин үөрэтэн көрөн баран маннык түмүктэргэ 

кэллибит. 

 “Чолбон” сурунаал уон нүөмэригэр хоһоонунан айымньы 

элбэхтик көстөр, ол курдук, уопсайа 40 хоһоон бэчээттэммит. 

Темаларынан көрдөххө, бу кэмҥэ ордук айылҕаны ойуулааһын 

баһыйар эбит. Саҥа олоҕу уруйдуур хоһооннору сэргэ үөрэххэ, 

киһиэхэ сыһыаннаах айымньылар суруллубуттар.  

 1926 с. төрүттэммит “Чолбон” уус-уран сурунаал саха 

прозата сайдыытыгар уһулуччу суолталаах оруолу оонньообута. 

Уопсайа 25 кэпсээн бэчээттэммитин аахтыбыт. Кэпсээннэр, 

сүрүннээн, олох-дьаһах туһунан суруллубуттар.  Үксүлэрин 

геройа “кыра” киһи буолар. Үөрэхтээх, көҥүл, сайдыылаах олох 

кэлбитин туһунан элбэх айымньы бэчээттэммит. Ону таһынан 

айылҕа, гражданскай сэрии, булт, таптал, куһаҕан дьаллык 

тематыгар аҕыйаҕа суох кэпсээн тахсыбыт. Манан 

сылыктаатахха, проза темата кэҥээн эрэрэ көстөр.  



Баҕарар этэ бар дьонугар 

Баай, дьадаҥы суох буоларын, 

Хоһуйар этэ хоһоонугар 

Олох тупсан иһиэҕин. 

2017 сыл 

 

Алампабытынан киэн туттабыт 

Шестакова Вероника 

Төрөөбүт дойдубут 

Чэчирии сайдыаҕын 

Алыс да баҕаран 

Айан-тутан ааспыта. 

Сахалыы саҥа 

Сайдарын  туһугар 

Ыччат дьону ыҥырар 

Ырыа, хоһоон айбыта. 

Киэн туттабыт 

Улуу киһинэн, 

Саха кэскилин түстээбит 

Уһулуччу суруйааччынан! 

 2017 сыл 

*** 

Ефремова Лена 

Норуот  өлөр-тиллэр улуу моргуоругар 

Омук тиллэр-быстар уодаһыннаах  улахан  мөккүөрүгэр, 

Бааллар этэ үтүө үгэстэри өрө тутар, 

Кырдьыгы ыллык оҥостор, Улуу дьоммут. 

Норуоттарын  туһугар туруулаһан, 

Улаҕата биллибэт уларыйыылаах 

Улахан утарсыыга киирсибиттэрэ, 

Бэйэ тыынын толук биэрэн 

Дьылҕа бэриктэрэ буолбуттара. 

Арай, айар куттаах Алампа убайбыт, 

Устар ууну сомоҕолуур  уус тыла буоллаҕа, 

Санньыарбыт санаатын, ыгыллыбыт хараҕын уутун 

Сахалыы кэс тыла уоскутара. 

Алампа, Алампа, 

Үчүгэй да ырыалары айбыккын 

Үчүгэй да хоһооннору хоһуйбуккун 

Үчүгэй да айымньылары хаалларбыккын. 

 

Алампа, Адампа, 

Эн -саха саарына, 

Эн –саха чулуута, 

Эн – саха генийэ буолаҕын! 

2015 сыл 

 

 

Алампаҕа 

Слепцов Валера 

Биһиги оскуолабыт сүрэҕин 

Эн үөрэнэн бүтэрбиккин 

Иккис этээскэ эн пааматынньыгын турар. 

Эн тускунан элбэхтик истэбит, 

Учууталлар, үлэһиттэр, библиотекардар кэпсииллэр. 

 

Биһиги эйиигинэн киэн туттабыт. 

Айымньыларгын ааҕабыт, 

Хоһоонноргун үөрэтэбит, 

Ырыаларгын ыллыыбыт. 

 

Биһиги дойдубут араас дьикти, кэрэ көстүүлэрин 

Эн хомоҕой тылгынан хоһуйбуккун. 

Эн талааҥҥын, олоххун норуоккар анаабыккын. 

