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Дмитрий САВВИНОВ. О±о сааґым ахтыл±аннаах 
аргыстара. Ахтыы.
Уйбаан БАХСЫЛЫЫРАП. Сэрии дьыл±а буол-
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ПРОЗА

Биир, үөһэ-бөҕө өһөгөйдөөх санаалаах, 
үөдэн уола сордоох уот-уорумтаҕай, 

халлааны алын күлэр-таллан өрөһөтүнэн, 
силлиэ-бол лоо сир дьиттэнэн, Аан-ийэ дойду 
дьахтар туоһах татын саҕа буолан, туналыйан 
көстөр үр дүгүнэн көтөн күүгүнэтэн испит.

Ол иһэн Орто-Курбуу дьаҕыл дойдуну таҥ-
нары одуулаан суһумнаан испитэ; хараҕын уота 
субурҕан сындыыс буолан, Аан-ийэ дойдуга 
таҥнары сатыылаан, куоттарбат тоҥуольдьут, 
са һыарбат кэрэһит буолан түспүт...

Ол киэһэ Орто-дойду ойуута, Аан-дойду 
мандара, Ийэ-дойду симэҕэ буолбут, көрөртөн 
сүөл үчүгэй, этэртэн илэ дьикти, анаарартан 
алыс бэрт Хапхаас (Кавказ) ыраахтааҕытын 
баар эрэ маанылаах кыыһа Тамаара диэн 
барахсан, сүктэр үөрүүлээх үтүө күнэ буолан, 
ойньоон-дьоройо, үҥкүүлээн күөгэйэ, ыллаан 
сыы йылла сылдьара үһү...

Ону көрөн баран, үөһэ уола муус болуо 
сүрэҕэ долгуйарга дылы гынна, сымара таас 
быа ра маньньыйарга дылы гынна, хатарыылаах 
батас курдук хараҕын уота халтарыйарга дылы 
гынна...

Таҥнары суодуйан, элиэтээн түһэ кэллэ даа, 
Хапхаас ыраахтааҕытын дыбарыаһын иһи гэр 
сиик буолан симэлийдэ, көстүбэт буолан сө-
рүөһүннэ...

Сол күнтэн ыла Тамаара сарыабына утуйар 
уута уу буолбата, олорор олоҕо олох буолбата, 

ЈКСЈКҐЛЭЭХ ЈЛЈКСЈЙ 

АБААҺЫ АНДАҔАРА 
(Михаил Лермонтов «Демон» поэматыттан 

Јксікµлээх Јліксій кіІµл тылбааґа)

Иван Осипов уруґуйа.
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Күлүктэрэ көстүбэт кулуттарым түстэринэн,
   төлкөлөрүнэн;
 Андаҕайабын 
Халлаан аанньалларын харыһыктаах   

   батастарынан;
 Андаҕайабын 
Сырдык сыдьаай-маҥан халлаанынан;
 Андаҕайабын
Алларааҥы адьарай амырыыннаах таан-  

   таратыытынан, 
Ымыылаах аан дойду ыраас ытыга туох   

   баарынан;
 Андаҕайабын 
Сир ийэ хотун симэҕэр холобурдаах   

  бэйэҕинэн, 
Оҥоруулаах уһук чааһыҥ туоларыгар 
Хараҕыҥ уота умулларынан,
Үөрүүлээх үтүө күннээҕи үчүгэй мөрсүөҥҥүнэн;
 Андаҕайабын 
Куһаҕан куруһунун булбат уоһуҥ тыынынан,
Норуллар нуолур солко суһуоҕуҥ долгунунан;
 Андаҕайабын 
Дьол туоларынан, туску улаатарынан,
Өрөгөй үрдүүрүнэн,
Эрэй-буруй эгэлгэ бэрдинэн,
Муҥ-сор муҥутуур улаханынан;
 Андаҕайабын 
Эйигин таптыыр сүрэҕим үөрүүтүнэн,
Санаам маньньыйыытынан, өйүм үчүгэйинэн;
 Андаҕайабын 
БүгүҥІүттэн ыла өһөгөйдөөх 
Үөдэн санаам үрэлиннин,
Сарсыҥыттан ыла саппахтаах 
Сатаналыы санаам сайҕаннын;
 Андаҕайабын 
Бү күнтэн ыла 
Мин өйүм сүлүмэтэ 
Ким даҕаны сүрэҕин сүөгүрпэтин,
Санаатын саппаҕырпатын».
Инньэ диэн баран, бии баҕадьы, кыыһы 

уоһуттан угуруур; ол, кини күтүр угураабыта 
сүлүмэ буолан сүрэҕэр түстэ даа, кыыс со-
ҕотохто эрэ өлөр саҥата иһиллэн хаалла. 
Абааһы дууһатын хаайа харбаан ылан, халлаан 
диэкки өрө көтөн күгүнээтэ. Ол көтөн истэҕинэ 
киҥкиниир киэҥ халлаан кирбиитигэр бии, 
андаҕанар харыһыктаах батастаах, халлаанын 
аанньала хаайа турар эбит. «Чэ, абааһы! Бу 
айыыта-харата суох барахсаны Орто-дойдуга 
эрдэҕинэ эн сөбүн муҥнаатыҥ, аны сырдык дуу-
һата биһиэнэ!»

1908 с.

ПРОЗА

аһыыр аһа ас буолбата; түүнүн буоллаҕына 
түү лүгэр көстөр, күнүһүн буоллаҕына битигэр 
биллэр буолла бии баҕадьы.

Ый хонугун тухары муҥнанан баран, Тамаара 
барахсан ыксаан, Кыыс манастыырыгар баран 
манаахха киирдэ.

Адьарайа манастыыр диэн батыспат буолбата: 
барык курдук хара киһи буолан, хаҥас санныттан 
тайанан туран, санаатын аралдьытан Таҥараҕа 
үҥтэрбэт буолла.

Кыыс барахсан кыһалҕата эбии кытаатта, 
муҥа-соро улаатта, эрэйэ эбии элбээтэ.

Ол буола сылдьан, биирдэ ыксаан ытыы бы-
лаастаан саҥарар: «Орто-дойду дьонугар куһа-
ҕаны оҥорбут буруйбун булуммаппын, Аан-
дойдуну анаарбытым тухары сааттааҕы та-
һаарбыппын сатаан санаабаппын, Аҕа-Таҥарабар 
айыыны оҥорбуппун адьас билбэппин. Ону 
бу миигин туох кэлэн буулаатыҥ-муҥнаатыҥ, 
ким кэлэн эдэр-чэгиэн бэйэбин эрэйдээтиҥ, 
эймэниттиҥ?.. Үөһэттэн төлкөлөнөн түстүҥ дуу, 
алларааттан анатан таҕыстыҥ дуу, Аан-дойду 
сай-күдүө салгыныттан салаттаран саардыҥ 
дуу? Айыыгын дуу, абааһыгын дуу? Кыһалҕаҥ-
наадаҥ ханныгый, аатыҥ-суолуҥ тугуй?»

Онуоха абааһыта: «Мин киммин да билим-
мэппин, арай мин эйигин таптааччыкпын, ону 
эрэ билинэбин», – диир.

Кыыс ыйытар: «Ол миигин таптыыр буол-
лаххына, таптыыр бэлиэҥ тугуҥ баарый?»

«Күн анныгар, сир үрдүгэр сүрэхтэн тө-
лөрүйэн тахсыбыт түмүк тылтан ордук, албас-
таах санааттан талыллан тахсыбыт албан 
андаҕартан ордук ыарахан иччилээх бэлиэ баар 
буолуо диэбэппин», – диир абааһы.

«Чэ! Ол андаҕарыІ тугуй, андаҕай», – диир 
кыыс.

 «Андаҕайабын 
Аан дайды бастаан айыллыбыт чааһынан,
Кэнэҕэс кини кэм-кэрдиитэ ситэринэн;
 Андаҕайабын 
Айыы альдьархайдаах саатынан,
Сытыйбат кырдьык кыайыытынан;
 Андаҕайабын 
Кыаттарар кырыыстаах кыһыытынан,
Кыайар кылгас ымсыытынан; 
 Андаҕайабын
Эйигин кытары көрсөрүм үөрүүтүнэн,
Адаҕыйан турар арахсыым абатынан;
 Андаҕайабын 
Ахса биллибэт адьарай аймаҕа    

   бырааттарбынан,
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I
СЫРДЫК СЫДЬААЙ

Алаадьы курдук тігµрµк алаас халдьаайытын 
µрдµгэр кэІэс бааґына нэлэґийэр. Солко 

кэриэтэ сымна±ас батта±ы имэрийэн сэксэІнэтэр 
курдук, тыал балаґата киистэ кутан эрэр бурдугу 
ірі-таІнары, уІа-хаІас долгуґута хоІкуІнатар. 
Бу Маппый о±онньор ірдіі±µтэ уолаттарынаан 
хара тыаны солоон оІостуммут бааґыналара 
этэ. Ол билигин холкуос биир бастыІ 
бааґыната буолан турар. Бааґынаны эргиччи 
хатыІ мастар µрµІ сотолоро кылбаґаллар. 
Бу алаас кµілµгэр саас аайы хаастар тµґэн 
сынньанан ааґааччылар. Чоруун кэрэ бэйэлээх 
кітірдірµ ким да бултаспат буолара. Кинилэр 
алааґы бэйэтин таптаан, ону ааґан, манна 
олохтоох икки атахтаа±ы эрэнэн буолуо, тµґэн 
іріін, сынньанан, салгыы ыраах айаннарыгар 
кітіллірі. Алаас арыый намыґах, аппатыІы 
іртµнэн сыыры таІнары µµнэн тµспµт, µрµІ 
хаастары кытары кэрэлэринэн куоталаґардыы 
кылбаґар, µтµікэн толуу хатыІнардаах чараІ 
бэрдэ намылыйа суугунуур. ЧараІ аттыгар 
алаас іссі биир кэрэтэ, Саха сирин симэх отун 
эгэлгэлэриттэн бастыІа – сардаана тэтэрэ µµнэн 
силигилиир. Биирдии укка хастыы да тібі µµнэн 
хара±ы манньытар.

Маннык µтµікэн алааска кµнµ кірбµт, биґигин 
ыйаабыт Ґµйэ кыыс бэйэтэ эмиэ нарынтан 
нарын быґыылаах-таґаалаах, чо±улуччу кірбµт 
хап-хара харахтара ірµµ истиІ мичээринэн 
сыдьаайаллар. Сардааналыы кіні таґаалаах, 
уолан бэрдин сµрэ±ин сµµйµіх номо±он сэбэ-
рэлээх, эйэ±эс µтµі майгылаах кыыс. Кини бµ-
гµн дьонугар до±ор уолун билиґиннэрэ илдьэ 
иґэр. Уол дьонугар сылдьыбыттара. Кырдьа±ас 

а±ата, бииргэ тіріібµт быраата соґуччу кэл-
бит µірµµлэрин кистээбэтэхтэрэ. Биир кэм ис-
истэриттэн мичээрдэґэ турбуттара. Кµґµн µлэ-
хамнас µмµрµйбµтµн кэннэ, аныгы олох сиэринэн, 
сэмэй уруу тэрийиэхпит дэспиттэрэ.

Ґµйэ а±ата Маппый о±онньор эдэригэр ба-
ла±анын алааґын илин іттµгэр, тыа са±атыгар 
туппута. Бу – кыстыга. Оччолорго туруорбут 
сэргэтэ эргэрбит, µгµс хаар-ардах µрдµгэр 
µІкµµлээн, тыал-куус мискийэн хараарбыта, 
хайыта барбыта сµрдээх. Буолумуна, онноо±ор 
кини, эдэр-сэнэх эрдэ±инэ кэлэн-баран элэс-
тэммит бэйэтэ, о±он ньор буолан нµксµллэн 
хаал ла. Аргыый а±ай хааман лэппэрдиир. Сыл-
хонук сыыдам, аас пыта эрэ баар. «Бу саамай 
кыра о±ом Ґµйэм улааппытын кір», – диэн 
саныы-саныы сµгэ уктуу олордо. Балачча ір 
бадьыыстаґан, µлэтин бµтэрэн, сиґин туттан, 
айак калыы-айаккалыы ай гыстан турда. Айан суо-
лунан иґэр дьону ча рапчылана-чарапчылана 
балачча кірін кыІас таста. Кыыґын да, аргыс-
таґан иґэр уолу да биллэ. Дьиэтигэр киирэн:

– Дьон иґэр, дьиэ±ин ірі тарт, – диэн сааґыра 
быґыытыйан эрэр эмээхсинин соруй да. Бэйэтэ 
кімµлµігµн оттон, чаанньыгар ып-ыраас муус 
уутун кутан кылыгыратан, оргута уурда. Ґµйэлээх 
киирэн кэллилэр. 

– Ыаллар, туох сонун баар? КэпсиэІ, – диэт, 
уол о±онньорго илиитин уунна.

– Ийээ, а±аа, бээ, мин чэй бэлэмнэґиим, – 
диэт, Ґµйэ со±уруокка кэннигэр тµстэ. 

– Дьэ, Маппый о±онньор, Ґстµµнньэ эмээхсин, 
мин эґиги о±о±утун таптыыбын, биґиги кинилиин 
ыал буолуохха диэн сіпсіґіммµт, бу эґиэхэ 
кэллибит. Ону эґиги, кыыстаах дьон, туох диигит?

– Биґиги кыыспыт бэйэтэ сібµлµµр буолла±ына, 
туох диэн утарыахпытый? Ґчµгэй олохтоох ыал 

Ульяна БОСИКОВА-СЫГЫНА

ОЛОХ СУОЛА 
(Сэґэн)

Тыыл бэтэрээннэрэ ийэм Ульяна Максимовна Протопопова, 
а±ам Дмитрий Ионович Лукачевскай сырдык кэриэстэригэр аныыбын.
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буолуІ. О±олоох-уруулаах, сµіґµлээх-сылгылаах, 
дьоллоох-соргулаах ыал киэнэ мааныта, дьоґуна 
буолуІ! – Маппый арыылаах лэппиэскэни уотугар 
биэрдэ. Ґстµµнньэ тиэстэ охсон алаадьылаан, 
бэрт минньигэс сыт алаас устун тар±аата. Дьол-
соргу кынаттаах чахчы дьоро киэґэ кэпсээнэ 
кэтирээтэ, саргыта сыдьаайда.

* * *
Хайдах эрэ син µчµгэй сайын µµнµі±µн 

билгэлиэх курдук, саас салаллан кэлэн, самаан 
сайын диэки охтон эрэрэ. Ол эрээри, µірµіх-
кітµіх оннугар, дууґаны баттыыр, санааны ай-
мыыр туох эрэ бадык-бµдµк кµлµктээх ыарык 
баара. Барыны бары билэр-кірір, кістµбэт 
эйгэ кистэлэІнэрин эттэринэн-хааннарынан уду-
ма±алыыр туспа дьарыктаах сорох дьон куттара 
туохтан эрэ ытырыктатара, уйул±алара хамсыыра. 
Дьон боростуой ітті кµн-дьыл эккирэтиитигэр, 
кµµстээх µлэ µіґµгэр сылдьан олох ірµµ бу 
курдук сымна±астык уста туруо±унуу саныыра, 
оччо-бачча санаатын аралдьыппакка нус-хас 
олороро.

Кµнµстэри-тµµннэри ірі кµµрбµт тµбµктээх 
кэм, сиэмэ ыґыытын кµµстээх µлэтэ бµтэрэ 
кэлбитэ. Холкуос бары бааґыналарыгар сииги 
куоттарбакка сиэмэ ыґыллыбыта. Бааґыналар, 
оттонор ходуґалар кµрµілэрэ абырахтанан, 
сорох сиргэ саІалыы тутуллан бµппµттэрэ. 
Уґун кыґын кыґал±алаах кытаанах кыстыгын 
сымна±астык туоруурга саамай эппиэттээх от 
µлэтин кэмигэр диэри, быыґык кэм µµммµтэ. 
Арыый астаах-µіллээх кµґµнµ кµµппэккэ, икки 
ыал чугас аймахтарын мунньан, уоллаах 
кыыстара холбоспуттарын бэлиэтээбиттэрэ. 
Алгыс этиллибитэ, ырыа ылламмыта, тойук 
туойуллубута.

Ґµйэ киэґээІІи ыамын бµтэрэн, µµтµн учуоч чук-
ка туттаран баран, бала±аныгар киирбитэ. Кэргэ-
нэ Ылдьаа кэлэн, чэй оргуппут этэ. Атын ыыппыт 
быґыылаа±а, кістµбэт. Дьукаахтарын ийэлэрэ 
Ааныска киэґээІІи аґылыктарын остуолга тарда 
сылдьара. О±онньоро Јліксій таґырдьа кµлµккэ 
илимин абырахтыы олороро. Кини бу холкуоска 
бостуук. Улаатан эрэр кыргыттардаах Ааныс кі-
мілііґііччµтэ элбэх буолан, ким хайа иннинэ 
ынахтарын ыан бµтэрээччи. Тµргэн туттунуулаах 
Ґµйэ ірµµ иккис бочуоттаах миэстэ±э тиксээччи. 
Матырыас, Суоппуйа, Балбаарыс утуу-субуу 
аа-дьуо сэґэннэрин-сэппэннэрин ортотугар бµ-
тээч чилэр. Кинилэр хаґан да ыксаабыттара 
бил либэт, ірµµ нап-на±ыл, толуу, бидилийбит 

бэйэлээхтэр, бµтэр уґуга суох кэпсээннээхтэр-
ипсээннээхтэр. Кыргыттар чуумпу киэґэлэргэ та-
ґырдьа аґыылларын сібµлµµллэр. Бу да киэґэ 
Матырыас бідіІ кµлµµтэ лаґыгырайан олорор, 
онно эпсэн Балбаарыс кµлэн чачыгырыыра 
иґиллэр. Кэпсээннээх Суоппуйа тітілі суох 
кір діі±µ кэпсээн, дьµігэлэрин µірдэ олорор 
быґыылаах. Ону сэргэ кыра-кырбас о±о аймах 
оонньоон аймалаґар айдаана тохтоон ылбат. 
Ньирэй кірііччµлэр ньирэйдэрин ыІырар «мээх-
мээх» дэґэр саІалара эйээрэр. Топпут ынахтар 
Јліксій оІорбут бідіІ тµптэлэрин таґыгар 
сытан эрэн кэбинэн наччаІнаґаллар, сорохторо 
тіттірµ-таары аалыІнаґаллар. Сорох топпотох 
ынахтар кµрµі ніІµі мэччийэн кирдиргэтэллэр. 
Сайылыгы тµптэ минньигэс сыта тунуйа кууспут. 
Нуурал киэґэ µтµітэ µµммµт. КиэґээІІи аґылык 
кэнниттэн Ааныс остуолугар иистэнэр тэрилин 
тардынан, са±алаабыт µтµлµгµн тигэн барда. 
Оттон Ґµйэлээх Ылдьаа, сайылык тыатын са-
±атыгар тахсан, бэйэ-бэйэлэрин унаарыччы кір-
сін, мичээрдэґэ олордулар, харахтарыгар уос-
тубат таптал уота сыдьаайар. 

Кµілтэн µрµІ туман µллэн тахсан бастаан 
алаас хотоолун устун тар±анан хонууну толордо, 
онтон сыыйа халлаан диэки харбаста. Лаглайбыт 
хатыІ намылыспыт лабааларын анныгар 
куустуґан олорор уоллаах кыыґы дьонтон кистии 
µрµІ тµµ быыґынан саба тарта. Таптал аптаах 
кыыма хаарыйда, сыдьаайа умайа угуйда. Эдьэн 
Иэйиэхсит тиксиґиннэрэр ууга-уокка киллэрэр 
имэІин уота кычыгылата кууґан, таала уулла 
сыллаґа-уураґа олордулар.

– Ґµйэчээн, до±орум сыыґа, чэ-иий, ким да 
кірбіт.

– Кэбиис кэбис, ким эмит истиэ.
 – Бала±аммытыгар хата истиэхтэрэ, кімµґµм 

сыыґа-а, – Ылдьаа ип-итиинэн а±ылыы тыынар 
тыына, кулгаахха сибигинэйэр саІа барыны 
быґаарда. 

Ґллэн турар хойуу туман, намылыйан тµспµт 
быыс, тµµ ньаассын суор±ан буолан, уохтаах 
таптал минньигэс имэІин туора харахтан, истэр 
кулгаахтан кистээн кэбистэ. Ґрµт µіґэ иитиллэн 
кэлэ турар таптал имэІин уотугар ійдірµн, 
санааларын сµµйтэрэн, кыыстаах уол иэйэ-сайа 
таптаґа сыппыттара.

* * *
– Ґµйэ, бµгµн хойутуу кэлэбин. Ар±аа алаас-

тарбытын кэрийэн кірі барабын. Таарыйа 
окко ким тіґі бэлэмнээ±ин кірµім. Бэ±эґээ 
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саІа хотуурдары ыллара киґи ыыппыппыт. Ат 
сыар±атын, сэбин-сэбиргэлин Акыым бэрийэр. 
Кыраабыл, атырдьах ахсаана а±ыйах. Сэмэн 
ыалдьан бэ±эґээ а±ыйа±ы оІорбут этэ. Бу 
маннаа±ы Јліксійгі ити эттим. Кини эмиэ 
оІорсуо. 

– До±оор, µтµлµктэргин бµтэрэн эрэбин. 
Хонтуора±а уонна туох сонун баар? Хантан 
хонтуора±а хаайтаран олоруоІуй? Хонуу µлэтин 
биригэдьиирэ киґи µлэІ саамай µгэнэ тиийэн 
кэллэ±э дии. 

– Бэрэссэдээтэл Јндірій Сэмэнэбис оройуоІ-
Іа мунньахха барбыта. Аан дойдуга быґыы-
май гы бірµкµтэ суох µґµ. Ар±аа Дьобуруопа±а 
µлµгэрдээх сэрии ірі µллэн тахсыбыт. Улуу 
Сталин ньиэмэс дойдутун салайааччытын кытта 
сэриинэн тµґµспэт дуогабардаах µґµ. Онон дой-
дубут арыый эрэллээх курдук да… Ким билэр… 
Кµн-дьыл кірдірµі. 

– Суоппуйа-а, ньирэйиІ тахсан ийэтин эмэн 
эрэр, – диэн таґырдьаттан хаґыы иґилиннэ.

– Ээ, сатана баара, – ыксаабыт саІаны кытта 
атах тыаґа тибигирэйэ турда. 

– Ґµйэ, эн сарсыардааІІы ыамІын ыы 
сырыттаххына, дьоІІор баран кэллим ээ. 

– Эс, оччо тµргэнник дуо? Хайдахтар эбит? 
– ЭтэІІэлэр. А±а±ар о±ус сыар±атын оІор-

торобут. Сыар±а сыІаахтарын бэлэмнээбит уон-
на хайыы-µйэ са±алаабыт. БыраатыІ кімі бі-
±і киґи, доор. ИйэІ о±ом кэлэ да сылдьыбат, 
а±ынным а±ай диир.

– Хайа, бу чэйбит тіґілііті? – диэбитинэн 
Јліксій киирэн кэллэ. – Ылдьаа, мин кыраабыл 
угун быґан кэллим. От ілгімі суох эрээри ситэн 
эрэ курдук кірдµм. 

– Ээ, оннук. Сотору оттуу тахсабыт. Кілілір 
аттарыллан тураллар, биригээдэлэр бэлэм нэр. 
Ити тэриллэрбит ситэ иликтэр. Ат сэбэ ым-
пыга-чымпыга элбэх, кыраабыл эмиэ ыллыІ да 
тµргэнник тута оІоґуллубат. Хата, о±он ньот-
торбут, илиилэрин µлэттэн араарбат буо ланнар, 
барыбыт бары син бµтэн, ситэн иґэр. 

Ааныска кµірчэх ытыйан бидилитэн остуолун 
ортотугар уурда: «Оруоса, киирэн аґааІ», – 
диэ тэ. Утуйа сыппыт Маайыс, ити хаґыыттан, 
уґукта биэрэн, олоро тµстэ. Хара±ын туора-
маары соттумахтаат, таґырдьа ыстанна. Сотору 
кыргыттар тэІІэ киирэн, аґаан бардылар. 

Ґµйэ, чэй иґээт, дьонун билсэ барда. Кинини 
ийэтэ мµґµлгэтин туолан иґэн о±оломмута. 
Инньэ гынан, элбэх о±оттон саамай кырата, 
этэргэ дылы, оґо±ос тµгэ±инээ±и о±ото, эбиитин 

тыыннаах хаалбыт со±отох кыыґа буолан, о±он-
ньорунаан иккиэн наґаа атаахтык ииппиттэрэ. 
Эдэр сааґыгар эмискэ ыалдьан ілбµт уолларын 
уолун – сиэннэрин иитэ ылбыттара, улаатан эрэр. 
Кинилэр бэйэлэрин кыанар ыал этилэр. Холкуоска 
киирэллэригэр, о±олоругар биирдии ына±ы, бэ-
йэлэригэр биир ына±ы, о±уґу хаалларбыттара. 
Сµіґµлэрин соро±ун, атыыр о±устарын, аттарын, 
биэлэрин холкуоска холбообуттара. Эдэрдэр 
кыґамматахтара. О±онньордоох эмээхсин, ха-
раас  тыбыт омуннарыгар, хас да кµн сыта мээ-
рик буолбуттарын санаан ыла-ыла, Ґµйэ дьонун 
алааґын са±атыгар киирдэ. 

– Хайаа, кыыспыт иґэр, – диир ийэтин саІатын 
истэн, хаамыытын тµргэтитэн сэгэйэн истэ. 

– Ийээ, а±аа, дорооболоруІ! 
– Сыччыай, кэлбитиІ аата µчµгэйин. А±аІ 

илимиттэн собо бі±інµ ылла. Бу µілэ сылдьабын. 
Ыл сиэ. 

– Ийээ, кыра бурдук уонна куґуок саахар 
кэґиилээхпин, Ылдьаа бэ±эґээ а±албыта.

– Дьэ, бэрт µчµгэй, алаадьылыам. БыраатыІ 
Миисэ оІорбут сыар±аларын туттара барбыта. 
Кэлэн саахар сиэн тіґі эрэ µірэр. 

– Ылдьаа тугу кэпсиир? – Маппый о±онньор 
сонуну истээри мылаллан олорон ыйытта. 

– А±аа, кини ону-маны кэпсиир солото суох. 
Наґаа хойут кэлэр, наґаа эрдэ барар. 

– Буолуо, бу µлµгэр от кэмэ кэлбитин кэннэ 
хантан кини олоруо, иллэІнэниэ баарай? Сааґын 
µчµгэй сайын кэлиэх курдуга да, ардах аанньа 
тµспэккэ, аґыІа туруох чинчилээх. Дьэки-курус 
сайын са±аланна. Тугу тµµйэн эрдэ±э буолла, 
– диэн этинэн-хаанынан ону-маны удума±алыыр 
Ґстµµнньэ эмээхсин санньы-курус туттан кимиэхэ 
да туґаайбакка саІарда. 

– Кырдьык, дьиибэ сайын. Окко киирии 
субу кэллэ, ардах суох. От иинэ±эс. Дьэ, 
кэлэн ардахтаан абыраабата буолуо, хата, оту 
атахтыа, – о±онньор кураанах хамсатын соппойон 
суубур±атан ылла. 

– Тµµл-бит эмиэ мілтіх, туох µлµгэр буолаары 
гынна±ай? Сыччыай, Ылдьаа тугу эмит быктарар 
дуо? Хомуньуустар кистииллэрэ буолуо, – эмээх-
син туоґулаґа олордо.

– Соччолоо±у кэпсээбэт. Ба±ар, кистэтэллэрэ 
буолуо. Хомуньуустар µнµр мунньахтыы сыл-
дьыбыттара. Ылдьаа дійбµт курдук буолан кэлэн, 
тута оронун булбута. Наґаа сылайбыт дуу, биитэр 
ыалдьыбыт дуу диэн тугу да туоґуласпата±ым.

Дьонугар таптыыр аґын, µілµллµбµт собону 
тото сиэн, эбиитин балык кэґиилээх кыыс сотору 
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дыгыйа µктээн, чараас тыаны ір гыммакка быґа 
тµґэн сайылыгар кэлбитэ.

II
СОР ААНА

Алдьархайдаах иэдээн ыган иґэр сибикитин 
сэрэйбэккэ, эдэр дьон кµлэ-µірэ сырыттахтарына, 
сэрии са±аламмытын туґунан ынырык су-
рах кэлбитэ. Сайын сэриини кытта тэІІэ ула-
рыйбыта, кµнµн кірді±µнэ тыалыран сил биэ-
тэнэрэ. Киґи дууґатын амньырытар тоІ бы-
лыттардаах тымныы кµннэрдээх сайыІІа 
кубулуйбута. Тірµт да иинэ±эстик µµммµт от 
куур бута, хаппыта. Дьон эдэрэ сэрии кэмин ута-
лытыллыбат балаґыанньатынан, фроІІа ыІы-
рыллан, то±о тардыллыбыт харах уутун ор-
тотугар, саба халыйбыт алдьархай быыґыгар 
сэриигэ аттаммыта. Холкуос кураанахтаммыта, 
дьоно-сэргэтэ а±ыйаабыта. Иэдээн дьиэни, 
ыалы барытын іІійбµтэ. Саатар байыаннай 
ба ла ґыанньа диэн, сэриигэ ыІырыллыбыттары 
дьоннорун кытта бырастыылаґыннарар бириэмэ 
биэрбэккэ хомуйан, грузовой массыына±а олор-
дон илдьэ барбыттара. 

Ґµйэ кэргэнэ Ылдьаа быраатынаан бастакы 
хомуурга барбыттара. Сэриигэ аттанааччылар 
бары сотору эргиллэн кэлиэхпит диэн эрэл 
санаалаах бараахтаабыттара да, хастара ол уот 
олгуйтан ордон кэлээхтииллэр. Ґµйэ кэргэнэ: 
«Тіннµбэт дьыл±аланнахпына, эн миигин аґыйан, 
ытыы-соІуу со±ото±ун сылдьаайа±ын, кэргэн 
тахсан, олохто олороор», – диэхтээбитэ.

Холкуос сµіґµтэ аґара кырыымчыктык кыс-
тыыра саба±аламмыта. Былааннаммыт от аІаара 
эрэ оттоммута, ону да тірдµгэґэ, иІэмтиэтэ 
суо±а буолбута, аґыІа сиэн иэдэппитэ. «Сырдык 
суола» холкуос бырабылыанньата, бэрэссэдээтэл 
Андрей Семенович ыксааннар, нэґилиэк кµіл-
лэрин хомустарын салааны да ордорбокко хо-
дуйарга, µрэххэ былах, хатыІ мастары суул-
ларан намчы лабааларын быґан, сµіґµгэ сиэ-
тэргэ эппиттэрэ. Анал биригээдэ тэрийэн, хатыІ 
лабаатыттан сиилэс оІорон барбыттара. Ол 
дьаґалы ылынан, Сэлип о±онньор бэйэтин алаа-
ґын бідіІ кµілµн хомуґун ходуйа сылдьан, 
дул±аттан иІнэн тымныы ууга таІастары-май-
дары бар гына тµс пµтэ. Киниэхэ кімі±і Лэ гиэни 
ыыппыттара тµ бэґэ кэлэн, уот оттон, онно иттэн, 
о±онньор, хата, тымныйбата±а. Лэгиэн уус бу 

эрэ кµн хомус ходуйа кэлбитэ. ДьиІэр, бэйэтин 
тустаах µлэтэ ірµµ элбэ±э, уус киґи уґанар 
кыґата хаґан да сі±µрµйбэккэ ірµµ кытыаста 
кыыґара. Тимири балталыыр тыаґа быыстала 
суох чыІыйара.

– Ыччыы-ычча, Лэгиэн, кэлбэтэ±иІ буоллар 
ітір кыайан уот оттуммакка тоІон тымныйыам 
эбитэ буолуо. Онтон сылтаан кырдьа±ас, мілтіх 
киґи атахпын тэІниэм ыраахтан буолуо суо±а 
эбитэ ини. Ыччакайбын даа, ыччакайбын! – Си-
лип уокка саба тµстэ, µлµйэн бабыгыраа да 
бабыгыраа буолта. Кини, Лэгиэн иккис ыстаанын 
кэтэн, бэйэтин гиэнин уокка сарахыта ыйаабыта.

– Силип, ыл итиитэ киллэр, чэйдэ ис, тута 
ириэІ, – диэн Лэгиэн саІа оргуйбут чэйдээх ку-
руусканы уунна.

Силип Лэгиэнниин бараа буолуохтара, арааґа, 
саастарынан а±ыс уончалара. Дьыл хонук 
диэбиккэ дылы, саас ыраатан, уІуох ыараабытын 
дьэ ійдіібµттµµ ірі тыынна. Эдэрситэ эбитэ 
буоллар, ити дул±а±а, силискэ иІнэн бэрт. 
Хата, хотуура туох да буолбатах. Силип сээкэйи 
µгµґµ баллыгырыы, былыргытын µітэрэн ахта, 
кулуґунун аттыгар таІаґын эргитэн биэрэ куурда 
хаалла. Лэгиэн хомус ходуйа кµіл диэки баадайа 
турда.

* * *
«Эйэлээх кэм эбитэ буоллар, кімµс кµґµн 

барахсан кµлµмµрдээн а±ай кэллэ диэх эбиппин, 
ону баара, ыар кэм тымныы ха±ыс кµґµнэ 
санньы курус кутур±аІІа сууланан, кµтµр тыа-
лынан сирэйи-хара±ы µлтµ сабаан турда эбээт», 
– диэх санаа Ґµйэ ійµгэр охсулунна. Ки ни 
тоІмуттуу кумуччу тутунна, иннин хоту кµµс-
тээх тыалы силэйэн эрдээхтик хардыылаан 
истэ. Кини а±атынаан оттук мас тиэйэн иґэллэр. 
Кыыдааннаах кыґыІІа бэлэмнэнэн оскуола±а 
уонна интэринээккэ, тустаах µлэ таґынан, оттук 
мас бэлэмнээн тиэйэн киллэрии дьоІІо эбилик 
µлэ быґыытынан тµґэриллибитэ. Кинилэр, хо-
муллубут бааґына кытыытынан ааґан иґэн 
кір бµттэрэ, бааґына ортотугар дьон сылдьара. 
Хонуу µлэтин биригэдьииринэн саІа анаммыт 
Киргиэлэй Бітµрµіп, дьон кинини Торгуйунан 
билинэр, кµргµйэ киэґээІІи дьыбарга оргуйан 
олороро. Туох буолла±ай диэн чугаґаан кэл-
биттэрэ, кытыы алааска олохтоох, сэриигэ баран 
уоттаах кыргыґыыга ілбµт Дьігµір кэргэнэ 
Кэтириис уончаларын ааґан иґэр уоллаах кыы-
ґынаан ытаґа тураллара. Торгуй кыыла турбут 
сирэйдээх-харахтаах, субу саба тµґэн тырыта 
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тыытыах кырбый кыыллыы, кырыктаахтык кыб-
дьырына, сутуругунан салгыны охсуолуу, ірµтэ 
дьохсороІнуу турара. О±олор эрэйдээхтэр ыга 
туппут сутуруктарын быыґыттан биир сиэмэ 
хаар былааґыктаах тоІ буорга топ гына тµспµтэ. 
Кэтириис муІнаах сонун сиэбэ кыратык µллµбµт 
этэ. Ґµйэлээх тугу гыныахтарын билбэккэ, мух-
мах баран турдахтарына, Торгуй сиэбиттэн 
міґііччµк хостоон таґааран, онон-манан кісті 
сытар хаардаах тоІ бааґына буоруттан, µлµйэн 
ілі сыґа хам аччык бэйэккэлэрин быыкаатык іл-
лійдіірµ ілµµ-олох міккµірµгэр сылдьан, µґµін 
хомуйбут сиэмэлэрин сыыґын куттаран ыл быта. 

– Аата сµрµн! Ол суор-тураах сиэхтээх, хаар 
анныгар хаалыахтаах этэ дуо? – диэтэ Ґµйэ 
халыйан тахсыбыт хара±ын уутун туора садьыйан 
кэбиґэ-кэбиґэ.

– Тугуй ол, эн эмиэ сокуону утаран бэ-
рэдьиитэл буолаары іргійдµІ дуо? – Торгуй 
бардьыгыныыр хаґыытын быыґыгар силэ ыраах 
ыстана бырдааттаан ылбыта. 

Сарсыныгар бэрэдьиитэл диэн соІноон, Кэти-
рииґи дьыала оІорон хаайбыттарын, дэриэбинэ 
кыра-хара ірті харааста истибитэ. Киэґэ 
хойут оройуон кииниттэн боломуочунай тахсан, 
нэґилиэк салалтатын кытта кыттыґан, дьону 
мунньан мунньах ыытта. Эр киґитэ, эдэр дьоно 
барыта сэриигэ барбыт нэґилиэк сµрµн дьоно 
о±о-дьахтар, эмэхсийбит эмээхсин-о±онньор, 
соххор до±олоІ, ыарыґах муґунна. Боломуочунай 
Николай Дмитриевич Иванов тыл этэн барда:

– Ар±аа µлµгэрдээх сиэмэх сэрии, кырыктаах 
кыргыґыы бара турар. Онно ийэ дойдуларын 
хас уллуІах сирин иґин Сэбиэскэй аармыйа 
саллааттара, ол иґигэр маннаа±ы эґиги дьоІ-
Іут кытта, дьоруойдуу охсуґа сылдьаллар. 
Сµтµк муІура суох. Гитлер сиэмэх фашистара, 
хаанымсах халабырдьыттара сэбиэскэй дойдубут 
хаарыаннаах бідіІ куораттарын, ахса суох 
элбэх дэриэбинэлэрин урусхаллаатылар, эйэлээх 
нэґилиэнньэни іліртіітµлэр. Сэриилээн ылбыт 
дэриэбинэлэрин сир µрдµттэн суох оІоро имири 
эстилэр. Јстііх биґиги улуу куораттарбытын 
тохтоло суох буомбалыыр, орудиеларынан ытыа-
лыыр. Хас нэґилиэнньэлээх пуун, куорат, хас 
атах уллуІа±а сэбиэскэй сир иґин кырыктаах 
кыргыґыы кµнµстэри-тµµннэри бара турар. Јстііх 
сэриилэрэ, кµµстээх бэлэмнээх буоланнар, би-
ґиги Ийэ сирбитигэр балачча дириІник ітін 
киирдилэр. Сэбиэскэй аармыйа, сэбиэскэй но-
руот, бартыґааннар істііххі утары іліллірµн 
ум нан туран хорсун-хоодуот утарсыыны оІо-

роллор. Биґиги, ыраах тыылга олорооччулар, 
туох баарынан, туох кыалларынан хаанымсах 
фашиґы суулларар иґин охсуґуохтаахпыт. Аар-
мыйаны хааччыйарга элбэх сэрии сэбэ, ас-таІас 
наада. Фронт туґатыгар туохтаахпытын барытын 
туттарыа±ыІ. Кімµґµ, тµµлээ±и, ким харчынан 
манна испииґэккэ суруйтаран туттарыІ. Со-
йуомІа суруйтарыІ. Бытар±ан тымныылаах 
кы ґын иґэр. Кыргыґыы онтон иІнэн турбат. 
Јліл лірµн да кэрэйбэккэ істіі±µ µірэ±эстии 
сылдьар биґиги саллааттарбытыгар ичигэс та-
Іас, бэргэґэ, µтµлµк, кэтинчэ наада. ФроІІа 
анаан итии таІаста тигэн туттарыІ. Уонна ким 
да бэйэтин сµіґµтµн ілірін сиэ суохтаах. Туох 
аґы барытын, эти-арыыны фроІІа ыытабыт. 
Онон ійдііІ, байыаннай кэм уураа±ынан ким 
да кіІµлэ суох бэйэтин сµіґµтµн ілірµі суох-
таах. Ити бобууну кэспит киґи байыаннай кэм 
ирдэбилинэн кытаанахтык сууттанан хаайыыга 
барыа. Эґиги іртµгµтµттэн ханнык да сыыґа–
халты туттунуу суох буолуохтаах. Гитлер хаа-
нымсах µірэ – барыбыт істііхпµт. Бары кыаххыт 
баарынан µлэлээн-хамсаан иґиІ. Сталин иґин! 
Кыайыы иґин! – диэн этиитин тµмµктээтэ.

Кини кэнниттэн Торгуй турда:
– Бэ±эґээ Сиипсэбэ Кэтириинэ холкуос баа-

ґынатыттан кіІµлэ суох уоран сиэмэ ити гэстии 
сылдьан тутулунна. Ким итигэстээбит фронт 
туґатыгар туттарыахтаах. Ол булгуччулаах. Бэ-
рэдьиитэл Кэтириис о±олоругар ферма холбуур 
µµтµттэн нуорма бэриллэрэ тохтуур. 

– А±алара сэрииттэн дэсэртиирдээбэтэ±э, дьо-
руойдуу охтубута. О±олору оройуон интэри нээ-
тигэр ыыппаккыт дуо? – кэлин эрээттэн симик 
ыйытыы иґилиннэ.

– Мин оройуоІІа киирэн ыйыталаґыам, миэс-
тэлэрэ, бука, туолан турара буолуо. 

– Биир да хаалбата±ын курдук итигэстээн 
туттарбыппыт дии. Оччо элбэх хаалбата±а буолуо 
ээ. Оччотугар бу о±олор хайдах буолаллар? 
Дуона суох хаар анныгар хаалыахтаах сиэмэ 
сыыґын иннигэр, ама да Ийэ дойдутун кімµскµµ 
сылдьан ілбµт саллаат тулаайахтарыгар… – 
диэн ким эрэ саІаран эрдэ±инэ:

– Кинилэргэ µµт барбат. Ынахтар аґылыктара 
мілтіх буолан, µµттэрэ кыра. Олох да уолан 
эрэллэр, – Торгуй муІур суут курдук иннин 
биэрбэт кырыктаах куолаґынан ыйытыыны саба 
хаґыырда. 

Аччыктаан иэ±эІнэс дьон ортотугар кини эрэ 
тот кірµІэ харахха быра±ылларын Николай Дмит-
риевич дьиибэргээбитин таґыгар таґаарбата, 
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ба±ар, бырааба суо±а эбитэ дуу, саІарбата. 
Бэйэтин кірдіґµµтµнэн сэриигэ барбыт урукку 
бэрэссэдээтэл оннугар ананан кэлэн µлэлии 
сылдьар атын сир кыыґа Варвара Михайловна 
Матаннахова диэки кірін кэбистэ. Бэйэтэ да 
хатыІыр, аґара ырбыт-сылайбыт кыыс то±о эрэ 
умса туттан олороро, дьірµ тібітµн ірі кіті±і 
соруммата±а. Туох баар боппуруоска барытыгар 
Торгуй баґылыырын, быґаарарын уонна кыыс 
туохтан эрэ этэ салаґа дьиксинэрин чинчийэ 
одууласпыт киґи таайыах курдук дьиктитик 
кістірі.

Дьахтар, эмээхсин ітті кµнµскµ кµµстээх µлэ 
кэнниттэн андаатар, куобах, тииІ тириититтэн 
µтµлµк, бэргэґэ, кэтинчэ тигэр тµбµгэр тµґэн, 
кімµлµік оґох сырдыгар тµµн оройо ааґыар 
диэри, ардыгар тµµнµ супту иистэнэр буолбуттара. 
Сотору фронт туґатыгар ким тугу биэрэрин 
хонтуора±а испииґэктээн туппуттара. ҐрµІ, кы-
ґыл кімµстэн араас оІоґуктар: чаанньыгыттан-
ньуоскатыттан са±алаан дьахтар сµктэр симэ±эр 
диэри, ат киэргэлэ, ыІыыр сирэйэ, дэйбиир уга, 
былыргы манньыаттар кырыы кырыытынан уґун 
остуол µрдµгэр кэккэлэспиттэрэ. Дьон куоталаґа-
куоталаґа сойуомІа суруйтарбыта, сорохтор 
харчынан укпуттара. Бары илэ-чахчы турунан 
туран, тугунан эрэ кыайыыны уґансыстарбыт 
ханнык диэн санаанан салайтаран, ким 
туохтаа±ын барытын, онноо±ор кэриэс-хомуруос 
тэрилин кытта харыґыйбакка а±алан туттарбыта. 

* * *
Акыым о±онньор ыаллыы холкуоска олорор 

кыыґа улаханнык ыалдьан, ілір охтуутун 
охтубутун истэн, сиэннэригэр кімі, до±ор буо-
лаары кµґµн эрдэ кіспµтэ. Кыыґын тыыннаа±ын 
баттаспата±а. «Сарыал» холкуоска кыа±а 
баарынан µлэлээн, аґыытын таґаарына са-
таабыта. Јйµттэн-санаатыттан баар эрэ тап-
таллаах о±ото тахсан биэрбэтэ±э. Кµлбµт-µір-
бµт сып-сырдык кыыґын міссµінэ ірµµтµн 
хара±ын иннигэр сылдьара. Ол кырдьа±ас ки-
ґиэхэ ыарахан этэ. Кыстык хаар кыыдамнаан 
эрдэ±инэ, Акыым о±онньор бааґына кµрµітµн 
абырахтыы сылдьан, кутуйах хаґааґын булан, 
µтµлµгµн иґигэр кутан ылбыта. Ол µірµµтµттэн 
эккирии турда±ына, эрэй-муІ, сор со±ото±ун 
сылдьыбат дииллэринии, тµбэґэ кэлэн быччаччы 
тутан ылбыттара. Тугу да аахсыбат ыар кэм-
дьыл соллоІноох сокуонугар оло±уран, Акыым 
эрэйдээх хааґына сиэмэтин уорбут аатыран, 
хаайыыга барбыта. Онтон кини тіннµбэтэ бил-

лэр. Кини сиэннэрэ: биэс саастаах кыыс о±о, 
а±ыс саастаах уолчаан, дьыл±а бі±і кыґайан, 
кырыыс бі±і кыттыґан, бала±аннарын дуомугар 
ончу тулаайах хаалбыттара. Уолчаан ферматтан 
нуорма холбуур µµтµн ылаары тиийэн баран, 
холдьо±уллан тіннін кэлээхтээбитэ. Аччыктаан 
кыайан саІарбат буолбут, этэ-сиинэ испит 
балтын кууґан, ытыы сытаахтаабыта. Кинилэр 
ір барбатахтара. Кырыыстаах кэм хабырыйбыт 
о±олоро эрэйдээхтэр тоІмут ілµктэрин булан, 
бэйэтэ да сутаан, тайахха тэптэрэ сылдьар 
эґэлэрин убайа Силип Алааґап о±онньор кэлэн, 
чычаас иин о±ото хаґан кімпµтэ. Кырдьа±ас 
киґи ытыы-ытыы ытыґынан сири таптайа-таптайа 
тікµнµйэ сылдьан айманыыта кірµіххэ дьулаан 
этэ. 

Ол курдук кірір-истэр харалтата суох хаалбыт 
сэрии о±олорун дьыл±алара сор суоллаах хаґыы 
буолан быдаІІа кіппµтэ.

* * *
«Сырдык суола» холкуос хонтуоратыгар сµбэ 

мунньах буола турар. Варвара Михайловна, 
эдэркээн бэйэлээх сааґыгар тэІэ суох, олох 
олорбут а±ам дьахтардыы нµґэрдик туттан, от-
томноох-дуоспуруннаах куолаґынан саІаран 
барда:

– Табаарыстар! Ар±аа А±а дойду улуу сэриитэ 
кытыаста умайар. Гитлер хааннаах µіннэрэ, 
сиэмэх фашист аармыйата кимтэр кимэн иґэр. 
Биґиги саллааттарбыт кырыктаах кыргыґыыга 
хорсуннук-хоодуоттук охсуґаллар. Оттон биґиги 
манна сэриини да±аґа сабардаабыт суту кытта 
эрдээхтик, кµµспµт кыайарынан, эрийсэ сатыыбыт. 
Холкуоспут сµіґµтµн барытын миэстэ±э кыстатар 
кыах ончу суох. Райком ыйаа±ын ылынан, 
баар сµіґµ ахсаанын энчирэппэт, а±ыйаппат 
уураа±ар оло±уран, дьэ хайдах дьаґанан 
сµіґµбµтµн этэІІэ кыстатабыт диэн сµбэлэґэ 
муґуннубут. Бириэмэ ыгым, µлэ µгµс. Райком 
ити µлэни сµрµннµµргэ тэрийэр дьо±урдаах, 
хоту ыраах оройуоннарынан сылдьан µлэ бі-
±ітµн µлэлээбит, сырыы бі±інµ сылдьыбыт 
Сергей Сидорович Омуковы анаан ыытта. 
Кини, кэллэ кэлээт, быґайын фермаларбытын 
кэрийэн сµіґµлэрбитин, сылгыларбытын кірбµтэ. 
Нэґилиэкпит сирин-уотун барытын чинчийбитэ. 
Кини туох тµмµккэ кэлбитин, туох этиилээ±ин 
истиэ±иІ. Баґаалыста, Сергей Сидорович. 

– Табаарыстар! Кырдьык, кытаанах, ітір кір-
сµллµбэтэх кыґын иґэр. Эґиги элбэх сµіґµлээх-
сылгылаах холкуоскут. От адьас а±ыйах. Сайын 
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µс биригээдэ тэринэн, ірµс эІээрдээх оройуон 
икки ыраах нэґилиэгэр уонна биир µµнµµлээх 
µрэхтээх бэйэбит сирбититтэн-уоппутуттан салгыы 
сытар кырыы нэґилиэккэ оттоотубут. Элбэх 
сµµрµµ-кітµµ, кэлии-барыы, кірдіґµµ тµмµгµнэн 
биэрбит сирдэрин олох тыатын са±атыттан, 
сирин кырсыттан биир салаа оту хаалларбакка 
оттоотубут. Билигин биригээдэлэр сµіґµ кыстыан 
сіптііх хотонун ірімµіннµµ, тута сылдьаллар. 
Тара±ай нэґилиэгин Јргістіі±ір сылгылары 
кыстатыахпыт, сорох сылгылары бэйэбит µрэх-
питигэр дэстибит. Онно миэстэлэргэ хаґаа-
кыбыы тутулла сылдьар. Онтон атын икки сиргэ 
субай сµіґµнµ, ыанньыгы µµрµіххэ наада. Ферма 
сэбиэдиссэйэ Исээкэбинэ, кіґµіхтээх сµіґµлэри 
аттара сырыт. Оттон сыргылары Киргиэлэй 
Испирдиэнэбис дьаґайар ини. 

– Быґайын райком дьаґалынан µс биригээдэ 
тэрийэн оттоппуппут абыраллаах эбит. Оттон 
тыыран-аттаран кірµіхпµт. Алаастар аанньа от 
биэрбэтилэр, µрэхтэр да ортону быдан кыайбаттык 
µµннµлэр. Ити µс кіс сµіґµттэн орпутун µксµн 
µрэхтэрбитигэр кыстатыа±ыІ. Хаалар сылгылары 
эмиэ онно. От олох кырыымчык. Эрдэттэн 
ханна эрэ дул±алаан, былах быґан хаґаанан 
кэбиґиэ±иІ. Урут быспыппыт да буоллар, ба±ар 
,ханна эрэ орпута буолуо. ХатыІ лабаатын син 
элбэх сиргэ сиилэстээбиппит, ол улахан кімі 
буолуо, – Киргиэлэй Испирдиэнэбис-Торгуй оло-
рунан кэбистэ.

– Чэ, ити курдук дьаґаныа±ыІ. Јссі биирдэ 
суоттанан кірµІ. Хас сµіґµнµ, сылгыны ханна 
кыстата туруорарбытын испииґэктээІ. Хас фер-
ма, сылгы хаґаайыстыбата тіґі оттоо±ун, сии-
лэстээ±ин, хомустаа±ын, былахтаа±ын учуот-
тааІІыт Исээкэбинэ, Киргиэлэй Испирдиэнэбис 
миэхэ тµґэриІ. Ону іссі тігµл бэрэбиэркэлээн, 
аа±ынан кірін баран, Сергей Сидорович биґиги 
райкомІа араапар суруйуохпут, – Варвара 
Михайловна мунчаарбыт бэйэтэ арыый сымнаа-
быт кірµІнэннэ. – Уонна іссі биир этиилээхпин. 
Ґрэхтэр кµіллэригэр муІха тэрийэн, дьону 
быыґыахха наада. Дьон аччыктаан эрэр. Ону 
Сергей Сидорович, эн дьаґай. Маайа Исээкэбинэ, 
сэппэрээтэрдэммит µµт тµІэтиллибититтэн орду-
гунан тарда оІорон барыІ. Ону ферма аайы 
тиэрдиэххэ наада. Кыґын µµт суо±ар наада 
буолуо. Тиит мастары охторон субаларын ха-
ґааныахха, бэлиэртэн билигин ону кыайан 
булуммат дьоІІо тµІэтиэххэ. Маґы бэйэтин 
оттукка туттуохпут. Итини, Сергей Сидорович, 
эмиэ эн дьаґай эрэ. Эн куораттан сиэмэ булан 

таґаараІІын, абыраатыІ дии. ДьоІІо ас суох 
– иэдээн, о±ону-урууну быыґыахха наада. Сµіґµ 
эрэ кµндµ буолбатах, µлэґит тугу эрэ аґыыр 
буолла±ына, µлэни кыайан µлэлиир. Обком, 
райком нуорма бурдук анаан абырыыра буоллар. 

– Ити туґунан кэпсэтиилэр ыытылла сыл-
дьаллар, – µгµс тµбµктээх Сергей Сидорович то-
ґо±олоон бэлиэтээтэ. 

Кини сылбыр±а, сыыдам, кэпсэтиини да сатаан 
кэпсэтэр, µгµґµ ситиґэр ыллыктаах салайааччы 
буолан, дьон ортотугар µрдµк аптарытыаттаах. 
Ґрдµк кµµстэр ій да іртµнэн хата±алаабыт 
а±ай киґилэринэн, эмиэ кини буолар. Сэрии кэ-
мигэр кыра да нэґилиэк салайааччылара кір-
сір тµбµктэрэ халлаан сулустарын курдук элбэх. 
Олох эриирэ-мускуура бу ыар дьылларга муІурун 
булларбат.

* * *
Хомуґа ончу суох гына хомуллубут алааґын 

нэлэґийэн хаалбыт кµілµттэн хара±ын кыайан 
араарбакка, Ґµйэ хотонуттан дьиэтигэр чэй 
иґэ тахсан иґэр. Аттыгар Балбаарыс кыыс 
суолу кыІастаґа аргыый хаамсар. Ґµйэ сыыйа 
білкій-білкій киэмсийэ µµнэн силигилээбит 
хатыІ чараІнара суох буолбут сиригэр хара±ын 
хатаата.

– Мин ити чараІнарбын аґыйа саныыбын. 
Быґайын µлтµ кумалаан сиилэс оІкуча±ар 
симпиппит дии. Тіріібµт алааспыт маанылаах 
киэргэллэрин суох оІорбуппут наґаа да абалаах! 
Алаас аайы, µрэххэ эмиэ ханна да хатыІ, талах, 
µіт диэн ордубата. Барыларын багдайбыт 
хотоннор тастарыгар дириІ оІкучахха сиилэстээн 
симпиппит. Онтон мин билигин да ытыах санаам 
кэлэр. 

– Ґµйэ, хайыахпытый оттон. Онноо±ор сэриигэ 
уолаттарбыт іліллір. Мин Ньукуустуун куус-
туспакка да хааллым. Кини, ба±ар, эргиллиэ 
суо±а.

– Балбаарыс, Ылдьаа ханна тиийбитэ буо-
луой? Олох суруйбат. ДьиІэр, кини µірэхтээх, 
суруйуо этэ. Мин кинини саныы-саныы соруйан 
ытаабат буола сатыыбын. Хара±ым уута кини 
аатыгар тµспэтин диэн, ба±ар, тыыннаах эргил-
лиэ. Кырыыстаах сэрии. Эн да НьукууґуІ кэ лиэ. 
Эйэ±эс-сайа±ас µчµгэй уолу таптыыгын, Бал-
баарыыс, – диэт, Ґµйэ кыыґы илиититтэн ылла.

Сэбирдэхтээх мас, сэппэрээк ирдэнэн туран 
кэрдиллэн, ханна да ордубата. Барыта сµіґµ 
аґылыга буола хаґааныллыбыта. Холкуос эти-
нэн-арыынан тµспµт былаанын толорон дойдуга 
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туттарбыта. Хаалбыт сµіґµтµн, сылгытын ба-
рытын энчирэппэккэ сыл таґаарар эриирдээх 
ыарахан соругу партия обкома туруорбута. Ити 
сорук туолуута тугу да, кими да харыстаабат 
дьаґалынан сэрии кэмин тыйыс бирикээґинэн 
ирдэниллэ турбута. Дьон, о±о-уруу оло±о сыаната 
суох буолбут курдуга. Ханна ханнык салайааччы 
олороруттан, µіґэ обкомІа бастакы салайааччы 
быґаччы салайыытыттан µгµс дьон, саха аймах 
оло±о улаханнык тутулуктаммыта. Тігµрµччµ ыар 
кэм тµбµлээбитэ. 

* * *
Нэґилиэгин саамай бастыІ, µтµікэн алааґын 

кіґµнэн тайыыр усталаах кµілµттэн чугас турар 
ферма±а Ґµйэ ыанньыксыттыыр. Суоппуйалаах 
Балбаарыс мас тиэйэ барбыттара. Ґµйэ со±ото±ун 
муус тиэйэ баран иґэр. Бу киэІ нэлэмэн эбэ±э 
уонна µрэх бідіІ кµіллэригэр балык биригээдэтэ 
тэриллэн µлэлээбитэ ыраатта. Балыктарын тута 
тууґаан иґэллэр. Нэґилиэнньэ±э балык тібіті 
да тиксибэт, барыта буочукаланан фроІІа 
утаарыллар. Быйыл сут-кураан туран, уута 
а±ыйаабыт чинчилээ±э, кµілгэ тµґэр µрэх сайын 
кууран хаалбыта. Ґтµі кµІІэ-дьылга тобус-толору 
ып-ыраас дьэІкир уута білтійі кµндээрэн, тумус 
арыыларыгар хатыІ, µіт намылыйа анньан, кі-
рµіхтэн кэрэ хартыына буолан кµлµмнµµ оон-
ньоон, кµндээрэ кµлэн, хара±ы абылыыра, сµрэ±и 
сµµйэрэ. Ґµйэ кµіл кытыытыгар кыратык тохтоон 
ылла. Сыар±атыттан тµґэн хааман барда. Кµіл-
тэн ылбыт муустара чіміхтінін турар сир-
дэригэр тиийиитигэр, ый µіґэттэн, тугу гынар 
буола±ын диэбиттии, муІунан дьэлтэччи кірін, 
тулатын сырдатта. Халлаан куйаар сырдык ба-
наара кыыска до±ор буолар курдук, кини онтон 
тэптэн тиэтэл муІунан харса суох мууґун тиэйэн 
тириттэ-хорутта. Кэлэн иґэн дьагдьайбыта ханна 
да суох буолла. Сыар±атын ойо±олуу хааман 
кілітµн суолга киллэрэн дьиэтин диэки салайда. 
Бэйэтэ таґа±астаах сыар±атын кэнниттэн хачы-
гырайда. Атын сыар±атыгар, муус µрдµгэр, 
олоруо эбит да, аанньа аґаабат кітіх атын 
аґынан, ардыгар тэлиэс-былаас µктэннэр да, 
сыар±атыттан хаалсыбакка истэ. 

Чараас таІастаах дьону ыбылы кымаахтыыр 
тостор тымныыта оргуйан олорор кыыдаан наах 
кыґын µгэннээн турар. КыґыІІы кылгас кµн 
сырдыгын баттаґа, µлэ-хамнас оргуйан олорор. 
Сэрии кэмин ха±ыс ыар сиэрэ дьону ньµксµччµ 
баттаан, эдэр, онноо±ор о±о о±онньор-эмээхсин 
курдук салбыІнаґаллар. Сэниэ биэрбэт бутугас 

сыыґа ас, кµµстээх µлэ кими ба±арар бодутуох 
курдук. Ґµйэ убайдарынаан – биирэ саастаах, 
иккиґэ ыарыґах буолан сэриигэ барбатахтара 
– тіріібµт алаастарын кµілµгэр оччолоох 
балык кэлбэтэр да, куйуурдаан эбилик оІостон 
абыраналлар. Куобахтыахтар эбит, баара 
буоллар, ол суох. Онноо±ор кутуйах да кістµбэт. 
Балык биригээдэтэ бултаабат кыра кµіллэригэр 
дьон сэниэлээх ітті куйуурдаан айа±ар эбинэр. 
Ґµйэлээх арыычча элбэ±и ыллахтарына, аччык-
таан эрэр ыалларга тµІэтэллэр. О±олор ба рах-
саттар титирэстэґэ, харахтара ча±ылыґа тµґээч-
чилэр. 

Оо, хаґан ааґарый бу сордоох-муІнаах кµ-
тµр кэм дэґэ айманан-сайманан ылааччы эл-
бэ±э. Ґгµс эрэйи, кыґал±аны уІуох дьµдьэх 
сан ны ларыгар сµкпµттэрэ. Эрэл бµтэґик ілір 
дииллэринии, сэрии бµтµі, кыайыы кэлиэ диэн 
кµµтэ сытан ілбµт да элбэ±э. 

* * *
Ґµйэ сµіґµтµн кірін, ынахтарын уулатан баран 

,сікµ оттоох дул±аны кырбаґан, олох хойутаан 
бала±аныгар сыккыраан киирбитэ. Быйыл а±ата 
дэлби ыарытыйан, дьоно кіґін кэлэн бииргэ 
кыстаан олороллор. Ийэтэ чаанньыгын оґох 
уотугар аспыта. Куобах тириитин имитэ олорорун 
туора уурбута. Ол бэйэлээх быйыл а±ыйах, 
о±онньор хойутуу кµґµн бултаабыт булда этэ. 
Дьэки-курус хойукку киэґэ±э хатыІ чээрэтэ чэй 
иґэ олордо±уна, дьµігэтэ Эриппиэн аргыый 
тэлбиІнээн киирбитэ.

– Ґµйэ, біілµµн ыалым Сэмэн ына±ын 
ілірін, эт бэрсибитин буґаран олордохпутуна, 
биригэдьиир Торгуй милиция батыґыннарыылаах 
киирэн ордугун илдьэ барбыттара. Сэмэни тутан 
илдьибиттэр. Ына±ын иґин, этин барытын ыл-
быттар µґµ. О±олоро аччыктаан сытан бар быт-
тарыттан ыксаан, кинилэри быыґаары дьаґан-
на±а.

– Оо, эрэйдээхтэри даа! Ийэлэрэ кµґµн ілбµтэ. 
Сэмэн, тірµт ыарыґах киґи, ір барбатын билэн, 
кими эмэ ірµґµйдэрбин диэн оІороохтоото±о. 
Хаайыыттан тыыннаах эргийбэт, тірµт хаайыыга 
тиийбэккэ эрэ тыына быстар киґи, оннук міл-
тіх кірµІнээх сылдьара. О±олоро тулаайах 
хаал лахтара. Бу µлµгэрдээх кыґыны хайдах туо-
раахтыыллар, – Ґµйэ, Ылдьааттан сурук туп-
пакка, санаата оонньуу сылдьар буолан, кыайан 
туттуммакка, ытамньыйан, саІата білµістэн, 
сан  на ыгдараІнаан барда.

– Сэмэн биґиэхэ эмиэ биэрбитэ, уолунан 
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балачча улахан куґуо±у ыыппыта. Ону мин 
сэрэнэн, ити Ґµйэбэр да ситэ этэ иликпин. Онуо-
ха-маныаха диэри кистээн туруоран баран, оттон 
Сэмэн о±олоругар тµµн буґарбыта буолан сиэтэн 
кірµім.

– Ээ, эґиэхэ эт буґарбыт сыт суо±ун иґин 
сылдьыбатахтар. Јліксійдііхтін, Балбаарыстан, 
эт буґарбыт сыттаах ыалтан барыларыттан 
кэрийэ сылдьан тутан барбыттар µґµ.

– Дьэ, бэрт да µлµгэр эбит! Сэмэн саатар ына±ын 
хаанын, оґо±оґун ханна эрэ кистээбэтэ±э буолуо 
дуо? О±олоругар, бука, Торгуй µµт бэрдэрбэтэ 
буолуо. Дьэ, хайдах дьон буолар дьоммутуй бу? 
– диэн Ґстµµнньэ муІатыйа олордо.

ХараІа тµµн сабардаан кэлэн, біґµілэк 
кирийбиккэ диэри чуумпу курус бала±аннарын 
саба кууста. Ынырык сэрии дьэбир тыына ыраах 
тµІкэтэх тыылыгар аччык дьону аґыныгаґа 
суох тымныы, сыырас сыттаах хоонньугар угун-
на. Силлиэ илбиґирэ сирилээн сиксиґитэн 
бала ±аттары хаарынан саба ыґан кµірчэхтэнэ 
ытыйда, бэйэтиттэн бэйэтэ тэптэн чыскыґыйа, 
улуйа сиэллэ.

* * *
Тото аґаабата±а ырааппыт Ґµйэ хотонугар 

киирэн ынахтарын кэрийэ имэрийтэлээн ылла. 
Ба±ана аттыттан кµрдьэ±ин ылан ынахтарын 
туруортуу-туруортуу муостаны кµрдьэн барда. 
Кини миэстэтэ, хотон µрдµк ітті буолан, кураанах, 
µлэлииргэ чэнчис. Утары Балбаарыс эрдэ кэлэн 
саа±ын сыар±а±а тиэйэ туран:

– Ґµйэ, мин ынахтарым хатыІ лабаатын 
тиистэрэ кыайбат курдук кирэллэр. Эйиэннэрэ 
хайдах сииллэр? – диэн ыйыта тоґуйда.

– Оттон, эмиэ оннук. Хайыахтарай. Ысталлаах 
буолан дьо±ойон кэм аґаабыт курдук сананар 
буоллахтара. Симиэрт сэрии ірі туран, халлаан 
кытта уларыйан, бу буола сырыттахпыт. Сµіґµ 
ону ійдµµргэ дылы, дуостал маны сиэбэппин 
диэбит курдук чиккэччи тэбинэн турбат.

Ортоку эрээккэ Настаа ынахтара лабаа сиэн 
кирдиргэтэр тыастара иґиллэр. Кини ынах-
тарын кытта эйэргэґэр, этиґэр саІата тохтоло 
суох умайыктанан олорор. Хотон уІа хонно±ор 
Баанньа уолчаан субай сµіґµнµ кірір. Ол 
диэкиттэн кини сіІ куолаґа дірµн-дірµн ґай-
дыыр саІата иґиллэр. Анараа уґукка Ааныс 
хайыы-сах ынахтарын уулата таґаартаан эрэр. 
Кини сµіґµлэрин соруйар айдаанын-куйдаанын 
кытары сµµрэн лаґыр±айдыыр тыаґа иґиллэр. 
Ґµйэ Балбаарыс кэнниттэн сыар±алаах о±уґу 

ылан ынахтарын саа±ын тиэйэн барда уонна 
Балбаарыска туґаайан:

– Бу Гитлер хара ыт дойдубутун µлтµ тэпсэн, 
дьоммутун кыдыйтаан а±ай эрэр. Ньиэмэс сирэ 
биґиги сирбититтэн ончу кыра сир µґµ. Туохтарын 
сиэн, ханнаа±ы киэІ сирдэригэр-уоттарыгар таа-
лалаан иччэ элбэхтик µіскээбиттэрэ буолла.

– Оттон ол иґин, сир былдьаан ылаары сэ-
риилээн эрэр кµтµрдэр ини.

– Кырдьык оннук. Јстііх оннук санааттан дэ-
риэбинэлэри, куораттары уматар, дьоннорун кы-
дыйтыыр. Киниэхэ сир эрэ наада. Ол эрээри 
биґиги дьоммут дойдуларын туран биэрбэттэрэ 
чахчы. Манна биґиги эмиэ фронт туґатыгар, кыа-
йыы иґин дэґэ-дэґэ иккилии киґи µлэтин кыай-
батарбыт, аччыктаатарбыт да умса тµ ґµіх  пµтµгэр 
диэри µлэлиир санаалаахпыт буол бат дуо? Кыа-
йыы иґин кµнµстэри-тµµннэри µлэ лиэхпит. Син 
биир Гитлер хааннаах хара санаата хампарыйыа, 
– Ґµйэ ис-иґиттэн кыґыйан ірі кµµрэн саІара 
сырытта.

– Сэриигэ барбыт дьоммутуттан ким эмэ ордон 
кэлээ ини.

