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Мин, Аҕа дойдуну 
көмүскүүр Улуу сэрии саҕа-
ланыан икки сыл иннинэ, Ле-
нинград куоракка төрөөбүтүм. 
Биһиги дьиэ кэргэн Маркиз 
диэн ааттаах куоскалаах эти-
бит. Маркиз мин төрүөм икки 
сыл иннинэ биһиги дьиэбит 
харысхала буолан олохсуйбут. 
Оччолорго, бука, түү мээчик 
курдук эбитэ буолуо… 

1941 сыл балаҕан ыйыттан 
Ленинград блокадатын ыар 
күннэрэ саҕаламмыттара. 900 
хонук устатыгар өлүү-сүтүү, 
аччыктааһын куорат олохтоох-
торун иилии эргийбитэ. Араас 
дьон ханна барыай, аччыктаан 
өлбөт туһуттан, ыттары, куо-
скалары, холууптары, тураах-
тары, бэл диэтэр, чыычаахтары 
сииллэрин истэрбит. 

Бу кэмҥэ куоскабыт сүтэн 
хаалбыта. Дьонум: «Сиэтэх-
тэрэ», – диэн, көрдүү даҕаны 
барбатахтара. Онтон биһигини 
тыылга атаарбыттара.

Сэрии ыар кэмнэрин, «ин-
чэҕэй тирбэҕэ быстыбатынан» 
диэбиккэ дылы, бэрт эрэйинэн 
туораан, Кыайыы буолбутун 
кэнниттэн, 1946 сыллаахха Ле-
нинградка төннөн кэлбиппит. 
Урукку дьиэбитигэр олохсуй-
буппут. Инникигэ эрэл үөскээн, 
олохтоохтор санаалара кэлэн, 
урусхалламмыт куораты өрө 
тардыы буолбута. 

Арай блокада кэмигэр куо-
раты баһылаабыт кырыысалар 
кыайтарбатахтара. Ити сэрии, 
ыарыы, өлүү-сүтүү сэймэгин 
кыыллара күн-түүн элбээн иһэ-
ллэрэ сөхтөрөрө. Онон, куораты 
кырыысалартан ыраастыырга, 
күүстээх «сэрии» саҕаламмыта. 
Араас сирдэртэн куоскалары 
хомуйан, поезд анал эшело-
нунан тиэйэн аҕалан ыытала-
абыттара. Дьааттаан, уоттаан, 
араастаан бултаһан көрөллөрө 
эрээри, кырыысалар улаханнык 
сүтэн-оһон барбатахтара.

Эргиллии …

Биир сарсыарда олох эрдэ 
ааммытын куоска кэлэн тар-
баан, араастаан ньааҕынаан, 
барыбытын уһугуннарбыта. 
Аҕам ааны аспыта. Соһуйуо-
хпут иһин, сүрдээх бөдөҥ, ха-

ра-маҥан эриэн дьүһүннээх, 
Маркизпытыгар маарынныыр 
куоска олороро. Тырыта барбыт 
кулгаахтара, муннугар, көхсү-
гэр килэрийэ оспут дириҥ ба-
астара уонна быстан кылгаабыт 
кутуруга «сэрииттэн» тыынна-
ах ордубутун туоһулуура. 

Куоска, дьиэҕэ киирээт, 
быстыбыт кутуругун хороччу 
тутан, биһигини төгүрүччү ха-
ама сылдьан сытырҕалаабыта, 
аалыммыта. Онтон, Маркизпыт 
сүтүөн иннигэр сөбүлээн сып-
пыт дьыбааныгар ыстанан тах-
сан, охтон түһээт, утуйан хаал-
быта. 

Сөҕүөхпүт иһин, куоска үс 
күннээх түүн аһаабакка утуй-
бута. Ол сытан арааһы түһүүр 
быһыылааҕа: атахтарынан 
тэбиэлэнэрэ, ньааҕыныыра, 
ардыгар курдьугунаан ыл-
лыыра. Эмискэ-эмискэ түүтэ 
адаарыйан, ырдьыгынаан эрэр-
дии аһыыларын килэтэ, кыры-
ктаахтык сыыгынаан, тибиир-
бэхтээн ылара. Кини түүлүгэр 
сэрии бүтэ илик быһыылааҕа…

Итинник утуйа сыттаҕына 
дьонум чинчийэн, чахчы биһи-
ги куоскабыт – Маркиз буола-
рын итэҕэйбиттэрэ. Ол – көх-
сүн тириитигэр баар төгүрүк 
бөлтөркөй уонна үрүҥ моон-
ньугар артыыстар кэтэр «ба-
бочка» хаалтыстарын курдук 
хара ойуута этэ.

