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Уран алыба

Николай ЛИНДИН

Бу тµ³спэр баппатах сааскыны

Мин санаам айыл±а кэриэтэ
Сандаарар, тыалырар, хам тоІор,
Сылаас кµн сµрэ±им иэйиитэ
Ырыанан алааспын толорор.

Сааскыбын у´ата сатааммын
Кµірэгэй буоламмын ыллыыбын,
Сµрэхпин ырыа±а анааммын
Бу ырыа аргыстаах и´эбин.

СайыІІы сайа±ас кµннэргэ
Саха±а — миэхэ — ким тэІнэ´иэй?
Анаарар алыптаах кµіхтэргэ
Алгыстаах тыллары ким этиэй?

Мин тµіспэр баппатах сааскыны
Ырыатын, тойугун ы´абын,
Хас поэт туойда±а тапталы —
Сааскыттан ол ону ылабын.

Кы´ын да тырымныыр куйаастан
Сардаана µµннэрэ сатыыбын.
Сулустаах халлааІІа тµµн тахсан,
Хаар кустук ойуутун кірдµµбµн.

Тапталым, эн сырдаа сааскылыы —
Тахсар кµн сарыалын у´ата.
Эн ыллаа, эн симэн сааскылыы —
Ийэ сир кэскилин уу´ата.

Хо´оонум уон араас іІµнэн
Айыл±ам кэрэтин туойуо±ум,
Мин бэйэм айыл±а буоламмын
Тыллабын, кэхтэбин, сууллабын...

Санаабыт, эрчимир сааскылыы —
Сыл-хонук сылаата, умнулун,
Хас хонук хаалбытын аахсардыы —
Дьар±а уот кутаата, умнулун.

Аа±аар дуу, айыыбар булаІІын,
Кµлµмнэс кµннэрдээх сааскыбын,
Кі´іІі былыттаах кµ´µммµн,
Толоостук тоІмут да кы´ыммын.

Тапталы уйалаан, би´иктээн,
Билбэккэ хаал сааспыт ааспытын
Сааскыны дуу´а±а кµндээрдэн
Кыйдыахха кырдьар да сааспытын.

***
Кыстыыр кыырт!
Кыстыыр кыырт!
Мин муммут санаам,
Мин мунаах санаам
ТоІон чоІкуйа кырыаран,
Охтуом, тохтуом диэбэккэ,
Дьыбардыын ірі тустан

Мин бэйэм айыл±а курдукпун
Мин бэйэм айыл±а курдукпун:
Ардыгар холустук ардыыбын,
Ардыгар сыламныы тыгабын,
Ардыгар хаарынан ытыыбын.
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Чочуллар кырыымпа кыллара
СаІаттан саІаны этэрин.

Кітін кылыбырайар
Хаардаах алаас µрдµнэн...
Хаар сырдык,
Хаар тымныы,
Сырдык хайдах тымныы
буолуо±ай?
Ол аата албын сырдык
Алааспын сабардаан турда±а...

Бу миэнэ буолбатах ырыаны
Бу миэнэ буолбатах ырыаны
Иэйиитин кэрэхсээн толордум,
Јрдіі±µ сиппэтэх ырабын
Кµннээх ый оІостон олордум.

***
То±ус ый тоІнум мин,
То±ус ый кµµттµм мин —
Сылаа´ы, сырдыгы
Сайа±ас тапталы.

Ол былыр тэйси´эн хаалбыты
Туох кµµ´э эргитиэн билбэтим,
Саа´ырбыт, сойбут да тапталы
Иккистээн тіннірµім диэбэтим.
Ыллыкка тµбэ´э кірсµ´эн —
ИстиІник кэпсэтэн аастыбыт,
Умайан бµппµтµ кµідьµтэ —
Кыламнас кыымнары тамныыбыт.

То±ус ый, то±ус ый,
Тохтообот то±ус ый,
Кэтэ´ии-эрэнии,
Кэрэлиин кірсµ´µµ.

Махталбын эрэ мин этэбин
Иэйиибин кµідьµппµт кыысчааІІа,
Сµрэхпин хамсаппыт бэйэ±ин
Куоттаран туойда±ым халлааІІа...

То±ус ый уот оттон,
То±ус ый ииттим мин —
Кµн уоттаах тапталы,
Тіліннііх кутааны.

Кэргэммэр

То±ус ый субуллар —
Сµрэхпэр суруллар,
ТоІоруу — ириэрии,
ТоІоруу — ириэрии.

Мин ахсым ахсынньы буоларбар
Эн буолтуІ буоллар дуу бэс ыйа.
Рафаэль Ба±атаайыскай

Поэттар кынаттаах тыллара

Эн тыйыс тымныыгар хардаран —
Мин куйаас уотунан кутабын,
Хаардаах тыа хараІа чуумпугун
ЭтиІим уо±унан кыйдыыбын.

Таптыыбын поэттар тыллара
Кынаттаах аттанан кітірµн,
Ол онтон сир-дойду тыалара
Харахха бу кістін кэлэрин.

Эн ахсым ахсынньы кыы´а±ын,
Бэртээхэй бэс ыйын уолабын,
Ол и´ин дьолбутун холбооммут
ЭтэІІэ айаннаан истэхпит.
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МаІнайгы са´ар±а уотунуу
Хо´ооннор сыыйылла тохтоллор,
ДьиІ иэйии айыллар абыныын
Дуу´а±а уот салгын охсуллар.

Дьиримниир дьµкээбил халлааІІар
СайыІІы кустугу иэ±эбин.
Элэккэй, нап-нарын та´аа±ар
Кµн аайы сахалыы иэйэбин.

Бу ырыа дьиктилээх ы´ыа±ар
О´уокай этиэхпин ба±ардым,
Киирбэт кµн сарсыІІы са±а±ар
Сахалыы салама ыйыыбын.

Кы´ынныы кыйаарар ба±а±ар
Кістµµлээх кµіхтэри эбэбин,
Ардыгар санньыардаах ырыа±ар
Сааскы кµн µірµµтµн этэбин.

Таптыыбын поэттар тыллара
Ґйэни курдаттыы биллэрин,
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Сыыйыллар сып-сылаас хаардаргар
Ча±ылхай тамма±ы ы´абын,
Эн истиІ, эйэ±эс харда±ар
Тапталым уотунан куу´абын.

ЧуІкук-чуумпу алаа´ым
Туойан-ыллаан кэлэрин
КіІµл чыычаах буоламмын
Кіті-дайа алгыа±ым.
Кµіхтµµр солко мутукчам
Кісті-кісті тылларын
Ойуу-дьар±аа о´уорум
Омуннура µµнэрин
Кэрэ чыычаах буоламмын
Кэпсии-айа сылдьыа±ым.

Ырыабын айдарбын
Ойуулаах-дьар±аалаах кустугум
О´уордаах ыллыгар охсуллан,
СайыІІы самыырдыы сайа±ас
Сап-саІа ырыабын айдарбын.

Тірµт дойдум ньуурдара
Торолуйа тупсарын,
Сахам сырдык алаа´а
СардаІалара тыгарын
Ырыа чыычаах буоламмын
Ыллыы-туойа сылдьыа±ым.

Кµіх ача долгураІ муоратын
Кµірэгэй кµінµгэр киирэммин,
Кµірэгэй кэриэтэ дьурулуур
Кµн кµµстээх ырыабын айдарбын.
Кµммµнµµн кµлµмнµµ умайан,
Курустаал дуйдаммыт долгунум
Кіхсµнэн кітµтэн и´эммин
Уу долгун ырыабын айдарбын.

Таптал аптаах кутаата
Тымтык курдук ты´ыгырыы
Тымтар уокка угуллан,
СонуІІунан, омуІІунан
Ойута±ын, со´ута±ын —
Таптал аптаах кутаата,
Таптал аптаах кутаата.

Кµіх лабаа дэйбиирдээх кэриигэ —
Кыыс кэрэ чараІІа хаамаммын,
Ип-итии илгиэрдии эйэ±эс
Дьол, таптал ырыатын айдарбын.
СарсыІІы са±ахха ыІырар
СардаІа кустуктаах алааспар
СаІа кµн тахсарын кірсµ´эр
Саргылаах ырыабын айдарбын.

Отуу уотун тілінµнµµ
Омуннаахтык оргулланан,
Итии, тымныы икки ардыгар
Сырайа±ын, сылыта±ын —
Таптал аптаах кутаата,
Таптал аптаах кутаата.

Кµірэгэй кірі

Кµµстээх о´ох тардыытыныы
Кµлµбµрµµ кытыастан,
Куруук саІа харда±астыы
Сылыта±ын, сымната±ын —
Таптал аптаах кутаата,
Таптал аптаах кутаата.

Кµлµм-тырым кµннэрим
Кіті±µллэр кэмнэрин,
Сырдык-сылаас саастарым
Сылаанньытар уоттарын
Ырыа чыычаах буоламмын
Ыллыы-туойа сылдьыа±ым.
ТоІон турбут айыл±ам
Тор±о кµі±µн ситэрэн,

Николай Егорович ЕГОРОВ-Николай Линдин Бµлµµгэ Кирово біґµілэккэ
олорор, µлэлиир. Республика хаґыаттарыгар, «Чолбон» сурунаалга сµµстэн
тахса хоґоонноро, поэмалара бэчээттэммиттэрэ. Николай Линдини поэзия±а
Кµннµк Уурастыырап, Иван Гоголев, Николай Босиков ал±аан киллэрбиттэрэ.
Поэт аа±ааччыларыгар ааспыт сыл бµтµµтэ «Сааскы кµннээх ыллыгынан» диэн
хоґооннорун хомуурунньугун бэлэхтээбитэ.
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Мин эйигин кµµппµт кµнµм
МаІан ата ыраах куоппут.
Сэргии кірін µірэр сµрµм
Сэтиилэнэн барса турбут.
Мин эйигин кэтиир кэмим
МуІнаах дьоло аара муммут.
Сµµстэ саарыыр мунаах кутум
Сібµлэ´эн туора ойбут.
Мин эйигин ахтар кµµ´µм
Модун уота бэлиэр іспµт.
Сэниэ биэрэр эрэх санаам
Сииги кытта симэлийбит.
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Мин эйигин тµµйэр тµµлµм
Мааны тµµнэ уларыйбыт.
СаІа тыллар сырдык иэйиим
Сарсыарданан абылаабыт.
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Т

линиэй? Санаа муунтуйуутун кыраадыстаах
ута±ынан саба баттыы сатаан баран, устунан
арыгыга ылларбыт а±ыйа±а суох.
Јстііх уйатыгар холкутук сылдьар хорсун разведчик тэІэ эмтээґин кистэлэІнэрин
µірэтиэхтээх, ньымаларын чуІнуохтаах.
Ол эрээри, куттал суоґаата±ына аґа±астык
«киирс эрин» ордоруо. Итинник саныысаныы, ааны арыйа баттаабыта: балыыґа±а
маарыннаабат быґыы-майгы соґуччутук
тоґуйда. Мал-сал ийэтэ-а±ата диэн манна
баар эбит. Итинэн-манан кыстанан баллайар
баґаам, µігµлµµр µгµс. Ону кытта лоскуйлоскуй кумаа±ы, эІин-эІин тэрэпиискэ
ходууллана сытар. Хос иґэ оргулланан,
хаґаастаах ыал хоспо±ун курдук. Эбиитин
ыарахан сыт хойуутук тунуйбут. Кіннірµ
кіймістµбµт салгын буолбакка, букатын чанчарык быґыы бэлиэтэ. Ыарыґахтар киэннэрэ
эрэ, эмтээччи киэнэ эрэ... Биллибэт.
Баґаам «баай» быыґыттан маІхайан
эрэр баттахтаах дьарамай киґи арыычча
індіІілііті. Дорооболоґон тоІхоІноо
то, оло±уттан турбата да±аны. Ыґылла±ас
кістµµттэн, ынырык сыттан-сымартан соруктаахпыт біті-чачайа сыста. «Бу µлµгэр біх
тіріін олордохторуон! Пахайбын! Хотуммут
хайаан кыґамматый?!» — санаатыгар кылаабынай быраастарын міІµттэн ылла.
Оттон экстрасенс мунна бµтэй быґыы
лаах. Бэрт сэргэхтик чэрэллэн, іссі киэн туттардыы тыылыы тэбэн олорор. Сирэйэ-хара±а
уот ча±ыллан, биири эттэххэ, биэґи кимиэх
чэ іргіс кірµІнээх. Бµµс-бµтµннµµ дьэргэйэн, хайдах эрэ киґиргээбит-киэптээбит

іґі да чаас ырааттар, балыыґа иґэ
ыы-быччары киґи1. Таґырдьа кытта
бааллар. Бары «Кабинет нетрадиционной медицины» диэн суруктаах ааны маныыллар.
Кисиэнньэ уочаратын кэтэґэ таарыйа
дьон кэпсэтэрин сэргээн истэр. Тиэстибиттэрэ быданнаабыт эбит. Ким эрэ от ылан
оргуттан иґэрин, хайалара эрэ кµн аайы
имэрийтэрэн-илбийтэрэн абыраммытын
боччумуран олорон сэґэргэґэллэр. Ону истэистэ, биэлсэр киґи быґыытынан сонньуйар:
ити курдук сылдьан, ыарыыларын баалатан
кэбиґэллэр. МуІур уґугар тиийдэхтэринэ
биирдэ кірдірі кэлэллэр. Уонна «кыайбаккыт, тугу да билбэккит» диэн саІалаах
буолуохтара.
Устунан ийэлэрин Даайаны санаан
ылла. Кини эмиэ улаханнатта±ына эрэ
балыыґаланар. «Макаар курдук, бэйэм
эмтиэкэбин» дии-дии, хайдах сатыырынан
«эмтэнэр» идэлээх. Эбэлэрин хоґун «ойуур
аптеката» диэхтэригэр дылы эмэ-томо, отомаґа дэлэй. Туохха туґалаахтарын ырытарагынара мааны. Дьэ, сµрдээх билэчиэк.
Быґата, ити чааґыгар былыргы тµІкэтэх
Макаартан ыыра ордук.
Кисиэнньэ, дьиІэр, тус наадатыгар
буолбакка, тµілбэ дьахталларын соруктарыгар сылдьар. «Экстрасенска арыгыларын эмтэтэллэр µґµ дэґэллэр, ону сытыы
киґи, эн, баран туоґулас, биґиги куттанабыт. Ба±ар, куґа±ан дьайыылаа±а буолуо»
диэбиттэрин быґа гыммакка кэлэн олорор.
Дьулайыахтаа±ар кыбысталларын сэрэйэр.
Ким иґээччи буолан эрэрин аґа±астык би-

1. Салгыыта. Иннин «Кµрµлгэн» 2008 сыл 3-с, 4-с уонна 2009 сыл 1-кы, 2-с, 3-с, 4-с тахсыыларыгар кір.
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аныгы проза
эрдэ±эс о±олуу моґуоннаах. Ити икки ардыгар, эмискэ тіІкіс гынан, тобуктарын
имэриммэхтээтэ, дьиибэлээхтик кірµтэлээтэ.
Кыра хачаайы уІуо±ар букатын ыксалас
пат, толоос улахан «баппа±айдаа±а» тута
харахха быра±ылынна. ТоІоло±ор диэри
халыІ µтµлµктээх тэІэ µллэркэй, мікµнµк
бэгэччэктээх. «Хорсун разведчик», киґи
эрэ буоллар, салынна, эмчитин илиилэрин
кірін баран турда. ТыІыра±ын са±ата харата
бэрдиттэн сµрдээ±ин кэлэйдэ. «Арааґа, ууну
кірбітіхтірі ырааппыт... Оччо±о, кини сыта
эбит...» диэн сиргэммит санаата кµлµм гынна
да умуллан быстыбата.
Кисиэнньэ хара±ын араарыан икки
ардыгар киґитэ ойон кэлэн, уун-утары
турунан кэбистэ. Кирдээх илиилэрин
нэлэІнэттэ. Уулаа±ынан-хаардаа±ынан
быччайан, чочумча одууласпахтаата, турулусирилис эрилиІнэтэн, мэнээк-мэнээк
мэлээриІнээтэ. Кыратык тартаран ыла-ыла
хаґыІыраата. Аны уІан хаалыахтыы кубарыйа іллі. Айа±ыттан кµµгэн алла-алла,
сууллан да тµстэ±инэ кіІµлэ. Тугу булан
ылыаІый?
Тібітµгэр араас санаалар элэстэнэн
аастылар. Ол да буоллар, киґитэ уІмата.
ЈІµргэґинэн кірµтэлээн иґэн ірµґµннэ
— «бэттэх кэллэ». Кіліґµнэ сарт тµспµтµн
ытыґынан соттон кэбистэ. Сµр омуннаахтык: «Биллиим-биллим! ТугуІ ыалдьарын
курдат кірдµм, аураІ киртийбитин кірдµм,
кіміліґііччµлэрим эттилэр!..» — диэмэхтээтэ. Турар сиригэр ірµтэ ыстаІалаан ылла.
Олох ыы муннунан анньыллан, сыллаан
ылыахтыы µІµлµйдэ.
«Хара±ын µрµІэ дэлби саґарбыт уонна тымырдара кытаран кісті сылдьаллар.
Хара±ын иччитэ эргэрэн, тулатынан хото тунаарбыт. Сирэйэ биллэ эбирдэммит, мыччырыстыбыт...» — кырдьыы-аґаа±ырыы аргыс
тара Кисиэнньэ бол±омтолоох кірµµтµттэн
куоппатылар. Кырдьык, «µірэттэ». «Эрэйдээх бэйэтэ ыарыґах ба±айы кірµІнээх.
Намыґах дабылыанньалаах, тібітµн тымырдара кыараабыттара хара±ар охсубут
быґыылаах. Ґіґэ-быара мілтіібµт. ВСД
уонна ньиэрбэтигэр кэґиллии, патология
баар. Тібітµнэн моґуогурар буолуон эмиэ
сіп...» диэн диагноґын туруоран кэбистэ.
Барыллаан да со±ус буоллар, арааґа, сыыс
патым дии санаата.
Биирдэґэ ситэри тиллэн, оонньоґор
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кэриэтэ иІээІнээтэ. Субу илбийэн, тутанхабан барыах айылаах сарбачыІнаата. Кіп
этиттэн биллэ-биллибэт таарыйан ылаат,
тоІолохтоґон кэбистэ. Хос тµгэ±ин диэки
сип-сибилигин дэллэритиэхчэ, сэниэлээхтик тардыаласта. Кисиэнньэ тобус-толору
мілбійін, ону тірµт билиммэтэ. Кыратык
эмэ хамсаан дуу, дуомугар долгуґуйан дуу
ылбата.
Туораттан кірдіххі, кірµдьµіс кістµµ
буолла. Боруода куурусса хонтоллон турарыгар, быычыкаа бітµµк ытта сатыырын санатта. Хотуулаах хонтойууну ымсыы быґыы
кыайбата — тыс кылгаґа таайда.
— Сыллыый, седалищнайыІ эбит.
СедалищнайыІ... уонна іссі туох эрэ баар...
— эр киґи бэркэ мунаахсыйан, муннун
мускуммахтаата. — Кырдьар сааскар, ити
эмтэнээри кэлбит эмээхситтэрдии, атаххын
соґон кэбиґииґигин. Онон миэхэ элбэхтик
имэриттэрдэххинэ сатаныыґы... — диэн
таайтарыылаахтык эбииликтээтэ.
— Чэ-чэ, тохтоо эрэ! Мин кірдірі
кэлбэтэ±им. Илдьиккэ сылдьабын,
дьµігэлэрим сорудахтарыгар, — «эмтэ
нээччи» сібµлээбэтэ, илиитин сулбу тардан
ылла.
ЧуІнуу-хайыы барбакка, аґа±астык
киирсэргэ сананна. «Явно, бырахтарар
быґыылаах...» — диэн ботугураата. Дьахталлара буґаран ыыппыт бэрэскилэрин µтэн
кэбистэ. Эр киґи µірэн, ірі кіті тµстэ:
— Сыллыый, кір ити, кыргыттар барахсаттар миигин мэлдьи аґаталлар, ґэ-ґэ.
Ханна ба±арар тиий, бары миигин атаахта
таллар а±ай. Бары алдьархай астыналлар.
Бары алдьархай сібµлµµллэр.
Мэлдьи ас минньигэґин амсайар, ха
да±аланар киґи быґыытынан киґиргэн э
кэпсээтэ. Уоґун-тииґин оІостон, бокулуоннуу тахсыбыт артыыстыы µтµімсµйэ
тутунна. «Браво-о! Биис!!!» диэн хаґыылар
эрэ итэ±эс курдук буоллулар. Тµіґэ мітійді,
сиґэ кэдэйдэ. Ґірµµлээх кэнсиэрин сал±аа
ры гыммыттыы сэргэІнээтэ. СэгэІнээтэ.
Тутум µрдээтэ.
— Чэ, ол сібµлээґин туґа-туспа. Мин
ону истэр санаата суохпун, — сорукка сылдьааччы ха±ыстык хоруйдаата.
Киґитин ис-иґиттэн абааґы кірµіх санаата баґыйда. Оннук-маннык «эмчиттэри»
тірµт ылыммат эбиппин, «алдьархай астыналлар» буола-буола, саатар, сатаан саІарбат

аныгы проза
Баппа±айыгар тимирэн хаалбыт тэрилин
бэрт µірµйэхтик талыгыратан барда.
— А±ыс, то±ус сµµс уон то±ус, икки сµµс
а±ыс, отут µс, отут µс, аатым Кисиэнньэ.
— Ээй, сыллыый, Ксюша диэн суруйдум, миэхэ о±о буолла±ыІ дии, — эмиэ
сарбаІныахча даллаІалаан иґэн то±о эрэ
тохтоото.
— Ґс о±олоох «о±обун».
— Дьэ, маладьыас, эбиккин, сыллыый. Ким элбэх о±олоох, ол — дьоллоох,
ґэ-ґэ-ґэ...

диэн сµіргµлээтэ. Кынчарыйан, «артыыґы»
талаанын ханнаран кэбистэ.
— Быґыта баттаан, кыыс о±ото±ун дии,
дьэ. Эйигин іссі µчµгэйдик кірµім этэ.
— Суох-суох, мин эмтэммэппинхайаабаппын. Арай арыгыны хайдах эмтии
риІ туґунан тіґі ба±арар истиэхпин сіп этэ.
Кыратык кэпсиириІ буоллар.
— Ээй, сэкириэттэрбин эйиэхэ то±о
этиэхпиний? Бэйэм эрэ билэбин, сыллыый.
Кэпсээбэппин, — дии-дии, биирдэґэ ітірµбатары кірбіхтііті.
КіІіс сиэринэн тэйэ хаамта. Ол да
буоллар, «тіґі ба±арар» диэн тылга ымсыыра
хатанан, бэйэтин туґатыгар эргитэ сатыыр
міккµінµгэр тµстэ быґыылаах. КіІіммµтэ
аны атын санаа±а халыйда. Остуол муннугун
туппахтыы-туппахтыы, дьахтар сирэйинхара±ын манаста:
— Мин ылынар дьону ыІырабын,
ылымматтары кыайбаппын. Бэйэлэрэ кэлэн
эттиннэр эбэтэр эйигинэн илдьиттээтиннэр.
Албыннаспыттыы ньылбаарыйда. Мич ээрдээбитэ буолла. Маа±ыыІІы
ірµкµчµйбµт дьµґµнэ уоста быґыытыйан,
дуоспуруннанан хаалла.
— Бастаан, ылынар-ылыммат диэн тугу
этэргин ійдітірµІ буоллар, — Кисиэнньэ
да±аны холкутуйда. Сиргэммит санаатын
киэр илгэн, эбэн эттэ. — ДьоІІо µтµінµ
оІордорбут, µчµгэй буолуо этэ.
— Дьэ, сыллыый, эмтээґин биир эрэ
киэґэлээх дьарык буолбатах. Элбэхтик эрэйдэниэххэ наада, — эмчит «сыаната» ыараата.
— Миигин батыґа сылдьан кірір буоллаххына, µірэтиэхпин сіп, — диэн дьиктитик
тµмµктээтэ.
— Батыґа сылдьарым табыллыбата
буолуо, µірэнэр санаам суох. Кіннірµ туох
ньыманан эмтииргин кірµім. Бэйэлэрэ
кэлэн этиэхтэрин туттунар дьоІІо тиийэн
кэпсиэм, тугу эмэни сµбэлиэм этэ.
— Чэ, сіп, оччо±уна биллэрдэхпинэ,
кэлэн кірір буол. Суотабайдааххын дуо?
Мин сурунуум эрэ.
Остуол хотойорунан кумаа±ы быыґыгар
тіліпµінµн кірдіін харбыаласта. Кыра
ба±айы тэрил балайда эрэйдээн баран, син
таба харбатта. Тэтэрээт анныгар сыппыт
эбит.
— Ээ, барахсаны! Хата, бµгµн тµргэнник
буллум, чэ, нµімэргин эт эрэ, — чахчы
µірдэ.

Кисиэнньэ син ирэн, биир икки да
сордоо±у арыгыттан быыґаата±ына улахан
ситиґии буолуо этэ, ыІырда±ына кэлэн
кірµім диэн санаалаах дьиэлээтэ. Ити
курдук быґаарынан, экстрасенс тугунан эмтиирин мантан инньэ билсиґиэ, кырдьыгынсымыйатын, туґалыырын-туґалаабатын
сыыйа-баайа ырытыа.
***
Дьэбдьиэй со±отох хаалыа±ыттан дьиэтигэр тэґигэннээбэт. Тµгэн кіґµннэр эрэ
ыалынан, тэрилтэлэринэн сылдьар. Тыа сиригэр туох элбэх тэрилтэтэ кэлиэй: кулууп,
ма±аґыын, дьаґалта, балыыґа, о±о саада
уонна оскуола. Икки кэнники сиргэ кимнээх
буолан тиийээхтиэй? Ґксµн ма±аґыыІІа
тиэстэр уонна хам-хаадьаа хонтуора±а
охсуллан ааґар. Балыыґаны илэ ійбµнэн
булбатарбын ханнык диэн кичэмэ санаалаах.
Кулууп туґунан умнубута ыраатта. Култуура
уйата уота-кµіґэ былыр умуллан, тоІ хаґаа±а
кубулуйан турар. Кыґынын мэлдьи итинник.
ДьиІинэн, атын да кэмнэргэ улаханнык
туругуран µлэлиирэ иґиллибэт. Арай саас,
кµґµн тµілбэ тэрээґиннэрэ ыытылланнар
ханнык эмэ сэргэхсийиини таґаараллар.
Сайынын от-мас бэлэмиттэн ордон, ол
уора±айы ким да іІійбітµн кэриэтэ.
Урут, киинэ кірдірір эрдэхтэринэ,
кэм сэргэх этэ. Кулууптарыгар хаамар хартыына кістµбэтэ±э сµµрбэччэ сыл буолла.
Оччолорго ииндийэ киинэлэригэр бµтµн
біґµілэгинэн то±о сууллан кэлэллэрэ.
Дьэбдьиэй эмиэ кітµппэккэ кірірі. Ыллыыыллыы, сибэкки быыґыгар сэгэлдьийэр
барахсаттары бары сµрдээ±ин сэргииллэрэ.
Кылгас кэм иґигэр атын сирдэргэ «тии
йэн», омуктар олохторугар-дьаґахтарыгар
тэбис-тэІІэ кыттыґан ааґаллара. Араас
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алдьархайга тµбэстэхтэринэ аґынан, ытаан
сыІсыґан бі±і буолаллара. Остуоруйа дойдута хараІаран ыларга дылыта.
Билигин тэлэбиисэр, дивиди µйэтэ.
Холбоон кэбис да, ханнык ба±арар сир-дойду
киинэтэ дьиэ±эр «киирэн кэлэр». Дьэбдьиэй
«сонуннары» эрэ сэІээрэр, онно аалыІнаґар
дьону сылайбакка манаґар. Уолун булан
кірµіх ба±ата ахтыл±анын аґыытын аматытарга дылы. Ґгµс сылларга иитиэхтээн
кэлбит эрэлэ энчирээбэт. Оттон аныгы киинэлэрин тірµт сібµлээбэт, тулуйан-тэґийэн
кірбіт. Барытын сымыйаргыах санаата кэлэр. Кинилэр киэннэрэ µксэ µчµгэйинэн эрэ
тµмµктэнэн иґэрэ тустаахха кыґыылаах, ону
ааґан ыарыылаах... Оттон киниэнэ... Ситинник санаата±ына, кини оло±о олус хобдо±о
дьэІкэтик кістін кэлэр. «Туох иґин? Туох
буруйбар?!» диэн суланаахтыыр.
Сµµрбэччэ сыл операторынан µлэлээбит
саппараапкатын быйыл кµґµн саппыттара.
Сура±а, эргиччи ночооттоох µґµ. Барыс эрэ
туґунан толкуйдуур аныгы µйэ±э онтон атын
сыаналаммат. Син дьарыктаах уонна тыа кээмэйинэн добуочча µрдµк хамнастаах этилэрэ.
Биэнсийэтигэр бэртээхэй эбиискэ буолара.
Биир кµн сууккалаан, икки кµн іріін син
сіптііхтµк аттарынан, сµіґµтµн-аґын тутан
олорбута. Отунан-маґынан быстарбата±а.
Нэґилиэк дьаґалтата уонна ыала Скрээбиннэр кіміліґіллірі. Оттон саамай сібµлµµр
идэтэ, кутун туттарбыт таптыыр дьарыга
сиэнин кірµµтэ этэ...
Лээлэтин туґунан харах уута суох санаабат. Ытаабатах, мунчаарбатах кµнэ а±ыйах.
«Уґуктан кэллэхпинэ, баттахпын туппахтыы
сытара буолаарай...» диэх курдук санаата
арахсан биэрбэккэ, ір эрэйдэммитэ. Тµµн
ортото уґуктан баран, кыайан утуйбакка ірі
міхсі хоноро. Оннук хара±ын симпэккэ сытан, устунан туран оґо±ун отторо. Кµннээ±и
тµбµгэ са±аланна±а ол — чэй испитэ буо
лаахтыа, хотонугар тахсыа...
Кыґын тыа киґитин оло±о µксµн оґох
уонна хотон тула эриллэр. Сарсыарда ойон
тураат, оґоххун оттуу. Кµнµс µлэттэн быыс
булан, сµµрэн кэлэн, итиитин куоттарбакка сабыы. Ол быыґыгар — сµіґµлэргин
ойбоІІо µµрэн киллэрэн уулатыы. Онтон
киэґэтин кµіс ірµнэр тµбµк уонна эмиэ
оґох оттуута, хотон кірµµтэ. Ыкса хойут,
чо±ун куоттарбакка сабан баран, дьэ, нус
бааччы утуйуу. Олохтоохтор гаас киирбит
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біґµілэктэрин ымсыыра истэллэр. Биґиэхэ
да±аны хаґан эмэ киллэрэллэр ини диэн
эрэл санаалаахтар. Чугас эргин саґаанныыр
сирдэр бµппµттэрэ ыраатта. Чохторо эмиэ
ыраахтан тиэллэн кэлэр. Онон олох сайдыытын балысхана киин сирдэргэ эрэ биллэр.
Тыа тµгэх нэґилиэктэрэ µйэ кирбиитигэр
хайдах туруктаах киирбиттэрэ да, онтон улаханнык ырааппакка олороллор. Арай тимир
суол кэлэрин кэтэґэллэр. Ким дьаарханардьулайар, ким уруйдуур-айхаллыыр. Санаа
араас, кэпсэтии эгэлгэ.
Дьэбдьиэй дьарыга эмиэ хотон уонна оґох. Кµннээ±и тµбµгэ олор эрэ тула
тµмµллэр. Оло±о итинник биир кµдьµс
кістµµнэн аргыый устан иґэр.
Арай биир кµн дьиэтин айа±ар холуочук
киґи тэмтээкэйдии кірµстэ. Куул быґа±аґа
туох эрэ соґуулаах.
— Итириксит! Киэр буол манта-ан!
— ыраахтан суоґур±анан, сµр кытаанахтык
хаґыытаата.
Хайалара эрэ абырахха наадыйан,
«атыыґыттыы» сырытта±а диэн улаханнык
кыыґырда. Бытаан бэйэтэ тµргэн-тµргэн
µктээмэхтээн, сибилигин µрдµгэр тµґµіхчэ
ыксаата.
— Э-эдьиэй, кыыґырыма э-эрэ. Бу
мин-мин, — ыІырыллыбатах ыалдьыта бэрт
сымна±астык унаарыйда.
Куокатын кылааґынньыга Иисэп Куос
та иІнэллэн тураахтыыр эбит. Мичээрдээн
мытырыйбыт.
— Ии, о±ом Куоста эбиккин дуу. Билбэтим ээ, холуочукка балыйдым. Ыл, дьиэ±э
киириэх, — Дьэбдьиэй µірэ тµстэ.
Ити уол кини Куокатыныын кыра
эрдэ±иттэн бодоруґара. Олус эйэлээхтик эІээрдэґэн улааппыттара. МілтіхоккураІ уонна муІутах со±ус буолан салгыы
µірэммэтэ±э. Алын кылааґынан уурайбыта.
АІаланан аа±ан, кыыс аймах да чугаґаабата±а.
Онон бачча сааґыгар диэри о±о-уруу, ойохтайма суох киґитэ. О±о сылдьан ата±ын
µлµтэн, саатар, до±олоІ. Мултугур тилэ±ин
тиэрэ µктээн, иэ±эІэлээн хаамар. Ол эрээри,
хайаан барыта наар аанньа буолуой? Майгылаах бастыІа, µлэґит µтµітэ — кини. Ким да
этиитэ-кірдіґµµтэ суох, кырдьа±астарга мас
хайытан абырыыр. Эмээхситтэр Куостаны
аґара сібµлµµллэр. Хайа сатыылларынан
хараанныыллар. О±олуу µірµнньэІ, кэтэх
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«дьиип» массыынатыгар сыґыаннаа±ы
эрэ истэригэр тиийдэ. «У-улахан ба±айы
кілµіґэтэ, у-улахан ба±айы муучуката,
у-улахан ба±айы кириэґилэтэ, і-іссі кыра
ба±айы тэлэбииґэрэ...» — онтон да атын
эІин-эгэлгэтин бідіІ-кыра кээмэйэ барыта
ахтылынна. «Ґ-µчµгэй!», ону ааґан, «Дьооска
муосунай!» аатырда. Былыр-былыргыттан
аныаха диэри илдьэ кэлбит тірµт µгэспит
сонуна итинэн муІурданна. Бµттэхпит ол.
Туох эрэ суолталаа±ы умнан эрэрин
эмиск эччи ійдіібµт киґилии ірµсµґэірµсµґэ:
— Э-э, э-эдьиэй! Ј-іссі Наадьалыын
минньигэс ба±айы ґуок и-испиппит, — диэн
пал гыннарда.
Ымсыырдыбыт киґи быґыытынан
астынна. Киэн тутта эргим-мургум
кірµтэлээт, мичээрдээн сэгэйдэ.
— Ол ханна-а?! — диэт, дьиэлээх хотун
эргиллэ тµстэ.
То±о ону сураспытын ійдіібіккі да
хаалла быґыылаах. Ыраастыы олорбут соботун солууругар мµччµ тутан кэбистэ.
Хара±а кэІээтэ. Куолаґа улаатан µрдээн,
соґуйбут саІатын дор±оонноро дьиэ µрдµнэн
кіттµлэр.
— О-оттон дьиипкэ о-олорон.
— Оо-оо... — Дьэбдьиэй тµІнэри
хайыста.
Ол уґуутааґына ынчык кэриэтэ иґи
линнэ. Сордоох дор±ооннор аны ханан
эрэ букатын алларанан соґулланнар,
хаґаайкаларын умса тардан ыллылар. Кіхсі
бігдьіллін, санна кумуллан, моонньо
иґирдьэ киирэн хаалла.
— Наадьа буолла±ына, ґуок и-иґэн
баран, у-улахан ба±айытык ы-ыллаабыта
у-уонна ы-ытаабыта, — Куоста куолаґа намыраан хаалла. — У-уонна Баґылай кинини
міхпµтэ.
Ґіґэ тыынна. Бэйэтэ субу ытаан барыах айылаах мэрбэІнээн барда. Алын уоґа
тэллэйэн та±ыста. О±о курдук дууґалаах
котоорой тугу санаан хараастыбытын ким
билиэй?
— Э-эдьиэй, мин бардым. Хойутаатахпына, дьонум мі±µіхтэрэ.
Ґтµлµгµн-бэргэґэтин сулбу тардан кыбынаат, таґырдьа сус гынна. Тµргэн µлµгэр
тµірэх-тµірэх тµґэн, иэ±эІэлии турда.
Дьэбдьиэй солуурдаах уутун булкуйабулкуйа саІата суох олорон хаалаахтаата.

санаата суох киґини ким сібµлµі суо±ай —
Дьэбдьиэй эмиэ сібµлµµр.
— Э-эдьиэй, э-эйиэхэ балык
ы-ыыттылар, — ыалдьытын сирэйэ сыпсырдык, бэйэтэ бэриґиннэрбит тэІэ µірэн
мэлтэйбит.
— Кимнээх?
— Э-э, о-оттон и-ити муІхаґыттар
і-ілµµлээбиттэрэ.
— Аата µчµгэйин! Аата элбэ±ин... Дьонум барахсаттар умнубаттар... — Дьэбдьиэй
олус µірдэ.
Умнуллубата±ыттан уйадыйа быґыы
тыйда. Улахан эбэ±э быйыл муІха буолар
µґµ диэни ымсыыра истибитэ. Ураты харыстанар сирдэргэ киирсэр буолан, кэлиІІи
сылларга букатын балыктаппаттар этэ. Уонна
біґµілэктэн тэйиччитин о±ото, онноо±ор
тимир кілілііх дьон ыраа±ыр±атар дойдулара.
— Ии, хата, біґµінэхтэр эбит. Сибилигин ыраастаан, собо миинэ иґэр буоллахпыт.
Куоста, буґарын кэтэґэр инигин? — астыммыт быґыынан, ытыґын сууралаамахтаата.
— Э-э, сіп, у-уханы сібµлµµбµн э-ээ,
э-эдьиэй, — диэт, тойтохус гынан инникилээн киирдэ.
Ґтµлµгµн бэргэґэтин кум-хам тутуталаат,
сонун сиэ±эр анньан кэбистэ. ХаатыІкабын
хайыыбын диэбиттии кірµтэлээтэ.
— Устума-устума, Куоста. Муостам
тымныы ба±айы, итинник сырыт.
Аргыый кэпсэтэ-кэпсэтэ аґын бэрийэн
барда. Ґірµµтµгэр буолан, туттара-хаптара
арыычча тэтимирдэ. Быыґыгар хайдах балыктаабыттарын ыйыталаста.
— Э-э, сіп, э-эдьиэй, сонуммун билигин кэпсиэм, — кэґиилээх кэлээччи
сібµлэґэ тµстэ уонна омуннаах а±айдык
кэпсээн-ипсээн эйэІэлэттэ.
Онто дьиІ муІха туґунан одоІ-додоІ
ойуолатыы буолла. Кимнээх сылдьыбыттарын олох да ійдіін кірбітіх буолан та±ыста.
Эгэ, ким тэрийэн-бэрийэн ыыппытын,
тіґі-хачча балык кэлбитин чопчулуо дуо?
Ыалдьыт дьон уонна µлэґиттэр тіґілµµнµ
µллэстибиттэрин билии эмиэ мэлигир. Онон
балыксыт кэпсээнин хойуу ітті биллибэккэ
сіІін, уута-хаара эрэ уохтаахтык оргуйда.
Улахан эбэ±э хайдах айаннаан тиийбитэ уонна хайдах тіннін кэлбитэ балачча уґуннук
ырытылынна, остуоруйа курдук омуннанна.
Инньэ гынан, Дьэбдьиэй Баардаах Баґылай
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Кыґын халыІ хаарга баттанан, туох
барыта иґийэн чуумпуран хаалар. Таґырдьа
киґи-сµіґµ а±ыйыыр. Омос кірдіххі,
дэриэбинэ±э олох тохтообукка дылы буолар.
ДьиІэр, оннук буолбатах. Тыа дьонун тµбµгэ
іссі элбиир. Олох кµістµµ оргуйар.
Били айдааннаах тµµн кэнниттэн спорт
саалата ситэ тутуллубата±а. Омуктар кµрµµр
кэриэтэ тµргэнник тилир гынан хаалбыттара. Харчыларын буолла±ына толору аахсыбыт сурахтаахтар. Нэґилиэк мунньа±ар
быґаарбыттарынан эґиил саас олохтоохтор
бэйэлэрин кµµстэринэн ситэриэхтээхтэр.
Оройуон дьаґалтата матырыйаалынан уонна µбµнэн кіміліґµіхтээх. Улуус баґылыга
бэйэтинэн кэлэн эрэннэрбитэ. Онон олохтоохтор санаалара бі±іх.
Барбыт барбытынан умнуллуо эбитэ буол уо да, ол обургулар тутууларынтуттууларын сиэлэ-кутуруга уґаан та±ыста.
Арыпп ыай эмээхс ин сиэн кыргыттара
омуктардыын барсан хаалан соґуппуттар.
«Ийэлээх а±алара арыгылыыртан ордубат
этилэр» диэн сэмэлээґин дуу, сэтэрээґин
дуу элбээтэ. Ыал оло±о ыґылынна±а ити.
Тустаахха улахан иэдээн...
Соторутаа±ыта аны атын араллаан буола
сырытта. Бааґынай Баанньа хачыгаардыыр
тµµнµгэр хочуол умуллан, итии барар турбалара тоІо сыспыттар. Ол кэмІэ ОДьХылар
тойонноро тµбэґэ кэлэн, тµрµлµін тµґэрэн
быыґаабыттар. Ґлэ-хамнас тµргэнник
сіргµтµллµбµт. Арыычча хойутаабыттара
буоллар, улахан алдьаныы-кээґэнии тахсыа
эбит. Хата, барыта этэІІэ ааспыт.
Оттон Бааґынай Баанньалара хочуолунай тµгэ±эр дійін сытарын нам-нум буолан
баран биирдэ кірбµттэр. Сиэнчэр хаанын
кыраґыабайа уурайбыт: уґун хонто±ор мурун, кылдьыылаах киэІ харах ханан да суох
гына хаптаччы барбыттар. Сирэйэ бара
баантан атына суох µґµ. Балыыґаламмыттархайаабыттар. «Кыратык нуктаан ылбытым,
уоннаа±ытын ійдіібіппµн» диэн билиммит. Ким охсубутун кырдьык билбэтэх,
биитэр соруйан эппэтэх. «Тостубут муннун
харандааґынан кіннірбµттэр µґµ» диэн
сі±ін дуу, кµлэн дуу кэпсииллэр. «Эс,
наґаа да харандаас буолбатар, атын туох
эрэ уустук эмтиир тэрил ини», — сорохтор
сµіргµлµµллэр. «Суох, атын буолбатах, саамай
судургу малы туґаммыттар. Муннун µµтµгэр
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укпуттар уонна кіннірбµттэр», — атыттар
чуолкайдыыллар. Улахан доргуйуулаах буолан, нэдиэлэ кэриІэ сытан эмтэммит. Олох
да испэтэ±ин эмчиттэр дьэІкэ быґаарбыттар.
Онон µлэтиттэн уураппатахтар, суолтатыгар
мі±ін-этэн баран, кытаанах сэрэтиинэн
муІурдаммыттар. «Арыгылаабыта буоллар,
µлэтиттэн устуо этилэр» диэн эмээхситтэр
«мунньахтарыгар» бэлиэр быґаара охсу
буттара.
Нэґилиэк тэрилтэлэрин бµтµннµµтµн
хам тоІоро сыспыт быґылаан олох атын,
хочуолунайга уонна олох-дьаґах хаґаа
йыстыбатыгар сыґыана суох тірµітт эн
тахсыбыта.
Сэрэнэн сэгэттэххэ маннык...
Били сир харатыттан баар эмчиттэрэ
Бааґынай Баанньа балыыґа±а киирээтин кµн
эмискэ мэлис гыммыта. Хайа дэриэбинэ±э
салгыы эмтии барбытын ким да билбэт.
Эрдэттэн сэрэппэтэх буолан, сураспакка
да хаалбыттар. Онон ситэ туґамматахтар
батыґан барыах айылаах суохтаатылар. Сорохтор, арааґа, эмтэнэллэрин буолбакка кірнар кэпсээннэрин сµтµктээтилэр бадахтаах.
Ордук эмээхситтэр харыґыйдылар. Ким кис
тээн міІµттэр, ким аґа±астык кыґыйар. Кисиэнньэ соруга эмиэ ситэ быґаарыллыбата±а.
А±ыйах хонукка эрэ быыс булан, кыралаан
кірі-µірэтэ сылдьыбыта...
Ол сылдьан, биирдэ, дьиибэ кэпсэтиигэ
тµбэґэн турар.
Биир киэґэ ДаайыІката утуйан биэр
бэккэ, тардыллан хаалбыта. «Ґірэ±эр»
олус хойутаан кэлбитэ, болдьоммут чааґа
быдан ааспыт этэ. Онон буруйдаах киґи
быґыытынан аргыый ньылбыйан киирбитэ. Атын кµІІэ кини саІата, дьуґуурунай
кыргыттардыын кµлэрэ-салара ыраахтан
иґиллиэхтээх этэ. Чуумпу туттууга-хаптыыга
балыйтаран, кабинет иґигэр олорооччулар
кини кэлбитин билбэтэхтэрэ. Кисиэнньэ буолла±ына, истиэ суохтаа±ын истэн,
соґуйан эрэ хаалбыта...
— Айаа-а! Туох ааттаах кытаанах илиилээххиний?!
— Сыллыый, уоскуй-уоскуй. Кыратык
тулуйа тµс, тулуурдаах буолар ба±айыта. Ким
тулуурдаах, ол — дьоллоох, ґэ-ґэ-ґэ. Оннук,
сыллыый, кыратык ытыаххын ба±арар буоллаххына ытыы тµс эІин уонна иґит, ґэ-ґэ.
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кыыс кµµстээх гипнозтаах диэн билбитим,
ол иґин.
— Уоа-ай? Ол хайдах биллэрий?
— Кэнники этиэм. Кырдьык, гипнозтааххын ону сайыннарыаххын наада. Мин
эйиэхэ кистэлэІ кµµспµттэн элбэхтик бэрис
тэхпинэ олус кыа±ырыаІ.
— Ол хайдах бэрсиэІ этэй? — аны
кµлэн чыычыгырыырын быыґыгар чопчулас
та. — Онтукайым туохха туґалаа±ый?
— Сыллыый, инньэ диэмэ. Ба±ар,
улахан эмчит буолуоІ дии. Миигин кытта
тэІІэ сылдьан сири-дойдуну, дьону-сэргэни
кірµіІ.
— Миэхэ манна µчµгэй.
— ТµІкэтэх ба±айы дойдуга хайдах
тэґийэ±ин?
— Ґірэнэн хаалбыппын.
— Оттон дьонноро хайдахтарый?
— Син а±айдар. ҐІсэргиэхпин ба
±арбаппын.
— Оччо±о мин этэрбин ылын. Бачча
кыраґыабай тырымнас кыыска имэриттэрэ
дьон бі±і кэлиэ этэ. Эн кіннірµ ыраахтан
кірµіІ, атынын бэйэм оІоруом, сыллыый,
ґэ-ґэ.

— Айыы-айа, ыы-ыы, — ыІыр±ыыр
саІа иґилиннэ.
— Сыллыый, кыбыстыма, ытаа. Иґит
эрэ миигин. Ґчµгэйдик ійдіін иґит...
— Тугу?! Эчи, ыарыык-катын уонна
туох ааттаах кµµскэ туппахтыыгын, элбэх
ба±айыны саІара±ын. Оччо элбэхтэн тугун
истиэхтээхпиний?
— Сыллыый, инньэ диэмэ, ґэ-ґэ. Мин
эйиэхэ эрэ бµччµмнээн кэпсиибин. Эн олус
кэрэ дьахтаргын! Хара±ыІ дьикти уоттаах,
киґини абылыыр уонна умсугутар уоттаах.
— Даа? Кырдьык да-а?
— Кырдьык буолумуна, сыллыый,
эн хараххар туочуна кытаанах кµµс баар.
Киґини аптаан кэбиґэр кµµс. Мин µіґэттэн
айдарыылаах киґи быґыытынан этэбин.
Итинниктэри ба±ас іті кірібµн.
— Айыккаа! Туох ааттаах кµµскэ тута±ын
диибин дии! — маа±ыын ытаабыт куолас аны
кыыґыран часкыйан ылла.
— Сыллыый, ал±ас-ал±ас. Бырастыы
гын. Ити долгуйан хааллым. Мин эйигин
эмтииргэ µірэтиэм.
— Даа? Ол эмиэ то±о?
— Сыллыый, эйигин кірді кірііт, бу
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— Ол аата эн миигин эрбиттэн арааран
илдьэ барар буолла±ыІ? То±о µі±э±ин? «Тырымнас» дии-дии! Кэпсии о±устулар да?
— Ґіхпэппин, сыллыый. Арааран да
буолбатар, кіннірµ кэпсэтиэххэ сіп этэ...
Эйигин сібµлээн кэбистим...
— Сымыйаччы! Ити сиэстэрэ Надяны
кірі-кірі уІуо±уІ салыбырыырын мин
билбэт µґµбµн да?!
— Сыллыый, ону-маны саІарыма.
— Хайдах саІарыма диэн, хаалдьыккын
тоґута сыґыаххар диэри эргиллэ-эргиллэ
кірііччµгµн. Ону баара кини, вообще, не от
мира сего, сіп да! Хайдах эрэ дьахтар!
Кисиэнньэ тахсан барбыт киґи дуу,
сітіллµбµт киґи дуу диэн санаталыы турбута
эмискэ тµІнэри эргийдэ.
— Хайдах эрэ диэбит буола-буола!
БэйэІ хайдаххын эрэ! — таІас быыґы
хаґыйа анньаат іІіс гынна.
Арай кірбµтэ: Бааґынай Баанньа ойо±о
Тырым-Тырым биилиттэн µіґэ сыгынньах
сарайан сытар. Эмчитэ µрдµгэр олорор,
кіліґµн-балаґын аллыбыт. Иккиэн сирэйдэрэ уґаан хаалбыт.
Кисиэнньэ кыыґырда±ына, дохсуна диэн бэйэтин киэнэ. Ойон тиийэн, эр
киґини тоІоло±унан силэйэн кэбистэ.
Биирдэґэ «ґы-ых!» диэт, охтон тµстэ.
Быарын туттубутунан тыын ыла сатаан
µнµіхтээтэ. Охсооччу онно эрэ кыґаммата.
Аны дьахтары дьаґайда. Кушеткатын індіх
гыннараат, иІнэри аста. Ону кытта Тырым
Таанньа туох да ірµґµлтэтэ суох муоста±а
тікµнµйдэ. То±о эрэ хаґыытаабата. Јґіс
хара±ынан тµІнэритэ кірµтэлээтэ. Ол сытан,
іссі суоґур±аныылаах буолла.
— Дуура! КµнµµлээтиІ дуо?
— Акаары! Кимиэхэ? — итини эрэ
кµµппэтэх Кисиэнньэ соґуйда.
Таанньа эр ылан, кимэн истэ.
— Ити киґиэхэ, — сыІаа±ынан эмчитин диэки ыйан кынчас гынна. — АйдаарыаІ
да сэрэн. БэйэІ хоргутуоІ, — эбэн эттэ.
— Туох буоллуІ?! ИирдиІ дуо? Дьаабылана сылдьа±ын. Надяны ол-бу диэн кір
эрэ. Кэґэтиэм!
— Хайдах кэґэтэ±ин?! Дьаабылана диидии, дьэ, бэйэІ туохха кэллиІ?! Эмньик
о±ону дьиэ±э быра±а-быра±а то±о сµµрэн
кэлиэххэ сібµй? — охто сытааччы туран
батта±ын хомунна. — Эр кірдµµ кэллэ±иІ
дии, — иґиллэр-иґиллибэт сибигинэйдэ.
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Онтон куолаґа улаатан, бэрт хадаардык
тордур±аата:
— Дьµігэ±ин буой эрэ! Мин эрбэр
иІээІнээбэтин-хайаабатын. Сіп да?!
Тµµннэри хачыгаарканы кэрийэн бµттµн,
сіп да?! — іттµк баттанна.
Хорсунун киллэрэн, тыла-іґі кы
ґыылаахтык кырыыланна, ынан кэллэ. Ки
сиэнньэ соґуйбут-бэркиґээбит омунугар
саІарбакка хаалла эрээри, илиитэ урут барда.
Дьахтарын тµІнэри анньан тµґэрдэ.
— Иирээки! Тугу-тугу саІараргын
билэ±ин дуо? Явна бырахтарбыккын!
ЭмчитиІ да абыраабат гына ыалдьыбыккын. Акаары! Акаарылар! Акаарылары кытта
аахсыллыбат! — «сааттыгыт дуо!» диэбиттии
кірµтэлээт, таґырдьа ойдо.
Аны ити «акаарыларга» барбатарбын ханнык диэн санаалаах сµр тµргэнник білтірµйэн
истэ. Кыыґырбыт уо±ар уулусса хараІатын,
ыт µрэрин да аахайбакка хааман-сиимэн
сулугулдьуйда. Эмискэ атахтара хочуолунай
диэки салалыннылар. Суолтан сµµсчэкэ эрэ
хаамыылаах сиргэ начаас тиийэн, хатыылаах
ааны дирбий да дирбий буолла.
Јлµµ болдьохтоох, Бааґынай Баанньа
µлэтин кµнэ эбит...
Ол тугунан тµмµктэммитин бары
онон-манан син удума±алатабыт. Оттон
иґирдьээІІитин кірбітіхпµт ордук...
***
Улахан Скрээбиннэр оскуола±а ыІы
рылыннылар уонна директор хотунтан µлтµ
міІµллэн хааллылар. Нэґилиэк уонна
оскуола оло±ор мэлдьи кіхтііхтµк кыттан,
ірµµ холобурга, наар хай±алга сылдьар ыалга олус соґуччу тµбэлтэ буолла. Кисиэнньэ
санаатыгар оскуолалар наґаалаатылар.
Дуона суохтан «сымыйанан була сатаан»
дьаґалымсыйдылар. СаІарыллыа да суохха
саІарылыннылар, дьарыллыа да суохха дьарылыннылар.
Директор Варвара Павловна: «Скрябин
Слава уруокка олох внимательнайа суох, юла
курдук постоянно вертись гынан тахсар»,
— диэн хомуруйда. Ол да мэлээриІнээтэр,
µірэ±ин ситиґэрэ бол±омто±о ылыллыбата.
Перемена кэмигэр олус мэниктиир, айдаарар,
о±олору онноо±ор учууталлары тµІнэритэ
кітір диэн буруйдаата. Уопсайынан, «предметтэргэ барытыгар слабай, дисциплината
хромайдыыр» µґµ.