Ґµйэ хаайыыга барбыт Кэтириис о±олорун 
дьиэтигэр тиэйэн а±албыта ыраатта. Эрэйдээх-
тэр байааттаІнас буола аччыктаабыттар, тоІмут-
тар этэ. Бэ±эґээ Силип куйуурдаан балык о±ото 
а±алан биэрбитэ. Ґµйэлээх элбэхтэр. Ынахтара 
кинилэри аґынан эбитэ дуу, ыатар. Ґнµр убайа 
Јндірій мунду а±албыта. Мундуларыгар икки 
ньуоска бурдук кутан мииннээн испиттэрэ. Кыыс 
бала±аныттан тахсаары турда±ына, Кэти риис 
о±о лорун оройуон интэринээтигэр ылар буол-
буттарын кэлэн эппиттэрэ. Силип о±онньор 
ки ни лэри онно киллэрээри бэлэм сылдьар. 
О±олор астаах сиргэ баралларыттан бары 
аґа ра µір бµттэрэ. Улаатан, ба±ар, дьоннорун 
ааттарын ааттатар дьон буолан тахсыахтара. 
Силип санаатын ба±атынан олох мілтіібµт 
дьоІІо, о±олорго тугу эрэ кіміліспµтэ, сал-
±аабыта баар буолар. Арай, быраатын Акыым 
тулаайахтарыгар, билбэккэ хаа лан, кыа йан 
кіміліспіті±ір кы ґыйбытын иґин хайыай. 
Бэйэтин икки уола сэриигэ барбыттара. Ґнµр 
аччыгый уолуттан сурук тутан, ата±а сири 
билбэт буолуор диэри µірбµтэ. Киэґэ олох 
хойут, хараІа±а, оройуонтан тіннін кэлэн оґо-
±ун саІа оттон чэй оргутуна сырытта±ына, 
почта таґааччы Натаа киирэн ааІІа ір саараан 
ону-маны кымаахтыы турбута.

– Бай, Натаа, то±о итиннэ турдуІ?
– Силип о±онньоор, кытаатан бука диэн тулуйа, 
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туттуна сатаахтаа, – ытамньыйан ыла аргыый 
хара суругу уунна.

– Тоойуом, хайаларай? Ыл аах… – хара±ын 
уута хапсыйбыт иэдэґин устун субурус гынна, 
бітін хаалбыт куолаґынан кэлэ±эйдээн ыла-ыла 
кірдісті.

– Аччыгый уолуІ Москва таґыгар дьоруойдуу 
охтубут. Братскай могила±а кімµллµбµт, – кыыс 
нэґиилэ кыыкырдаан тылбаастаан, кэлэн Силиби 
тібітµттэн сыллаан ылан, кууґан тура тµґэн 
баран, сыІыргыы-сыІыргыы тахсан барда.

– Хайдах хайда±ый? Оттон соторутаа±ыта 
бэйэтин суругун туппутум дии… Оо, о±ом 
барахсаныы-ыым, – о±онньор айманан улам 
умса тµстэр-тµґэн, санна титирэстээн барда. – 
Оо, хара кырыыстаах сиэмэх сэрии, ма±алайын 
хаґан туоларыы-ыый… Сиэхсит Гитлер, ілір, 
бохтор кµнµІ кэлээ ини, хара буору уобуоІ, 
– Силип холумтаныттан тайанан сал±аластаан 
нэґиилэ оронон турда уонна оронун диэки онтон-
мантан иІнэ-иІнэ байааттаІныы тураахтаата.

Натаа бµгµн хас да хара суруктаах. Элбэх 
о±олоох Настаа±а барда. Бала±ан иґигэр тото-
хана аґаабатах, ітірµнэн кµлэ-µірэ оонньооботох, 
кµµґэ-кµдэ±э суох, иІнэн ыла-ыла салбыІнаан 
нэґиилэ хаампыт, сэрии кэмин аччык о±олоро 
имик-симик олороохтууллар. Настаа Натаа курус 
сирэйин, ытаабыт–соІообут хара±ын кірііт, 
сµрэ±ин туттаат, ба±ана±а ійіні тµстэ.

– Натаа-аа, Натаа, – эрэ диэхтии, ірі уґуутуу 
турда.

Натаа Настааны кууґан ылла. Иккиэн, о±олорго 
кіхсµлэринэн туран, саІа таґаарбакка ытаґан 
бардылар. Натаа хара суругу ууммутун биирдэрэ, 
сал±алас илиитинэн, кытарбыт тимири туппуттуу, 
икки ытыґыгар хардары таары µІкµрµтэн ылаат, 
сиэбин тµгэ±эр кистии аста. О±олор эрэйдээхтэр 
туох эрэ кіннірµллµбэт ураты куґа±ан кинилэр 
бала±аннарын туомугар киирбитин сµрэхтэринэн 
сэрэйэн, ытаґан марбаІнаґан бардылар.

Маа±ы бэйэлээх чэлгийбит кµі±µ µлтµ тэпсибит, 
µтµікэн сири-дойдуну кµлгэ-кіміргі кубулуппут, 
дьонуІ-сэргэІ хара±ын уутугар муннарбыт 
адьыр±а кэм кутур±ан тоІ тыына бу бала±ан 
дьиэ иґин хам кууста.

Почтальон Натаа бэйэтин кэргэнэ чэпчэки-
тик бааґыран госпитальга сытабын диэн суруй-
бут суругун туппута. Сэрии диэн сэрии. Бµгµн 
тыын наах, ілµір, сарсыныгар кырыктаах кыр-
гы ґыыга эдэркээн оло±ун кыайыы иґин толук 
ууран, орто дойдуттан букатыннаахтык, аны ха-
ґан да тіннµбэттик сµппµт буолуо. Натаа µчµ-

гэй сонуннаах суруктары µірэ-кіті сонно тута 
ким ханна баар сиригэр илдьэн биэрэр. Хара 
суругу тіґі кыалларынан ір тута сатаан баран, 
хайыа±ай, илдьэригэр тиийээччи. «Гитлер 
фашист хаанымсах урдустара хара буору уобан 
µірэ±эстэнэр кµннэрэ син биир кэлиэ!» – диэн 
ботугураан ылаат, Натаа тібітµн ірі кіті±ін 
µіґэ тыынан кэбистэ. Кини бµтэґик хара суругу 
туппутунан Ґµйэни кµµтэн, Ґстµµнньэ хончо±орго 
чэй куппутун испэккэ, умса кірін олордо. Сотору 
Ґµйэ хотонуттан хоочугураан киирэн иґэн, Натаа 
туттан олорор кірµІµттэн сэрэйэн, аан холуодатын 
сыыґа-халты харбаабытынан боруокка ыардык 
олоро тµстэ. Хара±ын уута тохтоло суох иэдэґин 
устун субуруйда, уґуутаабытынан умса нірµйдэ:

– Оо, Ылдьаа, Ылдьаа-аа, аны мин эйиигин 
кірбіппµн, µтµікэн бэйэ±ин кууспаппын… Оо, 
абам да баар эбит! Ылдьаа, до±орум сыыґа-
аа…– Ґµйэ соґуччу саба тµспµт кутур±ан 
алдьархайыттан уІа-хаІас умса-тінні хойуос-
танан ыла-ыла айманан-сайманан барда. 

Ґстµµнньэ кыыґыгар ыстанна, Натаа кини 
кэнниттэн харбыаласта. Таґырдьа тыал кытта 
дьоґун диэн бэйэлээх µтµікэн уолу аґыйсардыы 
кутурар-улуйар тыаґа іссі кµµґµрэн испитэ.

* * *
Сэрии иннинэ сандал саас барахсан сандааран, 

дьэргэйэ тырымнаан, сэргэхсийии, µірµµ-кітµµ 
µктэллэнэн кэлэрэ. Тула бары барыта ча±ылыйа 
тµґэрэ. Ол бэйэтэ, быйыл кµн-дьыл тохтообокко 
сыккыстыы устар ыллыгын тутан, кэлиэхтээх 
кэмигэр дьэки-курус кэлэн иґэрэ. Сыыйа ылааІы 
кµннэр µµнэннэр, кµн биллэрдик уґаан барбыта.

Модьу-та±а кірµІнээх Маайа сылбыр±а уонна 
кыайыгас Эриппиэнниин, арыый сылаас сымна±ас 
уйуктаах кµн µµнµіх чинчилээ±ин сибикилээн, 
саамай ыраах сирдэриттэн от тиэйэ иккилии 
атынан баран иґэллэр. Кыргыттар, эдэрдэрэ 
бэрт буолан, ханнык да кµµстээх µлэттэн толлон 
турбаттар. Эр дьоно кураанахтаммыт холкуоска 
атын хайа кыыс кинилэр толорор µлэлэрин 
кыайыа±ай? Сардааналыы нап-нарын Ґµйэчээн 
дуу, этэн кірі-кірі чыычаах курдук чыбыгыраабыт 
Балбаарыс дуу. Эбиитин сэриигэ барбыт до±ор 
уолаттарын солбуйар санаанан бэйэлэрэ ірµµтµн 
кµµстээх µлэ µіґµгэр сылдьааччылар. Маайа µнµр 
до±оруттан, сэрии толоонуттан сурук туппута. 
Ол µірµµтэ ійµн-санаатын ірі кµµрдэн, онтон 
ыла наар ыллаан киІинэйэ сылдьар. Суолларын 
лаппа ортолоон, кылгастык сынньана таарыйа 
тохтоон ылбыттара. Эриппиэн Маайа диэки хар-
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дыылаан иґэн, кыыґа ыллыыр саІатын истэн 
тохтоон турбута. Кини Байбалыттан сурук кµµтэр 
да, сурук суох, кµµтэригэр буолан аІаара хаалла. 
Ол иґин бµгµн кини саатын до±ор оІостон илдьэ 
кэлбитин сµгэ сылдьар. Ґрэх баґа сир. Кураанах, 
чугаґынан тыынар тыыннаах баар сибикитэ 
кістµбэт. Кини:

– Кыратык сµґµіхтэри хамсатан тыыллаІнаан 
ылыахха. Ыччаа-ычча, то±о тымныытай! – илиилэ-
рин бэйэ-бэйэлэригэр охсуолуу ойуоккалаан 
барда.

Суол кытыытын ойуурун быыґынан туох эрэ 
элэс гыммытын, хара±ым иирдэ дуу дии санаан 
ылаат, аґарынан кэбистэ. Кыыґа эмиэ ыллыы-
ыллыы ойуоккалыы турар.

– Маайа, Маайа!
– Эриппиэн, Эриппиэн!
Утарыта кірсін туран, далбаатаґан э±эрдэ лэ-

ґэн ыллылар.
Бэ±эґээ киэґэ нэґилиэк парткома Василий 

Николаевич Иванов сэрии хайдах баран иґэрин 
туґунан иґитиннэрии оІорбута. Кини итинник 
иґитиннэриилэри сотору-сотору оІорооччу, ол 
эрэн нэґилиэк дьоно-сэргэтэ кµн да аайы, би-
риэ мэлээхтэрэ буоллар, истиэ этилэр. Бµгµн 
отторун чуолкайдаары бэрэссэдээтэлгэ киирэ 
сылдьыбыттара. Онтон аны ат сэбин, ітµµ 
туґуттан тардыллан хойутаан хаалбыттара. Ґрэххэ 
киирэн баран, от тиэйбит суол бµтэр, салгыы 
балаччаны тоІуу хаарынан барыахтаахтар. Киэ-
ґэ олус хараІаны харахтамматтара буоллар. 
Билигин, ардыгар, аттарын сиэллэрэн бидилитэн 
ылаллар, ол эрэн µгµс іртµн хаамтараллар. 
Суту эІээрдэринэн тыырбыт дьіґігій о±олоро 
барахсаттар ырыганнар.

Балачча ір айаннаан, µрэх киэІ хочотугар 
киирбиттэрэ. Эмискэ, µрэх тыатын са±атыттан, 
кинилэри эрэ кµµтэ сыппытын курдук, соллоІноох 
сур бірі уґуктаах аґыыларын ардьаппытынан 
субурус гына аттарыгар ыстаммыта. Сыыдам 
сылбыр±а Эриппиэн, соґумта±айа суох тµргэн 
туттунуулаах буолан, саатын хаба тардан ылан 
туґаайаат, ытан саайбыта. Байбал кинини сааны 
сіпкі тутарга, ытарга, ыраастыырга уонна 
хайдах уура сылдьарга, туттарга µірэппитэ эчи 
µчµгэйин, туґалаа±ын! Бірі ойон испит омуннаах 
ыстаныытын ортотугар тібітµнэн хойуостанан 
бур±ас гыммыта. Онно эрэ Эриппиэн: «ґуу-уу», – 
диэн саІа аллайаат, нірµс гына тµспµтэ. Хаґан 
эбитэ буолла, аттыгар баар буолан хаалбыт 
Маайа суол кытыытын халыІ хаарын ыґыахтыы, 
кинини тула ірі кіті сылдьара.

– Оо, Эриппиэн, Эриппиэн…
– Оо, Маайа-а, Маайа-а-а…
ТэІІэ хаґыытаґаат, соґуйбуттара-куттаммыт-

тара аны µірµµгэ солбуллан, куустуґан хо-
ло руктуу ытылла сылдьан, кµлэ-сала хаарга 
оло ро тµспµттэрэ. Онтон сыыйа уоскуйан, тиэ-
йиэхтээх отторун кµрµітµгэр тиийэн, кµрµі 
аанын сµллµгэґин тµґэрэн, отторун кіміліін 
тиэйэн, кµµстээх µлэ µіґµгэр тµспµттэрэ. Бµтээт, 
кыракый ійµілэрин сыыґын сиэн, тымныы ууну 
ыймахтаан баран, тіннір суолу туппуттара. 
Адьыр±а біріттін кыыллара турбут аттарын 
муоґалаан, хоґуун кыргыттар барахсаттар, 
сэрии ыарын санныларыгар сµгэн, олохторугар 
тэлэр бэйэлэрин эрэ тустаах ыллыктарынан бара 
турбуттара.

* * *
Ґµйэ убайа Јндірій ірµµ µлэни эрэ ірі тута 

сылдьар. Тµµнµн хас чаас утуйан, сынньанан 
ылара буолла. ХараІа±а бµтэн кэлэр, халлаан 
сырдыы илигинэ туран барар. Хонтуора, балыыґа, 
оскуола, интэринээт, олорор дьиэлэр оґохторугар 
оттук мас тиэйэр. Бары сыар±а µрдµттэн оттунан 
олороллор. Хара тыаны кэтэн, халыІ хаарга 
батылла сылдьан мас суулларан тиэйэр ыарахан. 
Кµµс, сэниэ да мэлигир, кілі да дьµдьэх. Кини 
бэйэтин кытта саатын илдьэ сылдьааччы. «Ґнµр 
от тиэйэр кыргыттарга бірі саба тµспµт этэ, 
эн сэрэнэн сырыт», – диэн кэргэнэ сэрэппитэ. 
Ґлэтин быыґыгар куобахтыыр. Аґылыга суох 
буолан, булт ончу а±ыйах, суо±ун кэриэтэ. 
Байанайа биэрдэ±инэ, булт тосхойдо±уна, элбэх 
уос µллэстэр, оттон тириилэрэ фронт туґатыгар 
итии таІас тигиитигэр барар. Мас таґыытыгар 
сирэй эппиэттээх иккиэ буолан µлэлииллэр. 
Кини илин, уон сэттэлээх Мэхээс уол ар±аа 
тыаттан таґаллар. Кыайымаары гыннахтарына, 
кіміліґіллір. Јндірій бииргэ тіріібµт, олох 
эдэр сааґыгар ілбµт быраатын уолун Мии сэ-
ни µірэ±ин кэнниттэн илдьэ барааччы. Ки ни 
тіріппµттэрэ уонна Ґµйэ Миисэни иитэ сыл-
дьаллар. Уон иккилээх бэдик, сэниэлээ±э буол-
лар, мэник буолуох киґи, кіміті элбэх. Уол-
луун мас охтороллор, долгучуохтууллар, от тон 
сарсыарда со±ото±ор наар тиэйэр. Кинилэр 
ардыгар муус тиэйэллэр. ДьиІинэн, учууталларын 
салайыыларынан оскуола улахан о±олоро 
µлэлиир µлэлэрэ. О±олор ону таґынан дул±а 
кырбыыллар, бурдук тардаллар, туох баар кыайар 
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µлэлэригэр барытыгар кытталлар. Соторутаа±ыта 
нуорма бурдук сыыґын биэрбиттэрэ. Ону бэркэ 
кэччэйэн уба±ас хааґы оІостоллор. «Тыыннаах 
буолаары олох иґин охсуґуу диэн бу эбээт», 
– Јндірій ійµгэр сааґыламматах араас санаа 
субуруґан элэІнэстилэр.

Санаа±а ылларан, эбиитин хараІаран эрэрит-
тэн ыктаран, тиэтэлинэн бµтэґик сыар±а тыгар 
мас тиэйэ сылдьан, мутуктан иІнэн суул лу-
бутугар, ону кµµппэтэх ата соґуйан, ойууру ор-
то тунан, хантан итиччэ сэниэлэммитэ буолла, 
ойбута. Ата тута бэриммэккэ, Јндірій муоґатын 
ыґыктыбакка соґуллан, маска ыстаанын хайа 
тардан кэбиспитэ. Этэрбэґигэр, ыстаанын иґигэр 
дэлби хаар кутуллан мууґунан хаарыйбыта. Ата 
саастаах ат этэ. Тыаны ортотунан батыччахтаан 
иґэн, сыыйа тохтообута. Кини нэґиилэ ор±остон 
туран, этэрбэґин тэбэммитэ, ыстаанын иґигэр 
симиллибит хаары хостообута. Хата, тэлэ 
тµґµµтэ аґара улахана суох буолан абыраабыта, 
халыІ моойторук былаатынан саба баайбыта. 
Ґтµлµгµн булан тэбээн кэппитэ. Этэ онон-
манан аґыйталаан ылбыта, ыксалынан аттарын 
суолга салайбыта. Ити айгыстыытыгар лаппа 
хараІарбыта. Айыыґыта араІаччылаабытын 
курдук бµгµн чугас тыаттан тиэйбитэ. Дьиэтигэр 
быґа тиийбитигэр, Миисэ утары сµµрэн тахсан, 
тиэйэн кэлбит маґын, аттарын дьаґайбыта. 
Бэйэтэ нэґиилэ бала±аныгар баадьайбыта. Ити 
сырыытыттан тэптэрэн хас да хонукка эмтэммитэ. 
Ол эрээри, киґи ір эмтэнэрэ сатаммат кµнэ-
дьыла тµбµлээн турар буолан, сэрии дьыла 
кыпчыйбыт, тымныынан аІылыйар бала±аттары, 
дьиэлэри сылытаары оттук мас тиэйиитигэр 
тібітµн оройунан тµспµтэ.

Саас Јндірійдііх Ґµйэ а±алара сµіґµ 
уулата кµілгэ киирэн ойбон кытыытыгар охтон 
хаалбытын булбуттара. ДириІ иин хаґар кыах 
суо±а. О±ус сыар±атыттан кинилэр а±аларын 
нэґиилэ сор бі±інін тµґэрбиттэрэ. Аччык дьон 
кµµстэрэ суо±а.

– Туох ааттаах ыараатыІ? А±аа, сутааІІын 
уІуох да тирии этиІ. Тапталлаах уоллаах 
кыыґыІ кистээри олоробут. Кµµс суох. Кыайар 
кыах быстыбыт. А±аа, тµµ курдук чэпчээ, – диэн 
Јндірій обургутук саІа аллайбыта. Чочумча 
олоро тµґээт, убай киґи бастаан туран а±атын 
тібі іттµн кіті±ірдµµ турбута. Ґµйэ атах іттµгэр 
тµспµтэ. Кырдьык-хордьук чэпчээн хаалбыт 
хоруобу аргыый ииІІэ тµґэрбиттэрэ.

III
СОР МУўА

Хаанымсах халабырдьыттар ілір ілµµ µктэл-
лэнэн дойду µіґµгэр кимтэр кимэн иґэллэрэ. 
Јстііх сабардаабыт сирдэригэр бартыґааннар 
этэрээттэрэ тэриллэн, Сэбиэскэй аармыйа±а кімі 
буолан, істііххі кэмнэммэт улахан утарсыыны, 
хоромньуну оІортууллара. Јстііх сэрии сэптээх 
ыскылааттарын уоттууллара, араас сэрии сэбин 
тиэйэн иґэр поезтары тµІнэртииллэрэ.

Сэрии буолбута иккис сайыныгар эмиэ уот 
кураан буолбута. Ардыах курдук былыт мустан 
ыган иґэн ааґан хаалара. Сир-дойду буорунан 
кірін, мааІы бэйэлээх алаастар кырыстара 
хайыта хаппыта. АґыІа былыт курдук кітін 
кэлэн, аана суох алдьархайы оІорон, кірін 
турдаххына онон-манан бытыгыраан эрэр кµі±µ 
кубарыччы сиэн, сири буорунан кірдірірі.

«Сырдык суола» холкуос бырабылыанньата 
ыксаан оттонор алаастарын, бааґыналарын эр-
гийэ ханааба хастарбыта. Дьон кыґыйан-абаран 
туран харса суох туруммута. Ол µлэ оччо 
туґалаабата±а. Ханаабалар быґа±астарыгар 
диэри аґыІа тµґэн, уот куйаастан ууллан, 
бэйэтин сыатыгар кµп-кµі±µнэн дьалкыІныы, 
дагдаІныы кірсін соґуппута. Ити µлэ туох да 
тµмµгэ суох буолта. АґыІа сир отун барытын 
сиэн тірдµгэстэрин эрэ хаалларан, аны тыа 
маґын сэбирдэ±ин сии, ойуур маґыгар ыттыбыта. 
Эрэй со±ото±ун сылдьыбат дииллэринии, иэдээн-
нээх сут ааІнаабыта. От диэн мэлигир, сиэ-
мэ µµммэтэ±э. Аан дойду µрдµнэн силлиэрбит 
сэриигэ эбии дьон тірµт да ырыган санныгар 
сут сойуо аґыІаґын килэппитинэн сааллыбыта.

Сутаабыт оройуоннар холкуостарын хотугу 
оройуоннарга кіґірµµ ыытыллыбыта. «Сырдык 
суола» холкуос сµіґµтµн барытын хас да сиргэ 
кіґірін кыстатар буолбута, отчуттарын ыытан 
оттооґуну са±алаабыта. Сэргэй Сиидэрэбис, 
утуйар уутун умнан, ол сирдэри булууга, оттооґуну 
тэрийиигэ, холкуос дьонугар нуорма бурдук, ас-
µіл анатыытыгар µгµс сыратын-сылбатын анаан 
туран туруммута. Куоратынан, атын оро йуон-
нарынан сµµрэн-кітін µгµс кэпсэтиини ыыппыта. 
Хас кіґір сирдэрин ахсын олорор бала±аннарын, 
хотоннорун ірімµіннэппитэ, тут тар быта. Айан-
наан иґэн, атын µрдµгэр утуйан ыла-ыла µлэ 
бі±ітµн µлэлээбитэ. Дьон саамай кµµтэр, эрэнэр 
киґитэ кини буолбута. Оттон сиэмэх майгылаах 
Торгуйтан дьиксинэр этилэр.

Тымныы тµґэн, ірµс турбутун кэннэ холкуостар 
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сµіґµлэрин-сылгыларын былаан быґыытынан 
кіґіртµµргэ туруммуттара. Бэйэлэрин сµіґµлэрин 
кыстатар отторо суох, ол гынан баран аны 
ілірін сииллэрэ булгуччу бобуулаа±а, дьон 
ійµн ытыйан тумаІІа муннарбыта. Фашист сиэ-
мэх сиэхситтэрин сойуо аґыылара, кинилэргэ 
бэйэлэрин тірµт сирдэригэр, бала±аннарыгар хас 
муннук аайыттан, саба тµґээри ардьараІнаґарга 
дылылара. Бырда быстыбыт дьон Торгуй курдук 
саарбах салайааччылаах хаалбыта. Торгуй Вар-
вара Михайловна хас хардыытын кыра±атык 
кэтиирэ. Кыыс уйан, нарын дууґалаа±а, дьону 
кытта бииргэ олороро, кинилэртэн ордук тооромос 
айа±ар киирбэтэ.

Сутаабыт «Сырдык суола» холкуос сµіґµтµн, 
сылгытын бµµс-бµтµннµµтµн араллааннаах кіґі-
рµµтэ са±аламмыта. Дойдутуттан барымаары 
сµіґµ да, сылгы да куота сатаан мундуйданан, 
ма±ыраґыы, кистэґии бі±ітµн тµґэрэн, ойуу ру, 
тыаны кэтэн, µµрээччилэрин эрэйдэрин эрэй дээ-
биттэрэ. Онуоха эбии, холкуостаахтар инники 
олохторугар соччо эрэммэт аймал±аннара кытты-
ґан, сындал±аннаах уґун суол ыара тэлгэ ґэттэн 
тэйииттэн са±алаан арыллыбыта.

Сµідэр Тимирдиирэп салайааччылаах біліх, 
син эмиэ атыттар курдук, элбэх ат-о±ус кілінін 
кіґін кµккµрээн испитэ. Ґс хардыыттан биирин 
кэннин диэки оІорторор хотуттан сирилии µрэр 
тыал мэґэйдээх кіс дьон, санныларыгар тµспµт 
ыары эрдээхтик тулуйан, иннилэрин диэки  дьµккµґэ 
турбуттара.Ґµйэ атын ыанньыксыт кыргыттары 
кытта сатыы ынахтарын µµрсэн ортоку испиттэрэ.      
Сылгыґыттар сылгыларын µірµн уонна субай 
сµіґµнµ µµрэн Сµідэр атынан инники барбыттара. 
Онтон торбос кірііччµ уолаттар – Јліксійдііх 
Мэхээс иґэллэрэ. Тµмµккэ Исай баґылыктаах ат-
о±ус кілінін барыларын таґа±астара тиэйил-
либит сыар±аларга олорсон, Исай кэргэнэ Јкµ-
лµµн, Сµідэр кэргэнэ Сідµіччµйэ о±олорун 
кыт та бииргэ кісµґэн бытааннык айаннаан сын-
нарбыттара. Кыргыттар сатыы буолан, эбии-
тин сµіґµлэрэ барымаары куотан, хара тыаны 
кэтэрдэн сор бі±ітµн кірбµттэрэ. Сµіґµ, киґи 
сі±µіх дойдумса±ын, соґуйуохтарын иґин, он-
но билбиттэрэ, аґына санаабыттара. Јір-ір 
айаннаан, ірµс биэрэгэр нэґиилэ салбыІнаґан 
дьэ кэлбиттэрэ. Тыал курдары µрэн, онно эбии 
ардах былаастаах хаар то±о тµґэн, мілтіх 
таІастара биир сабыгар тиийэ илийэн баран, 
муус кыаґаан буолбута, ибили сылайбыттара. 
Дьон тиистэрэ тиистэригэр бабыгыраґа охсулла 
олоруор диэри ыбыгыраґа тоІмуттара.

– Сµіґµлэри бу тыа ырааґыйатыгар бірµірµІ. 
Бу сарай дуома баар эбит. Силип, ити сарай 
таґыгар уотта отун, мин сыар±абар міґііччµк 
иґигэр туос баара буолуо, – диэн Сэргэй 
Сиидэрэбис дьаґайар саІата тыал бірілµµ 
улуйарын быыґыгар иґиллибитэ. – Уолаттаар, 
кураанах маста булуІ.

Кыргыттар, дьахталлар, о±олор уокка саба 
тµс пµттэрэ. Тіґі да иттэ сатаабыттарын иґин, 
ирбит чинчилэрэ биллибэтэ±э. Ити тµµн сарай 
дуомугар ону-маны тэлгээн, бэйэ-бэйэлэригэр 
ыга симсэн харахтарын симэн ылбыттара. Оттон 
айыл ±а, кинилэри кыґайбыттыы, кыыла туран 
тµµ нµ быґа тыалыран иґиирбитэ. Алдьархайдаах 
тымныы тµµн буолбута.

– Бу сытар, бу эмиэ сытаар, – дэґэр саІаттан 
дьон бабыгыраґа-бабыгыраґа таґырдьа то±о 
анньан тахсыбыттара.

– Оо, икки ілбµт дуо? – дэґэн онно-манна 
аймаласпыттара.

Икки торбос тоІон ілбµтµн сµлэ охсон, 
хайыахтара баарай, астаан этиттэн буґара 
уурбуттара.

– Исай, Сµідэр, илиитэ баттааІ, – Сэргэй, 
акт оІоро охсубутугар илии баттатан, суумкатын 
иґигэр кичэллик укпута.

Алдьархайтан ас тахсан аґара илистибит дьон 
итии аґы µссэнэн, тоІмуттара ааґа быґыытыйан, 
харахтара сырдаабыта. Торбостор эттэрин, ис-
тэрин тириилэригэр суулаан, тібілірµн уонна 
атахтарын куулга уган таґа±астарыгар кэлгийэн 
барардыы тэриммиттэрэ.

– Јрµс мууґа чараас, онон-манан сиикэйдэрэ 
кістін дьэрэлийэ сытар. Сµіґµлэри-сылгылары 
чіміхтіібіккі биир-биир субуруччу µµрэн айан-
ныыбыт. Силип, сыар±а±ар от эбии тиэнэн, 
муус ханан уйуктаах буолуох чинчилээх сиринэн 
бастаа, – Сэргэй дьаґайар кэґиэхтээх саІата 
дуораґыйбыта.

Дьон эрэллэрэ – Сэргэй. Кини, сырыы-айан 
бі±ітµн сылдьыбыт, айанныы µірµйэх киґи, 
билэрэ-кірірі µгµс. Киґи уйана-хатана биллэр 
элбэх ыарахан моґоллордоох айаны арыый 
а±ыйах хоромньулаах туоруурга салайааччы 
сатабыла элбэ±и быґаарара чуолкай. Јрµс ситэ 
тура илигэ кіс дьонун сµрэ±ин ыарыылаахтык 
хаарыйбыта. Тыал тохтообото±о. Ол да буоллар 
хаґан ірµс тигинэччи турарын, киґини кітµтэн 
илдьэ барыах кµµстээх тыал тохтуурун кµµтэр 
кыахтара суо±а. Кинилэр, илин са±ах диэки кірін 
ылаат, саарбах халтархай мууска µктэммиттэрэ. 
Чараас муус ханна эрэ тэйиччи хайыта баран 
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тааІнаан, сµіґµлµµн киґилиин муустаах ууну 
кэґэн ибили сытыйан бµтµннµµ кырыа буолан, 
инчэ±эй тирбэ±э быстыбатынан туораабыттара. 
Јрµс мууґа уйумуох курдук тыаґаан-ууґаан, 
чараас дууґалаах дьон уйатыгар ууну киллэрбитэ, 
ол эрээри син ніІµі биэрэк сиригэр чиІник 
µктэммиттэрэ. Эмиэ уот оттунан, абыраллаах 
сылааґыттан кіІімміт аал уоттарыгар саба 
тµспµттэрэ. Дьыбарынан аІыґыйар уґун, унньук-
таах суол кинилэри аґыныах чинчитэ суо±а. 
Бастаан айаннаабыт кµннэринээ±эр іссі уґуннук 
айаннаан тиийиэхтээх сирдэригэр, сор бі±ітµн 
кірін, тоІуу бі±ітµн тоІон, кыл тыыннара эрэ 
тиийээхтээбитэ.

– Хайа, хайдах айаннаан кэллигит? О±олор 
кыайан хаампат, таба тирэммэт буола дэлби 
тоІмуттар. Чэ эрэ, о±олоор, кыргыттаар, 
кытаатыІ бары бала±аннары була охсуІ.

– Сылааска киирэ охсуІ, – сайыны быґа 
манна оттообут, кµґµнµ быґа хотон, бала±ан 
ірімµіннээн, тутан бэлэмнээн тоґуйбут бэ-
йэ лэ рин дьоннорун куоластара тула іртµ-
лэриттэн кутулла тµспµтэ. Сµіґµлэрин эмиэ 
кинилэр чараас буор сыбахтаах киэІ хотон-
норго симпиттэрэ. Бырдылара быстыбыт сµі-
ґµлэр, хах ха ±а, сылааска киирээт, сытынан 
кэбиспиттэрэ. Сылгылары кµрµі±э хаайбыттара. 
Барыларын сынньатан баран, кэлин аґатан 
хоннорбуттара. Сарсыныгар ілбµт торбостор 
истэрин, тібілірµн докумуоннаан µллэрэн 
баран, Сэргэй эттэрин туттарарга анаан то-
Іорорго дьаґайбыта. Хомур дуоґу да сиэх 
айы лаах кураанах куртахтаах дьон ол аска 
µір бµтэ. Сиидэрэбискэ махтаныы дириІэ, ол 
харахтарыгар кістірі. Кини нуорма бурдук, 
кыра сиэмэ а±албытын эмиэ тµІэппитэ.

– До±оттоор, чэ µчµгэйдик тэринэн олоххутун-
дьаґаххытын оІостуІ, аны Сµідэр дьаґалыгар 
киирэ±ит. Мин кэлэ-бара охсуллан ааґар буо-
луом. ЭтэІІэ олоруІ! – диэн Сэргэй сорох 
бурдугун, сиэмэтин тиэнэн бу оройуоІІа кыстыы 
кэлбит иккис биригээдэ дьонун оло±ун олохтуу 
айанната турбута.

 Сэргэй Сиидэрэбис онтон салгыы, бу оройуоІ-
Іа ыаллыы олорор, атын оройуоІІа кыстыы 
кэлэн хаалбыт биригээдэлэригэр ааґыахтаах. 
Кини ат µрдµттэн тµспэт сындал±аннаах, аґа-
ра элбэх тµбµктээх, µгµс эрэйдээх µлэтин оро-
йуттан тутан, дьонун-сэргэтин биир бастыІ 
салайааччыта буолан, олох тибиитин ар±а-
ґыгар сылдьара. Сэргэй бараатын кытта ту-
лаа йахсыйан хаал быт курдук санаммыт дьон 

олоруохтаах бала ±аннарын, кыстыахтаах 
хотоннорун сіхсµйэ тµґэр тµбµгэр тµспµттэрэ.

От сии кэлбит бастакы кэмнэригэр икки 
бала±аІІа олорбуттара. Сулумах эр дьон муос-
та±а от тэлгээн сыталлара. Онтон сыыйа іссі 
биир бала±аны ірімµіннээн, сорохторо онно 
кіспµтэ. Ґґµс хотону улаатыннаран, торбостору 
кіґірбµттэрэ. Торбос кірііччµлэр Мэхээс уол, 
Јкір Јліксій уонна субай кірііччµ Ааныс кыыс 
туґунан хотонноммуттара. Јліксій эбиитин 
кілµµр о±устары, атыыр о±уґу кірірі. Улахан 
бала±аІІа Ґµйэ Эриппиэн биэстээх кыыґынаан 
уонна икки дьиэ кэргэни кытта олорор буолбута.

Хара тыа±а куобах, кµіллэргэ балык баара. 
Бултуур киґи айа±ын хамсатыан сібі. Сµідэрдээх, 
Исайдаах бастаан утаа туох астаахтарыттан 
кыргыттарга биэрэр этилэр. Биэс кыыс бэґиэн 
бултуур диэни билбэттэрэ. Мэхээс уол – о±о, 
Јкір Јліксій ыарыґах этилэр. Оттон Эриппиэн 
саанан сатаан ытара эрээри, саатын сэбэ 
суо±а уонна туґахтыыры, сохсолууру сатаабата. 
Силип о±онньор от мээрэйдиэхтээх, оттук мас 
бэлэмнэґиэхтээх этэ да, кэлэн иґэн тымныйан, 
обургутук ыалдьан баччааІІа диэри µтµірэ илигэ, 
ітір µтµірэр чинчитэ кістµбэтэ. Кыргыттар хас 
биирдиилэрэ кірір сµіґµлэрэ элбэ±э, урааннаах 
уґун кµІІэ хотонтон быкпаттара.

IV
АЙАН АРГЫАРА

Дьуон Ойуурап улаатан эрэр икки кыыс 
о±олоох. Кэргэнэ ыалдьан ілбµтэ хас да сыл 
буолла. Олох эрэйин, кыґал±атын тэлбитэ 
ыраатта. Сэриигэ барбыт убайын кэргэнигэр 
кыргыттарын хаалларан баран, бэйэтэ Тылгыма 
ыар айанын айанньытын аатын сµгэ сылдьар. 
Сэрии иннинэ Тылгыма µрэх сµнньµн устатын 
тухары кімµс кістін, элбэх кімµс хостуур би-
риискэлэри аспыттара. Сайын устата муора 
биэрэгэр турар ХалтаІ пордугар уу транспорынан 
таґа±ас бі±іті, ас-µіс, таІас-сап, бириискэлэргэ 
туттар тэрил, кімµс хостуур, сууйар техника, 
эІин эгэлгэ таґа±ас бі±іті кырыы кырыытынан 
порт этиэхтэн соло±ой улахан ыскылааттарыгар 
мустубутун, кімµстээх бириискэлэр аайы кыґынын 
суол турбутун кэннэ, саас суол алдьаныар диэри 
таґаллар. Ити µлэни толоруу Дьуон тіріібµт 
дойдутугар тµґэриллибит. Хас оройуон аайы 
µіґэттэн бачча тонна таґа±аґы кіті±і±µт 
диэн булгуччу толоруллар былаан тµґэр. Оро-
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йуоннар ону бэйэлэрин нэґилиэктэригэр тµІэ-
тэллэр. Ол иґин бу Дьуон курдук айаны кыайан 
сылдьыах диэбит дьоннорун, модьу-та±а 
аттары анаан талан ыыталлар. Нэґилиэктэртэн 
оройуоІІа мунньан, біліх обуос оІорон, 
куоракка ыыталлар. Онно нуорма ас биэрэллэр. 
Кинилэр айаннарын сµрµннµµр, хас да оройуон 
дьонугар биир салайар киґини аныыллар. Ол 
киґи айанньыттар астарын-µіллэрин, аттар 
сиир эбиэстэрин булар-талар, тіґі таґа±ас 
таґыллыбытын отчуоттуур. Айан устатын тухары 
дьон хонон ааґар симиэбийэлэрэ тутуллубуттара, 
ол эрээри биирдэригэр да медпункт диэн суо±а. 
Арай тоІнохторуна эмп оІоґуннуннар диэн 
биирдии улахан бытыылка испиир биэрэллэр. 
Дьуон ол курдук хара испииґэккэ киирбиттии 
тутуллан, бі±і-та±а аттары бэйэтэ талан, 
кыргыттарын олохторун быґаарбыттыы сананан, 
айаІІа туруммута. Хайдахтаах ыарахан сут 
сайын ааспытын билэр. Онон кыргыттара сир-
халлаан икки ардыгар кімµскэлэ-харысхала суох 
хаалбыттарыттан сµрэ±э ньµілµйдэр да±аны, ірµµ 
кыайтарбатын µрдµнэн ійµттэн кыйдыы сатыыр. 
СаІа дьыл чугаґаан эрэр. Оттон айанньыт наар 
айан аргыстаах. Оройуон аайыттан киґи ахса 
суох элбэх. Оттон ат тµірт тігµл элбэх. Ардыгар 
кыара±ас суолга баппакка кырыы-кырыынан 
анньыґан ааґаллар. Бары биир ілµµгэ ілі, биир 
уокка буґа-хата сылдьар айанньыттар бэйэ-
бэйэлэригэр кіміліґін, ійдіґін сылдьаллар. Ол 
эрээри, элбэх дьон быыґыгар биир эмэ ханна да 
баппат хадаар, охсуґуук, бэйэмсэх уонна уоруйах 
да дьон баар буолаллар. Этэргэ дылы, киґи 
эриэнэ иґигэр, сµіґµ эриэн таґыгар. Айанньыттар 
биир эмэ кµн ХалтаІІа тохтоон, таІастарын-
саптарын бэринэллэр, аттарын сэбин, быаларын, 
ітµµлэрин кірµнэллэр, абырахтыыллар. Аттарын 
сынньата, аґата тµґэллэр.

– Бу дойду ото алаас отун курдук буолбатах, 
сµмэтэ-ыстала, иІэмтиэтэ суох сахсаххай. От-
тонуута, хараллыыта эмиэ мілтіх. Онон киґи 
бэйэтэ аттарын эбилик аґата, анаан кірі-
харайа сылдьыан наада. Былырыын сорох дьон 
аттарын табан кірбіккі, сааскыга тиийбэккэ 
ырыганнаан охтон хааланнар, дойдуларыгар иэс 
бі±ілііх бииргэ кэлбит дьоннорун кімілірµнэн, 
тіннµбµттэрэ баара µґµ, – Дьуон аргыґыгар 
сµґµіхтэрин тэнитэ суол устун кыратык кэккэлэґэ 
хаампыттарыгар кэпсии истэ. 

– Оо, иэдээни. Оннукка тиийбэтэх киґи. Тым-
ныйаммын сітіллін сордоно а±ай сылдьа бын. 
Сааґын мин да хайдах айанныырым биллибэт. 

Тµµнµн дэлби µлµгµнэйэн эрэйдэнэн хонобун. 
Саатар, биэлсэр да, эмп да суох. Хата, эн 
кіміліґін абырыыгын, – Уґун Сэмэн, эдэрэ 
бэрт буолан, кистии сатыыра кыайтарбакка, 
ыалдьыбыта сирэйигэр-хара±ар кісті сылдьар. 

Айанньыттар кµнµн ахсын уґун ыар айан 
суолун тутан, тымныы диэн тохтооботтор. Сил-
лиэ тµґэн, суолу саба тибийдэр да, ыарахан 
таґа±астаах сыар±алаах аттаахтар тохтоло суох 
субуґар буоланнар, суол чигдитин омооно син 
биир онон-манан кісті сытар буолар. Ыкса 
киэґэ симиэбийэ±э кыыкырдатан кэлбиттэрэ, ыы-
быччары буолан соґутта. Хойутаан кэлбит бэйэ-
тин кыґал±ата. Быстыахтара дуу, ойдуохтара 
дуу, µс аІаар кістііх атын симиэбийэ±э ааґар-
га кµґэлиннилэр. Суол эрэйэ элбэх, оттон бу 
аатырар аарыктаах ыарахан айан, айанньыты 
самнара сатыы, кини санныгар саайыллар муІа-
соро іссі µгµс. Хата, суол бу кэрчигэ арыый 
буолан, сарсыарда эрдэ тохтуур бала±ан дьиэ 
киэІ нэлэмэн тэлгэґэтигэр нэґиилэ сыннаран 
киирдилэр. Ама, дьэ сынньанан абыранаа ини-
лэр. Киирээт, тоІ астарын уокка астылар, утуйар 
таІастарын наара±а бырахтылар, ким кинилэргэ 
ас бэлэмнээн тоґуйуой? Бэйэлэрэ астарын 
астанан аґаатылар, аттарын сойутан аґаттылар. 
Аттары аґатарга анаан симиэбийэ аайы от 
баар. Онно-манна олус сылайбыт дьон, саІа 
кэлбиттэр тыастарыгар-уустарыгар кымаардаан 
кірбіккі, µлµгµнэйэ-µлµгµнэйэ утуйан буччугунаґа 
сыталлар. Ыар µлэ µрµІ сµнньµлэрин µлтµ мис-
кийбит, µрµІ харахтарын ірі кірдірбітіх дьо-
но сынньанаахтаатыннар, утуйдуннар. Оттон 
Дьуон наах Сэмэн ону-маны ылахтаґан кэпсэтэр 
кыахтара суох, аґара илистибит буоланнар, улуу 
айан хоґуун-хоодуот айанньыттарын халтаґалара 
бэйэлэрэ ыпсыґан, муннулара хайыы сах хаґы-
Іыраґан бардылар. Кинилэри тµлэй уу тµµ 
ньаассын былаата саба кууста. 

V
ЭРЭЙ СОЎОТОХ СЫЛДЬЫБАТ

Ґµйэ хотонуттан киирэригэр, Сµідэр от тиэйэн 
кэлэн чэй иґэ олороро. Сµідэр Исайдыын, 
элбэх сµіґµнµ кірін умса-тінні тµґэ сылдьар 
дьоннорун курдук, иллэІэ суох этилэр. От-мас 
таґаллара, уу-муус тиэйэллэрэ, ол быыґыгар 
куобахтыыр, тииІниир этилэр. Ардыгар, чып 
кистэлэІинэн, Сµідэр тииІин, солоІдотун ти-
риитин олохтоох дьону кытта мэнэйдэґэр 
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быґыылаа±а. Ол сылдьан буолуо, биир сэниэ 
олохтоох аарыма кырдьа±ас огдообо о±онньору 
булсубут этэ. Тµіґэйэн моору буолан эрэр а±ыс 
уонун лаппа ааспыт Лооґур кіс кыргыттарыттан 
таба кірін, сібµлээбитэ бэрдиттэн дуу:

– Сµідээр, ити Ґµйэ кыыґы мин кэргэн 
оІостуохпун тылгар киллэр эрэ, – тутах олохтоох 
номо±он бэйэлээх кыыґы сэнээбитэ оччо эбитэ 
дуу, кыыс сібµлµі±эр-сібµлээмиэ±эр санаатын 
уура сорумакка кірдіспµтэ.

– Кэпсэттэххэ атах соболоІун ботуччу тілµµр 
буоллаххына, биир кыыс о±ону тылбар киллэрэр 
киґи буолуом, – чугас со±ус уруута буоларын 
быґыытынан, кыыґы бэйэтэ бас билэрдии 
бэлэґинэн кµлэн алларастаан кэбиспитэ.

* * *
Сµідэр, Ґµйэ киирбитин кірін, били кэпсэ тиэх-

тээ±ин ійдіін, уоґун иґигэр сонньуйан ылаат:
– Ґµйэ, кэл эрэ бэттэх, бэрт µтµі сонун баар. 

Ити µнµр сылдьыбыт Лооґур о±онньору ійдµµ гµн 
дуо? Бу µлµгэрдээх аччык, аас кэмІэ о±онньоруІ, 
хата, байылыат олохтоох. Хас эмэ сµіґµлээх, ат-
таах, тірµµр икки биэлээх. Харчы, кыґыл, µрµІ 
кімµс баар о±онньоро. Дьоно былыр баай дьон 
эбитэ µґµ. Ааспыт кыґыл, µрµІ сэриитигэр дьо но 
µрµІнэри µістэрэ тэстиэхтии ірі туппатахтара µґµ. 
Онон ЛооґуруІ дьонун араас баайдарын кистээн 
илдьэ сылдьар буолуохтаах. Оннук тыл кыбы тан 
саІарар да±аны. Барыны бары хара буорга кі мін 
кэбиґэр куґа±ана бэрт буолуо ээ диир дии. 

– Ол то±о миэхэ Лооґуру кэпсээтиІ? Кини 
хайдах да олордун, мин онуоха наадыйбаппын, 
– дии тµґээт, кыыс туран бараары гынна. 

– Бээ, эн ситэ истибэтиІ ээ. Бу кырыыстаах 
сэрии кыґал±алаах кэмигэр аччыктаан умса-тінні 
тµґэ сылдьыаІ кэриэтин, ол о±онньорго кэргэн 
та±ыс. Баайдык-тоттук олоруоІ, ити балтым 
диэммин эйиэхэ этэбин. Итиччэ кырдьа±ас 
о±онньор сотору ілµі дии. Баайа-дуола эйиэхэ 
хаалыа. Эн эдэр киґи кини іллі±µн аайы туох 
буолуоххунуй? 

– Тугу-тугу диигин? Пахайбын даа! Ол 
о±онньор аттыгар да олорор санаам суох, – кыыс 
хара±ынан кірір-кірбіт, тайа±ынан сирдэтинэн 
нэґиилэ бадьаалаан хаамар а±ыс уонун быдан 
ааспыт аарыма кырдьа±ас хара±ар кісті тµстэ. 

– Ол сэриигэ баран ілбµт кэргэниІ биллэриитэ 
кэлбитэ дии. Кини суох, аны хаґан да эргиллибэт. 
Барбыт дьон ілбµттэрин, сура±а суох сµппµттэрин 
биллэриитэ кэлэ турар. Аан дойду ити µлµгэрдээх 
хаан тохтуулаах сэриитэ ітірµнэн бµппэт. Эн 

буолла±ына сибилигин аччыктыы сылдьа±ын. 
Кыайыы буолар да тµгэнигэр дойдугар тыыннаах 
тиийиэм диэн саараан кірбіккі санана±ын 
дуо? Хаспыт тиийэр, кірµіхпµт! – диэн Сµідэр 
кібµілээн турда. 

– Суох-суох барбаппын! Онон бµтэр, – диэт, 
кыыс, соґуччу ыган кэлбит ата±астабылтан 
мах бэрдэрэн ыгылыйан, ханна эрэ букатын 
сир уґугар куотан хаалыахтыы, таґырдьаны 
былдьаста. Ону да±аґа:

– Дьэ, эппэтэ±э диэйэ±ин, хайабыт дойдутугар 
тыыннаах тиийэр, – баай о±онньор кімµґµн, 
баайын куоттаран эрэр абатыттан баргыйбыт 
уордаах хаґыытын ортотугар ыар хал±ан 
сабыллан лип гынна. 

Ґµйэ эрэйим сэриини кытта да±аспытынан 
са±аламмыта ыраатта дии саныыра баара, 
эрэйэ дьэ са±аламмыта, сор кини аатын ааттаан 
аанын чуо кэлэн дьэбирдик дьэ тэлэччи аспыта. 

«Сэрии кэмигэр хамнас, дохуот диэн суох, 
ол оннугар киґи аайы нуорма тіґінін бы-
ґыл лыбытынан бурдук, атын ас да босхо 
бэриллиэхтээх», – диэн манна кэлэн иґэн Сэр-
гэй Сиидэрэбис эппитэ ээ. Хайдах? Сыыґа 
иґиттэ±им дуу, – Ґµйэ айманан-саймана ійдµµ 
сатаата, – ити киґи Сµідэр туох-туох диэтэ?

– Сэрии кэмигэр босхо туох да бэриллибэт. 
Эґиги бурдугу ыраас харчыгытыгар атыылаґан 
ылыІ, – диэн Сµідэр биэс кыыс нуорма бурдугун 
дьиэ іґµітµгэр ыйаан кэбиспитэ. Исай ону 
кірін олорбута, тугу да саІарбата±а. – Маны 
кµµскµтµнэн киґи суо±ар ылар тµгэІІитигэр, 
холкуос аґын уордулар диэн дьыала оІоруом. 
Хаайыыга баран умсуоххут, ба±а±ыт хоту, – 
Сµі дэр итинник кіі±µнээт, остуолугар тиийэн 
лэппиэскэтин сиэн ньамыр±атан барбыта. Он-
тон Јкµлµµннээх Сідµіччµйэ±э туґаайан. – Кыр-
гыттарга барыларыгар тугу да биэрэн кіріірµІ 
эрэ, эґи! – Сµідэр суоґур±анан остуолун охсон 
ньиргиппитэ, хара±ар кімµс кµлµ мэ кµлµмнээн 
ылбыта, сирэйигэр-хара±ар бандьыыт киэбин тии-
ринэн биэс кыыс оло±ун биир сапка ыйаабыта. 

Ханна да баран кімµскэтэллэрэ суох, «барар 
сирдэрэ ба±ана µµтэ, кэлэр сирдэрэ кэлии µµтэ» 
буолбут кыргыттар эрэйдээхтэр кімµскэтэллэрэ 
харахтарын эрэ уута буолбутуттан ыксаан, Маайа 
Сµі дэргэ тиийэн:

– Мин Лооґурга кэргэн барабын, – диэбитэ. 
Сµідэр µірµµтµн кытта тута Маайаны Лооґурга 

кіґірбµтэ. Ити іІітµгэр кімµс ньуоска, µрµµмкэ, 
биґилэх ылбытын а±алан, дьааґыгар кистии уур-
бутун ким да билбэтэ±э. 
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– Дьэ, Маайа ійдііх кыыс эбит, ірµµ тот 
сылдьыа. Эбиитин сыта байбыт удьуор баай 
дьон баайдарын бµтµннµµтµн тутан хаалар 
буолла. Ґµйэ, эн дьэ кімµс кытахтан тікµнµйдµІ. 
Кыргыттар, эґиги ілµІ да тірііІ, бу уоттаах 
сэрии сут, кураан кэмигэр ким сутаакылаан 
ілбіті±і баарай. Онно ким наадыйыай? 

Дьиэ іґµітµгэр ыйаммыт міґііччµктээх бур-
дуктар кыргыттар куттанан тыыппаттарын µр-
дµнэн, аччаатар аччаан, сµттэр-сµтэн испиттэрэ. 
Сµідэрдээх Исай дьиэ кэргэттэрэ сиир астарын 
сыта аччык кыргыттар иІсэлэрин кібµтэн ійµ-
кµ-тійµкµ оІортуура, эрэллэрин умсарара. Јл-
біт µістээх µін курдук, кыргыттар онтон-мантан 
тутуґан, тіґі да эгэлгэ эрэй эІээрдэґэн кµµс-
тэрин, сэниэлэрин эстэр, санааларын сарбый дар, 
онтон тохтоон-бохтон ылбакка, фронт туґатыгар 
µлэлээн иэ±эІнэспиттэрэ. 

Биирдэ Ґµйэ Эрэппиэнниин хотонтон киирэл-
лэригэр, киґилии киґи дууґатын аймыырдыы 
биэс тээх кыыс ас кірдіін тохтообокко ір ытаа-
быт бадахтаа±а, ыІыргыы-ыІыргыы ытыы-соІуу 
сы таах тыыра. Кини тулуйбакка кµнµ быґа ас 
кірдіін муІнанаахтыыра. Илин-ар±аа муннуктар 
астаах дьоно ымыр да гымматтыы тутталлара. 
Тот дьон, аччыктаан ілін эрэр о±о барахсаІІа 
ытырым лэппиэскэ сыыґын бэрсибэт, кэп-кэбэр 
дьон буолан биэрбиттэрэ. Аньыыны аахсыбат, 
суобаґа оонньообот буолуу, аттыларыгар баар 
бэйэлэрин дьонноругар істііхтµµ сыґыаннаґыы, 
кыра эрдэ±иттэн билэр дьонуттан тахсыбыта 
Ґµйэни ордук аймаабыта. 

– То±о кинилэр итинниктэрий? Кыайыы 
хаґан да буолуо суо±а, істііх кыайыа диир 
санааттан буолуо дуо? – таайа сатаан µгµстµк 
эрэйдэммитэ. 

– Оо, хаґан Сэргэй кэлэр, – Эрэппиэн эрэлин 
сµтэрэн барбыта. 

Сыыйа о±о кыайан ытаабат, мээнэнэн кірі 
сытар буолаахтаабыта. Кини туґугар таас 
сµрэхтэммит биир дойдулаахтарын дууґалара 
хамсаан кірбіті±і. Дьон туґугар тимир тиис-
тэммит сэрии бара турара. 

Сідµіччµйэ кімµлµік холумтаныгар куобах 
иґин хостоон кэбиспитин, Ґµйэ ылан оґо±оґун 
тэбээн, сууйан чугууІІа уу кутан буґара уурбута.

– Ґµйээ, кµіскµн сы±арыт, чэй оргутабын. 
Сµідэр кэлэрэ чугаґаата, – дьиэ±э хотунунан 
билинэр дьахтар дьаґайар саІата иґиллибитэ.

Ґµйэ чугуунун кытыы диэки сы±арытан баран, 
Силип о±онньор бэрсибит ана±аґыныттан кыр-
баан эбэн биэртэ. Сотору:

– Эриппиэн, кэл, буста. Ыл, кыыскар мииннэ 
иґэрт.

Эриппиэн о±отун ытыстан эрэр тииґин арыычча 
атытан, ньуосканан кутан биэрэн аґаппыта 
буолбута. Кини хара±ын уутун туора илгэ, санна 
ыгдараІнаан саІа таґаарбакка ытыы турбута.

– Эриппиэн, ити Ааныс сіпкі этэр. О±оІ 
олох буорайан иґэр. Хаґан кинилэр суобастара 
уґуктуон. Мин ийэм эмиэ ыллара мілтііті. Миэхэ 
кірдіріірµ манна таІнары тиэйиллэн кэлэн иґэн 
тымныйан, сэбиргэхтэтэн аллара саІата µіґэ, 
µіґэ саІата аллара буолан кэлээхтээбитэ дии. 
Ол кэлэн бу аас-туор олоххо буукса буорайда. 
Быраатым эрэйдээх интэринээккэ аччыктаан 
ілііх тіібµт. ИстибитиІ дии. Дойдубутугар – 
ілµµ, манна – ілµµ. Ґнµр ийэм Сµідэри дэлби 
са Іарбытын истибитим. Кини:

– Сиэним дойдубар интэринээккэ хоргуйан 
ілір, манна кыыґым холкуос сµіґµтµн кірін 
µлэлии сылдьан хоргуйар. Бу туох µлµгэрдээх 
баттыгаґый? Эн бурдугу хантан ылбыт харчыгар 
атыылаґан ыла±ыный? Манна ким да бурдук 
а±алан атыылаабытын истэ иликпин, эн да 
атыыласпыккын ким да кірбіті±і буолуо дии 
саныыбын. Кірдір харчыгын. Холкуос µлэтин 
иґин хаґан харчы тіліммµтэй?

– Ньаамыр±аама, сµгµн сыт, – Сµідэр 
кібµілээн то±о барбыта.

– Кэнэ±эски дьолум, туора ойоот, хампы ыс-
танан µлтµ тµґµі диэн санаабат буолла±ыІ. 
Аньыы, хара тілінірдіі±µн ійдіібіт кµтµр 
буол ла±ыІ.

– Аньыы, хара диэн суох. Арай ілµµ диэн 
баар. Эн кыыґыІ ілµін ба±арбыт буолла±ына 
іллµн ээ. Куобахтаан, балыктаан аґааІ.

– Силип хаґан µтµірэн абырыыр.
– О±онньор иинэ хаґыллан сытар курдук кірібµн.
– Ээ, ба±айы, эн итинтэн ордугу этиэІ дуо, 

істііх санаатын санаммыт кµтµр.
– Мин байыаннай сокуону толоробун, істііх 

буолбатахпын. Эн да іл ээ, то±о айах ада±ата 
буолан сыта±ыный, – диэн кыбдьырынаат, Сµі-
дэр таґырдьа ыстаммыта.

Балбаарыс арбы-сарбы, ол эрээри туох эрэ бы-
ґаарыныыны ылыммыт киґилии, киирэн кэлбитэ:

– Эриппиэн, кыыскар µµттэ иґэрт, о±о±ун 
ірµґµй. Мин киллэрэн биэрэбин, – диэт, сору-
нуулаах ба±айытык ойон туран аан диэки атыл-
лаан истэ±инэ, Эриппиэн:

– Суох-суох… Балбаарыс, тохтоо. Дьµігэ-
лэриэм, кыргыттарыам, мин хаайыыга барыахпын 
ба±арбаппын. Ол кэриэтин кыыспынаан иккиэн 
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манна ілµіхпµт. Дууґабыт саатар бииргэ сыл-
дьыа. Хайаан да хайалара эмэ тµбэґэ тµґэн 
кірµі. Суох, суох! Сатаммат, кыргыттар.

– Оттон бары манна ілір инибит. Бэйэлэрэ 
эрэ дойдуларыгар тиийэллэр ини. Биґигиттэн 
Маайабыт тыыннаах хаалан, бу сору кірбµппµтµн 
бар дьоІІо кэпсиэ±э, – дэґэ аймана-саймана 
олорбуттара.

Ити тµµн кыысчаан, кµн сириттэн букатыннаах-
тык бараахтаабыт этэ. Аанньал курдук чыычаах 
о±о барахсаІІа кырыктаах сыґыаннаах, істііхтµµ 
хааннаах дьон онно эрэ кыґамматахтара. Ки-
нилэр сутуур хайда±ын билбэттэрэ, куртахтара 
ас кірдіін биирдэ курулаабата±а, аччыктаан 
кі±ірі ілін салбыІнаспатахтара.

* * *
Исай таґырдьаттан кыыґырбытынан киирэн 

µтµлµгµн оронугар элээрпитэ:
– Ґтµлµгµм хайдан хаалан илиибин тоІоро 

сыстым. Кыґыл ытыспынан кэриэтэ оппун тиэй-
дим. Баата ыстааным тобукпунан чарааґаан, ыт 
сутуруом хайыта баран дэлби тоІнум. Бу, чэйгин 
тиэтэт эрэ.

Исай Сµідэр курдук ордоотообот, кµргµйдээбэт, 
кэргэнигэр сымна±ас сыґыаннаах. Кини Сµі-
дэртэн олох атын майгылаах эрээри, хаґан да 
кинини утарбат, биир иґиттэн аґыыллар, биир 
сиргэ ииктииллэр диэбит курдук. Исай кэргэнэ 
Јкµлµµн оґо±ун диэки ласпарыйда. Кини, ха-
ра±ын ыарыыта киирэн, кыайан иистэммэт буола 
сылдьар. О±онньоругар чэй кутан биэрэн баран:

– Ґµйэ, маны бу сабынан саба тарыйан 
биэриэІ буолаарай, сытыы харахтаах киґи?

– Ол ииґим тугунан эмит тілінір буолла±ына, 
тигиэм, – кыыс хардарда.

Јкµлµµн кэргэнин диэки кірі тµспµтµгэр, 
биирдэрэ иІиэттэн кэбиґээт, тµІнэри хайыспыта. 
Сарсыныгар µтµлµк, кэтиІчэ тиктэрбит манньа-
тыгар Јкµлµµн Ґµйэ±э бурдук бэристэ. Ону эр 
дьон суохтарына, уба±ас хааґы оІостон уос-
тарынан µллэстэн сиэн кэбистилэр. Кыргыттар, 
аґаабыт кэриэтэ сананан, арыый харахтара сыр-
даата. Бµтэй хараІа быыґыттан сырдык кыы-
ма кыламнаабытыттан эрдийэн, сып-сап кур -
дук хомунан, кыргыттар сµіґµлэрин уулата хо-
тонноругар та±ыстылар.

Киэґэлик, барык-сарык хараІарыыта, Ґµйэ 
Эрип пиэнниин µлэлэрин бµтэрэн эрдэхтэринэ, 
Бал баарыс Ааныстыын киирэн кэлбиттэрэ. Кыр-
гыттар олохторун укулаатыттан санаалара аґара 
оонньоон, эбиитин дойдуларын наґаа ахтан, 

µлэлэрин кэнниттэн тохтуу тµґэн сибигинэґэ 
былаан кэпсэтэ олорбуттара.

– Кыргыттаар, ыыр ынахтарбыт µµтµттэн 
кыратык иґэрбит эбитэ буоллар, бачча хотторуо 
суох этибит, – диэн биирдэрэ этэн истэ±инэ, 
тута бары:

– Кэбиис-кэбис, хаалары саІарыма. Хаайыы 
аґылыга буолаары гынныІ дуо? – саба саІаран 
кэбиспиттэрэ.

– Биґиги мас кіні омукпут, саха ілµі да 
буоллар оннугу оІорбот. Мин Эриппиэн кыыґын 
аґынан эмиэ инньэ диэбитим. Ол о±о дуу, 
биґиги дуу. Хата, чугас эргин ыалларга аска 
тугу эмит µлэлээн биэриэххэйиІ. Кинилэр кэм 
сµіґµлээхтэр, астаахтар. Тирии имитэн эІин, – 
Ґµйэ сирэйигэр тµспµт батта±ын кэннин диэки 
илгэн кэбистэ. – Эбэтэр иистэнэн, – диэт, 
чо±улуччу кірін кэбиспитэ.

– Бэрт буолуо этэ, – бары сібµлэґэ тµґээт, 
ыар санааларыттан арыый босхолонон, бµтµннµµ 
халлааны бµрµйэ халыйбыт халыІ хал±аґа 
былыттар дьай±аралларыныы, чэпчээбиттии ірі 
тыына тµспµттэрэ.

Кыргыттар санааларыгар µрдµлэринэн сабар-
даабыт, ханан да сырдык кыламнаабат бµтэй 
барык хараІа, арыый сырдаабыкка диэри буол-
бута. Кинилэр балачча ону-маны ботугураґа 
олоро тµґээт, дьиэ-дьиэлэригэр тар±аспыттара. 
Ааныс сµгэтин тутан тахсан, Мэхээс Јліксійдµµн 
эрбээбит мастарын чууккатын туруортуу-туруортуу 
хайытан тэґиргэппитэ. А±ылыырын тохтото са-
таан, µіґэ-аллара тыынан ыла, сµµґµгэр бы чы-
гыраан тахсыбыт кіліґµнµн туора сотто ту ра 
тµспµтэ. Сыыйа кини чіміхтµµ бырахпыт хар -
да±астарын хаІас илиитигэр сааґылыы уур-
талаан барбыта. 

– Ааныыс, Ааныас, мин туґахпар дьэ куобах 
киирбит. Бу, бу-у кі-ір, – диэн бэлэґин муІунан 
хаґыытаан бытарыта, буута быстарынан Мэхээс 
уол куоба±ын ірі ууна-ууна ойуур са±атыттан 
ыстанан тахсан, ойон иґэрин кірііт, Ааныс 
кіті±ін испит маґын то±о быра±аат, саІа ал-
лайаат, уолга утары бырдааттаата.

– Маладьыас, маладьыас! Сатаан туґах иитэр 
буолбуккун. Мэхээс, улааппыккын. Иэхэйбиин-
иэхэйбин! Куобах миинэ иґиэхпит! Кыргыттары 
ыІырыахпыт. µчµгэйиин, µчµгэйин!

Ааныс µірµµтµттэн кµл да кµл буолла, куо-
ба±ы харбаан ылан тµіґµгэр хам кууста. Сыы-
йа уоскуйан, кіміліін уоттарын отто охсон, 
куо бахтарын ириэрэ тµґээт, тоІнуу сыґа сµ-
лэн, эттээн буґара уурдулар. Оттон иґин-
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µіґµн ыраастаан, чох тардан µттµлэр. Астара 
буґуута, икки бала±антан кыргыттарын ыІыран 
киллэрэн, Силип о±онньор µллэрэн, бары кµі-
дьаа µірэ-кіті сиэн кэбистилэр. Чахчы дьоро 
киэґэ кинилэргэ буолла, онноо±ор Балбаарыс 
са±алаан ыллаан ыллылар. Кыргыттар санньы-
курус харахтара ча±ылыйа тµспµттэрэ. µірµнньэІ 
эдэр саас ітір иґиллибэтэх мэІэ суох чаІкынас 
кµлµµтэ иґиллибитэ.

* * *
Киэґэ Исай куобахтаан кэллэ. Дьукаахтарын 

мииннэрин, лэппиэскэлэрин сыта хам аччык 
кыргыттар иІсэлэрин кібµтэн, ыксаан таґыр-
дьаны былдьастылар. Чараас таІастаах кыр-
гыттар кыайан ір турбакка, Ааныстаахха кии-
рэн олоро тµґэн баран, бµппµттэрэ буолуо 
дэґэн, дьиэлэригэр та±ыстылар. Утары эр дьон 
таґырдьа тахсан барда. Јкµлµµн оґо±у хаІас 
іртµнэн эргийэн кэлэн, Ґµйэ±э миискэ±э кыра 
миин, курууска±а бурдук кутан киэІ халадаай 
ырбаахытын быыґыгар сірµµ тутан а±алан 
биэрээт:

– Ґµйэ, ийэ±эр итиитэ киллэр, – диэн сиби-
гинэйээт, элэс гынан хаалла.

Миинэ барбыт кыра куобах эттээх миини 
µссэммиттэрэ, бу µчµгэйин. Куобах иґин эмиэ 
µтэн сиэтилэр. Јкµлµµн, аны кыра да буоллар, 
ас биэрэр буолла, ол оннугар иистэнньэІ Ґµйэ±э 
ірµµ тугу эрэ тиктэрэр. Кыргыттар олохтоох дьоІ-
Іо тугу эрэ µлэлээн булбут астарыгар Јкµлµµн 
биэрэрин эбэн аґаабыта буолаллар. Бурдуктара 
іґµі±э ыйаммытынан туран аччаатар аччаан 
иґэр. Ґµйэ тірµт хатыІыра, ыарытыгана таайан, 
хаста да охто сыста. Эбиитин ийэтэ кыґыны 
быґа ыарыйда.

Сааґыары дойдуларыттан Уйбаан Саабыс 
диэн боломуочунай кэлэ сылдьан, хайдах туох 
оло роллорун кірді-иґиттэ. Тµбэлтэтигэр биир 
сµі ґµ ойбоІІо уулуу киирэн иґэн, харсыґан 
кыай таран ойуурга бырдааттыы ойуоккалыы 
сылдьан, тоІ маска атыллан, иґин дьілі 
кэйбитин буллулар. Уйбаан Саабыс тыґа±ас 
этин аакталаан ким хото аччыктаан иэ±эІнэс 
буолбут дьоІІо тµІэттэ. Ґµйэлээх Ґстµµнньэ±э, 
аґара хотторо дьµдэйбиттэр диэн, атах аІаарын 
анаата. Чэй, кыра нуорма бурдук а±албытын 
µллэрдэ. Эбиитин, нуорма бурдук сэрии кэмигэр 
булгуччу босхо бэриллэрин тоґо±олоон хаста да 
хатылыы-хатылыы эттэ. Сµідэри сыыспыккын, 
дьону хоргутан охтортуу сыспыккын диэн, дэлби 
сэмэлээтэ. Дьон Уйбаан Саабыска, саамай ыар 

кэмнэригэр кэлэн кµн-ый буолан, тыыннарын 
уґаппытыгар, муІура суох махтана хаалла.

