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100 сааһа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Төһөлөөх да күн үбүгэр 

Тэҥнэммэт ыар сыаналаах 

Күндүттэн күндү кылаат 

Баар үһү күн сиригэр 

 

Кинини уот кыайан сиэбэт, 

Уу да сатаан тимирпэт, 

Киртэн-бөхтөн киртийбэт, 

Кэмтэн-дьылтан эргэрбэт. 

 

Ол кылаат – аптаах кылаат, 

Уоруйах да булан уорбат, 

Ороспуонньук талаабат,  

Албастаах да албыннаабат. 

 

Ол кылааккын дьоҥҥо ыһыаҥ –  

Уон оччонон элбээн кэлиэ,  

Үрүт үөһэ мунньа сатыаҥ – 

Өрүүтүн чэпчээн иһиэ! 

 

Ол кылаатыҥ тыыннааххар 

Ханна барыаҥ – батыһыа, 

Хаһан туохха наадыйаргар 

Толук буолуо, абырыа. 

Оннук кылаат хаһаайына 

Күүстээхтэн бастыҥ күүстээх, 

Быһыйтан чулуу быһый, 

Көтүө -  наада буоллаҕына. 

 

Оннук кылаат күн сиригэр 

Суос-соҕотох! 

Кини аата – БИЛИИ! 

Көр – кинигэҥ ыскаабыгар 

Сытар сир бастыҥ кылаата! 

                                                                          
 

Петр Николаевич Тобуроков 1917 с. алтынньы 25 күнүгэр Үөһээ Бүлүү улууһун Ороһу нэһилиэгэр (бэйэтэ 

суруйбутунан Өлөкөөн диэн Тоҥуо Куону диэн Өргүөт сиригэр, быһа холоон алтынньы ортотугар) булчут Ньукулай 

Тобуроков уонна Евдокия Ксенофонтовна Иванова (Улахан Огдооччуйа) дьиэ кэргэннэригэр бастакы оҕонон төрөөбүтэ. Биэһигэр 1922 с. 

төрөппүттэрэ оҕолорун үөрэттэрээри ийэтин дьоно олорор сирдэригэр Ороһуга көспүттэр. Уол аҕатын батан сааһыт, туһахчыт, тууһут, 

илимньит, мындыр булчут буола улааппыт. 

Ааҕарга өссө оскуолаҕа киириэн инниттэн таайа Василий Кустуктуурап үөрэппит. 

1928 оскуолаҕа Куорамыкыга (Үөһээ Бүлүү киинигэр) бастакы кылааска үөрэнэ киирэр. Сотору буолаат бастакы кылаас программатын 

билэр буолан иккис кылааска көһөрүллэр. 

1933 сыл кыһыныгар-сааһыгар төрөппүттэрэ уонна кыра биэстээх балта хара буоспаҕа ылларан ыараханнык ыалдьаллар, Бүөтүр 

прививкалаах буолан тура сылдьан ыарыыны аһарар. Балта бу ыарыыттан өлөр. 

Холкуостаах ыччат оскуолатыгар (Школа колхозной молодежи) үөрэнэр сылларыгар бастакы айымньыларын суруйбут эбит. Бу кэмҥэ таайа 

журналист Кустуктуров Василий Ксенофонтович сабыдыала улахан этэ. 

1934—1937 сылларга Бүлүүтээҕи учуутал техникумугар үөрэнэр. Онно райкомол секретара М. Т. Васильев сорудаҕынан киирбит. 

Киирбит сылыгар бастакы хоһооно бэчээккэ тахсар («Колхуостаах Балбаара хоһооно»). 

1937 сылтан кэргэнэ Евгения Васильевна Ноговицыналыын Дүллүкү, Ороһу, Нам нэһилиэктэригэр учууталлаабыттара. 

1941 сыллаахха Тойоку ситэтэ суох оскуолатыгар дириэктэр. 

1942 сыл сааһа — Туобуйаҕа партия райкомун уонна райисполкомун бэрэстэбиитэлинэн ананан 42 киһини армияҕа хомуйан киирбит уонна 

хомуйан киирбит дьонун кытта бэс ыйын 22 күнүгэр армияҕа ыҥырыллыбыт. Фроҥҥа барарга 4 төгүл көрдөһүү түһэрбитэ биллэр. Аҕа 

дойду Улуу сэриитигэр кыттыбыта, Сталинград фронугар сылдьыбыта, наводчик-пулеметчик этэ. Тохтобул кэмигэр агитатордыыра, 

листовкалары тарҕатара, саллааттар санааларын өрө көтөҕөрө. 