аныгы проза
— Ээ, чэ, киґини дьээбэлээмэ, до±ор.
Хата, дьиэбитигэр тиийэн баран, уолаттар
гын мі±іійі±µн.
— Оттон эн аґара атаахтата±ын дии.
Мин кыра со±устук буойуум ээ.
— О±олорбутун эн биґи таптаабатахпытына, ким кинилэри таптыай?
— Доо, кырдьык, сіпкі этэ±ин, чыычаахтарбыт барахсаттар... — Кисиэнньэ
сібµлэґэн кэ±иІнээтэ.
Эрин тоІоло±уттан тутуста. Уоґун туллаччы туттан баран, ірі мыІаан кэбистэ:
— Ыччуу-ычча, дэлби тоІнум.
Биирдэґэ, хам кууґан ылаат, сµµґµттэн
сыллаата.
— Мин араадьыйам, ірµµ элбэ±и са
Іарар. Ол иґин динамиктара тоІнулар.
— Ыы, оччо±о іссі сыллаа, —
іґµргэммитэ буолан мі±µстэ, хара±ын быґа
симнэ.
Јр кірсµбэккэ ахтыспыт дьон курдук
ыбылы куустуґан турбахтаатылар. Онтон
сиэттиґэн дьиэлэрин ааґа тµґэн хаамса
турдулар...

— СынньалаІІа анаммыт кэмІэ о±о
сµµрэрэ-кітірі сіп буолбатах дуо? — диэн
ийэ киґи этинэн кірбµтµн учууталлара ончу
чугаґаппата.
— Опыттаах педагогтары кытта пререкайси гынар табыллыбат. Эґиги, о±о±утун,
вообще, наґаа атаахтаппыккыт, онон ким
да тылын истибэт, кими да авторитеттаабат,
— диэн сирэй-харах анньан, быґа бааччы
саІартаан кэбистэ.
Кисиэнньэ да±аны таах туран хаал
бата — уолун кімµскэґэн, міккµґэн кµп
пээллээтэ.
Арай, Сµідэр, тірµкµ холку киґи, ончу
кыґаммата. Дьахталлар уІа-хаІас бырахсан,
хаґан этиґэн ньамалаґан бµтэллэрин саІа
та суох манаста. Бµтэґигэр, мµчµк-мµчµк
гынан баран:
— Варвара Павловна, уолбунуун бэйэм
кэпсэтиэм. Јйдітµім, — диэн буолла.
Хотун онно эрэ уоскуйда. Тута Сµі
дэрдиин илии тутуґан:
— Сіп-сіп, Фёдор Митрофанович,
обязательно по-мужски кэпсэтээриІ. Слава
способнай, так что µірэ±эр сразу тупсуо±а,
— дии о±уста.
Тимир тирии кэтэн турбута уларыйа охсон, манньыйан хаалла. Намыраата. Намылыйда. Муодунай ачыкытын
кіннірµнэ-кіннірµнэ мичээрдээн сэгэйдэ,
бµрµчµіскэтин имэриннэ. Скрээбиннэр директор хоґуттан тахсан барыахтарыгар диэри
ол мичээрэ сµппэтэ. Оттон Кисиэнньэ суолу
быґа айманан-сайманан уоскуйан быстыбата. Мі±µттэн курдьугунуу истэ. Оскуола±а
ыраа±ынан да сыґыана суохтар кытта хаарылыннылар. «Бары куґа±ан ба±айы майгылаахтар, соруйан була сатыыллар» устунан «бэйэм
дойдубар, бэйэм дьоммор баран хаалыам»
эІин дэтэлээтэ. Ытамньыйа сыста.
— До±оор, уоскуй. Дьиэбитигэр чуга
ґаатыбыт, о±олор истиэхтэрэ, — Сµідэр
кэргэнин кіхсµттэн имэрийэн ылла.
Биирдэґэ, чаана тахсан, син уоскуйда.
Балайда саІата суох мілбірµйэн иґэн, аны
хаадьылаґыах санаата киирдэ:
— Доо, эн ити Варвара Павловнаны
туох албаґынан уулларан кэбистиІ? Аны
директриса±а эн бэйэІ эрэ барар буолаар.
Мин оскуола±а сылдьыа суохпун. Миигин
кірі-кірі иґэ буґар быґыылаах. Оттон эйигин кірін манньыйда а±ай дии, илиигин ір
ба±айы тутан баран турдаа да турда.

Славка, о±о кірсіргі соччо мэІийбэт
бэйэкэтэ, бµгµн туґа бі±інµ туґалаата.
Тылланан туран, балтын харайда. Устар
киэґэни быґа кіті±ін эйэІэлэттэ. Бастаан
утаа хостон хоско тэлибирэтэн тµргэнник
тіттірµ-таары элэстэнэрэ. Онтон, киґи
эрэ буоллар, сылайда. О±о кірµµтэ манан
ахан дьыала буолбатах. Дьоно кэлэллэрин
чугаґыгар тылын былас таґааран, саала±а
арыычча сы±арыйа сырытта.
Эбэлэрэ хотонугар та±ыста. Бытархайдар бэйэлэрэ эрэ бутукунаґан хааллылар.
Славка, дьэ, ыксаата:
— Убаай, эн эмиэ ДаайыІканы кіті±µс
эрэ. Мин сылайдым а±а-ай. Уруокпун
µірэтиэм этэ.
— Оттон то±о кіті±і сылдьыбыккыный. Кэґэй. Билигин олортоххуна сарылыы
тµґµі±э.
— Оччо±уна хайыыбыный? Уйатыгар
хаайыахха.
— Ээ, манежка олорорун сібµлээбэт.
Аттыгар олорт уонна ойуулаах кинигэтэ
биэр.
Сµбэнэн, сыттыгынан ійіін, дьыбааІІа
олордон кэбистилэр. Бээчэ сµрэ±элдьиисµрэ±элдьии кинигэ ойуутун кірдірін аралдьыта сатаата. Онтон биир сымна±ас тастаа±ы
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ылан туттаран кэбистэ. Кыыстара убайдарын
кірі-кірі µірэн амайар. Биир тииґэ быган
эрэрэ кістір. Кинигэтигэр айа±ынан тµґэр,
салыыр хайыыр, эмэр эІин. Аралдьыйан
ылар...
Ийэлээх а±алара µірбµт-кіппµт дьµ
ґµннээх киирэн кэллилэр. Ону кытта тымныы
салгын киирсэн, µрµІ туман курдук ыраахха
диэри бургучуйда. Славка тіріппµттэрин
сирэйдэрин-харахтарын кірііт, µірэ тµстэ.
Балтын иннигэр илиитин сараІнатаат:
— Ураа! Ураа! МаамаІ кэллэ-э! Бэйэтэ
кірµі! — диэн сµр улаханнык хаґыытаан то±о
барда, дьонугар утары ыстанна.
Кыыстара соґуйан чинэрис гынна.
МэрбэІнээтэ. Уоґа тэллэс-тэллэс бараат,
ытаан бэбээрдэ.
— Оо, о±ону куттаатыІ дии, нокоо, —
Кисиэнньэ аймана тµстэ.
Славканы сыыґа-халты харбаан хаалла.
Киґи бэрдэ былыр µйэ онно оІойбут.
— Ии, минь чыычаахпынь ким куттьаатьа? Ообунь ким кынньа? — ымманыйаымманыйа, кырачаанын кіті±ін ылла.
— А±ал эрэ миэхэ, эн чэйгин бэлэмниэІ
этэ, — Сµідэр дьаґайан, кыыґын былдьас
та.
Ахтыбыт быґыынан бэлтэйбит иэдэс
тэриттэн сыллаан сырылатта. Тібітµттэн
имэрийдэ. Сыраан бі±і буолбут быыкаайык
сэІийэтин сэрэнэн сотон ылла.
— Ыччаттар, эбээ±ит хотонугар тахсыбыта тіґі ір буолла?
— Ыраатта, чаастан ордон эрэр, — Славка обургу маІкы маґыныы кµірэс гынна.
— Чэ, оччо±о билигин киирэр эбит.
Оттон Бээчэ тугу гынарый?
— Баарбын, уруокпун µірэтэбин, — хос
тон саІата иґилиннэ.
Онтон сотору буолаат, бэттэх кэлэн
аймана тµстэ:
— Славка, киґи кинигэтин то±о
ДаайыІка±а биэрбиккиний?! Алдьаппыт
дии!
Дэлби сырааІІа биґиллэн, ойуутабичигэ сууралла сыспыт, сиигирбит лиистэри
тэлимнэттэ.
— БэйэІ кинигэтэ биэр диэбитиІ буол
бат дуо.
— Оскуола киэнэ дии бу, атыны биэриэххин. Алдьаппыт дии, бу. Учууталбыт
міІірі буолуо, — Бээчэ бэркэ кэлэйбит
быґыынан инитин хомуруйда.
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— Эс, до±ор, бµтµн дии. Кыратык муннуктара эрэ сиигирбит. А±ал, куурдуохха,
саІатыгар тµґµі, — а±алара бэрт холкутук
быґаарда.
Уолун кинигэтин ылан, баян курдук
тутан арыйа баттаата уонна ититэр систиэмэ сылаас турбатын µрдµгэр туруору ууран
кэбистэ.
— Сабаайа±ыт, лиистэрэ хам сыстан
хаалыа. Маннык арыллан турдун, сотору
кууруо±а, — диэн буолла.
Ас бэлэмнэннэ. Эбэлэрэ киирдэ.
Ыаллар кµі-дьаа кэпсэтэ-кэпсэтэ
киэґээІІи аґылыктарын аґыы олордулар...
Ким да мі±µллµбэтэ...
Иллээх дьиэ кэргэн аґыыллара кытта
чуумпу.
***
Надя эмиэ ыалдьан хаалла. Турар
сэн иэтэ суох сытар. Ааспыкка муІха±а
сылдьан улаханнык тымныйбыт бадахтаах. Тібіті ыалдьар, сµрэ±э іліхсµйэр.
Таах сибиэ мартини испит быґыылаах.
«ПертуссиІІа маарынныыр минньигэс
амтаннаах дии, сітіллір киґиэхэ сіптііх»
диэбитэ, ута±ы кытта булкуйа-булкуйа син
элбэ±и испитэ...
Кµлбµтэ кµнµнэн кэлбит. Тµµнµ быґа
сітіллі хонно.
Сарсыарданан уґуктар-уґуктубат сытан,
илиититтэн-ата±ыттан сырдык дьэргэлгэн
тахсарын кірді. Куйаас кµн кµіл µрдµгэр
µІкµµлµµр салгын курдук тулата барыта
дьиримниир, кµігэІниир. Араастаан хамсыыр, ыстаІалыыр. Ол сытан, кимнээх эрэ
саІаларын истэн уґуктан кэллэ. «Киґигин
ылан барыахтара» диэн олус чуолкайдык
эттилэр. Этэ ип-итии буолбут. «Кыраадыс
таабыппын, эми испэккэ, кыратык тулуйа
тµґµіххэ наада» дии санаата...
Тµґээн, Јлµінэ очуостарыгар сырытта. Илэ сылдьыан ба±арбат сиригэр тµµнµн
тиийэр эбитин сі±ір эрэ. Ґрдµк чыпчаалтан тэбинэн аллара ыстанна уонна аргыый
тэлээрэ кітті. То±о ууга тµґэн хаалбатын
дьиктиргээбэт да±аны, барыта буолуохтаа±ын
курдук. Арай, кірді±µнэ, ірµс ортотугар дьиэ
турар, олох ууга олорор. Тµннµктэринэн
бі±µ-са±ы тамныылларын кірін олуґун
абарда. Тиийэн, «эбэ барахсаны киртитимэІ»
диэх санаата киирдэ. Чугаґаан баран ійдіін
кірбµтэ, ким да суох. Дьиэ иґигэр тобус-
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да барыам. Сир уларытыам. Манна туохтан
тутуллуохпунуй, туохтан тардыстан хаа
лыахпыный? Саатар, µлэбэр эмиэ табыллыбат. «Јрµµ ыалдьан тахса±ын, сµгµн-са±ын
µлэлээбэккин» диэн сібµлээбэттэр.
Чуумпутуон... О±онньор эрдэ туран
ханна эрэ барда±а.
Аргыый туран хаамыталаата. ТаІынна.
Муустаах уу иґэн кіхсі кэІээтэ. «Сирэйимхара±ым син ама эбит дии» диэн µірэ санаата. Суунар сиргэ ыйаммыт кыракый сиэркилэ
«оннук, эн кэрэ±ин туох да кэбирэппэт»
диирдии килэбэчийдэ. Кµµлэ аана тыаґаата,
ону кытта тэІІэ атах тыаґа хоочугураатахаачыгыраата, онтон тэбэнэр тыас иґилиннэ.
Ол эрээри, ким да киирэн кэлбэтэ. Сыыґа
иґиттим быґыылаах диэн саарбахтыах курдук гынан эрдэ±инэ, кµµлэ аана иккистээн
тыаґаата, эмиэ атах тыаґа хуучур±аата, эмиэ
тэбэнэр тыас иґилиннэ. Итиэннэ Кисиэнньэ алаадьы тэІэ тігµрµк сирэйэ бу мэлэс
гына тµстэ. Эрин сонун бµрµнэ сылдьарын
тµргэн µлµгэрдик элитэн кэбистэ. Бэргэґэтэ
да, µтµлµгэ да суох. Уолаттарын саарпыгынан барбах бааммыта буолбут, кэтэ±э-сµµґэ
аґа±ас.
— Надюша, бирибиэт-бирибиэт, — диидии унтууларын уста сатаан ырычаахтаста.
Кэбэ±эстик уґуллан биэрбэт таІастар балачча эрэйдээтилэр. А±ылаата-мэІилээтэ,
ынчыктаан да ылла. Итииргээтэ. — Ити баар
дии! Киґи ыксаата±ына мэлдьи итинник.
Ыга ылан баран, ыґыктыах быґыылара суох,
— міІµтµннэ. Сыґа±астаґыы кытаана±а
буолла. — Ол иґин ыалга да сылдьыллыбат.
Маннык ірі туста олоруом дуо? Сµрэ бэрт
дии. ТіІкіІнµµрµм сµрдээх проблемнай.
Аны кµлэн ылла. Бэрэски курдук
мікµнµк сотолор этэрбэс айа±ын ыґыктан
биэрбэтилэр. Лыппыччы киирэн хам ылан
кэбиспиттэр.
— Харыґыйабын ээ, хаарыан таІаґы
хормуоскалаан кэбиґиэм дуо? Сырыы
аайы саппыкы курдук туруору кэтэн баран,
дьэ, маннык эрэй бі±інµ кірібµн. Сэттэ
кіліґµнµм тохтор. Кэбис-кэбис, олох хам
сыстыбыттар буолбат дуо?! — бэйэтэ бэйэтин
кыттан кэпсэтэн аймана олордо.
Онтон:
— Хайа, Надя, то±о саІарбаккын? Оо,
эмиэ нуо±айбыккын а±ай. Ыалдьаары гыммыккын дуу?!
— Ээ, суох, µчµгэйбин.

толору кіґіІі таас симиллибит. Суруктаах
таастар кытта баалл ар. Тыыннаах дууґа
баара биллибэт. Онтон туу курдук холбойбут тібілііх дьон хантан эрэ эмискэ кµірэс
гына тµстµлэр. Мэйиитэ ыґыллан хаалбыт
эрэйдээххэ µмµірµспµттэр. Сорохтор тула
кіті сылдьаллар. Надяны «эн тут, илииІ
иминэн бигээн тут, кірµмэ» дииллэр. Илиититтэн ылан, «манан холбоо, маннык гын,
сіпкі туттаххына киґиІ тыына халлаан
кµіх іІнінµі» дии-дии, ол сордоох тібітµн
уІуохтарын хомуйтаран, тимиринэн µµйэ
тартаран кэбистилэр. «Бу айылаах буолан
баран, ілбіттір эбит дуу?!» диэн соґуйда
а±ай. Ол киґитэ халлаан іІµнэн сырдаан
кістірµттэн µірдэ. Туу курдук тібілііхтір
«кэлин ситтэххинэ-хоттоххуна, эн бэйэІ
дьону маннык эмтиэІ, уІуох тутуоІ, онно
сібµлэспэтэххинэ, уґун оту оттуоІ суо±а»
дэстилэр... Дэспиттэрэ...
Туох дьиибэ тµµлэй, туох дьиибэ
саІатай? «Киґигин ылан барыахтара» диэн
ити аата тугуй? Куокам суо±ун курдук суох
ээ. Ханна-хайдах сылдьарын туох билиэй?
Ама, аныаха диэри хом санаалаах сылдьара
буолуо дуо? Кэллэ±инэ туох диибиний, хайа
сирэйбинэн кірсібµнµй? Онон мин... мин
акаарыбын... Букатын булкуллан хаалбыппын. Аны атыны саныыбын быґыылаах...
Мин эйигин кµµппµт кµнµм
МаІан ата ыраах куоппут.
Сэргии кірін µірэр сµрµм
Сэтиилэнэн барса турбут.
Мин эйигин кэтиир кэмим
МуІнаах дьоло аара муммут.
Сµµстэ саарыыр мунаах кутум
Сібµлэґэн туора ойбут.
Мин эйигин ахтар кµµґµм
Модун уота бэлиэр іспµт.
Сэниэ биэрэр эрэх санаам
Сииги кытта симэлийбит.
Мин эйигин тµµйэр тµµлµм
Мааны тµµнэ уларыйбыт.
СаІа тыллар сырдык иэйиим
Сарсыарданан абылаабыт.
Надя сытан эрэ арааґы ырытта...
Бу сайын итиччэ сананан баран, то±о
кіґін хаалбатахпыный? Ба±ар, о±ом дьыл±ата
атыннык салаллыа этэ... Эґиил уоппускабын ыллахпына куоракка барыам, хайаан
17
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— Сымыйалаама, кірµІµІ соччото суох
курдук кірібµн.
— Наґаа дии, хайдах наар ыалдьан
тахсыахпыный? Кэмминэн ээ, — дьиэ
лээхпит кірдірін туран мэлдьэстэ. — Ксю,
кірсµбэтэхпит ыраатта дии. Сµтэрдэ±иІ
буолуо? Мин ханна да тахсыахпын ба±арбат
буолбуппун.
— Мин эмиэ оннукпун. Куурусса курдук
хараІардар эрэ утуктаан хотторон хаалабын.
Ол да буоллар, ону-маны быґаарсан кэлэбин,
тµілбэ наадаларыгар сылдьа сатыыбын.
ТаІастара кэмниэ кэнэ±эс, дьэ, уґуллан,
«ґуу!» диэтэ.
— Уопсай дьыала туґа дии-дии сµµрэбин
да±аны, чугас дьоммун олох ійдіібіт уонна
ійдіін кірбіт эбиппин, эн санаа±ар? — ыалдьыт чопчулуу-чопчулуу ыйытардыы кірді.
Илиитин суунна. На±ылыйан чэйдиэх киґилии остуол диэки «кіґін»
мілбірдііті.
Хаґаайка соґуйан тэрбэччи кірді:
— Федялыын кыыґырыстыІ дуо?
— Ээ, суох, аньыы да±аны. Кини
кыыґырарын хаґан кірбµккµнµй? Ол мин
кыратык буугунуурум ахсааІІа киирбэт.
Эйигин этэбин ээ.
— Хайдах, ол аата?
— Оттон, уруккубут курдук аґа±астык
уонна на±ыллык сэлэспэтэхпит, олорбо-
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тохпут ыраатта ээ. Олох биґиэхэ киирбэт
буолан хааллыІ дии? Онноо±ор уолаттар
сµтэрдилэр, «тётя Надяны убаай Баґылай
ханна да ыыппат быґыылаах» дэґэллэр.
— Оо, дьэ... — биирдэґэ мух-мах буолла,
онтон, — о±олор кытта... — диэн сибигинэйдэ. Имэ кэйэн кэллэ. Намчы тарбахтарын
мускуйан, сµґµіхтэрин таґыр±атта. Сирэйэ
аны кµлµгµрэн хаалла, тµтµі-татаа туттан
тµІнэри хайыґан кэбистэ.
— Айуу, тарбаххын то±о итинник
гына±ын, дьар±а оІороору, — Кисиэнньэ
айманна.
Сэлэґэ олоруохча санаммыта хаалан,
тµргэнник тыас хомунна:
— Надю, киэґэ биґиэхэ тахсаар эрэ.
Убаґа хаана буґараары сылдьабын уонна тоІ
быар сиэтиэм.
— То±ус кэннэ тиийдэхпинэ хайда±ый?
Наґаа хойут дуу, мэґэйдиирим буолуо?
— Кэбис-кэбис, бэйэ дьоно буоллахпыт
дии, хаґан ба±арар киирээр, — ыалдьыт эмиэ
унтууларын кытта «туста» олорон хап-сабар
сібµлэґэ о±уста. Саарпыгын о±отун эрийэ
баанаат, таґырдьа тікµнµс гынна. Таґырдьа
тымныы тыал ха±ыс тыынынан хаарыйа
тоґуйда...
(Салгыыта бэчээттэниэ)
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Кылааннаах
Номох сэ´эн

С

а´ыл — хара да, кэрэмэс да буолбатах, эбэтэр
дэ²²э к³ст³р тµ³´µгэр кµннээх, кырымахтаах
э²ин эмиэ буолбатах, к³нн³рµ кы´ыл са´ыл — ту´унан
сэ´эргиэхпит иннинэ киниэхэ харыс аат булуох тустаахпыт.
Саха кырдьа±ас булчуттара бултарын сирэйинэн ааттаабат
µгэстээхтэр. Холобур, э´эни тыатаа±ы, кырдьа±ас, тии²и
чэ²эрикээн, хоту кыыл табаны мэйиилэ э²ин диэбит
курдук. Хара тыа маанылаах кыылын, кµндµ тµµлээ±ин
би´иги, чэ, Кылааннаах диэн ааттаан к³рµ³±µ². Атыттар,
ба±ар, туспатык ааттыахтарын с³п. Би´иэнэ Кылааннаах
диэн буоллун. Хайдах мэлдьи са´ыл да са´ыл диэн тахсыахпытый...
Бµлµµ сµнньµн уонна Мухтуйа, Олоохуна ыккардыларынан тайаан сытар аарыма киэ² тай±а эргин биир са´ыл,
би´иги Кылааннаахпыт, дугуйданан сылдьыбыт. Дьи²эр,
итиччэ улуу тай±а усталаах-туоратыгар биир эрэ са´ыл
баара буолуо дуо... Ахсаана суох элбэхтэрэ чахчы. Онтон
би´иги биири эрэ, ити бэйэбит билэр Кылааннаахпытын,
сэ´эргээн эрдэхпит дии...
Кылааннаах т³р³³бµт-µ³скээбит т³рµт тай±атыгар
к³²µл к³ччµйэ, бултаан-алтаан, о±о б³±³нµ т³р³т³н утумун у´атан бэркэ сылдьыах эбит этэ. Ону баара кэлин
кэли²²инэн ки´илэр кэлиилэрэ-барыылара улам элбээн
испит. Би´иги Кылааннаахпыт т³рµт ³йд³³х, олус сэрэх
эбит. Кини ки´илэр ол-бу ту´ахтарын, хапкааннарын
э²ин эндэппэккэ билэр. Мэ²иэлэригэр бэркэ и²сэрдэр
да±аны тулуйар. Букатын эрдэттэн билэн чуга´аабат эбэтэр
ыраа±ынан тумнан аа´ар идэлээх. Ааспыт кы´ын мааныттан мааны, кырымахтаах хара са´ыл бэрдэ ки´илэр тимир
хапкааннарыгар хаптаран олорорун к³рбµтэ. И²сэтин
кыаммакка мэ²иэ±э киирэн биэртэ дуу эбэтэр бэрдэ баппакка мээнэ киэптии, элэстэнэ сылдьан ал±ас µктээбитэ
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Иннокентий Аксентьевич ДМИТРИЕВ-Сиэн Чолбодук — кµнµ кірбµт кімµс
би´игэ Ньурба Ньурбачаана.
Оскуола кэннэ Уус Майа±а,
дойдутугар Куочайга учууталлаабыта. СГУ саха салаатын бµтэриэ±иттэн
П.А. Ойуунускай аатынан
Саха театрыгар литература салаатын µлэ´итэ.
Театрга турар айымньылары тылбаастыыр идэлээх. Ордук уруулуу омуктартан, холобур, Мустай Карим
"Ый ілµµтµн тµµнµгэр",
Чингиз Айтматов "Хаарыан хампа кµіх кытылым"
диэннэрин. Кэпсээни-сэ´эни
1997 сылтан суруйар. Барыта 12 проза кинигэтин та´аартарда, "Кэ±э
кулгаа±а", "Буор кутум",
"То±ус домох", "Кµнµскµ кµн
аннын диэки", "Кµн кµбэй
кµіх Ньурбам", "Хордо±ой",
о.д.а. курдуктары. Драма±а
эмиэ µлэлиир. Саха теат
рыгар, Ньурба театрыгар
уонтан тахса айымньыта
турда.
Саха искусствотын
µтµілээх деятелэ, Ньурба улуу´ун бочуоттаах
ки´итэ.
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дуу... Би´иги, кы´ыл са´ыллар, мээнэ бас
баттах барбаппыт, сэрэнэн-сэрбэнэн сылдьабыт. Ол и´ин би´игини сорохтор сэнииллэр.
Куттамсаххыт, бэл сэрэхпит и´ин албы²²ыт
дииллэр. Ки´илэр би´иги туспутунан, албын
са´ыл ту´унан, о±олоругар остуоруйа кэпсииллэр. Наар би´игини, кы´ыл са´ыллары
эрэ, албын са´ыллар дииллэр. Хара эбэтэр кэрэмэс са´ыллары мэлдьи хай±аан,
µчµгэйдэрин, кµндµ тµµлээхтэрин эрэ ту´унан
кэпсииллэр. Бэл, ал±а´атан бултаан да баран
олус µ³рбэттэр. К³нн³рµ биир са´ылы бултаатым диэн мыыналлар. Былырыын этэ дуу,
ха´ан этэ дуу, биир билэр са´ылым му²наах
хапкаа²²а тµбэ´эн олороохтуура. Мин киниэхэ, ити инники а²аар ата±ы² эбит, бы´а
кэрбээн кэбис диэбиппин ылыммата±а. Ыарыытыттан ытыы олороохтуура. Бэрки´ээн
уонна а´ынан мин кэрбээн биэрээри гынан
эрдэхпинэ, ки´и и´эрэ к³стµбµтэ...
Мин барытын ойууртан к³р³ сыппытым.
Эрэйдээ±им сыы´ын ки´и ма´ынан баска
охсон ³л³рбµтэ уонна тµµтµн кылаанын
к³р³, имэрийэ барбакка, сµгэ´эригэр уктан
кэбиспитэ. Мыынна±а буолуо. Хара са´ыл
тµбэспит буоллун, хайдах эрэ µ³рэр этэ.
Кылааннаах итини барытын билэр.
Айыл±ата биэрбит ³йµнэн барыны бары
курдат сэрэйэн билэр. Этэргэ дылы, кини
ки´и курдук дуу эбэтэр ки´итээ±эр ордук дуу
³йд³³х, ки´илии са²арбат эрэ. Са´ыллар,
ба±ар, бэйэлэрэ туспа кэпсэтэр тыллаахтара
буолуо. Би´иги билбэт туох эрэ ³йд³´³р,
билсэр ньымалаахтара чахчы...
Са´ыллар сылдьар ыырдарынан ки´илэр
кэлэр-барар суоллара быйыл эбилиннэ.
¥³´энэн, ол аата халлаанынан сырыыга
са´ыллар аны кы´аммат буолан тураллар.
Ку´а±ана, кутталлаа±а сиринэн, кы´ын хаарынан, сырыы баар. Суоллара хаарга ырылыччы к³ст³р. Б³р³ суолунаа±ар ордук кутталлаах
ки´и суола. Аа´а баран, аны ки´илэри кытта,
б³р³ курдук эрээри, кутуруктарын систэригэр диэри ³р³ эрийэ сылдьар ыттар диэннэр
бааллара ордук сэрэхтээх.
Ааспыт кµ´µн хаар тµспµтµн, сир
то²мутун кэннэ Кылааннаах биир оннук
ыкка тµбэ´эн турардаах. Ыт обургу кинини
к³р³³т ч³р³с гына тµстэ. Олус чугас этэ.
Кылааннаах бастаан мээнэ сирэйин хоту туох
баарынан ыстанан кэбиспитэ. Ыт субу тилэх
батта´ан и´эрэ. Кутуругуттан хабан ылыан
с³бі. Дьэ, сордоох кутурук диэтэ±и²! Саатар,
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ити ыт киэнин курдук ³р³ эриллэр буолла±а
дуу, мэлдьи кэннигиттэн баты´ан субуруйан
и´эр буолла±а.
Арба, кутурук диэбиккэ дылы, биир
кµ´µн ыала са´ыл ыкка кутуругун быстаран
турар. Куотан му²нанан хороонугар тиийэн
киирэ охсон биэрбэккэ саарыы тµспµт. Син
киирбит эрээри, кутуругун хомуна охсубатах.
Ону ыт обургу кутуругун т³рдµттэн ытыран
бы´а хадьырыйбыт. Кутуруга таска хаалла±а
ол. Ыт хороону кыайан хаспакка кутуругу
илдьэ дьиэлээбит. Ол му²наах хас эмэ кµн
кутуруга суох сылдьаахтаабыта. Ону кэлин,
ол ытынан сирдэтэн кэлэн, хороонугар тимир
хапкаан диэннэрин иитэн, му²наа±ы бултаан
илдьэ барбыттара.
Кылааннаах сµр тµргэнник ити ту´унан
санаан ылла.
Ыт адьас ситэрэ буолбута. Кини дьолугар, намы´ах хойуу талахтаах сир кэлбитэ.
Са´ыл холкутук батан аа´ар сиригэр ыт
саараабыта. Арыый хаалбыта. Онон ту´анан,
Кылааннаах хороонун диэки хайыспыта.
Даркылаах сир кэлбитэ. Са´ыл охтубут суон
тииттэр анныларынан барбыта. Ыт эмиэ
саарыы тµспµтэ. Бэл биир сиргэ мутукка
тугун эрэ ³л³р³н и´иллэр гына «ньах!»
диэбитэ. Кылааннаах хорооно субу кэлбитэ.
Дьылыс гынаат, кутуругун хомуна охсубута.
Ыт кэлэн ыйылыы-ыйылыы, абаккатыттан
µрэн ыла-ыла, хороону ха´а сатаабыта. То²
буору кыайан хаспата±а. Сылайан а±ылыыа±ылыы хороон аттыгар ³р олорбута. Тахсыа
диэн кэтэстэ±э дуу... Кылааннаах тахсан
бэрт. Уйатыгар о²остон тµµрµллµі±µнэн
тµµрµллэн баран сыппыта. Ыт кµтµр тыына,
суо´а-суодала субу биллэрэ. Јр олорбута,
суолтатыгар эрэ хаспыта буолан. Биллэн
турар, кыайан хаспата±а.
Кылааннаах аччыктаабыт этэ. Мантан
чугас хаар анныгар киирбит куртуйа±ы баттаабыттаах. Онтун тахсан сиэн ба±арбыта.
Ол эрээри тахсыбата±а. Ыт, са´ылы тутаары
эрэІкэдийэн, ол чугас баар а´ы билбэтэ±э.
Јр олорон биллэ то²мута. Устунан дьиэтин санаабыта. Иччитэ кинини а´атаары
ы²ырда±а. Оттон кини бу олорор. Ти´э±эр
и²сэтэ олус к³пт³, иччитэ биэрбит а´ын
к³р³рг³ дылы, сыта субу кэлэр. И²сэтин
кыаммата. Ыйылыы тµ´ээт, са´ылын умнан,
дьиэтин диэки ыстаммыта. Кылааннаах, ыт
суо±ун, чуга´ынан биллибэтин сыныйан
билэн баран, хороонуттан тахсан, эмис мас
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Наар от-мас, дьэдьэн э²ин сыта этэ. Кылаан
наах бастаан утаа, аа´ан и´эн, минньигэс
дьэдьэни то²сукка сиэмэлии тµ´эрэ. Ол
эрээри, эт сиирин быдан ордороро. Кутуйах
ба±ас элбэ±э.
Биир сырыытыгар эмиэ ³т³хх³ кэлэн
хонордуу бы´аарыммыта. Тµµн, ба±ар, куобах
киириэн с³бі. Киирэн тахсар эбитин эндэппэккэ билбитэ...
Сы´ыы диэки хайы´ан сынньана сытта. Куобах са²а сыта биллибэтэ. Сылайа
маарыннаабыт эбит. Нуктаан да ылыах эбит
да±аны, сэрэ±э бэрт. Ыраах ки´илэр бааллара
биллэр. Тыастара-уустара и´иллэр. Т³´³ да
сайын са´ыллары бултаабаттарын и´ин, син
биир сµгµн к³рµ³хтэрэ суо±а биллэр. Нуктуох
курдук буолан эрдэ±инэ, туох эрэ туора сибики билиннэ. Сыт ылла. Б³р³ сыта. Суох,
ыт сыта эбит. Иэдээн, куотуохха. Сыта ойуур
диэкиттэн кэлэр. Ханна куотар... Ыраас сиргэ
ыт ситиэн с³п. Ыт обургу са´ыл баарын урут
биллэ±э. Суоллаан кэлбит буолуохтаах. Субу
чуга´аата.
Кылааннаах куотар эрэ ³йд³³х. Му²унан
тµстэ. Јт³хх³ киирдэ. Сµµрбµт омунугар били
хотон дуу, бала±ан дуу дьардьаматын µрдµгэр
биирдэ баар буолла. Тугу да ³йдµµр кыа±а
суох мээнэ кэлэн кэтиллэ тµ´ээт, µрдµк сиргэ
биирдэ баар буолла. Туруору ³й³н³н турар
а±ыйах ма´ынан хатааста былаан та±ыста±а.
Ону кини оччотоо±уга ³йдµµр да кыа±а
суо±а. Ыт субу ситэн кэлэн, кутуругуттан харбыах айылаа±а. Са´ыл олус куттанан, бэйэтэ
да билбэтинэн, бала±ан, хотон дуу µрдµгэр
ыґыктан кэбиспитэ. Бэйэтэ да сайын тот буолан, иґэ ыалдьан, сотору-сотору уба±а´ынан
ыыта сылдьара. Ситэн эрэр ыт эрки²²э ³р³
хатаастан эрэрэ да, тахсыбата. Сити кэм²э
са´ыл киниэхэ сирэйигэр, атан и´эр айа±ар
сыптарыйан кэбиспитэ. Эбиитин, холлубутун
к³м³р идэтинэн, бэйэтэ да билбэккэ, икки
кэлин ата±ынан тэбиэлээн бур±айан кэбис
тэ. Онтун ыкка ы´абын диэбэтэ±э, к³нн³рµ
чэнчис µгэ´инэн эрэ ыспыта. Ыт «мах-мух»
дииргэ дылыта, тула сµµрбэхтээбитэ, ытырдар, кулгуйар икки ардынан эмиэ да ыйылыыр, абаккарар курдук са²а та´аарбыта.
Олоро биэрэн, инники ата±ын ты²ыра±а
суох тас ³ттµнэн, о±о курдук, хара±ын сотто
сатыыра, сирэйин ньуухханара. Туох буолтун
са´ыл сол да±аны кыайан ³йд³³мµнэ, олус
куттанан, ньыкыйыа±ынан ньыкыйан сапсалыбырас буолбута. Ыт то±о, µ³´э тахсан,

к³т³рµнэн, куртуйа±ынан, хонук а´ылыгын
астына а´аата.
Ки´илэр, булчут ки´илэр, чугас эргин
бааллар эбит, ити аата. Булчуттар эрэ итинник ыттаах буолаллар. Ыт хороону булла. Аны
булчуту сотору сирдээн а±алыа. Дьэ, оччо±о
алдьархай. Мантан бардахха эрэ сатанар. Билигин са²а хороон хастар ыараханын аа´ан
кыаллыбат да±аны. Ханна эрэ эмиэ субу
эргин эргэ хорооно баар буолуохтаах. Онно
да±аны ки´илэр сылдьар сирдэрэ эрээри, ыт
була илик буолуохтаах. Онон кэм а±ай. Онно
баран уйаланар с³п эбит.
Кылааннаах тиэтэйдэ. Ба±ар, субу тии
йэн кэлиэхтэрэ. Онон били куртуйа±ын
тобо±ун сиэн баран, тута тµµннэри барар
буолла. Ха´ыс-ха´ыс к³´µµтэй?! Бэйи, аны
э´иил лаппа ыраата баран, саІа хороонун
хастыы´ы. Ки´илэр соччо тиийэ охсубат сирдэрин булар ини. Сир к³хс³ киэ², ки´илэр
«аан дойду а´а±ас, кµн сирэ к³²д³й» дииллэрин ³т³ сэрэйэн билэр.
Эргэ хороонугар кµнµ бы´а айаннаан,
аара бултаан а´аан, букатын хойут тиийдэ.
Ки´и эбэтэр ыт, б³р³ да±аны сылдьыбыт
сибикилэрэ биллибэт. Урут да бэркэ кыстаан
баран, куобахтаах сири баты´ан уонна чугас
эргин б³р³л³р баалларын билэн тэскилээн
турардаах.
Кылааннаах билэр: саас, сайын уонна
кµ´µн са±аланыытыгар булчуттар са´ылы,
тии²и э²ин бултаабаттар. Онон арыый холкутугар тµ´эр. Ыттар да±аны мэнээк ойуургатыа±а сылдьыбаттар. Ол и´ин о±олоро суох
буоллахха, кинилэр баар сирдэрин чуга´ынан
биирдэ эмэтэ бы´а охсон аа´ыахха син.
Онно элбэх кутуйахтаах буолааччы, бэл сорох
ардыгар дьабарааскы э²ин курдуктар баар
буолаллар.
Кини быйыл сайын онуоха-маныаха
диэри, к³р³-харайа сатыыр о±олоро суох
буолан, киэ² сирдэринэн тэлэ´ийэ сырытта.
Ол сылдьан, биир олус элбэх кутуйахтаах,
урут хаґан эрэ киґилэр олоро сылдьыбыт
сирдэрин, ³т³±µ, булан хаста да±аны таарыйан аа´ыталаабыта. Бэрт бµччµм сир. Тыа
са±атыгар а±ыйах абына-табына эркиннээх
хотон дуу, бала±ан дуу сэмнэ±э баар этэ.
И²нэйбит ба±ана — ити сэргэ диэн. Ону
са´ыл билбэт. Киниэхэ син биир. Арай
чуга´ынан ки´илэр да, кинилэр сыттара да
суо±а чахчы биллэрэ. Јтір кэлэ сылдьаллара
буоллар, са´ыл сытыр±алаан билиэх тустаа±а.
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кинини тутан кээспэтин дьиктиргии олорбута. Ыстанан тµ´эн куотар санаата да, кыа±а
да суох курдуга.
Ыт абатыттан кылгастык µрэр икки
улуйар икки ардынан са²а та´аарбыта. Ону
са´ыл эрэйдээх ыт кинини тутан, тии´инэн
хадьыктаан эрэрин курдук санаабыта. Онтон
³йд³³н кэлбитэ, ыт эрки²²э хатааста сатыыр
уонна харбыт курдук хаахтыыр, кулгуйар
са²ата эбит. Кини бµµс-бµтµн бу µ³´э тахсан
олорорун, дьэ, µчµгэйдик ³йд³³бµтэ. Ыт кулгуйа сатыы-сатыы ³т³хт³н тэйэн бара турбута.
Са´ыл арыый уоскуйбута. Итинтэн ыла онно
кэлбэт буолбута.
Халлаан кµ´µ²²µтµйэн барбыта, лаппа
с³рµµдµйбµтэ. От-мас хагдарыйан эрэр, ол
эрээри ситэ са´арыктыйа илик. Арай сэбирдэхтэр кытарымтыйан, хаты² ала-тала
ара±астыйан кы´ыл са´ыл сылдьарыгар быдан табыгастаах буолла. Кинини булан к³р³
охсор олус дэбигис буолбатах этэ.
Кылааннаах сылдьар ыыра кэ²ээбитэ.
Ордук сібµлээн, ки´и а±ыйахтык, хам-тµм
кэлэн аа´ар сиринэн, икки бэркэ диэн билэр µрэ±ин тардыытынан, ыырдаммыта. Бу
µрэхтэри ки´илэр Ботуобуйа уонна Иирэлээх
диэн ааттыыллара. Ону са´ыл сэргии-билэ
сатаабат этэ, туох да диэтиннэр, бу µрэхтэр
киниэннэрэ этилэр. Ки´илэр µрэхтэрэ
буолбатах. Кинилэр биирдиилээн кэлэн,
кы´ын µµтээ²²э олороллоро. Ол µµтээннэри
Кылааннаах ханна баалларын ахсыыларын
билэр. Кини ки´илэр кы´ын кэлэр уйаларын аттыгар сайын кэлэ сылдьааччы. Бэл,
ол уйаларыгар киирэ сылдьааччы. Ардыгар
тугу эмэ минньигэ´и булан сиирэ. Ити кини
ки´илэр бурдук, эт астарын тобо±ун саныыр.
Биирдэ дьэдьэни дуу, сугуну дуу маарынныыр амтаннаа±ы булан сиэбитэ. Ити булчут
ки´илэр бэрт дэ²²э уктар кэмпиэттэрин
э²ин этэрэ биллэр. Биир µµтээ²²э, уйа±а,
кэлбитэ э´э баар этэ. Туох эрэ ма´ы кэтэн
баран, ы´ыытыы а±ай сылдьара. Ити —
³стµ³кµлэ баарын билбэккэ, кураанах дии
санаан, таастаах тµннµк арааматын, холуодатын дуу, киирээри эбэтэр тахсаары ал±ас кэтэн кэбиґэн сылдьарын к³рбµт буолуохтаах.
Јстµ³кµлэ±э баппа±айын, моонньун, муннун
э²ин ³л³р³н, ол айылаах буола сырытта±а.
Бэйэтэ кэтэн баран, ким эрэ кэтэрдибитин курдук, кыы´ыран-ы´ыытаан эрдэ±э.
Кылааннаах оччону истэн, к³р³н баран туруо
дуо, ойуурга сылыпыс гынан хаалбыта.
22

Кµ´µ²²µ халлаан улам тыйы´ыран
барда. Хороон хастар кэм кэллэ. Ґрдµк со±ус
сири булан хастар ордук этэ. Манна оннук
сир элбэх да, ки´и сылдьар ыырыттан лаппа
тэйиччитэ µчµгэй этэ. Ки´илэр бу эргин бэл
сайын баар буолан эрэллэр. Кинилэр булчут
буолбатахтар эрээри, син биир сэрэхтээхтэр. Уйалара атын. Туох эрэ тирии курдук
сымна±ас, тыалга хамсыыр уйалаахтар. Ити
кини балааккалары этэрэ биллэр. Бу ки´илэр
атыттар курдук бултуу, кыыллары сонордо´о
барбаттар. Ыттара да±аны бултуу барбаттар,
бэйэлэрин кытта сылдьаллар. Улахан сэбирдэх курдук налбы²ныы сылдьар кулгаахтаахтар уонна кутуруктара ³р³ эриллибэт, со´улла
сылдьар курдук.
Кылааннаах ити ки´илэри чуга´аан
к³р³ сылдьыбыта. Ыттара кини чугас баарын
билбэттэрэ. Албыдыйаллара дуу эбэтэр, билэр
эрээри, эккирэтиэхтэрин сµрэ±элдьииллэрэ
дуу. К³рµ²нэрэ оннук. Ки´илэр буолла±ына,
маннаа±ы булчут ки´илэрдээ±эр атыттар, атын дьµ´µннээхтэр. Арай биир эмэ
маннаа±ы булчут ки´илэргэ маарынныыр
ки´илэр баар буолаллар. Кинилэр табалаахтар
эбэтэр аттаахтар.
Ити дьээбэ ки´илэр µрэхтэри батан
сылдьаллар уонна ³рµµ сири ха´аллар да±аны,
уйа дуу, хороон дуу хаспыттара биллибэт.
Хороон хастыбат эрээри, сири то±о ха´аллар,
алдьаталлар... Са´ыллар сылга биирдэ хороон
хасталлар, ону да сири олус сµргэйбэккэ,
сэрэнэн чопчу биир сири эрэ о²о ха´аллар.
Ити ки´илэр ³рµµ тугу эрэ сµтэрбиттэрин
к³рдµµр курдуктар. Ким-туох билиэ баарай,
тугу, ха´ан сµтэрбиттэрин? Ба±ар, ки´илэр
ити µ³´энэн тыастаах ба±айынан к³т³ сылдьан туохтарын эрэ тµ´эрбиттэрэ буолуо.
Онтуларын к³рд³³н эрэй б³±³тµн к³р³ сылдьаллар ини... Билэрэ буоллар, Кылааннаах
атын са´ыллардыын ирдээн була охсон биэриэх этилэр. Ону билбэттэр. Хайдах сыттаа±а
буолла, ол сµтэрбит туохтара эрэ... Бу к³рд³³н
эрэйдэнэр ки´илэри Кылааннаах а´ыныах
санаата кэлэр. Кырдьык, булан биэриэх этэ.
Онноо±ор бу аар тай±а±а биир кутуйах ханна
баарын билэр, булан ылар буолла±а дии...
Кµ´µн буолан ыраатта. От-мас сыбыдахтанна. Сир сэбирдэ±инэн, мутукчанан туолла.
Хороон-уйа хастар уолдьаста. Били к³рдµµр
ки´илэрэ к³стµбэттэр. Ханна эрэ ыраах бардахтара. Кылааннаах аны ол ки´илэри булан
к³р³ сатыыр иллэ²э суох. Ханна хороон-уйа

аныгы проза
лар, холобура. Т³´³ да тэйиччитин и´ин, ити
ханыы ыттаах булчут ки´и олус кутталлаах.
Са´ыл кинилэргэ улахан уонна кµндµ булт
буолла±а.
Кылааннаах улаханнык сэрэнэр,
куттана-куттана кэлэр-барар, бултаан а´ыыр
кы´ал±ата тирээтэ. Халы² хаарга ыттан
куотар кэм судургу. Хороону булбаталлар
эрэ, этэ²²э кыстыахха син. Оо, э´элэр
курдук кы´ыны бы´а а´аабакка утуйарым
буоллар диэх курдук санаа кииртэлиир да,
ол эмиэ олус кутталлаа±ын билэр суола.
Э´эни ар±а±ар бэл о±олоох сытта±ына булан
³л³р³лл³р, ку´а±ан ки´илэр!.. Хороонун буллаллар, Кылааннаа±ы, эгэ эрэ, бултаан б³±³
буолла±а дии.
Биирдэ Кылааннаах мэнээк сµµрэн
и´эн, ки´и ту´а±ар куобах и²нэн то²о сытарыгар кэтиллэ тµстэ. Бастаан µ³рдэ, «бэрт
ас» дии санаата... Ол эрээри сµµрэн тиийэн
сиэн барбата. Арай ки´и ту´а±ар, хапкааныгар э²ин кини бэйэтэ тµбэспит буоллун...
Оччо±о... Ынырык... Ити санаатыттан са´ыл
бэйэтэ куттанна. Ип-илибирэс буолла. Онуоха эбии булбут сиэ²иттэн к³²³н³н µрдµгэр
суор кыланна. Ол адьас ки´и са²ата буолан
и´илиннэ. Кэбис, мантан тэскилиэххэ. Суор
бэйэтэ сиэтин. Кини ки´иттэн куттаммат.
Кини кынаттаах. Уонна ки´и суору бултаабат, адьас тыыппат. Онноо±ор булдуттан бэрсэр. Ол и´ин ки´илэргэ уол о±о т³р³³т³±µнэ
суор µ³рэр µ´µ.
Булчут обургу са´ыл баарын билбэттээх
буолуо баара дуо. Билэн булта´ан барбыта.
Киниэхэ хаар — ыраас лиис. Ол лиискэ суруллубуту аа±ан, ким-туох ханан сылдьарын
букатын эндэппэт. Оттон Кылааннаах кини
ханна хайдах бултуо±ун эмиэ билэр. Мэ²иэни
ыраахтан чуІнаан, онно киирэн биэрбэт.
И²сэтин ³рµµ кыана туттар идэлээх. Ыт
уонна б³р³ и²сэлээхтэр. Са´ыллар атыттар,
сµрдээх сэрэхтэр уонна ³йд³³хт³р. Кылааннаах булчут баар сирин диэки сылдьарын
тохтотто. Кини ханна туох кэтэ´эн сытарын
биллэ эрээри, барытын буолбата±а чахчы.
Бэйэтэ кірін туораан, тумнан ааспыт суолларын эрэ бэркэ билэр. Онон сэрэ±э, сэргэ±э
киирэн сылдьар. Киґи суолун к³рд³р эрэ
тумнар, адьас ыраас хаарынан эрэ барар. Ол
µрдµнэн биирдэ киґи суола суох диэн баран
и´эн, ха´аа²²ыта эбитэ буолла, ту´ахха кэтиллэ биэрэн, арыычча эрэ и²нибэтэ. Куобах
сиэ±ин ба±аран, кини да буоллар и²сэтигэр