Кµн уґаабытыгар Сэргэй Сиидэрэбис сиэмэ, 
чэй, туус, мыыла а±алан биэртэлээбитэ. Кини:

– Ґлэ дьоно сутаан иэдэйбиттэр, охтоллоро 
кэлбит. Сµідэр, Исай эґиги баар куоба±ы бултаан, 
балыктаан дьоІІутун аґаппатаххыт. Дойдубутугар 
туох да булт суох буолан дьон бі±і іллі. Манна 
кэм куобах, тииІ да баар, – диэн хом санаатын 
этэ, сэмэлии, хомуруйа олордо.

– Биґиги тустаах µлэбитин оІоробут. Биир да 
сµіґµ энчирээбэтэ, – Сµідэр сіІідµйдэ. 

– Ол хай±аллаах. Дьону эмиэ харыстыахха 
наада. Тугу да аґаабакка киґи тіґі іргі тиийиэй? 
Аччык киґи туох µлэни кыайыай? Кыргыдай 
арыыга оппут µрдµгэр кіґіртµµ кэллим. Сорохпут 
онно баран бала±ан, хотон сыбыахпыт. Кµґµн 
ірімµіннэппитим, сыбаппытым, онон-манан ал-
дьаммыт. Ыаллартан саах ылан сыбыахпыт, 
онно ыал элбэх. Оттор мас бэлэмниэхпит, муус 
булуохпут. Чэ, ити курдук.

Хас да хонон баран Кыргыдайга кістµлэр. 
Маайа Лооґуртан арахсан кэлэн урукку сµі-
ґµлэрин ылан, бииргэ кіґµстэ. Ґµйэ арыыга 
тиийэн, ыал булан, ыалга олорбут киґи диэн, хас 
да ыалга сырытта. Сэнэх со±ус ыал олбуорун 
ааґан истэ±инэ:

– Дойду о±ото, дорообо, – диир саІа хоту 
эргиллибитэ, мас хайыта турар о±онньор киґи 
кірін турар эбит. – Эґиги от сии кэлбит µґµгµт 
дуу? 

– Дойдубутугар аґыІа µірэ туран, сут-кураан 
сатыылаан кэлбиппит. Мин олордор ыал кірдµµ 
сылдьабын. Ийэм дэлби ыалдьан, орон киґитэ. 

– Оччо±о дьиэ±э киирэн кэпсэтиэх. 
О±онньордоох эмээхсин сэрииттэн бааґыран 

кэлбит уолларын кытта олороллор эбит. Ґµйэ 
кэпсээнин истэн:

– Ийэ±ин а±ал. Биґиэхэ олоруІ. Биґиги 
бэйэбит кырдьа±астарбыт, онон ыалдьар ийэ±ин 
ійдµµбµт, – ыал ийэтэ эмээхсин былаатын 
кіннірµнэ-кіннірµнэ эппитин, Ґµйэ µірэ истибитэ. 

Бу ыал ынахтара тіріібµт этилэр. Онон 
µµт-хаар исиґэн, боломуочунай анаан биэрбит 
аґыгар эбэн, дьэ киґи-хара буолан барбыттара. 
ИистэнньэІ киґи дьоІІо иистэнэн биэрэрин 
аґынан тілµµллэр. Манна кэлэн олохторо туп-
сан, ийэтэ µтµірбµтэ, ол оннугар хара±ынан 
кірбіт буолбута. Сап-са±аттан сал±анан, сут 
дьулааннаах ыар дьылын кыґыныгар кыргыттар, 
кылгас санаалаах биир дойдулаахтарын µтµр-
гэннэриттэн аччыктаан іліртін куотан, тыыннаах 
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хаалбыттара. Ол кинилэр дьоґун уонна дьоллоох 
кыайыылара этэ.

«Сэрии сиэмэх алдьархайа сорох кылгас 
санаалаах дьон кыылын туруорбута дуу, ба-
лаґыанньаны тута сылдьар дьон бииргэ 
µіскээбит дьонугар ійдімміт кырыга кыайыы 
илэ чахчы кэлиэ диэн эрэммэттэн тахсыбыта 
эбитэ дуу, кіннірµ олоххо баар сиэмэх майгы 
ірігійдііґµнэ эбитэ дуу, – диир санаа Ґµйэни 
ірµµ µµйэ-хаайа тутааччы. – Суобас суутун 
таґынан іссі аньыы, хара иґин ким да кыайан 
тілірµйбэт дьиІнээх иэстэбиллээх суута баар 
ээ», – диэн кыыс бэйэтэ-бэйэтигэр эппиэттээн 
кэбиспитэ.

VI
ТЈННҐҐ ДЬОЛО

Тіґі да ар±аа уоттаах сэрии уґуурдар, манна 
хоту сиргэ самаан сайын сайгыйан а±ай тиийэн 
кэлбитэ. От ыйын саІатыгар Сэргэй Сиидэрэбис 
уонна Ґµйэ убайа Јліксій хас да кілілііх, 
тэлиэгэлээх, сыар±алаах, икки улааппыт уоллаах, 
икки кыыстаах тиийэн кэлбиттэрэ. Кинилэри, тіґі 
да сындал±аннаах уґун айантан сылайдаллар, 
µірµµ чімµччµ кууспут курдуга, харахтара сыр-
дыгынан сыдьаайа кірірі. Дьон саба сырсан 
кэлэн, тігµрµйэн кэбиспитэ. Ґірµµ-кітµµ, ґуу-ґаа 
бі±іті кутуллубута. 

– Дьэ, до±оттоор, µірµІ-кітµІ. Дойдубутугар 
илгэлээх ардахтар хаста да тіхтірµйэн ньикси 
тµстµлэр. Былырыын ахса биллибэт аалыІнас, 
сырдыргыы кітін кµрµлµµр топпут аґыІа µірµн 
сымыыта, тохтоло суох курулуу куппут уґун 
ардахтартан сиигирэн, сытыйан іллі. Кµіх ірі 
анньан от бі±і µµннэ. До±оттоор, іІ сайын 
кэллэ. Ол иґин эґигини уґаппакка бу кіґірі 
кэллибит, сэрии бµтµі ыраах. Ол да буоллар, 
от µµнэн, іІ сайын туран, кэм астанан бараа 
инибит, – диэбитигэр, дьон µірµµтµттэн ким 
кµллэ-µірдэ, ким ытамньыйда. Тыйыс кытаанах 
кыстыгы тыыннаах туораан дойдулуур µірµµлэрэ 
туохха тэІнэґиэй!

Сэргэй салгыы:
– Мин илим а±аллым. Силип о±онньор Мэхээс 

уоллуун балыктааІ, сибилиІІиттэн µтэн кэбиґиІ. 
Дьахтар аймах баран иґэн сиир аста, балыкта 
µілµІ. Кыра да буоллар а±албыт бурдукпунан 
лэппиэскэтэ оІорооруІ, хоІнуохпут иннинээІи 
кµн. Бµгµн, сарсын тэлиэгэлэри о±унуохтаан, 
сыар±алары, быаны-туґа±ы бэлэмнээІ. ОІостон, 

кірµнэн баран, µґµс кµммµтµгэр хоІнуохпутун 
наада. Јліксій, Исай, сарсыардаттан айаннааІ. 
Јрµґµ туоруур сиргэ тиийиІ. Јрµс дьоно тыы 
курдук быґыылаах эрээри аґара улахан уонна 
кэтит ірµскэ балыктыыр тэриллээхтэр. Икки 
баарын уларсаарыІ диэбитим. Биґиги тии-
йэрбитигэр, эґиги ону бэлэм оІоро±ут. Итиэннэ 
хайыык диэн эмиэ тэриллээхтэр. Ол эмиэ иллэІ 
буоларын хааччыйан тоґуйаарыІ. Јкµлµµн, 
ійµітэ бэлэмнээ. Хайыыгынан ньирэйдэри, ку-
лун чуктары, бідіІ тыы курдук тэриллэринэн 
таґа±астарбытын туоратыахпыт. Анараа бири-
гээдэ дьоно сµіґµлэрин, сылгыларын биґиги 
кэннибититтэн туоратыахтара. Сылгылар ійµµн 
хоІнуохтара. Сарсын сылгыґыттар биир киґини 
Таастаахха ыытыахтара. Онон µґµін µлэлиэххит. 
Ба±ар, болуот оІоруоххут. Мин ітµµ, быа-
туґах а±аллым. Исай, Таастаахха іссі туох уу 
сэбэ баарын билээриІ. Баржа баара барбыта 
диэбиттэрэ, ба±ар, кэлбитэ буолуо. Итинэн айан 
суолун бастаан сылгыґыттар тыыраллар. Сµідэр, 
Силиптээ±и кытта тэлиэгэлэри, сыар±алары 
дьаґайыІ. Кыалынна±ына, ба±ар, ійµµн тэІІэ 
хоІнуохпут, кірµіхпµт. Јрµскэ диэри ыраах 
сир. Биэрэккэ тиийэн сынньанан, сынньатан 
баран, эбэни туоруохха наада. Элбэх дьону, 
сµіґµнµ-сылгыны, туоратар эрэйдээх, эппиэттээх 
уонна кутталлаах. Сµіґµнµ барытын баппалаам 
бииргэ µµрэр эрэйдээх буолуо, онон чікі гына 
араартаан µµрµіхпµт. Холобур, Ґµйэ, Балбаарыс 
бэйэлэрин сµіґµлэрин µµрµіхтэрэ. Баран иґэн 
сµіґµнµ итэппэт туґугар, хас сµіґµгµт биэрэккэ 
тиийбитин, ірµґµ туораабытын эґиги билэн 
иґиэхтээххит. Ол аата суолтан туораан хаалан 
хаалбатыннар диэн. 

Сэргэй дьаґалын истэн олордулар. Салгыы 
кини дойдуларыгар олох ыарын кэпсээтэ. Эл-
бэх киґи сутаан ілбµтµн, ону дьон сэниэтэ 
быстан, кыайан кімпіккі биир сиргэ мунньан 
кыстаппыттарын, саас эрэй бі±інін буорга кил-
лэрбиттэрин, ким сэрииттэн бааґыран кэлэн, 
нэґилиэк µлэтигэр кыттан эрэрин, сут содулугар 
биир да сµіґµ ордубата±ын иґиттилэр. 

– Оо, алдьархайы-ы, иэдээни-и, – дэґэ ай-
мана-хомойо олордулар. Варвара Михайловна 
хаайыыга барбытын истэн, дьон сіІін дійі 
быґыытыйда. 

– Хайдах?
– Тугу оІорбутуй ол?
– Быйыл биґиги холкуос сµіґµлµµн, сылгы лыын 

биэс сиргэ кыстаатыбыт. Мин, наар ол µлэтинэн 
дьарыктанаммын, нэґилиэкпэр тохтоон ылбыт 
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кµнµм ахсааннаах. Ыґыы сиэмэтин суоттаан, 
аа±ан кірбµттэрэ балаччатык итэ±эстэммит. 
Итини куор±аллааґын курдук кірін, оройуон 
суута хаайбыт. Кини олох эрдэттэн аччыктаан 
іліірµ гыммыт, ончу буорайан эрэр о±олорго 
кыра-кыралаан биэрэ олорбут эбит. Инньэ гынан, 
хас да о±ону быыґаабыт. 

– Оо, Торгуй кытара уойан µІпµтэ буолуо, – 
дьон ортотуттан хойуу куолас абарбыт саІата 
айманна. 

– Сэрии кэмигэр оннук дьыала±а туох да 
тутулуга суох бара±ын. Ити биллэр. Кыыс эдэр, 
ба±ар, эргиллиэ, – онтон тохтоон Сэргэй саІата 
суох умса кірін олордо. Ким да чуумпуну 
кэспэтэ. 

Сарсыныгар кµн илин са±аттан чэмэлийэ кірін 
та±ыста, µтµі сарсыарда са±аланна. Чыычаах 
ырыата онтон-мантан ірµґµспµттµµ уонна ха йала ра 
ордуктук ыллыырыгар куоталаґардыы кутулунна. 
Туох бары, ким бары тыынар тыыннаах µµммµт 
µрµлµйэр µрµІ кµнµ уґуктан уруйдуурга дылы. 
Саґар±аны кытта тэІІэ туран дьон бары кіґіргі 
бэлэмнэнэн тµбµк µіґµгэр тµстэ. Сµµрµµ-кітµµ 
µк сээтэ, саІа-иІэ хойунна. Сµідэр тэлиэгэлэри 
о±унуохтуу, сыар±алар быаларын тіґі бі±ілірµн 
кэмниирдии тардыталаан кірі сырытта.

– Доор, кµµскµн наґаа баратыма, кµµс наада 
кµнэ кэлэн иґэр. До±оргун Исайы чиэппэр кµµстээх 
дииллэр. Толору таґа±астаах сыар±аны тардан 
кірдірдµн эрэ баран иґэн, кэпсээн оІостуохпун, 
– диэтэ Јліксій дьээбэлэнэн кµлэ-кµлэ. 

– Ону бэйэтигэр этээр. Мин кинилиин тар-
дыалаґан, тустан, охсуґан дуу кірбіті±µм, – 
кыы ґыран буугунуу тµґээт, талырдыы турда.

– Ити Сµідэр туох буолбутай, наар кі±µс 
тµґэн истэ±эй, – Силип тыл кыбытта. 

– Туох барыта эппиэттээх буолуохтаах. Ба±ар, 
эппиэт ирдиир кэм-дьыл тирээрэй, – Ґµйэ тэтэрэ 
кыыґан, µлэлии сылдьан кыґыытын таґаара 
Сµі дэр диэки сµµґµн аннынан кірін ылла. 

Холкуос кыргыттара, ыраах эриирдээх айаІІа 
бэлэмнэнэн, тугу барытын дьаґайса, бµтэрэ-оґоро 
сылдьыбыттара. Буойун саллааттар кырыктаах 
кыргыґыыга, істііх туох баар кµµґµн муспут 
µрдэлин ылыыга, бµтэґик кµµстэрин, саталларын, 
туох баар кыахтарын чімµччµ тµмэллэринии, 
кыргыттар дойдуларыгар тиийэ тыргыллар ун-
ньуктаах уґун суол араас моґоллорун, эриирин-
мускуурун хоґууннук тулуйарга, аарыктаах айан 
ачаан аргыарын толлубакка туоруурга баар эрэ 
ба±аларын, кыахтарын, кµµстэрин тµмпµт кур-
дуктара. 

Икки кµн тµбµгµрэн, µґµс кµннэригэр барылара 
бары ситэн, таґа±астарын тиэйэн, ыга кэл гийэн, 
кµн дьэндэйэ ойуута уґун ыраах айан ыІыра, 
угуйа-уккуйа нэлэґийэр аар аартыгын тэл бит-
тэрэ. Бастакы тµґµмэ±инэн сылгыґыт уолат тар 
сылгыларын µірдэрин µµрэн дибдиґитэ тур-
буттара. Чэриґийбит кулунчуктар барахсаттар 
ийэ лэриттэн хаалсар былаана суох тойтоґуйа, 
кутуруктарын туома сахсаґыйа испитэ. Дьіґі-
гій о±олоро туйахтарын тыаґа тибигир тэбэн 
сыыдамнык-сууххайдык айанныахтара. Дойду-
ларын сыта угуйа турда±а. Сµіґµлэр да со-
руйтарыы кµµтэн, мылаллан турбаттара чахчы, 
кµµстэрэ баарынан, кыахтара уйарынан, сил-
гэлэрэ эрэ быстыбатынан хачыгырайыахтара. 
Ийэ сир тардылыгын бэл ыыраахтаах туйахтаах 
сµі ґµ эрэйдээх эмиэ ійдµµр. Атын сир отун 
амтана тірµт сир отун амтаныттан чыІха атын, 
салгынын сыта отой туспа. 

Иккис тµґµмэ±инэн аттаах бостууктар субан 
сµіґµнµ кудуччу суґал со±устук сыбдыгырата 
µµрэн, айан суолун аартыгын быспыттара. Айан 
суолун быыла ірі кµдээрэн хаалбыта. 

Онтон µґµс тµґµмэххэ тэлиэгэлээх оту тиэй-
бит Силип о±онньор бастакылаан ыанньык ынах-
тары ньирэйдэрин кытта батыґыннара µµрэн, 
ыанньыксыт кыргыттар чіміх-чіміх «ґай-ґай» 
тµґэрэн чыпчахайдарынан салгыны куґуура ох-
суолаан хоІнубуттара. Кинилэр кітµппµт буор-
дара, салгыІІа ір ыйанан хаалыар диэри бы-
тааннык олоро, хойуутук кіппµтэ. СаІа тіріібµт 
ньирэйдэри сыар±а±а тиэйбиттэрэ.

Сылгылар кистээн дьырылаґыылара, ньирэй-
дэр мэ±ирэґиилэрэ, ынахтар ма±ыраґыылара, 
атыыр о±ус иґин тµгэ±иттэн эІсэн айаатаан 
лоІ кунатыыта – барыта булкуґан, дьон «ґат-
тыыр-ґайдыыр» хаґыытыгар холбоґон, чуум пура 
долгуйа нуурайан турбут хочону тобус-толору 
толорон, дьалкыІныы бааллырар муоралыы хо-
толдьуйа устан, хоІкунуу кутуллан, чурулуу ус-
тар сµµрµктµµ µтµрµйсэ, чыычаах µірµн кус-хаас 
саІатын тµґэрэн, хоІнохтоох со±устук хото±остуу 
субуруґа турбуттара. 

Бµтэґиккэ ат, о±ус кілінін ким тэлиэгэнэн, 
ким сыар±анан ыгыччы таґа±ас тиэйиилээх 
дьон іртін кэтэґиилээх, уруккуттан угуйар ум-
сул±аннаах ыраах айан тэргэн аартыгын туп-
путтара. Хас да ыттаах этилэр да, ол сырбай 
сытыы атахтар кинилэри кытта оргуйар быылга 
булкуґа иґиэхтэрэ баара дуо, инники элэгэлдьиґэ 
турбуттара. Кинилэр тарпыт маргыардара кіс 
дьон уопсай эгэлгэ кырыымпа куолаґыгар 
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кыттыґан, биир дьикти дьµрµскэн дор±ооІІо 
кутуллан лаІкынаґа, кылыгыр лыІкыр кылыґа±ар 
дапсыґа дайсан, аймана-саймана сайгыраґа 
турбуттара. 

Биир да сылгы, биир да сµіґµ хара тыаны 
кэппэккэ, суолтан туораабакка, соруйтарыы кµµп-
пэккэ, дойдулаан эрэллэрин эттэринэн сэрэ-
йэн иннилэрин диэки тµґµнэн испиттэрэ. Дой-
ду сир тардылыгын кµµґэ кµµстэригэр кµµс 
эбэн, кыахтарыгар кыах сал±аан, угуйа, ыІыра 
турда±а. Тэппит атахтара тэппитинэн биир да 
сµґµіх бокуйан кірбіті±і. Дьон эгэ хаалсыа 
дуо? Сылайар-элэйэр диэни таґыччы умнан, 
далааґыннаах со±устук дайбаан, хотуулаах 
со±устук хардыылаан баран испиттэрэ. 

Кіс дьоно кэмниэ-кэнэ±эс ньиргийэн-ньар-
гыйан, тапталлаах Эбэлэрин ньµіл сирин сирэ-
мигэр µктэммиттэрэ. Кинилэри барыларын дой-
дуларын минньигэс, сµґµі±µ уулларар, ійµ 
сµµйэр сыта-сымара, саймаардар салгына кууґан 
ылбыта. Ґірµµ киэнэ µлµскэнэ, долгуйуу киэнэ 
омуна манна буолта. Турар-турбат уІуох-тирии 
дьон онтон-мантан тутуґан, ким тайахха тэптэрэн 
сал±аластаґан тахсан ілбіт мэІэ ута±ын 
кіхсµлэригэр сµгэн, ындыыларыгар ындан, инни-
лэригэр µµрэн илдьэ кэлбит бэйэтин дьонун 
кірсµбµт µірµµтэ тµгэ±ин булларбат куйаардыы 
кэмнэммэтэ, киэІэ муІура суо±а.

Ґµйэ сµµґµгэр бычалыйан тахсыбыт кіліґµнµн 
имигэс тарбахтарынан аргыый сото, дууґатын 
киэптии туолбут µірµµтэ таґыгар дьалкыґыйан 
Эбэтин киэІ унаара мэндээрэр µтµікэн кірµІµн 
хара±а ыларынан эргиччи кірі, таптыы, астына, 
саба кууспут дьолунан таґымныы µірэ турбута.

VII
КЈМҐС СҐРЭ

Сор суоллаах, сиир истээх сэрии µґµс кы-
ґы ныгар Дьуон Тылгыма µрэх таґа±аґын кі-
ті±µµтµгэр сылдьар. Былырыын нэґилиэгиттэн 
иккиэ этилэр, быйыл эмиэ иккиэлэр. Бу 
µлµгэрдээх, киґини алта іртµттэн µтµрµйэн 
ээ±ин этитэр, сэниэтин эґэр, кырыы-кырыы кы-
ґал±анан кыпчыйар уордаах айаны уйуох киґи, 
ілµµнэн уґуутуу элиэтиир кырыыстаах сэрии 
кэмигэр ончу суох. Киґи тиийбэт. Дьахтар, 
о±о, о±онньор, мілтіх киґи ар±аґыттан ылан 
сиэппэт µлэтэ. Ґлэни-хамнаґы кыайыах ким да 
нэґилиэккэ хаалбата, кµнµстэри тымтыктанан 
булбаккын. 

Дьуон сэриини балыыґа±а эмтэнэ сытан 
кірсµбµтэ. Оччолорго сэрии эрэ туруо диэн 
борустуой дьон ійµгэр суо±а. Бааґа µтµірэн 
биэрбэккэ ір эмтэммитэ. Билигин хас былыт, 
тыал-куус бааґын чэрин µрдµнэн ааґар. Јр 
да эрэйдэммитэ, хата, оґон абыраабыта. Бы-
лырыыІІы аргыґа Уґун Сэмэн, сэриигэ тыл-
ламмытын ылбатахтарыттан кыґыйбыт ому ну-
гар, Тылгыма µрэх таґа±аґын таґыытыгар кµµ-
ґµнэн кэриэтэ кэлсибитэ. Ол кэлэн тымныйан 
ыалдьан, нэґиилэ µлэлээн эрэй бі±ітµн кірін, 
саас дойдутугар инчэ±эй тирбэ±э быстыбатынан 
эргийэн кэлэн, аас-туор олоххо эбии бэргээн, 
сайынын олохтон туораабыта. Дьуон тиийэн уІуох 
туппута, буорга киллэрбитэ. Доруобуйалаа±а 
буоллар бэрт µчµгэй уол кылгас дьыл±аламмыта. 
Тылгыма эриирдээх суолун тыырсыбата±а буол-
лар, ба±ар, тыыннаах буолуо этэ. Ол эрээри, 
дойдутун сут-кураан эмсэх оІостон соппойбут 
кыґынын син биир тыыннаах туоруура биллибэт 
этэ. Сут сиэмэх аґыытын килэтэн бала±ан 
аайы іІійбµтэ, кэрийбитэ. Дьону тыыннаахтыы 
адьыр±а кыыллыы кирбитэ. Иэдээн кэм ааспыта. 

Дьуон быйылгы аргыґа Хадаар Архыып – 
сааґыран эрэр булчут. Ойуурга кимниин кэп сэ-
тэ сылдьыай, онон буолуо, олох а±ыйах са Іа-
лаах чуумпу киґи. Тулуурдаах, дьµккµірдээх, бэрт 
хоґуун. Дьуон, Тылгыма µрэх кімµстээх би риис-
кэлэрин суолун-ииґин былырыын билбитэ бэрт 
буолан, дьиксиннэр да, хайыыр да кыа±а суох. 
Алдьархайдаах кутталлаах, киґини ууга-уокка 
тµґэрэн ылар эриирдээх суоллаах ынырык айан. 

Дьуон базаттан таґа±аґын илии баттаан ылан, 
барытын іссі тігµл бэрэбиэркэлээн, ітµµтэ хол-
кутуйан хаалбат, хамсаабат гына кэлгийэн, биир 
кэм куугунаан олорор саІа-иІэ ортотугар биэс 
атын субурутан суолга киллэрэрдии ту руортаата. 
Аргыґын то±о Хадаар диэбиттэрэ буол ла, 
кимнээ±эр ордук сытыары сымна±ас эбээт диэн 
мунаарбыт санаатын бэйэтэ быґааран биэ рэ 
киґитин кµµтэн турда. 

– Хайа, бµгµн тугу тиэнниІ? 
– Ээ, туох эрэ тимир техника сор±ото дуу, 

саппаас чааґа дуу. Туох эбитэ буолла, суруйан 
хачыгыратар этилэр. 

– Туох эрэ оборуудабанньыйа дуу, хайа хаппыт 
дуу буолуо. 

– Јндіріій, ітµµм быґа барда, эйиэхэ саппаас 
баар дуо? 

– Оо, эрэй эбит. Эбиэс диэн орпотох. 
– Кыґыйыам иґин, куобах кэтинчэм тилэ±э 

хайдан хаалла. 
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– Уксубуттар даа? Хаарты маатыска мааґа 
билээр. ¤аа-ґаа-ґа. 

Оннук маннык кµлµµ-салыы, саІа-иІэ ортотугар 
Архыып биэс атын субурутан бастакытын сиэтэн 
кэллэ. База±а кураанах да±аны, ыгдаччы тиэммит 
сыар±алаах да дьон тобус-толору. Кэлии-барыы, 
аалсыы, уґун айан са±аланар, тµмсэр киин 
сирдэрэ буолан, кэпсэтии-ипсэтии ортотугар 
алларастаан сатарытар саІа холбоґон, айдаан-
куйдаан ньиргийэн биир кэм куугунаан олорор 
дойдута. 

– Дьуон, чэ айаннаттахпыт дии. Эчи, бу дойду 
куугуна-хаа±ына кулгаахпын иэдэттэ, тібібµн 
µлтµ сыста, – диэбитинэн Архыып кэллэ.

Аттыларынан кураанах сыар±алаах аттардаах 
µс киґи ааґан иґэн:

– Хото±ос ДабааІІа буур±алаах, сэрэнээриІ. 
Букатын хаарынан-мууґунан ыґыахтана, тамнаат-
тана олорор, – диэн далбаатаґан э±эрдэлэґэн, 
до±ордуу сэрэтэн аастылар.

– Оо, куґа±ан эбит. Ол иґин манна тыал 
курулаан олороро сµр. Хайыахпытый оттон, 
Архыып. Дьэ, айанныах, ґаат-ґат! – Дьуон 
бастакы атын соруйан суолга киллэрдэ. Атыттара 
иннилэригэр иґэр сыар±а±а холбуу баайыылаах 
сэтиилээх уґун обуос буолан субурустулар. 
Кэннилэриттэн кыра арыттаахтык Архыып 
аттарын соруйан «ґаат-ґат» бі±ітµн тµґэрдэ.

Ити кинилэр алкыґыйа дьалкыґыйар тыаллаах 
тымныынан аІыґыйар кыґыІІы тыйыс ыйга, 
улуу муора пордугар ХалтаІІа кэккэлэґэ 
турар, халлааІІа харбаспыт хайалыы барыйа 
багдаґыйбыт, аґара улахан ыскылааттарыттан 
ыгдаччы таґа±ас тиэннилэр. Уонна ыарахан 
таґа±астаах уон сыар±алаах аттаах обуос 
буолан, Тылгыма эбэ кімµстээх бириискэлэриттэн 
биирдэригэр ол таґа±астарын тиэрдэ кутталлаах, 
µгµс сыраны-сылбаны ирдиир сындал±аннаах 
айаннарыгар туруннулар. 

Киґи киилэ диэн бу ыарахан айан таґа±ас 
кіті±ііччµлэрин ааттыахха сібі. Хорсун-
хоодуот дьон чулуута кинилэр буоллахтара. 
Ыарахаттартан иІнибэккэ, киґи кыа±ын таґынан 
кµµстээх µлэ µіґµн ар±астарыгар сµкпµт, сµдµ 
µлэ саалларын имиппит хоґуун дьон, хотой дьон 
– кинилэр.

* * *
Улуу муора биэрэгэ буолан, кыґыІІы омуннаах 

тыал-буур±а чэпчэки киґини кітµтµіх айылаахтык 
иґиирэ-илбиґирэ оонньуур сирэ. Тыала суох кµн 
ньалыйан турбутун Дьуон ійдіібіт. Алаас сирин 

дьонугар бу дойду айыл±ата уратыта сµрдээх. 
Кыыла-сµілэ, кітірі, хамсыыр харамайа дэлэй. 
Ону эккирэтиґэн бултаґар соло айанньыттарга 
суох. Сир ийэ бу киэІ-куоІ нэлэмэн муннугун та-
ла±а-сэппэрээгэ ыккый, ииччэх-бааччах ілгім. Ото-
маґа киґини ситиэхтии µрдµк, онон сатыы киґи 
тыаны курдары кыайан сылдьымыа±ыныы бµтэІи.

Хото±ос дабаан хайа тэллэ±э, букатын кіс 
курдугунан тайаан ат, онноо±ор сатыы киґи 
дьілі тµґэ сылдьар кутатыІы лээби сир буолан, 
дып-дыгдаІнас. Сайынын, эрдэтээІІи кµґµн, 
саас хойут маннык сирдэринэн айанныыр аґара 
ыарахан. Киґи ір кыайан хаампат, илистэр. 
Билигин ол тоІон турда±а. Хайа субуллан 
олорор туруорутуІу элбэх дабаанын дабайыы 
ыара хана сµрдээх. Јссі бµгµн кµµстээх тыал 
балаґата тохтоло суох хаары-мууґу сирэйгэ-
харахха сабыта биэрэ турар. Айанньыт сµµс 
кіліґµнµн тохпут, ыксаппыт, аймаабыт, кутталга 
укпут багдайбыт хайа кµµппµт а±айдык халлааны 
сабардыы кірµстэ. Тыал кыратык эмэтик тохтоон 
ылбакка куґуура улуйар.

Дьуон киґитин кµµтэ таарыйа аттарын сынньата 
тохтоото. Аттарын биир-биир кырыатаан, иґэхтээн, 
таптайталаан ылла. 

– До±оор, симиэбийэ±э эрдэ тиийбит киґи, – 
дии киґитин кірµстэ. 

– Кыаллыбата дуу, биир атым до±олоІнуох 
курдук буолбут. 

– Оо, сатана баара. Хайалара? 
– Бэ±эґээ олох µчµгэй этэ. Бµгµн тааска эІин 

µктээтэ±э дуу. Бµтэґик атым.
– Арыычча саастаах ат, ылыма диэбитим ээ. 
– Оттон кµµстээх-уохтаах быґыылаах диэн 

сылыктаан ылбытым. Эрэйдээбэтэр ханнык.
– Дьэ, бу айаммыт биир ыарахан кэрчигэр 

тиийэн кэллибит. Хайа уґуна, дабаана элбэ±э 
аатыгар да баар. ЭтэІІэ дабайдарбыт ханнык.

Иккиэн аттарыгар эбиэс хаптардылар. Бу 
астара кэмчи. Таґа±ас тиэйэр кэмнэригэр 
кыралыыны сиэтэллэр. Аттарын боккуоптарын, 
тіґі µчµгэйдик иґэхтээбиттэрин іссі тігµл 
бэрэбиэркэлээтилэр. Таґа±астарын кэлгиэтин 
тардыалаан кірдµлэр. Аттара бэйэ-бэйэлэрин 
кытта сиэтиллэн иґэр сэтиилэрин ыыталаан 
кэбистилэр. Саал былааттарын тумнары баанан, 
аґара кыара±ас кыбычыын хайа аартыгын, 
аттарын соруйан дабайан сыннаран бардылар. 
Бачча кыбычыын суол уґуна бэрт буолан, 
утары иґээччилэри хайаны тахсыыга да, тµґµµгэ 
да кірсііччµлэр. Дабайыыны ортолоон иґэн, 
кураанах сыар±алардаах тµірт киґилээх уон 
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а±ыс аттаах білі±µ кірсі биэрдилэр. Ыарахан 
таґа±астаах аттары аґынан тохтоон, кэпсэппэккэ, 
далбаатаґан, а±ыйах тылынан бырахсан, хабы-
рыйса сыґа-сыґа аргыый айаннаан ааґыстылар. 
Дьэримиэй уоллаах эбит. 

– Оо, Дьуон, кытаатыІ, кытарчы кірµІ! – 
Јрµµ бэґиэлэй, дьээбэ хаата уол, µіннээх 
саІата иґиллэн иґэн, хабылла дапсыйар тыал 
балаґатын бэлэґигэр умсан хаалла. 

Дьуон аттара хайа саамай кутталлаах кы-
бычыын аартыгын этэІІэ ааґан, хайаны дабай-
дылар. Хадаар Архыып обуос кэннигэр иґэр, 
ата±а ыалдьан эрэр ата, бµтэґик дабаан µрдэлин 
дабайан иґэн, сыыґа халдьы µктэнээт, ыксаан 
туора ойуохтуу буолан иґэн, ыалдьар ата±ар 
кыайан тирэммэккэ, таґа±астыын хайа очуоґун 
аппатын устун аллара диэки кулахачыйда. Ат 
туспа, сыар±а туспа. Таґа±астар кэлгиэлэрэ быс-
тан, онно-манна µіґэ-аллара тікµнµстµлэр. Ити 
чыпчылыйыах бэтэрээ іртµгэр буолла. 

– Хайы-ы, – ыксаабыт, соґуйбут дьон хаґыы-
таґан эрэ хааллылар.

– Дь...й баара, дьэ, эрэй да эбит! Дьиикэй, 
µлтµ сытыйбыт тыймыыт баара! Аппын эрдэ 
бос холообоккобун. Атын аттарым сэниэлэрин 
быґымаары, сир ыла тµґээри, – диэт, бэйэтэ 
бэйэтин µіхсэ, кэлэнэ, ата тµспµт сирин диэки 
ха чыгырайда. 

Архыып холкуос биир бастыІ атын тілµµр 
буолла. Сэрии кэмин сокуона, дьаґала тыйыс. 
Ал±аска киирэн биэрдиІ эрэ – бэйэ±иттэн бэйэІ 
хоргутаар диэбит курдук. Оттон база итэ±эстийбит 
таґа±аґын эмиэ тілітірі саарбахтаммат.

– Хайыахпытый, до±оор, маннык аргыардаах 
айан саахала суох буолбат. Таґа±астары кыайан 
таґаарарбыт буоллар. Дьэримиэй уоллаах 
сибилигин ааґан эрэр эбиттэрэ буоллар, 
кіміліґін абырыа этилэр. 

– Ити аппар тимири, техника чааґын, саппааґын 
эІин тиэйбэтэ±им, сэрэхэдийэн. Онтум сыыґа 
эбит. Тимир туох буолуо этэй. 

Айанньыттар хайа аппатыттан бµтµн ордубут 
таґа±аґы, онноо±ор биир–биир ыґыллыбыт 
чиэппэр чэйдэри, куґуох саахардары ордорбокко 
итигэстээн хомуйан, онно–манна суулаан, аттарга 
µллэрэн тиэйдилэр. Кууллаах бурдуктар, туус 
саахардар, лапса кууллара хайыта тыытыллан 
маска ыйанан тэлимнэґэ тураллар, тааска 
иилиллэн дэйбиирдэнэ сыталлар. Аппаны биир 
гына кууллар астара киґи сатаан хомуйбат гына 
ыґыллан хаалбыт. Эбиитин, иІсэлээх тыал 
сµµрдэн-кітµтэн оннуттан суох оІорбут. 

Алдьархайдаах сэрии ас-µіл суох аччык, сут 
кэмигэр, дьон тыынын итиччэлээх іллійµн эмискэ 
суох оІорбут буруйдарыттан, біті бэрдэрэн, са-
Іата суох хоІкуґан, санньыґан турдулар.

– Аты симиэбийэттэн тіннін кэлэн дьаґа-
йыахпыт. Хаарынан, маґынан эІин кімі са-
таатыбыт, кыыл-сµіл була охсубат ини. Симиэ-
бийэ мантан балтараа кіс кэриІэ буолуо. Ар-
хыып, инньэ гыныах. 

– Оннук. Аты астаан, этин тиэйэн барыа±ы, 
аттарбыт бары сууллуохтара. Итинтэн ордук 
сіптііх быґаарыныы суох. Бэйэбит да аґара 
сындалыйа, ылахпыт быста сылайарбыт буолуо. 

– Бэйэбит дьоммут тэбииктэр иґэр буо-
луохтаахтар этэ. Кинилэри кірсірбµт буоллар, 
таґа±астарбытын харабыллыы, харахтарын бы-
ра±а сылдьыа этилэр. Чэ, хоІнуох.

Кинилэр олох хойутаан аарыгырар айаннарын 
эриирдээх суолун туттулар. Аґара ыараабыт 
таґа±астаах сыар±алаах аттар уку-суку дьµккµґэ 
турдулар. Былыт быыґынан айанныыр курдук, 
муора µллэр µрµІ хойуу туманыгар буккулла 
холбоспут сииктээх салгыннаах кыґыІІы тымныы 
кинилэр кµлµктэрин мэлдьэспиттии мэІиэстэн 
кэбиспитэ.

* * *
Нэдиэлэ курдук халлаан тыалырбакка абы-

раабыта. Бµгµн айыл±а, чэ сіп буолуо диэ-
биттии, тыал тµґэн сирилэччи µрдэ. Јр-ітір 
буолбата, сир халлаан биир буола биир кэм ірі 
ытыллан барда. Иґиирэн ыла-ыла чыскыытаат, 
буруут курдук хаары эрийээт, кулахачытан ірі 
ытыйан таґааран, кіІдій халлаантан таІнары 
дапсыйан тµґэрэн то±о ыґар. Аттары, дьону 
курдары µрэн, ыбыгырас буолуохтарыгар диэри 
µлµтэр, эбиитин, сииктээх салгынынан силимниир 
курдук таІастарын дороччу тоІорор. Айан дьоно 
барахсаттар, аттыын бэйэлиин, муус кыаґаан 
буолан, барбах барыІнаґаллар. Киэґэнэн сэллиэх 
курдук буолан иґэн, эбии тииґигирэн турда. Айан 
суола быста-быста сал±анар быалыы, сµтэ-сµтэ 
кістір буолла. Буур±а, илбиґирэн типпит суолун 
омоонунан, сорох іртµн сэрэйэн, тоІуу хаары 
оймоон, іґіс санаалара уолуктарыгар оонньуур 
уон уохтаах, кэлэр кэмІэ номох буолар силлиэни 
сирдьит оІостон айанньыттар дьµккµґэн иґэллэр.

Дьуоннаах, силлиэни утары айанныыр буо-
ланнар, бытааннар. ИІиир быстар, сындааґын 
эстэр эрэйдээх µлэтэ диэн – бу айан буолла±а. 
«Оо, хаста быста-быста сал±анан, ілµµ-сµтµµ 
аанын іІійтіліін ыллыбыт. Ама туох тэІнэґиэй 
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кини бэйэлээх эІээрдэґэр эрииригэр», – диэн 
Дьуон бэйэтэ да бэркиґии истэ. 

Суолу сµтэрэн, кини чигдититтэн хаґан, ханан 
туораан, буур±а типпит хомура±ар аттыын бэ-
йэлиин тобуктуу тµґэ-тµґэ, хомурах хаары иэни-
нэн силэйэн, эмиэ да суол абыраллаах чигдитигэр 
µктэнэн ылар, сонно тута сµтэрэн кэбиґэр, хат 
хомурахха булкуллан, аттыын бэ йэлиин хаартан, 
муустан чочуллубут хаар ха рамайдар буолан: 
«Оо, µрµІ Аар тойон таІара баар эбит. Айыым 
таІарам!» – дэґэ кэмниэ-кэнэ±эс симиэбийэ дьиэ 
барыаран турарыгар кэтилиннилэр. 

Тусаґа±а тобус-толору ат, таґа±астаах, та-
ґа±аґа суох сыар±алар. Аттарын сыгын ньах-
таат, элбэ±и ыатаран ійдµµр да кыахтара суох, 
Дьуоннаах Архыып дьиэ аанын аґан, иґир-
дьэ атыллаатылар. Дьиэ±э киґи лыык кур дук 
тобус-толору. Оґох диэки чугаґыыр кыах мэ-
лигир. Турдулар. ТоІмуттара искэ охсон, кыа-
йан саІарар да кыахтара суох. Тиис-тиискэ ох-
суоланан лаґыгыраан олорор.

– Ыччу–у, – дэґэ-дэґэ атахтарын атахтарыгар 
тэбиэлээн дьохсороІнуу, дьигиґийэ турдулар. 
Јір да ір турдулар. ТаІастара мууґурбута ирэн 
барбыта эрээри, билигин да оґох ыраах. Атахтара 
тоІон лоґугураан улук буолла. Биир эрииргэ 
эриллэ сылдьар дьон айахтарыттан саІалара 
кыайан тахсыбат буола илистэн, тоІон саІа-
иІэ суох. Арай, турар миэстэлэрин атастаґан 
суу гунаґыылара, ыардык тыыналлара эрэ иґил-
лэр. Оґох иннигэр баар дьон арыый ирбит 
ірті таска тахсан биэрэн, оннук уочараттаґан, 
іір да іір кµµтэн дьэ абыраллаах уокка иттэр 
дьоллоннулар. Уочаратынан ситинник иттэн, 
турар-олорор икки ардынан, дьонунан ыы-быч-
чары туолбут симиэбийэ±э тµµнµ аґардылар. 

– Хайа, Архыып, ирдиІ дуо? 
– Арыычча. ТаІаґым инчэ±эйэ бэрт.
– Оннук. Куурдар кыах суох, – халлаан 

сырдыыта саІалара арыый тахсан, ботугураґа 
турдулар. 

Уґун суол эриирэ бµтэр уґуга кістµі ыраах. 
Сындал±аннаах айан кубул±ат кµтµр аартыга 
тыргылла, субулла сытар.

VIII
ДЬОЛ ТАРДЫЛЫГА

Ґµйэ кіґµµттэн кэлээт, ыалдьан ір эрэйдэммитэ. 
До±орун сµтэрбит алдьархайа, кіґµµгэ сутаан ілі 
сыспыт соро таайан, тірµкµ хатыІыр, тэмпини 

кірбіт дьаІымсах бэйэтэ синньээн, дьµдьэйэн 
хаалбыта. Дойдутун буоругар µктэнэн, тіріібµт 
бала±анын аанын аґан киирээт, хайдахтаах ыар 
олоххо олорон кэлбитин дьэ толору ійдіібµтэ. 
Суох буолбута ырааппыт буолуон ійдіін, этин 
сааґынан тымныы сµµрээн саба халыйан сууллан 
тµспµтэ. Эмп диэн суо±а. Ынахтарын кыайан ыа, 
ньирэйдэрин кірµі суо±ун ійдіін, Суоппуйа±а 
туттарбыта. Кыыс сайынын окко сылдьыыґык пын, 
кыґынын субай кірµµґµкпµн диэн быґаарым мы  та. 
Ыалдьыбыта сирэйигэр-хара±ар кісті сылдьар 
дьµдьэх, мілтіх кірµІнээх кыыґы кэбиґии 
биригээдэтигэр бугул тµгэ±ин харбааччынан 
анаабыттара. 

Айыл±а барахсан араас іІµнэн дьэргэйэ 
киэргэнэн, симэх от эгэлгэ кірµІµнэн симэнэн 
дуу ґаны сылаанньыта уоскутан, ійµ-сµрэ±и 
сµµйэн силигилии ситэн, торолуйа тупсан турбута. 
ЈІ алаас дьэдьэн сытынан минньийэн, мутукча 
мµітµнэн тунуйан намылыйа нуурайбыта. Дьыл 
маннык µтµікэн кэмэ Ґµйэ±э кілдьµн ааспата±а. 
Киниэхэ дьон-сэргэ эйэлээх сыґыана, онно эбии 
сайыІІы нуурал сылаас этин-сиинин угуттаан, 
кµµґµгэр кµµс уган, сыыдам, сымса, чэбдик, чэ-
мэл оІорбута.

Кэбиґии биригээдэтэ киэІ алааска от кэбиґэ 
сылдьар. Быйыл от µµммµт. Сэрии тіґі да дьону 
тµірт іртµлэриттэн ыктар, бары санаалара кэлэн 
охсуулаахтык оттууллар. Хаґан этэй, тото-хана 
аґаабыттара? Ас – нуорма. Кэтэх сµіґµ суох, 
сут кыґыны кыайан туораабакка охтубута. Сайын 
буолан, мундулаан, быччыыкалаан эбинэллэр. 
Ґлэлэрин быыґыгар аска эбии буолар отто ру 
хомуйан хаґааналлар. ХатыІ чээрэтэ кіґµн нэ-
±инэ – улахан µірµµ. Ділµґµінµ хатаран чэй 
оІос толлор.

Мэхээс уол угаайыга угааччы. Ґµйэ киниэхэ 
от харбыыр.

– Ґµйэ, истибитиІ дуо, Маайа тырахтарыыс 
куурсугар µірэнэ барбыт. Мотуо Кустуураба 
эмиэ. Дьэ, абытай кыргыттар дии! 

– Суох, истэ иликпин. Аата µчµгэйин. Хата, 
кэлэннэр, кыґынын от-мас тиэйиэхтэрэ. От-
мас тиэйиитэ бу сэрии кэмигэр наґаа ыарахан. 
Дьахтар аймах кыайбат µлэтэ.

– Тыраахтары наґаа кылгас чуукканы синньигэс 
гына хайытан оттоллор. Оччо±о эрэ µлэлиир. 

– Истибитим эрээри дьиибэ ба±айы. 
– Ґµйэ, мин тырахтарыыска µірэнэ бара 

сыґан баран тохтообутум. Сотору уон а±ыспын 
туолабын. Син биир сэриигэ ыІырыахтара. 
Кірдіґін да барыам. Фашист ыттарын хайаан 
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да ілірсін тэйиэм! Хаарыан дьоннорбут сэриигэ 
умустулар. Мин кинилэри хайаан да иэстэґиэм. 
Ґµйэ, эн ытаама. Ылдьаа иэґин хорсуннук 
тілµµ сылдьан, дьоруойдуу о±унна±а. Эн, мин, 
барыбыт уонна бу дойдубут барахсан иґин 
эдэркээн оло±ун биэрдэ±э. Јстііх син биир 
сууллуо! Биґиги хайаан да кыайыахпыт! Ґµйэ, 
кіріір да±аны. Чэ, ытаамарыый. 

Кыыс иэдэґин устун субуруйбут хара±ын уутун 
илиитинэн соттон кэбиспитин уол кірін баран:

– Чэ, Сиэнньэ, о±ускун хаамтар, – диэн о±ус 
сиэтэр уолу соруйда. 

Кинилэртэн чугас Ааныс угаайы уган элээрдэ 
сылдьар. Бугулу атырдьа±ынан ірі баґан 
таґааран, ат сыар±атыгар быра±ар. Оруоса 
кыысчаан кыраабыла биир кэм элэІнии 
кылбаІныы оонньуур. 

– Бааска, аккын ол икки бугул икки ардыгар 
тартар, – Ааныс дьаґайар саІата иґилиннэ.

– Ґµйэ, ньирэйдэргин ахтыбаккын дуо? Ґнµр 
кэлэн иґэн, Суоппуйа аґата турарын кірбµтµм, 
наґаа µчµгэйдэр, – Оруоса кыысчаан кинилэргэ 
чугаґаан кэлбиттэригэр хаґыытаата. 

– Кырдьык, олус µчµгэйдэр. Бэйэм да а±ынным. 
Чэ, кµґµн ылан кірірµм буолуо, улаата тµстµннэр.

– Ґµйэ, субайдары ылаар. Улахан сµіґµнµ 
кірір – ордук, – Мэхээс уопуттаах киґилии 
сµбэлии таарыйа кэпсэтиини хабан ылла. 

Тэйиччи Матырыас тохтоло суох атырдьахтаах 
ото кµірэІнээн олорор. Аттыгар, µрµмэччи 
сибэккиттэн сибэккигэ дайа-дайа кітірµн саната, 
Балбаарыс тэлээр да тэлээр.

Кілі сиэтээччи о±олор, «ґаай-ґат» бі±ітµн 
тµґэрэн, битиччэхтэтэн угаайы угааччылар икки, 
кµрµі икки ардыларыгар биэрэс тэбэ, сырал±ан 
куйаастан кіліґµн алла сылдьаллар. Кэбиґиилээх 
от тµстэнэрэ чугаґаан эрэр. Ґс кыдамаґыт тох-
толо суох оту µіґэ быра±ан иґэллэр. Силип 
о±он ньор кµігэІнэс от µрдµн тэпсэн ыла-ыла:

– Маныын, манан быра±ын, – диэн ыйан иґэр, 
ардыгар кµірэйэн иґэр оту атырдьа±ынан баґан 
ылар.

– Силиэп, туут, тут. 
– Ханыын ханан, – дэґэр кыдамаґыттар 

саІалара от уІуор-маІаар іртµттэн оргуйан 
олорор. 

Аттаах, о±устаах о±олор оту кµрµі±э куотуґа-
куотуґа субурут да субурут. Кэбиґээччилэр: 
Дьуон, Јкір Јліксій уол уонна Јндірій тохтоон 
ылбакка оту кээс да кээс. Кіхтііх µлэ ірі µллэн 
олорор. Кинилэр бµгµн бэґис отторун кэбистилэр. 
Кэбиґиилээх отторун кµлµгэр кыратык сылаа 

таґаара олоро тµстµлэр. Дьуон Ґµйэ диэки сап-
саґархайынан таайтара кірін ылла, кыыс мичик 
гынна. 

Сарсыарда кэбиґээччилэр уґуктууларыгар, ил-
гэ лээх ардах тµµнµ быґа то±о тµґэн, сири-дойдуну 
бµтµннµµтµн уунан толорбут. ХалыІ былыт хал-
лааны бµтµннµµтµн саба халыйа бµрµйбµт. Да-
йыыл о±онньор турбута ырааппыт. ОллооІІо 
солуурчахтаах чэйэ ірі тэйэ оргуйа турар. 
Отчуттар туран суунан-тараанан, кэккэлэччи олор-
буттарыгар, Дайыыл кэргэнэ Мотуруона эмээх-
син, биригээдэ ас астааччыта, бутугас оттоох 
ымдаан оІорбутун кутуталаан биэртэлээтэ. 
Хол куос ыанньыга турар биир сайылыга чугас. 
Ки ни киэґэ онно тиийэн, µµт ылан, суорат 
туруорар, бутугас от хомуйан кырбаан кутар. 
Сарсыарда ол аґыгар эбии уу кутан, бэртээхэй 
иІэмтэлээх утах оІорон, отчуттары абырыыр. 
Кµнµґµн уба±ас хааґы оІорон сиэтэр, арыт 
ана±аґынныыр, арыт бутугас оттуур. Киэґэтин 
лэппиэскэлиир, онтон бэрт кыра тооромос хас 
биирдии отчукка бэриллэр. Дайыыл Силиптиин 
хардары-таары илимнииллэр, туулууллар. Соро-
±ор балачча балыгы буґаран тоґуйан, µірµµ 
бі±ітµн тардааччылар. Јкір Јліксій Мэхээс 
уоллуун кµіллэри кэрийэ бараары, кус о±олоору 
тэриннилэр. Дьуон кыргыттарын кірсі убайын 
аахха бараары оІоґунна. Кини Ґµйэлиин 
аргыс таґыан ба±арбыта, кыыґа хайыы-сах 
дьµігэлэринээн ыраатан эрэрэ. Дьуон ійµттэн 
Ґµйэ тахсыбат буолбута ыраатта. Хап-харанан 
чо±улуччу кірбµтµнэн ійµгэр ірµµ кітін тµґээччи. 
Оттон кыыс ійµттэн-санаатыттан Ылдьаа 
арахпатын сэрэйэн, онтон куттанан кыыстыын 
кэпсэтэ соруммат, чугаґаабат, кіннірµ кірірµнэн 
эрэ астынан сылдьар. Быйыл сайын киниэхэ 
дьол тосхойон биир биригээдэ±э µлэлии, кинини 
мэлдьи субу кірі сылдьар µірµµтµн туохха да 
кыайан тэІнээбэт. 

Курулуу турар сайыІІы сылаас арда±ы 
ортотунан отчуттар, онтон иІнэн турар санаалара 
суох, бары µрµі-тараа барбыттара. Дайыыллаах 
Силип балыктыы уонна оттук мас бэлэмнии 
отууларыгар хаалбыттара.

IX
ЭРЭЛ КҐҐ¤Э

Аан дойду µрдµнэн силлиэрбит уоттаах 
сэрии тірдµс сыла µµммµтэ. Дьуон унньуктаах 
уґун айаІІа сылдьар уруккуттан билэр дьоно 
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син элбэхтэр, ол эрээри кинилэри биирдэ 
эмэтэ кірсір. Онноо±ор бииргэ кэлбит бэйэтин 
оройуонун дьонунаан тэІІэ тµбэґэ сатааталлар 
да кыайтарбат. Араас-араас хайысхалаах уґун 
унньуктаах айан араартыыр. Нэрээт хайдах 
тµбэґэринэн ыйыллыбыт бириискэ±э бара±ын. 
Испииґэгинэн нуорма ас, µтµлµк, биирдэ эмэ 
атын таІас биэрэллэр. ТаІас-сап ір барбат, 
тырытталанан хаалар. Аттар сиир отторо симиэ-
бийэ аайы баар да, соппоІо бэрт буолан кілі 
олус дьµдьэйэр. Јлбіт мэІэ аґын курдук дуона 
суох эбиэс биэрэллэр. Тµірт ыаллыы олорор 
оройуонтан сылдьааччылары дьаґайан салайар 
биир киґилээхтэр да, олох ыксал тирээтэ±инэ эрэ 
ыйдаран кірдіін-кірдіін була±ын. Кыґытыан 
иґин, кини тугунан да кіміліґір кыа±а суох 
буолааччы. Дьэ, эрэй диэтэ±иІ.

Хайа икки утарыта турар очуостарын быыс-
тарынан а±ыс биэрэстэ усталаах кыара±ас суол 
сыыйыллар. Айанньыттар ону кірµдµір диэн 
ааттыыллар. Ол кэрчик былаґын тухары он-
чу тыаґа, айдаана суох аастаххына сатанар. 
Тыаллаах, буур±алаах кµннэргэ тохтоон тыал 
ааґарын кэтэстэххинэ табыллар. Ол кэґэлтэ 
буол бут, дьонтон дьоІІо бэриллэн кэлбит бэ йэ-
ни харыстаныы мэктиэтэ буолар.

Дьэ ити аатырар, сура±ырар кірµдµіргэ 
икки біліх аттаахтар утарыта кэлэн, бастакы 
иґэр аттара кыайан ааґыспакка, ыга анньыґа 
лачыгыраґа-лаґыгыраґа тµстµлэр. Аттар ірµтэ 
міхсін, хаґыІыраґан ыллылар. 

– Дьиккэр, биир ыллык суолу биэрбэккин, 
ма±ай аллаах! – бэрт µскэл бідіІ-садаІ киґи 
мап-маІан ыраас сирэйигэр, санаата туохтан эрэ 
атынтан алдьанан иґэрэ бэчээт буолан кісті 
сылдьара, бардьыгынаан то±о барда.

– Таґа±аґым ыарахана бэрт буолан туо раа-
батым, – о±о киґи эйэ дэмнээхтик этэн эрдэ±инэ, 
анараата батыччахтаан кэлэн уолугар тµстэ.

Бі±і-та±а кірµІнээх Дьэримиэй уол олус 
соґуйбут омунугар илиитин таґынан хаґый-
бытыгар, биирдэрэ ону кµµппэтэх моґуон наах, 
тиэрэ таґылла тµстэ. Ыстанан тураат, сыар-
±атыгар олорор уолу тоІуу хаарга тµІнэри 
кітті. Маатыра аргыстаах ыґыы-хаґыы, µіхсµµ 
то ±о барда. Икки тэІ эр бэртэрэ ірі хадьыктаґа 
тµстµлэр. Сутурук тыаґа битиргээтэ. Икки біліх 
дьоно биир сиргэ мустан кµірчэхтии ытылла 
сылдьар бэйэлэрин киґилэригэр ким эрэ кі-
міліґі, ким эрэ араартыы сатаан, айдаан іссі 
сатараата. Кутталлаах сиргэ туралларын умнан 
кэбистилэр. Ону эрэ кµµппµттµµ, утарыта іІійін 

багдалла барыйан турар таас очуостартан хаар 
булкаастаах таастар сууллаталаан ньирилээн-
ньиргийэн бардылар. Аттар ірµтэ туран, икки 
инники атахтарынан салгыны табыйбахтаатылар. 
Дьон эмиэ айака-дьойоко бі±ітµн тµґэрдилэр. 
Аттыын-киґилиин бааґырбыт, эмсэ±элээбит эл-
бээтэ. Балачча уґун суол кэрчигэ бµілэнэн 
хаалла. Дьэ, ити. Эрэй µіґэ эрэй. 

Оттон ити кэмІэ Дьуон икки аргыґынаан, 
Дьігµірдээх Хонооґойу кытта, балачча тыаллаах 
буоллар да±аны, аатырар кірµдµірµнэн сэрэнэн 
чуумпутук айаннаан истилэр. Сотору бэрт 
бірµкµтэ суох араллаан буолбут миэстэтигэр 
кэтиллэ тµстµлэр. Хаґан да хайыахтара 
баарай, быстыахтара дуу, ойдуохтара дуу, суол 
бµілэммит ити кэрчигин солоон, ыраастаан 
суол таґаарыахха наада. Атын хантан да кімі 
кэлбэт. Утары іттµттэн тірдµс біліх кэлэн ыраах 
тохтоото. Сэбиэт сирин боростуой µлэґит дьоно 
– наада диэн буолла да булгу толоруохтаа±ын 
курдук ылынар. Хас да біліх айанньыттар 
бµілэнэн хаалбыт суол кэрчигин ыраастаары 
муґуннулар.

– Дьэкиим, эн наґаалааІІын бу араллааны 
таґаардаххын, – Дьэримиэй уол табаарыґа 
сэмэлии турда.

– Чэ, Дьэримиэй да баар.
– Уолаттар, аны маннык буолумаІ. Оройуон 

оройуон дьоно бары биир ілµµгэ ілі сылдьабыт. 
Тірµкµ ыар µлэни бэйэбит іссі эбии ыаратан 
биэримиэ±иІ, – диэт, Дьуон обургу тааґы ма-
дьыктаґан барда.

СылаІ дьонуттан Јліксііндµр диэн киґи 
балачча улахан таас µрдµгэр тµстэ. Биир обургу 
тааґы кіті±і сатыы ырычаахтаґан иґэн:

– Оо, сатана баара, µтµлµгµм хайа барда, 
саппааґым суох. Тіннін тиийэн базаттан кір-
дµіхтээх этим, – Хонооґой хомойбут саІата иґи-
линнэ. Кини µтµлµгµн эргим-ургум кірі турда.

Дьэримиэй сыар±атыгар ойон тиийэн таґа-
±аґын хасыґан:

– Хонооґой, мэ. Илии сыгынньах киґи 
сылдьыбат µлэтэ.

– Махтал. Кырдьык оннук. Дьэримиэй, мин 
хайаан да тілµі±µм.

Јр-ітір буолбакка, аасыґар суолу таґааран, 
айанньыттар салгыы субуґа турдулар.

* * *
Тоґуттар тымныылаах ахсынньы аарыгыран, 

дьыл оройо буолла. «Дойдубар тымныы тіґі эрэ 
ірігійдііті буолла. Хойуу тумаІІа сууланан 
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алааґым нуктаан, нуурайан а±ай сытта±а. 
Ахтыбыт да эбиппин дойдубун! Ґµйэ тугу гына 
сылдьара буолла. Хаґан эрэ кірібµн. Хаґан 
уґун кыґын ааґар. Бириэмэ биир кэм сыыллар 
курдук. Ґµйэ, Ґµйэ барахсан, миигин биирдэ 
эмэтэ санаан ылара эбитэ дуу? Эн ійгір мин 
ірµµ баар да буолбаппын», – биирдэ ійдіібµтэ, 
ботугуруу иґэр эбит. Ата тохтоон ылбытыгар 
иннин диэки нірµс гынна. 

Маа±ыын, айаІІа туралларыгар, кыра тыал-
лаах, дьыбара та±ыста±ына сымна±ас кµн 
буо луох курдуга. Ол ханна баарый, сирдэрин 
ортолоотторун кытта балачча эрдэттэн ииттэн 
буур±а атыыра тµстэ. Ґіґэ халлаан, аллара 
халлаан диэбит курдук холоруктанан олордо. 
Ойууру, сири µлтµ кумалаары иґиттэн илбиґирэн 
бэйэтиттэн бэйэтэ тэбиэґирэн, кыйытта кыйы-
ґыйан ытыллан истэ. Айанньыттар, аттар сирэй-
дэрин-харахтарын быґыта сынньан тугу да 
кірдірбіт µлµгэрэ. Са±а быыґынан хоонньуга 
хаар кутуллан, тоно±ос сис устун тымныы 
сµµрээн таІнары µргµйэн, эти-сиини дьагдьатан 
µлµтэн барда. 

Саха аттара эрэйдээхтэр, иччилэрин курдук 
тулуурдаах буоланнар, тірµт аккаастанан турунан 
кэбиспэккэ, тібілірµн умса нірµтэн, кµµстэрэ 
баа рынан дьµккµґэн истилэр. Айыы кілілірі 
ба рахсаттар хоґуун дьоІІо анаан айыллыбыт, 
иччилэрин кытта олох кыґар±аннаах тµгэнин 
тэІІэ µллэстэр иэстээхтэрин курдук. Ханныгын 
да иґин ійдііх кыыллар. 

Хайаттан тµґэр таас µрэх µрµІ туманы бµрµнэн 
ірі µллэн кірµстэ. Айанньыттар, дьиксинэн, бэ-
йэ-бэйэлэрин кірсін ыллылар. 

– Бу алдьархайы, тааІнаабыт дии, – Хонооґой 
саІата иґиллэн иґэн, буур±а улуйар тыаґыгар 
баґыйтаран сµтэн хаалла. 

– Хайыахпытый, сэрэнэн-сэрбэнэн биир-биир 
туораан кірµі±µІ, – диэн Дьуон бастакы атын 
µрэх диэки соруйда. 

Хаар диэн µктэннэххэ, килэгир муус µрдµгэр 
уу бычылыйа сытар. Уста сытар уу µрдµгэр µрµІ 
туман ірі оргуйар. Таґа±астаах, сыар±алаах 
туо руох диэтэххэ, кыґын оройугар аарыгырар 
ахсынньы ыйга дьулаан хартыына айанньыттар 
сµрэхтэрин тымныынан хаарыйда, сµрдэрин кі-
тµттэ. Айыы кілілірі, тіґі да сэрэнэн µктэн-
нэннэр, халтарыйан, сууллубатах эрэ ханнык 
диэбит курдук истилэр. Эмискэ, Дьуон сиэтэн 
иґэн ата, µктэл булбакка тобуктуу тµстэ, ірµґµнэ 
охсоору, охтумаары, тирэх кірдіін тураары 
дьирээлэґэн иґэн, халты тэбиннэ. Онтон сыыйа 

сµґµі±µн булунан тирэнээри, ірі табыйан уу 
бі±ітµн ыста. Дьуон кінтіґµн мµччµ тутта, 
эбиитигэр халтарыйан умса баран тµстэ. Аттыын 
бэйэлиин уу чоккурас буолан, нэґиилэ а±ыйах 
хаамыы хаалбыт уІа биэрэги буллулар. Атын 
аттара халтарыйан, уІа-хаІас хаадьаІнастылар. 
Дьігµір кэлэн, Дьуон туораабыт сириттэн 
тэйиччи, арыычча уйуктаах сири булан, сиэтэн 
µрэ±и туоратан а±алла. Дьуон тахсаат, мууґуран 
хаалан кыайан сіллі охсубат таґа±аґыттан 
уларыттар таІаґын, босхо барбыт сµґµіхтэригэр 
бокуйан туран, сал±алас илиилэрэ таба туппакка 
эрэйинэн хостоото. Тииґэ тииґигэр ыпсыбат 
µлµгэрэ. ТаІаґа бµтµннµµ муус буола тоІон, 
уллуІар инчэ±эй хаар уґуктардаах иґэх оІорон, 
букатын хаамар кыах биэрбэккэ хоочугуруур. 
Дьігµір арыычча кураанах туораан, киґитигэр 
кіміліґі сµµрдэ. Сииктээх тумаІІа сууланан 
турар тыйыс тымныы, хаарынан ірі ыґыахтана 
олорор буур±а ортотугар, мууґунан хаарыйар 
таґа±аґын µрдµгэр олорон Дьуон муус кыаґаан 
таІаґын бэрт сыранан Дьігµір кімітµнэн 
уґулла. Сонно тута кураана±ы кэтэн иґэн, 
хара±ын кырыытынан кірбµтэ, Хонооґой эмиэ 
бµтµннµµ хаар-муус буолан тахсан эрэр эбит. 
Аны иккиэн Хонооґойго ыстаннылар. Кини эмиэ 
ахсынньы уорааннаах халлаанын анныгар, буур±а 
быыґыгар сыгынньахтанан таІас уларыттар 
буолла. Кімі±і Дьуон хаалла. Дьігµір µрэх 
уІуор хаалбыт аттарын туората ыстанна. 

Дьуон испиирдээх бытыылканы ороон таґаа-
ран, омурдаталаан ылла, Хонооґойго омуртарда. 
Онтон тоІон ибигирии турар атын ірі хантатан 
айа±ар кутта, кырыатаата, иґэ±ин ыраастаата, 
эрдитэрдии ар±аґын таптайан ылаат, тібітµттэн 
кууста. Ата, кинини ійдіібµттµµ, тібітµн иччитин 
санныгар ууран сигэнэн хаґыІыраан ылла. Дьі-
гµір хаалбыт аттары этэІІэ µрэ±и туоратан 
та±ыста. Тымныы хаарыйан, буур±а кыґайан, 
кыалларынан сыыдамнык тутта сатаатылар. 
Ґлµйэн дьигиґийэн ыла-ыла, бі±µірбµт тарбах-
тарынан аттарын барыларын кырыатаан, иґэх-
тээн, эбиэс о±ото хаптаран, айаннарын суолун 
туттулар. Буур±а±а уот оттор кыаллыбат. Си-
миэбийэ±э эрэ тиийдэрбит дэґэн, тоІон ба-
быгырас буолбут дьон, буур±а умса-тінні 
охсуолуур кµµґµн утары атылтан атылы оІорон, 
µµнµіхтэґэн бардылар.

Кіс, кіс аІаардыыта арыттанан байа±антайдар, 
хаІыл хаІаластар, оттон Дьуоннаах кэнни-
лэриттэн атах баттаґа кэриэтэ бэйэлэрин оро-
йуоннарын сугуннаах суоттулара эмиэ кини-
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лэр курдук муустаах ууга булкуллан, эрэй-муІ 
бі±інін, сыра-сылба сындал±анынан ору луу 
улуйар буур±алаах, тыйыс тымныылаах ахсын-
ньыга тааІнаабыт таас хайа µрэ±ин сµµс сорунан 
туораабыттар. 

* * *
Саас барахсан чугаґаата. Кубул±аттаах кулун 

тутар ый бары дьибилгэтин барытын кірдірір-
дµµ арыт сылааґынан сыдьаайар, арыт тыалыран 
тибиинэн суолу-ииґи бµілээри сордуур. 

Багдаґыйбыт бідіІ ыскылааттан таґа±ас 
ылаары «Сайдыы суола» холкуос дьоно чу-
гаґаан испиттэрэ. Утары иґэр улахан обуос 
салайааччыта илиитин уунан Дьуону э±эрдэлии 
истэ.

– Дьэкиим, хайа туох сонун баар?
– Таґа±аспыт нуорматын чугаґаттыбыт. Муус 

устар саІатыгар дойдулаабыт киґи. Эґиги 
хайастыгыт?

– Биґиги да эрдэлээтэрбит ханнык дэґэбит. 
Нуорма туолара чугас курдук.