Эн Өксөкүлээхтиин доҕордуу эбиккин. 

Саха сирэ сайдарыгар элбэх сыраҕын биэрбиккин. 

 

Ол иһин даҕаны, 

Сүүрбэ биирис үйэҕэ 

Эн аатын ааттанар 

Ырыаҥ ылланар, хоһоонун этиллэр. 

Мин эйиигинэн киэн туттабын! 

2015 сыл 



 

Алампаҕа сурук 

Уваров Аркадий 

  

 

Мин, Уваров Аркадий, Ытык-Күөл орто оскуолатын 

үөрэнээччитэбин. Мин оскуолам эн ааккын сүгэр. Эн улуу 

суруйааччыгын, бастакы сахалыы драманы суруйбутуҥ. Эн 

бастакынан сахаларга театр диэни биллэрбитиҥ. 

Эн саха чулуу уолаттарын кытта доҕордоспутун. Ол 

Платон Ойуунускай, Максим Аммосов эн туруорбут пьесаҕар 

оонньообуттара, элбэх түбүктээх үлэлэриттэн бириэмэ булан. 

Эн саха бэчээтэ сайдарыгар элбэх кыһаҕын уурбутуҥ. 

Билигин биһиги эн айымньыларгын үөрэтэбит, олоххун 

кытта билсиһэбит. Эн билигин баарын буоллар, олох 

сайдыытын көрөн соһуйуоҥ этэ. Биһиги эйиэхэ махтаныа 

этибит, үөрдүө этибит уонна олоххун салҕыыр кэнчээрибит диэ 

этибит. 

2015 cыл 

 

 

Алампа үөрэтэр 

Лена Габышева 

 

Аар-саарга аатырбыт 

Улуу убайбыт Алампа 

Үүнэр кэнчээри ыччакка 

Эппит кэс тыллара 

Үтүөнү-кэрэни түстүүллэр. 

Сырдык ыраҕа сирдииллэр. 

Күүстээх санааны ылынан, 

Олох араас очурдарын 

Этэҥҥэ туоруурга, 

Олоҕу таптыырга 

Сыаналыырга үөрэтэллэр. 

2015 cыл 

 

Үрүҥ туллук... кини... туох диэбитэй? Ийэҕэ анаан этэ дуо? 

Уол устунан утуйан хаалла. 

*** 

Дорообо, Анемпа, - муус-маҥан тиит аттыгар үп-үрүҥ туллук 

көтө кэллэ. 

Эн урут кэлбит туллуккун дуо? 

Ийэҥ хараҥаҕа харбыалаһан хаалыа диэбитим, - туллук тииккэ 

олорон баран, Анемпаны көрүтэлээтэ – Эн улахан эрэйи ааһыаҥ, 

ол гынан баран, эн иннигэр сырдык уот кылбайан көстүө. 

Уол тииккэ чугаһаата: 

- Туллук, эн эппитиҥ сөп буолла, ийэм хараҕа суох буолла, эн 

этиэҥ дуо тугу гынарбын? Мин тугу да билбэппин, - уол олоро 

түстэ. 

Туллук Алампа иннитигэр көтөн түстэ. 

Туохтан да аккаастаныма, эйиэхэ үчүгэй буолуо. Билигин тугу 

да этэрим суох. Мин быраһаайдаспаппын, мин эйиэхэ сотору 

киһи буолан көстүөм. 

Уол уһуктан кэлэн, түүлүн-илэтин итэҕэйбэтэхтии мунааран 

сытта. Номнуо халлаан сырдаан эрэр эбит. Бүгүн ийэтин 

сиэппитинэн төрөппүт аҕатын аахха барарга сананна. 

2017 сыл 

 

Таатта талааннаах Алампата 

Попова Анетта 

Таптыыр Тааттам сиригэр 

Төрөөн, олорон ааспыта 

Талааннаах  улуу суруйааччы 

Анемподист Софронов – Алампа . 

Айар, суруйар абылаҥар 

Анаабыта олоҕун, 

Алааһыттан арахсан 

Аттаммыта киэҥ сиргэ. 