хастыахха с³бµй? Биир, санаатыгар, олус табыгастаах сири булан, онно хас да хонно, чугас эргин сырытта. Чинчийэн к³рд³-и´иттэ.
Чуга´ынан э´э, б³р³ э²ин баара биллибэт
курдук. Арай µрэх биир салаатыгар ки´и
уйата, µµтээн, баар эбит. Кэбис, тэйэн биэриэххэ. Эмиэ са²а сирдэри к³рдµµ, чинчийэ
сырытта. Бу сырыыга аны бэйэтэ били сайын
к³рбµт ки´илэрин курдук кыдьыктанан сырытта. Онно эрэ эмискэ ³йд³³н кэллэ — били
ки´илэр улахан уйа о²остоору µчµгэй сири
к³рдµµ сылдьар бы´ыылара эбит! Ол аата тугу
да сµтэрбэтэхтэр. Барахсаттар эмиэ Кылааннаах курдук сир то²уон иннинэ уйаларын,
хорооннорун дуу, о²остоору сылдьаахтыыллар эбит. Эчи, барахсан бэйэлээхтэри...
Ти´э±эр, Кылааннаах кыстыыр сирин,
дьэ, быґаарынна. Олус ³р к³рдµµ, чинчийэ
сырытта±ына, дьыл-кµн баран и´ии´и. Аны
тиэтэйдэ±инэ сатанар. Ыксал буолла, буор
б³´µйэн эрэр. Хастарга уолдьаста. Булла.
Манна ха´арга, онон бµтэр. Илин диэки
тахсыылаан хастан барда. Бай, бу дойду буора
атын буолан биэрдэ. Арыый кытаанах уонна
³²³ атын. Былыттаах халлаан ³²µн курдук
эрээри, эмиэ да ыраас халлааны санатар
³²н³³х. Тугун дьиктитэй?! Урут маннык сиргэ
хороонноно илик эбит. Наар тµµн курдук
хара²а эбэтэр хаанны²ы со±ус буордаах сиргэ
хастааччы. Арыый кытаана±а эмиэ µчµгэй
курдук, мээнэ тохто, к³³р³тт³ туруо суо±а.
Ол эрээри тымныы буолара дуу, хайда±а
дуу... Быйыл сайын µчµгэйдик сайылаата,
тµµтэ к³п, сэниэлээх. Онон тулуйуо. Уонна
хорооІІо сытан тахсыа дуо?.. Барыа-кэлиэ,
сыбыытыа а±ай, бултуо-алтыа турда±а дии...
Быйыл о±олонуохтаах. Былырыын биир да
атыыр к³стµбэтэ±э. Барыларын бултаабыт
ба±айылара дуу?..
Уйатын о²остон бµттэ. Киирэн, кутуругун хомуйа сууланан, бугуна туттан тµµрµллэн
сытан к³рд³. Бэрт, олус бэрт!
Уйата-хорооно бµтэн, ки´илэрдии эттэххэ, кыстыкка бэлэмэ барыта ситэн, Кылааннаах кэллэ-барда, киэ², у´ун ыырдарынан
сыбыытаата а±ай. Ол сылдьан, тулатын эргин
барытын биллэ-к³рд³. Кини ыырынан биир
µµтээ²²э булчут ки´и баара билиннэ. Хаарга
ки´и суолун сэргэ ыт суола элбэх. Ыта ханыы
бы´ыылаах. Ханыы диэн иккини этэллэр.
Кыыл-сµ³л ки´и курдук биир, икки, µс диэн
аахпат. Биири — со±отох, иккини — ханыы,
тµ³рдµ — ханыы уонна ханыы диэн аа±ал
23

Кўрўлгэн - 2010-1

аныгы проза
ба´ыйтаран, ити ту´а±ы кэтэ сыста. Тохтоон,
у²а илин ата±ын ³р³ к³т³±³н, кичэйэн одууласта. Куобах ³рµµ сылдьар оро±ун батабын
диэн кэлбит эбит. Куобах да бу эргэ оро±о
эбит. Кµ´µ²²µ эбитэ буолуо. Кы´ын хаарга
орохтоммот куолута. Куобах да олус ³йд³³х,
арай итэ±э´э диэн олус, сиэри та´ынан хоргус, куттамсах.
Тыа±а тыал, буркун, буур±а дииргэ да
с³п тыал тµстэ. Суолу-ии´и типтэ. Са´ыл
мэнээктээбит суолун эмиэ. Бу — абыралы!
Булчут аны Кылааннаа±ы суоллаабат.
Ки´илэр са´ыл куурусса этин с³бµлµµрµн
ту´унан о±олоругар кэпсииллэрин курдук, бу
Кылааннаах диэн са´ыл ойуур к³т³рµн этин
олус с³бµлµµр. Apгыый сыбдыйа сылдьан
маска олорор улардары, куртуйахтары кэтиир.
Кинилэр хаар анныгар киирэллэрин к³рд³р
эрэ, ыстанан тиийэн тутуталыыр. Хаарга
киирбиттэрин кэннэ ха´ы да±аны тутуохха
с³п. Бу киэ´э Кылааннаах куртуйах этин
сиэн, бэркэ астынан, сылаанньыйан нуктуу
сытта. Устунан тµ´ээн киирэн барда.
Тµ´µµр. Онтун кини илэ дии саныыр.
К³рд³±µнэ, кини уйатыгар били тугу эрэ
к³рдµµр ки´илэр кэлбиттэр. Кµ´µ³рµ сайын
эбит. Ки´илэр эбии элбээбиттэр. Бары хороон хасталлар. Киниэхэ ыаллыы буолаары
кэллэхтэрэ. Туох буолуой, булчуттар буолбатахтар. Уйа-хороон о²остоору табыгастаах,
µчµгэй сири к³рдµµр ки´илэр. Кылааннаах
— бары са´ыллартан ³йд³³хт³р³. Ол и´ин
бу сири булан хороон ха´ынна±а. Јйд³³х
ки´илэр ону билэннэр бу кэллэхтэрэ.
Ки´илэр олус элбэхтэр эбит. Э²ин эгэлгэ тыастаах-уустаах к³л³л³³хт³р бы´ыылаах.
Уруккуларын курдук таба да, ат да к³стµбэт.
Эмиэ да халлаанынан к³т³р курдуктар. Ньиргиэр б³±³. Са´ыл онтон букатын куттаммат.
Уйатыгар, тото-хана а´аан баран, утуйа сытар
курдук. Эмиэ да±аны хороонуттан тахсан,
ки´илэри кытта бииргэ сылдьар курдук.
Чахчы булчуттар буолбатахтар эбит. Ґµтээн
баара к³стµбэт. Арай к³рд³±µнэ, ки´илэр
сир µрдµгэр элбэх да элбэх улахан уйалары
о²остубуттар. Манныгы Кылааннаах урут
к³р³р³. Хайаттан, мыраантан итинник элбэх
ки´илэр уйаларын к³р³р³. Онто аны манна
кэлбит. Кини уйатын та´ыгар. Эмискэ ыт
µрдэ. Тугун дьиктитэй... Ыттан атын. Кыра.
Олус кыра эрээри, дьи²нээх ыттыы µрэр.
Тохтообокко солуута суох ньа±ыйар. Букатын
дьи²нээх ыкка, били кини к³рбµт булчут
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ыттарыгар майгыннаабат, холооно суох кыра.
Ол гынан баран, µрдэ±э сµрµн, ку´а±анын?!.
Итинник ыт диэн баар µ´µ дуо... Ыт диэн
дьи²нээх ыт бэрдэ буолуохтаах. Оттон бу
тугуй, пахайбын даа... Абаа´ы к³рд³, µµрэн
кэби´иэх санаата кэллэ. Кини, Кылааннаах,
уйатын та´ыгар маннык ба±айы сылдьыа суох
таах. Кыы´ырда, боотур±уубун диэн у´уктан
кэллэ. Барыта уруккутунан. Уу чуумпу.
Санаатыгар, олус ку´а±ан тµµлµ тµ´ээтэ.
Ґчµгэй ба±айытык о²остубут ки´илэр
уйаларын кірін манньыйыах курдук буолан
эрдэ±инэ, ити дьи²нээх ыкка маарыннаабат
да курдук ыт µрдэ±э µ´µ. Булчут, дьи²нээх
сµрдээх-кэптээх ыттартан куттанар да буоллар, Кылааннаах кинилэри ытыктыы к³р³р,
кинилэргэ сµгµрµйэр. Туох барыта дьи²нээ±э
µчµгэй. Дьи²нээх аата дьи²нээх. Са´ыл —
са´ыл, ыт — ыт, б³р³ — б³р³, э´э — э´э
буолуохтаах. Кини тай±а±а баары эрэ билэр
уонна дьи²нээхтэр итилэр диэн ³йдµµр...
Дьыл-кµн бардар баран истэ. Кылааннаах этэ²²э кыстаан эрэр. Улахан куттал,
иэдээн суо´уу сылдьыбата. Ол-бу кыра сээкэй, к³нн³рµ сэрэхэдийии, тугу эмэни мµччµ
тµ´µµ э²ин ханна барыай. Манна аар тай±а±а
олох диэн ким эрэ кими эмэ сиэтэ±инэ эрэ
олох буолар. Бары олорор, тыыннаах сылдьар
ту´угар а´ыыллар, кыайар ³ттµлэрин тутан
сииллэр. Бары эт а´ылыктаахтар, от-мас
а´ылыктаах буолбатахтар. Оннук айыллан
хаалбыттар.
Арай атыннык айыллыбыт улахантан
улахан тайах баар, от-мас а´ылыктаах. Кинилэр атыттары тутан сиэбэттэр. Куобах
му²наах кими да тутан сиэбэт, кутуйа±ы да
туппат. Оттон кинини бары а´ыылаах айма±а
а´ылык о²остор. Ки´илэр кими, тугу ба±арар
а´ылык о²остоллор. Ыты, б³р³нµ, са´ылы
да±аны сиэхтэрин с³п...
Кылааннаах быйыл арыый нус-хас кыс
таан, итинник э²ини бары эргитэ саныыра элбээтэ. Саа´ыары икки, ол аата кини
ахсаанынан ханыы, µкчµ бэйэтин курдук
эрээри, кып-кыракый уонна бэйэлэригэр
с³б³ суох улахан кулгаахтаах ып-ыраа´ынан
дьэ²кэччи к³рбµт о±олонно. Са²а кµнµ
к³рбµт са´ылчааннар сотору борбуйдарын
к³т³±³ охсон, та´ырдьаны былдьа´ар буоллулар. Ханыы буолан, мэниктэрэ сµрдээх.
Ийэлэрэ хороонун айа±ар та´ааран чэччитэр,
ылаа²ыга салгылатар. О±олор бу сылытар сы-
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бэйэтэ киирэн биэртэ чахчы. Атын о±ото ханна эрэ буолла. Устунан уйадыйда... Ытаата. Ол
ытыырын би´иги, ки´илэр, билбэппит, сэрэйэбит эрэ. Санаар±ыыра, хомойоро-µ³рэрэ
ба±ас чахчы. Оттон ытаан хара±а ууланара дуу,
суо±а дуу...

лам кµннээх сырдык дойдуга кэлбиттэриттэн
кэмэ суох µ³рэллэр, бу к³ст³р киэ² дуолга
сµµрэн хаалыах эбиттэрин ийэлэрэ ыыппат.
Кинилэр тугун билиэхтэрэй, бу атааннаахм³²µ³ннээх, кіґµппэтэх іттµгµттэн эмискэ
µлµгэр алдьархай аа²ныан сіптііх сиригэр
кэлбиттэрин?.. Били²²итэ олус кыралар,
к³т³р кынаттаах дэгиэ ты²ыра±ынан аа-дьуо
кытаахтаан илдьэ барыан с³п. Бэйи, кыра
кэм²э к³р³-харайа тµ´µ³ххэ. Сотору, олус сотору, бэйэлэрэ ийэлэриттэн тэйэн барыахтара
турар. Хотоку бэйэлээхтэри туох-туох кµµтэн
турда±а буолла...
Кылааннаах, арахсан туспа барыахтарыгар диэри, о±олоро барахсаттары баты´ан
му²нанна. Бэрт тµргэнник о±олоро олус
сытыырхайдылар, ситтэрбэт да курдук буолан
бардылар. Ґ³рµйэ±э суохтара бэрт, тугу бары
тын са²а к³р³н билэннэр мээнэ бараллара
элбэх. Ґ³рэтиэх баар эбит. Ону баара, айыл
±а биэрбит µ³рэ±иттэн ордугу билиммэттэр,
барытын бэйэлэрэ курдат билэллэр. Бэйэлэрэ
кутуйахтыыллар. Бэл маска олорор к³т³рд³рµ
тутаары хатааста сатыыллар.
Ол сылдьан, Кылааннаах урут к³рбµт
ки´илэрин курдуктары к³рд³. Эмиэ тугу эрэ
к³рдµµллэр. Сири ха´ан к³р³лл³р. Кини
санаатыгар, уйа-хороон хастар сирдэрин
к³рдµµр ки´илэр эбит. Хата, ыттара суох,
чахчы булчут буолбатахтар. Арай табалаахтар.
Табаларын б³р³ тутан сиэн с³п эбит. Б³р³л³р
табаны тутан сииллэрин Кылааннаах билэр.
Са´ыллар табаны кыайан туппаттар. Кинилэр
б³р³ а´ылыктара...

Бу дьон, кырдьык, булчуттар буолбатах
этилэр. Бу — геологтар. Били²²и алмаастаах
Мииринэй сирин диэкинэн Иирэлээх µрэ±ин
батыыта алмаас баар сирин к³рдµµллэрэ. Ону
би´иги са´ылбыт хантан билиэй. О±отун туппуттарын к³р³н т³´³ эрэ эрэйи к³рд³. Хайдах
киирэн быы´аан ылыах этэй о±отун ийэ
барахсан?.. Ки´и буоллун, кыыл-сµ³л буол
лун, ийэлэр барахсаттар биирдэр. О±олорун
ту´угар уокка да, ууга да киирэллэрин кэрэйбэттэр.
Са´ыл о±ото, кырдьык, мээнэ
сµµрэкэлээн мэниктии сылдьан, дьо²²о
бэйэтэ киирэн биэрбитэ. Бэл, адьас ыт о±отун
курдук эккэлээ да эккэлээ буолбута. Бастаан,
эдэр эрээри, сулардыы бытыктаах ки´илэрэ
ыт о±ото дии санаабыта уонна к³т³±³н ылбыта. Имэрийбитэ-томоруйбута. Кэнсиэрбэ
µµтµ сыбаан килиэп биэрбитэ. Ону са´ыл
о±ото килиэбин сиэбэккэ минньигэс хойуу
µµтµн салаан кэбиспитэ уонна ки´иэхэ эбии
эккэлээбитэ.
Бытыктаах ки´и чахчы ыт о±ото эбит
диэн баты´ыннара сылдьаары гыммытын
бытыга суох ки´илэрэ, саха:
— Кэбис, бу са´ыл о±ото, баты´а сылдьыа суо±а, ыытан кэбис, — диэбитэ.
Атыттара эмиэ ситинник эппиттэрэ.
Бытыктаах ки´и:
— Кырдьык, са´ыл о±ото эбит, — диэбитэ уонна эмиэ кэнсиэрбэ µµтµнэн сыбаан
килиэп биэрбитэ.
Са´ыл о±ото ону эмиэ салаан кэбиспитэ. Онтон, барыан ба±аран буолуо, м³хс³н
барбыта. Ойууртан ону ийэтэ к³р³ сыппыта.
Оттон бииргэ т³р³³бµтэ, арыый урут т³р³³бµт
убайа, ол кэм²э ыраах холкутук кутуйахтыы
сылдьара. Бытыктаах ки´и:
— Ыытан кэби´эбин, дьиэ±эр бар,
дьо²²ун бул, кыра² бэрт, онно-манна
тµбэ´иэ², — дии-дии к³т³±³н олорбута, іссі
оргууй т³б³тµттэн имэрийэрэ.
— До±оор, ыытыма, илдьэ сырыт, аны
кы´ын ойоххор бэртээхэй са±а буолуо, —
диэбитэ биир кы´ыл бытыктаах ки´и.
— Кэбис, эрэйдээ±и ыытабын. Тугум

Арай биир кµн кэлэн, Кылааннаах
к³рд³±µнэ, киґилэр ыттаахтар эбит. Онтуларын туох эрэ уйа курдукка укпуттар. Јйд³³н
к³рд³, сыт ылла. Суох, ыт буолбатах эбит.
Кини, са´ыл, о±ото. О±олоро киниттэн тэйбиттэрэ. Ханналарын чопчу билбэт. Арай бу
эргин ханна эрэ баар буолуохтаахтарын эрэ
билэрэ. Чахчы кини о±ото, кырата. Кэлин
т³р³³бµтэ. Ойууртан, µрдµк сиртэн к³р³ сытта. О±отун уйа курдуктан та´аардылар. Моон
ньуттан быалаабыттар. О±ото бэриммэккэ
³с³´³н чыраахта´ар. Ону со´оллор. Хайдах
эрэ µ³рэр курдук са²алара и´иллэр. О±отун
кыра тииккэ баайдылар. Кини тииккэ баайыллыбыт булчуттар ыттарын хаста да к³рбµттээх.
Онон билэр суола. О±ото м³хс³р, бара са
тыыр бы´ыылаах. «Оо, абакка, о±обуун!» диэх
курдук санаа µµйэ тутта. Мэниктии сылдьан,
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са±атай... Ойо±ум суох, — сулардыы бытыктаах хардарбыта.
— Оттон атыылаа ээ, — атын бытыктаах
ки´и кыттыспыта...
Ти´э±эр, са´ыл о±отун син ыыппыттара. Са´ылчааннара махтанардыы кутуругун
хамсаппыта, эккэлиирдии икки кэлин ата±ар
тура тµ´эн ылбыта, онтон ойуур диэки сµµрэн
элэстэнэ турбута.
Ойуурга тахсыбытыгар ийэтэ о±отугар
сµµрэн тиийдэ. О±ото биллэ. Букатын да
куттамматах. Хата, µ³рбµт-к³ппµт а±ай.
Билэр ыалыгар кэмпиэт сиэн µ³рбµт ки´и
о±отун курдук. Ийэтэ µ³рдэ. О±отун маанылаан ыыппыт µчµгэй ки´илэргэ махтанна.
Булчута суох µчµгэй да ки´илэр бааллар
эбит дии санаата уонна «барахсан бэйэ
лээхтэр тугу к³рдµµллэрин сотору буллуннар» диэх курдук санаа элэс гынан ааста.
Ґчµгэй ки´илэргэ µтµ³нµ о²оруон, к³рдµµр
µлэлэригэр к³м³л³´µ³н санаата. Хороону,
уйаны ба±ас кини ки´илэрдээ±эр ордук ха´ар
буолла±а дии. Оттон уйа, хороон хастарга
с³пт³³х µчµгэй сири кини билэр. Ол кини
хастыбыт хороонун та´ыгар баар. Кыахтаа±а
буоллар, «манна ха´ы², э´иги к³рдµµр сиргит
бу баар» диэх эбит.
О±ото ийэтин тула сµµрэлээтэ, оон
ньоон, атаахтаан эбитэ дуу, сиргэ тікµнµйэр.
Ийэтигэр с³рµ³стэр, эккэлиир. Кылааннаах
онуоха куттана санаата. Бу о±ото атынынаа±ар
олус эйэ±эс, олус эккэлэс. Тугу кірді да
сµµрэн бара сатыырын мэлдьи ийэтэ бопсоро. Аны ийэтэ суох к³²µл босхо сылдьан
эккэлээн, мээнэ ки´илэргэ тµбэ´иэн с³п.
Ки´и барыта итилэр курдук µчµгэйдэр µ´µ
дуо? Олоххо туох барыта биир кµдьµс бэрт
буолбата±ын са´ыл айыл±аттан ылбытынан
арааран ³йдµµр. Бэл кини икки, ол аата
ханыы, о±олоро тус-ту´унаннар. Улахана,
урут т³р³³бµтэ, ханна эрэ бэйэтэ бэйэтигэр
сырытта±а. Оттон кырата ки´илэргэ эккэлии сылдьар. Аны итинник буолума диэн
µ³рэтиэх, ³йд³тµ³х эбит да, тµгэн булбата.
К³нн³рµ с³бµлээбэтэ±ин биллэрэн эккэлээбитигэр кытаанахтык тутта, бэл тµксµ
диэбиттии дьа±ырыйа сатаата. Сотору о±ото
туора-маары сµµрэлээт, ойуурга киирэн сµттэ.
Кэлбэтэ. «Оо, дьэ, о±ом сыы´а, хайдах сылдьаахтыыр» диэбит курдук куттана, саарыы
хаалла ийэ са´ыл барахсан. Бэйэтэ эмиэ
тэйэн, ойуур-тыа устун бардар бара турда.
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Тугу эрэ к³рдµµр ки´илэр Иирэлээх
µрэ±ин тардыытынан к³рдµµллэрин к³рдµµ,
µлэлии, айанныы сырыттылар. Табаларыгар
та´а±астарын ыырдаллар. Уучах о²остон
миинньэллэр да±аны. Табаларын к³р³р саха
ки´илээхтэр. Дьи²эр, ол таба´ыттара µлэ±э
барытыгар кыттар, к³р³н турбат ки´и. Арай
бу дьон тугу к³рдµµллэрин чопчу билбэт.
Ґрдµттэн сиртэн хостонор баайы к³рдµµллэр,
к³рдµµбµт дии саныыр. К³мµс дуу эбэтэр
чох, ньиэп э²ин да к³´µннэ±инэ сирбэт дьон
курдуктар. Ол эрээри, бу дьон наар туох эрэ
таа´ы, туох эрэ атын ³²н³³х буору к³рдµµр
курдуктар. Кµндµ таа´ы к³рдµµр буолуохтарын с³п. Кини и´иттэ±инэ, туох эрэ «трубка»
ту´унан ахтан а´араллар. Олус у´уннук, хас
да сыл к³рд³³бµт курдук кэпсэтэллэр. «Оттон
онтулара хамса, табах тардар хамса, нууччалыы аата буолбатах этэ дуо» дии саныыр
таба´ыт.
Били са´ыл о±отун, эккэлиирин и´ин,
ыт о±ото диэбит хара бытыктаах ки´и мэлдьи
хамсатын уоба сылдьар. Сотору-сотору «эх,
закурить бы трубку!» диэмэхтиир. Атыттара,
эмиэ бары бытыктаах дьоннор, ону олус
сэргии истэллэр. «Ол к³рдµµр кµндµ таастара
дуу, туох эрэ дьикти уратылаах буордара дуу,
табах тардарга туох сы´ыаннаах буолла±ай,
били таабырын таайарга туохха эмтээ±ий диэбит курдук» дии саныыр таба´ыт. К³рд³±µнэ,
сотору-сотору кыра кы´ыл, арыт хара²а
кµ³хтµ²µ таастары булан µ³рэллэр а±ай.
Онтуларын «пироп», «ильменит» э²ин диэх
курдук ааттыыллар.
Јр сырыттылар. Ол тухары наар
таа´ы ха´аллар, муохтаах сири дьуххалаан
к³р³лл³р. Тугу да кµттµ³ннээ±и булбат
курдуктар. Дьи²эр, бу дьон «алмаас» диэн
кµндµ таа´ы к³рдµµллэр µ´µ диэн сура±ы
таба´ыт уол истэн турардаах да, ол ту´унан
са²арбат. Эгэ ыйытыа баара дуо, ону, ол
олус кистэлэ²нээх ба±айыны. Кэбис, би´иги
ол-бу кистэлэ²нээ±и ха´ыспат, сэ²ээрэ да
сатаабат буола иитиллибит дьоммут...
Киэ´э, адьас ыкса киэ´э, дэлби сылайан
утуйан хааллылар. Арыт-ардыгар кэпсэтэр да
кыахтара суох буолар. Тойонноро, Юрий диэн
нуучча уола, эдэр ки´и, мунчаарар, эрэйдэнэр
да±аны курдук. Наар тугу эрэ бы´аара, ³йдµµ
сатыыр курдук туттар. Оттон таба´ыт эмиэ
утуйа сытара сатаммат. Табалар мээнэ баран
сµтµ³хтэрин с³п. Эбэтэр б³р³л³р кµтµрдэр
тµбэ´э тµ´эн иэдээни о²оруохтара.
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µчµгэй ас, — диир били хомойбутун эппит
киґи — Хара Бытык.
— Пахай, мин сиэм суох этэ. Син биир
бірі курдук буолуо.
— Эн ол б³р³ этин сиэбити² дуо, —
хардары ыйытар Хара Бытык.
— Суох.
— Кэнсиэрбэбит адьас бµтэн эрэр. Онон
ити б³р³ этин сиирбитигэр тиийиэхпит. Ханна уурду², табаарыс Иннокентий?
— Биир тайахха к³²µллээхпит да±аны,
табаарыс Кеша б³р³нµ эрэ бултаата, — диир
тойонноро.
— Тохтуу тµ´µ², Кешабыт тайа±ы
да бултуо±а. Кини эт кэнсиэрбэ миинин
олус с³бµлµµр. Онон тµргэнник онтубутун
тобо±олуу охсуо±у², — диэн манна µлэлиир
иккис саха, Сааба, кэнсиэрбэ мииниттэн
букатын хал буолбут до±орун кµлэр.
Салгыы, кырдьык, кэнсиэрбэлэрэ биирикки кµн мииннэнэллэригэр хаалбытын
ту´унан кэпсэттилэр. Булт соччо то±ооспотох
µ´µ. Ол биир-икки куртуйах, бочугурас ас
буолуо дуо. Балыктаан сии сылдьыбыттара
эрээри, онту² эмиэ утарытынан эрэ с³п
буолар. Солото суох дьон сµрµн µлэлэриттэн
ордон бултуу сылдьыахтара дуо... µлэ, кіґµµ,
айан тµбµгэ.
Кµн ахсын, тура-тура, геологтар наар
Иирэлээх µрэ±ин тардыытынан сы±арыйдар
сы±арыйан иґэллэр. А´ылыктарын басты²а,
эт кэнсиэрбэлэрэ, бµттэ диэххэ сіп. Ол оннугар алмаас аргыстара диэн ааттыыр кы´ыл
³²н³³х пироп, хара²а ³²н³³х ильменит дэнэр
бытархай таастара сотору-сотору к³стµтэлиир
буоллулар. Быґата, µлэ µлµскэнэ. Онон бэл
а´ыырдарын да±аны умнубут курдуктар.
А´ылык а±ала ыраах барар эбэтэр а±алтарар
ту´унан саныыр да тµгэн суо±ун курдуга.
Кµ´µ³рµ сайына буоллар, бу эргин
тэллэй дэлэй буолара µ´µ да±аны, билигин
µрµлµйэр µрµ² тµµн µгэннээн турар. Кµн
эмиэ, бу µлэ±э µлµ´µйбµт хо´уун дьон курдук,
кэрии са±атыгар тµ´эн, бэрт кыратык нуктуу
тµ´ээт, у´уктан кµлµмнээн, кµндээрэн барар.
Ойуур чыычаахтара эмиэ утуйбат кэриэтэлэр.
Оттон кэ±элэр куоту´а-куоту´а тµµннэрикµннэри чоргуйан тахсаллар. Тула чээл
кµ³±µнэн кµ³гэйэн олорор. Тиит мутукчатын
дырылыйар сытынан туолан турар. Бу эрэ
дойдуга ³лг³мнµк µµнэр сааскы са´ар±а ³²³
и²мит, кустук сэттэ ³²³ кутулла оонньуур
кµ³хтµ²µ кытархай ньургу´уннар бэлиэр

Бу µрэх сµнньµн була иликтэринэ
б³р³л³р баар, кинилэри чу²нуур сибикилэрэ биллибитэ. Онон табалары хара±ы
араарбакка маныырга кµ´эллибиттэрэ. Бары
мана´аллара эрээри, ордук эрэйэ таба´ыкка
тиксэрэ. Кини бэйэтэ да±аны ону билэрэ.
Б³р³л³р чугас эргин баар бы´ыылаахтара.
Табалар ону билбэттээх буолуохтара дуо...
Билэн тэ´ииргииллэрэ. Сµгµн а´аабаттара.
Таба а´ылыгын бу дойдуга бэркэ кы´анан
к³рд³³н була±ын. Эмиэ ту´унан эрэй. Ол —
таба´ыт тус кы´ал±ата.
Биир тµµн б³р³л³р адьас чугас бааллара
биллибитэ. Ки´илэр кµннэтэ бэрт кыралыы
сири барар буоланнар, б³р³л³р ³рµµ кинилэр
аттыларыгар бааллара.
Эмискэ сэппэрээк быы´ынан б³р³ элэс
гынан аа´арга дылы гыммыта. Табалар баск³с табалара чэ²кээйилээх буолан, ма´ы
со´он ыраах сµµрэр кыа±а суо±а. Оттон атыттара кинитэ суох ханна куотуохтарай? Онон
к³нн³рµ, тэ´ииркээн, бас-к³с таба аттыгар
мустубуттара.
Б³р³л³р ³р кµµттэрбэтэхтэрэ. Бу дойдуга
дэ²²э баар буолар таба этин сиэхтэрин олус
ба±арбыттара. И²сэлэрэ к³б³н, ки´и, харабыл э²ин баар буолуохтаа±ын адьас умнан
туран, табаларга чуга´аан, сэппэрээк кэннигэр хотоолго сыппыттара. Биир б³р³ быган
тахсыбытын кинилэрдээ±эр сэргэх таба´ыт
тµ²нэри ытан тµ´эрбитэ. Б³р³ ³л³р са²ата
тахсаат, умса баран тµспµтэ. Атыттары, хастара биллибэт, ба±ар, биир-икки буолуохтара,
сэппэрээк хамсыырын хоту таба´ыт харабыынынан ытыалаан субуруппута. Табалар
ба´ылыктарын тула ыга симсэн тураллара.
Јлбµт аарыма б³р³нµ таба´ыт тэйиччи со´он
илдьэн сµлбµтэ.
Кэлин тириитин ыраастаан куурдубута.
Дьоно µ³рэн аймаласпыттара. Арай били
са´ыл о±отун ыт о±ото диэбит ки´и:
— Ээс, таах сибиэ, мин туох эрэ ки´и
сиир кыылын, тайа±ы дуу, э´эни дуу,
бултаата±а диэбитим ээ, — диэн, хомойбут
курдук туттан, оонньоон эттэ.
Б³р³ чу²нуу сылдьара олус бэрдэ
суох этэ. Билигин, дьэ, быы´аннахтара.
Атыттар тойоннорун ³л³рт³р³н баран, аны
чуга´ыахтара суо±а.
— Ити эн э´э этин сиэри гына±ын дуо?
— диир биир эмиэ сирэйин а²аара кы´ыл
тµµ буолбут ки´и.
— Хайдах, сиэн б³±³ буолумуна! Олус
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саа´ыра охсон, т³б³л³р³ туртайа ма²хайан,
мунчаара нуо±айан тураллар. Кинилэри
солбуйар эдэр сµ´µ³х чэчик эгэлгэтэ са²а
µµнэн сири симээн эрэр. Элбэхтэр уонна
бииртэн биир кэрэлэр, эдэрдии к³хт³³хт³р,
кµргµ³мµнэн кµрэ анньан тахсаллар.
Иирэлээх µрэх биир салаатыгар ол алмаас аргыстара сотору-сотору к³стµтэлээннэр
улаханнык сэргэхситтилэр. Ґ³рµµ µксээтэ.
Ґлэлэрэ тэтимирдэ. Онтон дьону аппа-дьаппа
сирдээх сы² ойуур и´игэр киллэрэн баран,
ол «аргыстара» букатын мэлис гыннылар.
Эмиэ эрэл кыыма кыламнаан и´эн умуллан,
уостан хаалла...
Бары мустан, куйааска µ³рэммиттэринэн
мастар кµлµктэригэр олордулар. Сайын
муІутуу илик буолан, халлаан с³рµµн со±ус.
Кумаар да±аны олу´а суох. Ґтµ³кэн кэм.
Јт³р ³²µрµк куйаас тµ´эн ³р³г³йдµ³ а±ай
турар. Куйаа´ын, кумаарын о±оккотун бары
билбит суоллара.
— Эбиэттиир буоллахпыт дии, — са²ата
суох со²уоран олорор дьон геолог Катя эппитин соччо сэргээбэтилэр.
Ким да тугу да са²арбата. Арай эдэр
уол солуур ылан аллара киирдэ. Ити аата
µрµйэттэн уу ба´а барда. Тойонноро Юрий
³ттµгэстии сытан блокнотугар тугу эрэ суру
йар. Онтон індійін дьонун диэки хайыста:
— Тушёнкабыт т³´³ хаалла?
— Рюкзак тµгэ±эр кыра баар курдук, —
били са´ыл о±отун ыыппыт бытыктаах киґи
хардарда.
— Мин хас хаалла диибин? — тойонноро
с³бµлээбэтэхтии са²арда.
— Оттон... Сэттэ эрэ хаалла. Бµгµн µ´µн
тутуннахпытына, тµ³рдэ хаалар, — геолог
Катя бы´аарар.
— Бэрт ахсаанньыт эбиккин.
Математика±а µчµгэй эбити² буолуо, —
тойонноро сымныыр.
— Оттон син этим, — Катя хардарар.
Бары са²ата суох бардылар. Олорбохтоотулар. Уоллара уу а±алла. Биир саха, Савва
диир ки´илэрэ, уот отторго бэлэмнэннэ.
— Сарсы²²ыттан антах курбутун ыга
тардынабыт дуо, оччо±о? — диир Xара Бытык.
Ким эрэ бы´аарыыта суох к³нн³рµ «даа»
диирэ и´иллэр.
— Били б³р³бµт этин ханна ха´аанны²
этэй, табаарыс Кеша? — били кы´ыл бытыктаах ки´и элэктиир.
28

— Ону эн бэйэ² сиэр, э´э, б³р³ этин
с³бµлµµр ки´и, — Хара Бытык хадьардаста.
— Оонньуута суох, кырдьык, сахалар бэс
ма´ы сииллэр µ´µ диэн истибитим. Хайдах
астанарый, Иннокентий? — эмиэ Хара Бытыктара ыйытар.
— Бэс µ³рэ диэни истэрим да, хайдах
астанарын билбэтим, — хардарар Кеша.
— Бэс субатын сииллэр µ´µ, — диир
иккис саха Сааба.
— Бэйи, ити хааллын... Ити, туох...
Мин сассыарда, табаларбын а±ала сылдьан,
µрµйэни тайах туораабыт суолун к³рбµтµм.
Ити... Туох...
— «Ити, туох» дии-диигин то±о онтугун
са²а этэ±ин, билигин тайах этэ б³±³нµ сии
олоруох этибит, — дии тµстэ кы´ыл бытыктаах ки´и.
Тойонноро эмиэ с³бµлээбэтэ. То±о эппэккэ сылдьыбытын сіхті:
— Саха±ын буолбат дуо, булта´ыаххын
cіп этэ. Ону эн эппэккэ да сылдьа±ын. Бµгµн
икки буолан бары². КіІµллээхпит, — диэтэ.
Икки саха ол тайа±ы ирдии барар буоллулар. Бµгµн чугас эргининэн сылдьар буолан, икки табаны биэрдилэр. Онон ууча±ынан
баран булта´ан к³рµ³х буоллулар. Сахалара да
ууча±ынан сылдьа µ³рµйэ±э суохтар. К³нн³рµ
атах тардыстаары, ол аата сатыы хаамардаа±ар
син ту´алаах буолуо диэн, табаланнылар.
Харабыын уонна биир сµнньµ³±µнэн иитиллибит ботуруоннаах доруоп саалаахтар. Ыта
суох тайа±ы булар ыараханын этэн туран
бардылар, олус эрэммэттэрин курдук.
Иирэлээх биир салаатын, кыра
сµµрµктээх аргыый к³ссµ³тµк уста сытар
µрµйэни, ³р³ батан истилэр. Тайах суолун
тµргэнник буллулар. Тайах то±о эрэ субусубу µрµйэни у²а-ха²ас туоруур эбит. Отой
соторутаа²²ы суолун булан сэргэхсийдилэр,
салгыы бэрт сэрэ±инэн бардылар. Уучахтарыттан тµспэт кэриэтэлэр. Тыала кыра эрээри, булчуттарга утары. Онон тайах кинилэр
сыттарын дэбигис ыла охсуо суохтаа±а уонна,
ки´и сытын таба сытын кытта холбоон ылар
буолан, саарыан эмиэ сіп курдук. Дьонноро
«сахаларгыт дии, булгуччу бултуйуоххут» дии
хаалбыттара, эрэнэллэрэ оччо.
Эмискэ тайахтарын са²ардыы²²ыта
барбыт суолун сµтэрэн кэбистилэр. Ґрµйэ
таастаах сиринэн кэ´эн барбыт буолуохтаах...
Онон µрµйэни икки ³ттµнэн бардылар. Син
ір бардылар. Сааба диэн били сµнньµ³х ии-
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буолла. Чугас эргин кэрийэн к³рдµлэр да,
мэлийдилэр. Били алмаастарын аргыстара
букатын сµттµлэр. Тойонноро санаата тµспµт.
Ол эрээри, кинилэр син биир — бµгµн,
сарсын да буолбатар — булуохтаахтарын
бµк эрэнэллэр. Ол к³рдµµр кµндµ таастара баарынан баар. Бµгµн били хамсалаах
ки´илэрэ са²ата-и²этэ, хардыы аайы кэриэтэ оонньуу-кµлэ са²арара и´иллибэтэ.
Эгэ, ол «эх, закурить бы трубку!» диэ баара
дуо. Бултуу барбыт уолаттарын кµµтэртэн
ордубат курдук. И´игэр ол уолаттарыгар
бµк эрэнэр. Эрэнэр. Кураанахха эрэммэтин,
бэйэтэ да с³±³ санаатар, итэ±эйэр. Уолаттар,
кини санаатыгар, булгуччу бултуйаннар бачча
хойутаатылар. Ґрµлµйэр µрµ² тµµн барахсан
µ³´э ааста. Кµн субу тахсан эрэр. Хара Бытык
бу тµµн букатын утуйбата±ын тэ²э, кыратык
нуктаан эрэ ылла.
Букатын сарсыарданан икки саха уола
икки таба си´э уйарынан эт б³±³нµ ыырдан
кэллилэр. Тайахтарын сµлэн, астаан, онтон
булчут дьон µгэ´инэн, уоту а´атан, Байанайга махтанан, бэйэлэрэ µтэн-саллан сиэн
тардылла тµспµттэр. Ба´ын, и´ин, атахтарын
хаалларбыттар. Арай тµ³рт ата±ын ты´ын,
сайы²²ы ньыл±ан да буоллаллар, сµлэн
ылбыттара.
Ґ³рµµ киэнэ улахана. Бары турдулар.
Кэпсэтии-ипсэтии, уолаттары хай±аа´ын
аймал±ана буолла. Уолаттар дьи²нээх саха
чулуу булчуттара аатырдылар. Эт б³±³тµн
ыргыччы бу´арыннылар. И´ин тоно±уттан
а±албыттар. Мыы´аска, оґо±оско эмиэ, эти,
сыаны уонна быарыттан симэн бу´аран дьонноругар амсаттылар. Онтуларын, «колбаса»
дэ´э-дэ´э, бэрт минньигэстик сиэтилэр.
Малаа´ын буолла.
Эттэрин чугас аппа сир и´иригэр муо±у
арыйан булбут муустарын дири²этэн, онно
уурдулар. Та´а±аспыт элбэх, онон эти т³´³
кыайарбытынан сиэххэ диэн буолла. Хоту
Аллараа Халыма±а µлэлээбит били хамсалаах ки´илэрэ онно олохтоохтор эти хатаралларын билэр µ´µ. Онон, саатар, соро±ун
хатарар буоллулар. Бу аймана µ³рэ сылдьан
³йд³³бµттэрэ, аны туустара бµтэн эрэр эбит.
Улахан харысы´ыы буолла. Ґтэн, хоруордан
сиэччилэри туустаныма² диэтилэр. Туустара
сахалартан ылбыт кыра туос тууйастарын
аччыгый ортотунан эрэ хаалбыт.
Хас эмэ кµн манна таабырданан, чугас
эргин сылдьыахтар µ´µ.

тиилээх биир эрэ уостаах доруоп саалаах саха
µрµйэ ха²ас ³ттµнэн баран истэ. Биирдэрэ
у²а ³ттµнэн барбыта да, ки´итигэр биллибэт.
Кытыл туруору ³тт³ буолан, тэйиччи хаалла
бы´ыылаах. Сааба бардар баран истэ. Кини да
олус ыраа±ы барбата. Тайах кини ³ттµнэн хотоол сиринэн барбыт суолун булла. К³рд³хх³
соччо тиэтэйбэт, бытааннык, тохтуу-тохтуу
барар эбит. Туохтан да тэ´ииркээбэтэх, адьас
холку. Сааба хойуу, и´ирик да диэххэ с³п,
ойуурга тµбэ´эн, тиит лабаатыттан сирэйинэн, моонньунан и²нэрин с³бµлээбэккэ,
табатыттан тµ´эн, сиэтэн баран истэ.
Эмискэ хойуу тиит ойуур быы´ыгар
тайа±а бу барыйан турар курдук. Тохтуу биэр
дэ. Чахчы тайах. Ытан саайда. Тайа±а то±о эрэ
сууллан тµспэтэ. Оту-ма´ы барчалаан баран
эрэр курдуга. Сааба у²уо±а халыр босхо бардар да, µгэ´инэн саатыгар иккис ботуруону
угунна. Тайа±а ханна да суох. Барбыт. Ол
аата Сааба сыыспыт. Мілтіх ытааччы... Олус
кы´ыылаах-абалаах! Адьас субу иннигэр, буолаары, ойо±о´унан соруйан ыттараары туран
биэрбит аарыма тайа±ы... Тугар кы²аан ытта
этэй... Т³б³тµн дуу, моонньун дуу диэки этэ.
Кэтит сиригэр ойо±о´угар ыппакка. Ку´у,
куоба±ы бэркэ бултуура эбээт, бу саатынан.
Эчи саатын-суутун, дьонугар тиийэн туох
диир?.. Саха ааттаах... Бµтµн тайа±ы чупчугастан сыы´а ытта±а µ´µ...
Саа тыа´ын истэн, Кеша тиэтэйэн б³±³,
тиритэн-хорутан тиийэн кэллэ. Саабата табатын тииккэ баайан баран, бу олорор эбит.
— Хайа, тугу ытты²? Онту²...
— Сыыстым. Барда.
— Тугу сыысты²? Туох барда?
— Тайах. Аарыма тайах...
— Ханан? Бардыбыт, суоллуохха. Табыллыбыта буолуо...
Табаларын хаалларан сатыы бардылар.
— Эппэтэ±им дуо, табыллыбыт. Бу маска
сигэммит. Хаан баар, — киґитэ таба кірін
эппитигэр, Сааба арыый эгди буолла.
Барбахтаабыттарын кэннэ тайахтара и´ириккэ субу сытар эбит. Тыыннаах.
Кулгаа±ын хамсатар. Сааба саатынан кы²аан
эрдэ±инэ, Кеша харабыына ³р³ хабылла
тµстэ. Сааба эмиэ ытта. Тайах ойон туран
и´эн умса хоруйда...
— Алакыы, бултуйдубут! — диэн
ха´ыытаата Сааба...
Бµгµн геологтар ³р³³бµттэрин тэ²э
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Бу кµннэргэ Кылааннаах диэн са´ыл
бэйэтин ыырдарынан бултаан-алтаан бэркэ
сылдьар. Бэйэтин са´ыллыы оло±ор олус
кы´ал±ата суох олордо. Тµ³рт дэбдэлики
сэлиик кытыгырас атахтара ханна ба±арар
тµргэнник тиэрдэллэр.
Иирэлээх µрэ±ин салаатын диэкинэн
сµµрэн и´эн, эмискэ эт сытын ылла. Элбэх
эт сыта. Тµ³рт кытыгырас атахтара ол диэки
илтилэр. Муннун иннин диэки унньуччу
ууран, ба´ын хоту сµµрэн субуру²наата.
Сотору били уолаттар, са´ыл ³йдµµрµнэн
ки´илэр, бултуйбут сирдэригэр кэтиллэ
тµстэ. Бастаан, соторутаа±ыта тыыннаах
сµµрэ сылдьыбыт тайах этин дэлби сиэтэ.
Онтон сµлµллµбµт атахтарын этин тиниктиирин ордордо. И´ин-µ³´µн кэлин сиэ±э.
Т³б³т³ адьас бµтµн сытар. Ону эмиэ кэлин...
Бу айылаах уйгуга о±олоро бааллара буоллар... Му²наахтарын сыыстара ханна эрэ
бултаан эрэйдэнэ сырыттылар...
Кылааннаах кыстаабыт хорооно мантан
олус ыраа±а суох. Онон биир сото у²уо±ун
ытыран илдьиэххэ син эбит. Налыччы тиниктиэх этэ.
Хороонугар тиийдэ. Хата, аара атын
са´ыл э²ин к³рсµбэтэ. Тайа±ын сототун
эттээх у²уо±ун хороонун айа±ар та´ырдьа
хаалларыан ба±арбата. Кэбис, атыттар илдьэ барыахтара. Аны б³р³ кµтµр сыт ылан
тиийэн кэлиэ±э. Кэбис, хороо²²о киллэрэр
с³п эбит. Кыара±ас дии санаан, хороонун
айа±ын хаспытынан барда. И´ирдьэттэн
балай эмэ от дуу, халлаан дуу курдук эрээри, кубархай кµіх ³²н³³х буору та´аарда.
Ол тухары хаан ³²н³³х кыра таастар уонна
хара²а таастар тахсаллар. Јр хаґан тибилийдэ. Тото аґаабычча хороонугар хонно.
Сарсыарда били элбэх тайах эттээх сиригэр
бараары о²о´унна. Тиниктээн испит у²уо±ун
хайыах ба±айытай?.. Манна хаалла±ына, аны
сыт ылан, хороонун булуохтара. Кэбис, илдьэ
барыахха. Илдьэн и´эн, хороонуттан тэйиччи
аара, санаатыгар, сылбах анныгар µчµгэйдик
кистээтэ.
Бэ±э´ээ²²и астаах-µ³ллээх сиригэр
чуга´аан и´эн, эмискэ хатан часкыыры
и´иттэ. Тохтуу биэрдэ. Чахчы э´э эбит. Ити
кини кэлэн и´эрин билэн часкыйара буолуо.
Суос бэринэн. Суох, кэбис, эрдэтинэ куо
туохха... Арай µ³мэн киирэн к³рді±µнэ?..
Бэркэ сэрэнэн сыбдыйан киирэн
к³рбµтэ: э´э кµннµµ сылдьар эбит. Икки
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о±олоо±о, тоттор бы´ыылаах, оонньоон
б³кµнµ´эллэр. Ийэлэрэ ити а´ы²астарын,
ол аата о±олорун, дьарыйталыыр са²атын истибит эбит. Э´э сиэбит-а´аабыт, ар±а±ыттан
аччык тахсыбыта ыраатта±а. Та±ыста±ын утаа
тото аґаабат. Билигин, дьэ, а´аан эрдэ±э. Ити
ханыы а´ы²астарын а´атан абыраата±а. Э´э
са´ыл чуга´ын билбэтэх буолуохтаах. Тыал
са´ылга утары µрэр. Элбэ±и сиэтэ±э, дэлби
ыспыт. Ки´илэр кэм ч³к³ччµ уурбуттар этэ.
Тайах ба´а ырыта тыытыллыбыта к³ст³р...
Син тиниктээх сото у²уохтара баар курдуктар... Абакка, саатар, биири ньии!..
Са´ыл хайыыр да кыа±а суох. Аара кис
тээбит у²уо±ун ылан, хороонун диэки барда.
Э´э, о±олордоох э´э, а´аатын ээ. О±олорун
илдьэ сылдьара µчµгэйин... Э´элэр о±олорун
соро±ор кы´ын ар±ахтарыгар илдьэ киирэллэр. Кыайан ар±ах хастыбат оро´у о±олоро
ийэлэриниин биир ар±ахха кыстыыллар.
Оннук са´ылларга суох... О±олоро ханна тии
йэн, хайдах эрэ сырыттылар... Туох буолуой...
Са´ыллар ыйаахтара оннук буолла±а...
Хороонугар супту тиийдэ. Чэ, кини да
хаґаас у²уо±а кэм да тиниктээх со±ус. Аа-дьуо
к³мµллµµ сытыахха сіп эбит. Оо, дьэ, э´элэр
барахсаттар абыранан эрдэхтэрэ!.. Чэ, буоллун. Мантан чугас куобахтар баар сибикилэрэ
биллэрэ. Ону эттээх уІуох ытырыылаах уонна
тот со±ус буолан, ирдии-хайыы барбата±а...
Киґилэр эмиэ бу Кылааннаах сылдьар
ньэкээтинэн хас да±аны кµн идэлэринэн кэрийэ сылдьыбыттара. Бу эргин таба аґылыга
олус кэмчитэ. Ол иґин биир эдэр саха наар
табаларын мэччитэр кы´ал±атыгар сылдьар.
Оттон били хойуу хара бытыктаах киґи
наар эт хатарар айдааннаах. Туустара адьас
бµтэн эрэр. Ол иґин Хара Бытыкка туу´у
биэрбэт буола сатыыллара. Туустаах туос
тууйаґы со±отох дьахтар кытаанах илиитигэр
биэрбиттэрэ. Хара Бытык син мэнээк эти
хатарбыта эрээри, ³рµµ туустаах буолла±ына
ордук µчµгэй буолуохтаа±ын ту´унан этэн,
ботугураан тахсара. Ол эрээри, киэ´э аайы
солуурга ыга симэн бу´арынар буоланнар,
эттэрэ кэм а±ыйаан эрэрэ.
Кылааннаах кинилэри ³рµµ к³р³, ханна
баалларын билэ сылдьара. Били кыра мэник
уонна эккэ´ит о±ото эмиэ кинилэргэ кэлбит
эбэтэр тутан а±албыт да±аны буолуохтарын
сіп эбит. Ба±ар, ол и´ин буолуо, Кылааннаах киґилэри к³рд³р эрэ, чугас тохтоон, ³р
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тобо±олуурун с³бµлµµр. Ол гынан баран,
ыраастаан кэби´эр буолара. Бу сырыыга
и´итин и²нэри бырахпыт уонна кыра ириис
тээх миин тобо±о баарын то±о тардан кэбиспит. Тиэтэйдэ±э буолуо. Бµгµн тугу да
булбакка бары да±аны кэри-куру со±устар.
Са²ата суох с³²³н сыталлар.