1945 сылтан ССКП чилиэнэ. 

1960 с. Москваҕа Литературнай институкка Үрдүкү литературнай курстары бүтэрэр. Онно үөрэнэр саха эдэр ыччатын суруйуу 

кистэлэҥнэригэр угуйар, творческай семинары салайан ыытар. 

1976—1979 сылларга Литературнай институкка старшай преподавателлиир, саха тылбаасчыттарын үөрэтэр. 

1979 сылтан идэтийбит суруйааччы буолар. 

Бүөтүр Тобуруокап Дьокуускайга кулун тутар 6 күнүгэр 2001 с. өлбүтэ. Үөһээ Бүлүү Намыгар көмүллүбүтэ. 

 

(https://sah.wikipedia.org/wiki/Бүөтүр_Тобуруокап) 
 

https://sah.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D3%A9%D2%BB%D1%8D%D1%8D_%D0%91%D2%AF%D0%BB%D2%AF%D2%AF_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%83%D2%BB%D0%B0
https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BE%D2%BB%D1%83_%D0%BD%D1%8D%D2%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D0%B3%D1%8D_(%D2%AE%D3%A9%D2%BB%D1%8D%D1%8D_%D0%91%D2%AF%D0%BB%D2%AF%D2%AF_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%83%D2%BB%D0%B0)
https://sah.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%80%D0%B3%D2%AF%D3%A9%D1%82
https://sah.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://sah.wikipedia.org/wiki/1928
https://sah.wikipedia.org/w/index.php?title=1933_%D1%81%D1%8B%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://sah.wikipedia.org/wiki/1934
https://sah.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D2%AF%D0%BB%D2%AF%D2%AF%D1%82%D1%8D%D1%8D%D2%95%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sah.wikipedia.org/wiki/1937_%D1%81%D1%8B%D0%BB
https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BB%D0%BB%D2%AF%D0%BA%D2%AF_%D0%BD%D1%8D%D2%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D0%B3%D1%8D_(%D2%AE%D3%A9%D2%BB%D1%8D%D1%8D_%D0%91%D2%AF%D0%BB%D2%AF%D2%AF_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%83%D2%BB%D0%B0)
https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BE%D2%BB%D1%83_%D0%BD%D1%8D%D2%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D0%B3%D1%8D_(%D2%AE%D3%A9%D2%BB%D1%8D%D1%8D_%D0%91%D2%AF%D0%BB%D2%AF%D2%AF_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%83%D2%BB%D0%B0)
https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D1%8D%D2%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D0%B3%D1%8D_(%D2%AE%D3%A9%D2%BB%D1%8D%D1%8D_%D0%91%D2%AF%D0%BB%D2%AF%D2%AF_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%83%D2%BB%D0%B0)
https://sah.wikipedia.org/wiki/1941_%D1%81%D1%8B%D0%BB
https://sah.wikipedia.org/wiki/1942_%D1%81%D1%8B%D0%BB
https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%95%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D1%83_%D0%A3%D0%BB%D1%83%D1%83_%D1%81%D1%8D%D1%80%D0%B8%D0%B8%D1%82%D1%8D
https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%95%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D1%83_%D0%A3%D0%BB%D1%83%D1%83_%D1%81%D1%8D%D1%80%D0%B8%D0%B8%D1%82%D1%8D
https://sah.wikipedia.org/wiki/1945_%D1%81%D1%8B%D0%BB
https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%9A%D0%9F
https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BD_%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80_6
https://sah.wikipedia.org/wiki/2001
https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC,_%D2%AE%D3%A9%D2%BB%D1%8D%D1%8D_%D0%91%D2%AF%D0%BB%D2%AF%D2%AF
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Интернатчик буоллубут 

 

Балаҕан ыйын 30 күнүгэр биһиэхэ саҥа оҕолору чиэстээһин  буолан ааспыта. Бастыкынан интернат 

заведующайа Ксения Ивановна оҕолорго эҕэрдэ тылын тириэрдибитэ. Ол кэнниттэн саҥа кэлбит оҕолору 

чиэстээн өйдөбүнньүк туттарбыттара. Интернакка араас нэһилиэктэн уопсайа 14 саҥа оҕо кэлбитэ: 

Дүллүкүттэн, Оҥхойтон, Кырыкыйтан, Хомустаахтан, Мэйиктэн. Оҕолору кытары билсиһиннэрээри, түмэ 

тардан араас көрдөөх-нардаах оонньуулары ыытан сэргэхсиппиттэрэ. Ол кэнниттэн повардар минньигэс 

аһылыктарынан күндүлээбиттэрэ. 