Олоҕу атыннык ойуулаан, 

Оонньуу курдук оҥордоҕо, 

Туспа талаанын арыйан, 

Тыйаатыр диэни айдаҕа. 

 



Сарсыардааҥы чыычаах ыллыырын, күн көрөрүн олус 

таптыыбын. Тыал  ол кэмҥэ киэргэл буолар. – кыратык хараҕын 

аһан баран эмиэ симэр – Аҕаа, миэхэ бүгүн түүлбэр туллук кэлэн 

ааста. Кини олус кэрэ: муус-маҥан, ып-ыраас. Кини миэхэ 

куһаҕаны эттэ: «Ийэҥ хараҥаҕа харбыалаһан хаалыа диэн, туох 

диэбитин мин өйдөөбөтүм. Ийэҕэ ол туох сыһыаннааҕый, аҕаа?» 

Сэмэн аргыый оҕотун аттыгар олордо. Сөрүүн салгыны эҕэрийэн 

үөһэ тыынан ылла. 

Мин билэр этим буоллаар... киһи буоламмыт, таҥараҕа үҥэбит, 

кини билэрин биһиги билбэппит.  

Уол ойон турда уонна эмискэччи аҕатын диэки көрдө: 

 – Оччоҕо түүлбэр кэлбит маҥан туллук таҥара дуо?  

 Аҕата күлэн ымах гынан, оҕотун кууһан ылла. Ол кэмҥэ 

таһырдьа эмээхсин тахсан кинилэри ыҥыртаата. 

Иһэбит, иһэбит, эмээхсиэн, - оҕонньор оҕотугар көмөлөһүннэрэн 

турда. – Анемпа, кырдьык таҥара да буолуон сөп, баҕар мээнэ түүл 

буолуон сөп. Мин таҥараны көрбөтөҕүм гынан баран, кини баарын 

билэбин. Кини көстүбэт, кини истэр уонна көмөлөһөр. 

*** 

Ийэ! Ийэ! Туох буолла? – уол соһуйбут сирэйдээх хараҥа дьиэҕэ 

киирэн кэллэ. Ас сыта уруккутун курдук суох. Хос ый уотуттан эрэ 

сырдаан турара. 

Анемпа, эн дуо? – хараҥаттан куттаммыт, соһуйбут кыра куолас 

иһилиннэ. – Эн дуо, нохоо? 

Уол ийэтигэр сүүрэн кэллэ: 

– Ийээ, мин! Анемпабын! Хайаатыҥ? Тоҕо сиргэ олороҕун, тур. 

Эмээхсин эрэйдээх оҕотун кууһан ылан, ытаан киирэн барда.  

Анемпа, тугу да көрбөппүн, барыта хараҥа буолла, сатаан да 

турбатым буолуо... уонна хайдах олороору гынабыт? Аҕаҥ 

өлөөхтөөн...- кыратык уоскуйа-уоскуйа, - Хайдах олоробут? 

Эйиигин хайдах улаатыннарабын? 

Уол ийэтин кууһа-кууһа, ытыы-ытыы “билбэппин” эрэ 

диэхтээтэ, ол кэнниттэн “толкуйдуом, ийээ, куттаныма” диэн иһин 

түгэҕиттэн саҥа таһаарда. 

Анемпа бу утуйаары сытан араас толкуйу толкуйдаата, бастатан 

туран, хайдах салгыы олороллорун. Ийэтэ уоскуйан баран, 

“дьиҥнээх төрөппүт аҕаҕар барыахпыт” диэбитэ. Ол гынан баран 

ол аҕата кинилэри ылыныа да? Ол кэнниттэн кини аҕата баар 

кэмигэр түһээбит түүлүн өйдөөн кэллэ.  

Алампа 

Наташа Уварова  

Уус-уран тыл көлөлөөх 

Өбүгэбит кэриэс тылларынан, 

Үтүө үгэстэринэн кынаттанан, 

Суруйааччы буоллуҥ, эн Алампа. 

 

Айылҕабыт кэрэ көстүүтүн, 

Сыһыыларын, хочолорун 

Барытын сурукка тиһэҥҥин 

Суруйааччы буоллуҥ, эн Алампа 

 

Дириҥ, киэҥ толкуйгунан, 

Мындыр, булугас өйгүнэн 

Олох ыар уустук түгэннэрин 

Ойуулаан таһаардыҥ, эн Алампа. 