Маркиз эйэлээх олоххо түр-
гэнник үөрэммитэ. Хас сар-
сыарда аайы, икки биэрэстэлээх 
сиргэ баар собуокка, дьоммун 
атаара барсара. Кэлээт, мин 
хаһан хойутаан туруохпар ди-
эри, тапталлаах дьыбааныгар 
утуйан ылара. 

Онтон түннүккэ олорон, 
ааспыт эрэйдээх олоҕун кэпси-
ирдии, курдьугунаан ыллыыра. 
Түүнүн кырыысалары бултаһа-
ра. 

Манна даҕатан этэн аастах-
ха, ылбычча куоска кырыыса-
ны кыайан туппат. Күүстээх-у-
охтаах, харса-хабыра суох 
куоскалар эрэ кырыысаны бул-
таһаллар. 

Онон сылыктаатахха, Мар-

кизпыт, чахчыта даҕаны, сэрии 
куоската буолбутун итэҕэппитэ. 
Биир дьиктитэ, туппут кырыы-
саларын олох сиэбэт этэ, биһи-
эхэ көрдөрөрдүү, аан боруогун 
таһыгар кэчигирэччи уурталаа-
быт буолара. Манньатын, төһө 

даҕаны аска кырыымчык кэм 
буоллар, киниэхэ анаан бэйэбит 
аспытыттан өлүүлүүрбүт. 

Ону таһынан, уулуссаҕа 
эмтээх пиибэ доруоһатын 
атыылыыр павильон баара. 
Ол атыыһыта 100-150 грамм 
пиибэ доруоһатын Маркизка 
«наркомовскай» диэн аныыра. 
Ыалларбыт, таһынааҕы тэрил-
тэ дьоно бары Маркиһы бил-
эллэрэ, блокаданы ааспытын, 
кинилэри буулаабыт кырыыса-
лары тутаттыырын иһин ытык-
тыыллара, маанылыыллара.

Профессор 
быыһаабыта 

1948 сыллаахха, сэрии дьай-
даҕа, Маркиз үөһээ тиистэрэ 
олоччу түһэн хаалан эрэйдэм-
митэ. Харахпыт ортотугар 
уота-күөһэ умуллан барбыта. 
Чугастааҕы бэтэринээр быра-
астарга көрдөрбүппүтүн, төһө 
даҕаны аһынналлар, «утутуҥ» 
диэн сүбэлээбиттэрэ. 

Биир күн, куоскабытын 
«утута», зоологическай клини-
каҕа барбыппыт. Ийэбиниин 
харахпыт уутун кыаммакка, ку-
оскабытын кууһан, көрүдүөргэ 
уочараттаан олорбуппут. 

Арай ытын көрдөрө сыл-
дьар аҕамсыйбыт киһи кэлэн: 
«Тыый, туох үчүгэй куоскала-
аххытый?» – диэн ымманый-
быта. Ийэм, хараҕын уутун 
ытыһын көхсүнэн сотто-сотто, 
Маркизпыт олоҕун кэпсээбитэ. 

Киһи долгуйбута, ойон ту-
ран, куоскабытын көтөҕөн 
ылан, харса суох айаҕын атытан 
көрбүтэ. Онтон: «Сарсын, НИИ 
стоматология кафедратыгар 
күүтүөм. Маркизкытыгар хай-
аан да көмөлөһүөхпүт», – диэт, 
куоскабын миэхэ куустараат, 

ытын сиэтэн тахсан барбыта.
Куоскабытын өлөрбөт эрэ 

туһуттан, кыра да сылтаҕы 
түргэнник ылыммыппыт. Үөрэ-
көтө үһүөн дьиэлээбиппит.

Сарсыҥҥы күнүгэр, НИИ-га 
тиийээппитин кытта, куоска-

бытын харсыынаттан таһааран 
көрбүтүнэн-истибитинэн бар-
быттара. Биһигини ыҥырбыт 
киһибит кафедра профессора 
буолан соһуппута. Кэллиэгэлэ-
ригэр Маркиз сэрии сыллааҕы 
дьылҕатын, блокада кэмигэр 
ыттар, куоскалар хайдах эрэй-
дэммиттэрин кэпсээбитэ. Он-
тон сылтаан тиистэрэ түһэрин 
быһаарбыта. Мустубут дьон 
олус болҕойон истибиттэрэ, 
аһыммыттара, Маркизка тугу-
нан эмэ көмөлөһүөхтэрин баҕа-
раллара сирэйдэриттэн-харах-
тарыттан көстөрө. 