кэтээн к³р³р идэлэммитэ. Ол сылдьан, биир
кµн киґилэр балааккаларын аттыгар кэлэн
хаалбыт этэ.
Киґилэр суохтар. Саґыл о±ото дуу, ыт
дуу баар сибикитэ эмиэ биллибэт. Арай эт
сыта кµµскэ кэлэрэ. ЧуІнаан сыта сатаата, тулуйбата. Балааккаларга адьас ыкса чугаґаата.
Суох, тулуйуо суох. Эт сыта олус минньигэс.
Балааккалар аттыларыгар адьас ыга кэллэ.
Киґи сыта баар да±аны, бэйэлэрэ суохтарын
билэр. Балааккалары сытыр±алаан к³рд³.
Кµлµккэ ууруллубут и´иттэри ³²³йт³л³³т³.
Биир улахан и´ити, кµ³с солуурун буолуо,
³²³с гыммыта, мэйиитэ эргийиэх айылаах
олус хойуу уонна минньигэс сыт кэлэр. И´ити
и²нэри тарта. Тимир тыа´а ла´ыр±аата.
Со´уйан, туора ыстанна. Букатын куотан
хаалыах эбит да±аны, ас сыта ыыппата. Чугус
гынан, тулатын к³рµммэхтээн баран, били
и´итигэр эмиэ кэллэ.
И´ит и²нэри барбыт. Олус дьикти
сыттаах астаах эбит. Бай, аны у²уохтаах эт
сытар. И´иккэ т³б³тµн µ²µлµтэн эти ытыран
та´аарда. И´ити хамсаппыта эмиэ тимир
тыа´а лас гынна. Са´ыл туора ойдо. Ол эрээри ытырбытын ы´ыктыбата. Чугас ойуурга
киирэн тохтоото. Этин сиэбитинэн барда.
Тугун дьиктитэй, бу киґилэр сиир у²уохтаах
эттэрэ к³нн³рµ эттээ±эр атын ³²н³³х уонна
олус минньигэс буолар эбит. Арай хайдах эрэ
хаана суох курдук... Ол эрээри маннык минньигэс эти саґыл хаґан да сиэбэтэх эбит.
Тула туох баарын барытын умнан
у²уо±ун к³мµллµµ, салыы-сыппырыйа
сытта±ына, адьас чугас киґилэр бааллара билиннэ. Ойон турда. Ойуур устун мээнэ иннин
хоту куотта. Ол эрээри у²уо±ун ытырбытынан ыстанан иґэр эбит. Суох, кини мантын
быра±ыа суо±а. Хороонугар илдьэ барыа.
Мантан лаппа тэйиччи баар ол хорооно. Онно
ба±ас бу киґилэр тиийэ охсубаттар. Кинилэр
наар µрэх сµнньµн батан сылдьаллар. Олус
тэйиччи, µрэхтэн тиэрэ ыраах сиргэ баар
кини, Кылааннаах, хорооно.

Кылааннаа±ы сыбдылыкы сэлиик сыыдам атахтара сотору хороонун та´ыгар тириэртилэр. Тула барыта этэ²²э. Атын, туора ким
да, туох да кэлбит-барбыт сибикитэ биллибэт.
Били µнµргµ сото у²уо±а хороон и´игэр баар.
Са²а а±албыт тиниктээх со±ус кыра у²уо±ун
эмиэ хороонугар угаары, урукку µ³рµйэ±инэн
кыратык ха´а тµстэ. Эмиэ бытархай кы´ыл
уонна хара таастар та±ыстылар. Бэйэтэ хороонуттан тахсан, тыа са±атынан тула эргийэн
сµµрэкэлии тµстэ. Эмиэ куобахтар бааллара
билиннэ да±аны, ирдии, булта´а сатаабата.
Айа±ар, тылыгар били ки´илэр сиир эттэрин
дьикти минньигэс амтана баар. Ки´илэр
сиир эттэрэ туохтан итинник ураты минньигэс амтаннаах эбитин са´ыллыы барыны
бары билэр ³й³ букатын хоппот. Хаана суох
куура±ас эт итиччэ минньигэс амтаннаа±ын
урут билбэтэх суола. Ки´илэр эти уокка
бу´аран, туустаан-тумалаан сииллэрин кини,
са´ыл, хантан билиэ баарай...
Ки´илэр бу сарсыарда эрдэлээтилэр.
Бµгµн мантан к³´³н, µрэ±и ³р³ батан, са²а
сиргэ олохсуйар санаалаахтар. Та´а±астарын
табаларыгар ыырдан, соро±ун бэйэлэрэ сµгэн
хо²уннулар. Кµн ортотун са±ана тойоннорун этиитинэн биир сиргэ, µрэх сыырын
хаа´ыгар тохтоотулар. Эттэрин тобо±о, соро±о
хатарыллан, син баар. Били бултуохтарын
иннинээ±и хаалбыт тµ³рт баа²ка эт кэн
сиэрбэлэрэ ха´аас буолан сылдьар. Туустара
адьас дьо±у´аата.
Биир сиргэ олохсуйан олорон, тула син
элбэх сири кэрийдилэр да±аны уруккуттан
ураты атыны тугу да булбатылар. Санаалара
тµстэ. Бэл тойонноро кыраттан тымтар, дьонун солуута суохха м³²µтэлиир буолан эрэр.
Били Хара Бытык хамсатын уоба сылдьан,
«эх, закурить бы трубку!» диирэ и´иллибэт
буолла. Са²а сиргэ табаларын а´ылыга да
а±ыйаата. Кеша, µксµгэр Иннокентий диир
сахалара, онон сылтаан саІарыллара да элбээтэ. Табаларын тэйиччи илдьэн мэччитэр.
Инньэ гынан, хойутуур. Тойоно ол аайы
кыы´ырар:

Киґилэр дэлби сылайан, аччыктаан,
утатан кэллилэр. ИІнэри сытар кµ³стэрин
и´итигэр кы´амматылар. Онно ордон хаал
быт у²уохтаах эттэрин сµтµктээбэтилэр.
Ханна барыай, хайалара эрэ ылан сиэтэ±э
дии. Холобур, ити урут со±ус кэлбит кы´ыл
бытыктаах киґи. Кини эти олус с³бµлµµр
уонна кµ³с и´итин ³рµµ кэ´иир, ордубутун
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аныгы проза
— Табаларгын сµтэриэ² кэриэтин бэйэ²
сµтэри² ордук, — дэтэлиир буолла.
Онуоха Кешалара «мин сµттэхпинэ, табалар эмиэ сµтэллэр, оччо±о холоон буолар
инигит» дии саныыр...
Хас да кµн тугу да ³нµлээ±и булбакка
эмиэ санаалара тµ´эн, тойоннорун ки²энаара холлон сырытта. Эбиитин били Иннокентийдара сарсыарда табаларыгар баран
баран, кµн ортоо²²о диэри кэлбэтэ. Бµгµн
ууча±ынан, ол аата табаларын миинньэн, сылдьыахтаах этилэрэ. Табаларгын мантан чугас
µрдµк кытыл µ³´э а±алаар диэбиттэрэ да,
ки´илэрэ суох. Болдьообут сирдэригэр кэлэн
кэтэ´эн олордулар. Тойонноро кыы´ырар,
ки´итигэр м³±µттэр, µ³хсµµ б³±³. Ол и´ин
атыттара бары и´ийэн им-дьим олороллор.
Ол кэм²э Кеша-Иннокентий табалара
аґылыктаах сири кірдіін ыраах барбыттарын суоллаан, биир кураанах µрµйэ сµнньµн
батан баран истэ. Ол и´эн, били Кылааннаах
хороонугар кэтиллэ тµстэ. Тохтоон одуулаан
турда. Са´ыл субу соторутаа±ыта барбыт
бы´ыылаа±а. Хороонун буоругар суола дьэрэлийэрэ. Сирийэн к³рбµтэ, хороон били
кини дьоно ха´ар кµ³хтµ²µ боро² буордаа±а.
ТіІкіс гынан, іссі ³йд³³н к³рбµтэ, эмиэ
урут к³р³р кы´ыл, хара ³²н³³х бытархай
таастара бааллара. А±ыйах таа´ы, буордары ылан, сиэбигэр угунна. Бэлиэ сир эбит,
дьоммун сирдиэм дии санаата. Салгыы бара
тµ´ээт, табалара а´ыы сылдьалларын к³рді.
Ыраах µрµйэ у²уор к³ст³лл³р. Ґрµйэни батан
и´эн, µрдµк сыырга тахсан эрэ баран тии
йиэххэ с³п этэ. Дьэ, хойутуур ки´и буолла.
Тойонноро сити кэм утаата, к³´µтэр
кыа±ын аа´ан, а´ары кыы´ыран, Иннокентийы, т³´³ сатыырынан нууччалыы
маатыры-куутуру б³±³тµн тµ´эрэн, му²
кэллэ±инэ µµрэн кэби´иэх буолбута. Иккис
саха ки´итин:
— Эн баран, ки´игин, табалары а±ал!..
— диэн эмиэ маат-муут б³±³тµн кутан и´эн,
ки´итэ бараары гыммытыгар:
— Тохтоо, эн да син бииргин, эмиэ соруйан тардыллыа²! — диэн дь³л³ ха´ыытаан
тохтоппута.
Онтон икки хара±ын µµтэ к³стµбэт буола
кыы´ырбыт тойон:
— Буллахпына сонно ыттыы µµрэн
кэби´иэм! — диэн сааныы б³±³тµн саанан,
бэйэтэ Иннокентий барбыт сирин диэки
атаралаабыта.
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Эргиллэ биэрэн, суолларын кылгатаары,
дьонун баты´ы² диэбитэ. Барбахтаан и´эн:
— Э´иги манна кµµтµ², мантан ол диэки барыахпыт, — диэн баран, µрэх сµнньµгэр
ыраах к³ст³р то±ой диэки ыйбыта.
Дьоно ол сиргэ хаалан, им-дьим олордулар. Арай эмискэ киґи µ³гµµтэ-ха´ыыта
и´илиннэ. Тойоммут Иннокентий эрэйдээ±и
булан, «сиэн-а´аан» эрэр дии санаан эрдэхтэринэ, ки´илэрэ ураатыыр са²ата дуораґыйда.
Онтон:
— Кэли², манна кэли²! — диир са²ата
и´илиннэ, ол быы´ыгар быыстала суох ураатаа да ураатаа буолар.
Дьонноро са²а диэки сырыстылар
да±аны, сирэ сµµрэргэ куґа±ан буолан,
к³нн³рµ тиэтэйэн тµ²-таІ тµстµлэр. Тиийбиттэрэ, ки´илэрэ са´ыл хороонун буорун
булкуйа-булкуйа ураатыыр.
— Буллубут, буллубут!!! — дии-дии илиитинэн буору ха´ар, халы² суор±ан курдук
сытар муо±у хастыыр.
Дьоно тиийээт да, эмиэ тойоннорун
µтµктэн муох ара²аны µлтµ сµргэйдилэр. Ол
тухары тойонноро ураатыы-ураатыы дьонун
кууспа±алыыр.
— Трубка, трубка!!! — диэн ха´ыы
тыыр.
Ол айдааны табаларын тутан тіннін
и´эр Кеша-Иннокентий и´иттэ. Бары ураатыыллар. Араадьыйанан туох эрэ µ³рµµлээ±и
и´иттэхтэрэ дии санаата. Сэрии бµппµтµгэр
итинник буолбута дииллэрэ дии, туох ааттаах
оннук µ³рµµлээх сурах кэллэ±эй. Дьонугар
кэлбитэ, кинини, тойоно утары сµµрэн тии
йэн, тµ´эр тµгэн биэрбэккэ, ууча±ыттан
сууллары тардан тµ´эрдэ да, уураан-сыллаан
барда, эбиитин µ³рдэ±инэ буоларын курдук
маатырылаан субурутар.
— К³р³±µн дуо, бу!.. — диэн, к³р³рµн
да истиэх буолбатах µлµгэрдэр.
Сиэбиттэн та´ааран к³рд³рбµтµн:
— Даа, сити, сити баар... — эрэ
дэ´эллэр.
Били хамсалаах Хара Бытык:
— Вот, Кеша, закурили трубку, наконецто, — диэмэхтиир. Ол гынан баран, хамсатын
кураанахтыы соппойо сылдьар, табах уурунар,
уматтар да солото суох курдук µлµгэр буолбут.
Бары хайдах эрэ буолбуттар.
Аймаммахтаан баран, арыый уоскуйдулар. Муох б³±³тµн элбэ±и сµргэйдилэр,
хастылар а±ай. Са´ыл хороонуттан тахсыбыт

аныгы проза
Уйатын булбут ки´илэри — урут наар к³р³
сылдьыбыт буолан эбитэ дуу — аты²ырыах
эбэтэр абаа´ы к³рµ³х, хорооммун былдьаатылар, алдьаттылар диэн ³´µрµ³х санаата
суох эбит. Ґчµгэйдик эрэ сырыттыннар, уйа
о²остон олордуннар кини, Кылааннаах, олус
с³бµлээбит, ханыы о±олорун т³р³ппµт µтµ³
дойдутугар!
Ол Кылааннаах диэн би´иги этэ²²э
буоллун, баай хара тыатын иччилэрэ арчылыы сырыттыннар диэн харыстаан ааттаабыт
са´ылбыт ки´илэри аан дойду кµндµттэн
кµндµ таа´а ³лг³мнµк µ³скээн сытар сиригэр
сирдээн сµ²кэн к³м³нµ о²орбутун хантан
арааран ³йдµ³±эй? Бэл Кеша-Иннокентий
диэн ааттаах µлэ´ит ки´и, табаларын кірдµµ
сылдьан, ал±ас са´ыл хороонугар тµбэ´э
тµспµтэ, кинини ирдээн тойонноро Юрий
барбыта ол аан дойду кµндµттэн кµндµ
таа´ын булууга туох, т³´³ суолталаммыттарын дуу, суо±ун дуу ту´унан куойатыгарма²кытыгар о±устарбата±а, ³йд³³н суолталыы да барбата±а.
Ол «трубка» диэннэрэ син кэмниэ
кэнэ±эс к³ст³рµн к³стµ³х этэ да±аны, Кылаан
наах уонна саха ки´итэ Кеша-Иннокентий
ону лаппа тµргэтэппиттэрэ чахчы...

буору, таастары м³´³³ччµккэ симиннилэр.
Кумаа±ыга тугу эрэ суруналлар. Хаарта±а бэлиэтииллэр. Иккис саха ки´итэ Сааба са´ыл
хороонун ха´а сылдьан, били ты´ын сµлбµт
тайа±ын сототун у²уо±ун булан ылла, онтон
аны кыра буспут эт у²уо±ун ороон та´аарда.
С³±µµ-махтайыы ба´аам.
— Букатын бэйэбит са´ылбыт, до±орбут
эбит, — дэ´ии буолла.
Тойонноро Иннокентийы хайгыыр:
— Табаларгар баран хойутаабата±ы²
буоллар, маны бµгµн булбаппыт. Эн хойутаан, хата, эрдэ буллубут, — диир, саннын
таптайар.
Чугас турар сонос тиити, былыр сахалар
сири бас билэллэрин бэлиэтээн, хойгуо диэн
бэлиэ охсоллорун курдук, хатырыгын суллаан
суора тµ´эн баран, сурук суруйдулар. Киини
кытта араадьыйанан кэпсэттилэр. Ґ³рµµлэрэк³тµµлэрэ ордук сµрдэннэ.
Бу µлµгэри барытын Кылааннаах тыа
са±атыттан к³р³ сытта. Бастаан кини хороонугар кэлэн аймаммыттарыгар олус куттанна.
К³рд³±µнэ, кини хороонун алдьаталлар, тиниктиир у²уохтарын ³р³ тута-тута айманаллар. Кэнникинэн куттаммыта аа´арга дылы
буолла. Бэйэтин са´ыллыы ³йµнэн ки´илэр
µ³рэр эбиттэрин сэрэйэн биллэ. Кини хороонуттан у²уо±у булбуттарыттан итиччэ µ³рэн
эрдэхтэрэ диэх курдук санаан и´эн, то±о эрэ,
бэйэтэ да билбэтинэн, саараата. Јр кірін
сытта. Онтон туран кэллэ. Мантан букатын
барарга сананна. Син биир быйыл мантан
барар этэ, атын сиргэ тиийэн, са²а хороон
хастардаа±а. Ки´илэр хороон, уйа о²остоору
сири ха´аллар, кини хороонун кэ²этэллэр
эбит диэн тµмµк санаа±а киирдэ.
Онон Кылааннаах икки о±оломмут уйа
хороонуттан букатыннаахтык баpap, ууруммут у²уохтарын хаалларан мантан арахсар
буолла. Эмискэ ылла да±аны, ойон тураат,
букатыннаахтык баран хаалыан хайдах эрэ
санаата буолбата. Хороонун ыраа±ынан, тыа
са±атынан сылдьан эргийдэ. Ки´илэр тугу
эрэ мучумааннаналларын к³р³-к³р³, аа-дьуо
чу²нуу сырытта. Онтон, сµнньµн к³нн³р³н,
дьэ, тус ар±аа тµ´э турда.
Барда±а ити. Аны ха´ан бу эргининэн
кэлэн аа´ара биллибэт. Адьас ыраах, атын
сиргэ барар, быралыйар санаалаах. «Били
о±олорум ханна эрэ сылдьаллар?..» диэн
санаа охсуллан ааста да, ³р тохтообото.

Дьыллар-кµннэр кынаттаах курдук
к³т³н аа´ан испиттэрэ. Кылааннаах диэн
ааттаабыт са´ылбыт кырдьыбыта. Бµтэр у´уга
тирээн кэлбитэ. Айыл±а дуу, та²ара дуу, айбыт тыйыс ыйаа±ынан кырдьа±ас са´ыл ону
билбитэ. Атах балай барбыта. Ол сылдьан,
урукку хороонноох сирин таба хаампыта.
Урут ха´ан эрэ тµ´ээн к³рбµтµн илэ к³рбµтэ.
Ки´илэр элбээбиттэр, улахан уонна дьикти
элбэх уйалары о²остубуттар. Маны кини
тµ´ээн к³рбµтэ. Онто манна µкчµ уонна илэ
к³ст³р³.
Кырдьа±ас Кылааннаах букатыннаах
барыытын баран и´эрэ. Ол ыйаах этэ. Кини
хайа диэки, ханна барарын арааран билбэтэ.
Ба´ын хоту барыахтаа±ын эрэ билэрэ. Билэрэ
бу олохтон букатын сµтэ, суох буола баран
и´эрин. Ханна эрэ ким да, туох да суох сиригэр сµтэ. Кини, кырдьа±ас Кылааннаах,
баран и´эрэ хоту да, со±уруу да, илин да,
ар±аа да буолбатах. Тыйыс уонна булгуччулаах ыйаа±ынан сирдэтэн иннин диэки эрэ.
Букатын сµтээри, суох буолаары...
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Ўтўє сарсыарданан!
Николай Семенович
ЛАРИОНОВ 1952 с. МэІэ
ХаІалас Хапта±айыгар
тіріібµтэ. Павловскай орто
оскуолатын бµтэрэн, 1974 с.
Дьокуускайдаа±ы сибээс техникумугар µірэнэ киирбитэ.
Ол кэннэ Аллараа Бэстээххэ
электромеханигынан ананан,
бастакы АТСтары туруорсан
µлэлээбитэ.
Онтон Хапта±ай орто
оскуолатыгар техника саІа
сити´иилэрин туттууга саІа
сµµрээннэри киллэрсибитэ.
Телевизоры уонна радионы
ірімµіннµµр собуокка телемеханиктаабыта. Майатаа±ы
олох-дьа´ах комбинатын и´инэн
куотала´ыыларга бастаан,
кі´ірµллэ сылдьар вымпелларынан, сыаналаах бэлэхтэринэн
на±араадаламмыта, Бочуот дуоскатыгар та´аарыллыбыта.
2002 сылтан Эмтэниигэ булгуччулаах кімµскэнии
(ОМС) олохтоох фондатыгар
µлэлиир.

Б

э±эґээ наhаа эмискэ ириэрэн, куорат уулуссаларыгар уу-хаар бі±і таhааран баран, аны
киэhэнэн хаардаабыта. Тµµнµн халлаан халлан, сарсыарда
туман бі±і буолбут. Ол туман кµн тахсыыта кітін эрэр.
Тахсан эрэр кµн ча±ылхай уота тумарык быыґынан
тыкпытыгар, от-мас кыаґаан-кырыа буолан турара,
µрµІ кімµс дуйдаах тыґыынчанан бриллианнарынан
симэммит киэргэл буолан, дьикти кэрэ кустук іІµнэн
кµлµмµрдµµ оонньоото.
Куорат бэ±эґээІІи бадарааннаах уулуссаларын
саІа хаар саппыта бу кістµµнµ ордук тупсарда. Бу дьикти
кэрэ айыл±а кістµµтµттэн санаам кінньµірэн, ханнык
эрэ ырыа мелодиятын испэр киІинэйэн ыллыы-ыллыы,
Таалай кµіл µрдµгэр быйыл куорат µбµлµійµгэр армяннар общиналара туппут сквердэрин иґинэн µлэбэр баран
истэхпинэ иннибэр уоллаах-кыыс сиэтиилээх дьахтар
кіґµннэ. Тохтуу-тохтуу, тугу эрэ дьоґуннаах ба±айытык
кэпсэтэллэр. Онтон эмискэ кыыстара дьонуттан арахсан,
миэхэ утары сµµрэн кэллэ:
— Дяденька, скажите, пожалуйста, как будет правильно по-якутски «доброе утро»? — диэн баран, тугу
эрэ умуннум дуу диэбиттии туттан туран, — здравствуйте! — диэтэ уонна, харда ылаары, бу мин билигин а±ай
сі±і-махтайа, сібµлµµ кірі испит халлааным курдук
ып-ыраастык, кµп-кµі±µнэн кірін чо±улуйан турда.
Соґуччута бэрдиттэн, сµргэм да µчµгэйиттэн уонна
бу хоруй кэтэhэн тоотоллон турар киhиттэн хайдах эрэ
кµлµіх санаам кэллэ.
— Ґтµі сарсыарданан, хорошая моя! Ґтµі сарсыарданан! — кµлэрим быыhыгар µрµт-µіhэ хатылаатым.
— Ну, вот! Я им правильно сказала: ютю-э сар
сы-арда! А они забыли.
— Кто это они?
— Мама и Витя.
Маннык кэпсэтэ турдахпытына, дьонноро тиийэн
кэллилэр.
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умайа турарыгар тµбэспиттэр, Саня уолун:
«Манна тур!» — диэн баран, бэйэтэ умайа
турар дьиэ±э киирэн икки о±ону кыбынан
тахсаат, тіттірµ аны кыайан хаампат эмээхсин баарын таhаараары иккистээн киирбит
уонна тіннµбэтэх этэ. Витяны биhиги кэнники о±олору быстах тутар сиртэн ирдээн
булбуппут.
— Оттон ийэтэ?
— Ол эмиэ туспа. Мин Ксюшабын
о±олоноору тірµµр дьиэ±э сыттахпына,
Шураны суґал кімінін а±албыттара. Кини
болдьо±о арыый эрдэ этэ. Биир уулусса±а
олорор уонна Санялаах Леня до±ордоhор буоланнар, биhи Шуралыын истиІ дьµігэлиилэр
этибит. Тугун да µчµгэйдик туоhулаhан билбэккэ, бэйэм о±олоноору талыыланан тірµµр
хоско киирбитим. Кэнники о±олонон баран
сураспытым, мин кэннибиттэн суhал операция оІороннор, о±отун ылбыттар этэ. Бэйэтэ
сол да кома±а сытара...
Уулусса±а ійµн сµтэрэн сытарын
дьон булан, суґал кімі±і тыллаабыттар.
Сордоо±ум сыыhа туох баар докумуоннарын барытын суумкатыгар укта сылдьыбыт, онон кимин-тугун тута быhаарбыттар.
Кэргэттэрбитº ол кэмІэ Кузбаска шахта
сиІнэн, гаас эстэн дьон бі±і хаайтарбытын
быыhыы сылдьыбыттара.
Мин болдьо±ум чугаhаан, тірµµр дьиэ±э
арыый эрдэ киирбитим. Ол кэмІэ Шура
иккитэ, фрукта а±ала, кэлэ сылдьыбыта
да, кірµhµннэрбэтэхтэрэ, наар тµннµгµнэн
хаhыытаhан кэпсэппиппит. Онно тугу µгµhµ
элбэ±и кэпсэтиэхпитий... Тугу эрэ сэрэйэр
быhыылаа±а: «Дьэ, дьµігэ, сотору тиийиэм,
µчµгэйдик кірсіір!..» — диэн бµтэґик сырыытыгар тµннµгµнэн хаhыытаабыта, ону
мин улахаІІа уурбата±ым.
Кэргэнэ балыыhа±а киирбитин истэн,
Саня портан курдары кэhии бі±ілііх, роза
сибэкки букеттаах кэлбитин киллэрбэтэхтэрэ. Мин эмиэ тµннµгµнэн кэпсэппитим.
Ол курдук µс кµн кома±а сыппыта. Саша
кµн аайы сибэкки, фрукта а±алара. Ардыгар
кµІІэ хаста да кэлэн барара, соро±ор миигин ыІыртарбат этэ, эбэтэр о±олору аhатар
кэмим кэлэн мэhэйдиирэ. Витёгу тіріітµн
кытта мин эмтэрбитим, µµтµм элбэх этэ,
онон о±олор барахсаттар абыраммыттара. Ол
курдук Витёк Туйаара±а эмньик быраат буол
бута. Саша кэлбитин сибэкки дьірбітµнэн
аа±ан билэрим. Реанимация±а миигин эрэ

— Здравствуйте! Извините, она что-то
не так сказала?
— Доброе утро! Да, нет. Все правильно,
просто как-то неожиданно.
— Мама, мама! Я все правильно говорила: ютю-э сарсы-арда! А вы забыли.
Дьонум аны бэйэбин кытта аргыстаhа
хаамтылар. Кэпсэтиhэн билбитим, оскуолаларыгар олус эрдэ кэлэн баран дьаарбайа
сылдьаллар эбит. Былырыын со±урууттан
кэлбиттэр. Тіріібµт сирдэрэ Смоленскай
уобаласка баар эбит да, онно олорботохторо
ырааппыт. А±алара МЧСка µлэлиир буолан,
дойду бі±інµ кэрийэ сылдьыбыттар.
— Паапабыт, бастаан, Саха сиригэр
Ленскэй ууга барарыгар кэлэ сылдьыбыта
уонна, сайынын манна хаалан, бу дойду
кэрэ айыл±атын, дьонун-сэргэтин таптаан,
манна олохсуйардыы оІостон, биhигини
кіhіртіін а±албыта. Кырдьык да±аны, хайдах, хайаан, хаhааІІа диэри ускул-тэскил
сылдьыахпытый? О±олор да±аны улааттылар,
оскуола±а µірэниэ этилэр. Манна оскуола±а
µірэтэллэрэ µчµгэй ба±айы, кырдьык о±о±о
кыhаналлара биллэр.
Паапабыт бэйэтэ тэптэрээччи идэлээх.
Сибиир бу биир улуу ірµhµгэр саас син
биир дэлби тэптэриилэри оІоґуллалларын
быґыытынан олохтоох былаастар кини
ыыппыт ыйытыгар хардаран тута ыІырыы
ыыппыттара. Кэллэ-кэлээт, о±олордуун бука
бары бу дойдуну олус таптаатыбыт, µтµі дьонун, айыл±ата кэрэтин кэрэхсээтибит.
Ити Ксюшаны, кыыспытын, дьиэтигэр сахалыы Туйаара диэн ааттыыбыт. Мин
бэйэм да, сахалыы Лена диэн ааттаахпын,
— диэн баран кµлэн ылла.
— Туйаара дьµігэлэрэ бары сахалар,
онон син ону-маны сахалыы саІарарга
тµргэнник µірэнэн эрэр. Саха тылын
µірэтэр, биhигини эмиэ умсугурдан такайар.
Наhаа сытыы, кими ба±арар, улахан да киhи
буоллун, о±о да буоллун, биир тылы булан
кэпсэтэр. Оттон Витя арыый тоІуй. Ба±ар,
оло±уттан буолуо. Кини мин тіріппµт о±ом
буолбатах да, кыыспытынаа±ар чугас курдук.
Ити — паапабыт до±орун Саня уола. Иккиэн
бииргэ МЧСка µлэлээбиттэрэ. Саня дьону
уоттан быыhыы сылдьан былдьаммыта. Витя
биэстээ±эр этэ. Јйдµµр буолан, паапатын
ахтан-санаан кэлээхтиир.
Иккиэн пааркаттан кэлэн иhэн, дьиэ
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кіІµллээн киллэрэллэрэ. Киирэн да диэн,
аттыгар икки-µс мµнµµтэ тура тµhэн тахсарым. Ону да сиэстэрэлэр быраастартан
кистииллэрэ.
Тірдµс кµнµгэр о±олорбун аhатан баран,
тугу да гынарым суох буолан, тумбам иhин
сааhылыы сырыттахпына, сиэстэрэ кэлэн:
«ДьµігэІ ыІырар», — диэбитигэр суhаллык
реанимация±а ыстаммытым. Тиийбитим,
эмтиир бырааhа ааІІа кэтэhэн турара. Каби-
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нетыгар киллэрэн, туруга олох мілті±µн уонна наhаа ір буолбатым туhунан сэрэппитэ.
Киирбитим, Шура эрэйдээх уота умуллубут
сэниэтэ суох харахтарынан тобулу кірін
сытара. Миигин кірііт, µірбµтэ а±ай.
— Лена, о±ом баар дуо?.. — диэн
нэhиилэ иhин тµгэ±иттэн ыган таhааран
ыйыппыта.
— Шура, баар, баар! Наhаа µчµгэй уол
о±о, мин эмтэрэ сылдьабын.
— Оччо±о о±обун а±алыахтара дуо?.. —
диэн Шура сал±алаабыт куолаhынан ыйып
пыта.
Мин аттыбар турар сиэстэрэ диэки
кірбµппэр:
— Билигин а±алыам, — диэн баран,
аргыый тахсан барбыта.
— Шура, эн мээнэ саІарыма, сэниэ±ин
эhимэ, барыта µчµгэй буолуо±а.
— Саша кэлбит дуу?.. Наhаа да µчµгэй
розалар, ол µрµІ розалары а±ал эрэ...
— Бу маны дуо? Мэ, сэрэн хатыытын.
— Саша а±албыт буолла±ына хатыыта
суох буолуо... Кини хатыытын кырыйан баран бэлэхтээччи... — Шура до±орун сибэккилэрин кууспутунан, хара±ын симэн, чочумча
саІата суох сыппыта.
Иhигэр тугу санаабыта буолла, оттон
таhыттан кірдіххі, махтал, улахан таптал,
хоргутуу, хомойуу барыта баара. СаІата суох
ытаан икки иэдэhинэн хара±ын уута сµµрэ
сыппыта. Онтон µіhэ тыынан уоскуйан
ылбыта.
— Лена, дьµігэм эрэ буолларгын, иhит
мин тиhэх тылларбын...
— Шура!
— Суох! Лена! Быhа тµhµмэ. Сэниэм
эстэн эрэр, элбэ±и саІарар кыах суох... Бу
орто дойдуга уhуннук олорбот аналлаахпын
сэрэйэр да, билэр да этим... Суумкабар
докумуоннарбын кытта Саша±а суруйбут
суругум баар буолуохтаах. Онно бу ситэ
олорботох оло±ум сал±ааччыларыгар, кэргэннээх о±обор, ба±а санаам... Эhигиттэн биири
кірдіhібµн, бу дьоммор сµбэ-ама, кµµс-кімі
буоларгытыгар, кірі-истэ сылдьаргытыгар
ба±арабын...
Саша кытаанах санаалаах, тулуйуо±а.
Кэнники, ба±ар, оло±ун оІостуо... Јлбµтµ
кытта ілін барбыт суох, онон оІостуо да
этэ. Онно сµбэ-ама буолаары². О±обун
тулаайах хаалларыа суох этэ... Уол диэтиІ
дии, оччо±о Витя диэриІ. Витя диэн быраат
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этэ. Билигин иккиэн онно, ол хатыІ чараІ
аттыгар сытаахтаатахтара...
Онтон ыла Витя биhиги о±обут, ханна
барабыт да барытыгар биhигини кытта. Ол
да буоллар, а±атын ууhун тірµттээтин диэн
бэйэбит анныбытынан суруйтарбатахпыт.
Онон бэйэтин а±атын аатын, араспаанньатын илдьэ сылдьар, ону бэркэ диэн билэр.

таах этим. Ону детдомІа сырыттахпытына
араартаабыттара. Билигин ханна баарын
билбэтим, онон-манан сураhан кірдµм да,
эппиэт суох. Уонна... — диэн эрдэ±инэ
о±отун а±албыттара.
Бу билигин а±ай марылаччы ытаан
кэлбит киhи мааматын аттыгар сытыарбыттарыгар, мааматын биллэ быhыылаах,
хааhын тµрдэґиннэрэн µіhэнэн-алларанан
кірµтэлээбитэ, онтон устунан букатын
уоскуйан, хара±ын симэн, утуйан барбыта.
Шура о±отун кірін, хара±а уоттанан, сирэйэ
сырдыы тµспµтэ. О±отун аргыый сµµhµттэн
сыллаан баран:
— О±окком, Витёгум... — диэн ботугураан ылбыта.
Ону кірін туран, «эс, ама?!» диэн санаа
кылам гынан ааспыта. Сонно:
— Кірсµґµµ бµттэ, — диэн эмчит миигин ыІыран ылбыта.
Тахсан истэхпинэ, Шура хара±ынан симэн ылан быраhаайдаhан хаалбыта. Кини оннук аІаар илиитигэр Сашатын сибэккитин,
аІаар іттµгэр о±отун кууhан сытара, мин
ійбір-санаабар хатанан хаалбыт. Харахпар
ірµµ кістір.
Шура бараахтаабытын миэхэ эппэтэхтэрэ. Сашаттан билбитим. Киниэхэ биллэрбиттэр этэ. Шуратын ыла кэлэ сылдьан, миигин
кірсµбµтэ. Мин хайыы µйэ тахсыахтаах этим
да, Витёк киинэ тµспэккэ хас да хонукка тардыллар буолбутум. Ол да буоллар, Шураны
харайыыга кіІµллэтэн тахса сылдьыбытым.
Саша до±орун бµтµннµµ розанан симээн
атаарбыта. Кэнники ілµір диэри до±орун
уІуо±ар тыыннаах роза дьірбіті быстыбат

— Вот и все. Нам пора. Извините, что
отняла ваше время, но спасибо за внимание.
— Что вы, все нормально. Это вам спасибо за рассказ.
— Дети! Нам пора! Давайте-давайте,
быстро пошли в школу!
Хачыаллыы олорор о±олор ойон туран,
маамаларыгар иилистэ тµстµлэр.
— Ну-ка, скажите дяде до свидания.
— Дядя, до свидания! — Витек сіІ
куолаhынан аргыый а±айдык саІарда.
— Кёрсюехэ дери! Правильно?
— Правильно, милая моя! Кірсµіххэ
диэри! Ґчµгэйдик µірэниІ.
Витек икки илиитин сиэбигэр уктан,
дьоhуннаах ба±айытык чиІ-чиІ µктээн хаама турда, оттон Ксюша-Туйаара мааматын
уонна Витёк икки ардыгар тугу эрэ кэпсиикэпсии дьиэрэІкэйдээн ыла-ыла эйэІэлии
истэ.
Оттон мин хайдах эрэ кинилэргэ бу
бµгµІІµ кµн сарсыардатын курдук дьикти кэрэ, ыраас кµлµмнэс оло±у ба±аран,
иhиллэр-иґиллибэттик:
— Ґтµі сарсыарданан! — диэн кэннилэриттэн ботугуруу хааллым.
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ьэкиим кус кынатын тыаґыттан
нуктуу олорон, эмискэ чірбіІнµµ
тµстэ. Икки кі±ін кэлэн, тµґµіхчэ курдук
намтаан баран туохтан эрэ µргэн, ірі кітін
баран истэхтэринэ, Дьэкиим кэннилэриттэн
икки уоґунан утуу-субуу ытыалаан кірді да,
туох да хаалбата. Ыта Сындыыс, дурда иґигэр
муннукка сыппыта, саа тыаґаабытыгар
олоро биэрээт, субу а±ай ууга ыстанардыы
бэлэм олорон, туох да хаалбата±ыттан «бу эн
хайдах сыыстыІ?» диэн кэлэйбиттии кірін

ылла уонна оннугар сытынан кэбистэ. Дьэкиим бэйэтэ да абарда, бэйэтигэр кыыґыра
сананна. Илиитэ дэлби сал±алас буолан,
µчµгэйдик кыІаабакка эрэ мээнэ туґаайаат
тардыалаабыта...
Бу ааспыт ірібµлгэ Кµігэттэ±э дьиэтин
акылаатын тµґэрэн малааґынныа±ыттан,
олох тохтообоко кэриэтэ сылдьар. Кµн аайы
эмээхсинэ кірдіґі сатаан, элэ-была тыла баранан, кэнникинэн кэлэйэн олох да саІарбат
буолла. Хас киэґэ аайы «аґаан» кэллэ±инэ,
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дьиэтигэр уу чуумпу, бэл били кыра уола:
«Уйаа, паапа тэллэ!» — диэн утары сµµрэн
кэлэр бэйэтэ ханна эрэ муннукка симиллэн
хаалбыт буолар.
Кµн аайы: «Аны хаґан да иґиэм суо±а!»
— диэн Дьэкиим кэргэнигэр эттэ-эппэтэ,
эрэннэрдэ-эрэннэрбэтэ ини, хайдах сарсыар
да тібіті дэлби барыах курдук ыалдьан,
сµрэ±э тµіґµн иґиттэн бу тахсыах курдук
міхсі турда±ына, кими эрэ кірсін, ханна
эрэ баран «абырахтаммыт» эрэ киґи диэн
толкуйтан атын, тібітµгэр киирбэт. Били
эппит этиибит, эрэннэрбит анда±арбыт олох
кітін хаалар. Дьэкиим ону ійдµµр эрээри,
хайдах да гынара суох курдук. Ыарыы улахана
баґыйар. Киниэхэ айа±ар ким да кутан биэрбэтэр, бэйэтэ испитэ эрэ баар. Сырыы аайы
«кыратык абырахтанан баран бµтµім!» диэн
саныыр, кµµскэ саныыр. Ол «кыратын» антах
ыытта да, діксі элбэх наада буолан барар.
Дьэкиим урут µірэнэ сылдьан, бу аґы
мээнэ кір, оонньуу курдук санаан амса
йар этэ. Онтон кэлин ол-бу сылтах кістін,
кэнникинэн ол сылтахтары бэйэтэ кірдіін,
була сатаан, хайдах эрэ ылларыах курдук
буолан иґэр. Иґэ олордоххо µчµгэй ба±айы
курдук, ол оннугар кэнниттэн ыарыыта,
содула улахана сµрдээх. Итирик сылдьан
тугу оІорбуккар эппиэттиир діксі ыарахан.
Оло±о да сатарыйара чугаґаата быґыылаах.
Кэргэнэ, о±олоро хайдах эрэ атыннык кірір
буоллулар. Бэл урут бииргэ µірэнэ сылдьан
кір оІостон исиґэр табаарыстара дьалты
хаамар буоллулар. Ону кірі-кірі, Дьэкиим
бэйэтигэр кыйаханара элбээтэ, арай хайдах
бу дьэбэрэттэн тахсарын кыайан тобулбат...
Дьэкиим ити санаатыттан кыґыйан
кыбдьыатанан, хабырынан ылла. Рюкзагын
эґэ охсон ылан, хаґан халыгыратта уонна биир иґит водканы кытта, куруусканы
ылан, бытыылкатын бµітµн тілі тардаат,
иґитигэр кутта. Иґиэхчэ буолан иґэн, киґи
ата±ын тыаґыттан тохтоото. Сындыыс ірі
чірбіІнµµ тµстэ, кіхсµн иґигэр ыІырынар
курдук ырдьыгынаан ылла. Ким эрэ кµіл
ар±аа баґыттан кини дурдатын диэки иґэрэ
кіґµннэ. Сааскы халлаан хараІаран эрэр.
Борук-сорукка ким иґэрин билбэтэ. Ол иґин
буолла±а буолуо, испэтэх куруускалаах арыгытын уонна бытыылкатын дурдатын кэннигэр таІаґын быыґыгар анньан кэбистэ.
— Дьэкиим, дорообо! Хайа, тыас-уус
мааны дуу? Ити олоххо ыта±ын дуу, кµірэтэн
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тиІийдиІ дуу? — ыала Байбал кэлэн, дурдатын іІійін туран ыйытта.
— Ээ! Кµірэтэн кірдµм да, туох да хаал
бата, ыраахтара бэрт этэ, — диэн Дьэкиим
бэйэтин уоскутунардыы хардарда. — Хата, эн
туох сонуннааххын? Киирэн кэпсии, олоро
тµс, ба±ар, кус кэлиэ.
— Туох кэлиэй. Чэ, ол икки кынат
таахтар кэлиэхтэрэ да, барыахтара да, хата,
били «хара суруктаа±ыІ» баар дуо? Аара,
Лааґардаахха сылдьан, кыратык тэп гыннарбытым бытыгым умайан хаалла. Дьэкиим,
баалаама дуу, ити таах холуочуйбучча, суох
буолла±ына хомойуом суо±а.
— То±о суох буолуой. Баар бі±і буолла±а,
— Дьэкиим исиґэр киґи кістµбµтµттэн
иґигэр µірдэ. — Со±ото±ун ити ас олох
киирбэт, маарыІІыттан куттан баран кыа
йан испэккэ олоробун, — били кутуллубут
куруускалаах арыгытын Байбалга уунна.
Киґитэ соґуччута бэрдиттэн куруус
калаах арыгытын эргим-ургум тутан кірін
баран сытыр±алаан ылла уонна хантас гыннаран кэбистэ.
— Быраатым, Дьэкиим, дьэ, махтал!
Барахсан ірі салаан, барда±а ба±ас тугун
бэрдэй?! Тиийиэхтээх сиригэр тиийэр суолу
тутуста быґыылаах.
— Чэ! Ол туґугар! — Дьэкиим куруус
калаах арыгытын биирдэ кµірэс гыннаран
кэбистэ.
Аґыыта бэрдиттэн, тібітµн илгистэн
ылла, муннунан салгыны э±ирийэн баран:
— ¤уу! — диэн айа±ынан таґаарда.
Арыгы курта±ар киирэн, аґыйансылыйан, аґыах санаата кэллэ. Рюкзагын
хаґан кірді да, хаппыт килиэптэн атын туох
да суох буолла.
— Туоххун кірдіітµІ?
— Сокууска! Хара сордоох! Јйµібµн
хаалларан баран кэлбиппин дии, — дьиІэр,
«хара сордоох» диэн кэргэнигэр анаммыта,
ону биллэримээри, Дьэкиим, — ыксалбар
буолан, — диэн эбэн сымнатан биэрдэ.
— Ыл эрэ. Ити мин міґііччµкпэр туох
эмэ баар ини. Эмээхсин тугу эрэ угар курдуга.
Мин да умнуганым сµрдээх, хата, эмээхсиним баар буолан барытын тэрийэр. Ылан
аґаа. Ол «ыксалгар» аґаабакка киирдэ±иІ
буолуо. Мин топпун, дьиэбэр аґаан, аара
Лааґардаахха эмиэ чэйдээбитим. Ол дьон бу
киэґэ икки чіркійµ кытта биир кі±іннііх
олороллор.
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биэрбэтиІ буоллар дуу... Дьэкиим, олох баалаама дуу, ити мин ис сµрэхпиттэн...
— Таптыыр, эрэнэр диигин. Оттон киґи
кэпсэтэ сатаата±ына саІатыттан матар дии.
Онноо±ор бэґэ±ээ, бултуу бардым диэбиппэр, айах атан кэпсэппэтэ±э, эгэ, таІас-сап,
ійµі бэлэмниэ µґµ дуо... Урут барытын бэлэмнээн тоґуйар буолара...
— Оттон бэйэІ да±аны, тыраахтар тэлиэгэтиттэн ыстанан тµґээт, ыксал бі±інін
саа±ын эрэ ылаат, туохтан эрэ куотар киґилии,
«мин бултуу бардым» диэбит сурахтаа±ыІ. Ол
кэнниттэн кэргэниІ биґиэхэ киирэ сылдьыбыта. Хомойбут, ытаабыт этэ...

— Чіркій кэлбит буолла±ына, кус
барыта кэллэ±э дии, оччо±о, — Дьэкиим
міґііччµктэн сибиинньэ буспут сыалаах
этин, сибиэґэй килиэби, балык кэнсиэрбэтин, тиэрмэстээх итии чэйи, діксі да ситэ
сойо илик алаадьыны, кэмпиэт, бирээнньик
баарын хостоото, ол быыґыгар бу о±онньор
эмиэ тугун кэмпиэтэй, бирээнньигэй диэн
санаан аґарда.
— Оннук бадахтаах. Бээ-рэ! Кµн да
ыраатта, хараІарда да±аны. Дьэкиим, мин
бµгµн манна эйиэхэ хоноґолоотохпуна
хайда±ый? Баалаабат инигин?
— Эс! Туох диэн баалаатахпыный. Хонон кір, дурда да киэІ.
— Чэ, оччо±о били «хара суруктааххыттан» кутарыІ дуу?
— Ити турар, ылан куттан ис. Мин
кыратык хабыалыы тµґµім, аанньа
аґаабата±ым ыраатта. Били Кµігэттэ±э акылаат тµґэриэхпиттэн аґаабакка наар арыгыны эрэ дьаабылыы сырыттым.
— Тіґітµн да иґин, аґыы-аґыы арыгылаабыт ордуга дуу?
— Оннук буолумуна. ИстиІ да ону
умна±ын. Бастаан утаа ыстыыр туґунан саныыр курдуккун, кэнники олох да умнуллар.
Арыгылыырбыт да киґилии µґµ дуо? Биир
эмэ бытыылка кіґµннэ±инэ булгуччу тµгэ±ин
кірµіхтээххин, діксі ситэ испэккэ олорон,
«хантан булабыт» диэн буолар.
— Дьэ, кырдьык, дьиибэ ас. Кірдіххі
ырааґа, дьэІкирэ бэрт, киирдэ±инэ будулутан буккуйара сµрдээх. Чахчыта биґиэхэ,
сахаларга, сібі суох ас быґыылаах. Мин
эмиэ эдэр сылдьан умньаммыт аґым, хата,
эрдэ ійдіін абыранным. Билигин бу — таах,
саас кэлбиччэ, кыґыны туораабыт µірµµбэр
дуу диэххэ. Аны кэлэн кыайбат да буоллум.
Дьэкиим, баалаама дуу, кірдіхпµнэ эн эмиэ
ити астан салгыбыккын быґыылаах дии?
— Сал±ан бі±і да, хайдах да гынарбын
тірµт билбэппин. Онтукайбыттан кыйаханан
иґэн кэбиґэ турабын.
— Туораттан кірдіхпµнэ урукку бэйэбин
санаан кэлэбин, ол иґин аґына саныыр этим.
Тіґітµн да иґин, ыалым буолла±ыІ дии,
барытын кірі-билэ олордо±ум. КэргэниІ
наґаа холку, киэІ кі±µстээх дьахтар буолан
баччааІІа диэри тулуйан кэллэ±э. Кини да
эрэй бі±інµ кірµстэ быґыылаах. Таптыыра
бэрдиттэн уонна эрэнэрэ бэрдиттэн тулуйа
сылдьаахтаата±а. Дьэ эн ол эрэлин тµґэн

***
— Олохпут алдьанара кэллэ, олох тулуйарбыттан аастым, киґим кµн аайы иґэр
буолла, тохтуур аата суох. Ааттаґа, кірдіґі
сатаан кэбистим, олох хоІуруутугар хоннорбот. Кэбис, дойдубар барыыґыбын.
О±олорбун санаатахпына сµрэ±им ыалдьар,
наґаа а±аларыгар чугастар, Дьэкиим бэйэтэ да, наґаа о±омсох ба±айы, ордук кыра
уолугар олох чугас. Јйдіі±ір киґи киґитэ.
Аґынарым, таптыырым бэрт буолан тулуйа сатыыбын. Миигин аанньа ахтыбат
буолла±ына, саатар, о±олорун таптыыр
киґи ійдінµі дуу диэн саныырым, олох
оннук толкуй киирбэт быґыылаах. Барар
сирим ба±ана µµтэ, кэлэр сирим кэлии µµтэ
буолла, онон, Балбаара, эйиэхэ киирдим,
эн эмиэ эрэй бі±інµ кірсµбµтµм диириІ
дии. Сµбэлээн-амалаан, кµµс-кімі буолуоІ
буолаарай?
— Ити, тиэрэ тµґэн мітіллін сытааччы, эттээх-хааммын супту оборбут, ньиэрбэ
бі±ібµн ірі-таІнары сыыйбыт дэриэтинньик буолла±а. Ама да, ааспытын иґин
иэдээннээх кµннэр-дьыллар ааспыттара.
Тіґілііх кµннэри-тµµннэри харах уута тохтубута буолуой, элэ-была тыл этиллибитэ
буолуой, ону айбыт таІара бэйэтэ билэн
эрдэ±э. Нохоо-оо! СытыаІ дуо?! Бу иэдээн
буолаары турда±ына. Туран кэпсээ, хайдах
ол адьарайтан арахсыбыккын.
— Ээ-э. Оттон оннук баара. БаалаамаІ
дуу, онно ба±ас бу эмээхсиним іІіті элбэх
буолуохтаах. Кини баар буолан, бу суолга
µктэнэрбэр улахан кµµс-кімі буолбута, эрэл
кыымын укпута. Бу орто дойдуга саамай
кµµстээх эрэл, ол кэнниттэн таптал буолара
дуу дии саныыбын. Киґи киґиэхэ эрэнэр
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буолан таптыыр. Эрэммэт киґигин то±о
таптыаххыный, эрэлэ суох буолла±а дии.
Киґи эйиэхэ, чахчы ис сµрэ±иттэн эрэнэр
буолла±ына, то±о ону тµґэн биэриэххиний?
Ол кэриэтэ бу дойдуга олорботох кіні. Иннибитигэр эрэллээх эрэ буоламмыт, онтон,
салгынынан тыына сылдьар инибит... —
Байбал діксі тугу этэрим буолла диэбиттии
чочумча саІата суох олордо, онтон салгыы
саІаран барда. — Тоойуом, Дуунньаа, ити
Дьэкиими мин бу ыаллыы буолуохпутуттан
ыла син µчµгэйдик билэбин диэххэ сібі дуу.
Дьиэбит таґынаа±ы кыра кыґал±аларбыты
гар кинитэ суох сатаммат курдукпут, хайдах
эрэ бэйэбит о±обут, киґибит курдук аа±абыт.
Дьэкиим тугу сатаабата±а баара буолуой,
барытыгар «ээ±и» кытта сылдьар, онтукайа
ити тэптэ быґыылаах. Ґтµітµн иґин киґи
барыта махталыгар арыгынан айах тутар. Бу
Балбаара биґикки эмиэ тугу эмэ туґалатан
баран, «чэ, тоойуом, киирэн итиитэ киллэрэ
тµґэн аас...» диэн буолара. Онон Дьэкиим
ити тµірэккэй суолга µктэммитигэр биґиги
эмиэ кыттыгастаах курдукпут эбит...
— Эс, оттон мин эґигини инньэ дии
санаабаппын. Кини бэйэтэ онно буруйдаах,
то±о, онтон, иґэ турарый, ким да кµµґµнэн
иґэрпэт ини. Айахтаах кини эрэ ини, бэрт
киґи... — Дуунньа эмиэ ытыахча буолан
былаатынан хара±ын саба тутунна.
— Тоойуом, Дуунньаа, наґаа айманыма.
Балбаара Дуунньаны бэйэтигэр хам тардан, кууґан олорон, уоскутардыы тібітµттэн
имэрийэн ылла.
— Тугу эмэ толкуйдуохпут буолла±а дии.
Бээ-рээ! Киґим бултуу барда диэтиІ дуу?
Хаґан кэлэбин диэбитэй?
— Ону этиэ диэтэ±иІ дуу! Саатын ылаат,
ытын ыытаат ыстаммыта. Саатар, ыґык-ійµі
ылбакка барбыта. Сатаатахха, тыраахтардаах
дьоно ыксаталлар а±ай быґыылаа±а. Ыксаамына! Оттон ма±аґыыннара сабыллыа
буолла±а дии. Бултааннар да диэн, син биир
арыгылыы эрэ бараллар. Ол мин киґим
холтууратын харчытыгар иІээІнии сылдьар
буолуохтаахтар.
— Кимнээ±и кытта барсыбытай? —
Байбал сылабаартан чааскытыгар чэй кутта
туран ыйытта.
— Ээ! Оттон Чалбахтар уоллара Киэскэ
этэ, атыттарын билбэтэ±им. Киэскэ кэмигэр
туґалаабат, бу кыґын от тиэйтэрээри, Дьэ40

