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Аан дойду арабуочайа
Айхаллаан ааһар, 
Үс дойду
Үлэһитин үөрэ 
Күүстэрин көрүнэн, 
Сүбэлэрин чөмөхтүүр, 
Эйэлэрин элбэтэр, 
Билиилэрин тэнитэр
Маҥнайгы Маайым
Майаҕас күнүгэр



Төрөөбүт дойдубар, 
Төрүт буорбар, 
Иитиллибит ийэбэр —
Элиэнэ эбэбэр
Эт сүрэҕим элэтинэн
Эҕэрдэ этэбин!..



Ыам ыйын
Ыраас күнүгэр 
Ыччат дьоммор, 

Ыраах да буолларбын, 
Ылбаҕай санаабыттан
Ыраас
Ырабын ыытабын!..
Балык ыйын
Маҥнайгы күнүгэр 
Баарбын биллэрэн, 
Бар дьоммор
Барыларыгар мааны
Баҕабын баҕарабын!



Бу
Ыам ыйын
Ыраас күнүнэн
Өс-саас өһүлүннүн,
Өлүү-сүтүү өһүннүн,
Өрөгөй-талаан үрдээтин,
Өлбөт-сүппэт үөскээтин,
Өй-санаа кэҥээтин,
Сахалыы саҥа,
Саха үөрэҕэ
Салааланан сайдан,
Сандааран таҕыстын!



Үлэһит саха
Үрдээтин-үөскээтин,
Үөрэҕин үрдэттин!
Холбостун-холлойдун.
Түөһүнэн төлөрүтэн,
Төлкөнү төрөттүн,
Үлүһүйэн үлэлээн
Үбү үөскэттин!



Быччыҥнара кытааттын,
Быһыыта тубустун,
Айаҕынан саҥаран
Айдааны арыйдын,
Массыына бастаатын,
Көтөр көлө күүһүрдүн, сайыннын!



Элиэнэ эбэм
Илгэтинэн иитэн,
Уутунан утахтаан,
Баччырдарын барҕартын!
Самантан ыла
Санааны тапсар
Сайаҕас, дьэҥкэ 
Саргы салалыннын.



Өйү түмэр 
Өрөгөй үгэс 
Өрө күндээрдин!
Оччугуй омуктар
Олохторо тубустун! 
Кыра омуктар
Кыһалҕалара кыччаатын
Сандаҕалаах сулус
Салаата сарбайан, 
Саха балаҕанын 
Саба сандаартын!..



Анемподист Иванович 
Софронов – Алампа бу  
хоһоонун  доҕоругар, САССР 
Үөрэҕин уонна Доруобуйа 
харыстабылын народнай 
комиссарыгар
Алексей Федотович 
Бояровка суруйбут суругар 
холбуу уган ыыппыт. Онно 
кини маннык суруйбут:



"Өлөксөй!
Эйиэхэ сурук суруйа олорон, эмискэ дойдубун, дьоммун саныы

биэрэн, кинилэргэ эҕэрдэ суруйдум, ону эйиэхэ ыытабын. Манна 
соҕотоҕун олорон санаатахпына, дойдум, дьонум учугэйдэр да эбит.

Өлөксөөй! Аны Алампа, бара-кэлэ сатаан, буруйун
чэпчэтинээри албыннаһан, бассабыыктыы майгылаан суруйан баран, 
соруйан онтукатын аахтара ыыттаҕа диэн, дьабалдьыгын арыйан, 
уоскун аһан, ымах гына туһэн баран, остоолгор «тax" гына
бырахпытыҥ, остоолгуттан сулбуруйан, муостаҕа булкуллубутун
сарсыарда бөҕу кытта бөрөөн нуучча оһоҕор угаайаҕын, доҕоор! Ити
курдук миигин саныыр эбит буоллаххына, айыы буолуо, атаас!.. 
Санаабата буолуо диэн эрэнэн этэбин. Аны курус гына туһэн
xopгyтаайаҕын. Хайдах да гынаргар, ханна да быраҕаргар көҥүлүҥ 
гынан баран, албынынан абыралы көрдүүр санаам cyoҕa. Турмэҕэ 
киирэн баран суруйтаабыт хоһооннорбуттан ордон хаалбыттарын
ыытыам этэ да, сатаан даа ыытыа суохпун уонна туһа да буолуо дии
санаабаппын.

Алампа»
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