Биһиэхэ, оҕолортон ураты, саҥа баспытаатал кэлбитэ. Кини аата Степанова Василина Станиславовна, 

Өлөөн улууһуттан төрүттээх. 2008 с. Өлөөн оскуолатын бүтэрэн ХИФУ ИМИ үөрэнэн  инженер идэтин 

ылбыт. 2014-16 сс. бэйэтин дойдутугар Өлөөнҥө музейга үлэлээбитэ. Ол кэнниттэн быйыл биһиги 

интернаппытыгар баспытааталынан үлэлии киирдэ. Кинилэр дьиэ кэргэттэригэр икки оҕолоохтор: Айсаана 

уонна Самир.  Иллэҥ кэмигэр баайарын, ас астыырын, маникюр оҥорорун сөбүлүүр. Биһиэхэ өрөбүл кэмҥэ 

араас оонньуулары ыытар. Ол курдук оҕолору кытта тапсан, өйдөһөн баспытаатал бастыҥа буоларыгар 

баҕарабыт!     

Лана Евдокимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кутаа тула олорон 

Тобуруокап хоһоонноро, айылҕаны кытары олус чугастык алтыһар, 

күннэтэ көрсөр, кэпсэтэр, олус иэйиилээх хомоҕой тылынан-өһүнэн хоһуйар 

буолан, оҕолор дууһаларыгар олус чугастык киирэр. Норуодунай суруйааччы 

Петр Николаевич Тобуруокап 100 сааһыгар анаан биһиги оскуолабытыгар 

араас тэрээһиннэр ыытылыннылар. Ол курдук 8 ―а‖ кылаас уолаттара 

алтыннньы 15 күнүгэр Күрэс алааска баран Петр Тобуруокап хоһооннорун 

ааҕан, киинэҕэ уһуллан кэлбиттэрэ.  

Кинилэр учууталлара, кылаас салайааччыта Светлана Степановна ол туһунан 

бу курдук кэпсиир:  ― Наһаа үчүгэйдик сырыттыбыт, оҕолор олус астыннылар. 

Күөлтэн уу баһан тахсан, оллоон оҥостон уот отуннубут, чэй өрүннүбүт. 

Уолаттар айылҕаҕа сылдьа үөрүйэхтэр, бу хаһыс да сылдьыылара. Бу күһүн 

Бырыдьылааҥҥа баран хоно-өрөөн кэлбиппит. Айылҕаҕа чэй амтана да ураты, 

минньигэһэ да сүрдээх. Оҕолор тыаҕа тахсыбыттарын көрөн ―күн‖ барахсан 

БИИР ИЛЛЭЭХ КЭРГЭҤҤЭ 

Степанова В.С. 
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эмиэ үөрдэ. Бүрүллэн турбут халлаан чаҕылыччы тыкта. Оллоон тула олорон, минньигэс от-мас сыттаах чэйбитин иһэ-иһэ Бүөтүр Тобуруокап ―Костер 

тула олорон‖ диэн хоһоонун уолаттар биир-биир ааҕан бардылар. Хоһоон ааҕалларын видеоҕа устан ыыппыппытын ―Хотун Бүлүү‖ студия икки күн 

телевизорга көрдөрбүтэ. Кылааска хоһоон ааҕардааҕар айылҕаҕа хоһоон ааҕар биир  ураты умнуллубат түгэн буолла‖- диир. Оҕолору арыаллаан илдьэ 

сылдьыбыт саха тылын уонна литературатын учуутала Софрон Романовичка, оскуола библиотекара Софья Еремеевнаҕа барҕа махталын тиэрдэр.   

Суруйааччы үбүлүөйдээх сылын көрсө Саха Республикатын үөрэҕириитин туйгуна, саха тылын уонна литературатын учуутала Бабаранова Е.Н. 

поэт кыһын туһунан хоһооннорун түмэн, нэһилиэкпит биир ытык сиригэр Торуой Хороҕо тахсан айылҕаҕа оҕолор уус-уран ааҕыыларын тэрийдэ.   

Поэт хоһоонноругар айыллыбыт ырыалар тустарынан „Ырыа буолбут хоһооннор― диэн аһаҕас, сэргэх  кэпсэтиигэ Российскай Федерация 

бочуоттаах үлэһитэ, Саха Республиктын Үөрэҕириитин туйгуна Наталия Дмитриевна Алексеева оҕолору түмтэ. Хас биирдии кылаас салайааччылата 

Улуу поэт олоҕун, айар үлэтин сырдатар кылаас чаастарын  ыыттылар. Оскуола библиотекара Софья Еремеевна  улахан сүһүөх оҕолоругар „Дьоллоох 

оҕо саас поэта― диэн викторина ыытта 

Бу П.Н.Тобуруокап олоҕор, айар үлэтигэр анаммыт нэдиэлэ бары кылаастарга П.Н. Тобуруокап хоһооннорунан туруоруллубут композиция, 

инсценировка, ырыа күрэҕин дьоро киэһэтинэн түмүктэннэ.                   