 

Алампа, эн хоһоонноруҥ 

Үтүө,  ыраас тыллаахтар, 

Кэрэ, сырдык эйгэлээхтэр, 

Кэс тылгынан биһигини үөрдэҕин. 

 

Киэн тутта ааттыыбыт  

Эн улуу суруйааччы буолбуккунан! 

Ийэ төрүт тылбытын 

Өрө туппуккунан! 

 

2015 сыл 

 

Ааттана турдун 

Саргы Захарова  

 

Ааспыт үйэлэргэ олорон ааспыт 

Улуу суруйааччыбыт – Алампа. 

Кини кэриэс-хомуруос тыллара 

Суолдьут сулус буолан, 

Иннибитин сырдатыахтара. 



Алампа аата ааттана турдун, 

Кэлэр кэскил ыччата 

Кэриэстии, саныы турдун. 

Махтал буоллун, Алампаҕа, 

Биһиги улуу суруйааччыбытыгар. 

 

Алаас уола Алампа сырдык, ыраас 

Аата ааттаннын, уостан түспэтин, 

Эдэр ыччакка айар үлэтэ, 

Инники аартыгын астын! 

 

Улууттан улуу дьон 

Ытык Тааттабыт сиригэр 

Төрүү-үөскүү турдуннар! 

Саҥаттан саҥа хоһооннор 

Айылла, сурулла  турдуннар! 

Кэнчээри ыччат айымньылаах 

Айар кута сайда-үүнэ турдун! 

 

2015 сыл 

 

Киэн туттабыт 

Саша Иванов  

 

Алампа аатынан оскуолаҕа үөрэнэбин, 

Алампа суруйбут кэпсээнин ааҕабын, 

Алампа айбыт хоһоонун үөрэтэбин, 

Алампанан киэн туттабын! 

 

2015 сыл 

Алампаҕа  

Нина Колесова  

Ханнык баҕарар норуот киэн туттар, 

Уһулуччу сүгүрүйэр дьоннордоох буолар. 

Оннук үрдүк үтүөлээх киһибитинэн, 

Суруйааччы дабайылла илик чыпчаал 

Буолбут айымньылардаах Алампа буолар. 

Алампа 

Сандаара Павлова 

Оккуодай алаастан төрүттэнэн, 

Оҕо сааһыҥ тулаайах кэмнэрэ, 

Ыалтан ыалга иитиллэн, 

Ыарахан, дьадаҥы олоҕо. 

 

Айылҕаттан айдарыллан, 

Алампа диэн ааттанан, 

Ааҕар балаҕантан саҕаланан, 

Айар аартыга арыллар. 

 

Хоһооҥҥо хоһуйар – төрөөбүт дойдутун, 

Ырыаҕа ыллатар  - ытык сирин, 

Айбыта алгыстаах тыллары, 

Хоһуйбута дорҕоонноох хоһоонору. 

 

Хаарыан киһини балыйбыттара, 

Хараҥа хаайыыга укпуттара, 

Эдэркээн сааһыгар эрэйи көрөн, 

Суох буолбута.... Алампа! 

 

Хаалбыта айымньыта, 

Аата ааттанар – норуотугар, 

Айхаллаан кэриэстиибит,  

Аатырар Алампаны.  

2015 сыл 

Туллук илдьиттээх түүл 

Сандаара Павлова 

Күн саҕахтан тахсан эрдэҕинэ, киһи саҥардыы утуйан 

турар кэмигэр, соҕотох уол таһырдьа олороро. Кини сарсыарда, 

айылҕа саҥа уһуктуута, чыычаах ырыатын истэрин олус 

сөбүлүүрэ. 

Нохоо, сарсыардаттан хайыы олороҕун? – диэн кырдьаҕас, 

таҥараҕа үҥэр, Сыҕарымын Кырытына Сэмэн ыйытта. 