– Бэрт эбит. Тіннµµгэ, ба±ар, аргыстаґыахпыт.
– Бэрт сіп, – дэґэн ара±ыстылар.
Аттыларынан билбэт дьонноро толору таґа-

±астаахтар, илиилэрин уунан э±эрдэлэґэн аас-
тылар. Ыскылаакка чугаґаан иґэн кірдіхті рµнэ, 
ыскылаат иґиттэн биир киґи тугу эрэ кіті±ін 
мадьалытан таґааран олбуор кэннигэр хаарынан 
саба тарыйан кэбистэ. Ыскылаат аана тэлэччи 
аґа±ас. АаІІа дьон кэннилэринэн µмµірµґэн, 
тібµрµіннээн туран тугу эрэ быґаарса-айдаарса 
тураллар. Ыскылааттан куу-хаа, саІа-иІэ куу-
гунаан олорор. Олбуорга таґа±ас тиэнэ сылдьар 
дьон элбэх. Таґа±аґы биэдэмэстээн, ыйаан 
биэрээччи кыладыапсыктартан биирдэрэ, арааґа, 
дьоІІо мэґэйдэттэр да, хара±ын кырыытынан 
кірбµт быґыылаах:

– Тохтоо, тохтоо, а±ал! – диэн хаґыытыы-
хаґыытыы дьону силэйэн, эккирэтэн тахсан, хаар 
анныгар кистэммити булан ылла. 

Ыскылааты сабан хачыгыраттылар. Олбуор 
иґин-таґын бэрэбиэркэлээтилэр. Эбии тугу да 
булбатылар. Дьуоннаах олбуорга киириилэригэр, 
уордарбыт кыладыапсык биир бідіІ киґини 
уолугуттан ылан, илгиэлии сылдьара.

– Тугуй, миигин хаайыыга ыытан баран, тугу да 
оІорботохтуу сананан сылдьаарыгын дуо? Јссі 
тугу ылбыккыный? Тіґі суума±а итэ±эстэттиІ?

– Суох, ити ал±ас. Мин сыыстым. Ити ал±ас, 
– кэмсинэ-кэмэринэ илиитин нэлэІнэтэ турара.

– Сэрэн, дьэ билбит суох. 

«Сырдык суола» холкуос дьоно ити айдаан 
кинилэр баалларына буолбата±ар махтана 
санаатылар.

– Хаартылаан сµµйтэрбитин тіліірµ уора 
сылдьар киґи ини, – Дьігµір санаатын таґыгар 
таґаарда.

– Хата, биґиги арыый хойут кэлбиппит 
µчµгэйин. Буруйа да суохха ал±ас балыллыахха 
айылаах, – Хонооґой тыл бырахта.

– БаччааІІа диэри чиэґинэй дьону кытта 
эІээрдэспит эбиппит. Аны ХалтаІІа базаларга, 
симиэбийэлэргэ бэйэ бодону тардына 
сылдьыллыыґы, – Дьуон кэпсэтиигэ кытынна.

– Саха уоруйа±а суох омук, онноо±ор 
бала±аммыт, ампаарбыт хатаммат. Ааны сип-
пииринэн баттатан баран баран хаалабыт. 

– Кырдьык, баттааґыннаах ааны атын киґи 
аґан киирбэт. Сиппиирбит саамай бі±і кµлµµспµт 
ээ. Ити саха аймах тµІ былыргыттан илдьэ 
кэлбит µгэґэ, суруллубатах сокуона, – дэґэ-дэґэ 
Мастаах оройуонуттан сылдьар Ырыа Ылдьааны, 
Лэглээр Лэгэнтэйи, Ньуукка уолу, Сатал Саабаны 
кытары илии тутуґан, нірµін ніргµґэн субуруґан 
тиийэн кэллилэр. 

– Биґиги µіґэ тµгэх бириискэттэн біілµµн 
киирбиппит. Онно астара-µіллэрэ куґа±ан. Бэ-
йэбит аспытын аґаан кэлбиппит. Эчи, ыраа±а 
да бэрт. Эґиги нуорма аскытын ылбыккыт дуо? 
– Сатал Сааба хоруй кµµтэн, мылаллан олордо.

– Иликпит. Салайааччыбыт Сиидэр Уйбаанабыс 
эбиэс булбут дуо? Истибиккит дуо? Таґа±аспытын 
бириискэ±э илдьэн туттаран баран, тіннін кэлэн 
кинини кірсµі этибит, – диэтэ Дьуон атын 
кінтіґµн ылан иґэн.

– Манна ХалтаІІа хонон, сээкэйбитин кірµнэн, 
таІаспытын абырахтанан абыранныбыт, – Дьігµір 
кµімэйэ кэґиэ±ирбит саІата кыыкырдаата.

– Дьуон, наґаа µчµгэй баккы ылбыппыт. 
Эґиги ылаарыІ эрэ, абыраныаххыт. Онтукалара 
а±ыйах курдук этэллэрэ, – Лэглээр Лэгэнтэй суон 
куолаґа кіі±µнээтэ. 

Дьігµір кэргэнэ кыыс о±ону тірітііт ілбµтэ. 
Тірµт ыарыґах, наґаа хатыІыр кыра кыыс этэ. 
Киниэхэ кэргэн тахсаат, сµрµн саба баттаппыттыы 
тута иинэн-хатан барбыта. Кини – Дьігµір иккис 
кэргэнэ этэ. Уол сылдьан, бµтµн сµрэ±инэн 
сібµлээбит, ійµн сµтэриэр диэри таптаабыт 
кыыґа кинини чугаґаппата±а, атын уолга кэргэн 
тахсыбыта. Онтон кыґыйан эбитэ дуу, ол кыыс 
дьµігэтин, тірµт сібµлээбэт кыыґын, ийэтин 
тылын быґа гыммакка, кэргэн ылбыта. Балаайа 
саІата, туттуута-хаптыыта кини киІин кібµтэрэ. 
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Кыыґы онноо±ор дьон кірірµгэр араастаан 
ата±астыыра, кырбыыра. Балаайа кыыстыы 
уйан дууґата, ыраас майгыта ону тулуйбата±а. 
Дьігµір кэлин тіґі да кэмсиннэр, буолбуту 
тугунан да саба туппат буолар эбиккин. Кыыс 
буруйа – тулаайа±а, кімµскэтэр айма±а суо±а. 
Сорох дьалларыІнас уолаттар кір курдук 
кіріллірі-истэллэрэ, онтон тэптэн буолуо, 
ійі бааллан дуу, киІэ тыыллан-хабыллан 
оло±унан оонньообуттаах кµнэ-дьыла Дьігµір 
дьыл±атыгар хара мэІ буолан сылдьар. Сурах 
сурахтаах диэбиккэ диэри, хопко-сипкэ тиґиллэн,  
іссі соноон, иэдээннэнэн Настаа барахсан кул-
гаа±ар киирдэ±э. Кини атын нэґилиэк кыыґа 
буолан билбэт этэ. Настаатын ата±астаабата±а, 
дьµґµнµнэн бµрэ этэ. Балаайа ис киирбэх кірµІэ 
да быыґаабата±ын, бука, хара±ар оІорон кірірі 
эбитэ буолуо. 

Биирдэ кµµстээх ардах то±о тµґэн, чугас 
алааска оттуур биригээдэ уолаттара дэриэбинэ±э 
баран иґэн, сайылыкка таарыйбыттара. Дьукаах 
Даарыйа эмээхсин оґох оттон, чэй оргутан 
отчуттары чэйдэтэ олороро. Дьігµір тµµн атын 
алаастан илби сытыйан кэлэн утуйа сытара. 
Туран таІнаары гыммыта, таІаґа бµттэтэ суох 
ибис-инчэ±эй. Кыыґыран бабыгырыы тµґээт, 
Балаайаны тэбэн кууґуннарбытыгар, истиэнэ±э 
охсуллар тыаґа лиІ гыммыта. Ону кытта дьахтар 
саІата сарылыы тµспµтэ. Дьігµір сыгынньах 
дьахтары сарылаппытынан батта±ыттан соґон 
таґааран:

– КірµІ, уолаттар, дьахтар диэн маннык, 
– диэн муоста±а умса аспыта. Балаайа ойон 
тураат, быыс кэннигэр ытыы-ытыы ыстаммыта.

– Уурай, искин быґа µктµім, – ордоотоот, 
быыс диэки ыстанан истэ±инэ, искэл, модьу 
кірµІнээх Сµідэр ойон туран, суолун бµілµµ 
турунан кэбиспитэ. 

– Киґи ыты да ити курдук туппат. Дьэ, холонон 
кір эрэ! – диэт, уоттаа±ынан ітірµ кірбµтэ.

Ол тµµн Балаайа бэйэтигэр тиийиммитэ. 
Дьігµір ааспыт оло±о ійµгэр биир-биир тиллэн 
кэлэн, кыайан утуйбакка тµµнµ быґа эргичиІнии 
сыппыта. Балаайа сордооххо адьыр±а буолан 
ылбыт Дьігµір ыарахан µлэттэн кэтэмэ±эйдээн 
турбат хоґуун, сылайары билиммэт кыайыгас 
µлэґит. Табыллыбатах таптал ити курдук киґи-
ни дьµґµн кубулутан, кубул±ат-дьибилгэх дьыл-
±алыыр, атын киґи оло±ун адьыр±а кыыл-
лыы аґыныгаґа суох айбардатар, алдьатар, 
сордуур, ытатар кэмэлдьилээх эбит дуу диэн 
санньыл±аннаах санаа дууґаны аймыыр. Ама 

да, таптал буруйдаа±ар дылы. Хара±ынан олох 
сабыллан эрэр Дьігµір ийэтэ уолун кэргэн 
ыл диэн хаайбыта ыраатта. Ким билэр. Олох 
µірэтэр, кыґал±а кыґайар, эрэй-муІ эрийэр. 
Олох суута диэн баар – суобас суута. Онтон 
куоппаккын. 

Хонооґой эмиэ утуйбакка міхсі, эргийэ-ур-
байа сытар. Кини кірірµнэн мілтіґµір буолан 
эрэйдэнэрэ µгµс. Кэргэн ыла илигэ, эмиэ ха-
ра±ынан мілтіх ийэтинээн бииргэ олорор. Хо-
нооґой кµµстээх чинчилээх, тыаґа суох чэп-
чэкитик хаамар. Кыра эрдэ±иттэн µлэттэн 
илии   тин араарбакка улааппыта. Акка, сылгыга 
ура ты истиІ сыґыаннаах. Наар имэрийэ, бэ-
ри йэ, таптайа, онноо±ор кэпсэтэ сылдьааччы. 
Биир дэ Дьігµір Хонооґой аттынан ааґан иґэн 
иґиттэ±инэ:

– Хайа, Чірііс, ити Ааныс кыыс миигин туох 
дии саныыра буолуой? Ґчµгэй бэйэлээх кыысчаан 
дии. Миэхэ кэргэн кэлиэ этэ дуо? – диэбитэ.

– Чірііс, ыл дойдугар тиийдэххинэ иччигин 
Ааныска сирдээн илдьээр, – диэн кµлбµтэ. – 
Хонооґой, симиттимэ, Ааныс кырдьык µчµгэй 
кыыс, хата, куоттарыма. Тиийээт да, кэргэн 
кэпсэтээр.

Хонооґой Ааныстан кыбыстара бэрт. Кини 
аттыгар баар буолан хаалла±ына, кытарыа±ынан 
кытаран баран, тыла чороччу тардан хаалан, 
биир да тылы кыайан айа±ыттан таґаарааччыта 
суох. Тугу да таба кірбіт буолуор диэри ыксыыр 
уонна хантан кэлэн дібіІ ба±айытык, миэхэ 
кэргэн кэл диэ±эй. Дьэ, дьиибэ диэтэ±иІ. Бэйэтэ 
кинини санаабатах кµнэ суох. Ааныска тэІнээх 
кыыс баара буолуо диэн ійµгэр о±устаран да 
кірбіт. Кµнэ-ыйа чахчыта киниттэн эрэ тахсар. 
Ол кырдьык. Ааныґы санаатар эрэ уостара 
бэйэлэрэ ымайан, бэйэтэ туох да тірµітэ 
суох кµлэн-µірэн барааччы. Уонна тута тугу 
барытын кыайыах кµµстэнэн, кыайыгас буолбут 
буолан хаалар. Ааныс хап-хара ча±ылыччы 
кірбµт харахтара буур±а да быыґыгар, туман 
да ортотугар ірµµтµн кини иннигэр, санаатыгар 
ыар айанын барык-сарык суолун чигдитин 
сырдатарга дылылар. Эйэ±эс бэйэтэ киниэхэ 
кµµґµгэр кµµс эбэн, угуйа ыІыра ірµµтµн ійµгэр 
сылдьар. Санааттан санаа±а сиэттэрэн утуйбакка 
моґуогура сытан:

– Дьуон, таптал диэн тугуй?
– Ээ, Хонооґой, сµрэхтэр бэйэлэрэ кэпсэ-

тэллэр, харахтар бэйэлэрэ булсаллар. Оттон 
кыбыстыґыы, ханна барыай, баар буолар. Ол 
эрээри, илиилэр бэйэлэрэ булсан сиэттиспиттэрэ 

ПРОЗА
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эрэ баар буолааччы. Оннук, Хонооґой, оннук.
– Миигин Ааныс ірµµ арыаллыыр, субу 

аттыбар баар курдук.
– Эн чахчы таптаабыккын, до±оор. Итини 

таптал таарымтата дииллэр. Таптал баар буо-
лан, олох сиргэ баар эбээт. Таптатар да, 
таптыыр да µчµгэйэ кэмнээх буолуо дуо, дьол 
буолла±а, – Дьуон быґаара, Ґµйэтин саныы, 
хара±а ча±ылыйа сытта.

– Ардыгар, эппиэтэ суох таптал куґа±аны 
оІортороро эмиэ баар соро. Билэ-билэ киґи 
иэдээни оІорбутуттан суобаґа оонньоон µйэтин 
тухары ааспата уонна онтон тілірµйбэтэ диэн 
баар. Оннугу уйан, тыыннаах сылдьар ыарын 
ким да билбэтин, – Дьігµір куолаґыгар кэмсинии 
ыар тыына иґиллэн ааста.

Кини кэргэнин кµґэйэн, олох ніІµі атыллаппыт 
аньыыта-харата бу сиргэ ыраастаммат, тугунан 
да боруостаммат. Балаайа тыыннаах буолар 
быраабын ким да бас билэн быґар кіІµлэ да, 
бырааба да суо±а.

– Олох сиргэ баарын тухары таптал баар 
буолуо. Киґи оло±ун бэйэтэ оІостор. Ханныктаах 
да тµгэІІэ ійµ, чиэґи сµтэрбэккэ сылдьар 
буоллар, арааґа, киґи оло±ун суола таґыччы 
ыраас буолуо этэ, – Дьуон ыраа±ы саныы, іссі 
да ір утуйбакка ахтыл±аІІа куустарбыта.

Дьуон ійµгэр олус сібµлээбит кыыґа кітін 
тµспµтэ. Нарын кэрэ сэбэрэлээх Ґµйэни сібµлµµ 
кірір уолаттар баалларыгар кыґаммакка, ол 
уолаттарга санаатын уурбат кыыстыын ааспыт 
сайын окко биир биригээдэ±э µлэлээбиттэрэ. 
Дьуон харахтара кыыстан арахпаттара, кыыс 
да кинини кµµтэрин таайтаран мичилийэ тµґэрэ. 
Дьуон дьиІнээх таптал илимигэр ылларбытын 
ійдіібµтэ. Аттыгар ірµµ ити кыыс эрэ баар 
буолуон, кинилиин хаґан да арахсымыан, олох 
устун бииргэ хардыылыан ба±арбыта. Ґµйэ 
лыІкынас кµлµµтэ, нарын саІата кини оло±ун 
иґирэх иэйиитэ, дьыл±атын ирдэбилэ буолан 
ійµгэр, санаатыгар букатыннаахтык киирбитэ. 
Дьуон Ґµйэ эрэ саІатынан дуоґуйуон, кини 
эрэ кірµµтµнэн кµндµлэниэн ба±арара кµн, тµµн 
кµµґµрэн испитэ. Таптал бµµс-бµтµннµµ би-
лиэн ылбыта. Кини тула ірті барыта эмискэ 
чэмэлийэ, ча±ылыйа тµспµтэ. Халлаан маннык 
кµі±µн, айыл±а этиэхтэн эриэккэґин, кµн кутар 
ута±а сырдыктан сырдыгын онно эрэ таба 
ійдіін кірбµтэ. Ґіґэ халлааІІа кµірэгэй 
ырыа тын аптаах тойуга кулгаа±ар кутуллубута 
бэр дин ньии! Бу µчµгэйин! Таптал кір оннук 
сырдык. Киґи туох баар ійµн-санаатын барытын 

уґугуннарар µтµікэннээх кэрэ иэйии дии саныы-
саныы Дьуон мичээрдии сыппыта. Тµµн оройо 
ааспыта ырааппыт бадахтаа±а.

* * *
Саас са±аланан дьон ійµн-санаатын кµµрдµ-

бµтэ. Сорохтор дойдуларыгар тіннір кэмнэрэ 
чугаґаан иґэриттэн эбии тулуйбат-тэґийбэт буол-
тара. Онтон эбитэ дуу, ба±ар, бэриэмэни ыыта 
сатаан буолуо, уґун тµµнµ быґа кимнээх эрэ 
хаартылыыллара. Биир тµµн дьон хаартылаан 
ампаалыктаґар айдааннарыттан мэґэйдэтэн, 
Дьуон уґукта-уґукта утуйан, сарсыарда тібіті 
ыал дьан турбута.

– Сахаар, сµµйтэриигин хаґан уонна тугунан 
тілµµгµн?

– Тілµім, ыксаама. Јссі оонньуох, – лаппа 
итирбит киґи білµістµгэс куолаґынан хардарбыта.

– Ол туохха? ТугуІ да суох буолбат дуо?
– Бµтµн сыар±а таґа±ас баар дии, – Сахаар 

тугун да кэрэйбэт, харыґыйбат турукка киирбит 
этэ.

– БалыыІкалаама, эйиэнэ буолбатах, – наара 
диэкиттэн кыйахаммыт саІа саба хаґыырда. 

– Миэнэ. Бэйэм тілµім, эн дьыалаІ буолбатах, 
– наар сµµйтэрэр кыґыытыттан синигэр тµспµт, 
итиэннэ испит арыгыта тібітµгэр тахсыбыт киґи 
лээбэйдии, тоІхоІнуу олоорто.

Кімµлµік иннигэр таІаґын куурда сылдьар 
а±амсыйа барбыт Кістікµµн уонна наараттан 
хаґыытаабыт эдэр уол кэлэн сµµйтэрбит 
урдуґу µгµс кэпсэтиитэ суох илдьэн, наара±а 
бырахпыттара. Киґилэрэ:

– Убаай Кістікµµн, Сэмэнчик, ыытыІ, – диэн 
айдаарбытыгар наадыйбакка хам баттаабыттара. 
Онон сыар±а таґа±ас бµтµн хаалбыта. 

Бэ±эґээ Хонооґой ата сиргэнэн, ірі хо-
лоруктаан, сыар±атын хас да ыла±ын тіІµргэскэ 
тосту тардыбыта. Бу µлµгэрдээх куу-хаа, айдаан-
куйдаан, кµлµµ-салыы, кэпсээн-ипсээн ортотугар 
µгµґµ оІорбоккун. Дойдуларын улахан ірµґµн 
уІа іртµн µс оройуонун дьоно утуу-субуу 
кэллилэр. Тµµнµн бэйэлэрин оройуоннарын µс 
нэґилиэгин дьоно а±ыйахтыы чааґы быысаґан 
кэлитэлээн саІардыы уґуктан туран эрэллэр. 
Ґгµс саІалаах, тµргэн-сыыдам туттунуулаах 
со±уруу оройуон дьоно айан суолун хайыы-µйэ 
тутан суксуруґа турдулар. Дьон бары былааны 
толоро охсон, дойдулаары утуйар-утуйбат икки 
ардынан, турар-олорор бокуойа суох тµбµк 
µіґµгэр сылдьар. Барыы-кэлии киинэ буолбут 
симиэбийэ дьиэ аана тірµт да сабыллан ылбат. 

ПРОЗА
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Быыстала суох киирии-тахсыы. Сыар±аларын 
ірімµіннµµ охсон, «Сырдык суола» холкуос 
айан ньыттара айаннарыгар салгыы туруннулар. 
Ити курдук ыксаллаах, тµбµктээх кµннэр утуу-
субуу суксуруґан, бэйэ-бэйэлэрин солбуйсан 
ааґан элэІ нэстилэр.

Кµн уґаан, кµндµ кµµтµµлээх кэмнэр кэллилэр. 
Тэбииктэри кытта «Сырдык суола» холкуос дьоно 
аргыстаґан, кыґыІІы суолу баттаґа, Тылгыма 
эбэ аарыктаах айанын таґа±аґын кіті±ір 
нуормаларын толорон, эрдэлээн дойдулуур суол 
чигдитин тутан сыыйылыннаран иґэллэр. 

Сундулуйа субуллар уґун суол бµтэр уґуга 
кістµбэккэ тыргылла сытар. Суолга суолу 
эптэххэ Сир ийэни хаста курдуо этэй? Биитэр 
сирдээ±и суол тµгэ±э суох халлаан куйаар хайа 
муннугар тиийэ тайаан муІурданыа этэй? Ким 
билиэ баарай? 

Суол уонна айан биир кыґал±алаахтар, ыллык-
таахтар, соруктаахтар. Суолу киґи µктµµр, айаны 
киґи тыырар. Киґи суола суох айаннаабат, суол 
киґитэ суох сыппат. Ол эрээри, киґи оло±о эмиэ 
туспа бараммат суол. Кини оло±ун бэйэтэ оІостор, 
оло±ун суолун бэйэтэ айар-тутар. Дьуоннаахха 
тыргылла сытар суол бу кэрчигэ дьолу тµстµі. 
Хас да хонуктаах унньуктаах айан, кинилэри 
дойдуларыгар, дьиэлэригэр, сир µрдµгэр баар эрэ 
кµндµ, тапталлаах дьонноругар тиэрдиэ.

Х
КЫАЙЫЫ ЈРЄГЄЙЄ

Саас бастакы хардыытыттан харах уута 
сµмэґиннэммит, энэлгэн аґыйыы эІээрдэммит 
Ийэ сир эрэйдээ±и бары бааґын µµтµн ыраастыы, 
ілбіт мэІэ уутунан эмтии, абыраллаах сыла-
мынан угуттаан, сырдыгын, сылааґын харыс-
таабакка кутан барбыта. Дьон ыар µлэттэн 
ньµксµччµ тµспµт саннылара, бігдьійбµт кіхсµ-
лэрэ арыый кінін барбыта. Киґи-сµіґµ, туох 
барыта ча±ылыччы тыкпыт кµІІэ тардыґан, 
сэрэммит-сэрбэммин бэйэлэрэ сэгэйэн, туох эрэ 
улахан µірµµлээ±и іті кµµтэрэ. Эрэл кыыма 
са±ыллан харахтарыгар ча±ылыйара. Аґара 
µчµгэйи, кµндµнµ эрэннэрэ сандал саас санаа, 
ба±а хоту салаллан испитэ. Ньургуґун хойуутук, 
ілгімнµк чэрэйэ µµммµтэ. Тула±а сырдык сылаас 
дууґаны уоскута сыламнаан барбыта. Тураах 
даа±ыр±ааґына, чыычаах кµргµім кіхтііх 
чыбыгырааґына сарсыарда аайы дьону µірдэ 
кірсірі.

* * *
Ыґыы биригээдэтэ холкуос баар эрэ маанылаах, 

уйгу-быйаІ µктэллээх бастыІ алааґыгар бідіІ 
бааґынаны тиэрдэрэ, бараналыы сылдьара. 
Тыраахтар тыаґа, ат тыбыырыыта, дьон 
дор±оонноох саІата алааґы толорбут биир µтµі 
кµнэ µµммµтэ. 

Арай, µрдµк сыыры таІнары атын муІ ойуу-
тунан кітµтэн тµґэн иґэр киґини бары кірі 
тµспµттэрэ. Итиччэ µрдµк, туруору сыыры атын 
сµµрдэн тµґээт, харса суох кымньыылаан куґуйан 
бітіріІµнэн ойутан иґэрэ. 

– Туох ааттаах ыксаата? Кинини ити туох кµµс 
итиччэлээх µµрэрэй? – дэґэ-дэґэ, бары µлэлэрин 
тохтотон, таалан кірі турбуттара. Ыга астаран 
кэлээт тыынын кыайан ылбакка, µірµµтµттэн 
ыттайан хаалбыт уостарын нэґиилэ хамсатан, 
уу-хаар баспыт харахтарыттан иэдэґин устун 
субуруйбут хара±ын уутун соттор кыа±а суох 
киґи ыган-ыган:

– До±оттоор, Кыайыы! Сэрии бµппµт.
– Ура-а-а! Ура-а! Ура-а! – тула іттµттэн 

хаґыытаан бытарытаат, дьон ірі эккирэґэ тµс-
пµттэрэ. Ґірµµ-кітµµ, кµлэн сатарытыы быы ґы-
гар саІа таґааран ытаґан да ылыы, хайдах 
буолуо±у, хайдах туттуо±у билбэт µрдµк дьол 
дьону кууспута. Балысхан µірµµ манна буолта. 
Тула холоруктуу сылдьан куустуґан, сыллаґан, 
ытаґан ылбыттара. Тітілі суох кµлсµµ-салсыы 
то±о тардыллыбыта. Дьуон Ґµйэ±э хаґан ыс-
танан тиийбитин бэйэтэ да ійдіібіт, иккиэн 
куустуґан ірі эккирии сылдьаллар эбит. Онтон 
кыыс нарын тібітµн кини µлэни-хамнаґы кыа-
йыах дара±ар санныгар уурбута. Дьуон кыы-
ґы иэдэґиттэн сыллаан ылбыта. Кини сап-са-
ґархай харахтарыгар дьол кыыма ча±ылыйа 
сандаарбыта. 

Ыґыы дьоно біґµілэктиир суолу туппута. Ким 
атынан, ким о±уґунан, ким сатыы ірігійдііх 
балысхан µірµµгэ кыттыґа сууххайдык тµґэ 
турбуттара. Дьуон Ґµйэни мэІиґиннэрэн сиэл-
лэрэн бидилиппитэ.

Фашисткай Германия хааннаах халабыр дьыт-
тара µлтµ охсуллубут µірµµтµн бµтµн дойду бары 
тµІкэтэх муннуктарыгар тиийэ далааґыннаахтык 
бырааґынньыктаабыта. Дьон бары иґиттэн сыр-
дыы мичээрэн, µірµµлэриттэн харахтарын уута 
иэдэстэринэн субуруйара, кµлэрэ-µірэрэ, µІ кµµ-
лээн битийэрэ. Онтон арыый сааґыланан, илии- 
илиилэриттэн ылсан, оґуохайдаан баартара, 
уруй-айхал тыллаах тойук дуорайбыта. Онноо±ор 
кыайан турбат буола ыалдьыбыт індійбµтэ, 
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Кыайыы кµнµн сырдык сыдьаайдаах дьолунуун 
куустуспута. Дуула±а дойду урсунугар µірµµ, 
дьол аны ханна да куоппаттык, олохтоохтук, 
хаґан да тµірэІниэ суохтук олохсуйбута.

Дьуон кыґынын кыргыттарын Ґµйэ±э хаалла ран, 
эмиэ Тылгыма µрэх кімµстээх бириискэлэригэр 
таґа±ас кітіхпµтэ, аргыардаах айаны туппута. 
Оттон быйыл кинилэри Кыайыы холбооттоото. 
Кыайыы ілбіт-сµппэт сыдьаайын кыыґар кµннээх 
сардаІата олохторун дьоллоох суолун тэлэ 
тарпыта. Сµµс эрэйи эІээрдэринэн тэлбит сэрии, 
сут-кураан сорун санныларыгар сµкпµт Ґµйэлээх 
Дьуон олохторун суолун кэхтибэт соргулаах 
саргыта сыдьаайа, нэлэґийэ туруохтун!

ХI
АЙЫЛГЫ ТЫЫНА

Бэ±эґээ эрэ киґи иэдэґин, муннун хаарыйар 
µрµІ хойуу туманнаах тостор тымныы кµннээн, 
кµінэхтээн турбута. Бµгµн арыый намырыйбыкка 
дылы буолбут, тыына арыый сымнаабыт, кылыґа 
чуумпутуйа быґыытыйбыт. Кыра сиккиэр тыал 
дірµн-дірµн сирилээн суол хаарын мілтіхтµк 
хамсатан ылар. Бµгµн сымна±ас кµн µµммµт.

Дьуон отун тиэйэн кэлэн далыгар сµікээтэ. 
Итии киллэрээт, сотору алааґын халдьаайытыгар 
ииппит туґа±ын кірі барыа. Кини холкуоґугар 
тыраахтарынан ыраахтан от тиэйиитигэр сыл-
дьар. БµгµІІµ кµнµ кіІµллэтэн бэйэтигэр от 
тиэннэ, эбиитин санаатыгар Ґµйэтин кµµтэр. 
Быйыл куобах мэнээгэ буолан, ыал бары куобах 
ис буолбута ыраатта. Лис курдук ыарахан аанын 
аґан, иґирдьэ атыллаата. Бала±ана дууґаны 
манньытар сылааґынан саба кууґа кірµстэ, 
тµіґµн иґин дуоґуйуу дьоло тилэри тэптэ.

Ґµйэ о±о кµµтэр. Ким да буоллун, бастакы 
о±о ірµµ кимиэхэ ба±арар кµндµ, кµµтµµлээх. 
Кини аргыый иґин имэринэн ылла±ына – мин 
бу баарбын, иґэбин диэбиттии, о±ото хамсаан, 
эмискэ тэбэн соґутааччы. Бµгµн то±о эрэ иґин 
тµгэ±э ыалдьан турбута. Сэмээр сэмэй кµµтµµ, 
сэрэхэдийии бэлиэтэ сирэйигэр кістір. 

* * *
Тіґі да киґи тиэтэйдэр, кыґыІІы кµн кими 

кµµтµій, номнуо киирэ охсон хаалла. Дьыбар 
тыына улам уорастыйан хам ылан истэ. 
Дьуон тобугун ааґар тоІуу хаары харса суох 
мадьыктаґан то±о кэґэ, ардыгар дириІник тµґэн 
ыла, туґахтарын кэрийэ сылдьар. ТоІуу хаарга 

батылла-батылла хомура±ы хаґыйа батыччахтаан 
иґэн, бµтэґик туґа±ар чугаґаан кэлбитигэр, туох 
эрэ улахан кыыл иІнэн субуруйан турар эбит. 

– Хайыа-а, хайа ыал ыта буолла±ай, – диэн 
саІа аллайаат, ыкса кэлбитэ, тµіґµгэр кµннээх 
хара саґыл эбит. – Тыый, Баай Барыылаах 
Байанай тойон эґэм… – махтанан, баґыыбалаан 
саґылын сµгэґэригэр баанна. Бµгµн Байанайа 
биэриэн биэрбит, баатыгарын байанайдаах 
булчут туйах хатарааччы истэ±э дуу? Кини 
ілгім бултаах, толору куобахтаах, саґыллаах 
сыар±алаах атын алааґын диэки салайда.

Јлгім хаары саба бµрµнэн хара тыа барахсан 
тµµІІµ тµлэй уутун утуйа сытар курдук. Тула 
иґиллээбиттии уу чуумпу, арай сыар±а сыы йылла 
сынар тыаґа кыыкыр-кыыкыр ыллаан ылар. Дьуон 
тоІо быґыытыйан, сыар±аттан тµґэн, сиэлэн 
сэксэлдьийэн, улам ирэн-хорон дьэргэґитэн истэ. 
Јр гыныа дуо, тэлгэґэтигэр астаран киирдэ. 
Сонун устан, саґылын онно суулаан, аанын 
тоІсуйда. Убайын кэргэнэ Бал баара ааны аґа 
охсон биэрбитигэр, иґирдьэ атыллаат, тµіскэ ас-
пыттарыныы, тохтуу тµстэ. Кинини саІа олох кµнµ 
кірбµт о±ото «эґээ да эґээ» буола кірµстэ. Уол 
быґыылаах, куолаґа бідіІ, суон.

– Кимий? – сылаас ууну тутан иґэр Балбаа-
раттан ыйытта уонна эппиэт кµµппэккэ Балбаара 
кулгаа±ар сибис гынна.

– Оо, татат, – диэт, Балбаара арыы ойутан 
а±алан, саґыл муннугар аста. Саґылларын 
кистээн кэбистилэр. 

Аал уоттарын аґатан, Баай Барыылаах 
Байанайга айах туттулар. Онтон:

– Кэрэ киґи кыыс о±о, – диэтэ Балбаара.
Дьуон, уолу кµµппµт омунугар, эґээхэйин суу-

тун сµірэн кірді. Кырдьык кыыс эбит уонна 
хайдах байанайдаах диэх курдук санаан иґэн, 
кыысчааныгын сып-сылаас бэйэккэтин сыллаан 
ылла. Дьуон Ґµйэтин тібітµттэн сыллыы-сыллыы 
имэрийэ туран: 

– Доор, хайа хайдаххыный? Барыта этэІІэ 
дуо? Биґиги дьоллоох дьоммут, о±олоннубут. 
Эйиигин бастакы о±о±унан э±эрдэлиибин. До±оч-
чуох, ким диэн ааттыыбыт? Ґµйэчээн диэхпит, 
сіп дуо? Кыыспыт ииктээбит, туохха суулуубут? – 
диэт, µірµµтµттэн ис-иґиттэн сµргэтэ кіті±µллµбµт 
Дьуон кµлэн-салан барда. Онно эпсэн саІа ийэ 
буолбут Ґµйэ дьоллоох кµлµµтэ лыІкынаата.

– Долбуурга эн баккыларгын сууйан уурбутум, 
ону бысталаан суу оІор. Эйигин эмиэ э±эр-
дэлиибин. Ґµйэ да диэххэ. Кылаабынайа, этэІІэ 
эрэ сырыттын. 
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Ити курдук бастакы о±олоро сэрии кэнниттэн 
тіріібµт буруйугар, баккыга сууламмыта. Ол да 
баар ыалыгар баара. Ити Тылгыма эбэ кімµстээх 
бириискэлэригэр таґа±ас кіті±µµтµгэр µлэлээбит 
µлэтигэр булуммут таІаґа этэ. Манна дьон омук 
ньимилгэ таІастыІы куулун таІас оІостор, 
онноо±ор кыґыл о±олорун суулууллар.

Тымныы туманы бµрµнэн, таґырдьаттан киирэн 
иґэр киґилиин кырдьа±ас ыт Баґыр±ас кииристэ. 
Кини хаґан да дьиэни, итиини былдьаспат 
буолара. Баґыр±ас кµнµ быґа кими эрэ кµµтэр 
курдук ааны манаан сыппыта, бэл, тыа±а чэччийэ 
барсыбата±а. Кини киирээт, кыґыл о±о сытар 
оронун анныгар дьылыс гыммыта. Ымыылаах 
ыт эбит диэн бары сіхпµттэрэ. Ити курдук 
Баґыр±ас саІа µлэлэммитэ. Тµµнµн хараІа±а 
ырдьыгыныыра, кµнµґµн кыыска туора киґини 
чугаґаппата. 

* * *
Кµіх сирэминэн чэлгийэ турбут сири илдьи 

тэпсэн, сайдан испит сэбиэт сирин оло±ун 
тµІнэри тµірэн, уоттаах сэрии силлиэрэн 
ааспыта биир сыл буолла. Сэрии сылларын 
аас-туор, ынырык оло±ун тыына билигин да 
ыгар, ітір уостара биллибэт. Баччалаах бідіІ 
улуу дойду баайа-дуола кураанахтанан, дьиэтэ-
уота, дэриэбинэлэрэ, куораттара µлтµрµтµллэн, 
µлэлиэх-тутуох дьоно µксэ сэриигэ умсан, сэнэх 
дьоно а±ырымнаан тураахтыыр. Туох да тиийбэт, 
туох да суо±ун айдаана. Ас-µіл а±ыйах, таІас-
сап диэн кэлиэ дуо?

Сэрии миэлиІсэтиттэн ордубут дьоллоохтор 
дойдуларын чілµгэр тµґэрэ, аґы-µілµ дэлэтэ 
кµнµґµ-тµµнµ аахсыбакка, икки сырдыгы силбээн, 
µлэ µіґµн тутан кµннµµн сырсаллар. Ийэ сир 
барахсан, сэрии буомба буолан сааллар, 
буулдьа буолан дьілі кітір хабыр дьайыІыттан 
дьэ босхолонон, оргууй бааґын µµтµн бохсоруна-
оґоруна нухарыйан сытаахтыыр. Уоттаах сэрии, 
онноо±ор, ыраах тµІкэтэх тыылыгар ыал аайы 
аґыІастаах сиэмэх, хаанымсах адьыр±а кµтµр 
ыалдьыт буолан, кимин эрэ хаґыытаппытынан 
тутан сиэн, аччыктатан-сутатан, сирэйин, этин-
сиинин иґэрдэн, ытатан-сордоон ааспыта. Ґгµс да 
дьон охтубута, харах уута µрэх буолан устубута. 
Аччыктааґын дьону сылбахтыы суулларбыта. 
Сэрии силлиэтин соро муІура суо±а. 

Халлаан тохтоло суох µс кµн хаардаата. 
Хантан халлаан, хантан сир са±аланара 
кістµбэт. Кірдіххі халлаан сиргэ тµспµт курдук. 
Хаар да хаар! Ґллµктээн тµґэн тула µрµІ хаар. 

Хайа да диэки кір, биир кэм мап-маІан, туналы 
µрµІ. Кырса тµµтµн ыґыахтаан кыс хаар ыбылы 
тµстэ. Хара тыа куба тµµтэ са±ынньа±ын кэтэн 
лігліґµйэн олорор. Оттон сир, отун-маґын 
силиґин µлµтµмээри, куобах суор±ан саптан ту-
налыйа тунаарар. Кµіл, ірµс мууґа тоІон, суол 
туран, уґун айан айанньыттары тиэтэтэрдии 
чигдитэ чиккэччи чиІээбит. 

Быйыл Дьуон Тылгыма µрэх таґа±аґын 
таґыытыгар тірдµі буолан эмиэ бараары оІосто 
сылдьар. Эт киґи илистэр, сыа киґи сындалыйар 
буоллар да±аны, сайын устата сынньанна. 
Инньэ гынан туох баар быата-туґа±а, ітµµтэ, 
сыар±алара, ду±алара, ыллыктара барыта бэ-
лэм. Сыар±аларын кэтит ыллыктарын ууска 
уларыттарбыта. Саппааска сыар±а сыІаа±а, ыл-
лыга, ыла±а, онноо±ор, µµн, ду±а ыллаххына 
сатанар. Ким да онно бэлэмнээн биэрбэт. 
Холкуос аттарыттан саамай бастыІнарын, 
тулуур даахтарын, модьуларын анаан талан 
баайан туруораллар. ТаІнар таІаґа бэйэтин 
киэнэ. Ґµйэ ыт са±ынньах иґинэн кэтиллэр 
сон, сэлиэччик, кээнчэ, µтµлµк, сутуруо тикпитэ. 
Саппааска µтµлµгµ, кэтинчэни хастыыны да±аны. 
Солбук этэрбэс, бэргэґэ, моонньуга баанарга 
куобах тыґыттан, батта±ыттан моойторук, тµµлээх 
истээх тыс µтµлµк, истээх ыстаан – барыта 
наада. Аттарга анаан биэрэр эбиэстэригэр 
бэйэтэ эбилик булунна±ына табыллар. Нуорма 
ас аата нуорма ас. Онон хайаан да±аны саатар, 
кыра ас илтэ±инэ сатанар. Эмп суо±а, биэлсэр 
суо±а чахчы куґа±ан.

Ґµйэ кэргэнэ кыґыны быґа кутталлаах айаІІа 
барарын олох сібµлээбэт. Кини саІата суох 
сып-сап кэргэнин аґын-µілµн, таІаґын-сабын 
бэрийэ-тэрийэ сырытта. Аттыгар бору-ботто±ор, 
мору-мотто±ор кыыстара сыІаґалыыр, бэйэтэ 
хаама сатаан бокуІнаталаан ылар. Кини кµлµµтэ, 
саІата, хаґыыта бала±анын иґигэр ча±ааран 
олорор. Дьонун кµнэ киниттэн эрэ тахсар.

– Доор, оккут, маскыт бµттэ±инэ, убайым 
тиэйэн биэриэ, эппитим. Хойутаатахпына, кини 
уолаттарынаан мууґу булууска угуохтара. Эн ону 
киниэхэ кэмигэр ійдітіір. 

– Хаґан бµтэр таґа±ас буолла, эчи хаґыс 
сылын сылдьа±ын?

– Оо, ол таґа±ас таґыыта хантан бµтµій. 
ХалтаІ базатыгар сайын устата мунньуллубут 
таґа±аґы Тылгыма кімµстээх бириискэлэригэр 
биґиги кыґыны быґа таґабыт. Сайынын суола 
олох суох, бадараан, кута. Ол иґин сир тоІмутун 
эрэ кэннэ таґыллар. Аата ахса суох элбэх 
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µрэ±и туоруугун, хайалары дабайа±ын, тµґэ±ин. 
Сотору ол µлэ±э о±о дьон улаатан, саІа дьон 
барыахтара. Олох сайдан оннун булан истэ±ин 
аайы суолу оІорон, тыраахтарынан, массыынанан 
таґыахтара. Мин сааґыран эрдэ±им дии, эґиил, 
ба±ар, тохтуом. Быйыл эґиги эрэ этэІІэ 
олордоргут мин сылдьаа инибин, – Дьуон атын 
сэбин бэрийэ олорон кэпсии олордо. 

– Холкуоґум хотоно быйыл чугас уонна 
кіміліґііччµлэрдээх киґи µлэбин кэмигэр 
µмµрµтээ инибин. Эн биґиги туспутугар наґаа 
санаар±аабакка сылдьаар. Дьиэ дьоно сылаас 
бала±аммытыгар олордохпут дии. 

Улахан кыргыттара оскуолаттан кэлэн, кµі-
дьаа кэпсээн µллэІнэтэн бардылар. Таґынаа±ы 
ыалтан эбэлэрэ эмээхсин тайа±ынан далбаатанан 
суолун булунан, киирэн кэллэ. БідіІ дьиэ кэргэн 

эйэлээх дьиэлэрин иґэ µллэ тµстэ. Минньигэс 
буспут ас сыта сырдык сылаас дьиэлэрин иґин 
толору тар±аата. 

Сэриитэ суох эйэлээх кэмІэ олох кµнµн 
ахсын, сылтан сылын µµнэн-сайдан, дьол-соргу 
саргылаах суола тыргыллан иґиэ. 

* * *
Ґµйэлээх Дьуон инньэ тµІ былыргыттан «кіх-

сµттэн кінтістііх, ар±аґыттан тэґииннээх» 
саха урааІхайа дэтэр ытык аналларын суон 
чиІ ута±ын кэнчээри ыччаттарыгар, о±олоругар 
туттарыахтара.

Былдьаґыктаах быдан дьыллартан быста-
быста сал±аммыт саха омук модун уо±ун хатан 
кµµґэ µµнэ-сайда туруохтун! Бырахпыт тµірэ±э 
µйэлэртэн µйэлэргэ олордьу буолуохтун!

Атырдьах ыйын бµтµµтэ кµн уотун 
суо´а у±а раан эрэр кэмэ, онон дьон-

сэргэ ордук уулусса ±а налыйан хаамсар, со-
руктарын, тµбµктэрин толоро кэлэр-барар µтµ³ 
с³рµµн кµннэрэ µµммµттэр. Учуутал ки´и, уоп-
пускам бµтэ´ик кµннэрэ кэл битигэр, биир-
тэн биир ситэриллибэтэх µлэм µµнэн, тµбµк 
б³±³±³ тµ´эн баран дьэ уоскуйдум. Бµгµн 
дьµ³гэм µбµлµ³йµгэр барыахтаахпын, онон кµ-
нµс эбиэт кэнниттэн ырыынактан сибэкки 
атыы ла´а бардым. Сибэкки атыылааччы да, 
атыы ла´ааччы да тобус-толору, биир кэм кып-
кыйма²нас. Са²а-и²э, кµлсµµ-салсыы – мороду 
моргуора. Сибэкки тала кэриччи хааман и´эн 
к³рд³хпµнэ, уончалаах кыыс о±о улахан кы´ыл 
роза букетыгар т³²к³й³н сытыр±алыыр, куу´ан 
ылыахча илиитинэн далла²ныыр:

– Маама, мин буллум, на´аа µчµгэй сибэккини.
Эдэрчи, синньигэс куба±ай сирэйдээх, хаты-

²ыр дьахтар астра букеттаах уол о±ону сиэ-
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тэн кэллэ. О±отун µ³рбµт сирэйин к³р³н ми-
чээрдээтэ.

– Оо, кырдьык, на´аа µчµгэй сибэкки.
– Маама, Татьяна Ивановна±а бу сибэккини 

биэрдэхпинэ на´аа µ³рµ³ дии.
– Хайа, чыычаах, бу сибэкки на´аа сыаналаах 

ээ.
– Оттон мин Татьяна Ивановнаны µ³рдµ³хпµн 

на´аа ба±арабын ээ.
– Суох, суох, ³сс³ атын сибэккитэ к³рµ³х, 

хар чыбыт тиийбэт, – диэн ийэтэ сибигинэйэр 
бы лаастаан эттэ.

Кыыс с³бµлэ´эн ийэтин кэнниттэн баты´а 
тур да. Сорохтор харчытын да ыйыппакка ма-
ны ылабыт диэн т³л³³н бараллар, сорохтор тµ-
´эрсэллэр, барытын хармаан халы²а бы´ааран 
эрдэ±э. Мин сибэккибин т³л³³рµ уочараттаан 
турдахпына, били кыы´ым са²ата:

– Маама, мамочка, ба´аалыста, ба´аалыста, 
маны ылыахханыый, – диэн к³рд³´³р са²атыгар 

ПРОЗА
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эргиллибитим: били букетын та´ыгар икки илии-
тин тµ³´µгэр холбуу тутан, ийэтин иннигэр 
турар.

– Оччо±о суумка ылбаккын дуо?
Кыы´а тугу да хардарбакка умса туттан турда, 

са²а суумка тутуон эмиэ ба±аран эрдэ±э.
– Чэ, били мин к³рд³рбµт сибэккибин ылыахха.
– Суох, розата үс эрэ буолбат дуо? – кыыс 

ытыахча буолла. Ол быы´ыгар уоллара:
– Маама, мин на´аа утаттым, ха´ан дьиэ-

битигэр барабыт? – дии-дии ийэтин илиититтэн 
тардыалыыр.

– Чэ, Оленька, оччо±о маны ылыахха, – диэн 
атын сибэккини ыйар, кыы´а са²ата суох ба´ын 
бы´а илгистэр. Ийэтэ кыы´ын та´ыгар баран 
ботугураан тугу эрэ бы´аара сатыыр, кыы´а 
буолуммат, т³б³т³ туллуох курдук, сибэккитин 
та´ыттан харыс да сы±арыйыан ба±арбат. Ийэтэ 
м³±³н да, к³рд³´³н да к³р³р, о±ото ³ч³с торбос 
курдук. Онтон ийэтэ ытамньыйа-ытамньыйа тугу 
эрэ са²арда. Онуоха кыы´а а´ынна бы´ыылаах, 
сымнаан ийэтин кытта сиэттистэ. ¥´µ³н субу-
ру´ан эмиэ эргийэ бардылар. Уочаратым кэ-
лэн, харчыбын т³л³³н,  сибэккибин тутан, эгди 
буолан бараары турдахпына, µ´µ³ буолан субу-
ру´ан, уку-суку м³хс³р, ыта´ар былаастаах 
т³нн³н и´эллэрин к³р³н тохтоон турдум. Ийэ-
лэрэ абарбыт са²ата:

– Оччо±о суумка ылбаппыт, ону ³йд³³. 
С³бµлэ´э±ин дуо?

Кыы´а хара±ын уутун сотторун быы´ыгар 
кэ±и²ниир. Испэр бу са²а суумката суох хаал быт 
о±ону, тиийиммэт-тµгэммэт ийэни а´ынан, ха´ан 
да харахтаабатах Татьяна Ивановнабар ³стµйэ 
саныы-саныы, автобус тохтобулугар тиийэн 
и´эн, автобу´ум кутуругун эрэ к³р³н хааллым.  
Бу туран араа´ы ырыта саныы турабын. Биир 
олус ытыктыыр ки´им: «Учуутал идэтэ олус 
ыара хан, уустук, ол эрээри хас сылын аайы 
сибэкки ылар дьоллооххут», – диэбитин. Ону 
хайдах эрэ улаханнык аахайбатаҕым, туох дьоло 
кэллэҕэй дии санаабытым, онтум түгэхтээх эбит 
ээ, сибэкки таптал уотунан сууланарын көрөр 
киһи көрөн, өйдүүр киһи өйдөөн эрдэҕэ...

£р-³т³р буолбата, били дьонум розаларын 
туппутунан бу и´эллэр, кыы´ырсыбыттара ханан 
да суох, µ³рэ-к³т³ таспар кэлэн турдулар, кыыс 
барахсан сибэккитин сытыр±алыыр, быраатыгар 
сыттатар, онтон ийэтин тµ³´µгэр саба тµ´эн, 
куу´а-куу´а:

– Маама, мамочка, эн аан дойдуга саамай, 
саамай µчµгэй маама±ын, мин эйигин на´аа 

кµµскэ таптыыбын, – дии-дии кууһан туран, 
а²аар илиитинэн к³хсµттэн имэрийэр. Онуоха 
уол лара:

– Мин ³сс³ улаханнык, сир шарын са±атык 
таптыыбын, – дии-дии ийэтин салгын харааччы 
сиэбит ып-ырыган харытын имэрийэр. Бу эдэр 
дьахтар хара±ын анныгар тµ´эн эрэр сураа-
´ыннара сууйулла сµтэн, ис-и´иттэн сирэйэ 
сырдаан, дьол уота умайбыт хара±ын к³р³н, 
мин эмиэ эппэйэ µ³рэн, мичээрдээн кэллим. 
Ха´ан да харахтаабатах Татьяна Ивановнабар 
аны махтанан кэллим.. О±о барахсан тутан 
турар сибэккитэ – тапталын, µ³рµµтµн, махталын 
илдьитэ буолан миэхэ ³сс³ кµндµтµйэн к³´µннэ. 
Маннык кµндµгэ, дьолго мин эмиэ тиксиэхпин 
ба±ардым, ба±ар, тиксибитим буолуо… ол 
эрээри ону сµрэхпин, дуу´абын а´ан иэйбэтэ±им 
буолуо дуо…, ама… Мантан ыла хас биирдии 
о±о а±алар сибэккитэ атын ис хо´ооннонон бу 
ыал о±отугар таптала, оҕо учууталыгар таптала 
кыттыгастаах буолан, дири² суолталанан, 
бала±ан ыйын бастакы кµнэ элбэх µ³рµµнµ 
а±алар буолбута. Оленька са²а суумка 
сиэртибэлээх тапталын сибэккитин дьыл±атын 
билигин да олус билиэхпин баҕарабын…

ПРОЗА

Иван Осипов уруґуйа.
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кыракый Ганя бары огдообо дьахтар моонньугар 
хаалбыттара. 

Сµµрбэччэ сыллаа±ыта сэриигэ сµтэрбит 
уолун бастакы уонна бµтэґик суруктарын 
эмээхсин ордук со±отохсуйбут, уйадыйбыт 
кэмигэр аа±ар. Буолумуна, ыалдьыкка чэй да 
кутар кыа±а суох сытар а±ыс уоннаах эмээхсин 
эрэйдээххэ саґарбыт суруктар олус кµндµлэр. 
Данил суох буолуо±уттан, Дьууруй улахан киґи 
оруолун толорон ийэтигэр улахан кімі буолбута. 
Ґірэххэ туттарса барбакка бу нэґилиэк 
кыыґынаан холбоґон, икки уол о±олонон, 
ийэтин дьиэтигэр олохсуйбута. Улахан кыыґа 
Марина ыаллыы нэґилиэккэ кэргэн тахсан 

бухгалтерынан µлэлиир, номнуо эбэ буолан 
кыыґын икки о±отун кірін кіміліґір. Онон 
тіґі да биир улууска олордоллор, ийэтигэр 
кэлэрэ ахсааннаах. Арай былырыын саас, суол 
баарына, кэргэнин кытары Дьууруйдаахтан 
хортуоппуй сиэмэтэ ыла кэлэн барбыттара. 
Эмээхсин эрэйдээх улахан кыыґа кэлбитигэр 
µірэн, хаґан да харахтыы илик хос сиэннэригэр 
биэнсийэтин сыыґыттан кэґии ылан ыыппыта. 
Иккис кыыс Тоня Дьокуускай куоракка олорор. 
Эмээхсин о±олоруттан арай бу кыыґа син сэниэ 
уолга кэргэн тахсан, туспа дьиэлэнэн-уоттанан 
олороллор. Ол эрээри биир эрэ о±олоохтор. 
Эмээхсин сэнэх эрдэ±инэ, µрµІ аска диэн 
ааттаан, бары дэриэбинэ±э сайылыы кэлэллэрэ. 
Кэлин о±олоро улаатан, лаа±ырга, омук сиригэр 
ыытан сынньаталлар. Тонялаах да сайын аайы 
ханна эмэ баран кэлбит сурахтара иґиллэр. 
Мурун бµітэ Ганя алмаастаах Мииринэйгэ олорор. 
Уола ситиґиилээхтик µлэ лээн кыа±ырбытын, ыал 
буолбутун эмээх син тіліпµін эрэ ніІµі истибитэ.  
Ол курдук Ганя, солото суох аатыран, сайын да 
кэл бэт. Эмээхсин бµтэґигин мааны уолун биэс 
сыл лаа±ыта эрэ кірбµтэ. Оччолорго уола кэргэн 
ыла илигэ. Онно уонча хонукка ийэтигэр кэлэн 
сынньанан барбыта.

Кµн уґаан, халлаан сырдаан саас барахсан 
сандааран кэлэрэ кимиэхэ ба±арар олус кµндµ 

Ульяна ЗАХАРОВА

ЭМЭЭХСИН
О±о сµрэ±э тааска

ПРОЗА

Эмээхсин эрэйдээх уІуох-тирии тарбах та-
рынан хас эмэ хос сууламмыт суруктары ор-
гууй а±ай сыымайдаан, ол быыґыгар ха-
тырбыт уостарыгар да±айан, ааспыт кэм ах-
тыл±аннаах курус кэмнэрин хара±ар оІорон 
кірірдµµ халтаґаларын быґа симэн, саґарбыт 
кэмбиэрдэри уоґуттан сыыйа аллара тµіґµгэр 
тµґэрэн сыґыары тутан иґийэн сытта. Бу кини 
улахан уолун Данил суруктарын хас эмэ сыл 
кичэллээхтик ууран, хара±ын уутунан сууйан, 
элбэх сылы уІуордатан а±алла.

Кыґар±аннаах 90-с сыллар саІаларыгар µрдµк 
µірэххэ баала хапсан кыайан киирбэтэх Данил 
армия±а барар буолбута. Бэрт бµім, кыракый 
нэґилиэккэ олорор элбэх о±олоох со±отох ийэ 
уолун хаґан да харахтаабатах сиригэр, Чечня 
уоттаах сэриитигэр ыып пыт тара. Бастаан утаа 
Даайыс, оччолорго биэс уончатын лаппа ааспыт 
дьахтар, тугун-хан ныгын ійдіібіті±і. Хантан 
ійдііхтµій? Тыа сирин муІкук дьахтара ына-
±ыттан, тэл гэґэтиттэн уонна о±уруотуттан ор-
дон атын кы ґал ±аны билбэккэ олорбута. Биэс 
о±отуттан улахаттара оскуола±а саІа киирэн ас-
таІас кірдµµр кырыымчык кэмнэригэр кэргэнэ 
Јлік сій эмискэ ыалдьан олохтон туораан со-
ґуппута. Оччолорго, уончалаах Данил, кини кэн-
ниттэн сыры-сыллата тіріібµт Дьууруй, Ма рина, 
Тоня уонна бу о±олортон тµірт сыл арыттаах 
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буолла±а. Эмээхсин арыый µрµк-тµрµк эрдэ±инэ, 
олунньуттан са±алаан, киґиэхэ ійітін тахсан, 
кµµлэтин кирилиэґигэр туран сибиэґэй сал-
гынынан тыынар этэ. Ол бэйэтэ, кулун тутар 
ор тотуттан эмискэ мілтіін, сиґин ыарыыта 
бэргээн, сµґµіхтэрэ ыалдьан таґырдьа тахсара 
тохтообута. Кэлин куукунаттан хоґугар да диэри 
хаамара ыараабыта. Онтон бу муус устар 
ортотуттан адьас лип сытта. Ол сытыа±ыттан 
кийиитэ Дуня кірір-харайар, аралдьытаары 
нэґилиэк сонуннарын кэпсиир. Дуня хоско 
кии рэн кэпсээн-ипсээн кібдьіірді±µнэ, син 
сэргэхсийэ быґыытыйар. Сиэннэрэ уолаттар 
биирдэ эмэ киирэн эбэлэрин іІійін кірін 
баран, аттыгар чугаґаабакка тахсан бараллар. 
Уруккуттан элбэх саІата-иІэтэ суох эмээхсин 
кэлин букатын саІатыттан матта. 

Бу сарсыарда Дуня µгэґинэн µµт оргутан 
баран хоско киирбитэ, арай эмээхсин тыыммат. 
Дьахтар кини мырчыстыбыт сирэйигэр тµспµт 
чуумпу уоскулаІы тонолуппакка кірін турда. 
Утуйа сытан устунан барбыт курдук санаан, 
бэркэ куттанан кірін турда±ына, Даайыс тугу 
эрэ тµґээн µлµгµнэйбититтэн соґуйан ходьох 
гына тµстэ. Онтон утуйа сытар киґини ілбµккэ 
холуйан куттаммытыттан кыбыстан сонньуйда. 
Эмээхсин чахчы мілтіібµт. Уґугулаан сытар 
да±аны диэххэ сіп. Биэс сыллаа±ыта Даайыс 
биир маанылаах ына±а кµілгэ ырбыы тахсыбыт 
кэмигэр ууга тµґэн былдьана сыспыттаа±а. 
Оо, эмээхсин эрэйдээх бэйэтин кытары тэІІэ 
кырдьыбыт Туллугун быыґаары уолун Дьууруйу 
кытта сордоммуттара а±ай. Хата, ынах быыґанар 
дьолугар ыаллыы олорор Маппый уолаттара 
тµбэґэ кэлэн абыраабыттара. Ынах тоІон, 
турар да кыа±а суох сытаахтаабыта. Биир кэм 
ірµтэ кібµіхтээн тыынара, хара±ын муІунан 
кірін, ірµґµйтэриэх айылаахтык иччитин диэки 
кірііхтµµрэ. Эмээхсин, ына±ын аґынан хара±ын 
уутунан сууна-сууна, элбэх саІата суох бэйэтэ 
элэ-была тылын этэн кірдіспµтэ-ааттаспыта. 
Ына±ы ірµґµйбµттэрэ. Нэдиэлэ курдук сылаас 
ууну иґэрдэн, тоІмут ойо±осторугар анаан 
эмээхсин хаттык таІас тигэн хотоІІо баайан 
туруорбуттара. Ол сайын эмээхсин дьиэтин 
таґыгар халтарыйан іттµгµн уІуо±ун тоґуппута. 
Бу кинини улаханнык кэбирэппитэ. Биир кэм 
µлэлии, ірі міхсі сылдьыбыт эмээхсин 
сай устата суор±аннаах-тэллэххэ сыппыта. 
Дьууруйдаах Дуня кірбµттэрэ-истибиттэрэ. 
Марина о±олорун кытары кµнµнэн кэлэн 
кірсін барбыттара. Ол ыалдьан моґуогура 

сытта±ына, мааны уола Ганята кэлэн уонча 
хонон барбыта. Эмээхсин о±отугар ас астаан 
аґатар кыа±а суо±уттан, хата бэйэтэ кыґыл о±о 
курдук дьон илиитигэр киирэн сытарыттан бэркэ 
эрэйдэммитэ, санаар±аабыта. Ол да буоллар 
Ганя кэлэн барыа±ыттан санаата кінін ата±ар 
турбута.

Киґи сааґырда±ына барыта бары бэргиир 
эбит. Онуоха эбии хас ардах-хаар ахсын 
тостубут іттµгµн дьар±ата кібін эрэйдиирэ. 
Бµтэр уґук ханна ба±арар баар. Бу бµтэґик 
сайын буоларын эмээхсин бµтэйдии сэрэйэр 
курдуга. Дуня, эмээхсин улаханнык мілтіібµтµн 
кірін, чугастыы улахан кыыска Марина±а эрий-
битэ. Марина бастаан утаа икки сиэннэригэр 
баттатан олорорун, онно эбии µс торбостоо±ун, 
о±уруотугар уу да±аны кутарга кімі илии 
тиийбэтин ахтыбыта. Онтон чочумча тохтуу 
тµґэн баран: «Ийэм барахсаІІа хайаан да±аны 
тиийиэм», – диэн тылын биэрбитэ. Кини омун-
наах муІутаан, куоракка олорор Тоня±а эри-
йэн: «Ийэбит уґугулаан сытар, атаарар дьон 
буоллубут быґыылаах», – диэн эппитэ-тыым-
мыта. Тоня бу сайын тіґі да уоппуската суох 
µлэлээтэр (ол кини уґун болдьохтоох ипотека±а 
киирбититтэн), µлэтиттэн кіІµллэтэн кэлиэх 
буол бута. Дуня кыра уолга Ганя±а суотабайыгар 
эри йэн кірбµтэ да, арахсыбыт этэ. Ол аата 
тіліпµінµн нµімэрэ уларыйбыт эбит дии са-
наабыта. Хата, µлэлиир сирин билэр буолан, 
тэрилтэтигэр телеграмма охсубута.

Бµгµн куйаас да куйаас кµн µµннэ. Атырдьах 
ыйын саІата маннык буолааччы. Олохтоох 
массыына±а аараттан олорсон улахан кыыс 
Марина айаннаан тигинэтэн кэллэ. КэлиІІи 
кэмІэ Марина куурусса бі±ітµн иитэр, онноо±ор 
сымыыт баттатан чоппууска таґааттарар. Онон 
кэґиитин отучча сымыыты а±албыт. Кини кэн-
ниттэн икки чааґынан хойутаан куораттан То ня 
кэллэ. Јр кірсµбэтэх бииргэ тіріібµттэр куустуґан, 
сыллаґан ахтыл±аннарын таґаар дылар. Тоня 
сырдык сэбэрэтигэр сірµ-сіп кыл гас кугастыІы 
баттахтаах, куорат чµічэтэ буо лан таІаґа-
саба мааны. Оттон Марина, сµіґµ-ас µлэтэ да 
баттаан буолуо, сааґырбыт кірµІнээх, онно эбии 
толору этэ-сиинэ, кытархай малайбыт сирэйигэр 
сібі суох уба±ас батта±ын кіпсіттірібµн диэн 
химкалаппыта сирэйин ордук дарбаппыт. 

Дуня кµµлэ±э ас бэлэмниир кэмигэр Дьууруй 
Мариналаах Тоняны хоско сирдээтэ. Тоня сыл-
дьыбата±а ырааппыт, о±о сааґа ааспыт ах-
тыл±аннаах дьиэтин ураты сытын ылан бил-
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лэр-биллибэттик мичээрдээтэ. Сэрэнэн µктэ-
нэн кырааскалаах муосталаах дьиэ±э киирдэ. 
А±а лара бокуонньук тыыннаа±ар оІорбут сон 
ыйыыр улахан мас ыскаабын таІас сабыытын 
имэрийэн ылла. Кини барыа±ыттан о±о сааґа 
ааспыт дьиэтэ уларыйбатах. Онноо±ор ийэтэ 
быысапкалаабыт сабыыта уруккутун курдук ыс-
каапка ыйанан турар. Тіріібµт дьиэ туґунан 
истиІ санааны улуу суруйааччылар «отчий дом» 
диэн иґирэхтик ахталларын о±о эрдэ±иттэн 
элбэхтэ аахпыт буолан, ол санаа ситимигэр 
уйдаран, уйадыйан ылла. О±о эрдэхтэринэ 
нэґилиэк ма±аґыыныгар икки сервант ыскаап 
кэлбититтэн бастыІ ыанньыксыкка диэн кинилэр 
ийэлэригэр атыылаабыттара. Эмээхсин ол таас 
ааннаах лаахтаах ыскаабы хара±ын харатын 
курдук харыстыыра. Тоня бу диэн ійдіібіт, ол 
эрээри ханнык эрэ бырааґынньыкка ийэлэригэр 
хомпуот кутар курустаал иґити бэлэхтээбиттэрэ. 
Эмээхсин ол иґити кµндµргэтэн мааны ыскаа-
быгар уурбута билигин да±аны турар эбит. 
Хас да сыл аастын – бу дьиэ±э туох да±аны 
уларыйбатах курдук. Арай эбэлэриттэн кэлбит 
алтан сылабаар хаппа±а хомуруйбут. «Ити Дуня 
сылабаар хаппа±ын о±олоругар оонньотто±о 
дуу? Эбэтэр µрдµгэр тугу эрэ тµґэрбиттэрэ дуу?» 
Тоня дьиэ эркиннэрин эргиччи кірµтэлээтэ. Ол 
турда±ына, бэркэ ірµкµйбµт кірµІнээх Марина 
киирдэ: 

– ЧэйиІ, ийэбитигэр киириэххэйиІ, – диэби-
тинэн Тоняны ойо±олуу тµґэн хос диэки дьулу-
руйда.

Тоня кэннин хайыґан убайын Дьууруй диэки эн 
бастаа диэбиттии ааттаґардыы кірді. Дьууруй 
балтын санныттан кууґан ийэлэрин хоґугар 
Марина кэнниттэн киирдилэр. Салгылаабатах 
хараІа хос иґигэр киґи тыына хаайтарыах 
айылаах ыарахан эйгэ бµрµµкээбит. Эргэ саа-
хымат суор±аны тµіґµгэр диэри тардынан, 
ол таґынан уІуох-тирии буолбут илиилэрин 
таґааран тарбахтарын кириэстии тутан хара±ын 
симэн ийэлэрэ сытар.

Омуннаах киґи Марина, ийэтин кірііт:
– Ийээ, ийээ, бу туох µлµгэрэ буолан, тигинии-

та±ыныы сылдьан о±уннуІ? – диэбитинэн 
ийэтигэр саба тµґэн эрдэ±инэ, Дьууруй балтын 
кыл мµччµ санныттан харбаан, Дуня чааскылаах 
µµтµ уурар талах олоппоґугар олорто. 

Оттон Тоня саІата суох иэдэстэринэн хара-
±ын уута тохтоло суох сµµрэ турда. Дьууруй 
номнуо хаґыс да ыйын ийэтин ыарыылаабыт 
киґи кэмниэ кэнэ±эс:

– Ийээ, о±олоруІ кэллилэр, – диэн ийэтин 
µрдµгэр нірµйэн туран уґугуннарардыы оргууй 
илиититтэн тардыалаата. Онуоха Тоня:

– Бээ, аргыый буол, илгиэлээн тµґэІІин! 
Јлбµт да киґини уґугуннарыах айылааххын, – 
диэн убайын кынчарыйда. 

Даайыс эрэйдээх кіґµйэн хаалбыт илиилэрин 
оргууй хамсаппытыгар, эргэрбит суор±ан иби-
гирээтэ. Сабырыччы тµспµт халтаґаларын аат 
харата арыйан, эмээхсин дьиэ µрдµн мэн-
дээриччи кірді. О±олоро ийэбит биґигини ій-
діін кірірі дуу, суо±а дуу диэбиттии хам-
саабакка турдулар. Бу кэмІэ таґыттан, ыал-
дьыттар кэлбиттэрин билэн, алталаах Миисэ 
а±ылаабытынан сµµрэн киирдэ. Кини дьон 
кэллэ±инэ ірµµ маннык быґыыланар. Бу кы-
ґын ийэтин быраата куораттан киниэхэ са-
Іа бейсболка уонна сакалаат а±албыт этэ. 
Уолчаан бэркэ астыммыта. Бу сырыыга, ба±ар, 
а±ам балтылара эмиэ кэґии а±албыттара  
буо луо диэн дьон сирэйин кірбµтµнэн киирби-
тигэр, улахан эдьиий буолла±а буолан Марина: 

– Дьууруй, уолуІ оройунан кірін тугун 
сµрэй! Ыалдьа сытар киґиэхэ кыра да тыас 
мэґэйдиирин билбэккит дуо?  – диэн суоґур±ана 
о±уста. 