 

Алина Павлова 

 
 

 

 

 

“Школьные годы чудесные, 

Как они быстро летят...”   уонна  

“Умнуллубат онус кылаас, 

Таптыыр нарын эдэр саас” 

ырыалар аргыстаах онус кылааспытын бүтэрбиппит быйыл   40 

сыла буолар. Хоро, Оҥхой Сургуулук, Ньурба оскуолаларыттан 

түмсэн үөрэнэн сүүрбэ сэттэ буолан, оччотооҕу Хоро орто 

оскуолатын    выпускниктара ааттаммыппыт. Кылаас 

салайааччыта Нина Алексеевна Никифорова этэ.  

 Онус кылааска таҕыстыбыт диэн ол сыл ордук 

боччумурбут, алын кылаас оҕолоруттан сүөм үрдээбит курдук 

этибит. Бу дьыл биһигини туох эрэ ураты, үчүгэй, үрдүк 

күүтэрин курдуга. Бары да оскуоланы этэҥҥэ бүтэрэн олох киэҥ 

аартыгар үктэнэр кэрэ кэм кэлбитин өйдүүрбут, онон ордук 

кыһаллан туран үөрэххэ бэлэмнэнэрбит. Алексеева (Андреева) 

Клара, Аксенова Зоя, Иванова (Тонгоесова) Наташа биир да 

уруогу көтүппэккэ бэлэмнээх кэлэллэрэ, мин Москватааҕы 

В.И.Ленин аатынан пединститут кэтэхтэн бэлэмнэнии курсугар 

үөрэммитим.  

Комсорг  Ксана Петрова (Винокурова) комсомольскай 

взностары хомуйара, мунньах ыытара, оскуолаҕа буолар тэрээһиннэргэ бары кыттарбытын ирдиирэ: ол курдук Өктөөпкө урукку комсомольскай 

үлэһиттэри, Кыайыы бырааһынньыгын чугаһыгар ветераннары  кытта көрсүһүү тэрийэн сүүрэрэ-көтөрө. Учууталлар дьиэлэрбитигэр сылдьан 

экзамеҥҥа бэлэмнэниибитин бэрэбиэркэлииллэрэ, хаска кэлэллэрин билбэт буолан, араас быһыыга киирэн тахсарбыт. 

Кылааспыт киэн туттуута Степа Егоров этэ, кини остуол тенниһигэр күрэххэ кыттан, республикаҕа кыайан, сборнайга киирэн  Дальнай Востокка 

баран ситиһиилээхтик күрэхтэһэн кэлтэ. Кыра кылаастан солбуллубат художник Сима Николаев этэ, киниэхэ олус үчүгэй буочардаах, аккуратнай Еля 

Касьянова (Федотова) көмөлөһөрө. Хайыһарга, сүүрүүгэ Валя Михайлова Елялыын куруу кытталлара. Культурнай сектор куруук Марта Яковлева 

буолара, оччотооҕу патриотическай ырыалар запевалалара Люба Васильева (Корякина) этэ.  

Билигин биэс кыыс, биир уол манна олоробут, атыттар Якутскайга, Орто Халымаҕа, Горнайга, Сунтаарга, Үөһээ Бүлүүгэ, Покровскайга 

олороллор, үлэлииллэр. Гена Алексеев совхозтар баалларыгар социалистическай куоталаһыылар кыайыылаахтара буолан, Чемпион шофер аатын 

ылбыта, Еля Касьянова ситиһиилээх үлэтин түмүгүнэн коммунист, оруйуон мунньаҕын депутата этэ, Алеша Егоров Россия журналистарын Союһун 

чилиэнэ, республикатааҕы ―Көмүс бөрүө‖ бириэмийэ хаһаайына, Хаҥалас улууһун хаһыатыгар редакторынан үлэлиир, Марта Яковлева Орто Халымаҕа 

Андрюшкино дэриэбинэҕэ ситиһиилээх культура методиһа, Клара Алексеева Горнай Мытаах нэһилиэгэр администрацияҕа, Софрон Семен Даниловтар 

музейдарыгар өр сыл үлэлээтэ, Люба Васильева, Ксана Петрова Потребкооперация туйгуннара, Валя Афанасьева РФ үөрэҕириитин Бочуоттаах үлэһитэ, 

Сусанна Семенова быйылгы улууска Далбар Хотун күрэҕэр бастаан республика күрэҕэр бараары бэлэмнэнэр.  