киим кірдіґін кірбµтµн, «бытыылкаІ онно
эппиэттиир дуо» диэбит сурахтаа±а. Билигин
эппиэттиир буолан тиэйэ сылдьар ини...
— Ол Киэскэ баар буолла±ына, Дьууруктаах Джим баар буолуохтаахтар, µґµін арахсыспат атастыылар. Тібілірµн холбоотохторуна ону-маны да оІорор дьон, — Байбал
чэйин иґэн бµтэрэн, таба±ын уматта олорон
тыл кыбыппытын Балбаарата кынчарыйан
кэбистэ. Онтон:
— Кµн киэґэрээри гынна, оттон эн
бултуу барар киґи хойутаабаккын дуо? Хомун эрэ! — Балбаара онто да суох соґуйан
олорор о±онньорун дьаґайан барда. — Дуунньаа, эн ДьэкиимІэр ыґык бэлэмнээбэккин
дуо? Бу Байбалынан ыытан кэбис, тіґілііх
µірµій.
— Ґірэрин билбэтим, хайа сах ону
билбэт буола сыста ини...
— Кэбис, эрдэттэн инньэ диэмэ, кµндьыл кірдірін иґиэ буолла±а дии. Киґиэхэ
кыра да наада буолар ба±айыта. Хата, бурдуктааххын дуо? Кыттыґан, алаадьыта астыах
эрэ, мин эмиэ ити о±онньорбор алаадьы
ійµілээн ыытыам этэ. Тахсан, тиэстэ±ин
охсо турарыІ дуу, мин арыыбын илдьэ сотору тахсыам. Бу о±онньор миигинэ суох
таІаґын-сабын булуммата чахчы. Киґитэ
суох сатаммат ба±айылар.
— Бурдук баар, баар, маарыын сарсыар
да сэрэйбит курдук сиидэлээбитим уонна
сибиинньэ этэ буґарыахпыт. Чэ, мин тахса
турдум.
Балбаара Дуунньа сирэйэ сырдаабытын,
хара±ар эрэл кыыма кµлµм гынан ааспытын
таба кірін аґарда.
— Дьэ, о±онньоор, аны эн уочаратыІ
кэллэ. Дьэкиим бултуур кµілµн билэ±ин
дуо? Онно тиийиэххэ наада, тугун-ханныгын
миэстэтигэр быґаараар. Дьоннордоох, иґэаґыы сылдьар буолла±ына арааран, туох эмэ
албаґынан дьиэтигэр а±ала сатаар. Кытаатан, киґилии, ылыннарыылаахтык кэпсэтэ
сатаа. Чэ, мин та±ыстым, бэйэІ булунан
оІостор инигин. Ыалбытыгар сылдьыбатах
ырааппыт эбит, о±олору дэлби а±ынным. Ити
ыскаап иґигэр кэмпиэт баара, ыл а±ал эрэ,
МиисиІкэ±э кэґии гынан таґаарыам.
— Бултуу диэн ыыта±ын да, ботуруонум
суох буолуохтаах, бултаабатах ыраатта. Били
уол тыаттан киирбитэ дуу?
— Барахханы! Аны бултаабата±а ырааппытыгар мин буруйдаах курдук буоллум дии.
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— Хайдах эрэ атыннык кэпсэтэн кір
бітµІ дуо?
— Хайдах ол атыннык кэпсэтиэхпиний?
Арааґынайдаан ааттаґан да кірдµм, мі±ін да
кірдµм, куттаан да кірдµм, туґа суох.
— Чэ, бээ, биґиги, дьахталлар, кэтэґэр
аналлаах дьон быґыытынан кэтэґэн кірµіх.
Хата, били эккин буґара уурбутуІ дуо?
— Ууран, ууран, син бочумча со±уґу уурбутум, Байбал Дьэкиимниин бииргэ аґыыллара
дуу, бэйэтэ илдьэ барара эбитэ дуу?
— Дьэ, ону, ханна аґыырын, бэйэтэ
билиэ±э. Дьэкиим бултуур сириттэн чугас
уулаах µґµ. Барыах буолта хас да хонно,
кыайан оннуттан хоІнубакка олорон, бµгµн,
дьэ, барыах буолла быґыылаах. Син биир
ыытыам, кус сиэбэтэх ыраатта, хачыгаар
буолуо±уттан куска сыта илик. Билигин
биэнсийэлээх о±онньор ханна да сытара син
биир ини, саатар, сааланан туґалаатын.
Балбаара алаадьытын тиэстэтин булкуйа
тµґэн баран, хобордооххо кутан сырдьыгынатан барда. Дуунньа этин таґааран, улахан
тэриэлкэ±э хоторо уурда уонна туохха суулуурун кірдіін, ыскаабын хасыґан барда. Ону
кірін турбут МиисиІкэ:
— Маа! Ити тугу кійдµµгµн? — диэн
туоґулаґар киґи буолла.
— Оттон паапа±ар аґылык бэлэмнээн,
эґээ Байбалынан ыытыахпыт этэ. ПаапаІ
аччыктыа дии, оччо±о элбэх куґу а±алыа
суо±а.
— Оль туох аґын ыытабыт? Оттон куґун
сиэбэт дуо?
— Куґун сиэтэ±инэ эйиэхэ а±алыа суо±а
дии.
— Ээ-э! Оччо±о мин бу эбээ Байбаала
а±айбыт кэмпиэтин паапабай ыытыам. Паапа
эйбэх кэмпиэт сиэтэ±инэ, эйбэх кус а±айыа-а
уонна ійдііх кэйиэ-э.
— Ыы-ы, о±ом сыыґын, онноо±ор кини
ійµгэр хатаммыт.
Дуунньа уолун кіті±ін ылан иэдэґиттэн
сыллаан ылла:
— Сатаатахха, бу о±олор ханна дьілі
тµґэн хааллылар? Киґи, ма±аґыыІІа ыытан,
кэнсиэрбэ эІин ылларыа эбит.
— Ма±аґыыныІ сабылынна ини. Кэнсиэрбэ биґиэхэ баар буолуо, ону ыытыам.
Оттон эн тугу эмэ илдьиттээбэккин дуо?
— Тугу илдьиттиэхпиний, оттон кэл
лэ±инэ кэпсэтэн кірµім буолуо. Ол кэннэ
тугу да гынарым суох. Хайдах эрэ, бу эґигини

БотуруоІІун бэйэІ дьаґан. Захар киирбит
µґµ, маарыын кийиитиІ Зоя эрийэ сылдьыбыта. Мин бардым, бардым.
Балбаара маґын арыытын кыбынан,
кэмпиэтин тутан тахсан барбытын кэннэ
Байбал уолугар тіліпµіннµµ сылдьан, ботуруон кірдіспµтµн биирдэрэ соґуйа иґиттэр
да, саІа иитиилэрин µµтээнигэр илдьэ тахсыбыт буолан, кур ботуруон баарын биэриэх
буолла. Эбиитин µрэххэ диэри массыынанан
быра±ыах буолан, Байбал олох табылынна.
Ампаартан тахсан, бэйэтин эргэ саатын
киллэрэн, урут буоларын курдук сууйда,
сотто. Бу саа олох былыргы, діксі а±атыттан
хаалбыт саа, таґынан сомуоктаах туулка бэрдэ этэ. Тіґілііх булду бултаабыта буолла,
ону бэйэтэ билэн сытта±а. Байбал саатын,
тµґэ±эр ууран олорон, аргыый имэрийэн
ылла. А±ата кэпсиир этэ, урут сут дьылга,
бу саата баар буолан, бµтµн сайылык ыалын
аґатан турардаах µґµ. Сайылыктарын уолан
эрэр кµіллэрин кытыытыгар кыыл киирбитин со±отох биир эрэ ботуруоннаа±ынан ытан
суулларбытын, сайылык ыала бары астаан,
µірэн-кітін, бу сааны уонна Байбал а±атын
Миитэрэйи хай±аан, махтанан турардаахтара
µґµ. Кэлин Байбал саатын уолугар биэрээри
эппитин, «музей» саатын, кэбис, ылбаппын,
бэйэІ ууруна сырыт, сиэттэргэр кірдіріір
диэбитэ...
Балбаара ыалыгар киирэн, били кэ
ґиитин кыра МиисиІкэ±э сµµґµттэн сыллаан баран туттаран кэбистэ.
— Уйаа! Эбээ Байбаала миэхэ туох
эйэ биэйдээ! — дии-дии, бокуойа суох
міґііччµгµ хасыґан киирэн барда. — Мин
мантан паапа±а бэстиэм, кини састын кэлиэ...
Дуунньа ону кірін туран, хара±ын
уутун, кистээн, илиитин кіхсµнэн сотон
ылла. Алаадьытын тиэстэтин охсон бµтэрэн,
итийбитин-итийбэтэ±ин быґаараары хо
бордоо±ун µрдµгэр илиитин саратан кірді
уонна кэлэн Балбаара таґыгар олоппоско
олорунан кэбистэ.
— Дьэ, итинниги кірін туран, хайдах
быра±ан барыахпыный, тулуйа сатыы-сатыы
тулуйдум, кэтэґэ сатыы-сатыы кэтэстим,
олох туох да уларыйыы суох. Киниэхэ эт,
маска эт — син биир. Сырыы аайы «бµттµм»,
«тохтуом» диир уонна киэґэ хаттаан итирэн
кэлэр.
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кытта кэпсэтиэхпиттэн, кыра эрэл кыыма
баар курдук буолла.
— Чэ, хата, инньэ диэ. Бээ, мин тахсан,
ол о±онньору ыксатыым. Хайа µідэн, бµгµн
кэлэн на±ыла дьэ киирбит быґыылаах.
— Балбаара, тохтуу тµс эрэ...
Дуунньа хоско киирэн, чочумча со±ус
буолан баран, муостан оІоґуллубут кыракый кубаны тутан та±ыста уонна Балбаара±а
уунна.
— Маны Байбал ДьэкиимІэ, баґаалыста,
тиксэрдин эрэ. Бу баар мин илдьитим уонна
тиґэх эрэлим.
Балбаара бэркэ бу тугун ыйытыан ба
±арда да, саараата, ыксалынан бэлэмнээбит
міґііччµктээх ыґыктарын туппутунан тахсан барда...
Байбал бу курдук тэриллэн кэлэн,
дурда±а ДьэкиимІэ олордо±о. Киґитэ дьоно
суо±уттан µірэн олорор. Аара кэлэн иґэн,
дьонноох буолла±ына туох диэн кэпсэтиини са±алыырын толкуй бі±і±і тµспµтэ. Ол
иґин, туох сибики баарын истэ таарыйа,
Лааґардаахха сылдьыбыта. Дьоно, Дьэкиим
со±отох ааґан эрэрин кірбµт буолан, Байбал
дурда±а эрэх-турах кэлбитэ.
— Сыалаах, эмис сибиинньэ бадах
таах, Захаардаах сибиинньэлэрэ дуо? Эґиги
сибиинньэ туппатах курдук этигит дии.
— Суох, до±оор, бэйэлээх-бэйэІ
сибиинньэІ этэ, ДуунньаІ буґаран ыыппыта уонна ити кэмпиэттээх бирээнньик
МиисиІкэ кэґиитэ.
— ?..
— Ону эн ойо±ум ійµі бэлэмнээбэтэ
диигин! Баары да ыксалгар ылбакка гынан
баран. Уонна, мэ, бу барааІка сэлиэччиккин
кытта баайыы наскы ыыппыт. Бээ-бээ, умна
сыстым, — Байбал хоонньуттан таІаска сууламмыт муос кубаны таґааран, ДьэкиимІэ
туттаран кэбистэ.
Дьэкиим соґуйан, саІатыттан матан,
дійбµт курдук олордо. Бу олорон, олорбут
оло±о, тµµл-бит курдук элэІнээн кістµтэлээн
ааста.
Ол кµґµірµ сайын этэ...
Дьэкиим киинэтин кірдірін бµтэн,
барыахтаах киинэлэрин бааІкаларга уган
таґааран, будкатын таґыгар уурталаата. Киирэн, сарсыІІы киинэтин бэлэмнээн тіттірµ
эрийтэрдэ. Уотун умулларан, будкатын
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хатаан, бэлисипиэтигэр олорон, айанныы
турда. Кини мантан биир кістін ордуктаах
Иирэлээх сайылыгар тахсыахтаах. Онно
быйыл оскуоланы бµтэрэн µлэлии тахсыбыт
тµірт кыыґы кытта о±онньордоох эмээхсин
икки сиэттэринээн ньирэй кірін, сайылаан
олороллор. Дьэкиим онно сотору-сотору
сылдьар буолан, олох бэйэлэрин киґилэрэ
буолбута ыраатта. Кини бµгµн Дунятыгар
хайаан да таптыырын билиниэхтээх. Аас
пыкка оІостон тахсан баран, тыла тардан
кыайан эппэтэ±э.
Таптал барахсан ханна-ханна тиэр
дибэтэ±эй?.. Тапталга билинэр тыллара ситэ
араарыллан булулла иликтэринэ, Иирэлээх
сайылыга эмиэ бу тиийэн кэллэ. Кыргыттар
ньирэйдэрин хомуйталаан а±алан, титииккэ
хаайталаан баран, иґиттэрин-хомуостарын
сууйа-тарыы сылдьаллар. Дьэкиим кэлбитигэр Дуня утары сµµрэн кэллэ.
— Хайа, бµгµн эрдэлээтиІ дуу?
— Мунньах буолар буолан, о±олорго
эрэ кірдірдµм.
— Кэтэстим а±ай! Дэриэбинэ±э туох
сонун баар? Ханнык киинэни кірдірі±µн?
Манна да таґааран кірдірбіккµн, олох
тэґийбэппит.
— Улахан суох быґыылаах. Биир кэм от
айдаана, былаан туолбата, графиктан хаалыы.
БµгµІІµ мунньах эмиэ ол туґунан буолуо.
Киинэ чааґынан — барыта эргэ киинэлэр.
Биир саІа индийскэй киинэ баарын Ньыыкан отчуттарга илдьэ барбыта. Манна эґиэхэ
кэлэрэ саарбах, алта киґи аайы кэлбэтэ
буолуо, кэлэр да буолла±ына, ХатыІнаахха
кэлиэ. Улахан сайылыкка эрэ кірдірірі буолуо. Онно хаґан кэлэрин билбэтим, хайдах
графиктаа±а эбитэ буолла.
— Аата µчµгэйин! Ол индийскэй киинэни кірбµт киґи?
— Оттон хаґан эмэ кірµіІ буолла±а
дии.
— Хата, эн кµн аайы киинэ кірір
эбиккин дии. Биґиги ыйга биирдэ кірібµт,
уоппут да суох, араадьыйабыт батарейката
бµтэн саІарбат буолта ыраатта. Онон цивилизацияттан хаалан турабыт, эгэ, µІкµµ,
биэчэр туґунан этэ да барыллыбат. Арай
эйигин эрэ кэтэґэрбэр кµнµм-дьылым биллибэккэ ааґар. Дьон бары сайыны уґата
сатыыллар, арай мин кµґµн тµргэнник кэлэригэр ба±арабын. Тµргэнник бу дойдуттан
дэриэбинэ±э киирэ охсоору.
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сэрэнэн, Дьэкиим биэрбит хоруопкатын
аґан кірді.
Онтукайа µрµІ кімµстэн оІоґуллубут,
сибэкки сэбирдэ±эр маарынныыр, эрийэ
тардыллыбыт сирэйдээх, ол сэбирдэххэ
сиик тамма±а тµспµтµн курдук µс кыракый
таастаах биґилэх буолан та±ыста. Дуунньа
ол биґилэ±и ылан, тарба±ар кэппитэ олох
анаммыт курдук буолла. ХараІа титиик
тµннµгµнэн ый уота тыкпытыгар кыракый
таастара, ол уотугар кµлµмµрдµµ оонньоон,
бэйэтэ да тапталтан тула ітті сырдаан турар
Дуунньа±а, улахан таптал эрэлин кыымнара
буолан, сµрэ±эр кутуллан киирдилэр. Онтон
буолла±а буолуо, сµґµі±э хамсаан, мэйиитэ
эргийиэх курдук буолан иґэн, Дьэкиими
моонньуттан кууста уонна кµµскэ уоґуттан
уураан ылла...
Маны барытын аттыларыгар кірін
турбут Аайылкалара аргыый ыІыранна
уонна, «манна мин наадам суох диэбиттии»
баран, муннукка от тэлгэммитигэр сытынан
кэбистэ.
— Дьэкиим, до±орум о±ото, бэлэ±иІ
наґаа да µчµгэй, наґаа да нарын оІоґуу,
олуґун да долгуттуІ, хантан маннык кэрэни
буллуІ?
— Итини бэйэм оІорбутум ээ.
— Оччо±о, эн кімµс ууґа±ын дуо?
— Эс, суох, таах, мээнэ. Иэйдэхпинэ
ону-маны син кыралаан оІорооччубун.
— Оттон муостан оІоро±ун дуу?
— Суох. Боруобалыы иликпин, муос
да кістµбэт. Муостан оІоґуктары олус
сібµлµµбµн. Арай мастан, удьурхайтан
оІоруохпун сіп.
— Дьэкиим, барыах эрэ.
— Ханна?
— Чэ, батыс.
Дуунньа титииктэн тахсан, дьиэтин
диэки барбытын Дьэкиим батыґан барда.
Таґырдьа хайыы µйэ хараІара охсубут.
ХаллааІІа туолан эрэр ый, хайдах эрэ тымныы тыынынан сыдьаайан турара, салгын
эмиэ, кµґµн иґэрэ биллэн, сірµµдµйбµт этэ.
Сайылык аллараа іттµнэн сµµрµгµрдэр µрэх
µрдµнэн туман тµґэн, аргыый сири кырсынан µіґэ сайылык диэки сы±арыйан эрэрэ.
— Дьэкиим, киирэн чэйдиибит дуо?
Кыргыттар ас астаабыттар быґыылаах, сыттара мантан биллэр.
— Эс, суох ини, топпун ээ.
ДьиІинэн, Дьэкиим кµіх лууктаах

— Дуся, бу суоскалаах µµккµн хайыыгын? АайылкаІ эмиэ аґаабатах дуу?
— Настя, итиннэ турдун, хос эмтэрэн кірµім, ба±ар, аґыа±а. Аайылка
диэн соторутаа±ыта тіріібµт тамыйах.
Кэлиэ±иттэн олох аанньа аґаабат. Баран
аґатан кірµіх эрэ.
Дуунньалаах Дьэкиим суоскалаах µµт
тэрин туппутунан титииккэ киирэн, муннукка туспа турар тамыйах уйатыгар тиийдилэр.
Син кэІэс со±ус уйа±а окко сытар тамыйах
дьон кэлбитигэр ойон турда уонна утары
хааман кэллэ.
— Аайылка±а туспа сыґыан наада,
атыттар курдук буолбатах. Эмиэ киґи о±отун
курдук атаахтыан ба±арар, — Дуунньа окко
олорбутугар Аайылката кэлэн аттыгар сытынан кэбистэ. Ону кууґан ылан, тібітµн
тµґэ±эр ууран олорон, суоскалаах µµтµн
иґэрдэн барда.
— Олох аґаабат курдук санаабытым.
Аппетит бі±іті киґи эбит буолбат дуо?
— Этэбин дии, олох атын ураты сыґыан
наада диэн. Атыттары кытта бодьуустаґа
сылдьан, кинини сатаан аґаппаккын.
— Тамыйах, сµіґµ, маннык буолуо диэбэт этим. Кырдьык да±аны киґи курдук дии,
киниэхэ эмиэ киґилии таптал наада курдук
эбит. Бу орто дойдуга таптал эрэ кµµстээх
курдук кірібµн. Дуунньа, Дуся, мин, мин
эмиэ таптаатым быґыылаах.
— Ол кими? Аайылканы дуо? Кырдьык
киґи эрэ таптыах тамыйа±а дии.
— Эс, суох! Оттон... Оттон, эйигин.
— Хайдах?.. Хаґан?
— Оттон кµµскэ буолла±а дии. Ыраатта
быґыылаах. Сырыы аайы этиэх буолабын да,
кыайан эппэккэ сылдьыбытым...
— Оттон мин ону тµµннэри-кµннэри
кэтэспитим.
— Кырдьык дуо?
— ¤ы, кырдьык буолумуна, хаґан эйиэхэ сымыйалаабыппыный?
— Дуунньа, бу мин эйиэхэ тапталым
бэлиэтэ, — Дьэкиим сиэбиттэн кыракый
хоруопканы таґааран, Дуунньа±а туттаран
кэбистэ уонна аргыый бэрт симиктик кыыґы
иэдэґиттэн уураан ылла.
Дуунньа, соґуйан хаалан, тугу да
саІарбакка чочумча турда.
— Дьэкиим, мин эмиэ эйигин олус таптыыбын, наар суохтуубун, кэтэґэбин, тугум
эрэ тиийбэт курдук сылдьабын, — Дуунньа,
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ыґаарыламмыт хортуоппуй сытын ыраахтан
билэн, курта±а курулуйан барбыта, ону ити
кыбыстыбыта буолан аккаастанна дии.
— Киирэн чэйдиэх да баара, кыргыттар
хомойоллоро буолуо, кэлэргин билэн туох
баар хаґаастарын буґарбыт буолуохтаахтар.
Биґиэхэ ыалдьыт мээнэ сылдьыбат дьонобут.
Кэллэ±инэ сырытыннарбаккын диэн наар
хомпуустууллар. Чэ, баґаалыста, киириэх.
Дьэкиим хайыырым буолла диэн толкуйдуон иннинэ, Дуунньа соспутунан, биирдэ дьиэ ортотугар баар буола тµстµлэр.
— Хайа, бу Дьэкииммит «буксирдаах»
эрэ боруогу атыллыыр буолбут дуу?
Настя оґох µрдµгэр хобордоохтоох аґын
булкуйа туран аймана тµстэ. Иралаах Лена
остуол тула иґит бэлэмнии сылдьан соґуйан
саІата суох туран хааллылар.
— Ээ, суох, оттон бу киґи аан тутаа±ын
туттарбакка эрэ туура тардан киллэрдэ дии.
— Оттон иннигинэн-кэннигинэн барбакка, іґіс борооску курдук «туормастаан»
турбутуІ буолуо. Оннуктары биґиги Дусябыт
олох тулуппат идэлээх, эрдэттэн сэрэтиэххэ
дуу?
— Хата, саІа кэлбит киґиэхэ кµллэ
а±ыаххайыІ.
Дьэ, тµптэ-тµрµлµін бі±і буолла.
Ким эрэ олоппоґу тµірэ кітті. Ким эрэ,
оґохтон кµл ылаары, итии хаппа±ы харбаан
хаґыытаата. Настялаах Ира Дьэкиим µрдµгэр
тµстµлэр, тµІнэри кітін, сибилигин а±ай
соґуллан киирбит боруогун µрдµгэр хам
баттаан олордон кэбистилэр. Лена оґох ааныгар тµспµт чо±у булан, Дьэкиим сµµґµн
таарыйан эрдэ±инэ, биирдэрэ сµµґµн куоттаран хантас гыммытыгар сµµстэри, муннулары, иэдэстэри биирдэ сотон ылла. Ону
кірі-кірі, кµлсµµ бі±і буолла. Дьэкиим
онтун соттоору гыммытын сотторботулар.
Хайыай, сиэркилэ±э кірµнэн баран, бэйэтэ
быара суох барда.
— Чэ, кыргыттар, киґи Дьэкиимин
«кэбилээн» баран кµлсэ олоруоххут дуо?
Аґыа±ыІ эрэ, ыалдьыты ыалдьыт курдук
кірсµі±µІ.
Дуунньа, кµлэрин кыатана-кыатана,
кыргыттарын соруйда. Бары кµлэ-µірэ астарын тардан аґаан бардылар.
Манна, дьэ, ас арааґа баар буолла.
Кыргыттар, кырдьык, хаґаастарын барытын
таґаарбыттар быґыылаах. Эт бэрэскитэ, хортуоппуйдаах эт соркуойа, о±уруот аґыттан
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салаат эгэлгэтэ, хапта±ас барыанньата, онтон
да атына, кэмпиэтэ, бирээнньигэ. Настя
хантан эрэ сухой таґааран:
— Оґуобай ыалдьыттарга ананар, —
диэн баран, µрµµмкэлэргэ кутуталаан кэбистэ
уонна µрµµмкэтин кіті±ін туран, тыл этэн
барда. — Бµгµн манна биґиэхэ ыалдьыттыы
кэлэн олорор Дьэкиим Сэмэнэбис, кини бу
Иирэлээх сайылыгын мээнэ±э буулаабата±а
биллэр дьыала.
Кыргыттар умса тµґэн олорон кµлсэн
саґыгырастылар.
— Манна буруйдаах биґиги дьµігэбит
Дьэбдэкиэйэ Сиидэрэбинэ буолар курдук
кірібµн. Кини сахалыы сэмэй, ис киирбэх сэбэрэтэ, быґыыта-таґаата Дьэкиими
магнит курдук тардар быґыылаах. Онон бу
µрµµмкэни до±отторбут дьоллорун туґугар
туран эрэ тµґэрэн кэбиґиэ±иІ.
— Ээ, дьэ, эмиэ тугун Сиидэрэбинэтэй,
ити биґиги таах...
Настя Дуунньаны ситэ саІардыбата:
— Оттон эґиги таптал биэбэйдиир дол
гунугар биґиктэтэргитин кірі-билэ сылдьан,
эґигини улааппыт, улахан дьон курдук кірір
буоллахпыт дии. Биґиги, улахан таптал
умсул±анын билэ иликтэр, кыралар буоллахпыт.
— Оннук! Оннук!
Кыргыттар кµі-дьаа буола тµстµлэр.
МаІнайгы, иккис туостар кэннилэриттэн
саІа-иІэ хойдон, кэпсэтии элбээтэ. Дьэкиим, дьэ, кэргэнниґэн, кыргыттардыын
хаадьылаґара элбээтэ. Ира эмискэ ба±айы:
— Дьэкиим, о±олор эйигин наґаа
µчµгэйдик ыллыыр дииллэр дии. Ыллаан
иґитиннэрбэккин ээ, биґи бары кір
діґібµт.
— Эс, кэбис, сатаан ыллааччым суох.
— Оттон мин эйигин Гошалаахха ампаар иннигэр олорон эрэ ыллаабыккын истибитим дии.
Дуунньа до±орун диэки бэрт минньигэс
тик, кірдіґірдµµ кірбµтµн кірін, Дьэкиим:
— Арай гитара баара буоллар, сордонон
кірµім этэ.
— Гитара баарын баар да, биир струната
быстыбыт.
— Чэ, кыргыттаар, а±алан кірдірµІ.
Ба±ар, табыллыа.
Настя тамада киґи быґыытынан дьаґайа
олордо. Лена хостон киирэн, гитараны
таґааран, ДьэкиимІэ туттаран кэбистэ.
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Дьэкиим кубаны ытыґыгар ыга ба±а
йытык ыбылы тутта. Икки иэдэґинэн
хара±ын уута сµµрдэ. Аны Байбал кірµі
диэбиттии, тіІкійін хонно±ун аннынан
кірбµтэ, киґитэ утуйан муннун тыаґа
ырааппыт эбит. Дьэкиим аргыый уґуутаан
ылла. Бу кини баччааІІа диэри олорон
кэлбит оло±о туох да дьоґуннаах соруга
суох, таах кµннээ±инэн эрэ муІурдаммыт
эбитин, кини бастыІ до±орун, кэргэнин,
ыраас, истиІ, иґирэх имэІнээх тапталын
сыыска-буорга тэпсэн, «кµіх мо±ой» хоонньугар кµілэґийэн, тэйитэн, киэр анньан
эрэриттэн, бэйэтиттэн кэлэйдэ, кэмсиннэ.
Дуунньатын бу олохтон сылайан мунчаарбыт,
кэтэспит, кірдіспµт, ол гынан баран, улахан
эрэли кµµппэт харахтара кістін кэллилэр.
Дьэкиим бэйэтин таптыыр дьонун — кэргэнин, о±олорун — сарсыІІы кµн тахсарыгар
эрэллэрин сµтэрбит олоххо µктэппититтэн
абаккатыйда, абарда.
Суох, кэбис, дьоммун маннык эрэй
диэм кэриэтин... Аны кэлэн, олох олорон
да диэн...
Быстах санаалар Дьэкиим тібітµгэр ірітаІнары, тіттірµ-таары сµµрэкэлээтилэр.

Дьэкиим эргитэ сылдьан кірін баран, кыргыттартан кыракый тоґо±о кірдіін, струна
тібітµгэр тиэрбэс о±ото эрийэн оІорон, ол
тоґо±отугар кэтэрдэн кэбистэ уонна струнатын уган, чиккэтэн баран, гитаратын наарын
булларда. Барбах тыІкынаталаан кірді, онтон аргыый тыаґатан барда. Бастаан симик
со±устук, кэнникинэн гитара до±уґуолугар
уйдаран, куолаґа чіллірµйэн, улаатан, ыллаан барда. Кинини кытта тэІІэ кыргыттар,
утаппыт курдук µрµт-µіґэ тµсµґэн, эмиэ
ыллаґан бардылар. Тµµнµ быґа билэр-билбэт
ырыаларын барытын ыллаатылар быґыылаах.
Сарсыарда халлаан сырдыыта, дьэ, тохтоотулар. Кыргыттар хосторугар киирэн утуйдулар.
Оттон Дуунньалаах Дьэкиим сыґыыга кітін
эрэр туман быыґынан тахсан эрэр саІа кµнµ,
µіскээн эрэр инники дьоллорун кірсі сиэттиспитинэн хаамса сырыттылар.
— Дьэкиим, кір эрэ, бу кубаны, аны бу
мин эйиэхэ тапталым бэлиэтэ. Тыыннаа±ым
тухары бу куба курдук, мин тапталым кылбаа
маІан сырдык, ыраас, сµдµ улахан, кубалыы
эрэллээх буолуо±а. Ону эн сµтэримэ, киэр анньыма, харыстаа, харыґый. До±оруом о±ото,
мин онно саарба±алаабакка эрэнэбин...
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Дьоннорун хааллартаан, бу орто дойдуттан
барда±ына да, кинини µтµінэн ахтар киґи
суох буолууґу. Дуунньата — эдэр, атын
киґини булан оло±ун салгыа±а, о±олор
олохторугар туох да кµттµіннээ±и ылбатах
а±аларын олох да умнуохтара... Санаатахха,
олус ыарахан, дьулаан ба±айы...
— Хайа? Дьэкиим, туох да биллибэт
дуу?
Байбал тыыллаІныы-тыыллаІныы олоро биэрдэ. Сиэбиттэн таба±ын ылан уматтан
баран, дурдаттан тахсан, µіт тірдµгэр кыра
кыґал±атын толунна. Кыратык тура тµстэ,
онтон тіттірµ киирдэ.
— Олох кыратык да±аны нуктаан
ылбатыІ дуу? Эдэр буолан, уугун кыанар
буолаахтаата±ыІ. Ээ, мин кырдьан, уубун
олох кыаммат буоллум. Сыттым да утуйбутунан барабын, эбиитин били аґы амсайдым
да, быраґаай, ґэ-ґээ. Дьэ, уонна бултаабыта
буолабын.
— Утуйар уутаа±ар буолуохха ылларан
олоробун... Хонно±ум анныгар, хоонньубар сытыарар до±орбун, кµІІэ кітµппµт
кµірэгэйдэрбин бу орто дойду кµндµ кµнµн
µірэ кірір дьоллоруттан матаран баран,
утуйан тыылла сытыам дуо?! Абаккам да буолар эбит! А±ал эрэ били аґы! Санаабын аралдьытан, дууґабын сылаанньыта тµґµіхпµн!
— Дьэкиим, тоойуом, уоскуй. Баалаама дуу. Бµтµннµµтµн эппинэн-хааммынан
бµтэйдии сэрэйэн-билэн олоробун. Мин
эмиэ итинник ытарча±а ылларан турардаах
пын. Онон эйигин бэркэ диэн ійдµµбµн.
Билигин, сµрµнэ, сыыґаны-халтыны эрэ
оІорумуохха, µчµгэйдик толкуйдаан туттанхаптан тобулуохха. Быстах санаа, быстах
быґыы ааттыын быстах, туох да тірді-ууґа,
силиґэ-ситимэ суох. Онон туох эрэ оруннаах со±ус суолу батыспыт ордук буолара
дуу. Кистэлэ суох буолла±ына, ити куба
туґунан кэпсиэІ дуо? То±о эрэ ылыаххыттан ыґыктыбакка олоро±ун, санаа±ын
саппа±ырта, куккун-сµргµн аймаата.
— Ээ, туох кистэлэ кэлиэй. Дуунньам
аан бастаан тапталбытын билинэрбитигэр «бу — мин эйиэхэ тапталым бэлиэтэ,
хара±ыІ харатын курдук харыстаа, сыыскабуорга тэпсимэ» диэбитэ...
— А±ал, кірµіх эрэ. Дьэ, кырдьык, кынталдьыйан, кылбайан кыыл бэрдэ, кµµстээх,
эрэллээх тапталлаах да дииллэр. До±орун
сµтэрдэ±инэ хас эмэ сылы быґа кэлэн,
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ол сиргэ эргийэ кітір µґµ. Јссі, до±орун
булбакка, µрдµк мэІэ халлааІІа сурулаан
тахсан баран кыламмытынан сиргэ супту
ыґыктан кэбиґэр диэн кэпсииллэрэ.
— Мин эмиэ оннугу истибитим.
— Кыыл оннук буолла±ына, то±о киґи
оннук буолуон табыллыбатый? ДьиІинэн
киґиэхэ кµµстээх, эрэллээх таптал баар
буолуохтаах этэ дии. Баар да±аны, ону мин
билэбин.
— Мин эмиэ билэн олоробун. Дьэ, онно
харда биэрбэппиттэн кыйахана олоробун. Дуунньам тапталын таах сыыска-буорга тэбис
тим, эрэлин туора садьыйдым, сµтэрдим.
— То±о инньэ диигин. Оттон, мин
кірдіхпµнэ, ДуунньаІ эрэлин ити илиигэр тутан олорор курдуккун дии. Мин санаабар, баччааІІа диэри эрэлин сµтэрбэтэх
буолла±ына, ол аата билигин да±аны таптыыр
буолла±а.
— Оннук буолуо дуо?
— Оннук буолан ити кубаны ыытта±а
дии. «Мин билигин да±аны эрэнэбин, биґиги
да тэлгэґэбитигэр кµн кірµі, ача кµі±э
бытыгырыа» диэбит дии. Дьэ, Дьэкиим баалаама дуу, мин итинник ійдіітµм. Оттон эн
бэйэІ хайдах толкуйдууруІ буолла?
— Мин да±аны тобуллум быґыылаах.
А±ал эрэ ити аґы.
— Дьэкиим, хайдах?!
— Маннык!
Дьэкиим ситэ иґиллибэтэх бытыылканы
туппутунан дурдаттан тахсаат, µіґэ кыыратта. Бытыылка µіґэ кыырайан тахсан баран,
тіттірµ тµґэн эрдэ±инэ, Дьэкиим саатын
тыаґа ірі саалла тµстэ да, бытыылка µлтµ
ыстанан тааґын бытархайдара илин мыраан
µрдµнэн тахсан эрэр кµн сардаІаларыгар, бу
саІа µµнэн эрэ кµнµ уруйдуур салют курдук,
кустук араас іІµнэн кµлµмµрдээн ылаат
сµтэн хаалла. Саа тыаґа µіттэр µрдµлэринэн
«бµт-тэ-тэ-тэ-э» диэн ой дуораана буолан
симэлийдэ.
Сындыыс саа тыаґаабытыгар дурдаттан
тахсан, саІа таґааран дьааґыйаат, сиґин
ууннаран тыыллаІнаата уонна иччитэ эмиэ
таах солуута суох тыаґаабытыттан кэлэйэн,
«кэбис, бэйэм бултууґубун» диэбиттии, аргыый µіттэр диэки сиэлэ турда.
— Бµттэ±э ити. КірдµІ дии ити бы
тыылка µлтµ ыстаммытын, мин урукку
оло±ум итини кытта бииргэ бытарыйда. Аны
кинини чаас-чаас самсаан хос хомуйар уустук
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Тµµнµ быґа Дуунньа утуйбакка муІ
нанна. МиисиІкэни хоонньугар сытыарбыта тµµнµ быґа мі±µстэ, суор±анын аґан
кэбиґэрин сабан биэрэ-биэрэ, бэйэтин
кµннээ±и кыґал±алара санаа-оноо буолалларын сааґылыы сатыы сытта. Онон кэнникинэн олох да уута кітін хаалла. Тібітµгэр
араас санаалар киирэн эрийэн-мускуйан,
тібіті ыалдьан, туран, эмп иґэ сырытта.
Тµннµгµн сабыытын арыйан, ар±аа хайаны
одуулуу турда. Тахсан эрэр кµн маІнайгы
сардаІалара Ытык Хайа туруору ньууругар
тыкпыта бµтµннµµтэ кімµґµнэн оІоґуллубут
курдук кытаран кіґµннэ. Хаґан эрэ Дьэкиим
эппит тылларын ійдіін кэллэ. «Дурда±а
сытан сарсыарда кµн тахсыыта Ытык Хайа
кімµс дуйданара наґаа эриэккэс буолааччы»
диэбиттээ±э. Онно ханна эрэ Дьэкиим кус
кэтэґэн утуйбакка олордо±о эбэтэр, олох
итирэн, мин маннык эрэйдэнэрбин билбэттии
утуйа сытта±а...
Дуунньа µіґэ тыынан ылла, икки
иэдэґинэн хара±ын уута сµµрбµтµн илиитин
кіхсµнэн сотунна. Аргыый хоско киирэн,
о±олорун таІастарын бэрийтэлээтэ, Андрейкатын кууркатын тимэ±э тµспµтµн тигэн биэрдэ уонна, Ленатыгар кофта баайан иґэрин
ситэрээри, баайыытын ылан, диваІІа
олорон букунайбытынан барда. Дуунньа хас
иилэн ылла±ын аайы саІа ойуу оґуора тахсан
иґэриттэн санаата кінін, дууґата сымнаан
истэ, дьиэтин иґэ — кµн тахсыбытыттан
эбитэ дуу, санаата кінньµірбµтµттэн дуу —
сырдаабыкка дылы буолла. Тібітµн ыарыыта
ааґан, хара±а сырдаан, кіхсі кэІээтэ. Сотору
баайан бµтэн, тахсан, ынахтарын ыан киирдэ.
Чаанньыгын оргута уураары туран, Балбаара хотонуттан кэлэн, дьиэтигэр киирбитин
кірін, онно та±ыста.
— Хайа, Дуунньаа, бачча эрдэ ынахтаргын ыы охсон ыыталаатыІ дуу? Мин
Туоґахтам бµгµн туох эрэ буолбут, µлтµ
тэбиэлэнэн аанньа ыаппата. Эрэйинэн
кыаґылаан ыатым.
— Ээ, мин тµµн аанньа утуйбакка эрдэлээтим. Эбиитин тібім ыалдьан сордоото,
эмп иґэммин арыый буолла, билигин да±аны
ыарахан ба±айы.
— Ол барыта санаа±ыттан буолаахтаата±а,
олус санаа±ар ылларбытыІ бэрт буолла±а. Чэ,
наґаа санаа±ын аймаама, этэІІэ буолар ини.
Дьэкиим наґаа оннук кэрээнэ суох аґары
быґыыламмат ини. Син иннин-кэннин

буолара буолуо. Онон мин эмиэ урукку олохпор тіттірµ эргийэрим ол тэІэ буолуохтун.
Байбал, эйиэхэ µтµі тылларыІ, µтµі санааІ
иґин улахан махтал буоллун, аны эн миэхэ
иккистээн айбыт а±ам кэриэтэ буола±ын.
Мантан антах мин саныыр санаабын, олорор
олохпун о±олорбор, кэргэммэр, бар дьоммор
аныам диэн эйиэхэ анда±айабын, онно туоґу
буолаар.
— Тоойуом, Дьэкиим, кытаанах санаа
ылыммыт буоллаххына бэйэ±эр э±эрдэ.
Чэ, кытаат, анда±айбыт тылгын толорорго
кыґалын. ДуунньаІ тіґі эрэ µірээхтиир,
о±олор хайдах эрэ дьоллоноллор.
— Байбал, дьиэлиэххэ.
— Оттон куспут?
— БэйэІ эппитиІ дии, кус кэлиэ да, барыа да диэбитиІ дии. Оттон мин бу олохпор,
иккистээн, саІа кµн кµлµмµрдээн тахсарын,
кини тыкпыт кімµс ыллыгын кітір хаанынан сууйуохпун хайдах эрэ ба±арбаппын.
Кэлин хаґан эрэ киирэн сытыахпыт буолла±а
дии. Чэ, эн хайыыгын? Мин бардахпына
сатаныыґы, санаам тулуппата.
Дьэкиим быґаарыныытыттан бэйэтэ
астынан, кінньµірэн, ис-иґиттэн дьолломмут киґилии быґыытыйда. Байбал
туох да диирэ суох буолан, киґитэ сµргэтэ
кіті±µллµбµтµн кірі-кірі, бµгµІІµ кэпсэтии
таах хаалбата±ыттан астына саныы-саныы,
таба±ын уматтан унаарыта олордо. Хайда±ын
да иґин барсара ордук курдук. Ба±ар, антах
ійдіібіккі иэдээни таґаарыахтара. То±о
эрэ Дьэкиим наґаа долгуйбута, ірі кµµрбµтэ
бэрт.
— Чэ, бээ, хомунуох, мин да±аны
тахсыґар инибин, син салгыІІа сырытта±ым
дии. Хата, тахсан иґэн, аара талах аннынаа±ы
уулары кірµіхпµт, — тіґітµн да иґин, Байбал
діксі да бултуур санаалаа±ын биллэрдэ.
— Хата, инньэ диэ. Уонна µрэххэ уолаттар илимнэрин кірµіхпµт, кірін, балыгын
ылаар диэбиттэрэ. Дьиэбитигэр балык
таах тахсыа этибит буолла±а дии. Байанай
биэрдэ±инэ, ба±ар, бултуйуохпут да±аны, кус
саґан тµґэр сирдэрэ бааллар этэ.
Байбаллаах сып-сап хомунан, сааларын, рюкзактарын сµгэн дьиэлэрин
диэки аттаннылар. Бараары туран, Дьэкиим
иґиирбитигэр, кутуйахтаан, сирэйэ-хара±а
бµтµннµµ буор буолбут Сындыыс талахтар
быыстарыттан тахсан кэлэн, дьонун батыґан
барда...
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быґаарынар буолуохтаах. Мин да±аны тµµнµ
быґа ону-маны ырыта сатаатым. Байбалы
эмиэ олох ірµттэриттэн ааста дии санаабытым, син бачча±а кэлээри ійдіммµтэ. Кэлин
кэпсииригэр «ыараханнык да эрэйдэммитим,
арай эн эрэ эрэлиІ миигин кынаттаабыта» диэбиттээх. Дьэ, онон, Дуунньа, эрэнэ
кµµтэбит эрэ.
— Эрэммитим иґин, хайдах эрэ, кэлэйбитим бэрт быґыылаах. Бу маннык буолуо
диэн, отой тібібір киирбэт. Санаам олох
атыны туойар.
— Айыл±а биґигини итиини-тымныыны
тулуйар, куґа±аны-µчµгэйи араарар гына
айбыт буолла±ына, ону биґи толору
туґаныахтаах буоллахпыт дии. Бу олорор
дьиэбит иґинээ±и эйгэтин биґиги, дьахталлар, оІоруохтаахпыт, итийдэ±инэ сойутан,
тымныйда±ына ититэн, туох эрэ куґа±ан
сабардаата±ына, ону бэйэбитинэн кµінтээн,
кэргэттэрбититтэн тэйитиэхтээхпит, ол
биґиги, дьахталлар, аналбыт-сорукпут. Дьэ,
онно биґиги о±онньотторбут кµµс-кімі,
тирэх буолалларын ситиґиэхтээхпит. Кинилэр ити иґэр-аґыыр буолбуттарыгар
биґиги эмиэ буруйдаах буолуохпут. Ханна
эрэ сыыґа-халты туттуу баар буолуон сіп.
Уруккуну-хойуккуну хостоґон хойохтоспокко эрэ, истиІ-иґирэх сыґыаны µіскэтэн,
ал±аґы бырастыы гына µірэннэхпитинэ,
улахан таптал, дьол-соргу биґиги дьиэбитин
толоруохтаах дии саныыбын.
Дьахталлар чочумча саІата суох олордулар. Истиэнэ чаґытын кэ±этэ сэттэтэ кукууктаата. Балбаара буочукаттан чаанньыгар
уу баґан оргута уурбутун кірін, Дуунньа
былаатын µрдµгэр тµстэ:
— Сэттэ чаас буолла дуу? Тахсан,
о±олору туруортаан оскуола±а ыытыахха,
µірэнэн бµтэллэрэ да чугаґаата.
Тµннµгµнэн кірі олорбут Балбаара:
— Кір эрэ, ол биґиги дьоммут иґэллэр
дуу?..
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— Кинилэр. Байбал, тугу эрэ кэпсээн,
илиитэ кµірэІнэс.
— Ээ, ол мин киґим илиитэ-ата±а
босхо барбыт буолла±ына сµргэтэ кіммµт,
наара тупсубут эбит. Хотуой, арааґа, дьыала
µчµгэйдэппит буолла±а. Чэ, кытаат, тахсан,
чэйгин бэлэмнээ. Јйдіі! КэнниІ барыта
куґа±ан тµµл, инниІ саІа сандаарар кµн.
Эн уґугуннуІ.
— Балбаара, ійдіітµм, улахан махтал.
Дуунньа ааны аргыый сабан тахсан,
дьиэтин диэки эрэллээхтик аа-дьуо хаама
турда...
— Аны хаґан да±аны диэтиІ дуу?
— Аны хаґан да±аны эйигин хомотуомхоргутуом суо±а. Урукку олохпор эргиллибэттии кытаанахтык быґаарынным.
БаччааІІа диэри эрэнэн кэлбит буоллаххына, аны итэ±эйэн кір, — Дьэкиим кэргэнин
ытыґын аргыый сэрэнэн уоґугар да±айан
уураан ылла уонна бэйэтигэр сыґыары тардан ыгатык кууста.
— Дьэкиим, Иирэлээххэ бара сылдьабыт
дуо? Онно бастаан са±аламмыта дии, онтон
аны иккистээн, саІаттан са±алыахха.
— Кырдьык да±аны, бµгµн бара сыл
дьыахп ыт. Иирэлээх биґиги тапталб ыт
биґигэ этэ, эн, кырдьык, сіпкі толкуйдаабыккын.
Дьэкиим Дуунньата кэтэ сылдьар
биґилэ±ин ійдіін кірін, баран, сонун сиэбиттэн кубатын а±алан, урут бэйэтэ отунанмаґынан, бытархай таастарынан киэргэтэн,
Иирэлээххэ сітµілээбит а±ай µрэхтэрин
элгээнин µтµгµннэрбит оІоґугар а±алан
олордон кэбистэ...
Иккиэннэрин санаата билигин Иирэлээхтэригэр буолан турара. Харахтарыгар
кµµлэйдээбит хатыІ чараІнара, сітµілээбит
элгээннэрэ, таптаан кµлµгэр сынньанар,
сири кырсынан сыыллан иґэн ірі µµнэн
тахсыбыт тииттэрэ — барыта иккиэннэрин
кытта ыга ситимнээх буолан олус кµндµтµк
илэ кістµтэлээн аастылар...