Били кэґии сиэм диэн µірбµт уолчаан курус 
гына тµстэ. Муннун туора соттоот, кэннин хайыґан 
а±атын диэки кылап гына кірііт, тіттірµ ойдо. 
Эмээхсин аспыт хара±ын соннук бытааннык 
сабан кэбистэ. Бу кэмІэ Дуня тыаґа суохтук 
µктэнэн хоско киирэн аґылык бэлэм буолбутун 
эттэ. Урут бары муґуннахтарына аґыыр, а±алара 
оІорбут уґун мас остуоллара биллэ эргэрбит. 
Ыскаатара суо±а іссі ордук эргэ кірµІнµµр. 
Дуня бэйэлэрин хортуоппуйдарыттан боруоба±а 
диэн µс лууІканы хостоон ыґаарылаабыт. 
Марина а±албыт кэґии сымыытын буґарбыт. 
Бэйэлэрэ оІостор килиэптэрин іріґілµµ быс-
талаан килиэп уурар былыргы соломо иґиккэ 
уурбута, бу остуолга олорон аґаабата±а ыраап-
пыт Мариналаах Тоня±а кµндµтµйэн кіґµн нэ. 
Ынахтаах дьон обургу иґиккэ толору сµігэй 
куттулар. Улахан уол Афоня умуґахтан мааны 
ыалдьыкка уурар убаґа тібітµттэн оІоґуллубут 
минньигэс эти бысталаан нэлэгэр тэриэлкэ±э 
уурда. Дуня алтан сылабаартан хойуу µµттээх 
чэйи кутуталаата. 

– Сылабаар чэйэ µчµгэйиин, о±о сааспын 
санаатым, – диэн куоракка олохсуйбута ырааппыт 
Тоня сэрэнэн чааскытыттан сыпсырыйан иґэ 
олорон эттэ.
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Марина, бииргэ тіріібµттэриттэн саамай 
эттээхтэрэ, биилкэтинэн хортуоппуйу дьілі 
анньан ылан сии-сии:

– Дуня, хортуоска±ыт улааппыт а±ай дии, 
биґиги биир да лууІканы уоран кірі иликпит. 
Атырдьах ыйын бµтµµтэ амсайбыт киґи. Хайа, 
бу сымыыты то±о эмиэ буґардыгыт? О±олоргор 
сиэтиэ этиІ буолла±а дии, – диэтэ уонна маІан 
тэриэлкэ±э іріґіліммµт сымыыттан ылан биири 
ньуосканан алдьатан ха±ылаата. – Кµнµскµбµн 
аґаабакка кэлбит буолан аччыктаатым ээ. Бээ, 
нэґилиэкпит тіґі да ыраа±а суо±ун иґин, 
сааґыран эрэр киґиэхэ айан сылаалаах, – дии-
дии, айа±ар толору аґы уобан олорон, Марина 
кэпсиир-ипсиир. 

Тоня бэйэ буґарыы килиэбин ылан сыллаан 
кірді, ньуосканан сэрэммиттии сµігэй баґан 
килиэбэр ымньаан кыра-кыратык ыстаан сии 
олордо. 

– Тыа±а олорор наґаа µчµгэй быґыылаах. 
Куруук сибиэґэй µµт, сµігэй...

Онуоха убайа Дьууруй: 
– Бу ас остуолга баар буоларын туґугар 

сайын от µлэтэ, кыґын сµіґµ кірµµтэ... Барыта 
тохтоло суох µлэ. Хата, быйыл оппутун эрдэ 
кыайдыбыт, о±олорум улааппыттарын биллим, – 
диэтэ уонна киэн туттубуттуу уолаттарын диэки 
кірді.

–Бу сарсыардаттан ийэбит тугу да аґыы илик. 
Уґаабат киґи буолаахтаата, – диэн Дуня чэйин 
сыпсырыйа олорон кэІэс сырдык харахтарынан 
Тонялаах диэки кірі-кірі эттэ.

– Бу иннинэ тугу аґыырай? – Марина, сµігэйгэ 
килиэбин оймуу-оймуу, Дуня диэки хайыста. 

– Ээ, тугу аґаахтыай. Наай гыннар µµт иґэр 
этэ.

– Дьыала куґа±ан, – диэн Дьууруй кэргэнин 
саІатын бигэргэтэрдии эттэ.

Мариналаах Тоня саІата суох олордулар. 
Бу олорон Тоня санаан кірбµтэ, оо, кинилэр 
ийэлэрин са±а тµргэн туттуулаах, кыайыылаах-
хотуулаах дьахтар бу эргин суо±а. Оту да охсоро, 
маґы да хайытара. Аны сир асчыта, о±уруотчута 
сµр этэ. Онтун барытын барыанньалаан, тууґаан 
хаґаанар µгэстээ±э. Кини курдук сатабыллаах 
арай кийиитэ Дуня баар быґыылаах. Марина 
да, Тоня да ийэлэригэр тиийбэттэр. Марина 
о±о эрдэ±иттэн тµргэн курдук эрээри ситэритэ-
хоторута суох, оттон Тоня арыый бытаан со±ус. 
Дьууруйдаах Ганя уолаттар буолан оттууллара-
мастыыллара, ол да буоллар Тоня ийэтин 
кытары окко сылдьара. Киниэхэ анаан ыаллыы 

олорор Сэмэн о±онньор кыра кыраабыл оІо-
рон биэрбитэ. Онон сэттэ сааґыттан от мун-
ньааччы буолбута, куйаас кµннэргэ ийэтин 
кэн ниттэн убайдарын кытта, оччолорго Данил 
тыыннаа±ар, бары сатыы оттуу бараллара. 
Марина дьиэ±э быраатын Ганяны кірі, кµіс 
кµістµµ хаалара. Ама да ааспытын иннигэр µтµі 
да кэмнэр эбит. Кини хаґан да бу эргэрбит 
остуолга олорон аґаабатах, ол кµрµі ніІµі 
кістір саах сыбахтаах хотоІІо ынах ыабатах 
курдук. Бу барыта хаґан эрэ, кинини эрэ кытары 
буолбатах, ханнык эрэ атын кыыс оло±ун кур-
дук. Кини ону туораттан кірірдµµ бэйэтин о±о 
сааґын саныыр. Онто баара дьиІнээх, чахчы. 
Кыл тµгэІІэ Тоня барытын санаан, ійдіін 
кэллэ. Кини уґааттаах ууга быраатын Ганяны 
кытары сітµілээбитин, куурусса аґатан соло 
булбаттарын, торбосторун кірдіін чугас эІээр 
хаамсалларын куоракка олорбутун устата са-
наабатах эбит. Биирдэ да±аны кэргэнигэр, 
о±отугар бу кыракый нэґилиэк чуумпу оло±ун, 
µлэ±э µтµрµйтэрэн бµтэр тµбµктээх кµннэри, 
остуол тула мустан ийэлэрэ оІорбут суоратын 
сииллэрин кэпсээбэтэх эбит. Маны барытын 
ханнык эрэ дууґатын саамай кистэлэІнээх 
сиригэр уурбут уонна умнубут курдук. Утуйан 
баран уґуктубуттуу Тоня чааскытын тутан кµµлэ 
тµннµгµн ніІµі кірін олордо±уна, убайа:

– Ийэбит хара±ын эмиэ аста, киириэххэйиІ, 
– диэн ыІырда. 

Мариналаах Тоня сµр омуннаахтык ойон тур-
дулар. Марина іссі да илиитигэр тута сыл дьар 
биилкэлээх хортуоппуйун айа±ар угаат, суп-суон 
тарбахтарын сараппытынан илии соттор тугу эмэ 
кірдіін, хара±а остуол тула сµµрэлээтэ, булбак-
ка арыы-сыа буолбут хап пахтаах хобордоох 
µрдµгэр сытар хаґан эрэ маІан эрээри элбэхтэ 
туттуллан эргэрэн, саґаран хаалбыт иґит сотор 
тирээпкэ ни булан, онно уоґун, илиитин соттон 
баран дьиэ±э киир дэ. Кини кэнниттэн бэйэтин 
сааґыгар хо лоо но суох эдэр кірµІнээх, киртэн-
хахтан тэйэ тут тубут балта Тоня батыста. 
Дуня сэрэнэ-сэрэ нэ эмээхсин сирэйин іІійін 
кірбµтµгэр, ийэлэрэ аат харата хара±ын аґан 
ки йиитин кірді, онтон саІарбата±а ыраатан кэ-
ґиэ±ирэн хаалбыт куолаґынан: 

– Кимнээх кэллилэр, тукаам? – диэн ыйытта.
– Ийээ, биґиги кэллибит, ыалдьыбыт сураххын 

истэн... – диэн ытаан біті-біті, Марина ийэтин 
тµіґµгэр умса тµстэ. Онуоха эмээхсин хатырбыт 
уостарыгар мичээр о±ото кіґµннэ уонна кыыґын 
сахсархай батта±ын имэрийэ-имэрийэ:
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– Ээ, о±олорум кэлээхтээбиттэр дуу, аата 
µчµгэйин. Эґигини кірір кµннээх эбиппин, – 
диэтэ.

– Ийээ, мээнэ саІаран сэниэ±ин эґимэ, би-
ґиги ыксаабаппыт, – диэн Тоня туттуна со±ус 
саІарда. 

– Ээ, Туонньускам эмиэ кэлбит. Ба±ар, Гаан-
чыгым кэлбитэ буолаарай? – эмээхсин эрэІ-
кэдийэн тібітµн оргууй індітін тулатын кірді.

Тоня чохчойон олорон ийэтин илиитин 
сирэйигэр сыґыары тутта: 

– Ийээ, кірсµбэтэхпит да ыраатта, а±ынныбыт 
ээ эйигин... 

– Туонньуска, со±ото±ун кэллиІ дуо? УолуІ 
то±о кэлбэтэ? – эмээхсин куораттан кэлин 
сайылыы кэлбэт буолбут Гриша диэн сиэнин 
сураґа сытта. 

Киґи санаа кулута дииллэрэ чахчы. Маны 
ийэлэрэ о±олоро кэлбиттэриттэн бэркэ сэргэх-
сийбитин кірін Дьууруй ійдііті. Эмээхсин 
ірдіі±µтэ ілбµт уолун Данил суруктарын куруук 
илдьэ сылдьарын, ыалдьан сытыа±ыттан ону 
сыттыгын анныгар уга сытарын бары билэллэр. 
То±о диэтэр Данил эрэ ийэтигэр ыраах сылдьан 
истиІ суруктары суруйара. «Ийэм барахсан, 
дорообо» диэн суругар са±алыыр истиІ 
тылларын эмээхсин ордук долгуйан хаста эмэ 
хатылаан аа±ара. Кини эрдэ огдообо хаалбыт 
буолан дуу, о±олоругар улаханнык ымманыйбат, 
кытаанах со±ус этэ. Арай о±олоруттан Гаанчык 
ийэтигэр сыста±ас этэ. Сылдьан эрэ сыллыыр, 
имэрийэр буолан, ийэтэ о±олоруттан ордук 
маанылыыра.

Эмээхсин Туонньускатын намчы илиилэрин 
уІуох-тирии тарбахтарынан имэрийэ сытта. 
Кини сирэйигэр дуоґуйууну кытта холбоспут ас-
тыныы, уоскулаІ кістір. 

– Дуунньабар хотоІІо сылдьыґан абыраабат 
буолбутум ыраатта. Тарбыйахтарбын да кірі 
иликпин. Дуунньам µµт кыынньарбытын иґэр 
этим. Ґµттэрэ хойуу курдук. ДьиІэр, били 
кырдьа±ас ынахпыт кытараабата±а эбитэ буол-
лар, собуокка туттарыа этибит, эбиискэ хар чы 
буолуо этэ. Дуунньабыт µлэтэ суох, хотонтон 
соло булбат. Дьууруй мэхээньиктиир, хамнаґын 
сыыґа туохха да тиийбэт, – эмээхсин бииргэ 
олорор о±олорун кыґал±аларын кэпсээн чэп-
чииргэ дылы буолла. 

Аттыгар турбут Дьууруйа онтон кыбыс тыбыт тыы: 
– Ийээ, то±о ону-маны кэпсиигин? Тµірт ынах-

таахпыт, эппит-арыыбыт барыта бэйэби титтэн. 
О±уруоппут µµнµі, хата, куораттарга хортуоппуй 

бэрсиэхпит, – диэн кіх-нэм буолла. – Ону ааґан, 
ба±ар, быйыл от атыылыахпыт. Куґа±ана суох 
буолбатах дуо, эбии дохуот баара?  – диэн 
кыратык киґиргэнэ, ийэтэ кинилэри букатын ач-
чыктыы олорор дьон курдук кэпсээбитин быґа 
тµґэн хаґаайыстыбатын туругун балтыларыгар 
сырдаппытыттан, арай, омос кірдіххі, чахчы 
да±аны куґа±ана суохтук, ону ааґан кыахтаахтык 
олорор курдук кэпсэммититтэн санаата кэллэ, 
ону итэ±эйиэх курдук буолла. 

Оттон ис дьиІэр киирдэххэ, хамнаґа ийэтин 
биэнсийэтинээ±эр кыра, тµірт ынахтаа±ыттан 
биирэ кытараан ыаппат. Эт-арыы туґунан 
эттэххэ, µµттэрэ нэґиилэ айахтарыгар эрэ тии-
йэр. Нэґилиэккэ Дуня курдук µірэ±э, µлэтэ 
суох дьахтар элбэх. Онон Дуня µлэтэ суох оло-
роруттан улаханнык кыбыстыбат этэ. Хайдах 
эрэ буолуохтаа±ын курдук санаан, кµннээ±и 
дьиэ ис-тас µлэтигэр µтµрµйтэрэн кµнэ хайдах 
бµппµтµн билбэккэ хаалара.

– Ийээ, бары да кыґал±алаахтык олоробут. 
Јссі эн баар буолаІІын Дьууруйдаах эн 
биэнсийэ±инэн аґаан олордохторо, – диэтэ 
маны барытын истэн олорбут Марина. 

Кэпсэтии хайдах эрэ харчы, µп-ас, ким 
кыахтаахтык олорорун тула баран хаалбытыттан 
Тоня кыбыстыбыт дуу, сібµлээбэтэх дуу курдук 
туттан эдьиийигэр эргиллэн: 

– Ийэбитин кірсі кэлэн баран маннык кэп-
сэппэт буоллахпыт дии. Ґтµі айылаахтар µчµгэй 
эмп-томп атыылаґан, быраас ыІыран кірдірµі 
эбиккит. Чугас олорор эрээри ийэ±итин аанньа 
ахтыбаккыт, бэйэ±ит эрэ кыґал±а±ытынан тыы-
на±ыт, – диэн ітірµ-батары кірін олорон са-
Іар да. 

Ґірэхтээх кыыстарын тылыттан дьоно ах 
бар дылар. 

– ЭтиґимэІ... Ити мээнэ, туґата суох сы-
та бын диэн эппит дьµґµнµм, – ийэлэрэ буруй-
даммыттыы тутунна. – Эгэ, ілліхпµнэ бэйэ-
бэйэ±итин кытта кэпсэтиэ да суох эбиккит дуу, 
эйэлээх буолуоххутун... 

Даайыс о±олорун кірін манньыйбыт, дуоґуй-
бут сирэйигэр хомолто, курутуйуу кµлµгэ тµґэн, 
уостан эрэр хара±ынан биир сири тобулу кірін 
сытта. 

– Чэ, ийээ, санаа±ар тутума, ити мин кы-
ґыйаммын, – диэн баран, Тоня ийэтин сµµ ґµттэн 
сыллаата уонна хостон та±ыста. 

Кини бу хараІа, салгылаабата±а ырааппыт 
хостон тыына хаайтара сыґан тахсаат, Дуня±а 
кэлэн:
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– Ийэбит хоґун биирдэ эмэ салгылатыа 
эбиккит, оронун анна барыта быыл, ыалдьа 
сытар киґиэхэ ыраас салгын наада. Ыраас… – 
диэн кыйахаммыттыы саІараат, таґырдьа ойдо. 

Дуня киэґээІІи аґылыгын бэлэмнээри бµтэ-
ґик харчытынан атыыласпыт кууруссатын этин 
сууйа туран тугу да саІарбакка хаалла. Кини 
µірэ±э суох буолан, µірэхтээх, куоракка олорор 
дьону олус ытыктыы саныыра. Ол да иґин хаґан 
да аахсыбат, этиспэт этэ. Кийиит буолуо±уттан 
Тоняны аґара µрдµктµк тутан, кинини утары 
тугу да саІарбат, онно санаммат да±аны. Дуня 
о±олоруттан, хотонуттан ураты атыны саныа 
суохтаа±ын курдук, бэйэтин уу нуурал оло±унан 
олороро.

Хоско Марина уонна Дьууруй хааллылар. 
Кинилэр иккиэн ыаллыы нэґилиэккэ олорон, 
ийэлэрин µчµгэйдик кірбіккі ыарытыннарбыт 
бу руйдаах буолбуттарыттан абарбыт сирэй дээх-
тэр. Ордук Марина. Оттон Дьууруй туох иґин 
маннык сирэй-харах анньыллыбытын ійдіібіккі 
да хаалла. ДьиІэр, эми-тому куоракка олорор 
киґи Тоня а±алыа эбит. Ол эрээри Дьууруй 
бу санаатын таґыгар таґаарбата. Ийэлэрин 
онноо±ор былырыын куоракка кірдірµнэригэр 
анаабыттарын, Тоня айаны кыайыа суо±а 
диэн улуус балыыґатыттан ыыппаттарыгар 
дьа ґай быта. Инньэ гынан эмээхсин «кыыґым 
дьиэтин кірµім» диэн µірэ сылдьан, ыыппат 
буолбуттарыттан хомойбуттаа±ын номнуо 
умнубут этэ.

Киэґэлик, Дуня киирбитигэр, Даайыс аччыктаа-
бытын эттэ.

– Дуня, ґыччыай, аґыах санаам кэлэр. Туох 
астааххыный?

– Куурусса миинэ буґардым. ИґиэІ дуо? – 
диэн Дуня унаарыччы кірін туран сибигинэйэн 
ыйытта.

– Ээ, кыратык курууска±а кутан а±ал эрэ.
Эмээхсин аґыах санаата кэлбититтэн µірэн, 

кийиитэ кµµлэ±э киэґээІІи аґылык буоларын 
кіґµтэн олорор Мариналаах Тоня±а тахсан: 

– Ийэбит миин иґэр µґµ, – диэн, µірбµтµн 
кистээбэккэ, эттэ. 

Марина ыксаабыттыы: 
– Туох иґиккэ кутабыт? Сытан эрэ хайдах 

иґээхтиир? – диэт, улахан мас ыскаап сабыытын 
арыйа баттаата. 

– Курууска±а кутуохпут. – Дуня µрµІ лаахтаах 
курууска±а миин кутан барда. 

Маны кірі олорбут Тоня сонньуйбуттуу:
– Ийэбит эрэйдээх биир µчµгэй иґиккэ 

аґаабакка олорбута, саатар тиґэх кµннэригэр 
тимир куруускаттан аґыыр, – диэтэ. 

Дуня истибэтэ±э буолла. Миинин кутаат 
дьиэ±э киирдэ. Кийииттэрэ дьиэ±э киирбитин 
кэннэ Марина: 

– Ийэбит іллі±µнэ, бу мал-сал, иґит-хомуос 
барыта Дунялаахха хаалар буолла±а дуу. 
Тіріібµт дьиэбитигэр ыалдьыттыы да±аны кэ-
лэрбит ахсааннаах буолара буолуо, – диэтэ.

Онуоха Тоня, тугу эрэ толкуйдуу тµґэн баран: 
– Бэйэм бэлэхтээбит кµіх ойуулаах кібµірбµн 

наґаа хаалларбат инибин, – диэн э±элээхтик 
саІарда. 

Кини сирэйигэр кыґыйыы уонна абарыы 
кістірі. Санаатыгар ийэтэ сааґын тухары мус-
пут малыттан-салыттан арай кини ыраах олорор 
буолан туохха да тиксиэ суох курдуга. Ол иґин 
эдьиийигэр эргиллээт: 

– Јйдµµгµн, Марина, ийэбитигэр µчµгэй ба-
±айы нууччалыы оґуордаах саґархай былаат-
таах этэ дии? Ону кимиэхэ аныыра буолла? 
Билигин оннук былаат муода буолан турар, 
куоракка дьахталлар халтаІ сону кытта баанар 
буолбуттар, – диэтэ. Онуоха Марина: 

– Ол былааты эн ылыаІ буолла±а дии. Оттон 
мин ити ийэм хомуотун уонна таас ааннаах 
серванын ылыахпын ба±арабын. Дьиэбэр туох 
да±аны саІа миэбэлим суох. Икки кыыґым 
ыал буоланнар туох чорбойордоохпун барытын 
кинилэргэ ыытабын, – диэн µІсэргээбиттии 
саІара олордо. 

Кыргыттар ілі илик ийэлэрин номнуо кімін, 
малы-салы µллэстэн эрэллэриттэн кыбыстыбакка, 
іссі тугу ылыахха сібµй диэбиттии кµµлэ эр-
гэрбит кырааскалаах эркиннэрин эргиччи кірµ-
тэлии олордулар. 

КиэґээІІи аґылык кµнµскµтээ±эр курустук 
ааста. СаІата-иІэтэ суох аґаатылар. Кыргыттар 
аґылык иннинэ малы-салы µллэстэн олороллорун 
Дьууруй да, Дуня да билбэт этилэрэ. 

Миинин иґэ олорон Марина: 
– Манна улахан бортобуой массыына кимиэхэ 

баарый? – диэн бµрµµкээбит чуумпуну уйгуурдан 
убайыттан ыйытта. 

– Ону туохха наадыйдыІ? – диэн Дьууруй 
балта тугу тиэйээри ыйыппытын ійдіімµнэ 
утары ыйытта. 

– Оттон ити эргэ хомуоту уонна таас ааннаах 
серваны ылаары. 

Тоня кэпсэтиини аахайбакка аґаабытын 
курдук аґыы олордо. Дуня соґуйан аґыгар хара 
сыста, бэркиґээн тугу да саІарбата. 
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Дьууруй, балачча саІата суох олорон баран:
– Ийэ±итин номнуо кімін, мал µллэстэн 

эрэ±ит дуу? Ґілээннээ±иІ Бааска Трофимов 
бортобуой массыыналаах, ылан эрдэ±иІ дии. 
Биґиэхэ ити ыскаап туохха наада буолуой, таах 
быыллыйа турар, – диэт, чааскытын тыастаахтык 
остуолга ууран туран барда. 

Кыргыттар саІата суох аґыы олордулар. Дуня 
да Марина миэбэли ыларын утаран тугу да±аны 
саІарбата. Арай ийэлэрэ миинин барытын ис-
питин кэпсээтэ. Ону ким да улаханнык сэ-
Іээрбэтэ.

Марина сыыґа саІарбытын ійдіін: 
– Дуня, оттон ол миэбэл чахчы эґиэхэ наа-

дата суох буолла±ына ыларым биллэр, – диэн 
инники эппитин сымната сатаата. 

Онуоха кийииттэрэ куолутунан бэрт холкутук:
– Маринаа, биґиэхэ миэбэл наадата суох, 

ылар буоллаххына ыл. Син биир ити серваІІа 
уурар мааны иґиппит суох, – дии-дии, Тоня чэй 
куттараары ууммут чааскытыгар сылабаартан 
уу кутта. 

Ыкса киэґэ Дьууруй Бааскалыын кэллилэр. 
Марина таґырдьа туран бортобуой массыына 
кэлбитин кірін, бэркэ µірбµт сирэйдээх утары 
хаамта: 

– Бааска, дорообо! 
Ґілээннээ±э Маринаны кірін эмиэ бэркэ 

µірдэ. Олох-дьаґах туґунан ыйыталаґан быґы-
та-орута кэпсэтээт, Бааска ыксаабыт куолаґынан:

– Туох миэбэл барар буолла? – диэн ыйытта. 
Киґи эрэ буоллар, Марина суобаґа оонньоон 

убайыгар эргиллэн:
– Хайдах буола сылдьа±ын, бачча хойут 

Бааска миэбэл тиэйиэ дуо? – диэтэ. 
Онуоха Дьууруй: 
– Эрдэ да, хойут да ылбытыІ син биир. 

Ийэбит уґаабат. Эрдэ сылла ыла тур, – диэн 
кытаанахтык саІарбытыгар Марина умайыктана 
тµстэ.

– Аата сµрµн, сааппаккын да±аны! Ийэбитин 
эрдэ хоруоптаан эрэ±ин! – диэн хаґыытаата. 

Айдааны истэн дьиэттэн Тонялаах Дуня 
та±ыстылар. 

– Туох ааттаах буоллугут? Бачча киэґэ ким 
маннык хаґыытыыр µґµ?! – хаґан да куолаґын 
µрдэппэт Дуня сібµлээбэтэ±ин биллэрдэ. 

Трофимов, айдаан буолбутун кірііт, массыы-
натыгар олорон, дьиэтин диэки кітµтэ турда. 
Тиэйиллибэтэх миэбэл, іґіс Дьууруй барытыгар 
буруйдаах буоллулар. 

Марина дьиэ±э киирээт: 

– Кыыґырсан бµтµіххэйиІ, ийэбит эрэйдээ±и 
аґыныаххайыІ, – диэн, хата, биир ійдііх этии-
ни саІарбытын бары сібµлµµ иґиттилэр. 

Суорат сиэн баран бары утуйдулар. Арай 
Дьууруй хойукка диэри кирилиэскэ табахтыы 
олордо. Кини балта Марина миэбэл былдьаґан 
массыына ыйыталаспыт ньµдьµ-балай саІа-
тыттан олус кэлэйдэ, хомойдо. Ийэлэрэ исти-
бэтэ±э да µчµгэй. Туох диэн саныа эбитэ 
буолла?

Сарсыарда саІа кµн барытын мэлдьэспиттии 
сырдыгынан сыдьаайан та±ыста. Тонялаах Ма-
рина сарсыарда тураат да ийэлэригэр киирдилэр. 

– То±ойдоруом, сиэркилэбин ылан кулуІ, 
сирэй-харах да кірµммэтэх ыраатта, – диэн 
Даайыс кыргыттарын соґутта. 

Марина, хомуот µрдµгэр сытар былыргы 
пуудара сиэркилэтин ийэтигэр уунаат, кµµлэ±э 
та±ыста. Ону кірін, алаадьылаах кµірчэ±и 
мотуйа олорбут кыра уол Миисэ, уоґун туора 
соттоот, таґырдьа ойдо. Кини били Марина саІа 
кэлээт Миисэни мі±і тоґуйбутун сібµлээбэккэ, 
эдьиийиттэн куота кіті сылдьар. Марина да 
алталаах уолчааны улаханнык сэІээрбэт.

Таґыттан о±урсу тутуурдаах Дуня киирдэ. 
– Хайа, ийэбитигэр киирэ сырыттыІ дуо? 

Хайда±ый? 
Марина иґиттээх алаадьыттан ылан сии-сии: 
– Ийэбит бэттэх кэлэн эрэр. Онноо±ор сиэр-

килэ кірдіін сирэйин кірµннэ ээ. Эмээхсин 
билигин да куґа±ана суох, – диэн солуута суох 
кµлэн алларастаата. 

Дуня киллэрбит о±урсутун синньигэс гына 
бысталыы туран мичээрдээн эрэ кэбистэ. 

– Бээ, кµірчэхтэ киллэриэххэ, ба±ар, аґаарай, 
– диэт, кыра иґиккэ кµірчэх кутта. Чааскыга 
мµлµгµр уу кутан дьиэ±э киирдэ. 

Эмээхсин кыыґыгар ійіттірін олорор эбит. 
Дуня киирбитигэр бэркэ астыммыттыы, хайа 
хайдахпыный диэбиттии мичээрдии кірµстэ. 
Дуня ийэлэрэ кµірчэ±ин аа-дьуо сиирин ас тына 
кірі олордо. Тоня олоппостон туран тыыл-
лаІнаата. Онтон хомуот таґыгар туран сиэр-
килэ±э кірµннэ. 

– Ийээ, били оґуордаах улахан саґархай бы-
лаатыІ баар дуу? – диэн атаахтаабыт куола-
ґынан ыйытта. 

Эмээхсин Туонньускатын уруккуттан хата±а-
лааччы, онон мааны кыыґыгар:

– Былаат дуо, баар бі±і, ити хомуот иккис 
тардарыгар баар, – диэн хап-сабар ыйан биэрдэ.

Онтон кыыґа сарбынньахтаах былааты бµрµ-
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ПРОЗА

нэн туран сиэркилэ иннигэр эргичиІнии рин 
ийэтэ таптаабыт, манньыйбыт харахта ры нан 
кірі сытта. Кини хантан билээх   тиэй кыргыттара 
малы-салы номнуо µллэстэн олорол лорун, 
ийэ лэрин кытта быраґаайдаґа кэ лэн баран 
иІсэлэригэр эргэ былаат, хомуот, ыскаап был-
дьаґан айманалларын. Билбэтэ да ордук курдук 
этэ. Кини иґигэр сэмээр кыра уолун Гаанчыгын 
кэтэґэр. Уолуттан туох да сурах суох. Дуня 
µлэтин аадырыґын сыыґа суруй да±а дуу диэн 
эмээхсин мунаахсыйар.

Киэґэлик Марина суотабайыгар кыыґа эрийэн 
µлэтиттэн ыксаппыттарын, икки о±ото тµµн ытаан 
утуппаттарын, а±алара эргэ баанньыгын кітµрэн 
баран саІа мас суора сылдьарын, дьиэ±э туох 
да кыайтарбат буолбутун кэпсээтэ. Марина 
ыскаап дьыалатын быґаарбакка хаалбытыттан, 
аны уґугулаан сытар аатырбыт ийэлэрэ тірµт 
да µтµірэн кµірчэхтээ±эр буолуох онноо±ор 
миин, хааґы сиир буолбутуттан, манна тіґі ір 
буолара биллибэтиттэн олус ыксаата, кыйаханна. 
Омуннаах киґи ыгылыйбычча кыыґыгар дэлби 
кыыґырда. Саала±а тахсаат, сонно тута бал-
тыгар уонна кийиитигэр туґаайан:

– Ийэбит µтµірдэ быґыылаах, син бэттэх 
кэлиэ дии саныыбын. Миигин бары іттµт-
тэн ыксаттылар. Аны мин хамнаґым сарбы-
лын на±ына, куґа±аны талан эттэххэ, µлэбит-
тэн уураттахтарына, биґиги ыал хайдах буо-
луохпутуй... – диэн тугу эрэ дакаастыы са-
тыырдыы кэпсии турда. 

Итини истэн Тоня: 
– Оо дьэ, миигин эмиэ µлэбэр ыксатан 

эрдэхтэрэ. Аны ардаары гынна, суол алдьана 
илигинэ тутуу былдьаспыт киґи, – диэтэ.

Маны Дуня хомойо иґиттэ. Ол эрээри эрин 
балтыларын утары биир тылы саІарбатах 
буо лан, бу да сырыыга сібµлээбитин да, сі-
бµлээбэтэ±ин да биллэрбэтэ. Таґыттан киирбит 
Дьууруй кэпсэтиигэ кыттыста. Балтылара сарсын 
сарсыарда бараары ыксыылларын истэн:

– Тохтуу тµґµІ, ийэбит мілтіх ээ. Уґаабат 
чинчилээх диэн эппитим дии... Сатахха, Гаанчык 
тугу да биллэрбэт. Јссі а±ыйах хоно тµґµІ, 
ийэбит эмискэ баран хаалла±ына, куораттан 
иккистээн киирэр уустук буолуо, – диэн бµтэґик 
тылларын Тоня±а туґаайан эттэ. 

– Мин эмиэ дьиэлээх-уоттаах киґибин. Ийэ ±ин 
кімі охсоору ыксыырыІ сµрэ бэрт дии! Этэбит 
дии, ийэбит µтµірэн эрэр, – диэн били культурнай, 
холку бэйэтэ, Тоня ірі чаІкыныы тµстэ. 

Дьууруй, холку Дунятыгар µірэммит киґи, дьах-

таллар айманан умайыктаналларын уруккуттан 
сібµлээбэт. Бэркиґээн тугу да саІарбата, арай: 

– Ээ, чэ, хайааІ да±аны, – диэн сапсыйан 
кэбиґээт, хоґун диэки хаамта. 

О±олоро кэпсэтиилэрин истэ сыппыт эмээхсин, 
били арыый бэттэх кэлэн эрэриттэн, о±олоро 
кэлбиттэриттэн кінньµірбµт санаата µрэл гынна, 
хара±а хараІарарга дылы буолла, тыына-быара 
кылгаата. Аата кыбыстыытын, бу уґугулаан сытар 
аатыран баран ілін биэрбэтэ±э чахчы да сµрµн. 
Син биир туґата суох эрээри µлэлээх-хамнас- 
таах, о±олоох-уруулаах дьону тардан сытта±ын! 
Јлµµ ба±айы хайа наада±а іІійін да абыраабат 
буолла±а. Аата, бу тµµн анараа дойдуга айаннаан 
да хаалбат. Оччотугар о±олоро ийэлэрин кытта 
быраґаайдаґан барыа эбиттэр. 

Бу тухары эмээхсин о±олорун эрэ буруйдуур 
санаата суо±а. Гаанчыга туох эрэ улахан µлэ±э 
тиксэн, эбэтэр салайааччыта кіІµллээбэккэ, ба-
±ар, дьиэ кэргэнигэр кыґал±аланан кэлбэтэх 
буолуохтаах. Кини киґи ийэтин умнара та-
быллыбат. Алта сааґыгар диэри ийэтин кытта 
хоонньоґон утуйа сылдьыбыт уолчаан, ама, 
хайаан ийэтин умнуой... Даайыс бу сытан ха-
ра±ар кыра уолун ча±ылхай міссµінµн оІо-
рон кірді. Ол кірді±µнэ, уола олох солото-
билэтэ суох µлэлиир, дэлби ыран хаалбыт. 
Кини ийэтигэр ыксыыр, ол эрээри кинини кі-
Іµллээбэттэр. Ким эрэ ыыппат. Маннык ону-
маны саныы сытан, эмээхсин утуйбут этэ. Арай 
тµґээтэ±инэ, кэргэнэ бокуонньук Јліксій кэлэн 
аан боруогун атыллаабакка, сырдык хортууґун 
кэппитинэн субу турар. Оо, эмээхсин эрэйдээх 
кэргэнин кірбіті±і ырааппыт. Эчи, таІаґа-
саба маанытын. Туохха эрэ ыксыыр курдук. 
Эмиэ да массыына кэтэґэр киґилии сотору-
сотору кэлэн ааґар массыыналар ірµкµтэр 
буордарын тµннµгµнэн батыґыннары кірір 
кур дук. Эмээхсин кэргэнэ то±о киирбэккэ ту-
рарын дьиктиргээн ороІІо сытан хаґыытаан 
бытарытар: «Јліксій, хайа туох буолан ыал-
дьыкка дылы аан таґыгар сірµіґµннµІ?» Онуо-
ха кэргэнэ дьиппиэрэн хаалбыт сирэйинэн 
Даайыска эргиллээт: «Айгыста сытыаІ дуо, 
бардыбыт», – диэн атын киґи куолаґынан са-
Іарбытыгар эмээхсин куттанан уґуктан кэллэ. 
Аттыгар сэргэстэґэ ороІІо Марина утуйан 
мун нун тыаґа баччыгыныыр. Аны кыыґын уґу-
гуннарыан саараата да, аґынна да.Кини иґигэр 
«бу аата ілір ілµµм ыла кэлбит, бу тµµн 
барар буолбуппун» диэн билгэлээн, кэлэн ылар 
симиэрдин кµµтэн хара±ын симэн сытта. 
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Мариналаах Тоня саІаларыттан матан тур-
дулар. Эмээхсин, истиэн ба±арбата±ын истэн, 
саІата суох ытыы сытта. Дуня кэргэнин кµійэ 
тµґэн хостон таґаарда.

– Дьууруй туох айылаах кыыґырда, наґаа 
дии, тыла-іґі ынырыгын. Ийээ, ыскаабы оттон 
ыллым, манна син биир таах турар эбит. Ол 
эйигин ілірі сатаан эІин диэн буолбатах... – 
дии-дии, Марина ийэтигэр саба тµстэ. 

– Аны ыал да буолан бµттэ±им, саатар, 
Гаанчыгым кэлэн кірсірі буоллар...

– Тµксµ, Гаанчык кэлбэт, кэлиэ суо±а, µі±µл-
лээри, µµрµллээри кэлиэ дуо? – диэн кыыґа 
кы таанахтык ийэтин саба саІарда. 

Ол кµн кыргыттар, ийэлэрин «µтµір» диэн 
ал±аабыта буолан баран, айанната турдулар. 
Эмээхсин тугу да аґаабата, саІарбата, арай 
сыттыгын анныгар укта сытар уолун Данил 
суруктарын сотору-сотору тарбахтарынан бигээн 
таарыйан кірііхтµµр. 

Киґи оло±о кылгас да буолар эбит. Даайыс 
кырдьыбытын билбэккэ да хаалбыта дии. Биир 
кэм ыанньыксыттаан, µлэлээн-хамсаан тигинэтии, 
эрдэ огдообо хаалбыт буолан о±олорун атах-
тарыгар туруорар туґугар тµµннэри-кµнµс тэри 
µлэлээґин кини оло±ун эдэр сааґын билин-
нэрбэтэхтэрэ. Улахан уолун Данилы кімµµ 
киниэхэ саамай ыар сµтµк этэ. Бу кэннэ кини 
о±олорбун иннибэр уктуо суохтаахпын диэн 
саныыра. 

Эмиэ биир кµн элэІнээн ааста. Таас ааннаах 
ыскаап турбут онно кураанахсыйан, киирбит 
киґи хара±ар тута быра±ыллар. Дьууруй туран 
чэй ірді. Дуня, хотонтон киирээт, кµірчэх 
ытыйда уонна эмээхсиІІэ анаан таас иґиккэ 
кутан бэлэмнээтэ. Дьууруй кµірчэх киллэрээри 
ийэтин хоґун аанын быыс сабыытын арыйбакка 
таалан турда. Кини бу сабыыны арыйда±ына, 
ыар аґыы сµрэ±ин таарыйыан сэрэйбиттии 
чараас сиидэс таІастан иІиннэ. Дьууруй сµрэ±э 
чахчы таайбыт эбит. Эмээхсин тµµн утуйа сытан 
устунан бараахтаабыт этэ...

4. Зак. № 54

ПРОЗА

Сарсыарда тµннµк анныгар бітµµк хаґыы-
таабытыгар, эмээхсин тута уґуктан кэллэ. 
Тыын наах эбит. Тµµн этэІІэ ааспыт. Арай 
саа ла ±а тугу эрэ сы±арытар тыас иґиллэр. 
Марина саІата биир кэм тохтоло суох айманар: 
«СэрэниІ, тааґын алдьатар буоллугут...» Сото-
ру кэминэн кыра хос иґин духуу сытынан то-
лорон Тоня киирэн кэллэ. Ийэтигэр чугаґаан 
сир гэ чохчойон олорон:

– Миигин µлэбэр ыксаттылар. Аны а±абытын 
командировка±а ыытан эрэллэр. О±ом хайдах 
со±отох хаалыай?! Ийээ, эйигин ілµі дии 
санаабаппын... – диэн иэдэґинэн ийэтигэр 
сыстан сипсийэ олордо. 

Онуоха эмээхсин ыксаабыт, титирэстээбит 
куолаґынан кыыґа баран эрэриттэн хараастан:

– Туонньуска, тоойуом кыратык тохтуу тµс, 
уґаа баппын... Білµµн тµµл тµґээтим. А±а±ыт бо-
куонньук ыла кэлбит... – диэн кэпсии сатаабытын 
Тоня ситэри истибэккэ ойон турда. 

– Ийээ, кыра о±о курдук буолан бµт. Уґаа-
баппын да уґаабаппын... Дьууруй эмиэ итинник 
саІарар. Мээнэ-мээнэ тыллаґан... То±о ілі 
охсорго ыксыыгын? Саатар, µтµірэн эрэбин диэн 
эрэл санаалаах буолуоххун, – диэн ийэтигэр 
кыйаханна. 

Дунялаах Дьууруй хоско киирэн саІата суох 
туо раттан кірін турдулар. Онуоха эмээх син 
кімі кірдµµрдµµ ытамньыйбыт куолаґынан 
уолугар:

– Дьууруй, саатар эн тугу эмэ этиий. Билэбин 
ээ, уґаабаппын... Гаанчыкпын кірµі этим, уол бун 
ыІырыІ... – диэн баран, устунан ытаан барда. 

Тоня ийэтэ ытыырын тулуйумуна тэІІэ ытас-
та. Быыґыгар убайыгар ойон тиийэн:

– Ити эн, эн ийэбитин ілірі сатыыгын, бо±уу 
буолбут киґи диэн кірµіххµн ба±арбаккын! – 
диэн хаґыытаата. Эмээхсин барахсан: 

– КыыґырсымаІ, барымаІ... мин... уґаа бап-
пын... – эрэ диэхтээтэ. 

Тоня тохтоон хара±ын уутун сотунна, тоІуй 
со±устук ийэтин кууґан сыллаат:

– Чэ, ийээ, мин бардым. Эґиил сайын бары 
сайылыы кэлиэхпит, іліргі ыксаама, – диэтэ. 

Бу кэмІэ Марина ыскаабын дьыалатын дьа-
ґайан хоско киирбитигэр саІата суох турбут 
Дьууруй:

– БарыІ, бары киэр барыІ! Эґиги миигин 
буруйдуугут, оттон бэйэ±ит ийэ±ит туґугар 
тугу гынныгыт? Ыскаабы, таІаґы µллэстэн 
дьаабылана сылдьа±ыт! Олох бу кµнµ ааспакка 
барыІ! – диэн баргыытаата. 
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ПОЭЗИЯ

БµгµІІµ саха быарын туттан кµлµі±э,
«Бу туох буолтай? Сытыган эрбэґини
Ґіґэ тэстэн туран хайгыыр ба±айытай?» – диэ±э.
Јйдіібітµттэн, билбэтиттэн этиэ ону кини.

Сытыган эрбэґин – оттоох-мастаах дойду сир
Саамай сыттаах-сымардаах ото.
Була сатаан, до±оттоор, сир да сир
Буоларбыт, ис-иґигэр киирдэххэ, оттомо
Суох диибин. Дакаастыыбын ону, кімµскэґэбин
Сыттаах-сымардаах СытынньаІ эрбэґиммин.

Аба±ам Лігінтій этэрэ: «Дойду сир бысхайар
Абыраллаах ото – СытынньаІ эрбэґин баар.
Кини да баар буолан биґи суту-курааны,
Кытаанах кэмнэри, сµдµ кыґал±аны
Туораабыппыт сэрии ыар сылларыгар…
Тыла быстыар диэри сµіґµ астына салбыыр
Ґчµгэйдик хатарыллыбыт СытынньаІ эрбэґини,
Ґµттµгэннээх СытынньаІ эрбэґини».

Билигин от дэлэй сµрэхтээх киґиэхэ
Баґыы оту ыларга сир да баар диэххэ.
СытынньаІ эрбэґин билигин да µµнэр,
Сири-дойдуну, іті±µ сэмсии тэнийэр.
Арай аанньа ахтыбаттар кинини
Абыраллаах СытынньаІ эрбэґини.
Кууран быстыбат, чімі±іліґі сылдьар,
Кыраммыт отунан ол иґин ааттанар,
Сирэллэр да сирэллэр, дьиІэр,    

    талымастыыллар.
Аба±ам Лігінтій Сытыган эрбэґини
Аа±а салаанан арааран тар±атара,
Кыґаллан туран тэлгэґэ±э куурдара кини.
Хаппытын кэннэ кичэллээхтик кэбиґэрэ,
Астынан, бµтэйдии мµчµйэ кіхсµн этитэрэ.

Ыйан кірдірірі отчут аба±ам
Ынахтар бааґына±а мэччийэллэрин
Бэл хаартан да±аны иІнибэттэрин,
Бэркэ диэн биґирээн ньэлбииллэрин.
Санаан кір, кµі±э бµппµт бааґына±а ол куруук
СытынньаІ эрбэґин хатан-кууран ордук
Сµіґµ барахсаны угуйара мэччийэргэ.
Аба±ам сµіґµ олус ійдііх харамай диирэ.
Арбыыра, хайгыыра СытынньаІ эрбэґини,
Алдьархайдаах суту туораабыт киґи кини.

Кэлин билбитим аба±ам кэпсээнэ оруннаа±ын.
Кырдьык, СытынньаІ эрбэґини хайгыан   

    хай±аабытын.
Былыргы тµµрдэр СытынньаІ эрбэґини
Бэрт ійдііхтµк-тійдііхтµк туґанар эбиттэрин.
Сорго сууланан, эрэйгэ эриллэн кыйдаммыт,
Сирэйин хоту барбыт киґилээхтэрин
Јрµґµйээри оІостуннахтарына мэлдьитин,
Јрµµтµн, СытынньаІ эрбэґини
Туттар, туґанар эбиттэрин,
Тустаах киґиэхэ ону тиэрдэллэрин.

Былыргы тµµрдэр мындыр бэйэлээхтэрэ
Бэркэ кичэйэн СытынньаІ эрбэґини
Хатараллара-куурдаллара, ол кэннэ эрэ
Хараґыктаахтык СытынньаІ эрбэґини –
ХатыІ туоґуттан чап-чараастык элийэн
Хастаан-сулуйан ылаллара, онно суулаан-  

     эрийэн
Чоручча оІороллоро. Эрэллээх киґинэн
Ону тиксэрэн кыйдаммыт киґилэрин
Оло±ун быыґыыллара. Урууттан-аймахтан
Тэйиппэт туґугар СытынньаІ эрбэґини 
Тиксэрэр эрэллээх киґини анаан ыытар   

     эбиттэрин.

Сэмэн ТУМАТ

СЫТЫГАН ЭРБЭ¤ИН ТУ¤УНАН НОМОХ
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Туспа дойду халлаанын анныгар
Тулаайахсыйбыт ол муІнаахха
Тиийэрэ илдьит киґи аат-ааттаан,
СытынньаІ эрбэґин чоруччутун туппутунан.
Сору-муІу эрэйинэн тэлбит ол муІнаах
Хара±а ууланан туран ону сытыр±алыыра
Хаппыт СытынньаІ эрбэґини
Сµрэ±э-быара ууллан туран. Эрэйин этинэн,
Суґаллык тиийэн кэлэр ол илдьит киґилиин
Уруу-хаан дьонугар – µіскээбит дойдутугар
Умнуллубатах улуу уоскулаІыгар!

Дойду сир сытын-сымарын уґуннук,
Дьоґуннаахтык тутар Сытыган эрбэґин.
Онноо±ор кини тµІ былыр улгумнук
Оґоллоох іґµ-сааґы іґµлэр дьиктилээ±ин
Билэммин ис сµрэхтэн кімµскэґэбин
Балыырга тµбэспит Сытыган эрбэґиммин.

Јссі биир суолу эбэн этиим кини туґугар –
Јтіх µгэ±эр балыгы Сытыган эрбэґининэн
Сабан-бµрµйэн уураллар, оччотугар эрэн
Сахсыр±а ба±айы саа±ыныыра уурайар –
Сэгэрдээр, билигин да ол µгэґи тутуґаллар –
Ити курдук харысхалы-кімµскэли,
ИстиІ-иґирэх майгыны-сигилини
ИІэринэн сылдьар эбээт СытынньаІ эрбэґин.
Сі±ібµн ээ ардыгар кини іІіті элбэ±ин.

МуІа баар: то±о ону ійдіібіппµтµй, до±оттоор,
Мин саатар поэт киґи кімµскэґиим бу олохпор!
Дойду сир сытын-сымарын иІэриммит,
ДьиІэ тµІ былыргыттан биґирэппит,
СытынньаІ эрбэґин барахсаны
Сиримиэ±иІ дуу, сэгэрдээр, аны!
Манан этэн-тыынан тохтуум дуу,
Маанылаах СытынньаІ эрбэґини уруйдуу!

Варвара Григорьевна Белолюбская-Аркук Јймі-
кііІІі тіріібµтэ. Омугунан эбээн. Филоло гическай 
наука кандидата. Тіріібµт тылын университет о±о-
лоругар µірэтэр. Россия Суруйааччыларын союґун 
чилиэнэ. О±олорго аналлаах хоґоон кинигэлэрдээх.

Субу хоґооннорун эбээннииттэн сахалыы бэйэтэ 
тылбаастаата. Арай кыратык редакцияланна.

АРКУК

АНЫ СААС

Аны саас кэлиэ±им,
Јймікііммір тіннµі±µм,
Кµµтээр миигин µрµІ хаарым,
Кылбаа маІан до±орум.
ҐрµІ таба буолаІІын
Кыыралдьыта эн сиэлээр,
Кµлµмµрдэс мойборгунан
Далбаатана эн оонньоор.
То±ойдорго тоґуйаар,
Ґрэхтэргэ кэтэґээр,
МаІан хабдьы кэриэтэ
Ґрдµбµнэн эн кітіір.

ЫНЧЫК БУОЛАН ИўМИТЭ

Хайа хара сирэйигэр 
Суоруллубут суорба тааска
Харах уута саккырыыр,
Хайа ытыыр, хараастар.
Хара таастар ійдµµллэр
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Кµлµк буолбут дьоннору,
Билигин да истэллэр
Дуораан буолбут хаґыыны.
Очуостарга хойгуо тыаґа
Ынчык буолан иІмитэ,
Ґйэлэргэ кистэммитэ
Ыра санаа ымыыта.
Тааска чысхаан чыґыырар,
Хаары тибэр, ытыйар,
Дьону курдат сµµрэлиир,
ТоІ сиргэ охтортуур.
ТоІ тааґы кµн ахсын
Кіірітіллір, хайыталлар,
ХалыІ хаары хаґаннар
Суол омоонун таґаараллар.
Сылайаллар, охтоллор,
КыґыІІы кµн олус кылгас,
Биирдэ эмит са±ахтан
Кµн кµлµм гынаат, сµтэр.
Барыма даа, ҐрµІ кµн,
Сµтµмэ даа, санаа кµµґэ,
Хаалларыма эрэл кыымын,
Тыыннаах хаалар тµгэни.
Ол да гыннар, КіІµл кµн,
Эргиллээр дуу сарсын эмиэ, 
Хас биирдии сардаІа±ар
Иилэн кэлээр сонуну.
А±алаар дуу ыраах дойду
Илгэ-сылаас салгынын,
Сэлиэґинэй суугунун,
ХатыІ чараІ ырыатын.
Хайаларга хойгуо тыаґа
Ынчык буолан иІмитэ,
Ґйэлэргэ кистэммитэ
Ыра санаа ымыыта.
Тыґыынчанан тутааччы
Аара суолга хаалбыта,
Сорох ууга тимирбитэ,
Сорох тааска иІмитэ…

СУЛУСТАР

Мичик-мичик сулустар
Кыламанныын кырыаран,
Бити-бити сипсиґэн,
МичилиІнии тураллар.
Кµлµм-кµлµм сулустар

Кµлµмµрдµµ кµлсэллэр,
Кыраґаны ыґаллар,
Кімµґµнэн сабаллар.
Килбик-килбик сулустар
Сµрэхтэргэ саґаллар,
Ситим-ситим санааны
Ґірэ-кіті са±аллар.

ТУЛЛУКТАР

ҐрµІ кімµс туллуктар
Ґрдµбµнэн кіттµлэр,
Кµлµмµрдэс кыырпахтар
Кµлµм гынан аастылар.

СЭЭДЬЭ ХАЙАТА

Тырымнас сулустар мустаннар
Сээдьэлиир сирдэрэ манна баар,
Тула бары кырыа-кыырпах,
Кµлµм-кµлµм кµлµмµрдэс.
Ґргэл сулус – µргµµк таба
Ґрдэл хайа µрдµнэн
Ча±ылыІнас кырыанан
Ыґыахтана ойуолуур.
Очуос хайа чыпчаала –
Удьаа сулус ураґата.
Ґйэлэргэ тµµн аайы
Кэлэр манна µірэ-кіті.
Сэргэх сээдьэ µІкµµтэ
Дьµкээбили µргµттэ,
Сулустары ірµкµттэ,
Халлаан µіґэ ірі кітті.

ПОЭЗИЯ
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Акыым Дуолан диэн аатынан Аким Алексеевич 
Степанов хоґоону, документальнай очеркалары, 
кэпсээннэри суруйан биллибитэ-кістµбµтэ, дьиІэр, 
ыраатта.

Ол тµмµгэр Акыым Дуолан «Бииргэ хаамсыах 
сиэттиґэн», «Иэйиэм этэ иккиэйэ±ин», «Балыыр», 
«Сµппэт омооннор», «Аан дойду алаастан са±а-
ланар», «Нµійµттэн ыраах», «Бастакы То±ус – 
Бµлµµ ытык алааґа», «Алааґым амарах санаалаах 
дьонноро» диэн хоґоон, сэґэн, кэпсээн, уочарка 
кинигэлэрдээх.

Аким Алексеевич Степанов-Акыым Дуолан Бµлµµ 
оройуонугар, Бастакы То±ус нэґилиэгэр тохсунньу 
10 кµнµгэр 1935 сыллаахха тіріібµтэ. Онон бу 
кµннэргэ кини 80 сааґын туолла. О±о сааґыттан 
от-мас, холкуостаах дьиэ-кэргэн эйгэтигэр µлэ±э-
хамнаска эриллибит буолан, кыайыгас туруу 
µлэґит. Билигин да±аны тэп курдук сылдьара 
биґигини µірдэр.

Акыым Дуолан, биллэрин курдук, 1962 
сыллаахха милиция оскуолатыгар µірэммитэ, 
бу идэтинэн МагадаІІа, Чукотка уобаластарга, 
Кыґыл Сыырга милиция±а µлэлээбитэ. Аким 
Алексеевич Степанов-Акыым Дуолан «За бота-
Ар чы» хаґыакка фотокоореспонденынан уонна 
Саха Јріспµµбµлµкэтин судаарыстыбаннай теле-
видениетигэр µлэлээбитэ. Ити сыллартан кини 
суруналыыс, поэт, кэпсээнньит быґыытынан бил -
либитэ-кістµбµтэ. Биир тігµллээн «Чолбон» су-
рунаалга ірдіі±µтэ хоґооннорун бэчээттээн 
аа±аач чыларбытыгар билиґиннэрэн турабыт.

Акыым Дуолан быйылгы тохсунньуга оло±ун 
бэлиэ кирбиитин ылбытынан э±эрдэлээн турам-
мыт «Сµрэ±им иэйбит амарах тыллара» диэн 
кинигэтиттэн хоґооннорун бэчээттиибит, айар 
µлэтигэр ситиґиилэри ба±арабыт.

Россия Суруналыыстарын союґун чилиэнэ, 
тыыл бэ тэрээнэ, Бµлµµ куорат, Бастакы То±ус нэ-
ґилиэгин Бочуоттаах гражданина билигин Бµлµµ 
улууґун Тыымпы біґµілэгэр олорор, нэґилиэк 
историятын суруйуунан, кэпсээннэри, хоґооннору 
айыынан утумнаахтык дьарыктанар.

Акыым ДУОЛАН

БОРОЎОН СИРИГЭР

Айыл±а ураты кістµµтэ
Анаан, араастаан киэргэммит,
Кµіх сайын кэлбитин µірµµтэ
Ыґыахтаан уйгуну бэрсибит.
Судургу олохтоох сахалар
Боро±он уустара буолаллар,
Кэм-кэрдиис аймахтар
Бу манна тµілбэлээн олоортор.

Саханы ытыктаан бу манна
ҐрµІ ас туна±ын ыстылар,
Кымыстаах ыґыа±ы тэрийэн
Эдэр саас эрчимин биллилэр.

Урукку удьуорбут оло±ор
Омоллоон олорбут сура±а,
Дэлэгэй ыґыахтаах Дьэргэстэй
Холобур буолбута турда±а.

ЫґыахтааІ, ыґыахтааІ ыччаттар,
Кі±µлээІ кырдьа±ас эбээлэр,
ОлоІхо тойугун эґээлэр
Сиэннэргитигэр µйэлээн ирээттээІ.

Айыл±а салгына ырааґын,
Бу манна тыыныахха чэпчэки,
Кій салгын утахтаах µІкµµлээІ
Боро±он сиригэр кірµлээІ.

СЭРГЭ

Олорбут оло±у кэпсиирдии
Кэрэґит мас сэргэ тура±ын,
Ааспыты хомойон этэрдии
Со±отох эн эрэ буола±ын.

Ыал аатын уґуннук тэниппит
Туруорбах бала±ан иннигэр,
Тµµннэри-кµннэри кэтэспит
Бар дьоно кэлэрин дьиэтигэр.

Уларсык кэллиннэр соро±ор,
Ба±ардар букатын бардыннар,
Онноо±ор дьиэ онно остуннар,
Мас сэргэ тура±ын со±отох.

ПОЭЗИЯ



54 Чолбон 3 №-рэ 2015

Айаннаан иґэІІин кірі±µн
Кµіх хонуу нэлэгэр иэнигэр,
Турбута уґунуон сі±і±µн
Дьон манна олорбут бэлиэтин.

Мээнэ±э турбатах мас сэргэ
Уус тыллаах уоґугар бааммыта,
«Дьон-сэргэ» диэн сэґэІІэ
Ыраа±ы ытыктаан ахтара.

Олохпут омоонун уйгута
Дьіґігій о±отун анала,
Оло±у µйэлиир суолдьута
Тэлгэґэ кэриэґэ сэргэлэр.

ДЬАХТАР КҐНҐГЭР

Хотун дьахтар мичилийэр
Кµммµт тахсар сарыалыгар,
Сааскы халлаан долгунугар
О±о ыллыыр ийэтигэр.

Ийэ кµнэ бµгµн кэлэр
Кулун тутар саІатыгар,
Ґірµµ-кітµµ тілінµгэр
Дьиэбит иґэ сырдаан ылар.

Эриэ-дэхси олох-дьаґах
Эдэр ыччат ыллыыр-туойар,
Кµммµт тахсар сµрэх µірэр
Ийэ иэйэр мичээригэр.

Ийэ, эбээ баар буоллуннар
Тілкі биэрбит тірµт дьоммут,
Ымыы чыычаах о±о буолар
Ґйэ уґаан кµммµт тыктын!

ОЎО БИ¤ИГЭ

Иккис ийэ – биґик ийэ
Тірµіх элбиэн тірµіт буолар,
Уйа-биґик о±о бигиир
Ґйэ уґуур, ыччат µіскµµр.

Ахсаан элбээн аатыІ µксµµр,
КыыґыІ тіріін эґээ буоллуІ,
СиэниІ ытаан эбээ бигиир
Биґик-уйа тµірэх тэбэр.

Дьиэ±э киирдин – биґик кµµтэр
О±о ытыыр – биґик кµннµµр,
Ча±ыр оонньуур – о±о саарыыр
Иккис ийэ – биґик ийэ.

Кыра о±о хойут билэр,
Хаарыан уйа итии биґик,
Киґи гыммыт тірµт орон
Тілкі тірді хатыІ биґик.

Биґик биэртэ дьыл±а тірдµн –
Сыттык, тэллэх сылаас таІас,
Эдьиий, быраат, а±ас, балыс
Дьоллоох олох ыраас дьылын.

Нарын илии, нарын тарбах
ЧоІоох харах, истиІ кµлµµ,
Иитэр биґик бµімчµ олох
Салгыы µµнэр дьоллоох олох.

САХА БАЛАҔАНА

Саханы саха омук дэппит – 
Туруорбах балаҕаны көрөбүн,
Халадаай ырбаахытын кэппит
Саха эмээхсинигэр холуубун.

Михаил ЕГОРОВ-
ЧУОНА МЭХЭЭЛЭ

ПОЭЗИЯ
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Саха мааны эмээхсининии
Ыалдьыты сүрдээҕин  кэтэһэр,
Баарынан-суоҕунан маанылыа – 
Ол онтон  дуоһуйан мичийэр.

Киһиэхэ эрэлин бэлиэтэ –
Хаһан да хатаммат халҕана,
Көмүлүөк аал уотун күлүмэ – 
Сылаас сыһыанын сыдьаайа.

Саха балаҕана барахсан – 
Аас-туор аргыарын кыйдыаҕа,
Сылайбыт-элэйбит айанньыт
Сынньаныа, сылаатын таһаарыа.

Кыһыҥҥы бытархан тымныыга
Тоҥмуту сылааһа ириэрэр,
Сайыҥҥы сыралҕан куйааска
Сөрүүн салгына имэрийэр.

Килэйэн-халайан дьэндэйбит
Күндү дыбарыас да буолбатар,
Хас саха сүрэҕин мэлдьитин
Иһирэх өйдөбүл манньытар.

Төһөлөөх элбэх үтүө дьон
Балаҕантан куорсун анньынан
Бар дьонун аатырдар аналлаах
Үрдүккэ көппүтэ буолуоҕай?

Саха сылаас балаҕыныгар
Баараҕай бокулуон уурабын,
Омугу омук гыммыт үтүөҕэр
Сахалыы махталбын этэбин.

ХАЛЛААНЫ 
УЙАННЫК ЫТАТАН

Сайыммыт сайаҕас мичээрэ
Санньыйбыт туманныын барыста,
Күһүммүт силбиктээх кэмнэрэ
Халлааны уйаннык ытатта.

Аат эрэ харата дайбанан
Алыыны үрдүнэн хаас үөрэ
Соҕуруу субуллар айанын
Сэргээммин одуулаан турбутум.

Эмискэ киэҥ халлаан урсунун
Күһүҥҥү нуһараҥ чуумпутун

Хараастыы хаһыыта аймаата,
Уйулҕам утаҕын таарыйда.

Доҕору сүтэрэн аһыйыы,
Дойдулуун өр кэмҥэ арахсыы
Кутурҕан ырыатын таһаарда,
Сир дойду үрдүнэн тарҕаата.

Халлааны хантайан көрбүтүм – 
Кынатын санньыардык сапсынан,
Былыты быыһынан кылбаҥнаан
Соҕотох туруйа ааспыта.

Доҕорбун атаарбыт кэриэтэ
Сайыһа көрөммүн хаалбытым,
Туох эрэ кэрэттэн маппыттыы
Хомолто күлүгэр саспытым.

ЭЛБЭХ ДА АРДАҔЫ 
АННЫНАН...

Олоҕум айана аастаҕа:
Элбэх да ардаҕы аннынан
Бааллара омуннаах ардахтар,
Сууйбуттара курус самыырдар.

Күһүҥҥү нуһараҥ киэһэҕэ
Көрөбүн тунаарар саҕаҕы,
Күүтэбин кэлиэҕэр эрэнэ
Түннүкпүн тоҥсуйар ардаҕы.

Сэллээбэт, астыбат ардахтыын
Сэлэһиэм ааспыты ахтыһан,
Тиэргэммэр утары тахсаммын
Кууһуоҕум айаным аргыһын.

Үрдүбэр былыттар тохтооннор
Санаабар дьүөрэлии мусталлар,
Халлааны кыптыыйдыы кырыйан
Аймана көтөллөр хоптолор.

Үөрүүлээх өрөгөй кэмнэрбэр
Күлүмнүү субуллар утахтар
Дьиэрэҥкэй үҥкүүлээн тэйэллэр,
Лыҥкынас ырыаны  тардаллар.

Чуҥкуйар түгэммэр ардахтар
Санньыардык суккулла түһэллэр,
Үөһэттэн саккырыыр таммахтар
Иэдэспин суруйа сүүрэллэр.
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Түннүгүм таастара ытааннар
Тулабар барыта силбэһэр,
Эмискэ айахпын аһытар
Туустаах уу амтана халыйан...

Олоҕум айана аастаҕа:
Элбэх да ардаҕы аннынан  
Бааллара омуннаах ардахтар,
Сууйбуттара курус самыырдар.

ДЬҮКЭЭБИЛ ДЬИРИМИН 
СӨХПҮТҮМ

Ардахтаах сиппэрэҥ күннэргэ
Анаабыр сиригэр кэлбитим,
Дьыбардаах күһүҥҥү киэһэҕэ
Дьүкээбил дьиримин сөхпүтүм.

Дьүкээбил уоттара умайан
Сулустар дьиэрэҥкэй тэптилэр,
Халлааммыт сабыыта арыллан
Көстөллөр тааллыбат дьиктилэр.

Дьүкээбил аллараа налыйан
Таптал Хайатын кууспалаата,
Сымнаҕас солколуу долгуйан
Суһумнуу, тэлимнии оонньоото.

Анаабыр сүүрүгэр суунаары
Таһымныыр чүөмпэҕэ умуста,
Уон араас өҥүнэн күлүмнээн
Уонна дьэ олуһун тубуста.

Бу маннык эриэккэс көстүүттэн
Уйулҕам олуһун долгуйда,
Мин санаам дьэрэкээн өҥнөнөн
Муҥутуур үрдүккэ күөрэйдэ.

КЫҺЫНЫ ТАПТЫЫБЫН

Кыһыны олуһун таптыыбын –  
Көп хаары дуоһуйа оймуубун,
Чысхааны кытары сырсабын,
Чолбону сонургуу көрөбүн.

Дьыбартан хойдубут туманы
Түөспүнэн силэйэ хаамабын,

Кымыстыы кыынньыбыт салгыны
Чачайа ыймахтаан ылабын.

Халлаантан ыһыллар кыырпахтар
Үөр туллук буоланнар дайаллар,
Көй көмүс кутуллар утахтар –
Өрүллэр, өһүллэр суһуохтар.

Көмнөҕү суорҕанныы бүрүнэн
Сис тыаҕа барыта иһийэр,
Күөх сааһы айылҕа кэтэһэн
Көмүк хаар анныгар утуйар.

Ойдом тиит кырыарбыт мутугар
Оҕуруо тиһигэ тиһиллэр,
Тоҥуу хаар кылбайар ньууругар
Айылҕа оһуора дыргыллар.

ААСПЫТЫ ЭРГИТЭ САТААМА

Түннүкпэр нөрүйбүт Аар хатыҥ
Туохтан эн эмискэ мунчаардыҥ?
Суугунуур ырыаҕын тохтотон
Санааҕа баттатан чуумпурдуҥ?

Баҕардар, сайыныҥ ааспытын
Суохтааҥҥын сайыһа хааллаҕыҥ?
Эбэтэр, чээл солко симэҕиҥ
Саһара хаппытын сирдэҕиҥ?

Сарсыарда саһарҕа уһуктан
СардаІа эйигин сууннарбыт,
Хаһыҥнаах аргыартан харыстаан
Сандал күн көмүскэ суулаабыт.

Кыталык ырыата аргыстаах
Кэлиэҕэ элбэх да күөх сайын,
Эн өссө чэчирии тупсуоҕуҥ
Саҥалыы киэргэлгин кэтэҥҥин.

Аар хатыҥ! Сайыны сайыһан
Ааспыты төннөрө сатаама,
Кэм-кэрдии айгыстар айанын
Тохтотор кыах суоҕар саараама.
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БЭРТ БЫЛДЬА¤ЫМТЫА
Мин бэрт былдьасыґар биир табаарыстаахпын; 

µлэ±э буолбатах, сулууспа±а эбэтэр тапталга да 
буолбатах; биґиги тугу барытын атын-атыннык 
кірін сыаналыыбыт уонна мэлдьи, кірсµстэрбит 
эрэ, биґиги икки ардыбытыгар міккµір бі±іті 
міІµрµµ тµґэр.

Биґиги туох ба±арар туґунан міккµґэбит: 
искусство туґунан, итэ±эл туґунан, наука 
туґунан, сиргэ баар уонна анараа дойдутаа±ы 
– ордук анараа дойдутаа±ы олох туґунан.

Кини іс киирбэх майгыннаах таІараґыт киґи. 
Биирдэ кини миэхэ эппитэ:

– Эн кµлэргин эрэ билэ±ин, арай мин эн 
иннигинэ ілліхпµнэ, оччо±о дьэ мин ол анараа 
дойдуттан эйиэхэ кэлиэ±им... Кірµіхпµт, кµлэр 
эбиккин дуу онно эн?

Кырдьык, кини мин иннибинэ, іссі да сааґын 
µгэнигэр сылдьан, ілбµтэ; сыллар ааґан 
испиттэрэ – мин кини эппитин, куттуох буолбутун 
умнан кэбиспитим.

Биирдэ, тµµн, ороммор сыппытым – уум 
кыайан кэлбэтэ±э, утуйа да сатаабата±ым.

Хос иґэ хараІа да, сырдык да буолбатах этэ: 
мин борук-сорук хараІаны одууласпытым. 

Онтон эмискэ миэхэ тµннµктэр икки 
ардыларыгар бэрт былдьасыґар киґим кістін 
турарга дылы буолбута – санньыардык баґын 
хоІкуІнатар.

Мин куттаммата±ым – дьиктиргээбэтэ±им да-
±аны... ол эрээри тоІолохторбор тирэнэн ор-
гууй а±ай ігдійін, эмискэ баар буолбут дьµґµнµ 
бол±ойоН одууласпытым.