Куоскабыт муннугар эфир-
нэй маасканы кэтэрдэн, утутан 
кэбиспиттэрэ. Айаҕын аты-
тан кээмэй устубуттара уон-
на үрүҥ көмүс туттарыктары 
туруорбуттара. Ол кэнниттэн 
утуйа сылдьар куоскабытын 
харсыынаҕа уган биэрбиттэрэ 
уонна икки нэдиэлэнэн тиис 
быратыаһын кэтэ кэлэрбитигэр 
ыҥырбыттара. 

Куоскабытын икки нэдиэлэ 
устата убаҕас аһынан аһаппып-
пыт. Бириэмэ түргэнник ааспы-
та. Ыйыллыбыт кэмҥэ оҥоһуу 
тииһи кэтэ тиийбиппит. НИИ 
үлэһиттэрэ, Маркизка быра-
тыас кэтэрдэллэрин көрөөрү, 
бары үмүөрүспүттэрэ. Быра-
тыаһы туттарыктарга кэтэрпит-
тэрэ. 

Куоскабыт тииһэ килэйэ 
сылдьар, көрдөөх оруолу то-
лорооччу клоун артыыска май-
гынныыр буолбут. Олордуу ти-
иһин сөбүлээбэккэ, айаҕыттан 
таһаараары араастан сордом-
мута, муннун кытта хайа тар-
дыммыта. Хата, санитар кыыс 
санаа булунан, буспут эт тооро-
хойун аҕалан, айаҕар үҥүлүп-
пүтэ. Эт сиэбэтэҕэ өр буолбут 
Маркиз, бэрт үчүгэйдик ыста-

ан, амтаһыйа-амтаһыйа, эти 
сиэн кэбиспитэ. Уоһун-тииһин 
салбаммыта, саҥа тэрилэ үчү-
гэйин билиммиттии туттубута. 
Дьэ, ити кэнниттэн, олордуу 
тииһин өлүөр диэри улаханнык 
биһирээбитэ.

Утуйарыгар уонна аһыы-
рын быыһыгар олордуу тииһин 
хостоон ылан, уулаах ыстака-
аҥҥа угарбыт. Эбэлээх аҕам 
оҥоһуу тиистээх ыстакаан-
нарын таһыгар Маркиз иһитэ 
эбиллибитэ. Аһылыктар быы-
старыгар, аа-дьуо ньылбыйан 
кэлэн, ыстакааннаах тииһэ баа-
рын-суоҕун көрөн, бэрэбиэркэ-
лээн барар идэлэммитэ.

Биир эбиэт иннигэр Маркиз 
олордуу тииһэ сүтэн хаалбыта. 
Куоскабыт, тииһэ суох миилэ-
тин килэтэ-килэтэ, араастаан 
ньааҕынаан, дьиэни барытын 
аймаабыта. Бары көрдөөбүппүт 
эрээри булбатахпыт. Хата, Мар-
киз бэйэтэ суунар сир кэннигэр 
түспүт быратыаһын хостоон 
таһаарбыта. 

Ити кэнниттэн ыстакаанна-
ах тииһиттэн ырааппат буолбу-
та. Түүннэри-күнүстэри тииһин 
манаан, ыстакаанын таһыгар 
хороллон олороро, сытара.

Кууспутунан 
бараахтаабыта… 

Маркиз итинник олордуу 
тиистээх өссө 16 сыл олорбу-
та. 24 сааһын туолуута өлөрүн 
сэрэйбитэ быһыылааҕа. Хас да 
хонук тиистээх ыстакааныгар 
чугаһаабатаҕа. Мөлтөөн-ахса-
ан, аһаабат да буолбута. 