Тыал күүһүрэр тыаһа хойунна, тиит бөҕө хамсаан ылан, 

элбэх сэбирдэҕи көтүттэ. Уоннаах уол хараҕын симэн үөрэн ылла 

уонна маннык диэтэ: 

 



 

*** 

Вова Полускин 

Алампаны билбэт саха суох, 

Алампаны аахпатах саха суох, 

Хоhоонун, кэпсээнин билбэт саха суох. 

Олорбут сирин көрөммүт 

Олоҕун көрдүбүт, 

Остуоруйатын ааҕаммыт 

Аhына санаатыбыт, 

Хоhоонун ааҕаммыт 

Бэйэтин биллибит, 

Кэпсээнин ааҕаммыт 

Өйүн-санаатын иhиттибит 

2016 сыл 

 

 

Умнуллубат  убайбыт - Алампа 

Алина Рахлеева 

Алампа   убайбыт, 

Улуу   ки ибит 

Эйиэхэ  махталбытын  тиэрдэн 

Эҕэрдэ тылбытын  уунабыт. 

Бу  оскуолабыт 

Эн  ааккын  сүгэринэн  

Киэн  туттабыт! 

Эн  би иэхэ   

Умнуллубат  ки и  буолаҕын, 

Θйдүү-саныы  сылдьыахпыт 

Эйиигин,  улуу  убайбытын- 

Алампаны… 

2016 сыл 

Кини үлэлэрэ, хоһоонноро 

Олоҕу көрүүтүн, санаатын этэллэр, 

Уустук кэмҥэ олорон ааспыт олоҕун, 

Эйгэтин, өйүн-санаатын иирбэтин-таарбатын, 

Дууһатын мучумаанын аһаҕастык көрдөрөллөр. 

 

Кини баҕатын, тулалыыр эйгэни көрүүтүн  

Толору биэрэллэр Алампа айымньылара. 

Ис дьиҥин, кырдьыгын ситэри арыйаллар, 

Айымньытын суолтатын өссө үрдэтэллэр.  

 

Кини айбыта олоххо киэҥ көрүүлээхтик, 

Муударайдык бэйэҕэ сыһыаннаһыы –  

Бу барыта Алампа олоҕун ис хоһооно, 

Айбыт айымньыларын ис номоҕо буолар. 

 

2015 сыл 

 

Алампа убайбыт  

Савва Свинобоев   

Дойдутун ааттаппыт, 

Киэҥ билиини ылбыт, 

Киэн туттар киһибит, 

Алампа убайбыт. 

Кини аата биһиэхэ 

Улуутук иһиллэр, 

Убайбыт диэн  

Убаастаан ааттыыбыт. 

Элбэҕи хаалларан, 

Элбэххэ үөрэтэн, 

Ыччатын туһугар 

Олорон ааспыта. 

Аймньылара биһиэхэ 

Умнуллуо суохтара, 

Кини аата куруутун  

Үйэттэн үйэҕэ ааттана туруоҕа! 

2015 сыл 



А.И. Софронов – Алампа 

Вася Бехтюев 

Бүгүҥҥү анаммыт 

Алампабыт күнүгэр 

Сүгүрүйэ, махтана 

Сааһылыыбын санаабын. 

Санаабар тэҥнээн көрөбүн 

Алампа кэмин 

Төрөөбүт буоллун, Кини, 

Билиҥҥи олоххо. 

Эбэтэр дуу,бэйэбин  

Туруоран көрөбүн 

Алампа кэмигэр 

Төрөөбүтүм эбитэ буоллар дуу... 

Хайа да кэмҥэ олордор 

Сүдү киһи кэрэмэһэ 

Куруук үрдүк чыпчаалга 

Кини туруо этэ, Алампа. 

2016 сыл 

 

Убайбыт суолунан 

Уйгууна Тистяхова  

 

Алампа аатынан 
Тапталлаах кыһабыт 
Сырдыкка, кэрэ5э уһуйар, 
Үтүө дьон буоларга үөрэтэр. 
 
Алампа сырдыгы көрүүтэ 
Биһиэхэ элбэҕи биэрбитэ! 
Алампа убайбыт суолунан 
Биһиги күннэтэ сайдабыт! 