Киґим баґын хамсата турбута.
– Тугуй? – диэбитим мин онтон. – Эн 

µірэ±ин дуу эбэтэр кэмсинэ±ин дуу? Бу тугуй: 

сэрэтии эбэтэр хомуруйуу?.. Эбэтэр эн миэхэ 
сыыґа саІарбыккын ійдітір быґыыІ дуо бу? 
Эбэтэр иккиэн сыыстарарбытын? Эн тугу билэн 
сылдьа±ыный? Аад алдьархайын дуу? Ырай 
оло±ун дьолун дуу? Саатар, биир тылла эт!

Мин бэрт былдьасыґар киґим чыып да диэн 
саІарбата±а – арай син биир санньыардык 
баґын хоІкуІната турбута – µіґэттэн аллара.

Мин кµлэн сатарыппытым... кини сµтэн хаалбыта.
Олунньу, 1878.

ЭМЭЭХСИН
Мин кип-киэІ толоон устун баран испитим, 

со±отохпун.
Эмискэ кэннибэр сэрэммиттии сыбдыйан 

хаамар тыас иґиллэргэ дылы гыммыта... Ким 
эрэ миигин батыґан испитэ.

Мин кэннибин хайыспытым – уонна илбиркэй 
таІаска сууламмыт, бікііліібµт, быыкайкаан 
эмээхсини кірбµтµм. Барбах эрэ кістір этэ 
эмээхсин сирэйэ: токуруйбут муруннаах, уоґа-
тииґэ бараммыт, саґара чарчыстыбыт сирэйэ.

Мин киниэхэ чугаґаабытым... Кини тохтообута.
Эн кимІиний? Туох наадалааххыный? Умна-

ґыккын дуо? Умналыы сылдьа±ын дуо?
Эмээхсин саІарбата±а. Мин нірµс гынан, 

кини икки хара±а µп-µрµІ, дьэІкир сарыынан 
сабыллан сылдьарын эбэтэр, сорох кітірдіргі 
курдук, харахтарын аґары кµµстээх сырдыктан 
харыстыыр бµрµіґµннээ±ин кірбµтµм. 

Ол эрээри эмээхсин хара±ын ити бµрµіґµнэ 
хамсаабат, онон кини чыпчылыІнаабат эбит 
этэ... ол иґин мин кинини хара±а суох дии 
санаабытым.

Тугу эмэ ылыаІ дуо? – диэн мин ыйыппытым. – 
То±о эн миигин батыґа сылдьа±ын? – Эмээхсин 
эмиэ саІарбата±а, арай кумуччу туттан холбос 
гыммыта.

Мин эргиллэн, барбытым курдук бара турбу тум.
Кэннибэр эмиэ саґан иґэр курдук биир тэІник 

сыбдыйан хаамар тыаґы истэбин.

И.С. ТУРГЕНЕВ

РОССИЯ ЛИТЕРАТУРАТЫН СЫЛА
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«Эмиэ бу дьахтар! – дии санаабытым. – Кини 
то±о ити миигин булла? – Онуоха мин ійбір 
маннык санаан киирбитэ. – Арааґа, хара±а 
суох буолан суолун сµтэрбит, онон дьон олорор 
сирин булаары, мин тыаспын иґиллээн батыґан 
истэ±э. Оннук, оннук, чахчыта оннук».

Мин туохтан эрэ дьиксинэн барбытым: бу 
санаатахпына, эмээхсин миигин батыґар эрэ 
буолбатах эбит, кини миигин хайа эрэ диэ-
ки µтэйэр, оттон мин киниэхэ бас бэринэн 
иґэбин.

Ол да буоллар соннук баран иґэбит... Онтон 
бу иннибэр, адьас суолум ортотугар туох эрэ 
чіІірµйэн, тэнийэн кістір... дьаама±а дылы... 
«Иин!» – диэн санаа мин тібібір кµлµм гыммыта. 
– Бу диэки кини миигин µтэйэн иґэр эбит!»

Мин эргичис гынан кэннибин хайыґабын... 
Эмээх син эмиэ мин иннибэр турар... кірір 
эбит! Кини мин диэки хара±ын іґµімньµлээхтик 
дьиэгэниппит... сиэмэх кітір кірµµтэ... Мин кини 
сирэйигэр, кини хара±ар ыга кэлэн чугаґыыбын... 
Онуоха эмиэ били ілбііркій бµрµіґµн, эмиэ 
хара±а суох ілµк дьµґµн кістін кэлэр.

«Ээ! – дии саныыбын... – бу эмээхсин – мин 
тілкім. Киґи ханна да баран куоппат тілкіті!»

«Куоппаккын! Куоппаккын! Бу туох баламат 
быґыытай?.. Сорунан кірµіххэ». Инньэ диэт, 
мин ол-бу диэки ойуолуубун.

Мин сылбыр±атык хааман барабын... Ол 
эрээри сыбдыйан хаамар тыас син биир кэнни-
бэр, чугас ба±айы сырдыр±аан иґиллэр... Инни-
бэр эмиэ дьаама чіІірµйэр.

Мин эмиэ туора хааман барабын... Кэннибэр 
эмиэ били тыас иґиллэр, иннибэр эмиэ били 
дьулаан мэІ кістір.

Мин, кµрэх куоба±ын курдук, хайа диэки бугуйа 
сатыыбын да... син биир ол кістір, ол кісті турар!

«Тохтоо! – дии саныыбын. – Албынныым эрэ 
кинини! Хайа да диэки барымыым!» – уонна 
мин сиргэ лах гына олоро биэрэбин.

Эмээхсин кэннибэр, миигиттэн икки хаамыы 
тэйиччи турар. Мин кини тыаґын истибэппин, ол 
эрээри аттыбар баарын сэрэйэн билэбин.

Онтон эмискэ кірбµтµм: ыраах чіІірµйэр 
били мэІ мин диэки халыІныы устан иґэр!

Айыы да! Мин кэннибин хайыґан кірібµн... 
Эмээхсин мин диэки супту кірір – тииґэ бµппµт 
айа±ын сірµіґµннэрэн кµлбµт...

Куоппаккын!
Олунньу, 1878.

ОЛОХ ОўКУЛА
– Эн арай істііххµн µчµгэй а±айдык кэґэтэр, 

бэл диэтэр моґуоктуур буоллаххына, – диэбитэ 
миэхэ биир кырдьа±ас µідэн, – кинини эн бэйэ±эр 

баар дии саныы итэ±эскинэн эбэтэр омнуо±унан 
сэмэлээ. Абар-сатар… дэлби сэмэлээ!

Бастакытынан – ити атыттары бу омсолор 
эйиэхэ суохтар эбит диэн санатыа.

Иккиґинэн – эн абаІ-сатаІ кырдьык курдук 
кістµін сіп… Эн суобаґыІ сэмэтин бэйэІ 
туґаныаххын сіп.

Арай эн, холобур, ренегаккын, – істііххµн 
туох да олохтоох санаата суох диэн сэмэлээ!

Арай эн бэйэІ искэр ньылаІнас буоллаххына, 
– эн кинини ньылаІнаскын, цивилизация, 
Европа, социализм ньылаІнаґа буола±ын диэн 
киниэхэ сэмэлээн эт!

– Јссі этиэххэ баар: ньыламсыйбат ньылаІса-
±ын диэн! – диэбитим мин.

– Инньэ да диэххэ сіп, – дии тµспµтэ били µідэн.
Олунньу, 1878.

СУРУЙААЧЧЫ УОННА 
КРИТИК

Суруйааччы хоско µлэлиир остуолугар олор-
бута. Киниэхэ критик кітін тµспµтэ.

– Бай! – диэн кини саІа аллайбыта, – мин 
эйигин утаран тіґіті эмэтэ суруйбутум µіґэ, 
эйиэхэ ханнык да талаан суо±а – хаґан да 
баар буолбата±а, бэл диэтэр тіріібµт тылгын 
умуннуІ, эн мэлдьи ньµдьµ-балай этиІ, оттон 
аны адьас уоґуннуІ, бо±уннуІ, бііхµллэ 
буол луІ диэн, иккини иккигэ тігµллээтэххэ 
тµірт диэн этэр курдук дакаастаабыт бідіІ 
ыстатыйаларым, фельетоннарым, заметкаларым, 
корреспонденцияларым баалларын µіґэ, эн кэм 
да салгыы суруйа, айа олоро±ун!

Суруйааччы холкутук туттан критиккэ эппитэ:
– Эн миигин утаран бэрт µгµс ыстатыйаны, 

фельетону суруйбутуІ, – диэбитэ кини, – бу 
чахчы, ол гынан баран, эн саґыллаах куоска 
туґунан µгэ баарын билэ±ин дуо? Саґыл 
сµрдээх албын-тµікэй эрээри, син биир тµбэґэр 
эбээт; куоска албаґа биир: маска хатаастар… 
онуоха ыттар туппакка хаалаллар. Мин эмиэ 
оннукпун: эн бары ыстатыйаларгар хардаран – 
мин биир эрэ кинигэ±э эйигин бµтµн бэйэ±ин 
кірдірін ойуулаабытым; эн ійдііх тібі±ір 
сэлээр киґи халпаа±ын кэтэрдибитим, – уонна 
ону кэтэн эн µµнэр кілµінэ иннигэр киэмсийэн-
киэбирэн кістµіІ.

– Ґµнэр кілµінэ±э! – диэн критик алла-
растаабыт, – эн кинигэлэриІ µµнэр кілµінэ±э 
тиийиэхтэригэр дылы?! Тµірт уон сылынан, 
муІутаата±ына биэс уон сылынан ким да ылан 
аа±ыа суо±а.

– Эн этэргэр сібµлэґэбин, – диэбитэ 
суруйааччы, – миэхэ ити да сіп. Гомер бэйэтэ 
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РОССИЯ ЛИТЕРАТУРАТЫН СЫЛА
айбыт Ферситин ілбіт µйэлээн ыыппыта; 
оттон эґигинньиктэргэ кірін µірдµннэр диэн 
µйэ аІарын анаабыта. Эн бэл сэлээр тыллаах 
ілбіт µйэлииригэр сібі суоххун. Быраґаай, 
тойон… Ааппынан ааттаа диэбэккин дуо? Ол 
оннук наада µґµі… итини миигинэ да суох бары 
айахтатыахтара турар.

Бэс ыйа, 1878.

МАША
Петербурга – хас да сыллаа±ыта – оло рон, 

мэлдьи буоларын курдук оспуоччугу наймы-
ластарбын эрэ, кинини кытта сэлэспитинэн 
барабын.

Мин ордук куоракка, тойотторугар тілµµр 
тардыыларыгар харчы булар уонна µссэнэ тµґэр 
ба±алаах тµµІІµ оспуоччуктардыын –сандаара 
саґарымтыйар сыар±а±а кілµллµбµт бііхµллэ 
атынан сыннаран кэлбит, чугас олохтоох дьадаІы 
бааґынайдардыын сэлэґэрбин сібµлµµбµн.

Дьэ мин биирдэ бэрт дьикти оспуоччугу 
наймыласпытым… Сµµрбэччэлээх уол, кібµс-кіні 
µрдµк уІуохтаах, эр бэрдэ кірµІнээх, хара±а 
кµп-кµіх, тэтэркэй имнээх, хааґыгар диэри умса 
тардан кэппит абырахтаах бэргэґэтиттэн эрэдэґин 
курдук сырдык батта±а быган кістір. Бу дары-
дара±ар сарыннаах бэйэтэ да тырытта±ас сону 
хайдах киэптии кэппитин киґи бэркиґиир!

Ол эрээри оспуоччук бытыга суох кыраґыабай 
сирэйэ санаа±а ылларан сабыстыбыт курдуга.

Кэпсэппитинэн барбытым. СаІата эмиэ 
санаар±абыллаахтык иґиллибитэ.

– Тугуй, до±оор? – диэн мин ыйыппытым. 
– Туохтан бу санньыйдыІ? Туох кутур±аныгар 
тµстµІ?

Уол тута онно саІарбата±а.
– Кутур±ан эрэ баар, тойон, – диэбитэ 

кини онтон. – Јссі адьас суох буолара ордук 
кутур±аннаахпын. Кэргэним ілін хаалла.

– Таптыыр ахан этиІ… Ол кэргэІІин?
Уол мин диэки эргиллибэккэ олорбута; кыІнас 

эрэ гыммыта.
– Таптаан, тойон. Ахсыс ыйыгар барда… 

Кыайан умнубаппын. Сµрэ±им ытыыр… Хайыам 
баарай! Туох буолан кини ілµіхтээх этэй? 
Сааґа эдэр! Чэп-чэгиэн!.. Ис ыарыыта кµн 
иґинэн сиэбитэ.

– Ґтµі барахсан этэ дуу?
– Ээ дьэ, тойон! – диэн уол эрэйдээх ірі 

уґуутаабыта. – Кинилиин иллээх да этибит! Мин 
суохпар ілбµтэ. Мин манна кинини кімпµттэрин 
истээт да, – дьиэбэр, дэриэбинэ±э, умса-тінні 
тµґэн барбытым. Тиийбитим – тµµн µіґэ этэ. 
Бала±аІІа киирэн, дьиэ ортотугар тохтоон 
туран, оргууй-оргууй: «Маша! А Маша!» – диибин. 

Арай онуоха µін эрэ тыаґа чачыргыыр. Мин 
сонно ытаан марылаатым, сиргэ лах гына олоро 
биэрдим. – ытыспынан сири таґыйабын! «Туохха 
да туолбат буос маІалай, диибин!.. Эн сиэтиІ 
кинини… миигин эмиэ сиэ! Э дьэ, Маша!»

– Маша! – диэбитэ кини эмиэ сµрдээ±ин 
хараастан олорон. Уонна кини, сэбэґэ муоґатын 
ыґыктыбакка эрэ, хара±ын уутун µтµлµгµнэн 
хаґыйан кэбиспитэ, саннын хамсаппыта – уонна 
итинтэн ордук биир да тылы саІарбата±а.

Сыар±аттан тµґэн иґэн, мин киниэхэ уон 
биэстээх манньыаты эбии биэрбитим. Кини миэхэ, 
бэргэґэтин икки илиитигэр тутан, сиргэ тиийэ 
бокулуоннаабыта – уонна тохсунньу тымныы 
тумана будулуппут иччитэх уулуссатын тунал 
хаарын устун хаамтаран сыннарбыта.

Муус устар, 1878.

ЫТ
Хос иґигэр иккиэбит: ытым уонна мин бэйэм. 

Та ґырдьа буур±а бі±і ыґыыра-ыйылыы ытыллар.
Ыт мин иннибэр олорор – уонна мин харахпын 

супту кірір.
Мин эмиэ кини хара±ын кірібµн.
Кини миэхэ тугу эрэ этиэн ба±арар курдук. 

Кини саІарбат, кини тылы билбэт, кини бэйэтин 
бэйэтэ ійдіібіт – оттон мин кинини ійдµµбµн.

Мин бу тµгэІІэ киниэхэ да, миэхэ да биґиги 
икки ардыбытыгар уратылаґар туох да суох 
диэн ійдібµл баар буолбутун билэбин. Биґиги 
биирбит; хайабытыгар да биир тэІ суойуулаах 
уот сырдыы тыган умайар.

Јлµµ саба кітін кэлиэ, кини µрдµгэр 
сабырыйбыт ха±ыс кынатынан сапсыныа…

Бµттэ±э ол!
Биґигиттэн хайабытыгар ханнык уот сирэ-

лийбитин ким булан билиэ баарай?
Суох! Бу ыт да, киґи да хардарыта кірсір 

буолбатахтар…
Бу икки паара µµт-µкчµ харахтар уун-утары 

кірсін олороллор.
Уонна хайа да икки харахха, ыт да, киґи 

да киэнигэр – баар-суох со±отох олох биирэ 
бииригэр ыга сыстан ибигирэйэр.

Олунньу, 1878.

КИМИ КЫТТА МЈККҐ¤ҐЈХХЭ
Бэйэ±инээ±эр ійдііх киґилиин міккµс: кини 

эйигин хотуо… ол эрээри ити хотторбуккуттан 
эн тус бэйэ±эр туґалаа±ы эрэ булан ылыаІ.

Эйигинниин тэІ ійдіі±µ кытта міккµс: 
хайа±ыт да хоппутун иґин – эн муІур уґугар бу 
маннык киирсииттэн тус бэйэІ эрэ астыныаІ.
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Бэйэ±инээ±эр амныа киґилиин міккµс… хотор 
эрэ ба±аттан міккµґµмэ; эн киниэхэ туґалаах 
буолуоххун сіп.

Бэл акаарыны кытта міккµс: аатырыаІ да, 
барыґырыаІ да суо±а; ол эрээри ардыгар то±о 
кірµдьµіґµрбэт буолуохха сібµй?

Арай Владимир Отасовы кытта міккµґµмэ!
Бэс ыйа, 1878.

МИН СУОХ БУОЛЛАХПЫНА…
Мин суох буоллахпына, мин туох баарым 

барыта ілµк буолан хаалла±ына, – о эн, мин 
баар эрэ до±орум, о эн, мин олус ылларан 
таптаабыт сэгэрим, эн, мин кэннибиттэн оло-
рон хаалыахтаах киґим, – уІуохпар бара 
сылдьымаар… Эн онно тугу гынаары барыаІый?

Миигин эрэ умнума… ол эрээри мин туспунан 
кµннээ±и тµбµк-садьык, кір-нар уонна кыґал ±а 
µіґµгэр санаама… Мин эн олоххун мэґэйдиэх пин 
ба±арбаппын. Ол эрээри, µтµі сµрэхтээхтэргэ эрэ 
биллэр гына санааІ оонньоон муІнаата±ына, эн 
биґикки биир сібµлµµр кинигэбитин ыл уонна 
онно – ійдµµр инигин? – иккиэммит хара±ын уутун 
саІата суох ньµілµтэн тохпут страницалары, 
строкалары, тыллары кірдіін бул.

Аах, хараххын быґа сим уонна миэхэ илиигин 
уун… Суох буолбут до±оргор илиигин уун.

Мин эн илиигин бобо тутар кыа±а суох 
буолуо±ум: илиим сир анныгар хамсаабакка 
сытыа±а… ол эрээри эн илиигин, ба±ар, туох 
эрэ таарыйарга дылы гынарын билиэІ диэн бу 
билигин µірэ саныыбын.

Оччо±о мин дьµґµнµм кісті тµґµі±э, уонна 
быґа симмит кыламаныІ быыґынан биґиги, 
МуІутуур Кэрэни умсугуйан, эйигинниин хаґан 
эрэ тохпут харахпыт уутугар дьµірэлээх 
хара±ыІ уута сµµрэн тµґµі±э, о эн, мин баар 
эрэ до±орум, о эн, мин олус ылларан таптаабыт 
сэгэрим!

Ахсынньы, 1878.

СОЎОТОХ БУОЛЛАХПЫНА…
(Киґи атылыыта)

Мин со±отох, ір ба±айы со±отох эрэ буол-
лахпына, эмискэ ба±айы субу мин хоспор хайа 
эрэ атын киґи баарын, кэккэлэґэ олорорун эбэтэр 
кэннибэр турарын курдук санаан барабын.

Мин эргиллэн эбэтэр ол киґи баарын курдук 
саныыр сирим диэки одуулаґан, мин, биллэн 
турар, кими да булан кірбіппµн. Аттыбар 
киґи баарын туґунан санаа сµтэн хаалар… ол 
эрээри, чочумча буолаат, эмиэ тіннін кэлэр, 
хат кібін кэлэр.

Ардыгар тібібµн хам туттан, кини туґунан 
санаан барабын.

Кини кимий? Кини тугуй? Кини миэхэ атын киґи 
буолбатах… кини миигин билэр, – мин кинини 
билэбин… Кини миэхэ айма±ым кэриэтэ… оттон 
икки ардыбытыгар туох эрэ хараІа сытар.

Мин киниттэн биир тылы, биир тыаґы да 
кµµппэппин… Кини хамсаабатын курдук, биир 
оннук ньимиликээн… Ол эрээри кини миэхэ 
этэр… туох эрэ мунаа±ы, ійдіммітµ – уонна 
биллэри этэр. Кини мин кичэмэ санааларбын 
барытын билэр.

Мин киниттэн куттаммаппын… ол эрээри 
кини баара миэхэ куґа±ан уонна мин ис оло±ум 
итинник туоґуланыан ба±арбаппын… Киниэхэ 
мин туора кістµіххэ айылаах атын тыын баарын 
билбэппин.

Ити мин атылыы дьµґµнµм буолбатах дуо? 
Ити ааспыт мин буолбатахпын дуо? Соннук 
эбит: субу мин бэйэм уонна миигин хайдах 
кірін ійдµµр киґим икки ардыбыт – тµгэ±э 
биллибэт хараІа буолбатах дуо?

Ол эрээри кини, бэйэтэ оннук кыахтаа±ын 
курдук, мин ба±абын аахсыбакка кэлэр.

Эйиэхэ да, миэхэ да, до±оор, со±отох буолан 
чуІкуйуу бэрдэ суо±а биллэр.

Бэйи эрэ тохтоо… Мин арай ілліхпµнэ, 
эн биґикки биир буолан хаалыахпыт – урукку 
бэйэм, билиІІи мин – уонна тіннµбэт кµлµктэр 
эйгэлэригэр µйэ саас кіті туруохпут.

Сэтинньи, 1879.

МИН ТҐҐН У¤УКТАН 
ТУРБУТУМ

Мин тµµн уґуктан турбутум… Онно, хараІа 
тµннµгµнэн, ким эрэ миигин ааппын ааттаан 
ыІырар курдуга иґиллибитэ.

Мин тµннµк тааґыгар хам сыстан, бµтµннµµ 
кулгаах иччитэ буолан, харахпын хатаабытым – 
уонна кµµппµтµм.

Оттон онно, хараІа тµннµккэ, мастар эрэ 
тыаґыыллара – биир кµдьµс куугунаан – уонна 
буруо курдук былыттар уларыйан-тэлэрийэн 
устар-хамсыыр этилэрэ да, кістір биир бэйэ-
лэринэн саба налыйан турбуттара…

ХаллааІІа биир да сулус чипчилиІнээбэт, 
сиргэ биир да уот кылах гыммат.

Онно µµт-тураан, чуІкук… саманна, мин 
сµрэхпэр, курдук эмиэ.

Онтон эмискэ ханна эрэ ыраах тыас ыйылаан 
иґиллибитэ уонна, улааттар улаатан чуга-
ґаан кэлэн, киґилии саІаран тылыгырайбыта 
итиэннэ, намтаатар намтаан а±ыраан, ааґа 
кіті турбута.

РОССИЯ ЛИТЕРАТУРАТЫН СЫЛА



61Чолбон 3 №-рэ 2015

«Бырастыы! Бырастыы! Бырастыы!» – диэн 
миэхэ, ол а±ырымнаата±ына иґиллэрэ.

Ах! Бу барыта мин ааспыт оло±ум, мин 
дьолум-соргум барыта, тугу ис сµрэхпиттэн 
таптаабытым барыта, миигин кытта тіннµбэттик 
бырастыыласпыта!

Мин ол кітін ааспыт олохпор хоолдьуктаах 
бэйэм хоІкуйбутум – уонна ороммор, ииІІэ 
киирэр курдук, кэлэн сыппытым.

Ах! ИиІІэ да эбитэ буоллар!
Бэс ыйа, 1879.

ЧАХЧЫ УОННА КЫРДЬЫК
– То±о эн дууґа ілбіт µйэлэниэн ба±ара-

±ыный? – диэн мин ыйыппытым.
– То±о? Мин оччо±о мунаа±а суох, µйэлээх 

Чахчыны илдьэ сылдьыам этэ… Оттон манна, 
мин ійдµµрбµнэн, дуоґуйа туттуу дуолана баар!

– Чахчыны илдьэ сылдьыыга дуо?
– Биллэн турар.
– Бэйи эрэ: эн арай маннык баар буолла±ына, 

ону кыайан ійдµіІ дуо? Хас да эдэр киґи 
кэлэн кэпсэтэ тураллар… Онтон эмискэ биир 
табаарыстара сµµрэн кэлэр: ча±ылыччы кір-
бµт ахан, соґуйан-імµрэн, нэґиилэ саІаран 
бітµіхтµµр. «Туох буолла? Туох буолла?» 
– «До±оттоор, истиІ эрэ, мин тугу-тугу, хай-
дахтаах чахчыны биллим! Тµґµµ муннуга тэйии 
муннугар тэІ! Эбэтэр іссі маннык: икки туочука 
икки ардын саамай кылгас кээмэйэ – кіні 
сурааґын!» – «Ама дуу! О бэрдин ньии бу!» 
– диэн эдэр дьоннор айдаарсаллар, хардары-
таары куустуґан-уураґан ірµкµнэґэллэр! Эн 
маннык буолла±ына, итини кыайан ійдµіІ дуо? 
Кµлэ±ин… Дьэ итинник буолар эбит ээ: Чахчы 
дьиІнээх дуоґуйууну биэрбэт… Кырдьык уонна 
Кырдьыгы тутуґуу! Кырдьык иґин ілµім да этэ. 
Олох чахчыта оло±уран баар; оттон хайдах 
гынан «ону баґылыахха» сібµй? Онуоха іссі 
дуоґуйууну-астыныыны булуохха?

Бэс ыйа, 1882.

У-А… У-А...
Мин ити са±ана Швейцария±а олорбутум… 

Сµрдээх эдэр, бэрпин а±ай дэнэн сылдьарым 
да – чороІ со±ото±ум. Оло±ум да ыарахана 
– хобдох этэ. Тугу да билбэккэ-кірбіккі, мин 
чуІкуйан, самнан, санаам дэлби алдьаммыта. 
Сир µрдµгэр баар барыта миэхэ солуута суох 
уу-ньамаан курдуга, – уонна, эдэр дьоІІо ірµµ 
буоларыныы, бэйэ±э тиийиммит киґи диэн… 
хараІа санаа±а тµґэн ылаттыырым. «Бил-
лэриэм… иэстэґиэм…» – диэн саныырым… ол 

эрээри тугу биллэриэхтээхпиний? Тугу сити-
ґиэхтээхпиний? Маны мин бэйэм да±аны билбэт 
этим. Миэхэ хааным, ыга бµілэммит иґиттээх 
арыгы курдук, кырылыы кыынньара… оттон 
миэхэ бу арыгыны таІнары тутан то±уохха-
хоруохха, онон бµілээх иґити µлтµ охсорго сіп 
буолбут курдуга… Байрон мин таІарам, Ман-
фред мин геройум этилэрэ.

Биирдэ киэґэ мин, Манфред курдук, онно, 
хайа чабыр±айыгар, муус хал±аґалары аґары 
тµґэн, дьонтон-сэргэттэн тэлэґийэн, – онно, 
туох да µµммэт сиригэр, таас эрэ чохчолоґон 
иґийбит сиригэр, ханнык да тыас-уус хам барбыт 
сиригэр, бэл кµµгµнµµр кµрµлгэн иґиллибэт 
сиригэр, барыахпын ба±арбытым!

Мин онно тиийэн… тугу гыныахтаахпын… бил-
бэт этим… Ба±ар, бэйэбэр тиийиниэм этэ дуо?!

Мин онно барбытым…
Јр хаампытым, бастаан суол устун, онтон 

ыллык устун, ірі дабайан испитим… іссі µіґэ. 
Мин бµтэґик дьиэлэри, бµтэґик мастары быдан 
µйэ±э ааґыталаабытым… Таастар – эргиччи 
таастар эрэ, – мин диэки, кістµбэт да буоллар, 
чугас баар хаар тымныытык µрэн аІылыйар, 
– тула іттµбµттэн тµµІІµ кµлµктэр хараара-
боруора сабдыІнаґаллар.

Онтон мин тохтообутум.
Ынырык да этэ чуІкунуур чуумпу турара!
Бу ілµµ саарыстыбата.
Оттон мин манна со±отохпун, туох баар 

муІутуур муІмунуун, иэдээммин кытта, кэлэ-
ниибин кытта, собус-со±отох тыыннаах киґибин… 
Тыыннаах, ійµн-санаатын тутан сылдьар, 
олохтон тэйбит итиэннэ олоруон ба±арбат киґи. 
Кутталбыттан этим атый гыммыта, ол эрээри 
бэйэбин улуумсута санаабытым!..

Манфред – бµтэр онон!
– Со±отохпун! Мин со±отохпун, – диирим µрµт 

µіґэ, – ілµµнµ кытта уун-утары собус-со±отохпун. 
Суох буолан хааларга сіп буолбатах µґµ дуо? 
Оннук… сіп буолбут. Быраґаай, туохха да 
дуона суох аан дойду! Мин эйигин атахпынан 
киэр тэбэбин!

Онтон эмискэ бу тµгэІІэ миэхэ бэрт дьикти, 
миэхэ тута ійдіммітіх, ол эрээри тыынар 
тыыннаах, киґи саІата иґиллибитэ. Мин дьик 
гыммытым, иґиллээн чірбійбµтµм… саІа эмиэ 
иґиллибитэ… Оттон бу… бу кыґыл о±о, эмиий-
дээх о±о хаґыыта дии!.. Бу иччитэх, ханнык да 
олох былыр µйэ±э суох буолан ілбµт дьиикэй 
µрдµгэр – кыґыл о±о саІата иґиллэр?!

Мин соґуйан-імµттэн баран, аны ис-испиттэн 
µтµмэннээхтик µірэн-кітін кэлбитим… Онтон, 
хайдах суоллаа±ар-иистээ±эр кыґаллыбакка, 
бу саІа диэки, киґи аґыныах эґинньэхтиир – 
уонна миигин ірµґµйµіхтээх саІа диэки сµµрэн 
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харбыаласпытым!
Сотору иннибэр уот кылахачыйан кістµбµтэ. 

Мин іссі тµргэнник сµµрбµтµм – уонна, чо-
чумча буолаат, бала±ан ньахчайан турарын 
кірбµтµм. Ыга тµспµт хапта±ай µрµттээх, таас -
тан дьапталлыбыт маннык бала±аннар Аль-
па бостууктара нэдиэлэни быґа кэлэн оло-
роллоругар аналлаахтар.

Мин сэгэйэн турар ааны аґан, ілµµ миигин 
тилэх баттаґа эккирэтэн иґэрин курдук, иґирдьэ 
кітін тµспµтµм.

Ыскаамыйа±а бµк тµґэн, эдэр дьахтар о±о -
тун эмнэрэ олороро… бостуук, арааґа, ки-
ни кэргэнэ, аттыгар баара. Иккиэн миигин 
кірін одууласпыттара… оттон мин туох да 
диэн кыайан саІарбата±ым… арай тібібµн 
кэ±иІнэтэн мичээрдээбитим эрэ.

Байрон, Манфред, бэйэ±э тиийинэр туґунан 
санаа, мин эрэ бэрпин дэнэн улахамсыйыы, 
эґиги ханна кµрэнэн сµттµгµт?..

О±о тохтообокко эґинньэхтээбитэ – оттон 
мин кинини да, ийэтин да, ийэтин кэргэнин да 
была±астабыы гынаттаабытым…

О субу а±ай тіріін-µіскээн баар буолбут 
олох, киґи барахсан абытай саІата, эн миигин 
быыґаатыІ, эн миигин эмтээн µтµіртµІ!

Сэтинньи, 1882.

Петр АВВАКУМОВ тылбаастара.

РАСУЛ ГАМЗАТОВ

ААТА СУОХ ХО¤ООННОР

* * *
Миэхэ былаас биэрэллэрэ буоллар,
Бары хайалар чыпчаалларыгар

ИІэриэм этэ мин букатын
Тапталлаах дьахталлар ааттарын.

Миэхэ арай былаас биэрдиннэр,
Дойду быыґын ірµстэригэр 
Ийэлэр ааттарын барытын
ИІэриэм этэ мин букатын.

МуІура суох былаас ылларбын,
Сэрии утары ыйаах таґаарыам,
Куйаар сулустарын барытын
Кыргыттарым аатынан ааттыам.

* * *
Оло±ум уоттара умуллан,
Бµтэґик тµгэммэр кэлэрбэр
Ґс тылы эйиэхэ мин анаан
Эттэрбиэн мин кµндµ сэгэрбэр.

Биир тылы… СаІарар кыах биэрдэр,
Мин оргууй а±айдык, сэрэнэн:
«Баґыыба эн бары µтµі±эр,
Сэгэриэм», – диэх этим сипсийэн.

Мин иккис санаабын этэрбин
Уйуо дуо сыккырыыр мин тыыным?
Этиэм дьэ харахпын симэммин:
«Бырастыы гын бары ал±аспын».

Ыар дьыл±ам ыйаа±ын ылынаат,
Мин µґµс ба±абын этиэ±им:
«Ыалдьыма-сµтµмэ, оо кытаат,
Доруобай буол, кµндµ сэгэриэм».

Јскітµн мин дьыл±ам аґынан
Јссі да кыратык саІартын,
Мин истиІ, иэйиилээх тылбынан
Хатылыам этэ µс ба±абын.

Иґиллэр гына мин эттэрбиэн…
Оо, хайдах эрэ ылыым тыын!
«Баґыыба эйиэхэ, сэгэриэм…
Доруобай буол… уонна бырастыы…»

СЭКИ тылбааґа.
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Муома улууһун Кулун-Өлбµт бөһүөлэгэр 
1986 сыллаахха тіріібµтэ. Муоматааҕы 

орто оскуо ланы 2004 сыллаахха бµтэрбитэ. 

Дария РОМАНОВА-БАЙААНА

СИПСИЙ ДУУ, АРДАҔЫМ

Түннүк нөҥүө ардах сипсийэр,
Оттон мин эйигин саныыбын:
КэлбитиІ дуу дойдугар,суоҕа дуу,
Көрсµөхпут эн биһиги ол онно.

Ханна билигин сылдьарын,
Тугу билигин гынарын
Кэпсээриий дуу миэхэ, ардаҕым,
Хаґан бииргэ хаамсарбытын.

Тµннµгµм нөІµө көрөбµн,
Кэтэһэбин кини кэлэрин.
Ардаҕым барахсан сипсийбэт,
Уу чуумпутук эрэ курулуур.

ӨССӨ КҐҐСКЭ ТАПТЫЫБЫН

Эйигин көрсөммµн
Дууһам уоскуйда,
Эйигин көрөммµн
Сµрэҕим айманна.

Олус да µчµгэй
Чугастыы сылдьарбыт,
Олус да µчµгэй
Кµн аайы көрсөрбµт.

Ыраах сылдьаммын
Тапталбын ахтарым,
Ыраах бараммын
Кэмсинэ сылдьарым.

Билигин иккиэн
Үөрэ көтө сылдьабыт,
Билигин эйигин
Өссө күүскэ таптыыбын.

КӨРДӨҺӨБҐН, БЫРАСТЫЫ

Бырастыы гын, доҕоруом,
Бырастыы гын көрдөһөбµн.
Эйигин мин хаалларан
Дойдубар кэлбиппин.

Көрдөһөбµн, бырастыы,
Доҕоруом, бырастыы гын.
Аны маннык хаґан да 
Буолуо суоҕа, эн өйдөө.

Мин саҥардыы өйдөөтµм
Хайдах курдук таптыырбын.

САўА ХАРДЫЫ
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Миэхэ кµнµм, салгыным
Буолаҕын эн эрэ.

МИН СҮРЭХПИН 
АЙМЫЫЛЛАР

Эйигин көрµстэхпинэ 
Кыбыстан умса көрөбµн.
Харахтарбытынан көрµстэхпитинэ
Кыбыстан кµлэн кэбиһэбин.

Хап-хара харахтарыҥ
Мин сµрэхпин аймыыллар.
Эн күлэр куолаһыҥ
Дууһабын долгутар.

Эйигин көрдөхпµнэ
Ис сµрэхтэн үөрэбин.
Көрбөккө аастаххына
Хомойо саныыбын.

ӨЙДҮҮБҮН

Өйдүүбүн оҕо сылдьан
Хоһоон айарбын,
Өйдүүбүн кыра сылдьан
Гитараҕа үөрэнэрбин.
Өйдүүбүн мэниктиирбин,
Ыаллаах оонньуурбун
Јйдµµбµн убайдарбын кыыһырдарбын,
Јйдµµбµн эдьиийбинээн оонньуурбун,
Јйдµµбµн аҕабынаан сылдьарбын,
Јйдµµбµн ийэм таптыырын.
Јйдµµбµн төрөөбµт Муомабын,
Јйдµµбµн «Ю» хайабын,
Јйдµµбµн бастакы тапталбын,
Өйдүүбүн өйдүүрбүн барытын.

ЭЙИГИН 
УМНА САТЫЫБЫН

Ороммор сытаммын
Ону-маны саныыбын,
Эйигин умна сатыыбын да
Син биир саныы турабын.
Мин тµµлбэр кэлэҥҥин
Харахпар көстөҕµн,

Бу турар курдуккун,
Дорообо, сэгэриэм, диигин.
Эн ыраас истиІ тапталгын
Тоҕо таҥнардым мин?
Ыраах сиргэ кэлэммин
Кэмсинэ саныыбын.

Аны хаһан көрсөбµт
Дьылҕа билэринэн?
Эн мин сµрэхпэр хатанныҥ,
Ону өйдөө, мин тапталым.

Варвара КОРЯКИНА,
Нерюнгри куорат Киин библиотекатын 

кыраайы µірэтэр салаатын= библиотекара.

ЫЛЛАМАТАХ ЫРЫА 
ЫРААС КЫЫМНАРА

Симик ый оргууй сырдатар
Чуумпу түүн мин хоспун.
Бу тунал ыйдаІа санатар
Урукку мин ааспыт олохпун.

Санатар сандал саас күннэрин,
Кэриигэ кэҕэ этэрин.
Санатар оҕо саас кэмнэрин,
Олоҕум чаҕылхай түгэннэрин.

САўА ХАРДЫЫ



65Чолбон 3 №-рэ 20155. Зак. № 54

Санньыар ый, эн миигин көрүмэ,
Хатаама курус хараххын.
Уйгуурбут мин дууһам ахтыма
Хатыҥнаах кыракый алааскын.

Ахтыма ол урут сүппүтү,
Оҕо саас ыраас ыраларын.
Күүтүмэ күдэҥҥэ көппүтү,
Дууһам ылламатах ырыаларын...

Тиллибэттэр кистэлэҥ иэйиилэрим,
Туолбаттар аны баҕа санааларым.
Дууһабар саһаллар этэр тылларым...
Сүрэхпэр сөҥөллөр хоһооннорум...

Харахпын симтэрбин эрэ, оҕо сааһым ааспыт 
ахтылҕаннаах төрөөбүт түөлбэм көстөн кэлэр: 
кини сир хараҕыныы төгүрүччү көрбүт, ааттыын 
да Төгүрүк диэн көлүйэтэ, көлүйэни тулалыы 
үүммүт, сиккиэр тыалга сипсиһэр, килбик кыыс-
тыы нуоҕайбыт хатыҥнар, хатыІ чараҥ быы-
һынан эрийэ-буруйа субуллар ыллык... Бу 
хатыҥ чараҥҥа мин олоҕум саамай сырдык 
ыраас түгэннэрэ күлµм гынан ааспыттара. Ол 
ыраах ханна эрэ туман буолан көппүт, сиик 
буолан симэлийбит оҕо сааспын санаатахпына, 
сүрэҕим сып-сылаастык ньүөлүйэр, дууһам сыр-
дыкка-кэрэҕэ тардыһар. 

Истэрим сарсыарда чараҥмар тахсан чыы-
чаах ырыатын, киэһэ көрөрүм киирэн эрэр күн 
көмүс сардаҥалара көлүйэм уутугар дьирибинии 
тырымныылларын, күлүмнүүр күнүс сүүрэрим 
ыллык устун лыах сырса...

Ол эрэн биир дьикти түгэн күн бүгүнүгэр диэри 
мин өйбүттэн сүппэт, санаабыттан арахпат. 
Арай биирдэ оонньуу сылдьан, хатыҥ чараҥмар 
утуйан хаалбыппын быһыылаах. Ким эрэ эйэҕэс 
намыын куолаһа: «Кэл, барыах, сүүрүөх, үөһээ 
көтүөх», – диир. Мин сүүрэбин-сүүрэбин, онтон 
улам-улам сиртэн тэйэн, хатыҥнар үрдүлэринэн 
дайан киирэн барабын. Көтө сылдьан үөһэттэн 
көрөбүн көлүйэбин, сирбин-дойдубун. Оо, олус 
кэрэ да эбит Сир Ийэ барахсан сириэдийэ 
симэнэн. Оттон халлаан эчи ырааһын сырдыгын.

Онтон улам намтаан, сиргэ тобуктуу кэлэн 
түһэбин уонна уһуктан кэллим быһыылаах. Ким 
эрэ намчы сымнаҕас илиитэ төбөбүн имэрийэргэ 
дылы, эбэтэр сылаас сиккиэр тыал баттахпынан 
оонньоон ааспыта дуу...

Ойон тураат, дьиэбэр сүүрэбин. Дьиэбэр 
кырдьаҕас эбэм эрэ баар. Ийэм куоракка учуу-
таллар мунньахтарыгар киирбитэ. Аҕам убай-
дарбын кытта оттуу барбыта.

Арай дьиэбэр кэлбитим, биир хаар маҥан 
баттахтаах, сааһыгар сөбө суох эдэрдии ты-
рымныыр эйэҕэс харахтаах, бэрт үтүө сэбэрэлээх 
эмээхсин кэлэн олорор эбит. Арааһа, эбэбэр 

хантан эрэ ыраахтан күүлэйдии кэллэҕэ. Мин 
киирбиппин көрөн, ыйытта:

– Сиэниҥ дуу? Оо, били муҥнаах курдук эбит 
дии дьүһүнэ...

Эбэм тугу эрэ эттэ быһыылаах уонна эмиэ 
салгыы чэйдии олордулар. Мин эмиэ чэй-
дэстим. Тугу эрэ былыргыны кэпсэтэллэр бы-
һыы лаах. Сирэйдэрэ сырдаабыт, харахтара 
ту гу эрэ ырааҕы, дьыл-хонук тумулларын кэн-
нигэр саспыты, көрөргө дылы. Уһуун-уһун олох-
торун субуллан ааспыт күннэрин эргитэ саныы 
олордохторо.

Мин аһаат, бэйэм муннукпар баран оонньоо-
тум. Онтон орон оҥостон утуйуу буолла. Ыал дьыт 
эмээхсиммит аата Туораах Өрүүнэ диэн эбит. 
Үөһээ Бүлүү Далырыттан Бүлүү Тылгынытыгар 
баран иһэр. Эһэм Дьарааһын оҕонньор аймаҕа 
үһү. Эбэм миэхэ итинник быһаарда. 

Мин эбээ оҕото эбэбин кытта утуйабын. Саа-
һым түөрдүм-биэһим буолуо. Сытан баран, 
эбэбиттэн ыйыттым: 

– Эбээ, ити Өрүүнэ эмээхсин били муҥнаах 
диэн кими этэрий?

Онуоха эбэм сибигинэйэ былаастаан, кэпсээн 
киирэн барда:

«Былыр мин уон аҕыс саастаахпар эһиги 
эһэ ҕитигэр түөрт уончалаах огдообо киһиэхэ 
кэргэн тахсыбытым. Эһэҕит мин бараллаата 
саас таах Огдуос диэн кыыстаах этэ. Ол кыыс 
үтүө санаалааҕынан, сатабылынан, ииһинэн-күү-
һү нэн, дьоҥҥо-сэргэҕэ олус сөбүлэтэрэ. Хап-ха-
ра хойуу уһун суһуоҕун тараана-тараана ып-
ыраас эҥээркэй куолаһынан ыл лаатаҕына, киһи 
уйулҕата уһуктара, дууһата хамсыыра. Оннук 
ис-иһиттэн иэйэн-куойан ыллыыра.

Аҕабыт Дьарааһын Боотулуу кинээһэ этэ, би-
ли биллэр бэйээт Кулакыаскайы кытта билсэр 
этэ ээ. Биирдэ ол Өксөкүлээх айаннаан иһэн, 
биһиэхэ хонон-өрөөн ааспыттаах. Кулакыаскай 
Огдуос ырыатын истэн баран эппитэ:

– Элбэх дьахтар ырыатын-тойугун иһиттим 
ини, истибэтим ини, ол эрэн бу эһиги кыыскыт 
курдук хомоҕой хоһоонноох, уран тыллаах, саа-
һылаан-дьүөрэлээн ыллааччы олох аҕыйах. 
Кыыскытын үөрэттэриэ этигит.

Ону аҕабыт:
– Ээ, ол кыыс о±о тугун үөрэҕэй? – күлэн 

кэбиспитэ. Ол онон хаалбыта.
Онтон күһүөрү биир ыаллыы нэһилиэк сэниэ 

ыалын соҕотох уоллара Огдуоһу ыйыттарбыта. 
Аҕабыт сөбүлэспитэ.

– Дьахтар киһи хаһааҥҥа диэри ыллыы-туойа 
чуопчаара сылдьыай, сааһын баттаһа ыал 
буолуо, оҕо-уруу төрөтүө этэ. Бэрт µчµгэй ыал 
оҕолоро ыйыттарар эбит. Онон сөбүлэҥи биэр-
дим, – диэн миэхэ эппитэ.

Кыс хаар түспүтүн, сыарҕа суола турбутун 
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кэннэ, били дьоммут Огдуоспутун сүгүннэрэн 
илдьээри кэлбиттэрэ.

Ог дуос барахсан ытыы бөҕөнµ ытаабыта, олох 
ити киһиэхэ сүктэн барыан баҕарбатаҕа, куота 
сылдьыбыта. Муҥнааҕы итиннэ ытатан, манна 
сарылатан, симээн-таҥыннаран, энньэлээн-ту-
туур даан эргэ биэрэн ыыппыппыт. Ол дьыл 
эһиилигэр били муҥнаахпыт оҕолонобун диэн 
суорума суолламмыта. Кэлин сири-буору ан-
нынан истибиппит, кыыспыт эрэ олус бардам 
майгылаах киһи эбит, кыыспытын олус атаҕас-
тыыра  үһү. Ол онтон да сылтаан бэйэтэ чараас 
нарын дууһалаах киһи санаата-оноото түһэн, 
итинник буолбута буолуо...»

Уонна эбэм өр да өр саҥата суох сыппыта, 
онтон миигин ыга кууспута, төбөбүттэн сыллаан 
ылбыта. Мин төһө да кыра буолларбын, ол 
хаһан да харахтаан көрбөтөх, былыыр-былыр 
күн сириттэн сүппүт эдьиийбин аһына-харыһыйа 
санаабытым.

Билигин да биир дьикти санаа миигиттэн 
арах пат. Арааһа, мин оҕо эрдэҕинээҕи түүлбэр 
Огдуос барахсан ыраас дууһата ыалдьыттаан 
ааспыта буолуо, Сир Ийэ кэрэтин көрдөрдөҕө, 
өрүү сырдыкка-ырааска тардыс, күннээҕи олох 
түбүгүттэн тэйэн кэрэҕэ-дьиктигэ дьулус диэн 
алҕаата буолуо...

Оо, арай Огдуос үөрэхтэммит буоллун, баҕар 
сахаҕа биллэр поэтесса да буолуо этэ. Баҕар, 
кини хомоҕой хоһооннорун билигин ааҕыа 
этибит, ылбаҕай ырыаларын ыллыа этибит. Ону 
баара ол ааспыт хараҥа кэм, түҥкэтэх санаа 
төттөрµ төлкөлөөтөхтөрө...

Төһөлөөх ылламатах ырыа сырдык кыымнара 
кытыастан иһэн, умуллан-уостан хаалбыттара 
буолуой, элбэх да эриэккэс тыл этиллибэккэ 
сүрэх түгэҕэр сөҥөн-сүтэн симэлийбиттэрэ буо-
луой, төһөлөөх хомоҕой хоһоон холбоммокко 
күдэҥҥэ көппүттэрэ буолуой...

Огдуос уонна мин.  Биир удьуор, биир төрүт, 
икки дьахтар, икки дьылҕа... 

Анна НЕХЧОЕНОВА,
Таатта улууґа, Харбалаах біґµілэгэ.

ХОМУ¤У ТУОЙАБЫН

Хоһуйар хомуһум 
Дьиэрэйэ дьырылаа,
Дьэрэкээн дьүрүскэн 
Дьиктитин бэлэхтээ.

Алыптаах дорҕоонуҥ 
Дуорайда куйаарга,
Кэрэкэ куолаһыҥ
Ананна алгыска.

Кыталыктыы лыҥкынатан,
Күөрэгэйдии дьурулатан,
Кыырай халлааҥҥа 
Көччүтэ көтүттүҥ.

Тапталы туойаҕын,
Таайтара этэҕин,
Туоххаһыйбыт сүрэҕи 
Тойугунан толороҕун.

Күндүкэ хомуһум,
Кырака бэйэккэІ
Сүргэни көтөҕөр 
Сүдү да күүстээххин!

Вера ИГНАТЬЕВА,
Хатас о±о искусствотын оскуолата.

ХОМУС ТЫА¤А 
НОМОХ БУОЛАН

Хомус тыаґа номох буолан,
ОлоІхо±о дьону муста,
Дьоґун-мааны тойук буолан,
Дуораґыйда, дьолу туойда.

Хомус тыаґа алгыс буолан,
Арыйыста айыы суолун,
Ахсыс халлаан аанын
Айхаллаата айыы дьону.

Хомус тыаґа кэ±э буолан
Кэпсэтистэ кµірэгэйдиин,
Ыраас нарын ырыа буолан
Намылыйда салгын устун.
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Мария ТРОФИМОВА

ИЙЭЛЭЭХ АЎАМ 
БАРАХСАТТАР

Ийэлээх а±ам барахсаттар,
Иринньэх бэйэбин бµібэйдээн
Кіччіх гынан кітµппµт,
Кµндµ дьонум буола±ыт.

Ийэлээх а±ам барахсаттар,
Тіріібµт дойдум сылааґын
Кыракый бэйэбэр иІэрэн,
Итии тапталы биэрбиккит.

Ийэлээх а±ам барахсаттар,
Сааґыран баран тірітін
Кµндµ о±о±ут буоламмын,
Сµрэххит сылааґын ылла±ым.

Ийэлээх а±ам барахсаттар,
Эйэ±эс µтµі майгыгыт
Ґйэлэр тухары уостубат,
Улуу тапталы сіІірбµтэ.

Ийэлээх а±ам барахсаттар,
Орто дойдуга бэриллэр
Умнуллубат ійдібµл буолан,
Јйбір, сµрэхпэр иІиэххит.

* * *
Дьукуукка быраанын аартыгар
Баара±ай бэс µµнэн турара,
Бэрт кыра эрдэхтэн ійдµµбµн
Дьоммунуун тохтоон ааґарбытын.

Дойдубут барахсан кэрэ±ин,
Дуоґуйа тыынабын ірµµтµн,
Сыллата сылдьарбын сібµлээн
Саас аайы кэлэрбин кµµтэбин.

* * *
Бырааным µрдµттэн кірібµн
Ытык Хайа нэлэмэн µрдµгµн,
Бу кэрэ дойдум киэІ иэнэ
Ытыска уурбуттуу кістірµн.

Јйдµµбµн ходуґам сиригэр
Кµіх окко сыламнаан сытарбын,
Охсуллубут от сыта дыргыйан
Јйбµн-санаабын уйгуурдарын.

О±о саас умнуллубат кэмэ
Јрµµтµн санатар буолла±а,
Ойуурдаах куобах кэриэтэ
Ойуоккалыы оонньуурбут буола±а.

* * *
Хомустаах кµілбµт аттыгар
Хаґаас хапта±ас отоммут
Хойукка диэри турара,
ХаґыІ кэнниттэн минньийэрэ.

Киэґэтин киинэттэн кэлэрбит,
АІыр саІатын истэрбит.
Ардыгар соґуйан, куттанан
Кыратык кэпсэтэр буоларбыт.

Кыра сааспыттан ійдµµбµн
Јлµінэ киэІ дуолун сі±ірбµн,
Сі±µмэр эбэбит иэнигэр
Элбэх да борохуот устара.

Бырааным µрдµттэн кістірі
Бааґына кµі±µнэн долгуйан,
Харыйалар ыраахтан дьірбіґін
Ханыылыы µµммµттэр ханыылаґан.

Мария Семеновна 1944 сыллаахха МэІэ 
ХаІалас Ороссолуодатыгар тіріібµтэ, оскуола 
кэнниттэн 10-ча сыл саха тылын учууталынан 
Таатта±а, кэлин охотбаза кассир-бухгалтеры-
нан, кылаабынай бухгалтерынан µлэлээбитэ. 

Билигин сынньалаІІа олорор.
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Хара±ым субуллар хайаны
Эбэттэн араарыан ба±арбат.
Халлааны сабардыыр былыттар
Эбэни іІійі усталлар.

* * *
Харыйа, талах тулалаах
Хапта±ас, моонньо±он отонноох,
Ала кэрэх кілµччэбит
Ааттыын да дьикти буолла±а,
Хаґан ким билэн ааттаабытын
Хантан билиэхпит буолла±ай?

ХАРЫЙАЛАР

Харыйалар да харыйалар
Хас µйэ µµммµккµт биллибэт,
ХаллааІІа харбаґар µрдµккµт,
Хамсаабат памятник курдуккут.

Јтіххі µµммµт харыйалары
О±о курдук таптаан ааттыырбыт,
Эйэргэґэн эргийэ сµµрэрбит
Эвкалипт маска да тэІниирбит.

Аарыма кырдьа±ас харыйа
Аргыый сипсийэр курдуга,
Ардахтан саґар кыргыттар
Анныгар сынньана кэлбиттэр.

* * *
Эйигин ірµµ ійдµµбµн
Эриллэн-буруллан µµммµккµн,
Хоп-хойуу туорахтаах бэспит
Хаґан да кырдьыбат эбиккин.

Кырылас кума±ыІ аччаабыт,
Куобахтаан ойуолуур кыргыттар
Бэлиэр сааґыран эрэллэр,
Бэлиэтээн кэлэн аастылар.

АХТЫЛЎАН

А±абар убанан улаатаммын
Ахта саныырым µгµс да±аны,
Санаабар бу илэ кістіргі дылы
Суол устун а±ам хааман иґэрэ.

Аргыый да буоллар чэпчэкитик
Ата±ын ылара тµргэтиирэ,

Биир кэм хааман битийбэхтээн
Буор суол ыллыгын барыыра.

Киэґэ ходуґаттан тахсарын
Кэтэґэр кэмнэрбин санааммын,
Сµрэ±им сылаастык нµілµйэн
Санаатым ааспыт о±о сааспын.

Тµптэ буруотун унаарынан
СайыІІы сірµµн киэґэ±э
Тэлгэґэ±э тахсан чэйдиирбит,
Сэргэх сэґэни истэрбит.

САХАМ ТЫЛА

Иитиллибит ийэ тылбытын
Иґирэх санаанан салайтаран
Иитийэхтээн илдьэ сылдьыа±ыІ,
Инники кілµінэ±э тиэрдиэ±иІ.

Сахалыы саІа тылларынан
Сайыннаран, байытан иґиэ±иІ,
Санаабытын сиґилии сэґэргиир
Сайа±ас санаалаах буолуо±уІ.

Умнуллубут тыллары тилиннэрэн
Уустук этиилэри оІортоон,
Уус-уран тылбытын байытыа±ыІ,
УрааІхай сахалар дэтиэ±иІ.

СаІаттан саІа айымньылар
Сахабыт олоІхотун курдук,
Саргылаах санааны этэн
Сайда, чэчирии турдуннар.

Аймах биис уустарбыт ортотугар
Аатырыа±ыІ тірµт тылбытынан,
Алгыґынан, тойугунан кэрэхсэнэн
Албан аатыра туруо±уІ!
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ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА

Саха киґитэ бэрт мындыр. Кини былыр-
былыргыттан бэрт уґун уонна олус тымныы 
кыґыннаах, кылгас сайыннаах сиргэ олохсуйбут 
буолан, сµіґµтµн-аґын, дьонун-сэргэтин, о±отун-
уруутун этэІІэ сыл таґаарар инниттэн, бэрт 
чуолкайдык кµнµн-дьылын аа±ан-суоттаан, 
кірін-истэн, сіп буолар гына хаґаанан, 
дьаґанан, аттарынан эрэ олордо±уна сатанар 
этэ. Былыргы саха киґитэ айыл±а, кµн, ый, 
дьыл эргиирин, хаамыытын кэтээн кірін, дьыл 
хайа кэмигэр тугунан дьарыктанна±ына, тіґінµ-
хаччаны бэлэмнэннэ±инэ, хаґаанна±ына, ханнык 
быґыылаах-майгылаах сиргэ-уокка олордо±уна 
сатанарын бэркэ диэн быґаарынан олорбут.

Фольклор матырыйааллара, миэстэтигэр науч-
най чинчийиилэр кірдіріллірµнэн былыргы 
са халар тігµрµк сыллара 12 биитэр 13 ыйтан 
турар эбит. ОлоІхо±о кістірµнэн хас биирдии 
ый отут хонукка тэІнэґэр. Бу маны икки олонхо 
тылыттан ылан бигэргэтиэхпин ба±арабын. 

Ол курдук И.Г. Теплоухов-Тимофеев «Куруубай 
хааннаах Кулун Куллустуур» диэн олоІхотугар 
этиллэр:

Биир ыйым орулуур отут хонугар,   
Икки ыйым алта уон хонугар,
Ґс ыйым тоІхол то±ус уон хонугар,
Тµірт ыйым сµµс сµµрбэ хонугар,
Биэс ыйым сµµс биэс уон хонугар диэри
Ат биэ курдук охсуґа оонньоотулар.

«Строптивый Кулун Куллустуур». 
М., 1985. –104-105 с.

Онтон Кµннµк Уурастыырап «Тойон Дьа±ары-
ма» диэн олоІхотугар хас да сиргэ бухатыырдар 
µс ыйы быґа охсуґаллар. Холобура:

Ґс ый
Торулуур то±ус уон хонугун
Усталаах-туоратын тухары
Турбакка-олорбокко,

Тохтообокко-сынньаммакка,
Тура тэбинэн туран охсустулар.

«Тойон Дьа±арыма». –Якутскай, 1959. –234 с.
Ити курдук тэІ кыахтаах бухатыырдар олоІ-

хо±о биир ый орулуур отут хонугун эрэ устата 
буолбакка, µс, биэс ый устата тура тэбинэн 
туран охсуґаллара диэн кэпсэнэр. 

Аны туран былыргы ібµгэлэрбит хонугу, сы-
лы-дьылы ый, кµн эргиирин кытта бэркэ диэн 
дьµірэлии тутан аа±аллара сіхтірір. Ый эр-
гииринэн аахтахха биир ый 29-30 хонуктан 
турар. Православнай итэ±эл киирбитин да 
кэннэ урукку олох-дьаґах, быґыы-майгы, µлэ-
хамнас улаханнык уларыйбакка аар айыл±а 
хаамыытынан, эргииринэн салайтаран устар-
уларыйар. Арай кµннээ±и µлэ-хамнас са±а ла-
ныыта, бµтµµтэ, кус-хаас кэлиитэ, булт кэмэ-
кэрдиитэ, сайын, кµґµн, кыґын, саас эргиирэ 
барыта православнай итэ±эл таІараларын кытта 
сіп тµбэґиннэрэн чуолкайданан биэрбиттэр.

Ол курдук, сайын кэлиитэ Ньукуола кµнµн, 
кµґµн кэлиитэ иккис-µґµс Ыспааґаптар кµннэрин, 
кыстыкка киирии Сэмэнэп кµнµн, кыґын кэлиитэ 
Бокуруоп кµнµн, саас кэлиитэ Баґылай таммахсыт 
кµнµн кытта сіп тµбэґиннэриллибиттэр. Бітµрµіп 
кµнµн эргин окко киирэллэр. Миитэрэйэп, 
Мэхээлэйэп кµннэрин икки ардыгар идэґэ сµі-
ґµнµ іліріллір, муус аннынан муІхалаан бµ-
тэллэр. Бастакы Охонооґойоп эргин тымныы 
бастакы муоґа тостор, Дьігµірэйэп кµнµн эргин 
бастакы чыркымай, эрдэтээ±и кус-хаас кэлиитэ 
са±аланар. Саар Кістікµµн кµн андылыы кии-
рэллэр. Ити курдук кэм-кэрдии хаамыыта оннун 
булан чуолкайданар. Ыйдарбыт да ааттара 
саха киґитин кµннээ±и оло±ун-дьаґа±ын, µлэ-
тин-хамнаґын кытта ыкса сибээстээхтэр. Са-
ха сылын-дьылын са±аланыыта, бастакы ый, 
алтынньы ыйтан тіттірµ аахтахха, сайын 
кэлиитин кытта сіп тµбэґэр. Сахалар былыр 

БЫЛЫРГЫ САХАЛАР 
КҐНҐ-ДЬЫЛЫ ААЎЫЫЛАРА
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сайын кэлиитин Ньукуола таІара кµнµн кытта 
алтыґыннараллара. Оччотугар, хас биирдии 
ый отут хонуктаах диэн аа±ар буоллахха, са-
халар халандаардара, быґа барыйан, маннык 
кірµІнэнэр.

СайыІІы ыйдар:
Ыам ыйа – билиІІи ыам ыйын 21 кµнµттэн 

бэс ыйын 19 кµнµгэр диэри. Бастакы ыйы ба-
лык ыырын, сµіґµ µµтэ-аґа, ыама биллэрдик 
дэлэйэрин кытта сибээстииллэр.

Бэс ыйа – бэс ыйын 20 кµнµттэн от ыйын 
19 кµнµгэр диэри. Бу кэмІэ бэс сутукатын бэ-
лэмнииллэр.

От ыйа – от ыйын 20 кµнµттэн атырдьах ыйын 
18 кµнµгэр диэри. Бу кэм сахаларга от µлэтин 
µгэнэ. Былыр сахалар Бітµрµіп, билиІІитинэн 
от ыйын 12 кµнµн, кэнниттэн окко киирэллэрэ.

КµґµІІµ ыйдар:
Атырдьах ыйа – атырдьах ыйын 19 кµнµттэн 

бала±ан ыйын 17 кµнµгэр диэри. От кэбиґиитин 
кэмэ. Сахалар урут от кэбиґиитин хойут са±алыыр 
этилэр. От бугулунан бэрт уґуннук турара.

Бала±ан ыйа – бала±ан ыйын 18 кµнµттэн 
алтынньы ый 17 кµнµгэр диэри. Бала±ан ыйын 
14 кµнµттэн, православнай итэ±эл быґыытынан 
Сэмэнэп кµнµттэн, кыстыкка маассабай кіґµµ 
са±аланар. Тайах булда са±аланар.

КыґыІІы ыйдар:
Алтынньы ый – алтынньы 18 кµнµттэн сэ-

тинньи 16 кµнµгэр диэри. Бокуруоп кµн, ал-
тынньы 14 кµнµгэр, кµнµскµ аґылыкка диэри 
кµґµн, аґылык кэннэ кыґын са±аланар диэн 
кырдьа±астар кэпсэтэр буолаллара. Онон 
сахалар кыґын кэлиитин айыл±а эргиирин кытта 
сіп тµбэґиннэрэн аа±аллара кістір.

Сэтинньи ый – сэтинньи 17 кµнµттэн ахсынньы 
16 кµнµгэр диэри. ОлоІхо±о кістірµнэн сэ-
тинньи ый иэс-кµµс аахсыытыгар, саІа ыал 
µіскээґинигэр табыгастаах кэм быґыытынан 
ойууланар.

Ахсынньы ый – ахсынньы 17 кµнµттэн тох-
сунньу 15 кµнµгэр диэри.

Тохсунньу ый – тохсунньу 16 кµнµттэн олунньу 
14 кµнµгэр диэри.

Олунньу ый – олунньу 15 кµнµттэн кулун ту-
тар 16 кµнµгэр диэри. Бу ыйга тымныы о±уґун 
муостара тостор, кыґын бµтэр. Таммахсыт Ба-
ґылай кµнµттэн, кулун тутар 13 кµнµттэн, саас 
са ±аланар. Холобура былырыын, университет 
µірэ нэр дьиэтин (ГУК) кырыыґатыттан бас-
такы таммахтар кулун тутар 14 кµнµгэр 
таммалаабыттара.

КыґыІІы ыйдар ханнык да анал ааттара 
суох. Бу кэмІэ урукку бэлэминэн, хаґааґынан 
аґаан-сиэн, µлэлээн-хамнаан олороллор. Бµтэн 
биэрбэт сµрµн µлэ-хамнас кэнниттэн кыґыІІы 
уґун киэґээлэри, тµµннэри олоІхо, остуоруйа 
ис тэн, хабылыктаан, тыксааннаан, таабырын 
таайсан, таІха иґиллээн, Даарыйа эмээхсин 
алыптаах, кэтэґиилээх сэґэнин-сэппэнин сэІээ-
рэн атаараллара.

Сааскы ыйдар:
Кулун тутар ый – кулун тутар 17 кµнµттэн 

муус устар 15 кµнµгэр диэри. Сылгы барахсан 
саха±а бастыІ баайбыт, µІэр-сµктэр таІарабыт 
буолара мантан да кістір.

Муус устар ый – муус устар 16 кµнµттэн ыам 
ыйын 15 кµнµгэр диэри. Сылаас буолан, бала±ан 
тµннµгµн мууґа ууллан, чарааґаан уґуллар, 
уларытыллар, биитэр сайыІІы сµлµµдэ, онтон 
да атын тµннµгµ олордоллор.

Тиргэ ыйа – ыам ыйын 16 кµнµттэн ыам ыйын 
20 кµнµгэр диэри. Бу туґунан А.И. Гоголев 
«Историческая этнография якутов» диэн кини-
гэтигэр Сунтаар киґитэ И.В. Гурьев биэрбит 
матырыйаалларыгар оло±уран суруйар (Гоголев 
А.И. Историческая этнография якутов. –Якутск: Якут-
ский государственный университет, 1983. –с. 7). 
Сайын кэлиэр, сыл са±аланыар диэри хаалбыт 
а±ыйах кµн кэмигэр сааскы кус хойуутук кэлэр. 
Бу кэми туґанан ібµгэлэрбит, саа сэбэ кэмчи 
кэмигэр, куґу тиргэнэн бултууллара.

Дьэ бу курдук биґиги ібµгэлэрбит кµнµ-дьы-
лы аа±ан-суоттаан олорбуттар. Маны таґынан 
инникитин хайдах дьыл кµµтµллэрин, µгµс µйэ-
лэргэ кэтээн кірін, араас бэлиэлэринэн бил-
гэлээн билэллэрэ. Ол туґунан туспа сэґэн.

В.В. ВИНОКУРОВ,
философскай наука кандидата.
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ТАЛБА ААНА ТАЛААНЫНАН 
КИЭў СИРДЭРИ ТЭЛЭЙЭР

Чычымахха тиийээппитин оскуола дириэктэрэ: «Эґигини нэґи-
лиэк пит ытыктанар ыалыгар, дьоґун-мааны Никифоровтарга тµ-
ґэрэр буоллубут», – диэн тµµн µіґэ бэрт эйэ±эс майгылаах, 
60-тан тахсан эрэр, билигин да олох µіґµгэр сылдьан барыны 
тэрийсэ, нэґилиэктэрин туґугар µлэлэґэ, эдэрдэргэ кімі-сµбэ 
буолар Ааналаах Бµітµргэ илдьибиттэрэ.

Сэґэнтэн сэґэн са±ыллан, кэпсээнтэн кэпсээн тіріін тахсан, 
дьиэлээх хаґаайкабыт µµттээх чэйин ууна-ууна айан сылаатын 
букатын да умуннарбыта. Эдэр поэт Яна Байгожаева кыыґынаан 
утуйан буккураан хаалбыттарын кэннэ, аны Аанабынаан салгыы 
хаартыскалаах альбомнары бэрийэн, туох ыалга кэлэн олорорбун 

ол тµµн толору билбитим.
Никифоровтар биэс о±олоро ити дьиэ±э 

биэ бэйдэнэн, µірэх суолун тутуґан, µлэґит 
дьон, ыал-кµµс буолбуттар. Ґс о±о куоракка, 
иккитэ ХаІалас улууґугар олохторун оІосту-
буттар. Ааналаах Бµітµр  сайынын сибэккинэн 
симэнэр тиэргэннэрэ сиэн о±онон туолар. 

Кµіххэ кµілэґийэ оонньоон, эбээ суоратын, 
кµір чэ±ин мотуйан, эґээ илимиттэн эмис быч-
чыкынан мааныланан, кµґµнµн куораттарыгар 
кµµс-сэниэ ылан тінніллір.

Никифоровтар ааспыт сылтан іссі «Эбэ, эґэ 
сынньалаІ лаа±ырын» µлэлэтэн, нэґилиэктэн 
уон о±ону µс нэдиэлэ иІэмтэлээхтик аґатан, 

сахалыы сиэри-майгыны иІэриигэ сµрэх тэ-
рин сылааґын анаабыттар. Ити махталлаах 
µлэлэригэр эбээ Аана бэйэтэ салайар «Тал-
баана» тµмсµµтэ эмиэ кыт тыыны ылбыттар.