Күн сириттэн күрэнэр 
күнүн, чааһын чопчу билбит 
этэ. Ол күн, туох баар күүһүн 
түмүнэн, ыстакааннаах тииһэ 
баар долбууругар тахсыбыта. 
Сэниэ киллэрэрдии олорбохтуу 
түһээт, бэйэтин тиистээх ыста-
каанын сиргэ тоҕо охсон түһэр-
битэ. Итиэннэ ыстанан түһэн, 
кутуйаҕы тутардыы, тииһин 
саба баттаабыта, тииһэ суох 
миилэтинэн ытыран ылбыта. 
Тапталлаах дьыбааныгар бэрт 
эрэйинэн тахсан сыппыта, ти-
иһин илин атахтарын ортотугар 
сэрэнэн уурбута уонна атахта-
рынан түөһүгэр ыга тардан куу-
спута… 

Миигин тобулу көрбүтэ, 
курдьугунаан бүтэһик ырыа-
тын тарпыта уонна хараҕын 
симэн, өлөн хаалбыта… 

Иван АНДРОСОВ 
тылбааһа. 
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«Үһү» диэнинэн бүтэр, кырдьыга, сымыйата биллибэт, 
тыллаах кэпсээн элбэх. Балартан  дьиҥ олоххо буолан аас-
пыттара үһүйээҥҥэ кубулуйан, уостан уоска тиһиллэн, 
күн бүгүнүгэр диэри кэпсэнэн эрдэхтэрэ. 

Бүгүн эйиэхэ анаан, бассаап нөҥүө “дьаарбайар» дьик-
ти кэпсээни билиһиннэриим.

Фашистскай Германи-
яны утары Аҕа дойдуну 
көмүскүүр Улуу сэриигэ 
Саха сириттэн түөрт сыл 
устата 62509 киһи ыҥырыл-
лыбыта. Онно өссө дойду 
киин куораттарыгар сулуу-
спалыы, үөрэнэ сылдьан 
барбыт дьоммутун эбэн 
кэбис. Кинилэртэн аҥаар-
дара төрөөбүт дойдулары-
гар эргиллибэтэҕэ. Сэттэ 
тыһыынча киһибит сураҕа 
суох сүппүтэ.

Сэрии устуоруйатыгар 
Ильмень күөл кыргыһыыта 
бэлиэ миэстэни ылар. 1943 
сыл олунньу 23 күнүгэр 12-с 
гвардейскай стрелковай куо-
рпус бары чаастара Новгород 
уобалаһын Старай Русса орой-
уонун өстөөхтөн босхолуур 
атаакаҕа туруммуттара. 

Бу күн аатырбыт Алек-
сандр Матросов Чернушки 
дэриэбинэ таһыгар өстөөх пу-
леметун амбразуратыгар саба 
түспүтэ! Оттон 19-с туспа 
хайыһар биригээдэтэ эмиэ бу 
күн сарсыардатыгар Ильмень 
күөлгэ кэлбитэ. Ильмень күөл. 
Күөл диэн, сахалар санаабы-
тыгар, муҥхалыыр, илимниир, 
муус ылар, ынах уулатар кыра 
күөлбүт курдук. Оттон Иль-
мень күөл 45 км уһуннаах, 35 
км кэтиттээх, 9,7 м дириҥнээх, 
сайын борохуот кытта сылдьар 
сүдү байҕала!                   

Ытык сэрии  кыттыылааҕа, 
билигин Чурапчыга олорор 95 
саастаах  Иван Михайлович 
Павлов 2015 сылга таһаартар-
быт «Улуу сэрии усталаах-ту-
оратыгар» диэн кинигэтигэр 
Ильмень кыргыһыытыгар ула-
хан болҕомтотун уурбут. 

Онно сурулларынан, аҥа-
ардас 19-с туспа хайыһар 
биригээдэтигэр Горнайтан 
66, Өлүөхүмэттэн 59, Үөһээ 
Бүлүүттэн 60, Ньурбаттан 40, 
Сунтаартан 62, Тааттаттан 41, 
Чурапчыттан 50, Мэҥэ Хаҥа-
ластан 16 – барыта 394 саллаат 
баар эбит. Бэрт кылгас кэмнээх 

кыргыһыыга кинилэртэн түөрт 
гыммыт биирдэрэ эрэ тыынна-
ах хаалбыт. 

Бу кыргыһыыга охтубут 
саллаат Петров Павел Петро-
вич туһунан  кыыһа, Сунта-
ар сэлиэнньэтин Бочуоттаах 
гражданина Евдокия Павловна 
Петрова ахтыытын билсиэххэ.

Аҕам Павел Петров Сун-
таарга Чакыр (билигин Күн-
дэйэ) нэһилиэгэр Илин Хому-
стаах диэн сиргэ 1913 сылга 
төрөөбүт. Аҕата Петр Петро-
вич Петров-Бакык, ийэтэ Ев-
докия Алексеевна Янкова оч-
чотооҕу Пушкин аатынан 
холкуос туруу үлэһиттэрэ. 

