
 эйгэлэрэ» 

Кырачааннарга хоhооннор 

 

«Кыыллар  



Манан куобах 

Мэник куобах 

Манан хаарга 

Ойуолуур. 

Манан куобах 

Куттас куобах 

Талах быыЬынан  

Одуулуур. 

 



СаЬылчаан, саЬылчаан 

КыЬылчаан саЬылчаан 

СаЬылчаан, саЬылчаан  

Кеп туулээх саЬылчаан 

СаЬылчаан, саЬылчаан 

Албынчык саЬылчаан 

Хара тыа маанылаах  

Кыылчаана буола5ын. 

 



Тыа быыЬыгар тыатаа5ы 

Турар ээ, о5олоор 

Ити эЬэм улэтэ 

Миэхэ онорбут оонньуура.  

 



Куобахчаан кырачаан 

Куобахчаан мананчаан 

Куобахчаан хачыаллыыр 

Куобахчаан ырыа да ыллыыр 

 



Ийэм баайбыт эЬэчээнэ 

Сып - сымна5ас минньигэс 

Миигин керен олус уерэр 

Муетунэн кундулуех буолар. 

 



Куелгэ хомус быыЬыгар 

Кусчаан уста сылдьар 

О5олоор, эЬиги тыытыман 

Кусчааны ургутумэн! 

  

 



Тыа5а мастар луохтуурдара 

Торулуур Тонсо5ой  буолар 

Мастан маска кете сылдьан 

Тонсуйара иЬиллэр. 

  

 



Олус кэрэ кестуулээх 

КыраЬыабай кеп туулээх 

Тыа маанылаах кетере 

Улар диэн буолабын.  

 

 



ЭЬэ тыа5а олорор 

ЭЬэ кыЬын утуйар 

ЭЬэ кыра о5олоох 

ЭЬэ суду куустээх. 

  

 



Уу дьиэлээх, уу олохтоох 

Муора балыга буолабын  

Лапчааннарбын, кутурукпун 

Куускэ-куускэ хамсатабын 

Ууга уста оонньуубун 

Уу оло5ун ордоробун. 

 
 

 



Икки куобах иллээхтэр 

Иккиэн бииргэ оонньууллар 

Биирэ манан, биирэ борон 

Иккиэн олус кердеехтер. 

  

 



«Хаар-хаар барахсан» 

Кырачааннарга хоЬооннор 



ТаЬырдьа тахсаммын 

Хаарынан оонньооммун 

Текунук-бекунук 

Хаар киЬи онордум 

Тонуо диэн баайаммын 

БэргэЬэ кэтэртим 

Ол онтон уерэммин 

Олустук астынным. 

 



Мин до5орум хаар киЬи 

Олус кердеех, бэЬиэлэй 

Миигин еруу кэтэЬэр 

Оонньуохха диэн ынырар 

  

 



Ийэбин кытта кемелеен 

Хаары мунньан, чемехтеен 

Хаар кыыЬы уонна хаар уолу 

Онорбуппут толкуйдаан. 

  

 



Кумаа5ыттан оЬуор быЬан 

Хартыынаны киэргэттибит 

Олус кэрэ кестуу буолан 

Кэрэхсэтэр кун ахсын. 

  

 



Мин хаар киЬим кып-кыра  

Бэйэм курдук тегурук  

Бэйэм курдук бекунук 

Теп-тегурук тебелеех 

Хап-харачаан харахтаах 

Кып-кырачаан илиилээх 

Мип-минньигэс мичээрдээх. 

  

 



Мин бэйэм кырабын  

Детсадка сылдьабын 

Мин хаары таптыыбын 

Хаар киЬибин саныыбын. 

 



КыЬын буолла, хаарбыт тустэ 

Дьиэбит таЬа манхайда 

Салаасканан сырылыахпыт 

Хаарынан бырахсыахпыт. 

  

 



Харыйа тула эргийэн 

Хаардар ункуулээн эрэллэр 

Араас енунэн тырымнаан 

Дьэрэкээн еннеех эбиттэр. 

  

 



Хоту дойду кыргыттара 

Хаары олус таптыыллар 

Халыннык танналлар 

Хаары кытта ункуулууллэр. 

  

 



«Сандал Саас» 

Кырачааннарга хоhооннор 
 



«Чуораанчыктыын до5ордос» 

Кырачааннарга хоhооннор 

 



Чуораанчык, чуораанчык 

Мин чугас до5орум 

Кэпсээннин, сонуннун 

Куннэтэ куутэбин. 

 



Кэллэххинэ уерэммин 

Сонуннаргын аа5абын 

Таайбараннын таайабын 

Ойууларгын керебун. 

 



Чуораанчыкпыт биЬиэнэ 

Элбэххэ иитэр-уерэтэр 

УруЬуйдуурга, суруйарга 

Араас оноЬугу онорорго. 

 



Чуораанчыктыын билсиЬиэн 

Сананы билиэн-керуен 

Тереебут дойдугуттан са5алаан 

Аан дойду устун айанныан. 

 



Чуораанчык сурунаал 

Кырачааннарга анаан 

Ньургун уонна Ньургуйаана 

Салонун улэлэтэр. 

 



Ийэм, а5ам уонна мин 

Чуораанчыгы сурутабыт 

Сахалыы тыллаах со5отох 

Сурунаалбытын себулуубут. 

 



Чуораанчыкка суруттарыан 

Элбэ5и билиэн-керуен 

Куонкуруска кыттаннын 

Бириискэ да тиксиэн. 

 