2016 сыл 

 

*** 

Кириллина Милена 

 

Сырдык санаалаах, 

Истин иэйиилээх, 

Ураанхай тыллардаах, 

Алампа диэн киhи 

Айылҕаттан ананан төрөөбүт. 

Талаанын арыйан, 

Уус-ураннык хоhуйан, 

Ырыа,хоhоон айан, 

Дьону үөрдүбүт. 

Хас биирдии киhиэхэ 

Инник талаан бэриллибэт. 

2016 сыл 

 

 

*** 

Толстоухова Сардаана 

 

Биhиги улуу Алампабыт, 

Саханы үөрдэр алмааспыт, 

Эйиэхэ аныыбын хоhооммун 

Өйбүн барытын холооммун. 

 

           Дьохсоҕоҥҥо төрөрөөҥҥүн, 

Уол буолан улаатаҥҥын, 

Байыат буола оҕустуҥ, 

Дьолгун дьэ көрүстүҥ! 

 

Алампа киhини 

Кэргэнэ быраҕан, 

Алампабыт барахсан 

Сордонон өллөҕө 

2016 сыл 



Талыы-талба күөх Тааттабынан, 

Айар-тутар талааннаах дьоммунан,  

Эрэллээх дьоһун доҕотторбунан, 

Киэн туттабын төрүт дойдубунан! 

2016 сыл 

Алампа төрөөбүт күнэ 

Андросова Даша 

Саха сайдам санаалааҕа, 

Улуу киһибит, 

Үтүөҕэ сирдиир учууталбыт  

Анемподист Иванович, 

Биллэр аата Алампа! 

Орто дойдуга ананан кэлбит үтүө күнэ 

Буолар сэтинньи уон түөрдүгэр, 

 Ытык күнү бэлиэтээри 

Долгуйаммын күүтэбин, 

 Эйэҕэстэй этиинэн 

Эҕэрдэбин тиэрдэбин! 

Оскуолабыт кини аатын сүгэриттэн  

Үөрэбин, киэн туттабын,  

Кэпсиибин чиэстиир күндү тэрээһини, 

Кэпсиибин, Эн,  умнуллубат айымньыларгын. 

Элбэх-элбэх айымньыны 

Айан-тутан таһаарбыккар 

Эдэрдэри, саастаахтары 

Ааҕарга абылаабыккар, 

Махатлбын аныыбын! 

Кэпсээннэрэ кэрэлэрин, 

Сэһэннэрэ сэргэхтэрин, 

Хоһоонноро хомоҕойдорун 

Киһи сөҕөр, кэрэхсиир. 

Алаас уола Алампа! 

Махтал буоллун, Эйиэхэ, 

Уус-уран айымньыны 

Таптаан ааҕар буолбуппар. 

2016 сыл 

Алампа убайбыт 

Света Бабанова 

Алампа биһиги убайбыт, 

Кини биһиги сулуспут, 

Олоххо көмө буолар суолдьуппут. 

Алампа норуотун үрдэппит, 

Саха тыйаатырын  үөскэппит 

Сүҥкэн кылааттаах суруйааччыбыт. 

Кини  эрэйи көрбүтэ, 

Кини тапталы билбитэ. 

Олох кэрэтин, 

Олох ыарыытын 

Сүрэҕинэн-быарынан курдаттыы 

Этинэн-хаанынан эймэнэ, 

Өйүнэн-санаанан аймана 

Аһарбыта барытын, 

Туораабыта бу олохтон хорсуннук... 

Өйдүү сылдьыахха кинини, 

Өрөгөйдүү ааҕыахха хоһооннорун, 

Өссө ыллыахха ырыатын 

Өлбөт, сүппэт айымньыларын! 

2016 сыл 

 

 

 

*** 

Люба Халыева 

Күөрэйэр ырыалаах алааспынан, 

Күндэлэс күннээх халлааммынан,  

Күлүм-чаҕыл көлүччэлэрбинэн, 

 Киэн туттабын төрөөбүт түөлбэбинэн, 

 Манна баар Алампа алааһа, 

Суугунас хатыннаах чараҥа, 

 Алгыстаах айанын аартыгар, 

 Сырдыкка кынаттыыр ырата. 