Аҕам бииргэ улааппыт, 
үлэлээбит доҕоро, билигин 
Күндэйэҕэ олорор Максимов 
Николай Павлович кэпсии-
ринэн, аҕам үрдүк  уҥуохта-
ах, куударалаах баттахтаах, 
сытыы-хотуу, бэйэтин кыанар 
киһи үһү. Холкуоска үлэлии 
сылдьан, Тимофеев Хрисанф 
Григорьевич кыыһа Мария-
ны кэргэн ылбыт. Соня диэн 
кыыс оҕоломмуттар. Онтон 
Кэмпэндээйигэ Куруҥ Үрэх 

диэн сиргэ олорбуттар. Аҕам 
туус собуотугар үлэлээбит, 
ийэм дьоно Аллыҥаттан хол-
куос сылгытын көрөллөрүгэр, 
астарын-таҥастарын бэрий-
ээччи буолбут. Бэйэлэрэ эмиэ 
сүөһүлээх, аҕыйах сыарҕа та-
балаах эбиттэр. Аны эһэбит 
идэтийбит булчут, кэлин араас 
экспедицияларга сирдьиттээ-
бит.  Онон бары бииргэ туту-
спутунан үлэлээн-хамсаан, 
быр-бааччы олорбуттар. 1938 
сылга мин төрөөбүппүн. 

1941 сылга сэрии саҕала-
нар. Нөҥүө сыл бэс ыйыгар 
эһэбин уонна аҕабын сэриигэ 
ыҥырбыттар. Эбэлээх ийэм 
оҕолорун кытта холкуоска үл-
элии хаалбыттар. Аны иккиэн 
оҕолоноору сылдьар эбит-
тэр. 1942 сыл күһүнүгэр ийэм 
Шура, эбэм Илья диэн кыы-
стаах уолламмыттар.

Аҕам сэриигэ барары-
гар 4 эрэ саастааҕым. Инньэ 
гынан, аҕабын бу диэн үчү-
гэйдик өйдөөбөппүн. Арай 
ыйытыга суох саахары ылан 
сиэбитим иһин сыҥаһа орон 
атаҕар баайбытын умнубап-
пын, оттон сирэйин-хараҕын, 
быһыытын-таһаатын туһунан 

өйдөбүл суох. Дьоммут сэ-
риигэ барыахтарыттан олох 
ыараабыта, хоргуйуу куттала 
суоһаабыта. Эбэм Луклар диэн 
ынаҕын үүтүн бары үллэстэр-
бит. Ийэм туһахтыыр, туулуур, 
тиргэлиир этэ эрээри, үгүстүк 
мэлийэн кэлээхтиирэ. Оччоҕо 
оһохпут иннигэр сукуһан оло-
рон, сылбырхай ууну иһэрбит. 
Ийэм үс кыра оҕону, эһэм ий-
этэ Настаа диэн эмээхсини 
харайара. Мин аччыктаан, 
кыайан хаампат буолбуппар, 
эбэм аахха ииттэрэ биэрбитэ. 
Онно даҕаны аччыктыырым 
ааспатаҕа, хаппыт тириини өр 
баҕайы оргутан, миин буһа-
раллара, саас бэс сутукатын, 
таба сиир лабыктатын хата-
ран, бурдук курдук мэлийэн, 
онно өссө тугу эрэ булкуйан, 
хааһы, лэппиэскэ оҥоролло-
ро. Сороҕор тоҥсоҕойу бул-
таан, тэллэйи хомуйан, онон 
миин буһараллара. Хата, 
биһиги дьолбутугар, балтараа 
сылынан эһэбит эргиллэн кэл-
битэ. Дьөлө ытыллыбыт уһун 
баҕайы синиэллээх этэ.