Биһиги кылаас оҕолорун ситиһиитэ, кинилэр билигин даҕаны анаммыт үлэлэригэр бэриниилээхтик үлэлии сылдьаллара урукку советскай 

оскуолабыт укулаат уурбут, кэскилбитин түстээбит өҥөтө буолар.                               

   Попова В.Н., нуучча тылын уонна литературатын учуутала 

 

 
 
Онус «А» кылааска маннык түгэн буолан ааспыттаах. 

– Бүгүн мин эрэ соҕотох кылааска нуучча литературатыгар хоһоон үөрэттэн кэллим, - Юлиан бэйэтин хайҕаммыттыы этэр. 

Онуоха Саша Попов ойон туран: 

– -Даа, бүгүн нуучча  литературатыгар хоһоон суох этээ! – диир. 

– Нэдиэлэ бастакы күнүгэр биэрбитэ, – Юлиан иннин биэрбэт. 

– Юлиан! Биэрбэтэҕиҥ ээ диэхпит.  Эн этээйэҕин, эттэххинэ уруок бүттэҕинэ көрсүөхпүт (үөннээх баҕайытык биһиги диэки көрөр).  

  Алын кылааска үөрэнэр кэмнэргэ хоһоон үөрэттэр хайаан да булгуччулаах буолара. Илии күөрэҥнээн олороро.  Онтон үөһэ кылаастарга тахсан 
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истэх аайы паарта кэннигэр түһүү, сасыһа оонньооһун элбиир.  
 

 

 

  

 
Кини аата Ксенофонтова Айта, 10 «б» кылаас үөрэнээччитэ. Хомустаах нэһилиэгиттэн 

төрүттээх, 16 саастаах. Айта 5 кылаастан 9 кылааска дылы Дүллүкү орто оскуолатыгар 

үөрэммитэ. Быйыл Хороҕо үөрэнэр. Кини кыра кылаастан айылҕаны хоһуйан, ийэтинээн 
көмөлөөн хоһоон суруйар талаанын сайыннарбыт. Дүллүкү оскуолатыгар үөрэнэ сылдьан 

оһуохайы интэриэһиргээн, сөбүлээн дьарыктаммыт. Бастакы уһуйбут учуутала Елизавета 
Николаевна, онтон Василий Федоровичка дьарыктаммыт. Кини улуус уонна региональнай 

таһымнардаах оһуохай күрэхтэригэр дойдутун чиэһин көмүскээн ситиһиилээхтик кыттан  
бириистээх миэстэлэргэ тиксибит. Айта иллэҥ кэмигэр ыллыырын, тойуктуурун, кинигэ 

ааҕарын сөбүлүүр. Улааттаҕына бу дьарыгын бырахпакка, салгыы тус олоҕор туһанан, 
оһуохайы олоҕун аргыһа оҥостон, кэлэр көлүөнэҕэ билиитин тиэрдиэн баҕарар.  

 
Маннык кэрэ дойдуга 

Айылҕаттан айыллан, 
Сибэкки курдук чөрбөйөн, 
Күнү кытта мичээрдээн, 

Үөскээн төрөөн улаатан, 
Чөмчүүк тааска тэҥнээҕэ 

Ача тохтор уулардаах, 
Кыраһыабай сирдэрдээх 

Мин дойдум барахсан 
Тупса турдун өрүүтүн.  

Күөмэйдээхтэн күндүтэ 
Кэрэлиирэ куоластаах 

Күөрэгэйдиир чыычаахпыт 
Ыарҕа аайы ылланна. 

 

Наташа Константинова  

 
Оҕо аймах тапталлаах поэта Бүөтүр Тобуруокапка аналлаах ―Күндүттэн күндүнү  - олоҕу туойбутум‖ диэн ааттаах хоһоон, ырыа түһүлгэтэ бэрт 

көхтөөхтүк ааста. Чахчы да кылаас барыта өрө көтөҕүллэн бэлэмнэнэн, ким да туора туран хаалбакка кыттыыы ылла. Алын кылаастан саҕалаан хоһоон 

ааҕыытыгар барыта 192 оҕо кыттыыны ылбыта Бүөтүр Тобуруокап хоһоонноро сылтан-кэмтэн эргэрбэккэ, оҕо аймах тапталлаах поэта буоларын 

туоһулуур. 
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Хаһыат ыйга биирдэ тахсар.  
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