Кэрэ¤и

Сулустар су¤умнара
Бастакы олук

Ньурба¡а
О±о сааґым сордоІ, майа±ас, тэІили, хатыыс, сыа
балык таптаан µіскµµр ып-ыраас уулаах Марха ірµс
тірдµгэр турар Дьаархан диэн кытылы кыйа биир уґун
уулуссалаах, ар±аа кытыытыгар Уулаах диэн фермалаах,
хоту диэки Уґунча диэн ойдом олорор ыаллардаах син
балай да улахан дэриэбинэ±э ааспыта. Оччолорго саас
ыґыытаан-хаґыытаан борохуоттар таґа±ас тиэйэн кэлэллэрэ, сорохторо µіґэ ааґаллара. Ол о±олорго кэрэ
да кістµµ буолара. Јрµс уІуор харабыллаах, аґы-µілµ,
таґа±аґы харайар ыскылаат баара.
Сайын кµігµлээн, блесналаан, кус о±олорун атах
сыгынньах ытынан эккирэтэн, ынах хомуйан, ардыгар
а±ам кыл муІхатынан балыктаґан, кыґынын ірµс сыырыттан хайыґарынан сырылаан, саах тэбэн, сэриилэґэ
оонньоон кµммµтµн-дьылбытын барыырбыт. Мо±отой,
бур±аа1 тириитин туттаран киинэ харчыта булунарбыт.
Бороохтуйан истэхпит аайы о±ус сиэтэн, бугул тµгэ±э
харбаан, илим тµґэрсэн, тиргэ иитиґэн, туґах кірін,
дьоммутугар туґа дьон буоларбыт.
1953 сыллаахха «ньолубуой» кылааска ортоку
дэриэбинэ±э турар тµірт кылаастаах оскуола±а µірэнэ
киирбитим. Биґигини Николаев Н.Н., Алексеев Н.Н.,
Батуева А.И. µірэппиттэрэ. Кылааспытыгар бастаан хас
да буолан, онтон тірдµґµ Никифорова Дора, Терентьев
Петя эрэ буолан, 1958 сыллаахха бµтэрбиппит. Маар сэттэ
кылаастаах оскуолатыгар салгыы µірэнэ тахсыбытым.
Тµмµк нэґилиэгэ биґигиттэн сэттэ эрэ биэрэстэлээх
сиргэ баара. Онон, чугас буолан, ірібµл аайы киирэ-тахса
турарым. Интэринээккэ олорон µірэммитим, урууларбыт
Ньургууґаптар олус кыара±астык олороллоро.
Дириэктэринэн Иванов Е.А. диэн бэрт бідіІ
саІалаах, киэІ харахтаах, ортону µрдµнэн уІуохтаах
киґи µлэлиирэ. Кини солбуйааччыта сотору-сотору
1. Бур±аа — кµтэр.
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Май Прокопьевич
ЕМЕЛЬЯНОВ 1946 сыл
лаахха Ньурба I Дьаарханыгар
тіріібµтэ. Магаданнаа±ы
юридическай институту
бµтэриэ±иттэн СР ИДьМыгар араас дуо´унаска, ол и´игэр
уопсастыба±а куттал суох буо
луутун милииссийэтин (МОБ)
начальнигын солбуйааччытынан
тиийэ µлэлээбитэ. Милииссийэ полковнига, РФ ИДьМын
бочуоттаах µлэ´итэ.
Хаартысканан µлµ´µйэн
дьарыктаммыта, куонкурустарга, быыстапкаларга би´ирэммит бэргэн уонна мындыр тµ´эриилэрдээх.
Атын µлµ´µйµµтэ — булт.
Ол ту´унан суруйбут кэпсээннэрэ "Со´уччу кірсµ´µµ" диэн
кинигэ±э тµмµллэн, "Бичиккэ" 2007 сыллаахха "Ґµтээн
µ´µйээннэрэ" диэн серия и´инэн
бэчээттэммиттэрэ.
Май Емельянов бэйэтин
баай ис хо´оонноох оло±ун
чахчыларыгар, билбитигэркірбµтµгэр оло±уран суруйбут
"Сулустар су´умнара" диэн
ахтыы сэ´энэ "Ньурба±а",
"Бµлµµгэ", "Таатта±а", "Уус
Майа±а", "Киин куоракка" диэн
олуктартан турар.
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дьабадьытын болотуогунан соттон ылар,
олус ирдэбиллээх, А±а дойдуну кімµскµµр
Улуу сэрии кыттыылаа±а Спиридонов Е.Е.
этэ. Кини кэлин художественнай училище
дириэктэринэн уґуннук олорбута. Учууталларынан Чой К.А., Лыткина А.А., Гаврильев
Д.П., Васильев И.И., Николаев А.И., о.д.а.
µлэлииллэрэ. Егор Егорович саас аайы µрэх,
ірµс устун о±олору илдьэ походка сылдьара.
Миигин µчµгэйдик уруґуйдуур диэн сылдьыбыт сирдэрбитин бэлиэтэтэн, кээмэйдээн
хаарта оІорторон иґэрэ. Соло-кэм булбакка,
сµрэ±элдьээн да буолуо, кэмигэр оІорон испэккэ µгµстµк уґатарым. Ону ирдэґэн, син
биир оІорторон баран ара±ара. Са±алаабыт
дьыалабын хайаан да бµтэрэрбэр µгµс сыратын биэрбитэ.
Бастаан куруґуокка µірэнэн, онтон
Степанов Геналыын (билигин Геннадий
Мартынович биология наукатын кандидата,
Таатта±а ойуур хаґаайыстыбатын дириэктэринэн µлэлээбитэ) бэйэбит хаартыска±а
дьаныґан туран син тµґэрэр буолбуппут. Ол
идэм кэлин милииссийэ±э µлэлиирбэр олус
кіміліспµтэ. Урут булгуччулаах сэттэ кы
лаас µірэхтээґин этэ. Биґиги сэттэ кылааґы
бµтэрэр сылбытыгар а±ыс кылаастааґын
са±аламмыта. Онон оскуолабыт а±ыс кылаас
таах буола тµспµтэ. Ону этэІІэ бµтэрэн,
оройуон киинигэр Ньурба 1-кы оскуолатыгар
9-с кылааска µірэнэ киирбитим.
Тохсус кылааска µірэнэ сырыттахпына, оччолорго холуобунай ирдэбил инспектора Васильев Н.С. биґиги кылааска
кэлэн, милииссийэ идэтин туґунан бэсиэдэ
оІорбута уонна милииссийэ±э кіміліґµін
ба±алаах о±олору сурунан барбыта. Оскуола±а
бэрт сотору кэминэн милииссийэ эдэр
кіміліґііччµлэрэ диэн этэрээт тэриллибитэ.
Мин онно чилиэнинэн киирбитим. Милииссийэ идэтин олус сібµлээн, кинилэр элбэх
ірµттээх ыытар µлэлэригэр кыттан испитим.
Ґлэґиттэри кытта хас да уорууну арыйсыбытым. Ол иґигэр фотоаппарат уоруутун,
ына±ы уоран сиэґини, ма±аґыынтан харчы
уоруутун, о.д.а. Кэлин милииссийэ иґигэр
бэйэ киґитэ буолбутум.
Тохсус кылааска ыалдьан, кыґын
µірэммэтэ±им. Ол иґин тохсуска иккиґин
µірэммитим. Онус кылаас кэнниттэн интэринээккэ адьас тіріппµттэрэ суох о±олору эрэ
ылбыттара. Тіґі да ийэм, а±ам кырдьа±аста
рын иґин баар буоллахтара дии. Ол иґин
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ХI кылааска µлэлии-µлэлии µірэнэргэ
кµґэллибитим. 1-кы оскуола±а комсомол
маІнайгы сµґµіх тэрилтэтин босхоломмут
сэкирэтээрин дуоґунаґа ол сыл арыллыбыта.
Онно ананан, сыл аІаара курдук µлэлээбитим.
1966 сылл аахха киэґээІІи оскуоланы
ситиґиилээхтик µірэнэн бµтэрээт, дойдубар
тахсыбытым. Ол саас а±ам уґуннук ыалдьан
74 сааґыгар кµн сириттэн арахсыбыта.
Сопхуоска сайын окко сылдьыбытым.
Кµґµн биир сыллаах суоппар идэтигэр Маар
га µірэнэ ыыппыттара. Кыґын, µірэнэр
дьиэбит умайан, µірэх тохтообута. Барыбы
тын биригээдэ±э араартаабыттара: ким мас
кэрдэрэ, ким таґара, сорох пилорама±а
µлэлиирэ. Тутууга сыґыаннаах саастаах уолаттары тµмэн, дьиэ тутуутун са±алаабыттара.
Оттон мин, комсомол сэкирэтээрэ,
тугу гынабын? Училище дириэктэрэ Плотников С.Н. миигин ыІыран ылан, учууталлар сµбэ мунньахтарын быґаарыытын
билиґиннэрбитэ — миигин эркин хаґыатын
эрэдээктэринэн анаабыттар. Бастаан утаа
утарсан, батынан кірдµм да истэ да барбатылар. Ити кэмІэ оскуола±а µірэнэ сылдьан, эрэдээктэринэн элбэхтик µлэлээн,
хаґыат хайдах тахсарын эппинэн-хааммынан
билэрим. Ол иґин уруґуйдьут уолу миэхэ аныылларыгар кірдіспµппµн тутатына
ылыммыттара. Хаартыска±а бэйэм холкутук
тµґэрэрим.
Охсуулаах ыйга кµнµн аайы биирдии
хаґыаты таґаарарбыт. Сарсыарда мас кэрдээччилэри кытта тыраахтарынан барсан,
хаартыска±а тµґэрэн кэлэрим. Кэлээт да
бэчээттиирим. Киэґэ 5 чааска хаґыат кэмигэр тахсара. Худуоґунньук уолум аатын
умнубуппун. ХаІас илиитинэн олус бэркэ,
чуолкайдык туттара, ону-маны тібітµттэн
айан ойуулуура. Саас муус устарга µірэхпин
быґа туттараат, комсомол путевкатынан
милииссийэ±э µлэлии киирбитим. Дьэ, онтон
ыла µлэ тµбµктээ±эр, кутталлаа±ар да уґун
унньуктаах сулууспам са±аламмыта.
Оччолорго милииссийэ начальнигынан А±а дойду Улуу сэриитин кыттыылаа±а
Олесов Н.П. µлэлиирэ. Миигин о±о хоґун
инспекторынан анаабыттара. Ити кэмІэ о±о
хоґо холуобунай ирдэбил иґинэн киирэрэ.
Онон хас быґылаан аайы биґигини умнубаттара. О±о хоґун старшай инспекторынан
Речкунова диэн уопуттаах нуучча дьахтара
µлэлиирэ.
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тэрийбитим. Ити иннинэ, 1-кы оскуола±а
комсомол сэкирэтээринэн µлэлии сылдьан, «Искатель» диэн этэрээт тэриллиитин
кі±µлээбитим. О±олор µксµлэрэ ол этэрээттэн «Орленокка» кэлбиттэрэ.
А±ыйах ыйынан «Орленок» чилиэннэрин оскуола о±олоро бары аа±а билэр да,
толлор да буолбуттара. ПатруллааґыІІа сылдьарбыт, учуокка турар о±олору бэрэбиэр
кэлиирбит, уорааґыны арыйыыга кµµспµт
кыайарынан кыттарбыт. Хамандыырга эрийдим да, суукка хайа ба±арар кэмигэр о±олор
бары а±ыйах мµнµµтэнэн милииссийэ±э баар
буолаллара. Ма±аґыынтан арыгы уоруутун,
КПЗыттан кµрээбит уолу туппуттарын эрэ
ійдµµбµн.
Оччолорго оройуон сэбиэтэ сокуоннай
саастарын ситэ илик о±олор сайыІІы режимнэрин туґунан уураах ылынара. Холобура, уонтан киэґэ уулусса±а, общественнай
миэстэлэргэ улахан киґитэ суох со±ото±ун
о±о сылдьара бобуллара. Итинник дьаґал
билигин Арассыыйа араас муннуктарыгар
ылыллан эрэрэ биґигини, сааґыран эрэр
дьону, µірдэр. Уураах олоххо киириитин
миэст этигэр сылдьан бэрэбиэркэлиирбит. Оннук бэрэбиэркэни сайын биирдэ
уонча буол ан, бэлисипиэтинэн сылдьан,
Чаппанда±а, ДьаархаІІа уонна Маар дэриэбинэтигэр тиийэ ыыппыппыт. Біґµілэк
аттыгар кэлэн, балаакканан тµґэ сытан,
киэґэ бэрэбиэркэ±э тахсарбыт.
«Орленок» этэрээт кі±µлээґининэн
уонна оройуоннаа±ы комсомол кэмитиэтин кімітµнэн Ньурба біґµілэгэр, о±олор
олорор сирдэринэн футболга хамаандалар
кµрэхтэґиилэрин тэрийэн ыыппыппыт.
Олус кіхтііхтµк барбыта. Ол кµрэхтэґиини
киинэ±э устан, бэйэм оІорон, о±олорго
кірдірбµтµм.
Сылы кыайбат кэм иґигэр алта «Орленок» чилиэннэрэ ИДьМ бочуотунай грамотатынан на±араадаламмыттара. Армия±а сырыттахпына, «Орленок» урукку чилиэннэрэ бары
µірэхтэрин бµтэрэн ким µірэнэ, ким µлэлии
тар±аспыт этилэр. Кэлин Осипов Валераны,
Иннокентьев Афоняны, Жирков Мишаны, Васильев Володяны кірсµтэлээбитим.
Бары улахан µлэґит дьон буолбут этилэр.
Милииссийэ±э ким да µлэлии киирбэтэх
этэ. Арай Шестопалова Валя, юридическайы
бµтэрэн, Ленинградка судьуйанан µлэлиир
сурахтаа±а.

Николай Петрович, µрдээн, биґигиттэн
барбыта. Кини оннугар начальнигынан Чикачев И.Г. диэн нууччатыІы хатыІыр киґи
ананан кэлбитэ. Биирдэ дьурууґунайдыы
олордохпуна бэйэтэ устар баржа капитана кэлэн, шкиперэ ууга тµспµтµн туґунан
тыллаата: «Баржа тумсугар улахан холуочук
кустары ыта олорбута. Биирдэ кірбµтµм
киґим суох буолбут этэ...» — диэн. Иккиэ
йэхтэр эбит. Табаарыґын сµтэрэн ытамньыйа
турар киґини наґаа аґынным, олордон
сайабылыанньа суруйтардым. Ол олордохпутуна начальник Иван Гаврильевич тµбэґэ
кэлэн ыйыталаста, бэйэІ ілірбµтµІ буолуо
диэн сирэйгэ-харахха аста уонна киґибин
хаайарга сорудахтаата. Тіґі да аґыннарбын
дьаґалы толорорго тиийдим. Суґаллык тэриллибит біліх быґылаан буолбут сирин
чинчийэн кэлбитэ. Тіґі да баржа ыраастык
сууллубутун иґин, быыска-арыкка сыстан
хаалбыт хаан таммахтарын булбут этилэр.
Онтон уґаабакка шкипер ілµгэ кістµбµтэ.
Экспертиза тµмµгµнэн капитан буруйдаа±а,
ытан ілірбµтэ дакаастанан уґун болдьоххо
сууттаммыта. Бастакы билсиґии ійдібµлэ
барыта кырдьык буолбатын аан бастаан
итиннэ билбитим.
Олунньу ый бµтµµтэ Ивано-Франковск
диэн Украина куоратыгар икки ыйдаах о±о
хоґун инспектордарын кууруґугар µірэнэ
ыыппыттара. Сойуус араас муннуктарыттан 40-ча буолан милииссийэ оскуолатын
хаґаарыматыгар олорон µірэммиппит.
Кууруґу, санаабар, бэрт тµргэнник µірэнэн
бµтэрээт, Дьокуускайга кэлбитим. ИДьМ
урут общественнай бэрээдэги харыстыыр
министиэристибэ (МООП) диэн этэ. Оччолорго ИДьМ каадырга отделыгар милииссийэ
лейтенана Сосин Т.Н. µлэлиирэ. Кини:
— Москубалар эйиэхэ эписиэр бастакы
чыынын иІэрэри сэбиэскэй армия кэккэтигэр сулууспалаабатаххынан аккаастаатылар. Онон хаалан наймыламмыт µлэґит
быґыытынан салгыы µлэлиэххин сіп, —
диэн быґааран биэрдэ.
Ба±а, эрчим, кыра µірэх да баарын
µрдµнэн Ньурба±а µлэбиттэн уурайан тиийбитим. Оччолорго соло, чыын эІин диэни
улаханнык араарбата±ым иґин, форма кэтэргэ ыт ба±алаа±ым.
Ити милииссийэ±э µлэлээбит кылгас
кэммэр «Орленок» диэн, 7-8-9-с кылаас
о±олоруттан талан, оперативнай этэрээт
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Ити кэм ааспыта быданнаата, µлэлээбит
кэмим кырата да бэрдэ. Онон бииргэ
µлэлээбиттэрбин умнуталаан да бардым. Мин
ійдµµрбµнэн ол кэмІэ холуобунай ирдэбилгэ
Васильев Н.С., Сагайдак Н.В., ГАИ инспекторынан Слепцов П.И., араас дуоґунаска
Евсеев В.К., Ефремов Н.А., Васильев Н.П.,
Андреев М.М., Иванов Р.А., Донской И.С.,
Николаев С.И., Николаев Н.Н., Семенов
Н.Х., Афанасьев Е.П., Антонов Н.Г., Филиппов Михаил, Григорьев Г.В., Ким-Ир-Сен,
о.д.а. µлэлээбиттэрэ.
Сылын аайы призывной хамыыґыйаны
ба±аран туран барарым да сыыйан иґэллэрэ. 23
сааспар биирдэ доруобуйам туруга, дьэ, кінін,
армия±а ыІырыллыбытым. 1971 сыллаахха
кыґын иэспин толорон эргиллибитим.
Уґун, дьаныардаах бэрэбиэркэ кэнниттэн тохсунньуга государство±а куттал суох
буолуутун кэмитиэтин (КГБ) Ньурбатаа±ы
салаатыгар суоппарынан µлэ±э ылбыттара.
Сверхсрочник буолан, младшай сержант
чыыннаах этим, онтон сержант буолбутум. Начальниктарынан Корнилов П.П., Бурнашов
Н.Н., опердарынан Ражновскай М.И. уонна
Данилов В.П., сэкирэтээр-бухгалтерынан
Протопопова Р.А. µлэлээбиттэрэ. РайПО
дьиэтигэр хонтуоралаах этибит. Бµлµµ, Ґіґээ
Бµлµµ уонна Сунтаар оройуоннарын хабан,
сайынын тµргэн сырыылаах «Ракета» теплоходунан, кыґынын мин сµµрдэр ГАЗ-69 биэс
миэстэлээх массыынабынан командировка±а
сылдьаллара.
Кинилэртэн Бµтµн Сойуустаа±ы кэтэхтэн µірэнии Москубатаа±ы юридичес
кай институтун Магаданнаа±ы салаатыгар
µірэнэ киирбитим. Бастакы куурустан
бµтэриэхпитигэр диэри Альбина Ариносова, Оля Башкирова уонна Люда Давыдова
буолан бииргэ µірэммиппит. Биґигиттэн
алын куурустарга Ирина Шахурдина, Света
Охлопкова, Маша Находкина, Валя Хорулинская, Николай Яковлев, Гаврил Федоров, Галактион Руфов, Георгий Николаев
µірэммиттэрэ. Георгий Јлµіхµмэ±э прокуратура силиэдэбэтэлинэн µлэлии сылдьан,
быґылааІІа баран иґэн суорума суолламмыта. Бары бииргэ тутуґан сылдьыбыппыт.
Ол ситиммитин билигин да кµндµтµк саныыбыт. Бары суут, прокуратура µлэґиттэрэ
буолбуттара, арай мин эрэ милииссийэни
талбытым. Ґґµс кууруґу бµтэрээт, 1974
сыллаахха сайын Бµлµµ куоратыгар холуобу52

най ирдэбил инспекторынан ананан µлэлии
барбытым. Итинтэн ыла дойдубар сылдьар
ыалдьыппын, хонор хоноґобун.

ТҐҐл
Уон биирис кылааска Ньурба±а тутуу тэрилтэтигэр µлэ±э киирэн, дьиэ куортамнаґан
киэґээІІи оскуола±а кіспµтµм. Икки сыл
бииргэ µірэммит о±олорбуттан тэйиэхпин
ба±арбатарбын да, арахсарга кµґэллибитим.
КиэґээІІи, µлэґит дьон оскуолатын дириэк
тэринэн Егоров М.С. µлэлиирэ. МаІан баттахтаах, мааны, кырдьа±ас киґи этэ.
Сааґыары сайын 1966 сыллаахха орто
µірэ±и бµтэрэрбит бу тиийэн кэлбитэ,
госэкзамеІІа бэлэмнэнии са±аламмыта.
Ґрдµкµ кылааска µчµгэйдик µірэммит буолан, бастакы экзаменнары кыґал±ата суох
туттарбытым. Онтон химия µірэ±э тиийэн
кэлбитэ. Органическай химия±а онуска µірэнэ
сылдьан, учууталбын кытта туохха эрэ сатас
пакка мілтіхтµк µірэммитим. Билигин кэлэн
ійдіітіххі, учуутал хас буолуой, эн кинилиин
биир тылы булуохтааххын, иллэґэр суолу тобулуохтааххын. Онтум баара майгым туруорута
тэптэ±э, о±о уйан, кылгас санаата хотто±о. Ол
иґин экзаментан олус куттанарым. Дьаныґан
туран, кµµскэ дьарыктаммытым.
Экзамен иннинээ±и тµµн аа±а сытан
сылайан утуйан хаалбыппын. Ол сытан,
сарсыарданан арай тµµл тµґµµбµн. Химия
экзамена буола турар дии саныыбын. Миэхэ
8 нµімэрдээх билиэт тиксибит. Ол онтон
уґуктан кэллим. Сарсыарда 5 чааґы саІа
ааґан эрэрэ. «Туох дьикти тµµлµн тµґээтэ±им
буолла?..» диэн санаалаах ойон турдум.
Хаґан да тµµлбµн тойонноон кірііччµм
суох. Ол эрэн, химияттан саллан тугу да
итэ±эйиэх курдугум. «Арай, кырдьык, ити
билиэт тµбэстин? Билбэтэххэ кыґыы дии.
Бээрэ, туох туґунан этэй?» — дии санаан,
8-с билиэти булан, чуолкайдык билиэхпэр
диэри µірэттим. Кірбµтµм, халлаан іссі да
эрдэ этэ. Ол иґин атын билиэттэри эмиэ
µрдµнэн-аннынан кірі тµстµм.
Экзамен са±аланыа быдан иннинэ
оскуолабар тиийдим. Бары да куттанар курдукпут. Экзамен кэмигэр са±аланан о±олор
киирэн туттаран µірэн-кітін тахсан истилэр.
Арай Петров Миша биґикки экзамеІІа киириэхчэ киирбэккэ саараІныы сырыттыбыт.
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сан, 5-кэ эппиэттээтэ. Кини кэнниттэн мин
эмиэ 5-кэ эппиэттээн, учууталбын улаханнык
соґуттум. Кырдьа±ас учуутал эппиэппиттэн
астынан дуу эбэтэр ким эмэ ыйытыылаа±а
дуу диэбиттии олорор учууталлар диэки
хайыста.
Онон оскуоланы орто сыаната суох
бµтэрбитим. Уонна итинник чуолкай сирэйинэн тµµлµ кірбµппµн ійдіібіппµн. Арай
бултуу сылдьан, таайтаран, биирдэ тµґээн
турардаахпын. Ол туґунан кэпсээн буолара
буолуо.

О±олор а±ыйаан бардылар, эбиэт чугаґаата.
Петров, дьэ, эр санааны ылынан, чуумпу
хос аанын сэрэнэн аґаат, иґирдьэ мэлис
гынан хаалла. Лаппа а±ыйаатыбыт. Чочумча
тура тµґээт, Револий Иванов хара±а сыр
даан мичилийэн тахсаатын кытта тоІсуйан
иґирдьэ киирдим. Кірбµтµм утары турар
кыґыл сукуна сабыылаах уґун остуолга ким
да суо±а. Арай билиэттэр тар±анан сыталлар.
Учууталбыт Венера Петровна, хатыІыр,
саастаах нуучча дьахтара, о±олору кірі-истэ
сылдьар:
— Емельянов, ааґан, билиэттэ ыл, —
диэтэ.
Остуолга кэллим да харахпын быґа
симээт, биир билиэти сулбу тардан ыллым.
Кірбµтµм 4-с эбит. Испэр, «3-кэ ба±ас эппиэттиир инибин» диэн, эрэх-турах сананным.
Учууталым:
— Билиэт ыллыІ дуо? Оччо±о олорон
бэлэмнэн, — диэт, остуол аттыгар кэлэ
да сылдьыбакка о±олору кытта тугу эрэ
быґаарсан барда.
Миша аттыгар тиийэн олорунан кэбис
тим. Сарсыарда билиэттэри син хатылаабыт
буолан, тібібір киирбити суруйа охсоору,
уруучука ылааппын кытта Петров:
— Май, хаґыс билиэтий? — диэн кулгаахпар сибигинэйдэ.
— Тірдµс.
— Атастаґыахха! — киґим саІата ыгылыйбыт, билиэтин ыла охсоот, мин диэки
куду аста.
— Сурунаалга бэлиэтии илик дуо?
— Суох, суох.
Онно кірбµтµм, 8-с билиэт эбит. Мин
саІата суох билиэппин ылан, кини диэки
астым. Киґим билиэтин ылаат, сµрµн-сµрµн
іттµн бэлиэтэммитинэн бардым. Ити кэмІэ
учууталбыт оннугар кэлэн:
— Петров, хаґыс билиэтий?
— Тірдµс.
— Емельянов?
— Ахсыс.
— БэлэмнэниІ, — диэт, сурунаалга
бэлиэ туруортаата.
— Мин эппиэттииргэ бэлэммин, — Пет
ров илиитин уунан туран кэллэ.
Учууталбыт кини олорон іссі бэлэмнэнэригэр, ыксаабатыгар сµбэлээтэ. Кэлин
билбитим, Петров биэс инники билиэти
µчµгэйдик µірэтэн кэлбит эбит. Сотору тах-

Сулууспа¡а с£б£ суох
Милииссийэ±э µлэлиир бигэ санаалаах
орто оскуоланы бµтэрбитим. Армия эрэ кэнниттэн онно ылаллар. Јссі оскуола±а µірэнэ
сылдьан призывной хамыыґыйаны хаста да
барбытым да доруобуйам туругунан сыыйан
испиттэрэ. Бµтэґигэр, армияттан босхолоон,
олох да кыґыл билиэти туттарбыттара. Онно
сурулларынан сэрии буолуор диэри сулууспалыырым бобуллара.
Урут тµґэн кэпсээтэххэ, улахан уолум
Ваня µрдµк µірэх байыаннай кафедратын
ааспыта. Син сулууспалаабыт тэІэ буолбута.
Оттон кыра уолум Проня 22-гэр, олох доруобай уол ата±ынан сыыллан (кыратыгар
ата±ын тойон эрбэ±ин ілірбµтэ), бэйэм
курдук кыґыл билиэттэннэ.
Биґиги кэммитигэр кыргыттар армия±а
сулууспалаабатах уолу кытта билсэ да сатаабаттара уонна Ийэ дойдугар мµччµрµйбэт
иэґиІ да буолла±а дии. ТугуІ эрэ итэ±эс
курдук сананарыІ.
Ба±ам хоту милииссийэ±э оскуола кэнниттэн µлэлээн кірбµтµм да, москубалар
армия±а сулууспалаабатах диэн тордуохтаґан,
милииссийэттэн барарга кµґэллибитим.
Ол эрэн, тіннін сулууспалыыр ба±ам іссі
кµµґµрбµтэ. Тіґі да оскуола±а сылдьан, физкультураттан босхолоннорбун, спортан отойдуун тэйбэтэ±им. Бэйэм кыралаан, дьиэбэр
физкультуранан дьарыктанарым. Сайынын
тµµнµ быґа волейболлуурбут, кірµстэрбит
эрэ атах оонньуурбут.
Саас, кµґµн армия±а ыІырыы са±а
ланнар эрэ военкомакка биир бастакынан
тиийэрим:
— Доруобайбын, армия±а ылыІ! — диирим да сыыйан иґэллэрэ.
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Интэринээккэ олорон µірэммит буолан, сыыстарыы, тоІуу-хатыы ханна ба
рыай: кµімэйим, балталарым, илиим, ата±ым
сµґµіхтэрэ биллэрдик ыалдьаллара.
1969 сыллаахха саас КазахстаІІа комсомол биллэрбит кµргµім тутуутугар µлэлии
сылдьан, дьэ, доруобуйам кінін, армия±а
ыІырыллар буолбутум. Ити итии дойдуга
сатаан тулуйан сулууспалыырым саарбах буолан, бэрт тиэтэлинэн дойдулаабыппыт. Саас
кы барааччылары куоттаран тиийэн, кµґµн
24 сааспар сылдьан ыІырыллыбытым.
Оччолорго саха о±олоро сµнньµнэн
Забайкальскай байыаннай уокурукка сулууспалыыллара. Биґигини Шерловая Гора
станция±а поеґынан илдьэн тµґэрбиттэрэ.
Онно саллаат маІнайгы сµрэхтэниитин
барбыппыт. Киэґэ, сарсыарда аайы хамаан
данан утуйуу-туруу са±аламмыта, туох барыта хамаанданан оІоґуллара, тµргэІІэ
сыгынньахтанан сытыы, соґуччу ойон
туран таІныы кµннээ±и олох нуормата
буолбуттара. Сікµµндэ хойутаатаххына
уочараты таґынан нэрээт биэрэллэрэ.
Холобур, туалеты, хаґаарыманы сууйуу,
хортуоска ыраастааґына, о.д.а. кирдээх,
ыарахан µлэлэри сержаннар син толкуйдуур
буолаллара. Дьиэтээ±и нус бааччы олохпут
тосту уларыйбыта. Сарсыарда аайы хас
да биэрэстэни сµµрµµ, кµнµ быґа плацка
тіттірµ-таары хаамыы, чиэс биэриитэ, кэлин
саалаах хамнанааґыннар, сыыллыылар, сыал
ытааґыннара, о.д.а. саллаат тµбµктээх µірэ±э
са±аламмыта.
Ньурбаттан сэттэ саха уола биир чааска
тµбэґэн сулууспалаабыппыт: Никифоров
Валера, Афанасьев Толя, Ксенофонтов
Петя, Николаев Миша, Семенов Вася уонна
Акимов Коля буоламмыт. Саха сириттэн
сылдьар уолаттар ³сс³ элбэхтэрэ. Ордук
Ленскэйтэн сылдьар Мишка Балаевы саныыбын. Биґигиттэн µрдµк уІуохтаах, кэтит
сарыннаах, кісті сылдьар былларытта±ас
быччыІнардаах, чахчы остуоруйа±а кэпсэнэр
нуучча бухатыырын санатара. Ол эрэн, о±олуу
эйэ±эс майгылаа±а, охсуґуу диэни билбэтэ.
Афанасьев Толяны µтµктэн, турникка «кµнµ»
эргитэрэ. Ыйааґыныттан турникпыт хамсаан
хаалара.
Ленскэйгэ командировка±а сылдьан,
Южнай Юня±а 90-с сыллар ортолоругар Балаевтаахха охсуллан ааспыттаахпын.
— Тамара±ын дуо? — дьиэлэрин булан
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тоІсуйбуппар тахсыбыт нуучча дьахтарыттан
ыйыттым, кини Мишалыын армия±а сылдьан
холбоспуттара.
— Мин. Оттон эн кимІиний? — милииссийэ полковнига формалаах киґиэхэ
рядовой Емельянов хайдах да майгыннаабата
чуолкай.
— Хаґаайын Балаев ханнаный? — ыйытыыга ыйытыынан хоруйдааччы буоллум.
— Ына±ын уулата ірµскэ киирбитэ,
— кµµлэттэн тµспэккэ миигин µірэтэрдии
тонолуччу кірін туран, хаґаайка хардарда.
Онтон тугу эрэ тиэргэІІэ тутталларын
кірін ыйыталаспыппар:
— Миша хортуоска харайар кыра дьиэ
тутта сылдьар, — диэтэ.
Кірдіхпµнэ, Тамара «туохха кэлбит
милииссийэний, Миша мас кіні киґи ээ,
тугу оІордо±ой...» диэн курдук санаа±а тµстэ.
Мин диэки атыллыах курдук гынан иґэн:
— Уой! Билигин Мишаны илдьимэІ!
Баґаалыста, хаалларан тутуутун бµтэттэриІ!
— диэтэ.
— Кірµіхпµт. Балаевы кытта кэпсэтэн
баран, биирдэ быґаарыам, — диэн саІа
дьээбэлэнэн ыарыах-чэпчиэх курдук буолбутум Миша суоппартан истэн, тиэргэІІэ
кµлбµтµнэн бу киирэн кэллэ.
Эмиэ онно олорор бииргэ сулууспалаабыт уолбутун Авдеев Витяны ыІыран,
армия±а сылдьыбыт сылларбытын санаанахтан ааспыппыт.
Биґиги сэттиэн бииргэ тутуґан сылдьыбыппыт. Бары орто µірэхтээх уонна
іссі суоппар идэлээх этибит. Ону ааґан,
Афанасьев, Никифоров уонна Ксенофонтов
кµµстээх боксердар этилэр, уокурукка тии
йэ кытталлара. Автовзводка тµбэґэн, бас
таан, тустаах µірэ±и барбыппыт. Онтон 500
биэрэстэлээх маршынан кылгас µірэхпитин
тµмµктээбиппит. Ол эрэ кэнниттэн хас биир
диибитигэр бирикээґинэн массыыналары
сыґыарбыттара.
Миэхэ ЗИЛ-157 базатыгар оІоґуллубут
массыыналары ірімµіннµµр мастерскойу
биэрбиттэрэ. Будката дьиэ иґин курдуга. Сиргэ-уокка ірімµіннµµргэ аналлаах
µµттµµр, эрбиир, быґар, абырахтыыр, сууйар
тэриллэртэн са±алаан, сыбааркатыгар тиийэ
туох барыта баара. Ґчµгэйэ диэн таґыттан
µрдµк кµµрµµлээх уокка быґа холбонуохха
сібі. Онон электричество уотуттан хортуоска, эт ыґаарылаан абыранарбыт. Су-
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начальнига, эйэ±эс киґи буолан, тэІІэ
кэпсэтэрэ.
Чааспар комсомол бастакы сµґµіх тэрилтэтин солбуйар сэкирэтээринэн талбыттара. Сэкирэтээринэн Томмоттон сылдьар
нуучча уола Славка Савельевы талбыппыт.
Кэлин кини партия±а киирэн, миигин комсомол сэкирэтээринэн талбыттара. Билигин
да сибээспитин быспаппыт. Ааспыт кыґын
ірµсчµттэр (речниктэр) µбµлµійдэригэр
кэлэ сылдьыбыта. Командировка±а сылдьан,
дьиэтигэр хаста да сылдьыбытым. Теплоход капитанынан µлэлээбитэ ыраатта. Саас
аайы Аллан устун сынньана, хаартыска±а
тµґэрэ ыІыра сатаабыта да тµгэн булан
сылдьыбата±ым.
Бастакы кыґыммытыгар биґиги дембеллэрбит таґынаа±ы стройбаттары кытта
«аґаан» баран, тыл-тылларыгар киирсибэккэлэр улахан кµргµімнээх охсуґууну
тэрийбиттэрэ. Биґиги а±ыйахпыт бэрт этэ.
Хата, тутатына чааспыт дьу´уурунайа кэлэн,
бэстилиэтинэн салгыны ытыалаан, хомуур
охсуґуу тахсыа±ын кэмигэр тохтоппута. Ол
да буоллар, хаґаарымабыт тµннµктэрэ µлтµ
сынньыллыбыттара. Икки іттµттэн хас да
киґи эмсэ±элээн, госпитальга киирбиттэрэ.
Ыйтан ордук тимир оґо±унан олорбуппут,
тоІуу бі±інµ тоІмуппут. Халлаан сылыйан
абыраабыта.
Саас дембеллэр биґигини кэккэлэтэн
баран:
— Ким матасыыкыл бырааптаа±ый? —
диэн ыйыттылар.
Ким да саІарбата. Тохтуу тµґэн баран,
доргуччу:
— Мин! — диэтим.
— Кэккэттэн та±ыс! — диэн соруйдулар.
Тахсан, кэккэм диэки эргийэн баран,
турдум.
— КіІµлµІ баар дуо? — диэн нуучча
сержана кэлэн ыйыталаста.
— Дьиэбэр хаалларбытым.
— Тµргэнник ыллаттар, — диэн сорудахтаата.
Сотору кэминэн матасыыкылы ыытар
кіІµлµм кэлбитэ. Миэхэ К-750 диэн µс
кіліґілііх байыаннай матасыыкылы эбии
сыґыарбыттара. Кэлээскэлээх матасыыкылы ыыта µірµйэ±им суох буолан, маІнай
утаа эрэйдэммитим. Ол эрэн, тµргэнник
µірэппиттэрэ. Политотдел начальнига ма

лууспалыы тиийиэм іссі икки сыл иннинэ
суоппардаабыт буолан, саІа быраабы ылбыт 18-таах уолаттарга тэІнээтэххэ, улахан
уопуттаа±ынан аа±аллара.
Автовзвод хамандыырынан саІа ветеринар µірэ±ин бµтэрбит лейтенаны анаабыттара.
Армия±а эрэ итинник буолуон сіп. То±о диэтэххэ, билбэт буоллаххына — µірэтиэхтэрэ,
ба±арбат да буоллаххына — кµґэйиэхтэрэ.
Техника±а туох да сыґыана, саІата-иІэтэ
суох олох сэмэй, кыра уІуохтаах нуучча
уола этэ. Ол иґин миигин киниэхэ солбу
йааччынан анаабыттара. Суоппардар кинини
хайдах сібµлээбиттэринэн албынныыллара:
чµмэчитин да булкуйаллара, уотун µллэрэр
роторын да усталлара, релетин да хамсаталлара, аккумуляторын да араараллара.
Киґилии сыґыаннаґыар диэри элбэхтик
эрэйдээбиттэрэ.
Тиийбит кыґыммытыгар биирдэ таґыр
дьа кэчигирэтэн баран, ханнык эрэ дембель:
— Ким бэчээттиир массыыІка±а сатаан
охсоруй? — диэн ыйытта.
Ким да саІарбата. Онуоха улаханнык:
— Мин, — диэтим.
— Кэккэттэн та±ыс, — диэн хамаандалаат, кэлэн ыйыталаста уонна батыґыннаран
штабка илдьэ барда.
Хоско киирэн, остуолга турар массыыІка
диэки ыйда:
— Баран олор уонна кумаа±ыта ылан бэчээттээ, — диэт, байыаннай чаас нµімэрин,
хамандыырын солотун уонна араспаанньатын суруйтарда.
Милииссийэ±э µлэлии сылдьан, докумуоннары бэчээттии µірэммит буолан, икки
илиибинэн табыгыратан кэбистим. Киґим
сіхті да, астынна да быґыылаа±а:
— Олор, — диэт, тахсан барда.
Бэйэтэ аІаар илиитинэн бэчээттиирэ.
Эмиэ µірэппиттэр быґыылаа±а. Сонно атын
хостон штаб начальнигын лейтенант Танаевскайы ыІыран киллэрдэ:
— Миигин солбуйар киґини буллум,
рядовой Емельянов, — диэн миигин би
лиґиннэрдэ.
Кинини ыытан баран, Танаевскай
µірэ±им, дьонум-сэргэм туґунан ыйыталаста.
Штабка µлэлиир буоллум. Кыґыны быґа
сылаас сиргэ сулууспалаан абыраммытым.
Эрдэ туруу, хамаанданан сытыы-утуйуу миигин улаханнык таарыйбат буолбута. Штаб
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йор Подгорнайы таґар буолбутум. Георгий
Васильевич орто уІуохтаах, долгуннурар
кугас баттахтаах, кэлбит-барбыт, эппиттыыммыт, кµµстээх куоластаах, арыгыттан
кэбис диэбэт, кыргыттартан кыбыстыбат,
чахчы, нуучча эписиэрэ этэ. Кинини кытта
араас мµччµргэннээх сырыыларбыт µгµс этэ
да, миигин кимиэхэ да тыыттарбата±а, мин
да кинини тµґэн биэрбэтэ±им.
Биирдэ сайын гарнизон бµттµµн ба
йыаннай µірэ±э са±аланна. Сарсыарда ааттаах эрдэ ойутан туруоран, биґиги чааспыт
иннигэр бойобуой соругу туруордулар: икки
суукка иґинэн этиллибит квадракка тиийэн,
«бааґырбыт» саллааттары эмтиир госпиталы
тэрийэргэ. Бэрт тµргэнник, кіс госпиталы
тиэйээт, бара турдубут. Айан кытаанах этэ.
Јссі ордук миэхэ ыарахана. Мин матасыыкылбар штаб сибээскэ сылдьар эписиэрин
олордубуттара. Суолга кэтэр аналлаах
ачыкым кіліґµннэнэрин, быыллыйарын
иґин чааспар хаалларан барбытым. Онтубун ара±аат да суохтаабытым. Биґиги штаб
µлэґиттэрэ буолан туран, бастакы сорукпутунан хаартанан салайтаран, туора-маары
сылдьан бириэмэни сµтэрбэккэ эрэ, чопчу
ыйыллыбыт сиргэ чааспытын тириэрдиэхтээхпит. Ол инниттэн сирдээн, инники
иґэрбит. Старшай лейтенант сотору-сотору
барар хайысхабытын штаб µлэґиттэрин
кытта чуолкайдаґара. Суол арахсыытыгар
тохтоон, кыракый кыґыл былаа±ынан суолларын ыйан биэрэрим. Бµтэґик массыына
ааспытын кэннэ эмиэ бэрт уґун субур±аны
ситэн, инники айанныырбыт. Тµµн утуйбакка утуктаан, быылга харахпын быґа сиэтэн,
суолбун нэґиилэ кірірµм.
Арай баран иґэр суолбут кыракый
дэриэбинэ иґинэн киирэн ааста. Ону
ыйан кірдірііт, эмиэ субур±абытын ситэн, ойо±олуу сµµрдэн иґэн, эмискэ иннибэр аґа±ас холуодьас сытарын кµдэрик
быыґынан кірі биэрдим. Чугаґа бэрт буолан, толкуйдуур тµгэн суо±а. Эмискэ кэлээс
кэбин ірі кіті±ііт, икки эрэ кіліґінін
холуодьас модьо±отун µктэтэн, уІуор биирдэ
баар буола тµстµм. Эписиэрим алдьархай
буоларыттан кыл мµччµ быыґанан, харыс
тыыр сабыы анныттан фуражката элэІниир,
ачыкыта эрэ килбэІниир. Астынан буолуо,
тойон тарба±ын ірі кіті±ін хай±аан ылла
бадахтаах.
Матасыыкылланаат да, иллэІ кэммэр
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икки кіліґінін сылдьарга эрчиллибитим.
Ханна эрэ итинник айанныахха сібµн
кірбµттээхпин. Јссі баран иґэн, саппаас
кіліґілірµн уларытыммыттара. Икки
кіліґінін холкутук кылгас кэмІэ сыл
дьыахха сіп эбит этэ. Арай салгынын арыыта
тохторо уонна, дьоннордоох буоллаххына,
кэлин кіліґітµн спицалара быґа баран
эрэйдиирэ.
Биир сиргэ кэлэн тохтобул биллэрдилэр. Саллааттар охсуллубут от курдук сиргэ
охтон тµґээт, муннулара тыаґаабытынан
барда. Киґилии сынньаммакка айаннаабыппыт иккис сууккатыгар барда. Мин эмиэ
матасыыкылым аттыгар сыттым да утуйан
хааллым. Санаабар саІардыы нуктаан эрдэхпинэ: «ТуруІ!» — диэн хамаанда дуораґыйда.
Чаґыбын кірбµтµм — чаас аІаара эрэ утуйбуппут. Штабка суолбутун чуолкайдаабыттар,
салгыы айаннааґын буолла. Кµнµс тиийиэхтээх сирбитигэр сіпкі кэлэн, кіс госпиталы
тардыбытынан бардылар. Истиэп иґэ балааккаларынан биирдэ туола тµстэ. Чугас «сэрии»
буола турар сибикитэ биллибитэ. Орудиялар
ытыалыыллара, снарядтар эстэн дэлби бараллара, сэрии біртілµіттэрэ тойон аґыыка курдук сири эрэ µрдµнэн кµпсµйэн ааґаллара.
Кылгас кэмІэ утуйа тµґэн ыллым. Кіс
госпиталь бэлэм буолаатын кытта бµттµµн
стройдааґыны биллэрдилэр. Ол турдахпытына ким эрэ суох µґµ диэн сурах тар±анна.
Хамандыырдар дьоннорун испииґэгинэн
биир-биир аа±ыталаан бардылар.
Биґиги икки сылга ыІырыллыбыт
буоллахпытына, бµтэґик µґµс сылларын
сулууспалаан бµтэллэрэ а±ыйах ый хаалбыт
дембеллэр бааллара. СаІа сокуонунан сулуус
па болдьо±о µс сылтан икки сыл буолбута.
Олортон хас да саха уолун кытта биґиги ыкса
табаарыстаспыппыт. Мин саастыылаа±ым
хоп-хойуу хара хаастаах бааґынай уола
Ульянов Борис — Ґіґээ Бµлµµттэн, Савватеев Афоня (олус µчµгэйдик уруґуйдуура,
Саха сирин туґунан бэртээхэй истиэндэни
оІорбута) уонна Толстяков Федя Дьокуускай
эІээриттэн сылдьаллара. Оттон Малышев
Вася, Халыев Демьян, Луковцев Аркадий,
Афанасьев Артем Тааттаттан ыІырыллыбыт
этилэр. Барыларын кытта билиІІэ диэри
билсиґэбит.
Саллааттары аа±ыы тµмµгэр Афанасьев
Артем суо±а чуолкайдаммыта. Бµтэґик тохтобулга диэри кини баара. От быыґыгар тµґэн
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туґунан эбэ-саба кэпсиирин µгµстµк истэр
буоларым.
Ити µірэ±инэн туґанан, штабка матасыыкылым улахан ірімµіІІэ наадыйарын
туґунан рапорт тµґэрбитим. Ону ылынан,
миигин матасыыкылбын кытта Улан-Удэ
байыаннай собуотугар поеґынан ыыппыттара. Матасыыкылбын туттараат, хата, УланУдэ±а, Иркутскайга кµµлэйдээн кэлбитим.
Кэлээт да, атырдьах ыйын ортотугар
Ленинградтаа±ы ССРС ИДьМ-тын политическай училищетыгар туттарса барарбын
кіІµллээбиттэрэ. Поеґынан айаннаабытым.
Кµґµн буолан, тохтобул аайы фрукта дэлэйэ.
Ону минньигэґиргээн уонна сыаната да
чэпчэки буолан астына сиэбитим. Аара иґим
ыалдьан барда. Кимнээх эрэ нэґиилэ сытар
киґини «норуот ньыматынан эмтиибит» диэн
ааттаан кырыылаах ыстакааІІа перецтээх
µрµІ арыгыны кутан биэрбиттэрин µтµірэр
ба±аттан биир тыынынан тµґэрэн кэбиспитим... Ити кэннэ Ленинградка диэри кыра
хосторун босхолообото±ум.
Ленинградка тохтуур станциябытыгар суґал кімі миигин ылаары кэтэґэн
турара. Илдьэн, байыаннай клиническэй
госпитальга укпуттара. Ыарыґахтар кэпсииллэринэн манна іссі Суворов са±аттан
эмтэнэллэр эбит. А±ыйах хонугунан палаатабар тура сылдьар буолбутум. Кэлин
госпиталь олбуорун иґигэр ону-маны
µлэлэтэр буолбуттара. Бэрт эргэ буолан баран, олус µчµгэй ис туруктаах балыыґа этэ.
Элбэх балыыґа±а сыта сырыттым да, ити
госпитальга билбит икки тµгэммин хаґан да
умнубаппын. Бастакытынан, кµнµс утуйар
кэмІэ кірµдµіргэ улаханнык кэпсэтэри боболлоро. Бары, ол иґигэр µрµІ халааттаахтар
эмиэ, сипсиґэн кэпсэтэллэрэ, дугуйан хаамаллара. Биґиэннэрин курдук хобулуктаах
тµµппµлэнэн тоґугураппаттара. Ол иґин
палаата иґэ уу чуумпу буолара. Иккиґинэн,
аґылыкка гречканан гарнир оІороллоро. Ол
курдук минньигэстик астаммыт гречканы
оччолорго билбэт этим. Гречка диэн чахчы
µчµгэй ас буоларын итиннэ эрэ билбитим.
Киирэр хамыыґыйа±а аан бастаан доруобуйабытын кірбµттэрэ. Сурунан хаалбыппынан атырдьах ыйын 19 кµнµгэр 1970
сыллаахха хамыыґыйаны барбыппын. Онно
µрдµгµм 178 см, ыйааґыным 71,5 кг, хара±ым
хаІаґа -1,0, уІата -0,6 эбит. Билигин 60
сааспар µрдµгµм 174 см, ыйааґыным ортоту-

утуйан хаалла±а буолуо диэн сылыктаатыбыт.
Рота±а уІуо±унан саамай кырабыт этэ. Кірін
билэр уонна хаартаны сатаан аа±ар дьону
биґигини кірдіті ыыттылар. Тµптээн сынньаммакка да кэлбит сирбитинэн бµтэґик
тохтобул диэки кітµтэ турдубут.
КиэІ истиэп куйаарыгар со±отох саллааты булар уустук. Мин санаабар, бугулга
иннэни киґи тµргэнник булуо этэ. То±о диэтэххэ, иннэ хамсаабат, бугул иґиттэн ханна
барыай? Оттон саллаат биир сиргэ олорбото
чахчы. Тохтообут сирбитигэр тиийэн, санаабытыгар, ону-маны кірбµтэ буоллубут.
Кыра саппыкы суола баар курдук. Ол иґин
ханна барыай, чааґын батыста±а дии! Биґиги
булбут тэІэ сананан суолун батыстыбыт.
Ол эрэн, сотору µгµс элбэх техника ааспыт
буолан, киґибит суолун адьас да сµтэрэн
кэбистибит.
Тэйиччи ураґа турарын кірін онно
элээрдэн тиийдибит. Буряттар олороллор
эбит. Кымыс курдук ута±ынан кµндµлээтилэр,
ас тартылар да ыксыы сылдьар буолан олорботубут. Сылдьар сорукпутун кэпсээтибит.
Ону кырдьа±астара:
— Сарсыарда суолга аптамаатыттан эрэ
бэрт кыра ігдіс саллаат сылдьара. Саллааттардаах бэрт элбэх массыына ааспыта. Олору
кытта олорсон барсыбыта, — диэн биґигини
уоскутта.
Сорукпутун син толорбут дьон бы
ґыытынан тінµннµбµт. Матасыыкылбыт
эргэ этэ. Ол да буоллар, кіні суолга атын
техникалартан хаалсыбата. Ґрдэллэргэ
мілтµµрэ. Оннук биир сыыр кэлбитигэр
ортотугар да тиийбэккэ мотуорум тардыыта
мілтіін барда:
— Табаарыс старшай лейтенант, тµс, кэнниттэн ас! — диэн киґибэр хаґыытаатым.
Саллаат хамаандалыыра тіґі да сібі
суо±ун иґин тµгэни мµччµ тутар табыллыбата. Киґим хап-сабар ойон тµґэн аспытыгар
мотуорум тардара кµµґµрэн барда. Ґрдэлгэ
тахсан кэтэґэн, киґибин ыллым да элээрдэ
турдум.
Сэрии µірэ±э бµппµтµн иккис кµнµгэр
Артем поеґынан бэйэтэ тиийэн кэлбитэ.
Онно билбиппит — уґуктан, кэннибититтэн кµдэрикпитин эрэ кірін хаалбыт. Атын
чаастар кинини ситэн олордубуттар уонна,
аґынан, олохтоох сирдэрин булуохтарыгар
диэри илдьэ сылдьыбыттар. Старшай лейтенант эписиэрдэргэ ити кірдііх сырыыларын
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нан 80 кг буолбут. Хирург, кырдьа±ас нуучча
дьахтара, атахтарбын имэрийэн кірін баран,
µгµс элбэх саІата суох сыыйан кэбиспитэ,
тымырдарыІ кэІээбиттэр диэбитэ. Ґірэнэн
бµттэ±им ол. Ол гынан баран, милииссийэ±э
µлэлиир кэммэр ата±ым тымырдара баалларын биллэрбэтэхтэрэ.
Ленинградка кэлбиччэ, худуоґунньук
µірэ±эр µірэнэ сылдьар о±олору кытта билсэн, кинилэргэ хоно сылдьан куораты кірі
сатаабытым. Эрмитаж этээстэринэн элэІнии
сылдьан, тіріібµт дэриэбинэм кыргыттарын
кірсін, µірµµ бі±і буолбуппут. Бу куорат
сэрии ыар блокадатын ааспыт буолан, дьоносэргэтэ наґаа эйэ±эстэрэ. Мунаардаххына,
тугу эмэ ыйыталастаххына, тохтоон туран,
барытын быґааран биэрэллэрэ. А±ыйах хоноот, чааспар тіннін кэлбитим.
Ити сайын Забайкальскай байыаннай
уокурук µірэ±эр кыттарга биґиги чаастан
массыына эрэ кірдіібµт этилэр. Ону хамандыырым подполковник Емаров Б.Г. миигин
ыІыран ылан, сібµлээбит массыынабын
талан ыларбар сорудахтаата уонна Читаттан
сылдьар генерал салалтатыгар киирэрим
туґунан дьаґайбыта.
Мин саІатык УАЗ санитарнай массыынаны ыллым. Тала сатыырга кыах да
биэрбэтэхтэрэ. Онон эстим да айаннаабытынан бардым. Генерал арыала суох со±ото±ун
сылдьара. Билигин ійдіітіхпµнэ кэтээн
кірііччµ быґыылаа±а. Хаартанан сирдэтэн
айаннаабыппыт. Байыаннай чаастар тохтоон
турар сирдэригэр кэлэн, бэрт уґуннук тугу эрэ
быґаарсара. Биирдэ ір ба±айы кэтэстим. Хас
да буолан кэллилэр. Массыына аанын аґаат,
миигиттэн аґаабытым-аґаабата±ым туґунан
ыйыталаста. Барарбар анал кур ійµі (сухой
паёк) ыларга тµгэн биэрбэтэхтэрэ. Онон кырдьыгынан аґаабата±ым диэтэ±им дии. Дьэ,
до±оор, сэттэлэрин ыла сыста уонна аґатарга,
µс суукка±а аґыыр ійµі биэрэргэ дьаґайда.
Истиэп устун айаннаан истэхпитинэ
туораттан хас да массыына арыаллаах хара
«Волга» суолбутугар киирэн кэллэ. Мин
тµргэнник иґэр буолан, хаІас уоппун холбоот, ааґа турар санаалаах бу тиийэн кэллим. Быраабыла быґыытынан кінітµк иґэр
киґини миигин аґаран баран киириэхтээх
этилэр. Хара массыынаны ситэн ойо±олоон
эрдэхпинэ генерал ігдіс гынаат:
— Тохтоо! — диэн эмискэ хамаанда
биэрдэ.
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Ханнык эрэ тойон буолла±а диэн туормастаан хачыгыраттым, хаІас диэки туттум.
Массыыналар элэс гынан ааґан хааллылар.
— Ити кимин билэ±ин дуо? Уокурук
командующайа Сэбиэскэй Сойуус Геройа армия генерала Белых бэйэтинэн ааста дии!.. —
кіліґµн тахсыбыт халыІ сыалаах моонньун
болотуогунан сотто-сотто, ыарахан туруктан
тахсыбыттыы ірµтэ уґуутаан ылла.
Киэґэлик штаб олохсуйбут сирин
буллубут. Киґим онно ір буолла. Онтон
биир балаакка таґынан ааґан истэхпитинэ
тохтотон:
— Быылы кіті±µмэ. Тэйиччинэн оргууй
аас. Ити балаакка±а командующай аґыы
олорор, — диэн сэрэттэ.
Мин туораан, атын сиринэн бардым.
Ґірэх бµтэн, генералбын сімілµіккэ
киллэрэн биэрбитим. Массыынам эрэйдээбэккэ сылдьан, чааспар этэІІэ тіннін,
ата±ым сири билбэт буола µірбµтµм. Хамандыырым ити кэнниттэн кылгас болдьох
тоох уоппуска±а дьиэбэр ыыта сылдьыбыта.
Ити курдук икки сыл сулууспалаары, икки
улахан µірэххэ сылдьан, элбэ±и билбитим,
буспутум-хаппытым.
Саллаат оло±о итинэн эрэ бµтµі дуо,
онто-манта элбэх буола±а дии. Уопуттаах
суоппар аатыран, эписиэрдэри кытта саас,
кµґµн булка сылдьыґарым. Биирдэ кµґµн,
хас да буолан, мас кітірдµµ барбыппыт.
Сорохпут тоґуйар, сорохпут µµрэр. Мин
тоґуурга стендовай ытыыга спорт маастара Гамарконы кытта кэккэлэґэ турабын.
Арай кини диэки атыыр куртуйах кітін
тэлибирээн кэлбитин иккитэ ууран ылла
да мэлийдэ. Миэхэ кэлбитин тµІнэри ытан
тµґэрдим. Василий Иванович µµрээччилэри
кытта кэлэн миигин хай±аабыта буолла. Туга
эрэ табыллыбакка таппата±ын эттэ. Мин
хай±аммыт киґи быґыытынан:
— Маастар да ал±аґыыр ба±айыта. Мэ,
бу эйиэхэ кэлбит куртуйах, — диэт, киниэхэ
улахан хара куртуйа±ы туттаран кэбистим.
Бултан сэдиптээн, ротам хамандыыра
Тарасовы кытта ыкса билсиспиппит. Биирдэ
Анатолий Петрович бултуу сылдьан, олорор кустарга ыга киирэн баран сыыспытын
бэркиґээн кэпсээбитэ. Саатын буруйдуура.
Ону а±алтаран, сыал ытан кірдµм. Бэртээхэй саа эбит. Туохха сыыстарбытын тута
ійдіітµм:
— Ханна кірін ыппыккыный?