Ол курдук РФ Худуоґунньуктарын чилиэнэ, 
но руот эмчитэ, булчут К.И. Михайлова олус ум-
сугутуулаахтык булт µірµйэхтэрин, айыл±аны 
кыт та хайдах алтыґан сылдьыыны, эмтээх от 
араа ґын билиґиннэрбит. Оґуокайдьыт, то йук-
сут А.А. Богдокумова хомуска уонна са халыы 
норуот ырыатын µірэппит. Учуутал идэлээх 
эбэ М.Н. Ива нова оригами кырыйарга, эмчит 
идэлээх эбэ Л.И. Мор довская ыраас-чэбэр 
буолуу µірµйэхтэрин иІэр  бит. Оттон Анна 

Анна Николаевна 
Америка±а.

«Эбээ, эґээ» лаа±ыра µтµі сынньалаІы биэрбитэ. Эґээ Бµітµр оттуурга µірэтэр.



72 Чолбон 3 №-рэ 2015

ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА

Николаевнабыт кэргэнэ, Петр Се менович, 
о±о лор ааттыылларынан Эґээ Бµітµр саха 
эр киґитин µлэ±э сатабылларын, чуолаан суу-
гуначчы куурбут оту мунньан хайдах кэбиґэри, 
тµстµµрµ µірэппит.

Никифоровтар киэІ-куоІ дьиэлэрин орто 
хоґугар, кµн уота сырдык, сылаас сырал±анын 
кутар сиригэр дьиэлээх хаґаайка µлµґµйэн 
олорон иистэнэр сирэ эбит этэ. Умсул±ана 
уґугунна±ына, аґыыр диэни умнан туран 
иистэнэрин, µµттээх чэйин хаста эмэ сылытан 
кірі-кірі о±онньоро эрэйдэнэрин иллээх ыал 
ийэтэ кµлэ-кµлэ сэґэргиир. «Атах тэпсэн оло-
рон чэйдиирин астынар ээ», – диир эйэ±эс 
бэйэлээхтик Бµітµрµгэр мичээрдээн баран.

– О±онньорбун о±олоро куоракка о±о кір-
діріірµ ыІырбыттарын буолумматым. Ол 
боппуруоґу итиннэ бэйэ±ит хайдах эмэ бы-
ґаарыІ», – диэн кыргыттарбар эттим, – диир 
Анна Николаевна.

– Эмиэ да сіп курдук, – диибин ол санаа±а 
олорсон, сааґы баттаґа µлэлээн хаалар тол-
куйдаах киґини ійдіін.

– Хайдах икки аІы барыахпытый? Урут 
от  тон сорохторун сылы эргиччи бµібэйдиир 
буоларбыт… Сайын устата кірібµт ээ. – 
Нэґилиэк µлэтигэр араас тµбµктээх, сааґыран 
эрэр эбээ ылыннарыылаах тык эппитэ.

Анна Николаевна тірµттээн µлэлэтэ сыл-
дьар «Талбаана» тµмсµµ µлэтэ республика±а 
биллэрин таґынан, іссі Хабаровскайга Но-
руоттар икки арды ларынаа±ы бэстибээл кыт-
тыылаа±а буол бута. Икки сыллаа±ыта Аме ри-
ка±а тиийэ бара сылдьыбыттара. Джу зеповскай 
экспедиция (Йохан сон) 115 сылыгар аналлаах 
бырайыак чэрчитинэн Тааттаттан ха ґыа да 
буолан саха таІаґын, туттар тэрилин били-
ґиннэрбиттэрэ. Гала-кэнсиэргэ кыттыбыттара. 

Америка±а, «Норуот тыыннаах музейа» 
диэн естественнэй история музейыгар тµІ 
былыр, кинилэр Таатталарыттан, баай Оруо-
ґуттар аймах тарыттан ылыллыбыт таІас-
сап кинилэри бµтµн µйэнэн урутаан кэлэн 
хараллан сытарын олус долгуйа кірбµттэрэ. 
Кинилэр ити музейга Дэбдиргэттэн мас ууґа 
С.Е. Оросин чочуйбут µс атахтаах чороонун 
бэлэхтээбиттэрэ.

Ааспыт сыллаахха Анна Николаевна тµм-
сµµтµн сорох чилиэннэрин кытта «Вар шава±а 
сандал саас» диэн тэрээґиІІэ эмиэ тіріібµт 
норуоттарын култууратын, искусствотын киэІ-
ник сырдатан тіннµбµттэрэ.

Билигин кµн уґаан, сандал сааспыт чугаґаата. 
Анна Николаевна иистэнэр хоґун тµннµгµнэн 
кµлµм кµн ча±ыл сырдык сардаІаларын кутан 
эрдэ±э. Оло±у ис иґиттэн иэйэ таптыыр Анна, 
Талба Аана ортоку хоґугар иистэнэ, кімµс 
сабы сыыйа олорон туох эрэ кэскиллээ±и, 
µйэлээ±и тэнитиигэ эмиэ ійµн-санаатын тµмэ, 
сааґылыы олордо±о буолуо диэн саныыбын 
кµн бµгµн.

Анна ВАРЛАМОВА,
суруйааччы.

Омук сиригэр экскурсия.

Быыстапка кэмигэр.
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Күннэр-дьыллар күөх халлаан урсунугар быс-
тах былыттар усталарын курдук олус да түргэнник 
ааһаллар эбит. Ол ордук сааһырдаҕыІ аайы 
өйгүттэн санааҕыттан ааспат-арахпат уйа±ас 
ійдібµл буолан иһэр.

Ону барытын оскуолаҕа бииргэ үөрэммит 
та баарыстарыҥ-доҕотторуІ тустарынан сыр-
дык санаа иэйиитэ ситимниир. Ол курдук Аҕа 
дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии сылларыгар 
Ньур ба улууһун Малдьаҕар түөрт кылаастаах 
оскуолатыгар бииргэ үөрэммит до±орбун, Коля 
Григорьевы ахтабын. Төһө да ол сылларга хор-
гуйуу-аччыктааһын кэмигэр үөрэннэрбит, оч-
чотооҕу оҕо сааспыт сылааһынан сыдьаайар. 
Биһиги үс быстыспат доҕордуулар этибит: Коля, 
Ваня уонна мин. Үһүөн түөрт биэрэстэлээх 
сиртэн сылдьан үөрэнэрбит. Таҥас-сап оччолорго 
быстар мөлтөҕө, ол эрээри бары куобах ти-
риититтэн таҥастаах буоламмыт ахсынньы-тох-
сунньу будулҕаннаах тымныыларын этэҥҥэ 
аһа рарбыт. Уолаттар ийэлээхтэр эрэ этэ, онон 
хас сарсыарда аайы мин кыра өйүө дуомун 
аҕаларбын сүрдээҕин күүтэллэрэ. Убайым Савва 
Дмитриевич оччолорго холкуос салайааччыта 
этэ, онон уора-көстө табаарыстарбын итинник 
«күндүлүүр» эбитим буолуо. Онтон өрөбүл 
күн үксүн кинилэри кытта атаарарым. Ийэлэрэ 
ферма±а үлэлииллэрэ. Онон эмиэ кинилэргэ 
уора-көстө күөрчэҕинэн күндүлүүллэрэ. Ону 
даҕаны букатын чып кистэлэҥинэн.

Уолаттар сэрии кэнниттэн холкуос тутаах үлэ-
һиттэрэ буолбуттара. Хомойуох иһин, Ваня эдэр 
сааһыгар олохтон туораахтаабыта. 

Онтон иккис атаһым Коля, Николай Акимович 

ОҔО СААҺЫМ 
АХТЫЛҔАННААХ АРГЫСТАРА

Сэрии сылын тулаайахтарыгар ананар

Григорьев, бочуоттаах сынньалаҥҥа тахсыар 
диэри уһун кэм устата нэһилиэгэр тыа ха-
һаайыстыбатын биир тутаах салайааччытынан 
өр сылларга үлэлээбитэ. Билигин төрөөбүт-
үөскээбит сириттэн харыс хамсаабакка элбэх 
оҕо эһэ, хос эһэтэ буолан быр-бааччы олорор. 
Билигин даҕаны төһө кыалларынан, тыа киһитин 
сиэринэн, сылгы-сүөһү тутар.

Николай Акимович – ураты сэмэй майгылаах 
киһи. Кини оҕо сааһыттан кырыымчык олох 
кы һалҕатын этинэн-хаанынан толору билбит 
киһи буолан, өр сылларга салайааччы да буо-
лан олорон, нэһилиэгим дьонун-сэргэтин олоҕо 
тубустар эрэ диэн бигэ санаалаах үлэлээбитэ. 
Дьэ, ол иһин билиҥҥэ диэри кимтэн даҕаны 
хоргутуу-хомуруйуу тылларын истибэккэ кэллэҕэ. 
Онтон ордук дьол-соргу салайааччы киһиэхэ 
хайдах тиксиэй? Ол иһин атаспынан олус диэн 
киэн туттабын.

Мин бэһис кылаастан тохсус кылааска диэ ри 
Үөһээ Бүлүү орто оскуолатыгар (билигин Ю.Н. 
Прокопьев аатынан орто оскуола) үөрэммитим. 
Ити кэм устата бииргэ үөрэммит оҕолорбуттан 
ордук чугастык табаарыстаспыт доҕотторбунан 
Сеня Гаврильев, Иван Анисимов, Елена 
Дмитриева, Иван Ласточкин, Клавдий Корякин 
уонна Саша Сунтаров буолбуттара. Бары да 
олус сэмэй, көрсүө, үтүөкэн майгылаах оҕо-
лор этэ. Сеня Гаврильев кылаас бастыҥ үөрэ-
нээччитэ, айылҕаттан билиигэ-көрүүгэ ула хан 
сыһыаннаа±а Благовещенскайдааҕы меди цин-
скэй институту уґулуччу ситиһиилээхтик бү-
тэрбит Сеня Гаврильев медицинскэй нау ка 
док тора, Елена Дмитриева уонна Ваня Ани-
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си мов – наука кандидата буола үүммүттэрэ. 
Елена барахсан олохтон олус эрдэ туораабыта. 
Аҕыйах кэминэн докторскай диссертациятын 
көмүскүөхтээҕэр тиийээхтээбэтэ±э. Елена оҕо 
сэллигин үөрэтэн-чинчийэн наукаҕа ураты 
улахан кылааты киллэрбитэ.

Онтон Ваня Анисимов өр сыллар устата 
Дьокуускайга сэллик ыарыыны үөрэтэр научнай 
тэрилтэни салайар буолан быыс-арыт буолбакка 
уонна эмискэ олохтон туораан өр сыллаах 
чинчийэр үлэтин түмүктээбэтэҕэ. 

Онон оччотооҕу Үөһээ Бүлүү оскуолатыгар 
түөрт сыл бииргэ үөрэммит оҕолортон икки 
наука доктора уонна икки наука кандидата 
тахсыбыта сэдэх соҕус көстүүнэн буолара. 
Итиннэ барытыгар сүрүн төһүүнэн биһигини 
ол кэмҥэ олус үрдүк билиилээх, үтүөкэннээх 
учууталлар үөрэппиттэрэ буолара саарбаҕа 
суох. Ордук уһулуччу кыһамньыны нуучча 
тылын баһылааһыҥҥа Вера Георгиевна Чи-
ряева уурбута. Оччолорго оройуон барытын 
да үрдүнэн нуучча дьоно бэрт аҕыйах этилэр. 
Онон нууччалыы кэпсэтиини аҥардас оскуолаҕа 
эрэ истэрбит.

Вера Георгиевна үөрэтэрин устата бэрт 
аҕыйах эрэ тылы сахалыы кыбытара. Саамай 
кэрэхсэбиллээҕэ нуучча суруйааччыларын уус-
уран айымньыларын кэрэхсээн ааҕарга сүбэ-
лиирэ уонна ааҕыллыбыты кэпсииргэ (хай дах 
айымньы ис хоһоонун өйдөөбүтү) үөрэтэрэ. 
Би һиги кылааска нуучча тылыгар Сеня, Елена 
уонна Саша олус дьоҕурдаахтара. Мин олус 
сөҕөр этим Саша Сунтаров (төрөппүттэрэ 
үөрэх диэҥҥэ сыстыбатах дьоннор) олус элбэх 
нууч  чалыы уус-уран айымньыны ааҕарыттан. 
А.Фадеев «Молодая Гвардия» романын туһунан 
олус ымпыктаан-чымпыктаан туран кэпсиирэ. 
Олег Кошевой уһун тыыннаах анда±ар этиитин 
олус өрө көтөҕүллэн туран ааҕара. Онтон мин 
курдук дьоннор оннук уһун нууччалыы этиини 
өйбүтүгэр тутуохтааҕар, аҕыйах тыл лаах нууч-
чалыы хоһооннору бэрт эрэйинэн орой бутугар 
хатыырбыт.

Биһигини кытта, арааһа сэттис кылаастан, 
Клавдий Корякин диэн олус кыраһыабай, 
бэрт көрдөөх майгылаах кыанар ыаллар 
(аҕата оройуон тутаах салайар үлэһитэ) оҕо-
лоро үөрэммитэ. Таҥна-сапта да сылдьара 

биһигиттэн тупсата. Мин өйдүүрбүнэн Клавдий 
эрэ көстүүмнээх уонна чаһыылаах этэ. Кини 
оннук «туспа» дьонноох да буоллар, биһигини 
кытта олус ыкса доҕордоспута. Хаһан даҕаны 
«туспатын» туһунан биир эмит тылы эппитин 
өйдөөбөппүн. Уопсайынан, Клавдий бэрт сотору 
кэм иһигэр биһиги табаарыспыт, истиҥ доҕорбут 
буолбута.

Иван Ласточкин олус сэмэй, ханна да бил-
лэ-көстө сатаабат тыа уолчаана этэ. Кэн ники 
Омскайдааҕы тыа хаһаайыстыбанный ин сти ту-
тун бүтэрэн, дойдутугар кэлэн идэтинэн уЇуннук 
агрономнаабыта. Үлэтигэр эрэ олоҕун бүтүннүү 
анаабыта уонна «Саха АССР үтүөлээх агронома» 
диэн үрдүк бочуоттаах ааты ылары ситиспитэ. 
Хомойуох иһин, кини саамай үлэлиир кэмин 
чып чаалыгар сылдьан олохтон туораабыта...

Мин төрөөбүт Ньурбам оройуонуттан кэлэн 
Үөһээ Бүлүү оскуолатыгар үөрэммитим. Дойдубар 
нуучча тылыгар күһүҥҥүлээх уонна ону кыайан 
туттарбакка бэһис кылааска хатылаан үөрэнэн 
турардаахпын. Туґугар ити хомолтолоох суол. 
Ол эрээри иккистээн «чиҥэтэн» үөрэнии кэнни-
ки билиигэ-көрүүгэ кыттарга үчүгэй эрэ өттүнэн 
буолбута. Хатылааһын «дьиктитэ» итиннэ сыт-
таҕа...

Дьоннорум 1950 сыллаахха Үөһээ Бүлүүттэн 
Эдьигээн оройуонугар үлэлии барар буоланнар 
Дьокуускай куорат иккис нүөмэрдээх орто 
оскуолатыгар үөрэхпин салгыыр буолбутум. 
Ол сылларга бу оскуола Саха сирин барытын 
үрдүнэн киэҥник биллэрэ. Манна республика 
араас улуустарыттан кыаммат-түгэммэт аймах-
тардаах оҕолор кэлэн үөрэнэллэрэ. Ордук 
элбэх оҕо хоту дойдуттан, Кэбээйи, Чурапчы 
уонна Мэҥэ-Хаҥалас оройуоннарыттан кэлэн 
үөрэхтэрин салгыыллара. Бу үгүстэрэ сэрии 
тулаайахтара, эбэтэр быста дьадаҥы ийэлээх-
аҕалаах эдэр ыччат этэ.

Оччолорго 2-с оскуолаҕа олус күүстээх 
педагогическай коллектив үлэлиирэ. Оскуола 
директора Роман Михайлович Поскачин, завуч 
Николай Васильевич Егоров, физкультура 
учуутала Степан Павлович Петров (республикаҕа 
сэрии иннигэр күүстээх хайыһардьытынан киэҥ-
ник биллибит) ааттара куоракка эрэ буолбакка 
бүтүн Саха сирин үрдүнэн биллэллэрэ.

Үөһээ Бүлүүгэ ахсыс кылааһы үчүгэйдик бү-
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тэрбит буоламмын улахан мэһэйи көрсүбэккэ 
манна үөрэхпин саҕалаабытым. Өссө аҕыйах 
кэм иһигэр комсомольскай тэрилтэ биир ак-
тивнай чилиэнэ буолбутум, манна үөрэнэр 
тыа уолаттарын кытта түргэнник бодоруһан 
доҕордуу истиҥ сыһыаннары олохтообуппут. 
Интернакка олорор буоламмыт бэйэ-бэйэбитигэр 
үөрэхпитигэр көмөлөһөрбүт, бииргэ киинэҕэ, 
театрдарга кэмиттэн кэмигэр сылдьарбыт. Са-
ха драматическай театрыгар сылдьан са ха 
уһулуччулаах артистарын Слепцовтары, Хо-
дулову, Решетниковы, Васильевы, талааннаах 
ырыаһыттары Егорованы, Прибыловы көрөр 
чиэс кэ тиксэрбит. Аны күннэтэ ахсын улаханнык 
уочараттаан туран, Республикатааҕы оҕо биб-
лиотекатыгар сылдьан төһө кыалларынан уус-
уран литератураны ааҕар кыахтаммыппыт. 
Итин тэн ордук туох дьоло кэлиэй Бүлүү түгэ-
ҕиттэн кэлбит түҥкэтэх киһиэхэ?

Маҥнайгы сылтан интернат биир хоһугар түөрт 
буолан олорбуппут: Коля Дыдаев (Чу рапчыттан), 
Коля Попов (Хаҥаластан), Иван Гаврильев (Сун-
таартан) уонна мин (Ньурбаттан). Бу оҕолор 
айылҕаттан бэриллибит дьо±урдаах этилэр. Коля 
Дыдаев олус үчүгэйдик араас былакааттары су-
руйара. Черчение уруо гар ки ниэхэ тэҥнээх суо-
ҕа. Баяҥҥа бэркэ оон ньуура, онтон улахан уус 
дьоҕурдааҕын ту һу нан этэ да барыллыбат: ин-
тернат оҕолорун хаарбах чаһыыларын барытын 
көрөн-истэн, «абырахтаан» биэрэрэ.

Коля үөрэҕин бүтэрбэккэ эрэ армияҕа ыҥы-
рыллыбыта. Онно ытык иэһин толорон кэлээт, 
Рига куораттааҕы авиационнай училищеҕа 
киирэн, бүтэрэн авиа-механик идэлэнэн элбэх 
сыллар устата Чурапча авиапордун тутаах 
үлэһитэ (салайааччыта) буолбута. Киниэхэ 
«Авиация үтүөлээх үлэһитэ уонна ветерана» 
диэн бочуоттаах аат иҥэриллибитэ. Коля күлэ-
күлэ кэпсииринэн: «Бочуоттаах аат муох курдук 
элбэх, онтон илиигэ туттуллара кэмчи соҕус».

Коля Дыдаев оҕо сааһыттан бэрт холку 
майгылаах, кыыһырар-тымтар диэн киниэхэ 
«ыалдьыттаабатах» киһитэ. Коля дьон-сэр-
гэ ортотугар биир эмэ тылы эрэйинэн бык-
тарар сэмэй киһи. Онтон ыкса билсистэххэ, 
доҕордостоххо Коля курдук бүппэт көрдөөх 
кэпсэллээх киһини буларыІ уустук буолуо.

Коля Попов араатардыырга – салайарга 

айылҕаттан айдарыллан төрөөбүт Хаҥалас 
бэртээхэй ыччата этэ. Бу үөрэнэрин тухары (ахсыс 
кылаастан саҕалаан) оскуола комсомольскай 
тэрилтэтин солбуллубат салайааччыта этэ. Кини 
сахалыы да, нууччалыы да кутан-симэн олус 
чаҕылхайдык этэрэ-тыынара. Онтон үөрэҕин 
ыллахха туочунай бэридимиэттэргэ ортотук эрэ 
үөрэнэрэ, онтон гуманитарнайдарга – Коля кө-
ҥүл көччүйэр ходуһалара буоллаҕа.

Үөрэҕин бүтэрээтин ыраах биир хотугу уһук 
оройуоҥҥа комсомол оройуоннааҕы тэрилтэтин 
тутаах салайааччытынан анаммыта. Онтон пар-
тия ыҥырыытынан Саха сирин биир соҕуруу 
оройуонугар бөдөҥ совхоз директорынан анам-
мыта. Хомойуох иһин, Коля онно үлэлии сыл-
дьан, билигин туох кистэлэҥэ кэлиэй (кини 
олохтон туораабыта быданнаата), уоттаах 
утахха чугаһаабыта. Онон салайар үлэттэн 
туоратыллыбыта. Элбэх оҕолоох ыал аҕата 
буолбута, онон үөрэҕин салҕаабатаҕа (онтон 
олуһун диэн хомойор этэ). Дьэ, ити курдук олох 
обургу очуругар-чочуругар охсуллан Николай 
Васильевич Попов дьо±урун, кыа±ын ситэри 
туґаммата±а.

Иван Гаврильев уһулуччу үчүгэйдик уру һуй-
дуура. Оскуола хаһыатын хаһан да сол бул-
лубат кылаабынай худуоґунньуга этэ. Оч чо-
лорго куорат бары оскуолаларын хабан ос куола 
хаһыатын таһаарыыга күрэхтэһии ыытыл лара. 
Онно биһиги оскуола мэлдьитин миэс тэлэһэрбит, 
бу ситиһиигэ биир улахан оруо лу Иван бэртээхэй 
уус-уран таҥыыта оон ньуура саарбаҕа суох. 
Кини төһө да итиннк уруһуйдуурга талааннааҕын 
үрдүнэн, Мичурин аатынан куораттааҕы плодо-
вай-яблочнай институкка үөрэ нэ киирбитэ. Үр-
дүк үөрэҕи ситиһиилээхтик бүтэрэн, Покров-
скай дааҕы селекционнай станцияҕа са халартан 
аан маҥнайгынан дьаабылыканы үүн нэриинэн 
дьа рыктаммыта. Онтон олоҕор та быллыбакка 
(оҕолорун сүтэрэн) Иван кэргэнин дойдутугар 
соҕуруу барарга күһэллибитэ. Онно эмиэ идэ-
тинэн үлэлээбитэ уонна кандидат скай дис сер-
тацияны ситиһиилээхтик көмүскээбитэ. Ки ни 
айылҕаттан бэриллибит уруһуйдуурга та лаанын 
туһаммыта буоллар, бука, эмиэ норуотугар сүп-
пэт-өспөт өйөбүнньүк үлэлэри хаал ларыа эбитэ 
буолуо.

Интернакка биир уопсай дьиэҕэ олорбут 

УЛУУ КЫАЙЫЫ 70 СЫЛЫН КЈРСЈ



76 Чолбон 3 №-рэ 2015

доҕотторбуттан үтүө-мааны өйдөбүлү Елисей 
Окороков, Юрий Ларионов, Ефим Константинов, 
Иван Лукин уонна Иван Тарасов хаалларбыттар.

Елисей Окороков (Амма ыччата) туочунай 
бэридиэмиэккэ ураты ситиһиилээхтик үөрэм-
митэ, чэпчэки атлетикаҕа бэртээхэй сүүрүк 
уонна уһуну ыстанааччы буола үүммүтэ. Ки-
ни Ефим Константиновтыын (Ньурба ыч-
чата) Сталинградтааҕы тутуу институтун сити-
һиилээхтик үөрэнэн бүтэрбитэ. Үөрэҕин бүтэ рэн, 
Дьокуускайдааҕы государственнай универси-
тет техническэй факультетыгар до цеҥ ҥа тиийэ 
үүм мүтэ, партийнай тэрилтэ салайааччыта 
буол  бута. Кини университекка саамай уустук 
«Сопромат» курдук ыарахан-уустук предмети 
ааҕарын студеннар олус сэргээн-сөбүлээн ис-
тэллэрэ. Кэнники университет рек тора буол-
бут, профессор, техническай наука доктора, 
академик В.В. Филиппов этэринэн, бу предмети 
Елисей Архипович курдук үрдүк таһымнаахтык 
ааҕар лекторы оннооҕор кини Москваҕа да 
үөрэнэ сылдьан да истибэтэҕим диэн этэн 
турардаах. Василий Васильевич үчүгэйдик үөрэ-
нэр буолан, Москваҕа көһөрүллэн онно үөрэҕин 
түмүктээбит.

Хомойуох иһин, Елисей Архипович аһыы 
утахха ылларан талаанын ситэ туһаммакка эдэр 
сааһыгар Орто дойду олоҕуттан огдолуйбута.

Ефим Константинов Елисейдыын бииргэ 
үөрэҕин бүтэрэн кэлээт, олоҕун-үлэтин бэрт 
уустук, саха киһитигэр сэдэх муосталары тутуу 
уонна суолу оҥоруу дьыалатыгар анаабыта. 
Бөдөҥ салайааччы быһыытынан Халыма 
автомобильнай суолун трассатын көрүүгэ-
харайыыга, муосталары тутууга үйэ аҥаарын 
устата тиһигин быспакка үлэлээбитэ. Ефим 
Васильевичка «Республика үтүөлээх тутааччыта» 
аат иҥэриллибитэ. Кини ити тэрилтэҕэ үлэлээбит 
кэмнэрин туһунан икки бэртээхэй ахтыы ки-
нигэлэрин («Халыма муосталара», «Халыма 
суола») кэнники сылга суруйан таһааттарда.

Ефим Васильевич киһи киэнэ кэрэтэ, мэлдьи-
тин үөрэ-көтө сылдьар, табаарыстарын туһугар 
ууга-уокка да киирэрин кэрэйбэт үтүөкэннээх 
доҕорбут быстах быһылааҥҥа түбэһэн били-
гин улаханнык эмсэҕэлэнэн, доруобуйата са-
тарыйан суорҕан-тэллэх киһитэ буолла. Ол 
ханнык эрэ итирик урдус балыыһаҕа көрдөрө 

киирбит доҕорбутун быһаҕынан сэймэктээн ити 
айыылаах иэдээни оҥорбут. Билигин биһиги 
бииргэ үөрэммит табаарыстара Ефиммыт 
тапталлаах кэргэнин Неля Борисовна көрүүтүгэр 
киирбитин көрө-көрө улаханнык уйадыйабыт...

Юрий Ларионов (куорат ыччата) геолог-
буровик идэтин баһылаан сынньалаҥҥа тахсыар 
диэри нефть саппааһын үөрэтиигэ тµірт уонча 
сыл устата үлэлээбитэ. Саха дьонуттан биир 
маҥнайгынан «Геология үтүөлээх үлэһитэ» диэн 
бочуоттаах ааты сүгэр чиэстэммитэ.

Аны биир сэдэх, билиҥҥи кэмҥэ олус 
суолталаах инженер-энергетик идэтин баһы-
лаабыт киһинэн биһиги доҕорбут Марат Шепелов 
(Хаҥалас ыччата) буолар. Саамай дьиктитэ баар 
Марат билигин төрөөбүт-үөскээбит Өктөмүгэр 
бочуоттаах сынньалаҥҥа тахсан олорон кэтэх 
сүөһү иитиитинэн дьарыктанар.

Вячеслав Атласов (Уус Маайа ыччата) биһиги 
кылааска бииргэ төрөөбүт балтыныын Зояны 
кытта үөрэммиттэрэ. Кини эбэнки ыччата буолан, 
атаҕынан лаппа кыанара, куорат күрэхтэһиитигэр 
«куобахха» мэлдьитин бириистээх миэстэлэргэ 
тиксэрэ. Вяча (кинини ити курдук ааттыырбыт) 
Ленинградтааҕы  Герцен аатынан педагогическай 
институту ситиһиилээхтик бүтэрэн, дойдутугар 
(төрөөбүт оройуонугар) элбэх сыл устата совхоз 
директорынан олус таһаарыылаахтык үлэлээбитэ. 
Эбээн омугуттан тахсыбыт биир уһулуччулаах 
тыа хаһаайыстыбатын салайааччытыгар тиийэ 
үүммүтэ.

Вячеслав Васильевич Атласов хаһан баҕарар 
баары баарынан, суоҕу суоҕунан ханнык да үрдүк 
сололоох тойоттортон толлубакка, кэннинэн 
чугуруйбакка кэпсиирэ уонна кэпсэтиһэрэ. Ол 
сороҕор кини доруобуйатын туруга мөлтүүрүгэр 
төрүөт буолбута саарбаҕа суох. Вяча саамай 
күөгэйэр күнүгэр сылдьан тымыр-сүрэх ыарыы-
тыгар хаптаран, олохтон олус эрдэ туо раан, 
биһигини наһаа диэн соһуппута...

Биһиги кылаастан оскуолаҕа хойутаан үөрэхт-
эрин салҕаан киирбит оҕолорунан Чу рапчы 
ыч чаттара Иван Лукин уонна Иван Тарасов 
буолаллар. Сэрии сылларыгар төрөп пүттэрэ 
кыаммат-кырыымчык олохтоох буолан уолаттар 
хас да сыл устата үөрэммэккэ холкуоска 
үлэлээбиттэрэ. Онтон Иван Тарасов Чурапчы 
көһөрүүтүгэр түбэһэн ЭдьигээІІэ хара тыаны 
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кэрийэн бултаан айаҕын ииттиммитэ, кыаммат 
олохтоох дьонугар көмөлөспүтэ.

Иван Лукин уһанарга дьоҕурдаа±а, тутуу туруу 
үлэһитэ буола үүммүтэ. Дьэ, онтон билиигэ-
көрүүгэ баҕалара улахан буолан, Дьокуускай 
куоракка киирэн, бэрт эрэйинэн 2-с оскуолаҕа 
үөрэхтэрин салгыыр дьолломмуттара. Сайынын 
Күөх Хонууга киирэн оттууллара, ол быыһыгар 
куорат мас дьиэлэрин тутууга кытталлара. 
Сайын устата итинник улахан сыранан булбут 
харчыларын улахан өттүн элбэх кыра оҕолоох 
төрөппүттэригэр ыыталлара.

Кинилэр иккиэн математикаҕа уонна химия-
ҕа олус талааннаах этилэр. Иван Лукин Дьо-
куускайдааҕы педагогическай институт мате-
матикаҕа факультетын бүтэрбитэ. Талааннаах 
математик быһыытынан оройуонтан ыҥырыл-
лан Дьокуускайдааҕы Учуутал идэтин үрдэтэр 
институкка өр сыллар устата математика ка-
бинетын салайбыта.

Онтон Иван Тарасов соҕуруу биэс сыл үөрэнэн, 
Пермнааҕы тыа хаһаайыстыбатын институтун 
бүтэрэн, бэрт сэдэх «почвовед-агрохимик» диэн 
идэни баһылаан үйэ аҥаарын кэриҥэ Саха 
сирин почваларын үөрэтиигэ анаабыта.

Уолаттартан суут-сокуон идэтин баһылаабыт 
киһиннэн Иван Шадрин буолар. Кини Ленин-
градтааҕы государственнай университет юриди-
ческай факультетын бүтэриэҕиттэн мэлдьи тин 
кэриэтэ үрдүкү салайар үлэлэргэ бэрт өр кэм 
устата үлэлээбитэ. Иван Петрович Шадрин 
Дьокуускай куорат прокуроруттан са ҕалаан 
Рос сийскай Федерация Прокуратуратын колле-
гиятын чилиэнигэр тиийэ үүммүтэ. Үлэлии 
сылдьан ситиһиилээхтик юридическай наукаҕа 
кандидатскай диссертацияны көмүскээбитэ.

Саха сирин үрдүнэн киэҥник спортивнай 
журналист быһыытынан биллибит киһинэн Иван 
Кычкин буолар. Ваня үөрэнэ сылдьан бэрт 
тэтиэнэхтик 100 миэтэрдээх дистанция±а сүүрэрэ. 
Ол эрээри күүскэ эрчиллэрин соччо сөбүлээбэт 
буолан, күрэхтэһиилэргэ үрдүкү миэстэҕэ тах-
с ыбатаҕа. Ваня олус бэһиэлэй майгылаа±а, 
ордук саха тылын уонна история уруоктарыгар 
араас бэтиэхэлээх тыллары быктаран оҕолору 
да, учууталлары да күллэрэрэ-үөрдэрэ, уруогу 
сэргэхситэрэ.

Уолаттартан ити ахтыбыт дьоннорум ордук 

хаһан да санаабыттан арахпат өйдөбүлү 
хаалларбыт эбиттэр.

Кылааска бары олус иллээхтик үөрэммиппит. 
Хаһан да кыргыттар-уолаттар диэн атааннаһыы 
суоҕа. Хата ол оннугар уолаттар суокка үчүгэй 
буоланнар кыргыттарга көмөлөһөллөрө. Ол 
оннугар биһиги нуучча тылыгар биллэ мөлтөһүөр 
буоламмыт кыргыттар көмөлөһөллөрүгэр мэл-
дьи тин наадыйарбыт.

Биһиги кылаас уолаттарыттан быраас идэтин 
баһылаабыт киһинэн Кеша Григорьев буолар. 
Кини Благовещенскайдааҕы медицинскэй инсти-
туту бүтэрэн баран Хаҥалас улууһугар уһуннук 
устата үлэлээбитэ. Оскуолаҕа сылдьан та лаан-
наах ырыаһыт, музыкант бэрдэ этэ. Би лигин да 
ол идэтин бырахпакка дьарыктанар.

Кыргыттар эмиэ уолаттар курдук араас идэ-
лээх дьон буола үүммүттэрэ.

Мин хаһан да өйбөр оҕустарбат этим: куо-
ракка элбэх сыл үөрэммит кыргыттар тыа ха-
һаайыстыбатыгар үлэлиир ыарахан идэни та-
лыахтара диэн. Хата онтум дьиҥнээх куораттыы 
тыыннаах кыргыттарбыт Тамара Никифорова, 
Эль вира Павлова, Клара Винокурова уонна Ия 
Черемных үрдүк үөрэҕи үчүгэйдик бүтэ рэн, рес-
публика тыатын хаһаайыстыбатын сай дыы-
тыгар биллэр-көстөр кылааты киллэрбит бэр-
тээхэй үрдүк кылаастаах специалистар буола 
үүммүттэрэ. Холобура, Ия Черемных-Андреева 
рес публика үрдүнэн биллэр агроном буолбута. Ки-
ниэхэ «Бочуот знага» уордьан туттарыллыбыта. 
Ити кини «Өктім» совхозка элбэх сылларга үр дүк 
таһаарыылаахтык үлэлээбитин түмүгэр бэ рилли   бит 
үрдүк правительственнай на±араада этэ.

Елизавета Осипова (Хаҥалас оройуона) Тыа 
хаһаайыстыбатын министерствотыгар эл бэх сыл-
лар устата салайар үлэҕэ үлэлээн «Республика 
норуотун хаһаайыстыбатын үтүө лээх үлэһитэ» 
диэн µрдµк ааты ылбыта.

Мин өйдүүрбүнэн, кыргыттартан Маша Ар-
жакова эрэ доруобуйа харыстабылыгар эҥ килэ 
суох элбэх сыл устата Иркутскайдааҕы ме-
дицинскэй институту бүтэрэн кэлэн, дойдуту гар 
үлэлээбитэ.

Надежда Местникова – Сметанина оскуолаттан 
нуучча уонна омук тылларыгар ситиһиилээхтик 
үөрэммит буолан Иркутскайдааҕы омук тылын 
институтун холкутук бүтэрэн, ір сыл устата 
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рес публика араас улуустарыгар бочуоттаах 
сынньалаҥҥа тахсыар диэри немец-француз 
тылыгар элбэх көлүөнэ ыччаты уґуйбута. Кини 
оскуолаҕа үөрэтэн таһаарбыт оҕолоруттан 
аҕыйаҕа суохтара билигин үрдүк кылаастаах 
омук тылын баһылаабыт дьон буола үүннүлэр. 

Сорох оҕолор төрөппүттэрэ суох буолан, 
эбэтэр төгүрүк тулаайах хааланнар кыахтарын, 
айылҕаттан бэриллибит дьоҕурдарын ситэри 
туһанан бэртээхэй үлэһиттэринэн буолбуттара. 
Холобура, тігµрµк тулаайах Маша Пудова элбэх 
сыл устата эдэр ыччаты иитиигэ ыраах Хоту 
ДьааІы оройуонугар үлэлээн нэһилиэнньэ ор-
тотугар улахан ытыктабылы ылбыта, онтон 
олус сэмэй Варя Никитина-Дьячковская дой-
дутугар оройуоннааҕы почта салаатыгар олус 
таһаарыылаахтык үлэлээбитэ.

1952 сыллаахха 2-с оскуола онус икки кылааһын 
63 оҕо бүтэрбиппит. Ол оҕолортон билигин бу 
Орто туруу дойдуга ордон хаалбыппыт быһа 
холуйдахха µс гыммыттан ордуга суох. Дьыл-күн 
ити курдук ахсааммытын аҕыйата турар. Дьэ, 
ити Айылҕа сүрүн сокуона буоллаҕа...

Мин кылгас бэлиэтээһиммэр µілээннээхтэрим  
хайдах киһи-хара буолбуттарын, төрөөбүт дой ду-
ларыгар дьоґуннук олорон, µлэлээн ааспыттарын 
а±ынным. Үгүстэр ааттара кыайан ааттаммата. 
Ону дьон бырастыы гыныа уонна өйдүөхтэрэ 
дии саныыбын. Сурунаал кылгас ыстатыйатыгар 
барыларын олохторун-үлэлэрин сырдатар кыал-
лы бата кимиэхэ барытыгар өйдөнөр.

Бүтэһикпэр бэлиэтээн ааһыахпын сөп манныгы. 
Маҥнайгыта, сорох биһиги табаарыстарбыт 
Айыл ҕа алдьатыылаах-сүтүүлээх түбэлтэлэригэр 
түбэһэн олохтон эрдэ туораабыттара. Олор 
истэригэр олус билиигэ-көрүүгэ талааннаах, 
кылаас бастыҥ математига Прокопий Орлов 
кэнники геолог-поисковик идэтин баһылаабыт, 
уонна мэлдьи көр-көрүдьүөс аргыстаах Миша 
Жирков, Иркутскайдааҕы пушной-меховой ин-
ституту ситиһиилээхтик бүтэрбит (сахалартан 
биир бастакынан) Уһук хоту дойду будулҕаннаах 
буурҕатыгар түбэһэн, биһиги кэккэбититтэн 
саа май күөгэйэр кµннэригэр сылдьан олус 
хомолтолоохтук суох буолбуттара. Иккиһинэн, 
1952 сыллаах орто үөрэҕи бүтэрбиттэртэн, мин 
өйдүүрбүнэн, биир да киһи улахан да, кыра 
да буруйу оҥорон-сууттанан буруйдаммытын 

билбэппин. Ити биһиги барыбыт киэн туттуута. 
Үсүһүнэн, биһиэхэ барыбытыгар – сэрии ту-
лаайахтарыгар Кыайыы бырааһынньыга ірµµ 
кµндµ. Уонна бу дьоллоох-соргулаах Орто туруу 
дойду олоҕор олорорбут тухары оннук да буола 
туруо±а.

Дьэ, итинник сүрүн санаа долгуннарыгар 
оҕустаран олорон, Саха сирин барытын үрдүнэн 
билигин хаалбыт сэрии тулаайахтара диэн 
ааттанар кырдьаҕас ытык көлүөнэ дьоннорго 
Кыайыы 70-с сыла туолуутунан сибээстээн 
суруйдум. Эһиэхэ күндүтүк саныыр, биир саас-
таах көлүөнэ ытык-мааны дьоннорбор, уруй-
айхал буолуохтун.

Дмитрий САВВИНОВ, 
географическай наука кандидата, 

биологическай наука доктора, профессор,
 РФ наукатын µтµілээх деятелэ, 

СР Академиятын дьиІнээх чилиэнэ,
СР наука±а уонна техника±а Судаарыстыбаннай 

бириэмийэтин лауреата, А.Е. Кулаковскай аатынан 
СР Судаарыстыбаннай бириэмийэтин лауреата, 
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Уйбаан БАХСЫЛЫЫРАП

СЭРИИ ДЬЫЛҔА БУОЛБАТАХ...
(ДьиІнээх олохтон хоһоонунан сэһэн )

Уоттаах сэрии тулаайахтарыгар эдьиийдэрбэр, сэрии буойунун огдооботугар 
Местникова-Окоемова Акулина Николаевнаҕа, кыыһыгар 
Александра Николаевна Местникова-Шеломоваҕа уонна 

кинилэр көлүөнэлэригэр дириІ ытыктабылынан

ПРОЛОГ

Икки атах сир үрдүгэр үөскүіҕүттэн.
Оботтоох-соллоҥ санаа баһыйыаҕыттан 
Кыргыс өһөх хара хаана халыйбыта,
Хара дьайдаах сэрии уота күөдьүйбүтэ.

Ордук санаһыы, бэрт былдьаһыы биэтэгэ 
Дьиэни-уоту, олоҕу огдолутара,
Омук омугу сэнээһинэ, тэпсиитэ 
Тыыннаах буолар иһин охсуһуннарара.

ТүІ былыргы үйэлэр уҥуордарыттан 
Ким ааҕан ситиэй, сэрии-өлүү ахсаанын?..
Арай киһи аймах умнубат букатын 
Сүүрбэһис үйэ уот-буурҕа холоругун!..

Сэрии – бэйэ Дьылҕата буолбатах этэ,
Бу икки атах өйүн туманнырыыта,
Киһи дьону кулут оҥостор санаата 
Баһыйбыт, ыар охсуулаах кэмнэрэ этэ!..

СААЛААХТАН САМНЫМАҤ...

Алаастар, үрэхтэр нус-хас олохторун 
Уот сэрии суоһар сураҕа аймаабыта.
Ийэ, аҕа, – оо, сүрэҕэр ыттарбыта,
Иэнигийэр иэдээн кээлтин сэрэйбитэ.

Арай эдэрдэр: «Өстөөх куттас, кыайыахпыт», – 
Дэһэллэрэ, буорах сытын билбэттэрэ.
От ыйын саҕана хотууру уураннар 
Оҕо-эдэр дьон туппуттара бэбиэскэ...

Үгүс эдэр ыал аҕата хаалларбыта 
Кэргэнин, кыһыл оҕотун, дьиэтин-уотун...
Халыйбыта атаарыы хараҕын уута,
Кэлбитэ арахсыы, аймалҕан түгэнэ...

Баҕалаах сайылыгыттан аттаммыта 
Алаһа дьиэтин аанын аргыыйдык сабан, 
Холкуостаах бастыІа – Аччыгый Ньукулай 
Ойоҕун, оҕолорун сайыһыннаран.

Сүрэхтэр сүтэрсэри сэрэйбиттэрэ,
Санааны аралдьытар тыллар тахсаллара:
«Эргиллиэм, эн эрэн!.. Эн, этэҥҥэ сырыт!..» – 
Дохсун ат буору өрүкүтэ сиэлбитэ.

Кыһыл оҕотун түөһүгэр ыга кууһан,
Улахан кыыһа халадаайыгар саһан,
Үстээх Өкүүтэ илиитигэр сиэттиһэн 
Үрэххэ одуулуу хаалбыта Өкүлүүн.

«Саалаахтан самнымаҥ, охтоохтон охтумаҥ!..» –
Кырдьаҕастар оргууй алгыы хаалбыттара, 
Кыһалҕалара саҕаланан эрэрин
Кинилэр дьон курустук сэрэйэллэрэ...

Ити курдук барбыттара холкуостаахтар – 
Элбэх Ньукулайдар, Уйбааннар, Сэргэйдэр... 
Төрөөн баран көрбөтөх өстөөхтөрүгэр
Өһүөннээх санааны ыар ындыы оҥостон!..

Оҕо сытын билбит ыаллар аҕалара,
Ону кытары уостарыгар уоһахтаах 
Уон аҕыстаах, тоҕустаах эдэр уолаттар 
Устубуттара Өлүөнэни өксөйө.
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Кыамматы – оҕо, кырдьаҕас хоргуйбутун, 
Норуоппут тоҕо аччыктаан охтубутун!..

* * *
Холкуостаах хоһууна Өкүлүүн барахсан 
Эр дьон үлэтин иҥнибэккэ үлэлиир,
Ол быыһыгар соҕотох ынаҕар оттуур,
Түүҥҥү сөрүүҥҥэ куруҥ кучутун үргүүр...

Хайдах да, соҕотох үлэһит тиийиммэт, 
Балаҕан дьиэҕэ аччык үс оҕо ытыыр.
Бурдук нуорма, атын ас кэмчи буоллаҕа, 
Суораттан, үөрэттэн атын ас да суоҕа.

Эрэй-муҥ эҥэрдээх – дэһэллэрэ кырдьык,
Аны «симэхтээх» ыарыы ыалы кэрийэр.
Балаҕан ахсын кини ынчыктыыр ыардык,
Ол ахсын оҕо-уруу үксэ иэдэйэр...

Ама ааспытын, ырааппытын иннигэр 
Алдьархайдаах амырыын күннэр этилэр!.. 
Аҥардас дьахтар тумулга буор хаһара, 
Көмүстэй чыычаахтарын ииҥҥэ кистиирэ...

Үс кыыстан Өкүү соҕотоҕун орпута – 
Ийэ оҕотун өрүһүйэр санаанан 
Хотон үлэтигэр тылланан киирбитэ,
Харах уутун кини курустук илгэрэ...

КУЛУТ БУОЛАР 
САНААБЫТ СУОХ!..

Ийэ дойду тэбэр сүрэҕин көмүскүүр 
Уоттаах кыргыһыыга саха ньургун уола.
Хаардаах толооІҥо хайыһардар дайаллар – 
Өстөөх сибиниэс ардаҕынан тибиирэр.

Бэйэтин ыырыттан тэйэ ырааппатах,
Киһи киһини сэймэктиирин көрбөтөх 
Ньукулайга: «Өстөөҕү өһөр!» – диэтилэр,
Хабыр, сүгэ-балта тылларын эттилэр.

Уйулҕаны көтүтэн снаряд иһиирэр,
ҮрүІ тыыны быһаары буулдьа ыйылыыр, 
Селоларга дьиэлэр кытыаста умайаллар 
Кураанах турбалар эрэ хороһоллор.

Олоҕу огдолуппут фашист үөрүгэр 
Өлөрсөр кырык, аба-сата эбиллэр.

Кинилэр бары өссө билбэт этилэр
Кыргыс хонуутугар алдьархай ааҥныырын, 
Хаһан да хара хаан халыйа сүүрэрин 
Харахтаабатах тыа отчут-масчыт дьоно.

Үгүстэрэ үөрэҕэ суох бэйэлэрэ 
Бэл: «кэл-бар» диэни нууччалыы билбэттэрэ. 
Дьон турдаҕына батыҺан тураллара, 
Хамандыыр хамсанарын кэтэһэллэрэ.

Барыларын өстөөххө өһүөн кууһара,
Омук омугу саҥата суох өйдүүрэ.
Арҕаа, тус арҕаа кыр өстөөҕү сууһара 
Саха буойуна сэриилэһэ бардаҕа!..

КЫАЙЫЫГА ЭРЭЛ СҮППЭТ!..

Ыыс-быдаан буруонан тумарык бүрүллэн 
Үрүҥ күн кытара, санньыардык тыгара. 
Тимир тиис аһыҥа үөн былыттыы көтөн 
Күөх бытыгыраабытын ньимси барыыра.

Ходуһаҕа оҕо, дьахтар үлэлиирэ, 
Күннэри-түүннэри кыайыыга дьулуһан
Холкуостаах хара көліһүнэ тохторо – 
Сорох аччыктаан аара суолга охторо.

Сэрии аҕалбыт суоһар сокуонун кэһэн 
Аччык эрэйдээх сиэмэ итигэстиирэ,
Кыраҕы боломуочунайга түбэһэн – 
Түүнүктээх түрмэ ыар халҕанын аһара.

Кырдьаҕас аҕа, ырыган биэтин сиэннэр 
Кыһынын-сайынын суукка тиэстээхтиирэ, 
Дьиэ кэргэнэ бары хоргуйбутун кэпсээн 
Дьилэй буолбут сууту өйдөтө сатыыра.

«Байыаннай кэм сокуонун кэстиІ!» – дэһэннэр
Бириигэбэр боростуойун таһаараллар, 
Кырдьаҕас иитимньитин аахсыбаккалар 
Кыһалҕалааҕы хас да сылга хаайаллар.

«Күн Сталин сирдьиппит кырдьыгы билиэҕэ,
Бука, эрэйбитин-муҥмутун өйдүөҕэ!..» – 
Ботур-ботур, ыра кэпсэл уостан түспэт. 
Итинник сылдьан, Кыайыыга эрэл сүппэт!..

Билиҥҥи көлүөнэ өйдүү да сатаабат – 
Хотону муҥунан сүөһүлээх олорон 
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Бэйэ өлөрүн утуйарга ууруллар 
Күннэрэ-түүннэрэ дьэ, чахчы үүннүлэр.

Саха буойуна самныбат санааланан,
Сүгэһэрин, саадаҕын үстэ курданан,
Сэрии суоһар толоонноруттан тахсыбат – 
Ити эрэн иэримэ дьиэтин умнубат.

Өлөр-тиллэр охсуһуу тохтобулугар 
Сииктээх окуопа түгэҕэр саһан сытан 
Илин устар былыттары одуулуура,
Кинилэринэн эҕэрдэтин ыытара.

– Дорообо, доҕоор, Өкүлүүн, оҕолорум,
Дойдуом! Аҕынным даҕаны эһигини!
Бу үрүІ былыттардыы көтөн тиийэммин, 
Кууһаммын сыллаан ылбыт киһи баар ини!..

Кыстыкка хайдах эрэ киирдигит буолла, 
Оккут-маскыт кыһыны туоратыыһы дуо?.. 
Оҕолорум барахсаттар дьон буолаарыҥ,
Хойутун даҕаны миигин ааттатаарыҥ!..

Буомба эстэрэ ыра санааны быһар,
Өстөөхтөр эмиэ кимэн киирэ сатыыллар.
Суох, эһиэхэ кулут буолар санаабыт суох,
Хаан хааҥҥа!.. – саллаакка өссө киирэр күүс-уох...

ИЭДЭЭН ЭҤЭРДЭЭХ КӨҺӨРҮЛЛҮҮ

Сэрии суоһар хааннаах олбоҕо ситээри 
«Кэминтиэрин» колхуостан Силэпсиэптэри – 
Аҕалаах уолу сэриигэ утаарбыттар,
Нэһилиэккэ аймалҕаны таһаарбыттар.

Мииккэ Мэхээлэтэ – оҕото Уйбаанныын 
Ол курдук эргиллибэттии барбыттара,
Өлөөнөҕө, түөрт уу кырбас оҕотунуун
Көмүскэллэрэ харах уута эрэ буолбута.

«Иэдээн эҥэрдээх» дииллэрэ илэ кырдьык – 
Күүс өртүнэн көһөрүүгэ үтүрүллэн, 
«Кэминтиэриннэр» , «Киирэптэр» айманнылар, 
«Дьэ, бэлэм аска-үөлгэ» айаннаатылар...

Өлөөнө эрэйдээх түөрт оҕотун соһон, 
Бэстээххэ талах төрдүгэр хас да хонно, 
Эрэй-муҥ саҥа саҕаланан эрэрин 
Ийэ сүрэҕэ этиппэккэ сэрэйдэ.

Күһүҥҥү курас тыаллаах өксүөн аннынан 
Эдьигээҥҥэ балыктата тиэрпиттэрэ,
Өлүөнэ хайыр таас, кумах кытылынан 
Оҕо, дьахтар ытаһара-айманара.

Аҕата суох муҥнаахтар олус элбэхтэр,
Кинилэр балыкка кыайан сылдьыбаттар. 
«Үлэлиир» – диэн ааттанар дьоҥҥо да, эчи 
Нуормалыыр астарын сыыһа төрүт кэмчи.

Көһөрүллэн тиийбиттэр муҥу көрсөллөр: 
Булуҥ буурҕатыгар кинилэр охтоллор,
Дьааҥы киэҥ-киэли күөллэригэр муналлар, 
Кэбээйигэ эмиэ дьэҥкэрэн иһэллэр...

«Дойдуга ахтылҕан – чуумпу аймалҕаннаах, 
Төрөөбүт төрүт буорбут күүстээх тардыылаах. 
Хаһан эрэ тиийэбит алааспытыгар, 
Ахтар-саныыр кыра балаҕаммытыгар!..»

ХАРА СУРУКТАР...

Үс муннук суруктар аҕыйах тыллаахтар, 
Кинилэр кыргыһыы буруота сыттаахтар.
Оо, доҕоруом, эн этэҥҥэҕин, тыыннааххын? 
Тоҕо, сүрэҕим, күн-түүн ытырбахтыыгын?..

«Көрдүгэннээх» ферматын Өрүүнэтигэр 
Наарыһынай «Хара суругу» аҕалбыт.
Эдэркээн Сахаар олоҕо быһыннаҕа,
Бу аймаҕы, аны ким салгыа буоллаҕай?..

Нэһилиэккэ бастакы «Хара суруктан»
Элбэх ийэ, эдэр дьахтар аймаммыта.
Сэрии өлүүтэ-сүтүүтэ суох буолбатын 
Кинилэр дьэ, чахчы итэҕэйбиттэрэ.

Дьиппиэн, кырдьаҕас аҕалар иҥиэттэллэр, 
Истэригэр уолаттарын кэтэһэллэр.
Ити эрээри, өлүү хаһан баҕарар – 
Халҕаны ыардык тоҥсуйуон сэрэйэллэр.

«Хара сурук!» – аны ким кэлэн билиэҕэй
Хас дьахтар дьылҕатын умса эргиппитин,
Эдэркээн ийэ огдообо аатырбытын,
Соҕотох оҕото тулаайах хаалбытын?!.

Өкүлүүн доҕорун икки суруктара 
Хаста уонна ааҕыллан илдьирийдилэр. 
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«Сарсын сэриигэ киирээри олоробут...» – 
Ордук бу суруктан, Өкүлүүн айманар...

Үс сыл ааста – халлааммыт бүгүн сылыйда. 
Ньукулайтан адьаһын сурах-садьык суох. 
Күүтэртэн Өкүлүүн эрэйдээх сылайда, 
Маннык олохтон, сотору, сүтүө күүс-уох...

Өкүү, амарах аҕа диэни билбэтэ,
Арай күндү аатын истэрэ күннэтэ:
АҕаІ кэлиэҕэ, кэһиитин аҕалыаҕа,
Эн ытаама эрэ уонна күүт эрэнэ!..

Балаҕаҥҥа соҕотоҕун хаалбыт оҕо 
Оонньуура таҥас сыыһа сыахай буоллаҕа:
Аҕам иһэр, кини миигин көтөҕүөҕэ,
Сэрии бүтүөҕэ, аспыт дьэ дэлэйиэҕэ...

Чыычаах оҕото, тулаайах Өкүү кыысчаан, 
Күнү быһа сыҥаһа оронтон түспэт.
Өтөр-өтөр айан аартыгын кэтэһэр, 
Ырыык-ыраах барбыт аҕатын күүтээхтиир.

Дьиҥэр кини тулаайах хаалта ыраатта, 
«Сураҕа суох сүттэ» – кэлбитэ биллэрии. 
Кистээбитэ ону ийэтэ Өкүлүүн 
Эһэлэрэ муҥнаах, Луха кырдьаҕастан.

«Сүппүт баҕар көстүөҕэ, ханна барыаҕай?..» – 
Өкүлүүн уот будулҕаны билээхтээбэт... 
Сэрии симиэрдэ сиик оҥорон көтүтэр,
Быыл гынан тыыннааҕы үгүһү мэлитэр.

Холкуостаах Лухааскы кырдьаҕас барахсан 
Аччыгый Ньукулайын күүтэ сыппыта, 
Дьалхааннаах Орто дойдубут олоҕуттан – 
Көрсөр эрэл санаалаах арахсыбыта...

КЫАЙЫЫБЫТ БИҺИЭНЭ 
БУОЛУОҔА!

«Сэргэй уолбут эргиллибит ээ сэрииттэн», – 
Кэпсэтэллэр дьон барыта, хас дьиэ ахсын. – 
– Биһиги да оҕобут кэлиэ буоллаҕа!.. –
Сүрэххэ эмиэ эрэл кыыма күөдьүйэр.

«Сэргэй уол Ньукулайдыын бииргэ баартара, 
Доҕорбун, кэнники билбитэ буолаарай?» – 

Өкүлүүн Сэргэйи көрсөргө сананар, 
Ферматтан сатыы бөһүөлэккэ айанныыр.

Оо, Өкүлүүн, сүрэх бааһын хаҕылаама,
Ол аад айаҕар, киһи киһини билбэт.
Аттыгар иһэр киһиІ хаһыыран охтор,
Онно көмөлөһөр түгэн суох үксүгэр.

Ньукулайым бастакы сэриигэ баара,
Мэхээлэ уол эмиэ аттыбар сылдьара.
Уот холорук үлтү ытыйар кэмигэр 
Бааһырбытым, сүтэрбитим доҕотторбун...

Сэргэй сиһигэр, атаҕар баас ылаттаан, 
Сэриилэһэр кыаҕын сүтэрэн туораабыт.
Дьиҥэр, Ийэ дойду көмүскэлин иһин 
Сэрии уотуттан бүтүн киһи тахсыбат.

«Ол эрэн эрэли өрүү сүтэримэҥ,
Кыайыыбыт биһиэнэ буолуоҕа, эрэниҥ!..» 
Сэргэй, ол киэһээ, саҥата суох бэйэтэ 
Дойдутун дьонугар элбэҕи кэпсээтэ ...

* * *
Эмиэ хонуктар сынан-сыыллан ааһаллар,
Хоту көскө да барбыттар биллибэттэр.
Дьоммут барахсаттар, хайдах сылдьаахтыыгыт, 
Дойдугутугар хаһан эрэ төннөҕүт?

Өтөхтөргүт уу чуумпунан иһийэннэр 
Бэл куула кэриигэ тураах уйаламмат.
Арай эһигини күүтэрдии чырыптаан 
Ампаартан сылгыбыт чыычааҕа арахпат.

Балыкка, дэлэй аска бардылар диэммит 
Ордугургуу саныырбыт, дьиҥэр, баа буолбат. 
Ити эрэн бэлэмҥэ тиийбэтэххитин – 
Кистээн ыыппыт суруккутуттан биллибит.

Төрүт түөлбэттэн үүрбэтэхтэрэ буоллар,
Ити курдук быстыа-ойдуо суох этигит.
Ол чысхаан, тыйыс хотугу дойдулартан 
Хаскыт тыыннаах ордон, хаһан кэлээхтиигит?..

Өкүлүүн бэйэтин эрэйин умнардыы 
Хоту көспүт дьонун-сэргэтин аһынар, 
Сүтүктээҕи, кыамматы өрө тардаары 
Өй, дууһа, сүрэх сүбэһитинэн буолар...
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ОЛОХ САЛҔАНАР...

Улуу Кыайыыны аҕалбыт сааскы күммүт 
Сылаас угута хаһан да умнуллубат!
Бэл сэттэлээх Өкүүчэҕэ үөрүү үүммүт, 
Бытархай ойуулаах сиидэс былаат мааммыт.

Ийэтэ сундуук түгэҕиттэн ороото 
Солконон суугунуур хаарыс кэһиэччигин,
Кулгааҕар ииллэ – нолуокка да биэрбэтэх 
Өбүгэтин үрүн көмүс ытарҕатын...

Эрдэлээбит сааскы үрэхтэрин устун 
Саҥа тыллыбыт ньургуһуну хомуйан, 
Сиэттиһэннэр тиийбиттэрэ бөһүөлэккэ 
Улуу Кыайыы өрөгөйүгэр кыттыһа.

Кыра Өкүүчэ онно бастаан көрбүтэ 
Үөрүү, хомолто – харах уута бииргэтин. 
Билбитэ, соххор, доҕолоҥ да буоллаллар 
Аҕа дэнэр дьоннор – олус күндүлэрин.

Ол кэмтэн кини өйдөөбүтэ дириҥник 
Бу олоххо дьоҥҥо сыһыан биир буолбатын.
Сорох көрсөрө кинилэри истиҥник,
Оо, атыттар саҥараллара хаҕыстык.

«Сэрии тулаайаҕа» диэн «сээн» диэбэттэрэ, 
Ону бэйэтэ саната сылдьыбата.
Аҕа тапталын билбэтэх «буруйугар»
Олоҕор кинини «мэтээл» туттубата...

Үөрэхтэн матыы, олоххо суол солонуу,
Ол барыта туһунан сэһэн буоллаҕа.
Дьонтон итэҕэс санаммат буолуу ыарын
Үгүс сэрии оҕото билэн аастаҕа.

Айманыма дуу, сэрии кэмин оҕото,
Олох салҕанар, эн, онно төһүү күүскүн!
Бу билиҥҥи дьоллоох олох туонатыгар 
Үллэстэллэр ээ, ыччаттарын үөрүүгүн!

ЭПИЛОГ

Сүүрбэччэ сыллааҕыта, күһүөрү сайын 
Эдьиийим, сэттэ уонун ааспыт эмээхсин 
Баҕалааҕын сайылыгар кэпсээбитин,
Бу бүгүн, кырдьыгынан, эһиэхэ тиэртим.

Кини курдук дьылҕалаах элбэх буоллаҕа, 
Элбэх тулаайах этиммэккэ бардаҕа!
Олоҕу салгыахтарын баҕарбыттары 
Оо, бэл, «Сэрии огдообото» диэбэттэрэ...

Сэрии уота умуллубута ыраатар,
Үлэ оргуйар үөһүгэр сылдьыбыттар:
Сэрии огдооболоро аҕыйаатылар, 
Фронтовиктар кэккэлэрэ чарааһаата...

Дьиҥэр, сэрии холоругун ортотуттан 
Дьоллоохтон дьоллоохтор эргиллибиттэрэ. 
Олоҕу саҥалыы оҥостубуттара, 
Оҕону-урууну да дэлэппиттэрэ.

Сыллар-хонуктар суксуруһан ааһаллар, 
Аны кинилэр «Ветераннар» дэнэллэр.
Улуу Кыайыыны аҕалбыт барахсаттар,
Сылын ахсын чиэскэ-бочуокка тиксэллэр!..

Дьоллоохтордуун ірүү ааттана турдуннар 
Сэриигэ охтубуттар, «сүтэн» хаалбыттар,
Кинилэрдиин тэҥнэ тулаайах муҥнаахтар,
Эрэйи-сору эҥэрдэринэн тэлбиттэр!..

* * *
Аны хаһан да, хаһан да күөдьүйбэтин 
Атыйахтаах ууну аймыыр сэрии уота!
Аны хаһан да, хаһан да ытаабатын 
Аҕатын билбэт сэрии кэмин оҕото!

Кэлэр кэнэҕэски сырдык үйэлэргэ,
Икки атах өркөн өйө туманнырбатын!
Кэрэкэ Аан Ийэ дойдубут барахсан,
Сэрии иэдээниттэн имири эстибэтин! *

*Бу хоһоонунан сэһэни Улуу Кыайыы 65 сылыгар, 
Саха Јріспүүбүлүкэтин үтүөлээх артыыстара 
Е.Ф. Потапова уонна К.М. Семенов Саха сирин 
араа  дьыйатыгар ааҕан, бар дъон истиитигэр та-
һаарбыттара.
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Иннокентий Егорович Сергучев саха киґитэ дьиІ саха буоларын туґугар турууласпыт дьоннортон 
биирдэстэрэ. Кини сахалыы ійдііх, хомо±ой тыллаах-істііх, киэІ эІсиилээх санаалаах, сµрдээх 
мындыр киґи этэ. 

Иннокентий Егорович эр сылларга суруйбут айымньылара ону туоґулууллар дии саныыбын. 
Кини кинигэлэрэ дьон-сэргэ оло±ор-дьаґа±ар хайа эмэ іттµнэн кµµс-кэмэ буола туруохтара диэн 
эрэнэбин.

Алексей Суола.

Олох… Чөл турук… Дьол… Мин санаабар, 
бу үс тыл бэйэ-бэйэлэрин кытта быстыспат 
ыкса ситимнээхтэр. Хайдах киһи дьоллоохпун 
дии  рий? Дьоллоохпун диир аан бастакынан 
доруобай киґи. Доруобай киһи сатаабатаҕа 
диэн суох. Ол туһугар кыһаллыахха, µлэлиэххэ 
уонна саамай сµрµнэ, чөл олоҕу тутуһуохха 
наада. Онтон чөл олох диэн тугуй? Мин 
санаабар, чөл олох диэн бэйэни убаастааһын, 
бэйэни кірүнүү, сырдык  ка дьулуһуу. Арыгыны, 
табааҕы, наркотигы утарыы, кµннээҕи режими 
тутуһуу (сөпкө туран-утуйан сылдьыы), сөп-
төөхтµк аһааһын, таҥныы буолар.

Билиҥҥи сайдыылаах 21-с үйэҕэ сүрүн про-
блеманан арыгылааґын, табахтааһын буо лар. 
Эдэр дьон сорох аҥаардара бу маны өй-
дөөбөккө олохторун таҥнары тардыылара, ин-
ники кэскиллэрин сарбыйыылара биһиги олох-
путугар, кистэл буолбатах, элбэхтик көстөр 
суол. Дьиҥэр оҕону детсад, оскуола эрдэхтэн 
бу куһаҕан дьаллык киһи доруобуйатыгар 
буор тутун үөрэтэн-үөрэтэн кэллилэр, үөрэтэ 
да туруохтара. Ол гынан баран бу проблема 
күнтэн күн аайы улаатан-кэҥээн иһэр. 

Арыгы уонна табах быстыспат ситимнээхтэр. 
Холобур, арыгыны иһэр киһи хайаан да та-
бахтыыр. Онтон «мин табахтыыбын эрэ» диир 

киһи хаһан эмит син биир арыгыны иһэр 
буолар, онтон устунан ылларан да барыан 
сөп. 

Арыгыны иһэр, табаҕы тардар киһи уһун 
үйэлэммэтэ чахчы. Бу маны медицина да каас-
таабыта ыраатта. Аан бастаан, бу куһаҕан 
дьаллыкка ылларбыт киһи тас көрµҥэ, майгыта-
сигилитэ, тутта-хапта сылдьыыта чөл олоҕу 
ту туһар киһиэхэ тэҥнээтэххэ киһи хараҕар бы-
раҕыллар. Ол курдук, кини быдан кырдьаҕас 
көрµҥнэнэр, олоххо тардыһыыта мөлтµµр, үчү-
гэйи-куһаҕаны ыраҥалаабат, таҥаһын-сабын 
кө рµммэт, чугас дьонноруттан тэйиччи, туспа-
туо ра сылдьар, атыннык эттэххэ киинэҕэ 
көстөр «зомби» курдук буолар.

Киһи киэн туттар, холобур оҥостор биир чөл 
куттаах ыалынан Сергучевтар буолаллар. Чөл 
олох туһугар, кэлэр кэнчээри ыччат доруобай 
буоларын туһугар туох баар сыратын уурбут 
киһинэн Иннокентий Егорович Сергучеву аат-
тыыбыт. Кини туһунан кылгастык кэпсиир эбит 
буоллахха, Иннокентий Егорович 1933 сыл-
лаахха сэтинньи 25 кµнµгэр 2-с Баатара нэһи-
лиэгэр холкуостаах кэргэҥҥэ тіріібµтэ. 

«Үлэ Кыһыл Знамята» уордьан кавалера, 
Рос сийскай Федерация үтүөлээх учуутала 1941 
сыллаахха Баатара 7 кылаастаах оскуолатыгар 
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үөрэнэ киирбитэ. 1952 сыллаахха Майа ор-
то оскуолатын бүтэрэн, Дьокуускайдааҕы 
пед институт саха тылын, литературатын 
салаатыгар киирэн, 1956 сыллаахха µірэнэн 
бүтэрэн, саха тылын учууталын дипломун ылан, 
Абый оро йуонун Дружина орто оскуолатыгар 
ананан икки сыл учууталлаабыта.

1958 сыллаахха дойдутугар төннөн кэлэн 
Герой Попов аатынан оскуолаҕа биир сыл 
учуу таллаабыта, онтон бу оскуолаҕа алта сыл 
дириэктэринэн үлэлээбитэ. Иннокентий Его-
рович Герой Попов аатынан, Төҥµлµ орто, 
Дьа быыл оскуолаларыгар уопсайа 17 сыл ди-
риэктэрдээбитэ. 1975-1989 сс. Дьабыыл сель-
советын бэрэссэдээтэлинэн 14 сыл үлэлээбитэ. 