Кыайыы буолбута, аҕам 
суоҕа. 1946 сылга мин оску-

олаҕа үөрэниэхтээх буолам-
мын, Кэмпэндээйигэ көһөн 
киирбиппит. Ийэм туус собу-
отугар үлэлиир буолбута. Ча-
аҥҥа суукканы быһа тууһу 
оргутарга мас бэлэмнииллэрэ. 
Онтон оргуйбут уу паар буо-
лан көтөн, туус сөҥөн хаал-
бытын таачыканан таһаллара. 
Сайын балык туустааһыҥҥа 
сырытыннарбыттара. Ийэм 
соҕотох үлэһит буолан, күҥҥэ 
600 грамм килиэп биэрэллэ-
рин биэс буолан үллэстэрбит. 
Онно сороҕор тардаах хааһы-
ны эбинэрбит. Миигин, хата, 
интэринээккэ ылбыттара. Син 
тото аһаан, киһи-хара буолбу-
тум. Оннооҕор тугу эмэ ор-
дорунан, кыраларбар кэһии 
гынарым.       

Аҕам аах сэриигэ Элгээн 
Аттаах Тумулугар мустан, 
сынньана түһэн, Бүлүү өрүһү 
Лоҥкурунан туораан бар-
быттар. 1942 сыл от ыйын 16 
күнүгэр Иркутскай уобалас 
Заярскай станциятыгар хаар-
тыскаҕа түспүттэр эбит. Онно 
биэс киһиттэн үһэ чакырдар 
– мин аҕам, убайа Янков Гри-
горий Петрович уонна Ива-
нов Иннокентий Алексеевич. 

Кинилэр үһүөн сэрииттэн 
эргиллибэтэхтэрэ. Бу хаарты-
ска  ийэбэр баара, кэлин сүтэн 
хаалбыта. Ийэм бу ортоку 
олорооччу эн аҕаҥ диирэ. Кэ-
лин Күндэйэттэн суруйааччы 
Николай Егоров «Күндэйэлэр 
күн сирин көмүскэлигэр» диэн 
кинигэтигэр бу хаартыска ба-
арын көрөн, дьонтон ыйыта-
лаһан, аҕам мөссүөнүн булан, 
тыыннааҕын булбут курдук 
үөрэн аҕай сылдьабын.

Аҕам салгыы тимир суо-
лунан айаннаан, Молотов ку-
оракка тиийбит. Онно 19-с ту-
спа хайыһар биригээдэтин 2-с 
батальонугар түбэспит. 1943 
сыл олунньу 23 күнүн сар-
сыардатыгар Ильмень күөлү 
туорааһыҥҥа өлбүт. Хата, син 
элбэх киһини, ол иһигэр мин 
аҕабын, муус анныттан бу-
лан, Буреш диэн дэриэбинэҕэ 
уопсай ииҥҥэ көмпүттэр. От-
тон ийэбэр «Кэргэниҥ сураҕа 
суох сүттэ» диэн хара сурук 
кэлбит этэ. Оччолорго сураҕа 
суох сүппүттэр дьонноругар 
туох да көмө оҥоһуллубат этэ. 

Кыайыы 50 сылын туо-
луутугар Подольскайга баар 
ССРС Оборуонаҕа министи-

эристибэтин Киин архыы-
быттан «Аҕаҥ Ильмень күөл 
үрдүгэр буойуннар уопсай кы-
лабыыһаларыгар көмүллүбүт» 
диэн суругу туппутум. Били-
гин Ильмень күөл кытылыгар 
Саха сирин Бырабыыталысты-
бата туппут улахан пааматын-
ньыга баар. Онно 2007 сылла-
ахха кыыһым Попова Альбина 
Феликсовна баран, эһэтин аа-
тын булан, дойдутун буорун 
кутан, сибэкки ууран кэлбитэ. 
Оттон Дьокуускайга Ильмень 
күөл буойуннарыгар туруорул-
лубут пааматынньыкка аҕам 
аата эмиэ баар. Чакыртан үс 
буолан Ильмеҥҥэ охтубуттар: 
Парфенов Трофим Алексее-
вич, Трофянов (Петров) Илья 
Алексеевич уонна мин аҕам 
Петров Павел Петрович.  Биир 
дойдулаахтарбыт оонньо-
он-көрүлээн ааспыт Аттаах 
Тумулларыгар 2010 сыллаахха 
Ильмень күөл үс сэрииһитигэр 
өйдөбүнньүк пааматынньык 
туруоруллубута. Бу ытык сир-
гэ сотору-сотору көлүөнэлэр 
көрсүһүүлэрэ ыытыллар, ытык 
дьоммут ааттарын ахтан-сана-
ан ааһабыт. Ким да умнуллу-
бат, туох да умнуллубат!

Олунньу 20 күнэ 
2018 с.

Аҕам аата суруллубут 
Аттаах Тумуллааҕы паама-

тынньык аттыгар 