кэрэ¤и
— Олох бэйэтин кірін ыппытым. Улахана да бэрдэ, хайдах сыыстарбытым эбитэ
буолла, — диэн киґим мунаахсыйда. — Аптамаатынан ыппытым эбитэ буоллар, табыа
этим, — диэтэ.
— Наґаа чугастан ытан µрдµнэн ыыппыккын. Чугаска аннын кірін ытар ба±айыта,
— диэн сµбэлээн биэрдим.
Кэлин кі±ін ілірін, дьиэтигэр илдьэ
сылдьыбыта. ДьиІнээх саха булчуттарын
кірµін олус ба±арара. Ол иґин бµтэн дьиэлиирбэр кэлэ сылдьаар диэн аадырыспын
хаалларбытым.
Дембеллэммитим иккис сылыгар оруобуна Јктііп бырааґынньыгар Анатолий
Петрович кµµлэйдии кэлэ сылдьыбыта. Кини
тоІ нуучча, кібµс-кіні µрдµк уІуохтаах,
сэксэгэр бытыктаах дьиІнээх хамандыыр
кірµІнээх этэ. Ґлэлии сылдьар буолан,
кµтµім Балантыыны кытта ыытан, тыа±а
тииІнэппитим, андаатарга да сылдьыспыта.
Тыаттан киирэн баран, Анатолий Пет
рович Балантыыны сі±ін:
— ТииІ суолун батыґан иґэбит, Валентин хара±ын сиртэн араарбат. Ол иґэн,
µіґэ кірі да барбакка эрэ, «ыт» диэн илиитинэн чуолкай ба±айытык тииккэ олорор
тииІи ыйан кірдірір. Онтон киэґэ утуйуу
буолла±ына, «ыс-пать хомбуой» диэн хамаанда биэрэр, — диэн µірэ-кіті кэпсээн
кµллэртээн турар.
ИллэІ кэммэр табаарыстарбын
хаартыска±а тµґэрэрим. Ґгµс эписиэрдэр
дьиэлэригэр ыІыран, о±олорун, дьоннорун
тµґэртэрэллэрэ. Онноо±ор чаас хамандыыра
майор Емаров, подполковнигын ылаат, миигин ыІыртаран:
— Сулустарым кістіллірµн курдук
хаартыска±а тµґэр эрэ. Тіріппµттэрбэр
ыытыам этэ, —диэн кірдіспµттээх.
Икки сыл биллибэккэ ааспыта. Сулууспам бµтэґигэр Досатуй диэн станция±а
чааспытын кіґірбµттэрэ. Онтон дойдубар
младшай сержант сололоох дембеллэм
митим.

гы оло±ун чинчийээччитэ, маґынан былыргы
тэриллэри оІорууга норуот маастара Саввинов В.И. 1997 сыллаахха «Ньурба» хаґыакка
Соппуруон туґунан эмиэ суруйан киэІник
сырдатан турар. Соппуруон — ханнык да
кµрэхтэґиигэ тустубатах, кµµґµн муІун кимиэхэ да кірдірбітіх, кµµґµнэн іттійбітіх
киґи. Тіттірµтµн дьонтон кыа±ын кистиир
буолан, тіґі кµµстээ±ин ким да чуолкайдык
билбэт.
Кµµстээх киґини былыр тіґінµ
кіті±ірµнэн кірін чиэппэр (25 буут холобурдаах), аІаар уонна бµтµн кµµстээх
киґинэн аа±аллара. Оччо бууттаах тааґы
кітіхпµт, сыар±алаах таґа±аґы туора ылан
уурбут, бачча бууттаах ына±ы кµрµі уІуор
бырахпыт эІин диэн кэпсииллэрин истэрим. Николай Абыйчанин «Олох олуктара»
диэн кинигэтигэр хоту дойду кµµстээхтэрэ
кµµстэрин холонон кірµµлэрин туґунан
суруйбут. Холобур, сылгы буутун тоІорон
баран икки илиилэринэн утары уунан уон
ахсааІІа диэри тутуохтаахтар эбит. Оччо±уна
биир бууту кыайар киґинэн аа±ылла±ын.
Хоту дойду кµµстээ±э Мочоко: «Икки бууту
кыайарым эбитэ буолуо», — диэн кырдьан
олорон кэпсиирэ µґµ.
Биир дойдулаа±ым Бахча Баатыр Саха
сиригэр олоро сылдьыбыт кµµстээх дьонунан
иІэн-тоІон дьарыктанар, араас матыры
йааллары іріспµµбµлµкэни кэрийэ сылдьан
хомуйар, µірэтэр, ырытар. Кини этэринэн
Кµµстээх Соппуруон бµтµн кµµстээх буолуон
сіп. Оннук киґинэн аныгы нуучча бухатыырын Юрий Власовы ааттыыллар. Биґиги
киґибит да киниттэн хаалсыа суо±ун сіп
курдук. Ол эрэн, кістін турар дакаастабыл
суох буолан, олохтоох дьон ахтыытынан эрэ
кини кµµґµн ханнык эмэ іттµн ыйдаІардан
кірібµт.
Кыра сылдьан, кинини чаастатык кірір
буоларбыт. Ортону µрдµнэн уІуохтаах,
киэІ арылхай харахтаах, будьур±айдыІы
баттахтаах, сырдык сэбэрэлээх киґи этэ.
Биґиги киниттэн кірі куттанарбыт. Кэтит
сарыннаа±а, онтуттан биир кµдьµс тахсыбыт суон моонньулаа±а. Саннын, кіхсµн
быччыІнара кинини хайдах эрэ нµксµччµ
тутта сылдьар курдук кірдіріллірі. Соппуруонунан биґигини куттууллара: «Биирдэ
сµµскэ тыгыа да тібі±µн хампырытыа», —
дииллэрэ. Ол кырдьык буолуо. Уулаахха
олорор эрдэхпитинэ, иґэрин кірдірбµт эрэ

КҐҐстээх Соппуруон
Биґиги нэґилиэк олохтоо±о Кэрэ Киґи
уола Кµµстээх Соппуруон туґунан балайда
суруйдулар. Табаарыґым Арассыыйа µтµілээх
ойуур харайааччыта (лесовода), Саха былыр59
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дьиэ±э киирэн оґох кэннигэр саґарбыт.
Кини дэриэбинэ±э кэллэ±инэ, Терентьевтэргэ тµґэрэ. Тиихээннээх тµірт квартиралаах
ферма уопсайыгар биґигини кытта ыксалаґа
олороллоро. Оґох кэннинэн киирэн эркин
быыґынан Соппуруон тугу гынарын кэтээн
кірір буоларым.
50-с сыллар саІаларыгар Соппуруон
ыалдьа сылдьан, ДьаархаІІа сылдьыбат
ыалыгар киирэн кэлбититтэн ыал ийэтэ
кутталыттан сµрэ±э тохтоон охтон тµспµт да
ілін хаалбыт. Милииссийэлэр кэлиэхтэригэр
диэри сэбиэт хонтуоратыгар олордубуттара.
Салайааччылары сµрдээ±ин билинэр этэ,
тылларын утарбата. Онноо±ор комсомол
уолаттар значоктарын тоІсуйан баран этэллэрин истэрэ.
Милииссийэ отделыгар Соппуруон кэлэригэр эрдэттэн бэлэмнэммиттэр. Тимир
курдаах улахан дьааґыгы булан силиэдэбэтэл
хоґугар аан аттыгар муннукка туруорбуттар.
Онно доруобунньугу уонна араас ыарахан
маллары симпиттэр. Икки эр бэрдэ кыайан
ігдіппіт гына оІорбуттар. Олоппостору
ылан кэбиспиттэр.
Соппуруону киллэрбиттэригэр силиэдэбэтэл кытаанахтык:
— Ити дьааґыгы манна а±алан олор,
— диэбит.
Дьааґык икки баґыгар кытаанах тирии быалаа±а µґµ. Онтон икки илиитинэн
тутан, чэпчэкитик кіті±ін ылбытыгар
муоста маґа тосту барбыта диэн, Ньурба±а
милииссийэ±э µлэлии сырыттахпына,
кырдьа±ас µлэґит Евсеев В.К.-Ба±ыыр Бааска
кэпсээбитэ. Балыыґа±а илдьэн, этин-сиинин
кірдірбµттэр. Киґиттэн уратыта диэн харыта
тµірт кырыылаа±а, антика айымньыларыгар
ойууламмыт боотурдар курдук балларытта±ас
быччыІнардаа±а µґµ.
1982 сыллаахха уоппуска±а сылдьан,
Терентьевтэргэ таарыйбытым. Тиихээн
о±онньор 83-м диэбитэ. Кини кыра уола
Бµітµрµ кытта оскуола±а бииргэ киирбиппит.
Тиихээн кэпсииринэн Соппуруон киниттэн
7 сылынан а±а эбит. Соппуруон эґэтэ Андреев Баґылай-Мэнээгин кини, Тиихээн,
а±ата Ньукулайы кытта аймахтыылар эбит.
Мэнээгин туґунан Ньукулааскы бухатыыр
Оройко±о эппит тыллара Кондаков В.А.
«Айыы киґитэ аах» диэн кинигэтигэр 107 сирэйгэ маннык сурулла сылдьар: «Урут Ньурба
киґитэ Мэнээгин бµтµн кµµстээх этэ. Били60

гин сиэнэ Соппуруон кыра о±о. Ситтэ±инэ
бµтµн кµµскэ чугаґыа. Мантан ураты бµтµн
кµµстээх дьон татаардарга биирдэ эмэ баар
буолааччы», —диэн.
Кэрэ киґи уола Андреев Софрон
Андреевич-Кµµстээх Соппуруон ДьаархаІІа
Кытыыта диэн алааска тіріібµт. Биэс бы
рааттыылара µґµ: µс уол, икки кыыс. Уолаттартан кыралара. Оскуоланы бµтэриэм иннинэ кинилэр ітіхтірµн аттыгар оттообуппут.
Кµіллэрэ Сыырдаах уута олус ыраас. Сирэ
алын ітті барыта муус буолан ирэн, кытыла
сиІнэ турара. «Атын сирдэргэ сылдьан уґаантэнийэн кэлэн, Сыырдаа±ым уутун истэхпинэ кµµспэр кµµс эбиллэргэ дылы гынар», —
диэн Соппуруон ахтара µґµ. Оттуу сылдьан,
туохтан эрэ міккµґэн Мойуґуойдуун ол
кµілµ туора харбаан туораабыппыт. Кус ыла
сылдьан, окко эрийтэрэр эІин этибит да,
киэІ сир киэнэ дьулаан этэ. Мойуґуой чахчы
ууґут киґи. Марха ірµґµ таптаабыт сиринэн
харбаан туоруура. Сыырдаах уута, ба±ар, туох
эмэ туґалаах атын, уратылаа±а буолуо диэн
чинчийтэрэ, бытыылка±а уу ылан, Ньурба±а
илдьэ сылдьыбытым. Ону хойутаабыккын,
ууІ эргэрбит диэбиттэрэ.
Мин Тиихээнтэн, оччолорго эдэр буолан, Соппуруон дьонун-сэргэтин туґунан
олус интэриэґиргээбэккэ кини кµµґµн-уо±ун
туґунан тугу билэрин ыйыталаспытым уонна
барытын сурунан ылбытым. Чэй иґэ-иґэ,
кини маннык диэн сэґэргээбитэ.
Бастакы тµбэлтэ. Сыырдаах сыырыгар, о±уґа таґа±аґын кыайбата±ына, бэйэтэ
сыар±атын соґон таґаарара.
Иккис тµбэлтэ. Мунду Кµілгэ µс
бырааттыылар солооґун оІоро сылдьан,
биир чіІічігµ кыайан хостообокко олордохторуна, Соппуруон тµбэґэ кэлбит.
Кірдіспµттэригэр, Тиихэнэп НьыыкаІІа
сирин кыратык хастара тµґэн баран, саннынан биирдэ бур±ас гыннарбыт. Биир тонна
ыйааґыІІа холообуттар.
Ґґµс тµбэлтэ. Кµрµітµн бідіІ тиитинэн оІосторо. Иккилии сиэрдийэни кыбынан баран соґоро. Хаппытын да кэннэ кини
сиэрдийэлэрин ханнык да эр бэрдэ кыайан
кітіхпіт буолара.
Тірдµс тµбэлтэ. Саабынап НьукулайЧэркиэс диэн ХаІалас кµµстээ±ин кытта
Бµлµµгэ кыґын бурдук атыылыы баран испиттэр. Чэркиэс, уруттаан иґэн, бурдуктаах
сыар±аны кіті±ін суол кытыытыгар уурбут
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пит. Сарсыарда Соппуруон тиэтэйэ-саарайа
дьиэтигэр барбытын кэннэ кірбµттэрэ
баркаастара сыыр µрдµгэр сытар µґµ. Дьон
бары дьиктиргээн чинчийии, кірµµ-истии
бі±і буолбуттар. Ол тµмµгэр биир эрэ киґи
соспут суолун булбуттар. Соппуруон µлэтэ
буоларын ким да саарбахтаабатах.
Соппуруон 2 уоллаах, биир кыыстаах.
1958 сыллаахха Марха±а ыалдьан ілбµтэ.

уонна, хаары дэлби тэпсэн, суолга кыайан
киллэрбэккэ турар курдук оІорбут. Соппу
руон кэлэн, сыар±а тµІнэстиэ диэн бурдуктаах сыар±аны кіті±ін, суолга оргууй а±ай
тіттірµ ууран биэрбит. Хааґахха симиллибит
бурдугу 25 буукка холообуттар. Ол аата 400
киилэ буолла±а. Чэркиэс, ону кірін, улаханнык астыммыт уонна миигиттэн таґынан
киґи сылдьар эбит диэн дьоІІо кэпсиирэ
µґµ.
Бэґис тµбэлтэ. Кµґµн Тараґа±а
Бінікµµрэп Мэхээлэ-Лікій, бэйэтин
уґаайбатыгар балтараалаах сибиинньэни
іліріірµ, ыалын Јлµк уолун-Кµµстээх Уйбааны ыІырбыт. Ити кэмІэ Соппуруон кэлбитин ааІІа туруорбуттар. Уйбаан ар±аґыгар
тµспµт. Ону сибиинньэтэ илгэн кэбиґээт,
Соппуруон диэки сµµрбµт. Соппуруон
кэтэґэн туран, икки ытыстарынан сибиинньэ тібітµн икки іттµттэн лас гына охсон
баран, ірі ыйаан таґаарбыт уонна ыытан
кэбиспитэ кууллаах бурдук курдук сууллан
тµспµт. Ону кэлэн, быґа±ынан анньыбыттар.
Сµлэ сылдьан чинчийэн кірбµттэрэ тібітµн
уІуо±а µлтµрµйбµт µґµ. Ону ыйыттахтарына,
Соппуруон:
— Улахан сибиинньэ бэйэтэ ыйаа
ґыныттан тібітµн µлтµ тµспµтµн кэпсии
сылдьаллар, — диир эбит.
Алтыс тµбэлтэ. Соппуруон а±ата
Јндірій-Кэрэ Киґи тимир ууґа буолан, дьон
кинилэргэ мэлдьи баар буолар эбит. Биирдэ
Соппуруон окко туттар маллары а±атыгар
оІорторо кэлбитигэр Куохаа уола Баґылайап
Уйбаан уонна Сатта уола Ньукулай дьээбэлээн тардыалаабыттар. Ону ылан, иккиэннэрин
кыбыныталаан кэбиспит. Киґи хонно±ор
кыбыллыа суох дьон этилэр. Мі±µстэхтэрин
аайы хам тутан испит. Онтон холондоортум
диирэ µґµ Куохаа уола.
Сэттис тµбэлтэ. Кµґµн эбэ±э кыдьымах киириитэ, дэриэбинэ кыанар ітті мус
тан, сµіґµнµ Марха ірµс уІуор туоратар
баркааґы кытыл µрдµгэр таґааран куоттарарга холоммуттар. Ол эрэн кыайбакка сарсын
эбии быа-туґах ылан, элбэх дьону ыІыран
тардан кіріргі сµбэлэґэн тар±аспыттар.
Киэґэ Тиихээннээххэ Соппуруон кэлэн
хоммут. Ону-маны сэґэргэспиттэр. Тиихээн
дэриэбинэ сонунун кэпсээбит. Сааскы ха
лаан уута баркааспытын илдьэ барар буолла,
уолаттар кыайбатылар диэн суламмыт. Соппуруон тугу да саІарбатах, истэн эрэ кэбис

Ба¡арбатарбын да
Биґиги кыра сырыттахпытына оччолоох
техника баарын ійдіібіппµн. Арай учуутал
Н.Н. Николаев кэлээскэлээх матасыыкыллаах этэ. 50-с сыллар саІаларыгар ХТЗ
диэн тимир кіліґілііх тыраахтар µідµйэ
сылдьыбыта. Маґынан барар этэ. Биґиги
оскуола о±олоро киниэхэ анаан, кыра ба±айы
гына мас эрбиирбит. Ону оттон, ууну паар
гынан барар быґыылаа±а. Онтон массыына
кэлбитигэр Арыйаан, Мэхээлэ-Муорсуй,
Ньукулай-Туобуйа суоппардаабыттара.
Ньурба±а µірэнэ сырыттахпына,
ба±арарым бэрдин иґин, дьонум бэлисипиэт ылан биэрбиттэрэ. Кіліґіті бі±і-та±а
µчµгэй оІоґуулаах буолан, олох хойукка
диэри миинньибитим. Ити тимир кілі,
массыынаны тулуйбат буоламмын, айаІІа
µгµстµк кіміліґірі. ДьаархаІІа диэри
оптуобус сылдьара. Бэрт кыратык бараат
сµрэ±им эриллэрэ, суолу быґа тібім ыалдьан эрэйи кірірµм. Сарсыныгар µс аІаар
кіґµ кыґал±аттан бэлисипиэппинэн барарым. Эбэтэр убайым Корнил, сололоох
буолла±ына, матасыыкылынан илдьэн биэрэрэ.
Тохсус кылааска µірэнэ сылдьан,
туризмІа оройуоІІа о±олорго бастаан,
іріспµµбµлµкэ±э кыттар чиэскэ тиксибиппит. Оччолорго ЛИ-2 диэн сімілµіт кітірі.
Дьокуускайга ол сімілµітµнэн кітір буолбуппут. Ити иннинэ хаґан да сімілµіккэ
олорон кірі илигим. Куоракка киґи ійµµ
сылдьар киґитэ тиийбитим. Оптуобуска
нэґиилэ ійінін турар киґини кірін, нуучча
дьахтара:
— Такой молодой и такой пьяный, —
диэн олус сіхпµтэ.
Тіннірбір табаарыстарым эмиэ µіґэнэн
барбыттара, оттон мин уу аалынан ортотугар
хонон тиийбитим.
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Ґйэлээх сааспар бэлисипиэттэн уонна
матасыыкылтан атыІІа олорботум буолуо
дуо диэн сµрдээ±ин хараастарым. Ол иґин,
бэйэбин кµµґµлээн туран, суоппар идэтин
ыларга быґаарыммытым. Табаарыстарым
кµллэллэр да, орто µірэ±и бµтэрээт, кµґµн
сопхуостан кірдіґін, СПТУга суоппарга
µірэнэ барбытым. Онтубун бµтэрэн, улаханнык ба±арбатарбын да, суоппар буолбутум.
Ньурба±а киирэн, µлэ кірдіґі сылдьан,
биґиги дэриэбинэ кыыґа кэргэннээх РОНО
сэбиэдиссэйин Кардашевскайы уулусса±а
кірµстµм. Миигин билэр буолан, тохтоон,
дьонум-сэргэм туґунан кэпсэттэ. Суоппар
буолбуппун истэн, кэлэ сылдьаар диэтэ.
Эбиэт кэннэ тиийдим. Алексей Гаврильевич
докумуоннарбын кірін-истэн баран, утары
кірін олорон:
— Биир ыйытыылаахпын. Дьэ, до±ор,
арыгы іттµгэр хайдаххыный?
— Оттон кутан биэрдэххинэ антах анньыам суо±а! — диэн чап гыннардым.
Арыгы испэт киґи, уонна, туох диэмий? Киґим дэлби кµллэ уонна каадыры
дьаґайааччыны ыІыран µлэ±э ыларыгар
эттэ. Ити курдук — µлэлиэхтээх массыынабын кірбіккі да, хамнаґым туґунан ыйыталаспакка да — суоппар буолбутум.
Райком РОНО±а эргэ ГАЗ-21 «Волга»
массыынатын биэрбит этэ. Мотуорун уларытан, ірімµіннээн баран сµµрдµбµтµм.
Алексей Гаврильевич атын µлэ±э барбытын
кэннэ уурайан, армия±а барыахпар диэри
Ньурба±а СЭСкэ, онтон Тольяттига, Кызыл
Орда±а УАЗ-452, ГАЗ-63, ГАЗ-93 массыыналарга суоппардаабытым. Армия±а ЗИЛ157, онтон КГБыга ГАЗ-69 биэс миэстэлээх
массыыналарга сыґыарыллан сулууспалаабытым. Куґа±ан итэ±эспин ити курдук
кыґайан, аІаардас дьулуурбунан, санаам
кµµґµнэн эппиттэн-хааммыттан µµрбµтµм,
туораппытым.
Суоппар идэм милииссийэ±э µлэлиирбэр
улаханнык кіміліспµтэ. Эргэ массыыналарга
µлэлээбит буолан, массыына ис-тас туругун
µчµгэйдик билэрим. Бµлµµгэ милииссийэ±э
µлэлиир кэммэр миэхэ ГАЗ-51 кузовтаах массыынаны сыґыарбыттара. Буруйдаахтары,
итириктэри онон таґарым. Сорох ардыгар
куоттаран, сырса да оонньуурбут. Кэлин
салайааччы да буола сылдьан, ити идэбин
хаалларбата±ым.
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Таатта±а оччолорго Харбалаахха, Уус
Таатта±а барар буоллаххына, кµнµ кµннµктээн
сылдьарыІ. Суол оннук куґа±ана, µгµс элбэх
бадарааннаа±а. Чугас да бараргар торуоґа,
кµрдьэ±э, сµгэтэ суох суоппар айаннаабат
буолара. Ол иґин, Солнечнайга маІнай утаа
тиийэ сылдьан, ЭльдикаІІа барыыбытыгар
айаннаан иґэн, суоппарбыттан Андрей Новиковтан ыйытабын:
— Кµрдьэхтээххин дуо?
— Суох.
— Оттон сµгэ баар ини?
— Суох. Туохха нааданый? — суоппарым бэйэбиттэн тіттірµ ыйытар.
— Оттон бачча ыраахха тµґэн хааллахпытына хайдах тахсабыт? — ійдіібітµттэн
сі±ібµн, ЭльдикаІІа диэри 20 кіс дииллэр
ээ.
— Манна ханна тµґµіІµй? — киґим
соґуйар.
— Суол уґун дии, — олох бэриммэппин.
— Манна сирэ таас. Киґи тµґэр сирэ
суох. Арай алдьаныаххын эрэ сіп. Ол иґин бу
дойдуга торуостаах эрэ сылдьаллар, — диэн
киґим быґааран биэрдэ.
Онно, чахчы, сирин билэр дьон
онноо±ор µрэ±и таптаабыт сирдэринэн кэстэрэ сылдьаллар да тµспэттэр. Арай, дириІІэ
ійдіібіккі киирэн, мотуордарын ууга саба
ыстарыахтарын сіп. Оччо±о массыына
умуллан эрэйдиир. Ону чµмэчитин уґулан
ыраастаан, куурдан массыынаны эґэриІ
ардыгар уґун-киэІ буолааччы. Ґірµйэх
дьон массыына бэнтилээтэрин эрэмиэнин
арааран, релетин полиэтилен міґііччµгµнэн
ыга баайан µрэ±и туорааччылар.
Биирдэ кыґын Дьокуускайга мунньахха
киирэ сылдьан, ИДьМтан массыына элбэх
саппаас чааґын таґаарбытым. Ону истэннэр
кэлэр-барар киґи элбээтэ. Звездочкаттан
валютнай отделым опера Василий Федюшин
киирдэ. Ґлэ-хамнас туґунан кэпсэтэн баран,
массыынатын кэнники кардаанын баала
элэйбитин, сылдьарга сэрэхтээх буолбутун
туґунан тоґо±олоон эттэ. Кырдьык, шлицата элэйэн тµґэн хаалла±ына, хайалаах сиргэ
улаханнык саахалланыан сібі.
— Чэ, бардыбыт эрэ, — диэт, таІнан
таґырдьа та±ыстым.
Массыына±а тиийэн, анныгар киирдим
уонна кардаанын тардыалаан кірдµм:
— Биир-икки сыл кыґал±ата суох
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баран, кэпсэппэккэ да бара турбута. Кини
ЗИЛ-130 массыыната, буферынан саайбыт
буолан, туох да буолбатах этэ. Оттон Дьокуус
кайга бэйэм массыынабынан сылдьан, кэннибинэн бараары, субу кэлэн ыкса тохтообут
«Жигулины» кірбіккі инники бамперым
кытыытынан ойо±оґун кыратык дьуккурутан соґуйан ілі сыспытым, хоІнорбор суох
этэ ээ. Аныгы массыыналар, эчи, тыастара
суо±а да бэрт. Хайыахпыный, хоромньутун
тілііті±µм дии.
Суоппар атын да мµччµргэннээх сырыы
лара, онно-манна тµбэґиитэ аата-ахсаана суох
буолла±а дии. Олортон ійбір хатанан хаал
быт а±ыйах тµгэни ахтан ааґыым. Билигин
тэстибит хаамыраны абырахтыыр пууннар
сир аайы баар буоллулар. Мин суоппардыырым са±ана барытын бэйэбит оІосторбут.
Инчэ±эй эрэґиинэни, массыына±а уокка
холбонор анал силимниир тэрили илдьэ
сылдьарбыт. Биирдэ ГАЗ-21 «Волга» массыынанан Ньурбаттан ДьаархаІІа тахса сырыттым. Бара-кэлэ 90-ча биэрэстэ буолуо. Онно
кіліґілірбір уон биир абыра±ы оІорбутум.
Сіптііх эрэґиинэ суох буолан, эргэ ГАЗ-69
хаамыратын олордо сылдьыбытым. Мырчыс
тыбыт сиринэн быґа баран иґэрэ.
Кызыл Орда куоракка сылдьан, били
тыраасса±а астаран, алдьанан турдахпына,
биґиги тэрилтэ массыыната тµбэґэ кэлэн
торуоґунан соґон, 20-чэ кіґµ илдьибитэ.
Туормаґым мілтіх буолан, соґон иґэр массыынаны кэннигэр саайымаары, тириттимхоруттум да этэ.
КµґµІІµ хараІа±а Сунтаартан иґэн,
отчуттар суолларын батыґан, атын сиргэ
баран хаалбыт этим. Суолбун булбакка
тіттірµ-таары сµµрдэ сылдьан, массыына
уотун кірі тµстµм. Уотум миигин кірііт,
тэйдэр тэйэн барда. Мин, суолу ыйытаары, уоппун чыпчылыІната-чыпчылыІната
чугаґаан кэллим. Таґырдьа саІарар тэрилбин холбоон тохтоо диибин. Киґим тохтоон
бэрт, іссі µктээн биэрэр. Хата, мин дьолбор
бадарааІІа тµґэн абыраабыта. Куобахтыы
сылдьар эбит. Оччолорго мин КГБ суоппара
этим. Соґон таґааран биэрдэ±им дии.
КазахстаІІа µлэлии сылдьабын. Монтажниктары а±алан баран, кинилэр µлэлиир
кэмнэригэр массыынабын кірµнэбин.
Арыытын баттааґына олус кырата. Носуоґа
туох эрэ буолла±а дуу диэн уґулан кірдµм.
Сууйан-сотон баран, бµтµнµн иґин, тіттірµ

сылдьыыґыгын. Аны итинник онно суо±унан
кэлбэт буол. Эґиэхэ холоотоххо, идэтийбит
суоппар буолла±ым дии, — диэн кистэлэІмин
арыйан биэрдим.
Ити кэннэ «алдьаммыт» суоппардар
мэнээк сылдьыбат буолбуттара.
Массыына ырааґын, хаґан ба±арар бэлэм, µчµгэй туруктаах буоларын ирдиирим.
ТастыІ тыаґы олох сібµлээбэтим. Уруулу
айаннаан иґэн былдьаґааччым суох — олорон иґэр дьон олохторун иґин суоппар
эппиэттиир. Ол эрэн, биирдэ эмэ массыына туругун хонтуруоллуу, эппин-сииммин
уґугуннара таарыйа ыытан кірііччµбµн.
Ыраах айаІІа, уруулга олорон, суоппарбын
сынньата тµґээччибин. Сайын сайылыкпар
бэйэм сылдьааччыбын, киэґэ-сарсыарда
суоппардары эрэйдээччим суох. Дьиэ таґыгар
ханна тохтоон киґини тµґэрэргэ, ханна туран
кэтэґэргэ, хантан олордорго, хаґан кэлэн
ыларга олох чуолкай буоларга µірэтэрим.
Суоппар 3-4 мµнµµтэ хойутаата да сатыы
бара турарым. Ол да иґин буолуо, харабылга
(охрана±а) µлэлиир кэммэр 6 суоппардана сылдьыбытым. Билигин да тойотторун
кэтэґэн, подъезка эрэ киирбэккэ, тротуарга
дьону-сэргэни мэґэйдээн турар омук массыыналарын кірі-кірі иґим буґар.
90-с сыллар ортолоругар бэйэм бас
билэр массыынам суох буолан, миэхэ
сыґыарыллыбыт эргэ массыынам µлэлиэхтээх
болдьо±о туолбутун кэннэ атыылаґан ылбытым. Ону оІостон, уоппускабар атах гынан
абыраммытым.
Ґйэм тухары иккитэ бэйэм буруйбунан
атын массыыналары таарыйан турабын. Ол
туґунан кэпсиим.
Арай Казахстан Кызыл Орда диэн куоратыгар ГАЗ-63 массыына±а µлэлии сылдьабын. Тыраассанан истэхпинэ биир тиэйиилээх МАЗ массыына миигин ситэн ааґаат
иннибэр эмискэ туормастаата. Массыынам
туормаґа кыайан туппакка кэннигэр саайарым бу тиийэн кэллэ. Эмискэ хаІас эрийэ
тутан, ойо±олуурдуу бардым. Сонно тыас
бі±і буола тµстэ! Кірбµтµм — кэннибиттэн
ситэн кэлэн, куота киирэн эрэр ЗИЛ-130
самосвал ааммын иґирдьэ анньан киллэрдэ!
Хата, туох да буолбатыбыт. Буруйдаах — мин,
ыксаан кэннибин кірбіккі киирэн биэрбиппин. Хаґаах суоппара бэйэтин тылынан тугу
эрэ саІара-саІара аахсардыы кэлэн иґэн,
биригэдьиирбиттэн сахабын истэн сапсыйан
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олордон кэбистим. Киэґэ тіннін иґэн, мотуорум тыаґаата, соґуллан кэллим. Арыыта
суох сылдьыбыккын диэн тіліттіріірµ,
хамыыґыйа тэрийэн, мотуорбун уґуллулар.
Мин арыылаах сылдьыбыппын олорсо
сылдьыбыт дьон бары кірбµттэрэ. Ол
эрэн, арыйан кірµµ тµмµгэр мотуор арыыта суох сылдьыбыта чуолкайдаммыта.
«ДьоІІо кірдіріірµ, кэлин арыы куппуккун, сымыйалыыгын», — диэн улаханнык
харааґыннарбыттара. Хамнаґым сыыґа
барыта барар буолла. Кырдьа±ас хаґаах мэхээнньигэ миигин тутан олорон, ол кµн тугу
гыммыппын ымпыгар-чымпыгар тиийэ ыйыталаста. Мин массыынабын кірµммµтµм,
носуоґун сууйбутум туґунан кэпсээтим.
— Носуоскар арыы куппутуІ дуо? —
диэн эмискэ тугу эрэ таайбыттыы ыйытта.
— Суох. Урут «Волга±а» µлэлии сылдьан
сууйар буоларым.
— «Волга» носуоґа арыыга µрдµттэн
олорор. Онон киниэхэ арыы кутар ирдэммэт. Оттон ГАЗ-63 киэнэ µіґэ турар. Арыы
куппатаххына хачайдаабат, — диэн быґааран
биэрбитэ.
Ити курдук кырдьыгым быґаарыллан,
ал±ас алдьаппыт диэн тілібµртэн босхолоон
тураллар.
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Эн, комсомол
2008 сыл алтынньы 29 кµнµгэр
ЫБСЛКС — Ыччат Бµтµн Сойуустаа±ы
Ленинскэй Коммунистическай Сойууґа
— тэриллибитэ 90 сылын туолла. Бу бэлиэ кµнµ дойду µрдµнэн урукку комсомол
салайааччылара иилээн-са±алаан, олус
тэрээґиннээхтик ыыттылар. Мин эмиэ бу
дьыала±а кыра сыґыаннаах буолан сарсыардаттан барыахпын-кэлиэхпин, онно-манна
кыттыахпын санаталаан кірдµм да, комсомол сааґым ааспыт сирэ ыраа±ынан, киин
куоракка сµнньµнэн обкомол µлэґиттэрэ
тµмсэр буоланнар, тэпсэІнээн кірін баран
бµттэ±им дии. Ол эрэн, о±олорбор, сиэннэрбэр комсомол саастарым туґунан ахтан
санаан аастахпына табыллар.
14-пµн туолаат, Маар оскуолатыгар
µірэнэ сылдьан, комсомолга киирбитим.
А±ам оло±у олорбут, чанчыга кырымахтыйбыт киґи быґыытынан: «Биґиги курдук
саахтаах хотонтон быкпат киґи буоллуІ.
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Ґірэхтээх дьону кірбіккµн дуо, хайдах
курдук µчµгэйдик олороллорун», — диэн
міІµµ былаастаан комсомолга киирэрбин
ахсарбатын биллэрбитэ. Оччолорго оскуоланы бµтэрээт, комсомоллар тутуспутунан,
икки сылга болдьохтоон, ферма±а µлэлии
тахсаллара. Ол эрэ кэнниттэн µрдµк µірэххэ
киирэриІ кіІµллэнэрэ. Онно ким ыал
буолбут, ким салгыы µірэммэккэ µлэлии
хаалбыт, кырдьык, биирдиилээн да буоллар, баар этилэр. Тыа хаґаайыстыбатын
µлэтэ онноо±ор билигин сайдыылаах µйэ±э
ыарахан, ыччат ба±арбат µлэтэ. Ол эрэн,
комсомол кыайбата±а, ча±ыйбыта диэн суо±а.
Дэлэ±э да кини знамятын алта уордьан киэр
гэтиэ дуо!
Комсомолга о±олору саастарын туол
лулар да ылан испэттэрэ. Чахчы кини
идеяларыгар бэриниилээх, устаабы кэспэт,
дьоґуннаах эрэ буоллаххына, комсомол
кэккэтин хаІатар бырааптанарыІ. Билигин
сорох дьон урут комсомолга киирбэтэхтэринэн іттійіллір. Оччо±о, бастатан туран, то±о
ылбатахтара эбитэ буолла диэн санаа ійбір
кітін тµґэр.
Комсомол буолуохпуттан, іссі ол
тіґі эмэ инниттэн, бэйэм саастыылаахтарбар, аныгылыы эттэххэ, лидер этим.
Ол да иґин буолла±а, оскуола±а старостанан, комсорунан элбэхтэ талыллыбытым.
Эркин хаґыатын эрэдээктэринэн µгµстµк
аныыллара. Сарсыарда кµн тахсыар диэри
соро±ор хаґыат таґаарарбытын ійдіін кэллим. Ньурба±а µірэнэр кэммэр «Искатель»
диэн комсомол этэрээтин тэрийэн, араас
общественнай µлэ±э кіхтііхтµк кыттарбыт.
Ол иґигэр сэриигэ бааґырбыттарга, сэрии
кыттыылаа±ын огдооболоругар уокка оттор
мас бэлэмниирбит. Манчаары кімµллэ сытар
сиригэр Малдьа±арга тахса сылдьыбыппыт.
Типография±а оІорторон, докумуоннаах
этибит. Онно маннык диэн суруллубут:
«Долой скуки и безделия!
Удостоверение №4.
Емельянов Май. Командир отряда.
Партийность: ВЛКСМ.
Вступил: 12 января 1965 г.
Кем выдан: Военсоветом отряда «Искатель».
Дата выдачи: 20/Х1-1965 г.
Ком. отряда. Личная подпись».
Сыалбыт-сорукпут, эбээґинэспит маннык суруллубут:
«Член обязан:
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Ба±ар, Магнитка, Днепрогэс тутуута, Казахстан кырыс сирдэрин туґа±а таґаарыы
да буоллун, комсомол уолаттар-кыргыттар
ыарахантан ча±ыйбакка, атын іріспµµбµлµкэ
сирэ-уота диэн иІнэн-толлон турбакка араас
сиртэн кэлэн айаллара, туталлара. Мин да
онтон то±о туора туран хаалыахтаахпыный?
Биир киэґэ табаарыґым Петр Федоровы кытта ханна комсомол баара±ай
тутуулара баалларын хаґыаттан ырытан
баран, суоппардар буоларбыт быґыытынан
Тольятти куоракка, саІа массыына оІорор
собуот тутуутугар кіппµппµт. Комсомол сэкирэтээрэ Саха сириттэн кэлбиппитин истэн
баран, тымныыттан, ыарахантан ча±ыйан
сылдьар дьон курдук биґигини кірсµбµтэ.
Кини хантан эрэ истибитэ, ба±ар, аахпыта
да буолуо, кырдьык, нуучча бааґынайдара
саІа сири баґылаары ХVII µйэ ортотуттан Элиэнэ кытылын булбуттара. Онтон
буруйу-сэмэни оІорбуттары кµµс іттµнэн
ыыталыыр буолбуттара. Сэбиэскэй кэмІэ
µрдµк µірэхтээхтэр тиийбэт буоланнар,
учууталлар, эмчиттэр эІин кэлитэлииллэрэ. Салгыы кімµс, алмаас, чох, хор±олдьун
хостооґунугар киґи тиийбэт буолан, быстах
µлэґиттэр кэлэр буолбуттара. Онон µлэттэн
куота сылдьар курдук санаан, кини биґиги
ис сµрэхтэн тахсыбыт ірі кµµрµµбµтµн
таба ійдіібіті±і. Онтон хомойон кыратык
µлэлии тµґэн баран, КазахстаІІа эмиэ
охсуулаах комсомол тутуутугар барбыппыт.
Онно суоппарынан µлэлии сылдьан, армия
кэккэтигэр сулууспа±а ыІырыллыбытым.
Бастаан, чааспар комсомол тэрилтэтин солбуйар, онтон сирэй сэкирэтээринэн
талыллан, саллааттар ортолоругар бойобуой уонна политическай бэлэмнэниигэ,
шефтэґиигэ, спорка балачча µлэни ыыппыппыт. Армия кэнниттэн эмиэ комсомол
путевкатынан Бµлµµ куоратыгар холуобунай ирдэбил инспекторынан ананан, дьэ,
ба±алаах µлэбин булан, пенсия±а тахсыахпар
диэри сулууспалаатым.
Комсомол баар буолан, кини кэккэтигэр буґан-хатан µірэхтэммитим, µлэґит киґи
буолбутум. Мэлдьи инники кµіІІэ сылдьар
буолан, элбэхтик аа±арым, билэ-кірі сатыырым. Дьиэбэр плакаттаах этим: «Если за день
ничему не научился, зря прожил день» диэн.
Ыллыырым, байааІІа оонньуурум. Бэйэм
µірэнэн, кыратык нотаны билэр буолбутум.
Онон саІа тахсыбыт ырыаны, бастаан, мин

а) Показывать пример в труде и в учебе,
строго соблюдать боевую дисциплину, всемерно
беречь общественную собственность и школьное имущество.
б) Быть скромным, всегда и везде вежливым,
чутким и внимательным к старшим. Вести
жесткую борьбу с нарушителями правила поведения учащихся и общественного порядка.
Вести непрерывную борьбу против алкоголизма, жульничества и т.п.
в) Быть на чеку, всегда, хранить военную
тайну.
Утвержден постановлением главштаба отряда
«Искатель» от 12 января 1965 г.».
КиэґээІІи оскуола±а µірэнэр кэммэр
Ньурба 1-гы оскуолатыгар комсомол бастакы
сµґµіх тэрилтэтин бастакы босхоломмут сэкирэтээринэн ананан µлэлээбитим. Оскуола
кэнниттэн СПТУга эмиэ комсомол сэкирэтээрэ этим. Милииссийэ±э µлэ±э киирээт,
«Орленок» диэн комсомол оперативнай
этэрээтин тэрийбитим. О±олор бары биир
таІастаах буолалларын хааччыйаары, бэйэм
хамнаспар матырыйаал атыылаґан форма
тиктэрбитим.
Комсомол куґа±аІІа µірэппитин билбэтим. Тіттірµтµн, кырдьыксыт, бэрээдэк
тээх, дьонуІ-сэргэІ, табаарыстарыІ иннигэр эппиэтинэстээх, µлэґит киґи буоларгар
уґуйара. Ааспытын кэннэ а±ыннахха, биґиги
кілµінэни патриотизм тыыныгар кµµскэ да
ииппит эбиттэр. Суворов, Кутузов, Чапаев,
Александр Матросов, Зоя Космодемьянская
ааттарын билиІІэ диэри сµрэхпитигэрбыарбытыгар иІэрэн илдьэ сылдьабыт. А±а
дойду сэриитин кыттыылаахтарын кытта
µгµстµк кірсірбµт, кинилэри олус ытык
тыырбыт, киэн туттарбыт. Оччолорго µрµІ
аата µрµІ, кыґыл аата кыґыл буолара.
Урут ким туох иґин сэриилэспитэ эдэр
ыччат ортотугар аны улахан саарба±алааґыны
µіскэттэ. Кірдірін туран баар кырдьыгы токурутар, билиІІи кэмІэ сіп тµбэґиннэрэн,
дойду историятын сібµлээбитинэн иэ±эр
кіІµл курдук буолла. Ол эрэн, саха іґµн
хоґооно баар: кырдьык µрдµгэр сымыйа
ыттыбат, арыы µрдµгэр уу дагдайбат диэн.
Хаґан эмэ история оннун булуо.
Урут инникиІ эрэллээх, чуолкай, ханна
баран иґэриІ дьэІкэтик кістір этэ. Сойуус
хайа да муннугар µлэлээтэргин бу биґиэнэ,
бу эґиэнэ диэн суо±а, бары Сэбиэскэй Со
йуус бар±арарын туґугар µлэлээбиппит.
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билэрим. Ойуулуурум, µгµстµк плакат суруйарым, хаартыска±а тµґэрэрим. Почтанан
кыра киинэ камератын сурунан ылан тµґэрэ,
оІоро, кірдірі µірэммитим. Уонна, суоппар,
матасыыкыл бырааптаах буолан, техникаттан
иІнибэтим. Ити барыта µлэґит буоларбар
улаханнык кіміліспµтэ. Кустуурбун, куобахтыырбын сібµлµµрµм. Биирдэ онноо±ор
оройуоннаа±ы комсомол конференциятыгар
булчуттары о±о эрдэхтэриттэн бэлэмнииргэ
тыл этэн турардаахпын.
Онон эдэр сааґым до±оро, комсомол,
общественнай тµмсµµ эрээри, ыччаты иитии
гэ судаарыстыбаннай хабааннаа±а. СаІа
былаас кэллэр эрэ ыґарга, оннуттан суох
оІорорго уруккуттан µірµйэхтээх. Бу уонтан тахса сылга ыччаты тµмэ тардыыга саІа
туох да оІоґуллубата. Буруйу µксµн ыччат
оІорор. Арыгы дэлэйдик атыыланар буолла. Буруйу идэтийэн туран оІоруу µксээтэ.
Дьон ійі-санаата тосту уларыйда. Маннык
кµчµмэ±эй кэмІэ комсомолу сіргµтэн эрэллэриттэн µірэбин эрэ.
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ТҐспэтэх чааскы
Милииссийэ±э о±о хоґун инспекторынан анаммытым. Кµґµн биир сарсыарда
µлэбэр эрдэ кэлбиппэр холуобунай ирдэбил
уолаттара миигин ыІыран ыллылар. Оччолорго о±о хоґо кинилэр истэринэн баара.
— Аэропорт µлэґиттэрин о±олоро сылдьар саадтарын буфетыгар білµµн о±олор
киирэ сылдьыбыттар. Биґигини туруора
сырыттылар. Таґырдьа тµннµк анныгар
о±олор суоллара элбэх. Тµннµгµнэн киирбиттэр. Онон эґиги килиэпкитин былдьаґар
отой былааммыт суох, бэйэбит да киэнэ сіп
оІортуох курдук. Бэйэ±ит дьарыктаныІ, —
диэтилэр.
Старшайбын Речкунованы кэтэспэккэ
эрээри, онно бардым.
Тµµн кыратык кыраґалаабыт этэ. Мин
сатыы тиийиэхпэр диэри кµн сардаІалара,
сир да сылаас буолла±а, сиигин эрэ хаалларбыттар. Тас тµннµгµ ылан сиргэ уурбуттар.
Ис тµннµк, таґырдьаттан кірдіххі, хаІас
ітті иґирдьэ анньыллан кыратык аґа±ас
турара. Тµннµк аттыгар туох да суола-ииґэ
хаалбатах, мал-сал баара кістµбэт.
Араас детективи сырса сылдьан аа±арым.
Онон уоруйах туох эмэ суолу хайаан да
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хаалларыахтаа±ын чопчу билэрим. Ону булуохха эрэ наадата. Тµннµгµнэн тахсарыгар
таІаґын тоґо±о±о таарыйбыт, істµікµлэ±э
тарба±ын суолун хаалларбыт буолуохтаах.
Тµннµк аттыгар ыксалга ону-маны ум
нуон эмиэ сібі. Кичэйэн кірдµм да, тугу
да булбатым. Тарбах суола баара кістµбэт,
арааґа, чараас µтµлµктээх «µлэлээбиттэр»
быґыылаа±а.
Буфет о±о саадын иґигэр баара. Саад
о±о саІатынан туолбут этэ. Буфет аана сабыылаах, ыйанар кµлµµґµнэн хатанан турара.
Буфетчицаны ыІыртардым. Кэлиэр диэри
кэрэґиттэри буллум. Тірілкій нуучча дьахтара тиийэн кэллэ:
— Ити о±олор миигин ночоокко тэбэр
буоллулар, — дьахтарым о±олору буруйдаабытынан кэллэ.
— О±олор киирэ сылдьыбыттарын ити эн
хантан биллиІ? — диэн интэриэґиргээтим.
— Саад µлэґиттэрэ кэпсээтилэр. Сарсыарда кэлбиттэрэ тµннµк анныгар о±олор
суоллара элбэ±э µґµ. Кинилэр милииссийэ±э
тыллаабыттар. Эґиги дьоІІут хаарга суолларын кірбµттэр µґµ. Тутатына кэлбитиІ буоллар, эн да бэйэІ кірін итэ±эйиэ этиІ...
— Уонна іссі кимиэхэ кµлµµс тыла
баарый? — бэйэбин буруйдуох курдук тылласпытын иґин быґа тµґэн ыйыттым.
— Суох, миэхэ эрэ баар. Ол кµлµµс тыла
туохха нааданый, тµннµгµнэн киирбиттэрэ
кістін турар буолбат дуо?
— Бэрээдэгэ оннук. Кэрэґиттэр, кэлэн,
чугастан кµлµµґµ кірµІ эрэ, — диибин.
Хас да буолан сирийэн кірдµбµт. Арылла сылдьыбыт сибикитэ биллибэт. Боробуойа
бµтµн. Бэчээтэ эмиэ алдьамматах.
— Аанынан уоруйах киирбэтэ±эр бары
сібµлэґэр инигит? Барыта бµтµн курдук
буолбат дуо? ЧэйиІ, ааны аґан иґирдьэ
киириэ±иІ, — диэн хамаанда биэрдим.
Бастаатым. Хоско киирээппитин кытта уоруйах киирэ сылдьыбыта харахха тутатына быра±ыллар: суулаах кэмпиэттэр,
кэнсиэрбэлэр, соктаах иґиттэр муоста±а
ыґыллыбыттар. Киґи саарбахтыыра туох да
суохха дылы. Онуоха эбии буфетчица хаама
сылдьан:
— Манан билииккэ сакалааттар кыстанан турбуттара. Оо, манан суулаах кэмпиэттэр бааллара... — диэн айманан сµппµт малларын кураанах оннуларын кірдіртііті.
Кырдьык, кыґыылаах дьыала дии...
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— Чэ, ааІІын хатаа, бэчээттээ. Биґиэхэ
баран быґаарсар буоллубут. Кэрэґиттэр,
кімі±µт иґин махтал, — илии тутуґан
ара±ыстыбыт.
Милииссийэ±э тиийэн холуобунай
ирдэбил инспекторыгар Коля Сагайдакка
кірµµ боротокуолун биэрдим уонна дьыала
сµнньµнэн тугу билбиппин кэпсээтим.
Кэлин истибитим µіґэттэн бэрэ
биэркэ иґэрин истэн, сиэбитин сабынаары,
о±олорго тµґэрэргэ санаммыт. ОБХССтар
µлэлэґэн кірін баран, уорбут суумата кыратынан, бэрэбиэркэ кэмигэр итэ±эґин ба±а
іттµнэн тіліібµтµнэн холуобунай дьыаланы
тэрийбэккэ, табаарыстыы суукка биэрбиттэрэ. Ити, криминалистика диэн µірэх баарын
билбэккэ да сылдьан, бэйэм сахалыы толкуйбунан таба кірін арыйбыт дьыалаларбыттан
биирдэстэрэ этэ.