1985 сыллаахха кулун тутар 22 кµнµгэр Дьа-
быыл нэһилиэгэр И.Е. Сергучев этиитинэн 
«Чэбдигирии кулууп» тэриллэн үлэтин саҕа-
лаабыта.

1989-1994 сылларга Иннокентий Егорович, 
Дьабыыл орто оскуолатын дириэктэринэн үлэ-
лиир кэмигэр, Егор Петрович Жирков «Саха 
ос куолатын саҥардыы уонна сайыннарыы кон-
цепцията» ылыллыан иннинэ, биир сыл эр-
дэлээн республикаҕа маҥнайгы национальнай 
оскуоланы тэрийбитэ уонна бу концепция 
олоххо киириитигэр тирэх оскуола буолбута.

1996 сыллаахха Иннокентий Егорович бу 
орто дойдуттан барбытын да кэнниттэн, кини 
саҕалаабыт нэһилиэнньэни сиэр-майгы өттүгэр 
иитии үлэтэ тохтооботоҕо. Дьабыыл нэһилиэгэ 
2000 сылга Мэҥэ-Хаҥалас улууһугар соҕотох 
чөл олоххо тирэх киинэ буолбута. 2001 
сыллаахха нэһилиэк уопсай мунньаҕынан «Чөл 
олох» обществота тэриллибитэ.

Хас биирдии киһиэхэ ийэ тыл, төрөөбµт тө-
рүт тыл уратытык, истиҥник, сылаастык кии-
рэр, өйүгэр-санаатыгар дириҥник хатанар.  
Ин нокентий Егорович саха тылын уонна ли-
тературатын учуутала, айар куттаах поэт 
буоларын быһыытынан ийэ тыл кµµґµн, 
сүөгэйин-сүмэтин, ис дьиҥин барытын баһы-
лаабыт дьоннортон биирдэстэрэ буолар. 

Иннокентий Егорович үгүс хоһоонноро ары-
гыны, табаҕы утаран пропагандалааһын, чөл 
олоххо ыҥырыы тиэмэлээхтэр. Ол курдук кини 
биэнсийэ±э тахсан баран (1994-1996 сылларга), 
икки сыл устата 1000 кэриҥэ хоһоону сиэр-

майгы тиэмэтигэр суруйан хаалларбыта. Хо-
лобур, арыгыны табаҕы утарар тиэмэлээх хо-
һоонноро: «Арыгыһыт кэп туонуута», «Арыгы 
ырыата», «Этэн баран тэйэбин», «Сокуускаһыт 
суоппар», «Санаа тутааччы» саҥата», «Үөрүнэн 
сылдьар – үлүгэр төрдө», «Тоҕо өлбүппүт 
туһунан», «Акаары омук аатырдыбыт», 
«Бутугас буолбут олох», «Бу тугуй?!», 
«Абытай тыл», «Тµгэхтээх мэІиэ», «Төлөбүр», 
«Сэрэтии», «Кэм синии», «Кыыс ирдэбилэ», 
«Хойутаан баран… Арыгыһыт», «Ииммитин 
бэйэбит хаһа быт», «Сытар уол оҕо», «Ара±ас 
илгэттэн атыны», «Муохаламмыт…», «Таҥара 
дуу, тыл сµрэ дуу?!», «Мэҥиэ», «Этиэ суоҕу 
этэбин…», «Саха санаата», «Бүтэһик уһукка», 
«Сокуон кими кімүскүүрүй?!», «Омурдар 
саханы умсары...», «Аныгы агитатор үлэтэ», 
«Мунаахсыйыы», «Чэ гиэн-чэбдик чэй», «Түүн 
– атын аартык», «Дэ риэбинэҕэ демократия», 
«Түгэҕин өйдөөн». Киһи бу хоһооннору ааҕан 
баран, олоҕу атыннык көрөр, кырдьык арыгы 
уонна табах дьаат буо ларын, медицина, наука 
өттµнэн буолбакка ийэ тыл күүһүнэн, тылы 
дьүөрэлээн хоһоон гынан суруйбута итэ±эйэр. 
Хас биирдии хоһоон ону дакаастыыр. Кырдьык, 
Иннокентий Егорович са хатын тылыгар 
бэриниилээх суруйааччы-поэт буоларын 
көрдөрөр.

Кини бэйэтэ баарыгар, 1994 сыллаахха, 
«Са нааларым аргыстара» диэн хоһооннорун 
хомуурунньуга тахсыбыта. 1996 сыл олунньу 
4 кµнµгэр, күн сириттэн барбытын кэннэ, 
хоһооннорун 4 хомуурунньуга «Бичик» на цио-
нальнай кинигэ кыһатыгар бэчээттэнэн тах-
сыбыттара. «Саргыны салайан иһиҥ» диэн 
са тирическай хоһооннорун уонна чабыр ҕах-
тарын хомуурунньугун 1997 сыллаахха Алек-
сей Суола таһаартарбыта. 1998 сыллаахха 
бэчээттэммит «Бүтэһик эрэл» диэн хоһооннорун 
хомуурунньугар 100-н тахса хоһооно киир-
биттэрэ. СР маҥнайгы Президенэ М.Е. Ни ко-
лаев тэрийиитинэн 2000 сыл кулун тутар14 
кµнµгэр буолбут «Чөл олох» маҥнайгы фо-
румун делегаттарыгар анаан «Өй үчүгэйгэ 
тардыһар» диэн хоһооннорун хомуурунньугун 
таһаартарбыта. 2005 сыллаахха «Кэриэһим 
кэр чиктэрэ» диэн талыллыбыт айымньылара 
бэ чээттэнэн күн сирин көрбүтэ. 

ЧЈЛ ОЛОХ – САЙДЫЫ-ҐҐНҐҐ ХОЛОБУРА
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Иннокентий Егорович олоҕун аргыһа, тап-
таллаах кэргэнэ, үлэ, тыыл, педагогическай 
үлэ бэтэрээнэ, ССРС культуратын туйгуна, 
нэһилиэк Бочуоттаах гражданина Неустроева 
Елизавета Исаковна хомуйан 2011 сыллаахха 
таһаарбыт кинигэтигэр бар дьон махтал су-
руктарыттан, ахтыыларыттан, кырдьык, Ин-
но кентий Егорович дьону ийэ тыл күүһүнэн 
куһаҕан дьаллыктан босхолообутун итэҕэйэҕин.

Кинигэ µґµс «Киһиэхэ саамай улахан наҕа-
раадата – дьон махтала» диэн тµһµмэ±эр 13 
киһи Иннокентий Егоровичка суруйбут махтал 
суруктара киирэ сылдьаллар. Бу манна киир-
бит дьонтон ким арыгытын, ким табаҕын Ин-
нокентий Егорович уонна кини кэргэнэ Ели-
завета Исаковна көмөтүнэн бырахпыттарын 
суруйаллар. Суруйбут дьон Иннокентий Его-
рович тэрийэн көҕµлээбит обществотын, кини 
иитэр-үөрэтэр, өйдөтөр үлэ лэриттэн сиэттэрэн 
бу куһаҕан дьаллыктарын быраҕан, оҕолорун, 
кэлэр кэнчээри ыччаттарын санаан көнө суолга 
туруммуттарын эппиттэр. Уонна дьиктитэ баар 
бу көммүт дьон бары арыгыларын эмп, бобуу-
хаайыы күүһүнэн буол бакка тыл күүһүнэн, 
лекциялары истэн бы рахпыттара. Манна да-
ҕатан, Иннокентий Его рович тыл кµµһµнэн 
дьону бэйэтигэр тардар, бэйэтин тула дьону 
мунньар, итэҕэтиилээхтик кэпсиир, өйдөтөр 
араатар буоларын би гэргэтэбит. 

Хас биирдии дьиэ кэргэҥҥэ тутаах, ыйар-
кэрдэр киһинэн – ыал аҕата буолар. Ол курдук, 
Иннокентий Егорович оҕолоругар, сиэннэригэр 
холобур буолар дьиҥнээх саха ыалын аҕата. 

Сергучевтар дьиэ кэргэттэрэ 1956 сыллаахха 
ыал буолбуттара. Иннокентий Егорович (3 уол, 
2 кыыс) оҕо амарах аҕата.

Мин Иннокентий Егорович уола Валериан 
Иннокентьевичка география бэридимиэтигэр 
үірэм  митим, Валериан Иннокентьевич салайар 
«Ба  камда» лааҕырыгар сылдьыбытым.

Валериан Иннокентьевич Сунтаар Күндэ-
йэтигэр  1987 сыллаахха кэлбитэ. Ґс оҕо 
аҕата. Кини эмиэ аҕатын курдук бэйэтин тула 
дьону мунньар талааннаах киһи дии саныыбын. 
Валериан Иннокентьевич оҕолоро эмиэ чөл 
куттаах дьон. Дьиэ кэргэнинэн сылдьан сир 
астаан, от оттоон, бултаан-алтаан биһиги 
нэһилиэкпит биир тумус туттар, холобур 

оҥостор ыала.
Онон, түмүкпэр этиэм этэ саха тыла, ол 

эбэтэр ханнык баҕар норуокка төрөөбүт, иитил-
либит ийэ тыла чугас, өйдөнүмтүө буолар. Ону 
барытын Иннокентий Егорович үлэтин түмүгэ 
толору дакаастыыр. 

Кини кинигэтин, дьон ахтыытын ааҕан баран 
мин Иннокентий Егорович күүстээх араатар 
буоларын итэҕэйдим. Кини чөл олох туһугар 
ыыппыт үлэтэ билигин даҕаны, кэлин даҕаны 
туґалыы туруо±а. Бу проблема хаһан баҕарар 
баар буолар. Ону бу биһиги эдэр ыччат 
өйдөөн, Иннокентий Егорович µлэтин холобур 
оІостон чөл олоҕу пропагандалаан дьону 
сырдыкка ыІырыах тустаахпыт. 

Мин эмиэ саха тылын уонна литературатын 
уонна английскай тыл учуутала буоларга 
үөрэнэ сылдьар киһи буоларым быһыытынан, 
ийэ тыл күүһүн толору баһылаан тахсарга 
дьулуһуохтаахпын. Дьону итэҕэтэр, бэйэІ тула 
дьону мунньар уонна олорго өйдөтөр гына 
быһаарар буолуохтаахпын дии саныыбын.

Н.А. ЕГОРОВА,
Хотугулуу илин норуоттар тылларын уонна 

култуураларын институтун устудьуона.
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ИНТЭРИЭҺИНЭЙ ТИЭКИС
(«Алампа» арамаан тылыгар  бэлиэтээһин)

Киирии. Быйыл кулун тутарга норуодунай 
суруйааччы Егор Петрович Неймохов төрөөбүтэ 
65 сылын туолар. Кини билигин баара буоллар, 
өссө тахсыылаахтык айа сылдьыа этэ: литэ-
рэтиирэни чинчийээччилэр кини талаана сайдан 
испитин өрүү бэлиэтииллэр.

Урукку өттүгэр суруйааччы туһунан уус-уран 
айымньы саха литэрэтиирэтигэр суох. Итиннэ 
Егор Неймохов тоҥуу хаары толлубакка тэллэ. 
Кини «Алампа» диэн икки чаастаах арамааны 
суруйан, бастакынан кыайыылаахтык саҕалаата, 
саҥа хайысханы арыйда.

Бу ыстатыйаҕа айымньы тылыгар-өһүгэр быс-
тах-остох бэлиэтиир эрэ сорук ылыллар. Ин-
никитин эрчимнээх эдэр чинчийээччилэр улахан 
арамааны бу өттүнэн эргиччи (ордук истиилин) 
сыныйан далааһыннаахтык чинчийиэхтэрэ диэн 
эрэл улахан. Онуоха арамаан баай-талым маты-
рыйаалы биэрэрэ букатын саарбахтаммат.  Ону 
чинчийээччилэр бу айымньыны  дьоһуннаахтык 
болҕойоллоро да туоһулуур [1: 12-55].

Арамаан тыла-өһө. Суруйааччы – дьикти, 
ура ты уйулҕалаах киһи. Олоххо  анала да 
ураты, баһырхай: Амма Аччыгыйа дириҥник 
өйдөөн этэринэн, «уопсай үлэһит». Бар дьоҥҥо 
барытыгар анаан айар алыптаах тыллаах, 
уопсастыбаннай үлэлээх-хамнастаах киһи ту-
һунан сэһэргиир интэриэһинэй да, олус уустук 
да суол буоллаҕа. Суруйааччы олоҕун, айар 
үлэтин, кутун-сүрүн, ис санаатын, иэйиитин-
иэйээнин, биллэн турар, эмиэ суруйааччы эрэ 
уустаан-ураннаан, ааҕааччыны ылыннарар, 
дол гутар, умсугутар гына ойуулуур, дьүһүйэр, 
тыын наах хартыыналыы тиэрдэр кыах таах. 
Итинтэн арамаан ураты айылгыта тахсар.

Ааптар ханнык баҕарар ааҕааччы тартаран 
ааҕарын курдук суруйар. Ол арамаан элбэҕи 
биллэрэр ис хоһоонугар, ураты тутулугар-ком-
позициятыгар, ураты истиилигэр үчүгэйдик 
көстөр. 

Литэрэтиирэ сайдар, чэлгийэр дьылҕалаах: 
саҥа кэм сонун тиэмэни үөскэтэр эбэтэр 
эргэни да саҥалыы анаарарга-арыйарга 
суруйааччыттан эрэйэр. Ону таба тайаныы 
– туһугар дьоҕур-талаан, ону сорук гынан 
толоруу – хорсун быһыы. Онно Егор Неймохов 
хорутуулаахтык холоммута бэрт биһирэбиллээх.

Суруйааччы туһунан суруйары ылбычча 
киһи ылсыбата чахчы. Сүрүн дьоруойу 
устуоруйа лиичинэһин быһыытынан арыйыы 
киэҥ билиини сэргэ сыралаах, сындалҕаннаах 
үлэни эрэйэр. Эппиэтинэһэ үрдүгүн этэ да 
барыллыбат: инники күөҥҥэ кыларыйар 
кырдьык турар. Төһө да араас айар албаһынан 
уран тылга уһаарыллыбытын, санаа күүһүнэн 
кынаттаммытын иһин, ити ирдэбили ааҕааччы 
умнубакка, утумнаахтык тутуһар.

Оттон билии халлаантан түспэт: маннык 
айым ньыны айар туһугар элбэх докумуон маты-
рыйаалы көрөргө, туһанарга тиийэҕин. Айымньы 
ис хоһоонун таһынан тыла-өһө онно эмиэ сөп 
түбэһиэхтээх. Хайдах да сабаҕалаа, ааҕааччы 
итинник саныыр уонна ирдиир даҕаны. 
Дьиҥэр, Анемподист Ива нович (устуоруйа 
атын лиичинэстэрэ эмиэ) күннэтэ хайдах 
саҥара сылдьыбытын билбэппит (сороҕор 
ахтыынан сабаҕалыахпытын эрэ син). Табатык, 
ыраастык кэпсэтэрэ-ипсэтэрэ эбитэ буолуо диэн 
сэрэйэбит, эрэнэбит. Көннөрү киһи суруйааччы 
хайаан да уус-уран тыллаах диэн санааны үгэс 
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курдук үөскэтэр. Ону ааптар сэргэхтик сэрэйэр, 
дириҥник өйдүүр.

Бу айымньы сүрэхтэниитигэр үөрэхтээхтэр 
этэн аһарбыттарын курдук, Егор Неймохов айар 
тыла сыллата тупсан, байан, кэрэтийэн испитэ.   
Оҕурдук литэрэтиирэ биллиилээх чинчиһитэ, 
кинигэни кэккэлэтэ, кэмэ суох субуруччу суруйар 
В.Б. Окорокова ааптар «тылы-өһү ураннык 
чочуйар талааннааҕын», арамаан «тыла-өһө 
кэрэтинэн, күүстээҕинэн абылыыра» биир 
кэрэхсэтэр өрүтэ буоларын астынан бэлиэтиир 
[1: 12, 15]. Оттон литэрэтиирэ бэрэбилиэмэтигэр 
тапталлаах дьа рык гынан аралдьыйа, сынньана 
таарыйа тах сыылаахтык, кыайыылаахтык 
кыттар, биллэр кириитик киэптээх Г.Г. Филиппов 
университекка бииргэ үөрэммит үөлээннээҕэ 
Егор Неймохов кылаассык суруйааччы уустук, 
ыар олоҕун бары ымпыгар-чымпыгар тиийэ 
«лаппа кыайа-хото си һилээбитин» сөҕөн 
ырытар [1: 15-22]. Кинилэри кытта ааҕааччылар 
саараабакка-саарбахтаабакка кыттыһарбыт 
эрэбил. Кырдьык, урукку сорох кинигэлэригэр 
суруналыыс истиилэ биллэр эрээри киһи сирбэт 
үтүө тылынан суруллубуттара. Ол эрээри бу 
кэнники айымньы тыла-өһө баайынан, уус-
уранынан, эгэлгэ истииллээҕинэн уруккулартан 
улахан уратылаах. Ону туох туоһулууруй? Ити 
ыйытыыга көмөлөөн хоруйдаан көрүөҕүҥ.

Алампа олоҕо, айар үлэтэ чинчийии киэбинэн 
элбэхтик сырдатылынна, холобур, көр: [2]. Би-
лим-наука тиэкиһэ кытаанах тутуллаах, биир 
истииллээх, судургу, чуолкай тыллаах. Итинтэн 
ааҕааччы иэйбэт-куойбат, билиитин-көрүүтүн 
эрэ эбинэр, сааһылыыр, чочуйар. Оттон Егор 
Ней мохов айымньытын тиэкиһэ уус-уран айыы 
айылгытынан киһи кутун-сүрүн күүскэ тардар.

Сиинтэксис аныгы үөрэҕэ тиэкиһи олус бол-
ҕойор: бу үөрэх араас элэмиэнэ-өлүүскэтэ, 
тылы билии барыта манна чөмчөйөр, сиилэтин 
ситэр. Ити санаанан салайтардахха, арамаан 
тиэкиһэ интэриэһинэй. Бу тиэкис 61 араа-бараа 
кээмэйдээх кэрчиктэн турар.  Балар бары 
биир сүрүннээхтэр: биир бэрсэнээс ааспыт тус 
олоҕун саныыр, былыт саппыт былыргытын да 
ыйдаҥарда сатыыр.

Алампа, аан ийэ дойдутуттан арахсаары уһугу-
лаан сытан, олорбут олоҕун бүтүннүүтүн аттаран 
киинэ лиэнтэтинии көрөр. Хайдах олорбутун 

ыры тар, тугу таппытын-сыыспытын сыныйан 
сыана лыыр. Онон ааптар атын кэмҥэ, быһыыга-
майгыга саталлаахтык сыһыара тутан, Алампа 
тус олоҕун тиһик быһыытынан утумнаахтык 
толору ойуулуур.  

Тутаах бэрсэнээс олорбут олоҕун саныырын 
ааҕааччы ааптар тылын курдук буолбакка, 
Алам па ис саҥатын-санаатын быһыытынан 
ылы нар. Дьиҥинэн, ис-иһигэр киирдэххэ, 
ааптар анаан араарбытын (курсив) эрэ дьиҥ ис 
саҥанан ааҕыахха сөп. Ол да сороҕор мунаах, 
халбархай. Бастакы кинигэ маҥнайгы түһүмэҕэ 
эрэ көннөрү сириибинэн бэчээттэммит. Атын 60 
түһүмэх бары та анал араарыынан саҕаланар. 
Ити, биллэн турар, ааҕааччы болҕомтотун күүскэ 
тардар. Тоҕото өйдөнөр: атын суруйааччылар 
айымньыларыгар адьас дэҥ көстөөччү. Холобур:

Күнэ ааҕыллыбыт киһи муҥнаах ким да суо-
ҕар бу күн сиригэр баар аҕыйах чааһын, бэл 
мүнүүтэ тин былдьаһа аата-ахса суох элбэх 
санаата бэйэ-бэйэлэрин үтүрүһэ субуһаллар-
субуһаллар. Куорат үлэһитэ аатыран баран, 
эһиилги сайыныгар дой дутугар Тааттаҕа 
сынньана тахсыбыта… (3 102). Харчыны хантан 
ылары билии ураты дьоҕур эбит. Эрэйиҥ 
үгүөрүтүк төлөнөр курдук улахан чыыннаах-
хааннаах эрэ буоллаххына, ыраас суо бастаах 
сылдьан балачча харчыны өлөрүөххүн сөбө 
дуу… Оттон кини ону сатаабатаҕа. Кэргэнэ 
барахсан ол да иһин үптээх, дуоһунастаах эдэр 
киһиэхэ тардыста ини… (4 107).

Алампа ахтара элбэх. Кини олоҕо далаа һын-
нааҕын, киэҥ ис хоһооннооҕун ааҕааччы үчү-
гэйдик билэр. Ким баҕарар ааспыт олоҕун эргитэ 
саныыр. Уруккуҥ үксүгэр илэ кэриэтэ чуол кай-
дык көстөн кэлэр. Ону хайдах саныырыҥ элбэх 
суолтан тутулуктанан эрдэҕэ: сааскыттан, тус 
туруккуттан-доруобуйаҕыттан, олоххуттан-дьа-
һаххыттан, чугас дьонуҥ сыһыаныттан, о.д.а. 

Алампа куоракка киирэн сайдар, билиитэ-
көрүүтэ улаатар, суруйар баҕата күүһүрэр, 
сибээһэ сыыйа кэҥиир, доҕоро-атаһа элбиир. 
Ааптар ону, киллэһиги элбэхтик киллэрэн, 
ааҕааччыга интэриэһинэйдик тиэрдэр. 
Кини дэгиттэр талаан наах суруйааччы 
айымньыларыттан, кини туһунан ахтыылартан 
быһа тардан, сатабыл лаахтык туһанан 
тоҕоостоох миэстэтигэр хото кыбытар. Итиннэ 
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атын суруйааччылар (ордук бэйиэттэр) 
умсугутар айыыларын умнубатаҕын эбэн кэби-
һиэҕиҥ. Ити барыта айымньы ис хоһоонун ула-
ханнык байытар, тиэкиһин арааһынай тутул-
лаан уратылыыр.

Туттулук истиил өттүнэн ыллахха, арамаан 
тыла туттуллар эйгэтэ киэҥ. Ааптар уус-
уран истиил кэтит киэлитигэр кэпсэтии тылын 
(дьиэҕэ-уокка дьон көннөрү кэпсэтиитэ – диалог, 
полилог), күннээҕи бэчээт, дьыала-куолу 
тиэкиһин киллэрэн, тугу сэһэргиирин кэҥэтэр, 
сайыннарар, уус-уран тылын эбии толбонунан 
оонньотор.

Айымньы уус-уран истиилигэр биир суолу 
– инники этиллибити эбии чиҥэтэн бэлиэтиир 
тоҕоостоох. Ааптар Алампа, Өксөкүлээх Өлөксөй 
уо.д.а. айымньыларыттан быһа тардан сөптөөх 
миэстэтигэр табыгастаахтык кыбытар (холобур, 
көр: 3 12, 57, 115, 161, 174… ; 4 15, 52, 88, 134-
135, 239-240, о.д.а.). Итинэн тугу ойуулуурун 
ордук тупсарар, дириҥ ис хоһооннуур. Алампа 
олоҕун ханнык да ыар кэмигэр иэйиилээх-
илбистээх тылынан, алыптаах айар дьарыгынан 
тыыннанан, кытаанах кыһалҕаны уйар, тыйыс 
дьылҕаны тулуйар эбит. Ааптар эбиитин 
интэриэһинэй истиилин чиҥэтэн өссө уус-уран 
биэтэстиир. Ити өттүнэн бу докумуон арамаан 
сиэринэн чинчийэр үлэҕэ лаппа маарынныыр. 
Онон биллэрэр-көрдөрөр өҥөтө өссө улаатар.

Арамааҥҥа наукалыы истиил хабыллыбат. 
Ити санаа аһара быһаччыга дылы. Киэҥ билии-
лээх, үрдүк култууралаах дьон – саха бастакы 
интэлигиэнсийэтэ – үөрэх-билии, ускуустуба, 
кул туура туһунан анаан кэпсэтиилэрэ 
наукалыы майгыннаах. Холобур, суут-сокуон 
сүүнэ үөрэхтээҕэ Х.Б. Силиппиэнтэп хайдах 
саҥарарын кылгастык истиэххэ эрэ: «Биһиги 
материалистар буоллахпыт, онон Үрүҥ Айыы 
саха улуу киһитин үөскэтэрин  күүппэккэ, оннук 
киһи кэлэрин туһуттан биһиги билигин кыһаллан 
акылаат түһэрэн, кэнэҕэски ыччаттарбытыгар 
ноукаҕа, литэрэтиирэҕэ айан-суруйан, чинчийэн, 
бэйэбит сахалар кылааппытын киллэриэх 
тустаахпыт. Дьэ, итиннэ тирэҕирэн уонна нууч-
ча, омук чулууларын өйдөрүн-санааларын тү-
мэн хаалларбыт баайдарыгар тирэҕирэн тах -
сыахтаах «атын айыллар  ааттаахтар аты-

лыылара» (4 179; полкулуор билимин тылынан 
кэпсиирин эбии ааҕыаххын син: 4176-178).

Арамаан ахтыы майгынынан суруллар: ыара-
ханнык ыалдьа сытар Алампа ааспыт олоҕун 
кэминэн халбаҥнаабакка сааһылаан, оҕо саа-
һыттан бу уһугулаан сытарыгар тиийэ саныыр. 
Ол быһыытынан манна туохтуур ааспыт кэмин 
араас халыыба ордук хото туттуллар (өйдөөтө, 
диэхтиирэ, ааспыта, эрэнэрэ, мөхпөт этэ, эмтии 
сатаабыттара, мэлиттэхтэрэ, барбыт этилэр, 
эп питтээх этилэр, ньир гыннарбыта…).

Ол эрээри түөрүйэ этэринэн, айымньыга 
дьиҥ нээх кэм өйдөнөрө улаханнык кэҥиир уонна 
уустугурар эбит. Кэм уонна миэстэ-сир өйдөбүлэ 
(хронотоп) литэрэтиирэҕэ хайдах көстөрүн кы-
таанахтык ылсан чинчийэр С.Е. Ноева бу ара-
мааҥҥа биэс кэми араарар: суукканан (суточ-
ное): Эмиэ биир күн ааста; күнүнэн-дьылынан 
(календарное): Оттон билигин саас да, сайын 
да долгуппат, үөрдүбэт, эгэ күһүн, бу буолан 
сыттахха…; тус олоҕунан (биографическое): 
Оҕо сылдьан, бэйэтин кэпсээнигэр суруйбутунуу, 
таҥха иһиллиири, бүргэс сүүрдэри, этэрбэс 
хаамтарары…; устуоруйанан (историческое): 
1917 сыл, олох тосту уларыйар сыла, ол 
балыктыы барыахтарын иннинээҕи саас 
күнтэн күн араас сонуну аҕалара; куйаарынан 
(космическое): Ки һи муҥнаах орто дойдуга, 
букатын кэлбиттии, хачыгырай да хачыгырай 
буолан баран, быһа охсуллубуттуу, биирдэ 
суох буолар хобдох дьыл ҕалаах [1: 26]. 

Туох ааспыта суоллаах-иистээх. Алампа 
бэйэтэ биир хоһоонугар эппиттээх: Ааспыт / 
Ардах уутун курдук / Ааһан хаалар. Ол эрээри 
эргиллибэттии аастар да иккистээн эргитэ 
санаатахха, уйулҕаҕа умнуллубат суолун 
хаалларбыт буолар. Долгутар, харааһыннарар, 
уйадытар. Арыт абардар, арыт үөрдэр… 
Сүрүн бэрсэнээскэ эмиэ оннук. Ону туругу, 
уйулҕа хамсааһынын бэлиэтиир тыл элбэхтик 
туттуллубута чуолкайдык бигэргэтэр (муунтуй, 
мун чаар, муҥнаах, хомой-хоргут, уйадый, аһын, 
салын, кыыһыр, долгуй, хомноо, санаарҕабыл, 
күл-сал, үөр-хомой, күлүгүр-түүппэҕир…).

Манна истиилгэ сыһыаннаах биири эбии 
таарыйыахха. Арамаан ахтыы майгынынан су-
руллар. Ол сиэринэн саныыр дьоруой өттүттэн 
күүттэххэ, сүнньүнэн бастакы сирэй (мин, 
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сороҕор биһиги) туттуллуохтаах этэ. Оттон 
арамааҥҥа ити наар кэриэтэ үһүс сирэйинэн 
(үксүгэр Алампа эбэтэр кини, эбиитин этии 
кэпсиирэтинэн) бэриллэр. Холобур: Оо, Алампа 
төрөөбүт алааһыгар төннөр бу күнүн өр да 
күүппүтэ. Бүтүн биэс сыл усталаах туоратыгар! 
(4 399). – Толлума, аһаабытынан бар, – убайа 
кини симиттэ олорорун өйдөөтө быһыылаах… 
(3 67) (холобурун диэн эттэххэ, манна бастакы 
сирэй буолуон сөп этэ: убайым, мин, олорорбун). 
Тийээтир… Дьылҕатын анаабыт дьыалата… 
онон олоҕун тиһэх кирбиитигэр тиийэн баран 
үчүгэй өттүн ыраланнаҕына, бастатан, саха 
литэрэтиирэтигэр биир маҥнайгы суруйааччы 
быһыытынан суолбун хааллардым дии 
саныыр… (4 288). 

Хайа да суруйааччыга уобараһы арыйарга 
бэрсэнээс саҥарар саҥата биир харах-
тырыыс тыкалыыр суол буолара өрдөөҕүттэн 
киэҥник бил лэр. Ааптар бэрсэнээстэрин 
тус-туспа тыллаан-өстөөн ойуулуур. Маны 
кини болҕойбот буолуон сатаммат даҕаны: 
үгүстэрэ устуоруйа лиичинэ һэ буолаллар 
(А.Е. Кулаковскай-Өксө күлээх, П.А. Слеп цов-
Ойуунускай, Н.Д. Неустроев, В.Н. Леон тьев, 
Н.Д. Кривошапкин-Уот Субуруускай уо.д.а.). 
Быһыта тыытан, биир-икки кылгас хо лобур: – 
Алаас уола атах сыгынньах Алампаҕа Бүтэй 
Бүлүү түгэҕиттэн бүтэн-эстэн, үрэх үрдүн 
Өлөксөйө үссэнэ түһээри көһүннүм, – диэн 
саҥаны истээт, Алампа: «Оо, Өлөксөй!» – 
диэбитинэн аанын тэлэйэ баттаан, убайын 
тэҥэ аҕа табаарыһынаан куустуһа түстүлэр. (1 
194). Ким кэлбитин үөрэ-дьүөрэ этэриттэн, аата 
ахтыллыбата  да буоллар, эндэппэккэ сэрэйиэ 
этибит. Эбэтэр: Былатыан түөһүн муҥунан 
салгыны эҕирийбэхтээтэ: –Оок-сиэ, үчүгэйиэн! 
От-мас дыргыл сытынан тунуйбута ураты 
да кэрэ буоллаҕа!.. Бар дьоммут дьоллоох-
соргулаах буоларын туһугар олохпутун анаан 
сырыттахпыт, ол иһин сахабыт норуота 
баарын тухары умнуллубат инибит диэн эрэнэ 
саныыбын… (2 146-147). Саҥа кэм төлөннөөх 
бэйиэтэ, хомуньуус хорсуна П.А. Ойуунускай 
инникигэ, кэскилгэ эрэлин күүһүн хайдах сөхпөт 
буолуоҥуй?!

Киһи хайдах саҥарара – дьикти бэлиэ.  
Көннөрү да дьон тылбыт-өспүт, куоласпыт 

уратытын истээччи үксүгэр  эндэппэккэ араарар. 
Аҕабыыт  учуутал нууччалыы тартаран саҥарара 
бэлиэ: – Аат ким, хайа наслегтан кэллэ? – 
А-алампабын. Нэһилиэгим – Дьохсоҕон. – Ким 
оготогун? – Уйбаан Соппуруонап. – А, билэбин 
Иван Корниловиһы, малыыппа аахта баар дуо? 
(3 47). Эбэтэр Алампа таайа Сүөдэр Сиипсэп 
«Сааскы  кэмҥэ» баар Сүөдэр Хомуоһап 
прототиба буолбутун санатан, кэпсэтэригэр 
нуучча тылын сөбүлээн кыбытар: –  Парень, 
эн элбэҕи аах, мин нуучча улуу бэйиэтэ  
Пушкин кинигэтин сыттыгым анныгар укта сыл-
дьабын. Холобура, «Капитан кыыһа» кинигэтин 
сылайбыт-элэйбит кэммэр хат-хат аахтахпына, 
эмиэ чөлбөр түһэн, сэниэлэнэн, чиччигинэс 
буолан, бэл кыра аайы тымтыбат, кыыһырбат 
туруктанабын. Дьэ онно сытар волшебная сила 
литературы – упорядочивает и успокаивает 
мно гострадальную душу. Аны бу ырыаны иһит 
эрэ... (3 62).

Ааптар ийэ тыл бараммат баайын, эрчимнээх 
этигэнин, айар ньыма арааһын (тэҥнэбил, ха-
ныылаан этии, эпиитэт, мэтээпэрэ, риторическай 
ыйытыы, инбиэрсийэ, о.д.а.) кыайа-хото 
туһанар. Араас ньыманан тэҥниирэ (-тааҕар, 
-лыы, курдук, дылы, тэҥэ, кэриэтэ), Алампалыы 
ханыылаан этэри биһириирэ, сомоҕо домоҕунан 
уранныыра, эгэлгэ эпиитэтинэн киэркэтэрэ, 
ыйытар халыыптаан бигэтик бигэргэтэн 
иэйиини күүһүрдэрэ-күүрдэрэ, түмэн этэр 
дьиктилээх, ааҕааччыны кытыннарар дэгэттээх 
хомуур сирэйдэммит этиини киллэрэрэ айар 
тылын кырааскатын чаҕылхай оҥорор, ситэри 
силиктиир, ааҕааччыны абылыыр, сэҥээрдэр-
сэргэхситэр.

Элбэҕи ситэр кыаллыбат.  Ааптар тэҥнииригэр 
эрэ холобур ылыахха: … Арай тахсар күн курдук 
сырдык да сырдык мөссүөн, эмиэ күн суоһунуу 
сымнаҕастык кууһар илиилэр баарга дылылар. 
(3 117). … Онтуката күннээҕэр эрэ күндүтүк 
көрөр үрүҥ туллугун күрэтэн илдьэ барбыта… 
(4 63). Бу икки этиигэ уус-уран тэҥнээһин үс 
ньыманан (дьөһүөлүнэн: курдук; сыһыарыынан:  
-нуу, -нээҕэр; ис хоһоонунан: үрүҥ туллугун) 
ситиһилиннэ.

Киирии тылы сахатытыы. Ааптар бэйэтин да, 
бэрсэнээстэрин да тылыгар нууччаттан киирии 
тылы төһө кыалларынан сахатытан суруйар. Аҕа 
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дойду Улуу сэриитин иннинэ, ордук 20-с сылларга 
сахатытыы күүскэ, көхтөөхтүк ыытыллыбыта. 
Ити билигин, олох тутула улаханнык ула-
рыйыаҕыттан ыла, балачча тэтимнээхтик сөр-
гүтүлүннэ. Онон арамаанньыт саамай сөпкө 
гынар: сахатытыыны көҕүлүүрэ кэрэхсэбиллээх. 
Айымньыттан элбэх сахатытыллыбыт тылы 
булаҕын: Элиэнньинги рээт, эрээлинэй учуу-
лус са, Элиэнньин-Улдьаанап, эрэ  пэрээт, эрэ-
лиисим, кимнээсийэ, мусыай, Ыс та нысы лаа-
быскай, эрэсиссиэр, эрэлэстиичэскэй, эс пи рэн-
тиирэ, устуоруйа, дыбараан, үнүстүтүүт уо.д.а. 
Ити сороҕо арыт барыйааннанан хаалар 
(Мос куба/Москва, Элиэнньин/Ленин, Эсиэ нин /
Дьэ  һиэньин), арыт дьиибэ көрүҥнэнэр (ноу-
ка, ноучунай, үнүбүрсүтүөт, армаантыка, муу-
сыка, о.д.а.). Өк сө күлээх, Ойуунускай, Күндэ 
тылдьыттарыгар итинник туттуу бэлиэтэммэт). 
Сахатыйыан сөптөөх да тыл дэҥ түбэһэр 
(санаторий, фактория, бетон,  о.д.а.).

Таарыччы бэлиэтээтэххэ, нуучча тылын (хо-
лобур, күннүккэ бэлиэтэнии, 3 134, 4 411; дьон 
нууччалыы кэпсэтиитэ, 4 89-90; докумуон,  4 325, 
364), литэрэтиирэтин сабыдыала үөрэхтээхтэр 
эйгэлэригэр кэҥээн иһэрин ыйар нууччалыы 
кэрчик балачча кыбыллар (холобурга көрүөххүн 
сөп: 3 41, 56,116, 164;  4 45, 88, 103, 155, 187, 
239, 240, 244, 259). 

Түмүк оннугар эттэххэ, Е.П. Неймохов бу 
айымньытыгар А.И. Софронов-Алампа туһунан, 
саха литэрэтиирэтин төрүттэспит кылаассык 
суруйааччыбыт, уустук олоҕо, абылаҥнаах 
айыы та литэрэтиирэ билимигэр төһө да үгүс-
түк, дьоһуннаахтык сырдатыллыбытын иһин, 
ааҕаач чыны талбатык тардардыы сонун нук, 
уус-уран нык суруйар. Онуоха баай-талым уус-
уран, имигэс, кэрэ тылы, араас айар албаһы 
(тэҥ нэбил, эпиитэт, ханыылаан этии,  сомоҕо 
домох, ыйытан хардарар /риторическай/ ыйы-
тыы, мэти риэти ойуулааһын) талбатык туттара 
күүскэ, көдьүүстээхтик  көмөлөһөр. 

Ол түмүгэр ааҕааччы, Алампа орто дойдуга 
49 сыл олорбут олоҕун 40-ча сылыгар бииргэ 
сылдьыһан, кинилиин тэҥҥэ үөрбүт-хомойбут, 
айар алыбын, илбиһин билэн дьолломмут, дьал-
хааннаах кэм уодаһынын, дьол-сор тугун билбит 
курдук сананар. Быһата, амарах-аһы ныгас, 
дириҥ иэйиилээх, үс куттаах Алампалыын олох 

үрдүк үөрүүтүн, олуурдаах, күүтүллүбэтэх күтүр 
күчүмэҕэйин үгүстүк үллэстэр. Ити – ааптар 
сүҥкэн, сиэдэрэй ситиһиитэ. 

Бу улахан айымньы – ааптар айыытын 
чыпчаала, олоҕун уһулуччулаах түмүгэ («ле-
бе диная песня»). Аҥаардас бу да арамаана 
бастыҥ айымньытын быһыытынан уонна Алам-
палыын арахсыбакка аргыстаһан, норуодунай 
суруйааччы Е.П. Неймохов уһулуччу талаанын, 
үтүө аатын үйэлэргэ үйэтитиэҕэ.

И. ВИНОКУРОВ.

Туһаныллыбыт литэрэтиирэ:
1. Саха народнай суруйааччыта Е.П. Неймохов 

айар үлэтэ аныгы саха прозатын сайдыытыгар 
суолтата. Республикатааҕы научнай-практи-
ческай конференция матырыйааллара. – 
Дьокуускай: СГУ изд-та, 2010. – 148 с.

2. Тобуруокап Н.Н., Семенова В.Г.  Алампа 
(олоҕо уонна айар үлэтэ). I чааһа. – Дьокуускай: 
Бичик, 2004. – 160 с. 

3. Егор Неймохов. Алампа: Роман. Бастакы 
кинигэ. – Дьокуускай: Бичик, 2006.

4. Егор Неймохов. Алампа: Роман. Иккис 
кинигэ. – Дьокуускай: Бичик, 2009.
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Тіріібµт, иитиллибит дойдубут Таатта – саха 
литературата, театральнай искусствота сайда-
рыгар киэІ аартык суолу арыйбыта.

Аатырбыт суруйааччыларбыт, артыыстарбыт 
бэйэ лэрин сэмэй кылааттарынан, айар µлэлэринэн 
саха аатын µрдэппиттэрэ.

Кірііччµ киэІ сэІээриитин, биґирэбилин ыл-
быт Суорун Омоллоон «Кµкµр Уус» драматыгар 
биир дойдулаах улуу артыыстарбыт – Саха АССР 
народнай артыыґа Пантелеймон Васильев – Кµкµр 
Уус, РСФСР, Саха АССР µтµілээх артыыската 
Дарья Слепцова – Кµннэй уобарастарын толо-
роннор, уос номо±ор кубулуйбуттара.

Классик суруйааччыларбыт П. Ойуунускай, 
Алам  па, Н. Неустроев, Суорун Омоллоон, Амма 
Аччы гыйа аатырбыт айымньылара Саха театрын 
репертуарыгар киирэн, бµгµІІµ кµІІэ тиийэ 
кірдірµллэллэр. Талыы-талба Тааттабыт хас да 
µйэ устата хонно±ор-быттыгар саґыаран, иип-
пит дьоно-сэргэтэ мындыр ійдірµнэн, олоххо-
дьаґахха дуоспуруннаах сыґыаннарынан, эбэбит 
мускуллар иирэ талахтарын курдук, кэпсээІІэ 
сылдьаллар, ырыа±а-тойукка хоґуйуллаллар.

Айыл±а киґи ійµн-санаатын уґугуннарар кµµс-
тээх. Биллиилээх саха омугун аатын µрдэппит улуу 
дьоннорбут Таатта киэІ сыґыыларыгар, аІаат-
муІаат алаастарыгар, дэбилийэр сµµрµктээх Амма 
ірµс хочолоругар тіріін, айыл±а кµµґµн, кэрэтин 
иІэринэн тµірэхтэрэ тµстэ±э.

Бу суруйуубар бэйэм тугу саныырбынан кинилэр 
кыыска, кэргэІІэ, ийэ±э-а±а±а тапталларын, 
сµгµрµйµµлэрин уус-уран айымньыларыгар тыл 
сµмэтин хоґуйбуттарын тµмэн, сырдатарга холо-
нуом этэ. Урукку іттµгэр оннук анаан-минээн 
ырыппыттара суо±ун кэриэтэ. Алампа, П. Ойуу-
нускай, Суорун Омоллоон тапталлаахтарыгар анаан 
иэйэн-куойан хоґуйбуттарын курдук айымньылар 
билиІІи кэмІэ суохтар, ол таптал иэйиитигэр 
ылларыылара кµµстээ±иттэн тутулуктаах.

А.Е. КУЛАКОВСКАЙ-ЈКСЈКҐЛЭЭХ ЈЛЈК-
СЈЙ. Улуу білµґµік суруйааччыбыт Сахатын 
сирин уґаты-туора сыыйбыт А.Е. Кулаковскай 
олоххо тарды ґыыта кµµстээх.

Бастатан, кини µірэ±и, билиини баґылаабыт, 
иІэриммит киґи быґыытынан фольклору, тылы 

хасыґан µірэтэн, чинчийэн элбэ±и ситиспитэ. 
Уус-уран литературабытын тірµттээн, бэйэтин 
айымньыларынан норуот оло±ун-дьаґа±ын дириІ-
ник ырыппыта.

Јксікµлээх сылаас дьиэлээх нус-хас олоххо 
тардыспата±а, ол эрээри ыал буолуу сиэриттэн-
туомуттан туораабата±а. Бастакы кэргэнэ Анас-
тасия Егоровна Оросинаны кытта холбоспуттара, 
кыыс 17 саастаа±ар. Тіріппµттэрэ кыыс халыыма 
арыый удамыр буолуо диэн быґаарбыттара. 
Јліксій ити этиини ылыммыта.

Оруоґуттар Анна диэн кыыстара олус кыра-
ґыабай этэ. Кµтµіт уол кыыґы сібµлµµ кірбµтэ.

Саха омук саамай бэттэрин
СаІата суох ыытар
Сайа±ас сайдам санаалаах.
Устар ууну сомо±олуур
Улахан уус-уран тыллаах
Майгылаах бастыІа,
Сµрэхтээх µтµітэ,
Суобастаах сокуоннайа…

(«Кырасыабай кыыс», «ТА» 97-98 с.)
Саха дьахталларын тас сэбэрэлэрин, ійдірµн, 

µлэґиттэрин элбэх хоґоонноругар хоґуйбута. 
1901 сыллаахха Евдокия Ивановна Лыскованы 

кэргэн ылбыта. Кинилиин ыал буолуон иннинэ 
бастыІ айымньыларын «Сµµґµн туолбут эмээхсин 
ырыа та», «Саха дьахталларын мэтириэттэрэ» су-
руй талаабыта. (Николай Коняев. «Алексей Кула-
ков ский», 2011, с.78-79). Е. Лыскова кэргэнин, 
Јксікµлээ±и, олус таптыыра, уйа±ас дууґалаах 
ийэ, до±ор буолан, айар µлэтигэр, Сахатын сирин 
кэрийэригэр элбэхтик кіміліспµтэ. Хачыкаак ка, 
ЈймікііІІі, Бµлµµгэ кіґін ійібµл, тирэх буол-
бута.

Тіріібµтэ 125 сылыгар «Јксікµлээх – Чіркііх-
хі» ыстатыйабар («Далбар хотун» сурунаал 2002 
с. 1-2 №) суруйбутум: «Субуота, ірібµл киэ  ґэ-
лэргэ Алексей Елисеевич дьукаахтарыгар анаан 
айымньыларыттан аа±ара. Ордук «Саха дьах-
талларын мэтириэттэрэ» сібµлээн истэллэрэ. 
Алтыс мэтириэккэ:

Сабарай чабычах курдук 
Саапыска дуомнаах,
Балаґа-балаґа тикпит
Балаакка са±а ырбаахылаах…

Бу быґа тардыыны аа±арын Дуунньа сібµ-

КРИТИКА УОННА БИБЛИОГРАФИЯ

СУРУЙААЧЧЫ УОННА ТАПТАЛ
(Саха классиктарын айымньыларыттан холобурдааґын)



93Чолбон 3 №-рэ 2015

лээбэт, оонньоон уокка быра±аары гынара диэн 
дьукаахтара кэпсииллэрэ µґµ».

А.И. СОФРОНОВ-АЛАМПА. Кини тіріібµт, 
о±о сааґа ааспыт киэІ нэлэмэн алаастарын Оккуо-
дай, Куобах Буґарбыт сиэдэрэй сибэккилэрин, 
отун-маґын курдук кыраґыабай сэбэрэлээх, киэІ-
холку майгылаах, дириІ ійдііх, намчы дууґалаах 
суруйааччы быґыытынан саха ааттаах барыта 
билинэр.

Алампа±а таптал иэйиитэ ис-иґиттэн ірµкµйэр, 
тугу сэІээрбитэ, биґирээбитэ сонно тута хоґоон 
буолан кутуллар.

1920 сылга саІа былаас олохтонон, нэґилиэнньэ 
µірµµтэ-кітµµтэ ірігійдіібµт кэмнэрэ этилэр. 
Талааннаах поэт ол уларыйыыны айыл±аны кытта 
сибээстээн хоґуйбута. «Саас кэлиитэ», «Кэ±э», 
«ХатыІ», «Чыычаах», «Сарсыарда» хоґоонноро 
аа±ааччы уйул±атын хамнатан, сонно тута ырыа 
буолан тар±аммыттар.

СалаІ тымныыны сарбыйан,
Сахабыт сиригэр
Саас барахсан
Салаллан тиийэн кэллэ курдук…

«Саас кэлиитэ»

Кэлэ±эйдиир куоластаах
Кэ±элиирэ кыылларбыт
Кэтит кэскил олохтоох
Кэрэлиирэ сайыммыт
Кэлэригин кэпсиирэ
Кэрэкэтин эбитин…

(«Кэ±э»

Кµірэгэй чыычаах
Кµндµ кµімэйинэн
КіІµл ырыатын
Кµµгµнµµ олордо±уна,
Кµіх ойуур
Кіччµйэн кµігэлдьийэр…

«Чыычаах»
(«ТА» II т., 1965, 140-141 с.)

О±отук сылдьан баай ыал кыыґын Илиисэ Си-
лэпсиэбэни таптыыра. Ол гынан баран халыыма 
ыараханыттан саллара, баара-суо±а ыйга ылар 
хамнаґа биэс сµµс солкуобай. А±ата Охонооґой 
о±онньор халыымы тілµµр кыахпыт суох диэн 
кэргэн ыларын сібµлэспэтэ±э. Дуунньата хоту 
БулуІІа олорон, кыайан о±оломмото±уттан, са наа-
тын таптарбат буолбутуттан Илиисэни са ныыра.

Тыл эриэккэґин эппит, µгµс хоґоонноругар 
хол бообут, санаа бастыІын саба±алаабыт тап-
тал лаа±а, Дуунньа, атын киґиэхэ сµрэ±ин тут-

тарбытыттан, ааспат ыарыы курдук, дириІ са наа±а 
ылларан, оло±ун тиґэх сылларыгар со±отохсуйуу 
хомолтотун билбитэ. Хас да хоґооннорун анаа-
быта: «Бырастыы», «Уордайбыккын уу-хаар курдук 
у±арыт», «До±оччугуом»,

Тойонуттан дьулайбыт
Дьобул±а уол курдук
Тобуктаан олорон,
Мин диэки биирдэ эрэ
Мичик гын диэн
ЭІин тылбын этэн,
Айманан-ааттаґан эрэбин –
Антах хайыґыма даа, абыраа,
Дьор±ойо кірµмэ даа, дьоллоо…
«Уордайбыккын уу-хаар курдук у±арыт»

Ити курдук таптал таІаратынан ааттаабыт 
Дуун ньата, саатар, ілір чааґыгар тµннµгµн ан-
нынан кістін ааспата±а, Алампа орто дойдуттан 
букатыннаахтык арахсар чааґын чугаґаппыта.

П.А. ОЙУУНУСКАЙ. Саха советскай ли те-
ратуратын тірµттээбит улуу Былатыан Ойуу нус-
кай хаґан да, саха баарын тухары, сµппэт-іс піт 
талааннаах. Тіріібµт Дэлбэрийбит алаа ґыгар 
анаабыт стро фалара ійтін-сµрэхтэн сµп пэттэр.

Јйдµµбµн – бу дьикти кµлµмнэс урсуну,
Кыталык кылбаара кыІкыныы ыллыырын…
Јйдµµбµн – бу кэрэ сирэм кµіх хонууну,
Кыра уол бэйэбин мин ийэм таптыырын…
Поэт лирическэй айымньылара оло±у дириІ-

ник таптыырга, кэрэни кэрэхсииргэ, µчµгэйи µр-
дэтэргэ µірэтэллэр, сырдык эйгэ±э-санаа±а 
иитэл лэр. Кини µтµі до±ор, тіріппµт о±о, кµн 
ийэ тустарынан эйэ±эс сµрэх истиІ тылларын 
эппит хоґоонноро: «До±орбор Сµікµччэ±э», «Бу 
уоттаах бакаалы», «Татыйык ыллыыра», «Ийэм 
Дьэбдьэкиэй уІуо±ар».

Билигин бу томтор сылаас туой буоругар
Мин ийэм, Дьэбдьэкиэй, кімµллэн сытаахтыыр,
Билигин бу кындал сылам кµіх ньууругар
Мин таптыыр ийэккэм буора бу тураахтыыр.
Платон Алексеевич бастакы кэргэнин Сµікµч-

чэни суруйарыгар норуот ырыаларыгар чугаґатан 
туойбута.

Норуот ырыатыгар туойар киґилэрин киэркэтэр-
кэрэтитэр инниттэн быґыытын-таґаатын, уІуо±ун-
иІиэ±ин, кістір дьµґµнµн, татыйык чыычаахтан 
са±алаан µрµІ кµІІэ тиийэ тэІнээн-дьµірэлээн 
хоґуйаллара.

Тµµннээ±и халлааным
Тіліннііх мичээрэ
Кµлµмнµµрµн курдук
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Кµндµ кµлэр-мичик
Хаастаах харахтаргын
Хай±аан умсугуйдум.

«До±орбор Сµікµччэ±э»
Бу суруйуубар о±олордонон бэрт дьоллоохтук 

олорон испит кэргэнин Акулина Николаевна 
Борисова – Ойуунускайа ахтыыларыттан кылгатан 
билиґиннэрэбин.

«… Мин µірэнэ сылдьан, 1930 сыллаахха Јктііп 
бырааґынньыгар Былатыанныын холбоспутум. 
Ыал буолаат «Артыаллаах Ааныкчаан» диэн 
хо ґоону суруйбута. Хоґоон геройун маІнайгы 
аата Јкµµчэ диэн этэ. Мин ааппыттан ураты 
ким ба±арар диэн ааттаа диэммин айдааны тар-
дыбытым, онон хоґоон геройа Ааныкчаан буолта.

Обуйук уостара
Убайар оруоса!
Хара±ын уоттара
Хамсатар доруоса! – диэн тыллартан 

ордук кыбыстарым. Ойуунускай кэргэнэ буолан, 
хайыы-µйэ±э хоґооІІо хоґуллубут диэхтэрэ диэн 
саныырым.

Былатыаным олус уурбут-туппут курдук таІ-
нар таІаґыгар, остуолугар баар суруйар кумаа-
±ыларыгар чэнчис, бэрээдэктээх, онноо±ор ки-
нигэ лииґин муннугун бµк тутары сібµлээбэт 
этэ. Бастакы кыыспын Саргылаананы Москва±а 
о±оломмутум. Кэргэним наґаа о±омсо±о, кыыспыт 
ыалдьыбытыгар сµµрэн-кітін, поликлиникаттан 
про фессоры а±алан кірдірбµтэ, сыаналаах эми 
булан о±отун ірµґµйбµтэ.

Ялта±а сынньана сылдьан, 1932 сыллаахха 
«Та ты йык ыллыыра» хоґоонун кыыґыгар анаан 
суруйбут.

Мин о±ом – Лаанык кыыс,
СаІа кыыс, саргы кыыс,
Мык-мык мыскычык,
Чык-чык чыгычык
ҐІкµµлээн-кітµілээн битийэр-бэйбэІниир,
Ґірээхтээн-кітііхтіін кµлээхтиир-мичиІниир.

(«ТА», I т., 206 с.)
Былатыан биґиги утуйбуппут кэннэ тµµн µлэ-

лиирэ. Ол µлэлии олорон, о±ото уґугунна±ына, 
бэйэтэ кэлэн суулуура, таІаґын уларытара, ону 
мин сарсыарда уґуктан эрэ баран билэрим. 
Кэргэннии быґыынан сымна±аґа, эйэ±эґэ, ула-
хан дууґалаах киґи этэ, куруутун бэґиэлэй, биир 
дэхси уйул±алаа±а. 1934 сыл кµґµн иккис кыыспыт 
Сардаана тіріібµтэ. Кыргыттарыгар ааттарын 
бэйэтэ биэртэлээбитэ. «Поздравляю с Саргыланой, 
Сарданой» диэн э±эрдэ суруктары ыытан санаабын 
кіті±ірі». («П.А. Ойуунускай», Дьокуускай, 1963).

Олус µірµнньэІ майгылаа±а. «Бу уоттаах ба-
каалы» хоґоонун 1936 сыллаахха кэргэнигэр, 
кыргыттарыгар анаан суруйбута.

СаІа дьыл аатыгар
СаІа кыыс дьолугар
Бу уоттаах бакаалы,
Бу тілін тапталы –
Кіті±µіх, кімµґµім!
Кіті±µіх, Јкµµчээм! 

(«ТА», I т., 208 с.)
Онон П. Ойуунускай дириІ ійі-санаата айар, 

общественнай-государственнай µлэтигэр тµ мµл-
лµбµтµн курдук, тус оло±ор, кэргэттэригэр иґи-
рэх тапталынан барыта дьµірэлэспит. Тіґі да 
кылгастык олорон, µлэлээн ааспытын иґин уґу-
луччулаах дэгиттэр µтµі хаачыстыбалара ыл -
бычча киґиэхэ тиксибэт дириІ суолталаахтар. 
Ол µйэлэргэ ілбіідµйбэт сырдык сулус буо лан, 
саха±а, кини ыччатыгар холобурга сыл дьыахтара.

С.Р. КУЛАЧИКОВ-ЭЛЛЭЙ. Саха суруйаач-
чыларыт тан аан бастаан народнай поэт аатын 
ылбыт Эллэй хоґоонноро, поэмалара олох сайдар 
ула рыйыыларыгар анаммыттара. Кинилэр сµрµн 
тиэ мэлэрэ норуоттар до±ордоґуулара, айыл±а, 
ком  сомол, партия, В.И. Ленин о.д.а. Кэлин кэм-
Іэ Эллэйи дьуґуурунай поэт, кµннээ±и оло±у эрэ 
ірі тутар суруйааччынан сыаналыыллара киниэ хэ 
сµгµрµйээччилэргэ соччо ійдімміт. Бэ йэтин кэми гэр 
хас да сµµґµнэн айымньыны суруйан хаалларбы та, 
элбэх хомуурунньуктары бэчээттэппитэ.

Оскуола программатыгар µірэтэргэ киллэ рил-
либит айымньылара «Тіріібµт дойду» хоґооно, 
«Буур±а, буулдьа дьылыгар», «Чурум-Чурумчуку» 
поэмалара элбэх кілµінэ µірэнээччилэри ис 
хоґоонноро дириІинэн, кудуххай уус-уран тыл-
ларынан суруллубут буоланнар, биґи рэп питтэрэ, 
тіріібµт Ийэ дойдунан киэн туттуу ійµгэр-са-
наатыгар ииппиттэрэ.

Олохтон эрдэ туораабыт талааннаах суруйааччы, 
П. Ойуунускай аатынан Государственнай би риэ-
мийэ лауреата, саха народнай суруйааччыта 
Егор Петрович Неймохов оскуолатаа±ы сылларын 
туґунан ахтыыта: «… Оттон ол µйэ аІарын ана-
раа іттµнээ±и сэбиэскэй кэм оскуолатын о±олоро 
тіріппµттэрбит, учууталларбыт такайыыларынан, 
тіріібµт дойду, бар дьон туґугар олорорго, 
куґа±анныын охсуґарга µірэнэрбит. Алтыс кы-
лааска саха литературатыгар революция кэн-
нинээ±и суруйааччылары Дмитрий Степанович 
µірэппитэ. Ол иґин миэхэ кини аатын кытта 
кырдьык кыайарыгар, баттал-ата±астабыл суох 
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буоларыгар ыІырар саха классиктарын айым-
ньылара ситимнээх курдуктар.

Эллэй «Буур±а-буулдьа дьылыгар» поэматыттан 
учууталбыт нойосуустаппыт кµппµлµіттэрин би-
лигин да ботугураан кэлэбин:

Туман буолбут хонуктар
Тумулларын кэтэ±эр
Кыґыл буур±а аттаахтар
Ньиргиэрдэрэ иґиллэр.

То±о бэрдэй, до±ор! А±ыйах лыІкынас строка 
кэтэ±эр бµтµн эпоха кістін кэлэр курдук.

Аан дойдуга араас элбэх кинигэлэр бааллар 
ини, суохтар ини, ол эрээри ити курдук оччолорго 
µірэппиккин µйэІ тухары саныырыІ поэт Эллэй 
талааныттан тутулуктаах дии саныыбын. (Егор 
Неймохов «Кыымы са±ааччы» ыстатыйатыттан. 
«Саха сирэ» хаґыат, 09.02.2006 с. №24).

Эллэй тіріппµттэригэр хас да хоґоону анаан 
айбыта: «Ийэбэр», «Таптыа±ыІ ийэни!», «А±ам», 
«Ол тµµн». Таптыыр кэргэнигэр Анфиса Иоки-
мовна±а «Оло±ум до±оругар» хоґоону 1958 
сыллаахха суруйбута.

Ийээ, хаартыскаІ суох буоллар да±аны,
Тыыннаах мэссиэІІин ахтыа±ым,
Ийэ сирбинии ийэм барахсаны
Јрµµ кµндµтµк саныа±ым. 

(«ТА», I т., 1974, 293 с.)

Эн, кини уонна мин
Ийэттэн кэлбиппит,
Ийэбит эмиийин
Илгэтин испиппит.

Кµндµттэн кµндµнµ,
Кэрэттэн кэрэни,
Кµіх сирэм сир кµнµн –
Таптыа±ыІ ийэни! 

(«ТА», I т., 1974, 310-311 с.)

Уо! А±ам о±онньор,
Туох тимир кµµстээххин,
Јттµктээн сынньанар
Ґгэґи билбэккин?! 

«А±ам», 1928.

Эн а±аІ муІнаах сис тыа±а
Буур±аны кытта сырсар,
Эйигин, миигин иитээри –
Куобахха айа тардар. 

«Ол тµµн», 1931.
(«ТА», I т., 1974, 73 с.)

Сэргэлээххэ сэргэстэґэн,
Сэгэртэйиэм, бу бµгµн
Ону-маны сэґэргэґэ
Олордохпут кµндµтµн! 

«Оло±ум до±оругар».
(«ТА», I т., 1974, 271 с.)

Онон С.Р. Кулачиков – Эллэй хоґоонноро истиІ 
иэйиилээхтэр. Аа±ааччы ис туругун, µірµµтµн, 
долгуйуутун ірµкµтэллэр. Ол буолар талааннаах 
поэт саха тылын сµмэтин баґылаан, иІэринэн 
дьонугар-сэргэтигэр хаалларбыт кэриэґэ.

Н.Е. МОРДИНОВ-АММА АЧЧЫГЫЙА. Тех-
ни кум Іа µірэнэр студеннар бастакы сылларыгар 
хоґоон айар суруйуунан дьарыктаналлара. Амма 
Ач чыгыйа ийэтин Сідµіччµйэни наґаа ахтара, ол 
иґин киниэхэ анаан «Ийэбэр» хоґоонун айбыта. 
А.Н. Софронов-Алампа мэктиэлээґининэн айым-
ньы 1927 сыллаахха «Чолбон» сурунаалга бэчээт-
тэммитэ.

Ычах кыра буоламмын,
Ытанньах муІнаах эрдэхпинэ
Ытыы-ытыы эрэйдэнэрэ,
Ыллаан-туойан саататара,
Ырыган тобугар олордоро
Ыксары кууґан ылара…

(«ТА», I т., 1956, 489 с.)
«Сааскы кэм» романа элбэх кириитикэни ааґан, 

1952 сыллаахха бэйэтин редакциятынан иккиґин 
бэчээттэммитэ. Манна тіріппµттэригэр, быраат-
тарыгар анаан истиІ, иґирэх тыллары суруйбута 
элбэх.

«А±ам уІуо±ар» хоґоонугар µірэ±и, билиини 
эккирэтэн кыайан бол±омтобун уурбатым,  иитиэх-
тээх, кірір-харайар иэспин толорботум диэн, 
а±ата тыыннаа±ын курдук кэпсэтэр.

Кірдіін-кірдіін, хараІа±а
А±ам сытар сирин биллим.
Ахтыбыт уолуІ, хаарыан а±ам,
Мин дьэ тиийэн кэллим.

Уолум миигин иитиэ,
Уолум а±ай! – диириІ.
УолуІ арай ити
Олох, а±аа, дириІ! 

(1926-1956). 

А±ата Дьігµірдээн ілір чааґыгар кэриэс тыллара:
Ньукулай, атын о±олорум!
Ґйэ±итин тумнумаІ,
Эйэлээхтик олорооруІ,
Ийэ±итин умнумаІ.
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Дьэ мин ілін эрэбин
Кі±µс дьар±абынан,
Эґиэхэ эрэнэбин
Тыыннаах дьыл±абынан…

(«ТА», I т., 1956, 460 с.)
«Сурук» хоґоонун уґун сылларга бииргэ 

олорбут таптыыр кэргэнигэр Любовь Федоровна 
Корнилова±а анаабыт. Кµндµ таптыыр уоллара 
Ча±ыл соґуччу олохтон туораабытыгар дириІ 
хомолтотун Люба±а (ааптар бэйэтин тыла) 
аадырыстаабыт.

Білµµн тµґээн µірбµтµм,
Тµґээн білµµн кірбµтµм
Кэккэ хааман истибит,
Бэркэ µірэн истибит.
 Арай баар буолбут 
 Биґи ахтар уолбут…
Суохтаабыт о±обут, тапталлаах Ча±ылбыт
Толоонтон сибэкки µргээхтээн а±албыт
 Кэлэн µірдэ-кітті,
 Маннык тылы эттэ:
– Хата, дьэ, кэлбиккит,
Миигин ійдµµр эбиккит.
Умнубат эбиттэр а±алаах ийэккэм,
Ґірдэхпиэн! – диэхтээтэ тапталлаах биэбэккэм, –
 Аны ыыппат инибин
 А±алаах ийэбин. (1926)

(«ТА», I т., 1956, 458 с.)

Оло±ун устата чугастык эн-мин дэґэн до-
±ордоспут Кµннµк Уурастыырап (Болуодьа о±он-
ньор диирэ) истиІ иґирэх тылларынан ахтыбыта: 
«Амма Аччыгыйа – киґи дууґатын уйа±астан 
уйа±ас кылларын таарыйар, дьон сµрэ±ин намчы 
иэйиилэрин, сылаанньыйыыларын этэр дьиІ 
чахчы улахан худуоґунньук».

Д.К. СИВЦЕВ-СУОРУН ОМОЛЛООН. Суорун 
Омол лоон айыл±а±а сµгµрµйµµтµн бастакы айым-
ньытыгар «Јлµінэ ірµс» кэпсээнигэр, онтон «Ті -
ріібµт µрэ±им таптала» хоґоонугар анаан су-
руйталаабыта.

«Ґрэ±им, Таатта эрэйдээх, быыкаайык ірµс 
гынан баран улахан ис киирбэх уонна быйаІа 
турда±а. 

Таатта µрэ±эр оттуур сирдээх этим, ібµгэлэрим 
ходуґалара, Миичикэ Хоруолаа±а диэн. А±ам 
ілбµтµн кэннэ 12 сааспыттан ол ходуґабын бэйэм 
оттуурум», – диэн ахтыбыта. («Таатта» хаґ. 
4.10.1996, №120-121).

Айыл±а±а таптала дириІ силистээх-мутуктаах. 
Ол драмаларын геройдарыгар, тіріппµттэригэр, 

таптыыр бастакы кэргэнигэр Мария Иннокентьевна 
Кычкина±а, иккиґигэр – Надежда Семеновна Ше-
пелева±а, о±олоругар а±а быґыытынан истиІ 
сыґыана бэриллибит.

Туойар тойукпун
ДолгуІІуттан туппутум.
Сµрэхпин µірдэр ырыаны
Сµµрµккµттэн оІорбутум.
Этэр тылым эгэлгэтин
Ибир тыалыІ кэпсиир.
Тапталлаах µрэ±им
Тааттакайдаан эбэккэм. (1925).

«Тіріібµт µрэ±им таптала» 
(«Таатта» хаґ. 4.10.1996. №120-121).

СардаІалыы кµлµмнээн,
Саґар±алыы тырымнаан,
Кµірэгэйдии дьырылаан,
Кµндµкэйим, кімµґµм! (1958).

(«ТА», II т., 1960, 309 с.)
Суорун Омоллоон бастакы таптала Мария Ин но-

кентьевналыын 1939 сыллаахха ыал буолбуттар. 
Уол лаах кыыґы Айсены, Люцияны тіріппµттэр. 
Ийэ тин туґунан Люция Дмитриевна ахтар: «Ийэ-
бин кірбµт дьон кини ураты кэрэ дьµґµнµн бэ-
лиэтииллэр. Дьонум олус иллээхтик олорбуттара. 
Ийэм дьиэ±э наґаа сылаас эйгэни, кірµ-кµлµµнµ 
олохтуура. Айыл±аттан артыыс талааннаа±а. 
А±ам айымньыларын бастакы аа±ааччыта, кирии-
тигэ этэ. Ол айымньылар геройдарын кірµдьµіс 
тыл ларынан саІара-саІара кµлсэллэрэ. Ийэм – 
начаалынай кылаас учуутала. Киэґэ утуйуох иннинэ 
Айсен биґиэхэ а±абыт «Чіічі», «Чµі чээски» 
кэпсээннэрин аа±ара. Кини 1957 сыллаахха ыал-
дьан олохтон туораабыта». («Чолбон» сур. 2013, 
№7, 92-93 с.)

Тµмµккэ, биир дойдулаах дьоґун оло±у олорбут, 
литература±а дэгиттэр айымньылары суруйан 
хаалларбыт, киэн туттар суруйааччыларбыт айым-
ньылара барыбытыгар, ордук ыччакка, тыл-іс, ій-
санаа сайдарыгар аа±ылла, µірэтиллэ туруохтара 
диэн ба±арабын.

Д. ЖЕГУСОВ,
тыыл, µлэ бэтэрээнэ,

СР µтµілээх учуутала.
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