Ґлэлиигин-µлэлиигин тµмµгэ ити баар... «Ха
йалара сырытта буолла?.. Били соторутаа±ыта
ас ма±аґыыныгар киирэ сылдьыбыт о±олор
буоллахтарына да кіІµллэрэ...» — тібім
иґигэр араас саба±алары эргитэ санаатым.
Хап-сабар кірµµ боротокуолун ылан толорбутунан бардым.
— Таґырдьа тымныы, саба таарыйа
тµннµктэн са±алыа±ыІ, — диэт, биир кэрэґиккэ
таІас миэтэрэни туттаран кэбистим.
— Хос уІа іттµгэр 120х70 см кээмэйдээх
икки хос тµннµктээх. Ис тµннµк таґыттан,
уІа іттµттэн кµµскэ анньыллан, холуода
ортотугар сааллыбыт 7-лээх тоґо±о токурутуллубут. Сэлээппэтэ араама ойо±оґугар
харахха быра±ыллар саІа суолу хаалларбыт.
Тµннµк арааматын уонна холуодатын икки
ардыгар 12,5 см кэтиттээх уґун синньигэс
хайа±ас µіскээбит. Тµннµк аннынан 137х16
кээмэйдээх тµннµк сэІийэтэ (подоконник)
баар. МаІан кыраасканан кырааскаламмыт.
Тµннµк сэІийэтигэр ситэ иґиллибэтэх чэйдээх 10х8х8 кээмэйдээх чааскы турар. Кини
арыллыбыт тµннµк аґа±ас іттµттэн 31 см
сиргэ арааматыгар сыстан турар. Чааскы
тµгэ±э тµннµк сэІийэтиттэн тµґэрдии 3 см
салгыІІа ыйанан турар, — диэн кэрэґит
эттэ±ин аайы суруйан истим.
«Бэйи эрэ, тµннµгµ аспыттарыгар чаас
кы арааманы кытта бииргэ барсыбыт. Бачча
кыра хайа±аґынан хайдах киирбиттэрэй?!»
— диэн санаа кµлµм гынна.
— Кэрэґиттэр кірµІ эрэ, тµннµк
хайа±аґа кыара±ас ба±айы дии, — суруйарбын
тохтотон дьонум диэки хайыстым.
— Кыґыл о±о да тібіті батыа суох буол
бат дуо, — кэрэґитим, кээмэйдээн кірін
баран, саІа аллайда.
— Тахсан баран саптахтара дии, — буфетчица миэхэ таарыччы ій угардыы іс-са±а
буола тµстэ.
Кырдьык да диэбиттии дьон саІата суох
бардылар.
— Кір эрэ, оччо±о то±о чааскы тµспэтэ±э
буолуой? — ыйан, буфетчица±а кірдірдµм.
Д ь а х т а р ы м м а І н а й і й д іі б і т і
быґыылаах. Онтон сирэйэ улам кытардар
кытаран буспут хапта±ас курдук тэтэрэн
та±ыста. СаІа-иІэ тохтоото. Кірµµ боротокуолун суруйан бµтэрээт, кэрэґиттэргэ
илии баттаттым. Бу боротокуол дьыала
арыллыытыгар сµрµн оруолу ылыахтаа±ын
тута сэрэйдим.

Эрки¢¢э ыйаммыт саа
Сулууспам устата саа±а дэІнэнии буол
бут сиригэр элбэхтэ сырытта±ым буолуо.
Онно кірдіххі, µксµн ал±аска, бултуу эІин
сылдьан, саа±а оґолломмут буолаллар. Ардыгар, кус-куобах курдук, соруйан да ытан
киґини тыынын быґаллар. Сорохтор бэйэлэригэр да тиийинэллэр.
Хайдах, туох туґуттан киґи суорума
суолламмытын чуолкайдааґын хаалбыт аймахтарыгар, табаарыстарыгар, билэр дьонугар
улахан суолталаах буолар. Киґи салгынтан
µіскээн кэлбэт. Хас биирдиибит тіріппµт
дьоннордоохпут. Эйигин олох олордоору,
тірµттэрин-уустарын сал±атаары кµн сирин
кірдіріллір. Ол иґин олохтон эрдэ туорааґын
улахан аґыылаах, хомолтолоох суол.
Оттон бэйэ кіІµл іттµнэн барыыта
хайа да сиэргэ, сокуоІІа сіп тµбэспэт.
Былыр-былыргыттан дьону утары барыы,
хаалбыттары убаастаабат быґыы курдук
кіріллір. Бэйэ±э тиийиммиттээх ыалы
дьон сібµлээбэт. Уруулара-аймахтара,
буруйа да суохтарын иґин, µйэлээх саастарыгар дьоІІо буруйдаах дьон курдук
кістіллір.
Биирдэ, Ньурба±а µлэлии сылдьан, учас
куобайы кытта кыґын биир кыра біґµілэккэ
быґылаан буолбутугар та±ыстыбыт. Сэбиэт
бэрэссэдээтэлэ Гоголев кэпсээґининэн
Петров Иван Николаевич — саас ортолоох,
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нэґилиэк биир тутаах µлэґитэ киґи — доруоп саатынан кэргэнэ дьиэ иґигэр суо±ар
ытынан ілбµт. Олус иллээх ыалынан дьоІІо
биллэр эбиттэр. Ким ытыан, кимниин
істіґµін таайа сатаабыттар да, оннук киґи
баара кістµбэтэх. Туох да суругу хаалларбатах. Онон дэриэбинэ дьоно улахан санаа±аоноо±о ылларан хараастан олороллоро.
О±олор ол кэмІэ кулуупка сылдьыбыттар, кэргэнэ хотоІІо ынахтарын ыы тахсыбыт. Эр киґи оронугар сытан хаалбыт. Саа
тыаґаабытыгар, туох тµстэ±эй диэн дьахтар
соґуйан, хотонуттан киирэн, кэргэнэ ілі
сытарын булбут.
— Кини ытынар туох да тірµітэ суох
этэ. Хотоммор тахсарбар, сынньана, оронугар
сытан хаалбыта. Ытыммыта буоллар, саатар,
сурук хаалларыа этэ, — диэн кэргэнэ Маарыйа ытаан айманар.
Кэргэнэ кэпсээнинэн ілµіхсµт хайдах
да бэйэтигэр тиийиниэн сатаммат курдук.
Ол аата істіґір киґилээх буолуон сіп дии
санаатыбыт. Ити саба±алааґыны учаскуобай
Ким Ир Сен бэрэбиэркэлээбитинэн барда.
Мин кірµµ боротокуолун суруйааччы буоллум. Ыалларыттан икки киґини кэрэґит гынаары ыІыртаран ыллым. Ити кэннэ ілбµт
киґи ханна, хайдах сытарыттан са±алаан
суруйан бардым.
Биир айахтаах, таґынан сомуоктаах, сомуога тµспµт саа орон аттыгар сиргэ сытара.
Дьиэлээх дьахтар кэргэнин саата буоларын
бигэргэттэ:
— Кµґµн куобахха сылдьан баран, ити
сааны оронун µрдµгэр тоґо±о±о ыйаан турбута...
— Оттон сµгэр быата ханнаный? —
хаґаайкаттан суруйа олорон ыйытабын.
— Быаланааччыта суох. Итинник сулумах санныгар ууран, тута сылдьааччы, —
Маарыйа кэргэнэ булка сылдьарын µчµгэйдик
билэр буолан, чуолкайдык эппиэттиир.
— Оччо±уна эркиІІэ хайдах ыйанан
турбутай? — ыйытыы биэрэбин.
— Мэлдьи ду±атыттан ыйааччы, —
ытыырын быыґыгар Маарыйа хардарда.
Сааны ылан бµк туппутум, эстибит тимир ботуруон сылдьара. Ол туран
ійдіін кірбµтµм, элбэрээгин кэннигэр
быыла суох, оттон биир ітті быыллаах. Ону
бол±ойон кірµµгэ — биир сиринэн кыратык
быыл сотуллубут. Сомуога тура сылдьар
балаґыанньатыгар кэннэ быыла суох. Атын
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сирэ быыллаах. Сомуогун тµґэрдэххэ, ол
чуолкайдык кісті сылдьар.
Кэрэґиттэри, кэргэнин ыІыран,
µґµіннэригэр итини барытын кірдірін
биэрдим. Саа±а іссі кµґµІІµттэн иитиилээх
ботуруон хаалбыта, сомуога туруоруллубутунан тоґо±о±о ыйаммыта кістін кэллэ. Боротокуолу суруйан бµтэн баран, бары истэн
олордохторуна:
— Иван Николаевич ал±аска суорума
суолламмыт. Саатын то±о эрэ ылан кіріірµ,
ал±аска элбэрээгин тоґо±о±о таарыйбыт. Саа
иитиилээх турбут. Ону бары кірдµгµт. Быраабыла быґыытынан кµґµн бултаан баран
сууйан-сотон, хаа±а уган тэйиччи ууруллубута
буоллар, бу иэдээн тахсыа, атын дьон уорбаланыа суох этилэр.
— О±олорбут, эґиэхэ махтал. Ґлэ±итигэр
µтµі суобастаахтык сыґыаннаґаІІыт,
хата, таба кірін, ыар санааттан, буруйтансэмэттэн ірµґµйдµгµт, таптыыр а±абыт
сырдык міссµінµн эргиттигит... — Маарыйа ытыырын быыґыгар биґиэхэ махтана
хаалла.

Сыылка¡а
Ыраахтаа±ылаах Арассыыйа са±ана
былааґы утарбыт іркін ійдііхтіргі Саха
сирэ кµлµµґэ суох хаайыы тэІэ буолбута. Ол
туґунан тіґілііх сурулунна ини, суруллубата
ини. А±ыйах хонуктаа±ыта Д.А. Медведев
туґааннаах тойоттору мунньан, дойдуга
киґи быраабын тутуґуу туругун туґунан
боппуруоґу дьµµллэстэ. Ону араадьыйанан
истэ олорон, Ньурба±а кіскі кэлэ сылдьыбыт, киґи быраабын сэбиэскэй кэмІэ
туруулаґан туран кімµскэспит Твердохлебов
туґунан санаан кэллим.
Твердохлебов Андрей Николаевич
сыылка±а ыытыллан, Ньурба±а саас ыам
ыйын бµтµµтэ кэлбит. Ити кэмІэ мин
КГБыттан уурайан, Бµлµµгэ холуобунай ирдэбил инспекторынан µлэлии сылдьарым.
Судаарыстыба±а куттал суох буолуутун
кэмитиэтигэр икки сыл курдук суоппардаабытым. Ити санаатыІ да, киґи µлэ±э кэбэ±эс
киирбэт тэрилтэтигэр ба±ам хоту µлэлии
сылдьыбытым. Биґиги, сэрии кэннинээ±и
уолаттар, о±о сааспыт чэкиистэр курдук мындыр, кимиэхэ да эппэккэ чып кистэлэІинэн
µлэлиир, наада буолла±ына толкуйдуу да бар-
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руйун боруостуур сиринэн Ньурбачаан дэриэбинэтэ быґаарыллыбыт. Оттон Ньурба
сопхуос дириэктэригэр А.А. Павловка µлэнэн
хааччыйарыгар сорудахтаммыт.
Твердохлебовы НьурбачааІІа таґааран,
А.Г. Данилов диэн киґиэхэ дьукаах олордубуттар. Сыылка±а кэлбит киґини судаарыстыба босхо аґаппат. Онон Андрей Николаевич
тиийээт, хара µлэ±э µлэлээбитинэн барбыт:
хачыгаардаабыт, пилорама±а µлэлээбит.
Дьон ахтарынан олус судургу, онно-манна
киирбэт-тахсыбат, дьону-сэргэни мунньубат
кіні киґи эбитэ µґµ. Онон кинини ким да
туораппатах, ата±астаабатах этэ. Тіттірµтµн
аґынан, кэтэ сылдьар таІаґын абырахтаан,
ас-таІас биэрэн кіміліспµттэр.
А.Д. Сахаров 1970 сыллаахха табаарыс
тарын кытта Киґи быраабын кімµскµµр
кэмитиэти тэрийбит. Онно Твердохлебовы
сэкирэтээринэн талбыттар. 1975 сыллаахха
Андрей Дмитриевичкэ Нобель бириэмийэтин биэрэллэригэр суруйбуттар: «Сахаров
бескомпромиссно и действенно боролся не
только против злоупотреблений властью во
всех их проявлениях, но с равной энергией
он защищал идеал государства, основанного
на принципе справедливости для всех. Сахаров убедительно выразил мысль о том, что
только неприкосновенность прав человека
может служить фундаментом для подлинной
и долговечной системы международного сотрудничества».
Твердохлебов сыылка±а олорбута иккис
сыла са±аланыыта кинини кірсі µс тігµллээх
Социалистическай Ґлэ Геройа, Государственнай, Ленин уонна Нобель бириэмийэлэрин лауреаттара, академик, «водороднай
буомба а±ата» Сахаров А.Д. кэргэнинээн Е.Г.
Боннэры кытта кэлэ сылдьыбыттар.
Бэйэтэ киґи быраабын кімµскэлигэр
аан дойдуга биллибитэ бэрт буолан эрэ
хааллыбакка кэтээн кірµµгэ сылдьыбыт.
Кµµстээх ыгыыга, µтµрµйµµгэ да сырыттар,
µлэтин барытын хаалларан, биир дьыала±а
охсуґар табаарыґын кірсі ыраах Ньурба±а
кэлэ да сылдьыыта кини киґи быґыытынан
майгытын, ійµн-санаатын туґунан элбэ±и
кэрэґилиир. Кэтээн кірµµгэ сылдьар буолан,
Сахаровтаах кэлиилэрэ тус соруктаах сырыыга холоммут. Онон Москубаттан Бµлµµгэ
диэри кэлбиттэрин бары биллэллэр да, кинилэри порка ким да кірсµбэтэх. Ону ааґан,
НьурбачааІІа диэри, балтараа кіс сири,

бакка олохторун Ийэ дойдуларын туґугар толук ууралларын да кэрэйбэт хорсун санаалаах
дьон курдук буолуохпутун олус ба±арарбыт.
Кылгас кэмІэ ити тэрилтэ±э алтыґан ааспыт
дьоммун — дьиІнээх чэкиистэри: П.П. Корниловы, Н.Н. Бурнашову, В.П. Даниловы,
М.И. Ражновскайы мэлдьи истиІ, иґирэх
тылларынан ахтан-санаан ааґабын.
Оччолорго Бµлµµ сµнньµгэр КГБ салаата Ньурба±а эрэ баара. Ол да иґин буолуо, Твердохлебовы итиннэ кэтээн кірµµгэ
ыыттахтара.
Москуба суута 1976 сыллаахха муус
устарга Твердохлебовы 5 сылга кіскі уурбут. Андрей Николаевич — 1940 сыллаахха
Москуба±а тіріібµт, µрдµк µірэхтээх физик,
омугунан нуучча. Академик А.Д. Сахаров
«Тревога и надежда» диэн ахтыытыгар кини
тутуллуутун туґунан маннык суруйбут: «18
апреля в Москве арестован секретарь советской группы Международной амнистии
Андрей Твердохлебов, также пользующийся
большой известностью как человек безупречных принципов, выдающегося ума и душевных качеств, очень много сделавший для
защиты прав человека».
Омос кірдіххі, Твердохлебов Сэбиэс
кэй Сойууска киґи быраабын кэґэллэр диэн
кимиилээх киирсиитэ былааґы утары барыы
курдук кістір. Онон РСФСР ХК 70-с ыстатыйатынан сууттаммыта буолуо дии саныыгын. Бу — «Антисоветская агитация и пропаганда» диэн судаарыстыбаны утары ыарахан
буруй. Ол эрэн, киґи быраабын «ытыктыыр»
норуот былааґа ити ыстатыйанан быґа киирсибэтэх эбит. Сахаров ити туґунан маннык
суруйар: «Кто же они — советские политзаключенные? Подавляющее число из них
не совершали никаких преступлений в том
понимании этого слова, которое принято
в демократических странах, не совершали
насильственных действий и не призывали
к ним. Одна из распространенных причин
политических репрессий — чтение, хранение
и передача друзьям рукописей самиздата и
книг нежелательного содержания (хотя обычно вполне безобидного по существу)».
Москубаттан кэлбит ыйыыга оло±уран,
Саха сиринээ±и Миниистирдэр Сэбиэттэрин
бэрэссэдээтэлэ И.И. Петров Ленинскэй
оройуонунаа±ы исполком бэрэссэдээтэлигэр
Н.Н. ЛыткиІІа кистэлэІ сурук ыыппыт.
Онно этиллэринэн Твердохлебов А.Н. бу69
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ким да массыына биэрэн илтэрбэтэх. Онон
дьонтон ыйдаран, сатыы тµґэ турбуттар.
СаІа Ньурбаны тахсан эрдэхтэринэ, хата,
кэннилэриттэн массыына ситэн, тиийиэхтээх
сирдэригэр диэри илдьэн биэрбиттэр. Итини
араастык кэпсииллэр, сатыы да тиийбиттэр, уу баґар массыына да ситэн олордубут
эІин дииллэр. Кэлин Ньурба±а уоппуска±а
сылдьан, табаарыспын Михаил Иосифович
Ражновскайы кірсін, ити туґунан ыйыталас
пыппар Ньурбачааннаан иґэн, кини тµбэґэ
тµґэн илдьибитин туґунан кэпсээбитэ. Бэйдиэ сымыйалаабат киґи, баары кэпсээтэ±э
буолуо.
Сахаровтаах µс хоммуттар. Ньимискэннээх аттыгар тэллэйдии сылдьан, Андрей
Дмитриевич ата±ын бµлгµрµтэн дойдутугар
тиэтэйбит. Ону аара Мирнэйгэ тохтотон,
ата±ын эмтээн ыыппыттар.
Икки сылынан Твердохлебов сыылкатын болдьо±о бµппµт. Сыл курдук хаайыыга
олорбута, РСФСР ХК-н 47-с ыстатыйатыгар оло±уран, биир кµнэ кіскі сылдьыы µс
кµнµгэр тэІнэґэн, 1978 сыллаахха тохсунньуга босхолонон дьиэлээбит. Барарыгар
милииссийэ оройуоннаа±ы отделын солбу
йар начальнига милииссийэ капитана В.С.
Широбоков маннык ис хоґоонноох ыспы
раапканы биэрбит: «... в том, что он отбывал
наказание в виде ссылки с 31 мая 1976 года
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по 21 января 1978 года, откуда освобожден
по окончании срока ссылки. Паспорт серии
Х1-СЕ №63819 и военный билет серии ГД
№ 100161 получил».
Босхолоноот, Твердохлебов А.Н.
уґаабакка кыраныысса таґыгар тахсан
олохсуйбут, ол иґин кини туґунан туох да
сибики иґиллибэт эбит. Оттон А.Д. Сахаров іссі сэбиэскэй кэмІэ киґи быраабын
кімµскээґин араскыларын таґаарбыт улуу
Киґи 1989 сыллаахха тыына быстыбыта. Ити
араскылар тугу биэрдилэр?
РСФСР Ґрдµкµ Сэбиэтэ сэтинньи 22
кµнµгэр 1991 сыллаахха киґи уонна гражданин кіІµлµн-быраабын декларациятын
ылыммыта. Ол эрэ кэнниттэн Арассыыйа
µрдµкµ былааґа ХНТ (Холбоґуктаах нациялар тэрилтэлэрэ) іссі 1948 сыллаахха
ылыммыт киґи тірµт кіІµлµн уонна быраабын кімµскээґин туґунан конвенциятын
бигэргэппитэ. Сир-дойду аайы киґи быраабыгар боломуочунайдар баар буоллулар. Саха
сиригэр Ил Тµмэн уураа±ынан боломуочунай
2002 сылтан баар буолбута. Конвенция сµрµн
ирдэбиллэрэ Тірµт СокуоІІа киирэн, киґи
быраабын уонна кіІµлµн кімµскээґин
судаар ыстыба халбаІнаабат эбээґинэґэ
буолла.
(Салгыыта бэчээттэниэ)
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Нарын иэйэр кут баарын тухары...
Хо´ооннор уонна эсселэр

Поэт до±отторум Дмитрий
Дыдаев, Василий Саввин,
Василий Дедюкин, Альберт
Бµлµµйµскэй уонна Варя
Потапова сырдык ааттарыгар.

Поэттар хоґоон аа±аллара
Тахсан эрэр саґар±а уотугар,
Буур±а-буулдьа дьылларын дирбиэн-дарбаан кµннэригэр.
Поэттар хоґоон аа±аллара кµрµлэс, кµргµім кэмнэргэ
Ким да, хаґан да билбэтэх дьоллоох оло±ун уруйдуу.
Мілµйµінµнэн аччык дьон тыына быстар тµгэннэригэр,
Мілµйµіннэр «норуот істіі±ір» «сµрэхтэммит» тµµннэригэр
Сирдээ±и сирдьити µрµІ кµІІэ тэІнии
Поэттар хоґоон аа±аллара былаас, былаас иннигэр
Албан ааттарын айхаллата.
Киирэн эрэр саґар±а кµінµгэр
Биґиги хоґоон аа±арбыт —
Сµрэх-дууґа кµµрµµтµн кіІµл дуолга кітµтэн,
Ыйыы-кэрдии, уураах баарын тумуґурдаан кірбіккі.
Туохтан эрэ хомойон, хоргутан
Кутур±ан санаа муІнуура.
Иґирэх, истиІ, сылаас сыґыан сµппµтµн суохтуурбут.
Санаа тµґµµлээх тыллары
Ханна да саІарыа, суруйуо суохтаахпыт.
КіІµллµк айар-ыллыыр кыах, быраап суо±уттан
Санаа-оноо дьалкыйан, таґымнаталаан ылара.
Кµµлэй, дьалбаа дьаралыгы сыґыара, иІэрэ сатыыллара.
Кµµрээннээх уруй тойугу дууґабыт то±о эрэ ылыммат этэ.
Оннук айдарыллан тіріібµт буруйбут µґµ дуо?
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Тірдµн, тібітµн тµіґэн билбэккэ
Уратыны, уларытыыны кµµтэрбит.
Сµрэх, сµрэх барахсан сэмээр сэрэйэр, этитэр эбит.
Бастакы холонуу, бастакы са±алааґын.
Кэлиэхтээх кэм-кэрдии бэриэччиттэрэ этибит.
Киирэн эрэр саґар±а кµінµгэр
Биґиги хоґоон аа±арбыт тылы кіІµллµк кылбалдьытан,
Былаас, былаас иннигэр
Дьыл±абытын толук ууран.
Араас санааны аґа±астык этэр саІа µйэ±э,
До±отторуом, эґиги, сырдык далаґа буолбуккут!
Бииргэ алтыспыт, бэркэ билэр кілµінэм
туґунан кэпсиэхпин ба±ардым. Ол кимнээхтэрий?!
Кириитикэ кимиэллээ±ин, холуннарыы
хойохтоо±ун, сэмэ-суІха сµлµґµнµн, утарсыы іґіхтііх тілінµн аан маІнайгынан
оччолорго син балачча сэІээриллэн эрэр
эдэр поэт Дмитрий Дыдаев кірсµбµтэ, били
бааґырбыт бассабыык кэриэґин «Јллірбµн
да±аны істііхпµт буулдьатын £ттµкпэрсµрэхпэр тµґэрэн тохтотуІ!» диэбитинии
(Былатыан Ойуунускай), ілін баран...
Василий Саввин — дирбиэнэ-дарбаана,
ыґыыта-хаґыыта суох истиІ иэйиилээх
дьиктилээхэй лирик поэт. Олус уустук, ыар
дьыл±аламмыта.
Василий Дедюкин кындыа тыллары кылыгырата оонньотон, кылыкын дор±ооннору
лыІкыната ыллатан урааІхай саха ураты
уйул±атын, умсул±аннаахтык хоґуйбута.
Альберт Бµлµµйµскэй. Сай сайын
са±аланыан иннинэ туллан тµспµт тулаайах
сэбирдэх курдуга. «Тыґыынчанан уот лаампалаах Уоттаах тµµІІµ Дьокуускай» туґунан
ырыатын саха дьоно бµтµннµµ биґирээн,
таптаан билиІІэ диэри ыллыыллар.
Варя Потапова — саха кыыґын ис
санньыарын, мунчаарыытын аан маІнай
аґа±астык, уйа±астык иэйбит-куойбут хорсун поэт! Киґи диэн киґи, санаата тµґэн
кутур±аннанар, муунтуйар кэмнэрдээх буол
ла±а... Ону то±о кистиэІий?
ХХ µйэ 50-с сылларын бµтµµлэриттэн
70-с сылларын бµтµµлэригэр диэри уйан
дууґалаах, иэйиилэрин, санааларын толору
этэн суруйар дьо±урдаах µгµс эдэр поэттар
тутатыгар хай±алы, µтµі ійібµлµ ылбакка,
кыґарыллан хаалан ситэ арыллыбакка,
аґыллыбакка, µµнэн-сайдан µйэлээ±и айбакка, айыл±а биэрбит айдарыытын чиэппэрин
да туґаммакка, олус эрдэлээн бу олохтон
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хомойон, хоргутан бараахтаатахтара... Кэмигэр билиниллибэтэхтэрэ, кійгітµллэн туора
анньыллыбыттара. Ол кэмІэ билиниллибиттэр балачча бааллара. Онон атыттар онуохаманыаха диэри наадалара суох курдуктара.
***
Сирдээ±и олох диэн киґини киґи солбуйан иґиитэ. Кырдьан эрэр оннугар эдэр
кэлэр. Ол курдук кілµінэттэн кілµінэлэр
биллэр-биллибэттик солбуґан иґэллэр. Арай
уґун уот сэрии ол биир тэІ тэтими алдьатар.
Аан дойду иккис сэриитэ уонунан мілµйµін
дьону суох оІорбутун таґынан хас эмэ
мілµйµінµнэн дьону тіріппіті±і. Солбуллуу
быстыбыта. Кілµінэлэр сµппµттэрэ. Ити
ордук а±ыйах ахсааннаах норуокка тугунан
да толоруллубат ыар кутур±аннаах.
Јктііп ірібілµµссµйэтин кэнниттэн
саха литературатыгар а±ыйах улахан суруйааччыларбыт кэннилэриттэн биирдии,
иккилии хоґооннорун бэчээттэппит эдэр
дьоннор ытыс µрдµгэр тµґэриллэн хай±анан,
хара маІнайгыттан ійінµллэн-убаныллан
барбыттара. СаІа олох, саІа ырыаґыттара
µµнэллэригэр, сайдалларыгар былаас, партия
а±алыы кыґамньыларын уураллара. Карл
Маркс: «Поэт куруук хай±алга наадыйар.
Айылгыта оннук. Онон кинини ыллатыаххын
ба±ардаххына харса суох хай±ыахтааххын», —
диэн этиитэ баар. Кырдьыктаах бэргэн этии!
Былаас, партия хай±алларыгар эппиэттээн
эдэрдэр кµµрээннээх µлэни, коммуна оло±ун
уруйдаан-айхаллаан барбыттара.
Јссі ірібілµµссµйэ быдан иннинэ В.И.
Ленин: «Литература, искусство хайаан да
партийнай буолуохтаах», — диэн суруйуутугар
хардаран, нуучча чулуу поэта Валерий Брюсов: «Ульянов, эн улаханнык сыыстара±ын.
Биир эрэ партия туґатыгар µлэлиир литература, искусство кэлин тиґэ±эр муІурданыыга
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Ґіґэлэр, µрдµк іґµілээхтэр: «Литература
пропагандалыыр соругун сµтэрдэ±инэ, ону
хаґан ба±арар быґа тутуохха сіп», — диэн
Маркс этиитинэн салайтараллара. Кэтэбилманабыл, донуос кытаанах этэ.
«ҐрµІ кµн сырдыгар, µгµс сµµс
мілµйµін тапталыгар, µµнµµбµт-сайдыыбыт
былаа±ар, µйэбит киртийбэт киэргэлигэр»
(Кµннµк Уурастыырап) тэІнэммит а±а
баґылык бµтµн норуоттары биир муостанан хаамтара сылдьан, атын дойдуга баран
хаалбыта. ТойоІІо бэрт буолан хайгыыры,
ньылаІныыры, былааска сµгµрµйэри сатаабат, дэбигис уларыйа охсубат кіні сµрµннээх
саІа кілµінэ µіскээбитэ. Сэрии сиэтэлээн,
итиэннэ тіріібіккі хаалан ахсааннарынан
а±ыйахтара. Оттон эдэр эрдэхтэриттэн биэбэйдэнэн, хай±ал µрдµгэр сылдьан, репрессия
алдьархайдаах сиидэтин быыґынан этэІІэ
туораабыт суруйааччылар кэккэлэрэ халыІа,
µгµстэрэ партия чилиэннэрэ, биир ньыгыл
элбэх этилэрэ. Кинилэргэ µчµгэй µлэ-хамнас,
дьиэ-уот, дуоґунас оччотоо±у сиэринэн
барыта баара. Кыра республика±а салайар
партия хонно±ун анныгар бµччµм сылаас
сиргэ тµбэґии улахан дьол этэ.
Райкомтан са±алаан, обкомунан, ССКП
Киин Комитетыгар тиийэ кинилэринэн дьарыктанар пропаганда уонна агитация отдела
баара. Ханна да бар: бэчээт, радио кинилэри
харса суох хайгыыра. Боростуой норуот ол
дьоллоох суруйааччылары дьиІнээх таІара
курдук кірірі. Билэллэрэ, сі±іллірі, киэн
туттан сибэтиэйдэргэ тэІнииллэрэ. Кэрэ
кэпсээннэрэ эрэ ол буолара.
Мин 1968 сыллаахха Москва±а ССРС
Суруйааччыларын Союґун иґинээ±и М.Горь
кай аатынан литературнай институт бастакы
кууруґугар µірэнэ сылдьан, Тверской бульварга сахалары кірµстµм. Сµрдээ±ин µірдµм.
Биир добуочча мааны со±ус дьахтар: «Оо,
саха эрэйдээх сылдьар», — диэтэ. «Ханна
µірэнэ±ин?» — диэн ыйыттылар. Хоруйдаатым. «Ол ким диэІІиний?» — диэн сэргии
тµстµлэр. Ааппын, араспаанньабын эттим.
Онуоха биир киґи: «¤ы! Хаґан да истибэтэх аатым. Урут бу институкка биллиилээх
дьоннор µірэнэллэрэ. Аны тірµт да биллибэт
киґини ылар буолбуттар дуу?» — диэбитэ.
Дьэ, ол µйэлэрин тухары наар ійібµлгэ
сылдьан, бµтµн норуот сі±µµтµгэрмахтайыытыгар бигэммит, чиэстэммит
биллиилээх кырдьа±ас кілµінэ сорох-сорох

кэлэн иІнэр, кэхтэр», — диэн суруйбута.
Оччотоо±у былаас: «Биґиги государствоны
олохтоотубут, аны хаґаайыстыбаны тэри
йиэхпит, онтон литератураны кыайыахпыт»,
— диирэ. Социалистическай реализм, аныгылыы эттэххэ, тоталитарнай режим искусствотын кіІдій акылаатын тµґэриллиитэ
ити курдук са±аламмыта.
Онон оччоотоо±у эдэр суруйааччылар
бэйэлэрэ да билбэттэринэн литературнай
чекистэр, кытаанах хонтуруолдьуттар буолан иитиллэн тахсыбыттара. Былаас, партия
кыра±ы хара±а, іркін ійі, ыйар-кэрдэр тылаіґі, айар-тутар дууґата буолбуттара. Кинилэр
тыыннаахтарын тухары аны атыннык суру
йар, тойугулуур киґи кэлиэ да, чугаґыа да
суохтаа±а. Кинилэр ханнык ба±арар тµбэлтэ±э
тµргэнник уларыйар, эппит этиилэриттэн
да±аны, µлэлээбит µлэлэриттэн да±аны кыбыстыбакка аккаастанар, тойон тугу ирдииринэн этэн-тыынан саІарар, суруйар, норуот
туохха ба±арарын олус киэргэтэн ойуулуурдьµґµннµµр ураты уларыйымтыа, сэрэхтээх
уонна сэргэх буолбуттара. Оннук ыраахтан
кэлбит ураты олоххо о±олорун балык курдук
устар гына иитэллэрэ.
Ґіґэ суостаах-суодаллаах «а±а» олороро. Кини тугу этэрин «о±олоро» тук курдук
толорон иґэллэрэ. Истибэтэ±и «тыынын
иґиллииллэрэ». Отой истибэтэ±и сорун
сордоон, муІнаан-накаастаан іліріллірі.
Онтон куттанан тойоІІо ньылаІнааччылар,
сирэй кірбіхтір, дьµґµн кубулунааччылар,
тыыннаах хаалар инниттэн µрµІµ хара диэччилэр, бэйэ-бэйэлэрин µІсµґэн, донуостаан
биэрээччилэр элбээбиттэрэ. Хайыаххыный?
Киґи диэн киґи. Кµн сырдыга кµндµ. Олох
биирдэ бэриллэр. Тыыннаах сылдьа тµґµіххэ
ба±а баґаам. Кырыктаах кырбааґыны,
уодаґыннаах накаастааґыны тулуйар киґи
а±ыйах. Кµµстээх былааґы, уордаах а±а
баґылыгы кыайбаккын. Міккµґэн, іріліґін
да диэн. Уларыйыахха. Кинилэр тугу этэллэринэн, тугу ыйалларынан оло±у олус µчµгэй
диэн туойуохха...
Ол иґин ыллаатахтара отутус сыллардаа
±ы саха ыччаттара сµµґµнэн, тыґыынчанан
дьон «гулагтарга» сору-муІу кірін ілір
кэмнэригэр: «Бу кµІІэ, бу кэмІэ, ама, ким
Ыллаабат-туойбат да буолуо±ай?.. Кіґµтэр
кэскилбит кэрэтиэн...» — диэн ырыаны
гимн оІостон (Софрон Данилов). «Ґтµі
былаас кэлэн олохпут тубуста», — дэґэллэрэ.
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ытык суруйааччылара саІа суруйан эрэр
эдэрдэргэ ха±ыс со±устук сыґыаннаспыттара.
Тіґі кыалл арынан тохтото сатыырдыы,
тылтан-істін була сатыы-сатыы тутуґаллара.
«ДьиІнээх оло±у билбэт, кинигэттэн кэлбит, кµдээринэ кµµрэр, µіґэнэн кіті
сылдьар, ситэ-хото илик эдэрдэр», — диэн
саІараллара. Мі±іллірі, кіІініллірі, тэйитэллэрэ, ол сіп да курдуга. Мин кинилэри
ійдµµбµн. Киґи диэн киґи. Кыара±ас, кыра
дьиэ±э уІа мааны орон, астаах-µіллээх биир
остуол, онуоха эбии хай±ал, чиэс-бочуот
олус кµндµ буолла±а. Маннык далбар олоххо
уґуннук олорбохтуу тµґэр ба±а санаа кимиэхэ ба±арар ситинник кµµстээх.
Ґірэммит институппун 1973 сыллаахха
бµтэрбитим. Биэс сыл бииргэ эллэспит нууч
ча атаґым элбэх кинигэлэрдээх, «Романгазета±а» бэчээттэммит сэґэннээх, прозаик
Георгий Баженов арахсар киэґэбитигэр
маннык эппитэ: «Эйиэхэ дойдугар тиийдэххинэ, дьэ, ыарахан буолуо. Сіптііх
µлэ кістµі суо±а. Мин эйигиттэн биир
кірдіґµµлээхпин. ҐйэІ тухары наар эдэрдэр
тахсалларын туґугар кыґан. Биґиги манна
Москва±а син этэІІэ сылдьыахпыт. То±о
диэтэххэ, издательстволарбыт, халыІ сурунаалларбыт, араас хаґыаттарбыт элбэхтэр.
Эґиэхэ барыта биир, кэмчи, былдьаґыктаах
буолаахтаата±а».
Эппитим курдук, литература±а 60-с
сыллардаахха олоххо отой атын кірµµлээх
кілµінэ кэлбитэ. Уратылара диэн былаас, партия баалларыгар да, суохтарыгар да букатын
кыґамматтара. Комсомольскай, советскайпартийнай µлэ±э киирэн карьера оІорору
тібілірµгэр да о±устарбат этилэр. Ґгµстэрэ
ыраах тыаттан киирбит улахан уруута-айма±а
суох, сорохторо тулаайах, быстыбыт-ойдубут
холкуостаахтар о±олорун, кырдьыга, ким
аґыныай? Кинилэри ол ыраахтан кэлбит
уустук олоххо балык курдук устар гына ким да
µірэппэтэ±э эбээт! Айыл±аттан айдарыллыбыт
кэнэн, чиэґинэй этилэрэ.
Бэйэлэрэ бэйэлэригэр хаатыйаланан
бустахтара-хаттахтара. Ол эрээри элбэ±ииэлбэ±и аахпыт, айыл±аттан бэриґиннэрбит
дьо±урдаах эрэ киґи дьарыктанан, сайдан
суруйааччы буолар. Оттон биґиги дьоммут
бэйэлэрин ийэ иэйиилэринэн тулалыыр
эйгэлэрин хоґуйаллара. Онон сіп буолаллара. КиэІ сиргэ, элбэх дьоІІо агитация,
пропаганда кімітµнэн аатыран-сура±ыран,
74

чиэстэнэн-бочуоттанан барарга дьулуспаттара. То±о диэтэххэ, кинилэр дьыл±аларыгар
бэйэлэрин кэмнэрин ис дьиІин, ис тыынын, µчµгэйин да±аны, куґа±анын да±аны,
хомолтотун-кутур±анын кырдьыктаахтык,
чиэґинэйдик суруйуу дьоґун соруга турарын
бигэтик ійдµµллэрэ. Ол кинилэргэ ханнык
да албан ааттаа±ар улахан суолталаа±а.
Ордук чорботон, кинилэр оло±у хайдах баарынан, эт сµрэхтэринэн билэн, илэ
харахтарынан кірін улааппыттара. ҐрµІµ
µрµІ, хараны хара дииллэрэ. Ырай оло±о
кэлиэ диэн ыраламматтара, кµннээ±и µлэниµірэ±и барыта сырдык, кэрэ диэн киэргэтэ
кэпсээбэттэрэ.
Кырдьа±ас кілµінэ иитиллэн олорор
«µµттээх ына±ыттан» эдэрдэри ыраах тутара. «Тыыппалаах», «туох эрэ баар» диэн
сэІээрбит ааптардарын айымньыларын
µлэлиир хаґыаттарыгар, сурунаалга дэІІэ,
улахан дьол тосхойдо±уна, таґаартара
охсоллоро, араадьыйанан аахтаттараллара.
Ол кэнниттэн гонорардарын ыллартаран
хайаан да «сууйтараллара». Ол ас оччолорго
отой чэпчэки этэ. Абырыырынаа±ар алдьатара, тµІнэрэрэ µгµс этэ. Уохтаах утах
умсул±аныгар аан маІнай кыратык ыллартарыаххын эрэ кэрэх. Эдэрдэри іріґµлтэтэ
суох аллара тікµнµтэр албас итинник этэ.
«Хас биирдии білµґµіктээґин бµтэр
уґугар килиэп тооромоґо сытар», — диэбиттээх Карл Маркс. Ол иґин олохтонно±о хас
биирдии бэчээттэммит хоґоон ахсын, хас
биирдии ылламмыт ырыа ахсын гонорархарчы тілінірі. Оттон ол хоґоонуІ, ырыаІ
хайаатар да±аны социализм кµµрээннээх,
хотуулаах µлэтин, олох тупсубутун, µтµі
былаас кэлбитин уруйдуохтаах, айхаллыахтаах. «Сµрэхтэн тахсаллар ол ырыа тыллара,
Ырыа±а Партия туойуллар. Аан дойду билбэтэх махтала, таптала Этиллэр ол ырыа тылыгар: — Уйгулаах олоххо, бу дьолго, кіІµлгэ
Коммунист партия тиэрпитэ...» (Семен Данилов). Дойду бµтµннµµтµн µрдµнэн итинник
ыллаан-туойан ньиргитэн олорбуппут.
Бастакы хоґоонум 1961 сыллаахха 6-с
кылааска µірэнэ сырыттахпына тіріібµт
оройуонум «Ленинец» диэн хаґыатыгар бэчээттэммитэ. Саас этэ. Бэрт сотору: «Почта±а
тахсар µґµгµн», — диэтилэр. Тиийбитим, поч
та начальнига бэйэтинэн харчы биэрэ-биэрэ:
«Бу хаґыаттан гонорар кэллэ, улаатаІІын
суруйааччы буоллаххына, маннаа±ар элбэх

Кэм дала¤ата
хабын диэтим. Евгений Александрович:
«Мин Саха сиригэр сылдьыбытым, Јлµінэ
ірµґµнэн тібітµттэн тірдµгэр тиийэ устубутум», — диэтэ.
Ити 1967 сыллаахха «Известия» хаґыат
тэрийбит экспедицията «Микешкин» диэн уу
аалынан кµґµірµ сайын устубутун оччотоо±уга
республика бары хаґыаттара киэІник сырдатан тураллар. Јссі µіґээІІилэртэн куттанан, хоґоонун онон-манан быспыттарыгар
кыыґырбыт сурахтаа±а. Биґиги, бука бары
остуолбут тула олороот, Евгений Александрович аны тугу диирин кэтэспиппит. Кини:
«Мин эґиэхэ Саха сиригэр сылдьан суруйбут
«Алмазы и слезы» диэн хоґооммун аа±ыым»,
— диэтэ. Тула уу чуумпу. Били айдааннаах
хоґоонун...
Евгений Александрович мутукча кµі±э
ыраас, сытыы, эрилкэй харахтарынан
биґигини барыбытын тіґітµн ійдµµгµт диэбиттии, кытаанахтык чинчилиирдии кэриччи
кірі-кірі, тылларын чиІэтэ-чиІэтэ аахпыта. Сирэйин хас биирдии мыччырыстыбыта
улахан олох дохсун охсуутун тулуйбут модун
аарыма тиит ілгім µгµс сурааґыннарын
санатара...

харчыны ылыаІ», — диэбитэ. Мин наґаа
соґуйбутум. Хоґооммун бэчээттээбиттэригэр
улахан астыныыны, дуоґуйууну ылбытым.
Јссі эбиитин харчы манньалыыллар. Тугун
µчµгэйэй?! Суруйуохпун ба±аран кэлбитим.
Иккис хоґооммун «Бэлэм буол» хаґыакка
ыыппытым. Таґаарбыттара, ол эрээри гонорар ыыппатахтара. О±олору харчыга µірэппэт
µґµлэр. Билигин, µйэ уларыйан, о±олорго
гонорар тілµµллэр.
Оччотоо±ута ол гонорар ылан «суу
йууттан» са±алаан, онтон сылтаан, айар
дьо±урдарын муІутуурдук сайыннарбакка
дириІ оборчо±о умса тµспµттэр, хомойуох
иґин, элбэхтэрэ...
Хрущев «ириэриитин» кэмигэр «Эстраднай поэзия» сµрэ±и-тµіґµ эппэлдьитэн
сатараан сайдан тахсыбыта. Поэттар: Евгений Евтушенко, Роберт Рождественскай,
Андрей Вознесенскай, Белла Ахмадуллина,
Булат Окуджава сµµґµнэн тыґыынчанан
поэзияны таптааччыларга саІаттан саІа
хоґооннорун аа±аллара. Олох дьиІнээх
музыкатын партиятаа±ар ордук таптыыр, санааларын аґа±астык этэр дьоллоох кілµінэ
кэлбитэ. Берлин таас истиэнэтэ сууллуо
іссі да отучча сыл баара. Бу ааттаммыт поэттар тоталитарнай режим тимир ытарчата
кытаанахтык ыбылы ылан турар кэмин итии
иэйиилэринэн аан маІнайгынан сымната
сатаабыттара. Хаппахтаан турар хааччахтан
тілірµйэн, аан дойду кэрэ эйгэтигэр тахсыы
суолун солообуттара. Ол «ириэрииттэн»
µіскээбит кілµінэни соччо ійдµµ сатаабатахтара.
1972 сыллаахха Москва±а М. Горькай
аатынан литературнай институт отучча
устудьуоннара, Сэбиэскэй Сойуус араас
омуктарын эдэр поэттара А. Фадеев аатынан Литератордар киин дьиэлэригэр ССРС
тэриллибитэ 50 сылыгар аналлаах Поэзия
киэґэтигэр кыттыыны ылбыппыт. Дьоро
киэґэни биллиилээх поэт Сергей Смирнов
салайбыта. Киирии тылы ректорбыт, театр
кириитигэ Владимир Пименов эппитэ. Ол
киэґэ, тµмсµбµччэ, уонча буоламмыт улахан
буфекка киирэн, икки остуолу холбоон олоруохча буолан эрдэхпитинэ саамай эдэрбит,
москвич уол: «Манна Евгений Евтушенко
сылдьар, баран ыІыран а±алыым», — диэт,
элэс гынан хаалла. Сотору со±ус иккиэн
тиийэн кэллилэр. Биир-биир илии тутуґан
билсиґии буолла. Мин ааппын этээт, са-

Алмазы и слезы
На земле, драгоценной и скудной,
я стою, покорителей внук,
где замерзшие слезы якутов
превратились в алмазы от мук.
Не добытчиком, не атаманом
я спустился к Олекме-реке,
голубую пушнину туманов
тяжко взвешивая на руке.
Я меняла особый. Убытку
рад, как золото — копачу.
На улыбку меняю улыбку
и за губы — губами плачу.
Никого ясаком не опустив,
я острогов не строю. Я сам
на продрогшую землю якутов
возлагаю любовь как ясак.
Я люблю, как старух наших русских,
луноликих якутских старух,
где лишь краешком в прорезах узких
брезжит сдержанной мудрости дух.
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пусть к олешкам садятся на панты.
Ночью спутники передохнуть!

Я люблю чистоту и печальность
чуть расплющенных лиц якутят,
будто к окнам носами прижались
и на елку чужую глядят.

Но без всяких клятв громогласных
говорю я, не любящий слов:
пусть здесь даже не будет алмазов,
но лишь только бы не было слез.

Но сквозь розовый чад иван-чая,
сквозь дурманящий медом покос,
сокрушенно крестами качая,
наплывает старинный погост.

Бу хоґоону кини сібµлµµрэ бэрт буолан ордук чорботон ійµттэн аахта±а. Мин
иккистээн кини илиитин туппутум: «Автографкын уонна дьиэтээ±и тіліпµінµІ
нµімэрин биэриэІ дуо», — диэт, блокноппун ууммутум. Кини уруучукатын сулбу
таґыйан ылаат, тµргэн µлµгэрдик эрилис
гыннаран кэбиспитэ. Евгений Евтушенко
наґаа биллиилээх буолан, Москва ханнык
да ыйынньыктарыгар тіліпµінэ суруллубат
этэ. Кинини аан дойду улахан аІаара билэрэ.
Хоґоонноро алта уонча омук тылларыгар
тылбаастанан аа±ыллар. Маяковскайдаа±ар,
Есениннээ±эр да±аны албан аатырбыта. Киниттэн µгµстэр куттаналлар. Кинини µгµстµк
бэчээттииллэр. Олох аґыытын-ньулуунун
барытын амсайан, тулуйан, суруйуу-айыы
бі±ітµн суруйан-айан, µлэ бі±ітµн тµмэн
µлэлээн, чімчітін кэллэ±э. Чахчы, биґиги
µйэбит гений поэта.
60-с сыллар ортолоруттан «Эстраднай
поэзия» намыраан барыыта нуучча литературатыгар «деревенщиктэр» диэн кэпсээни,
сэґэни суруйааччылары кытта сэргэ «Чуумпу лиирикэ» поэттара кэлбиттэрэ. Олортон
саамай улуулара Николай Рубцов. Мин
кинини литературнай институт уопсайыгар хаста да ыкса чугастан кірбµттээ±им
эрэ. Кинини тыыннаа±ар билиммэтэхтэрэ.
Иґэн-аґаан, уґуннук ускул-тэскил сылдьыбыта. Литературнай институту, эмиэ
ол сиэринэн уґуллан баран, кэлин хаттаан
кэлэн кэтэхтэн µірэнэн бµтэрбитэ. Билигин кинини нуучча поэзиятыгар Александр
Блогу, Сергей Есенини кытта сэргэ туруораллар. Сорохтор іссі гениальнай дииллэр.
Ол 60-с сыллар бµтµµлэригэр: «Чиэґинэй
коммунистар диэн суохтар, чиэґинэй,
коммунистическай бэлэми кэрбээччилэр
(дармоеды) эрэ бааллар», — диэн тыллаґар
поэты µлэтиттэн устуохтарын µлэтэ суо±а,
дьиэтиттэн µµрµіхтэрин дьиэтэ суо±а. Хата,
хайаан хаайбатахтара буолла?!
Николай Рубцов дьикти дьиибэтик

Там лежат пауки этих вотчин —
целовальники, тати, купцы
и счастливые, может, а в общем,
разнесчастные люди-скопцы.
Те могилы кругом что наросты,
и мне стыдно, как будто я тать:
«Здесь покоится прах инородца», —
над могилой якута читать.
Тот якут жил, наверно, не бедно, —
подфартило. Есть даже плита.
Ну, а сколькие мерли бесследно
от державной культуры кнута!
Инородцы?! Но разве рожали
по-иному якутов на свет?
По-иному якуты рыдали?
Слезы их — инородный предмет?
Жили, правда, безводочно, дико,
без стреляющей палки, креста,
ну а все-таки добро и тихо,
а культура и есть доброта.
Люди — вот что алмазная россыпь.
Инородец — лишь тот человек,
кто посмел процедить: «Инородец!»,
или бросил глумливо: «Чучмек!»
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Пусть банально — скажу, как над Волгой,
над Ол¸кмой якутской моей:
нет громкого братства народов
без громкого братства людей.
Покорителей внук отдаленный,
но изменник разбойных знамен,
говорю, добровольно плененный,
что Якутией я покорён.
Пусть алмазы летят водопадно,
пусть пшеница толкается в грудь,
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Бездумной души дуновения.
Мгновения те драгоценны
И как все мгновения мгновенны...

кириґиэнньэ тµµн дьахтар илиититтэн
ілбµтэ... Ол быдан иннинэ ону іті кірбµт
курдук, «Я умру в крещенские морозы. Я умру, когда трещат березы...» диэн
хоґоонноо±о.
Литературнай институкка µірэнэр
кэммэр монгол тылын µірэтэр тылбаасчыттар — буряттар уонна калмыктар —
біліхтірµгэр эргичийэн олорор сытыы
эдэркээн Намжил Нимбуев диэн уол баара.
Хаама сылдьар энциклопедия диэн кини
этэ. Ол кыратыттан наґаа элбэ±и аахпыт
Намжилтан кырдьа±ас профессордар сі±ін
бастарын быґа илгистэллэрэ. Кинини
билиитинэн-кірµµтµнэн, талаанынан казах
норуотун киэн туттуута буолбут поэт Олжас
Сулейменовка тэІнииллэрэ. Намжил а±ата
— Улан-Удэтээ±и кинигэ издательствотын
дириэктэрэ, Олжас а±ата — казах норуотун бідіІ учуонайа, иккиэн улахан, баай
библиотекалаахтара µ´µ. Уолаттар онтон
іркін ійµ-санааны сомсон, иІэринэн
тыыллан-хабыллан та±ыстахтара. Олус
міккµірдээх Олжас Сулейменов литературнай институкка µс сыл µірэнээт, баран
хаалбыт этэ. Намжил лекцияларга дэІІэ
сылдьара. Чахчы холоруктуу ытыллар
дьалхааннаах богема оло±ун сібµлµµрэ.
Экзаменнарга тиийэн, «биэскэ» эрэ эппиэттээн кэлэрэ. Ол иґин µрдэтиллибит
стипендияны ылара.
Намжил мин хоґооннорум подстрочниктарын тиэкиґин тонолуппакка кірікірі, машинка диэки хайыспакка уон
тарба±ынан тµргэн-тµргэнник бэчээттээн
лачыгырата-лачыгырата, атын киґини кытта
олох атын тиэмэ±э кэпсэтэрин сі±µµ бі±інµ
сі±ін турардаахпын. Онтон поэзията, верлибрдэрэ іссі сі±µмэрдэр. Дэлэ±э буряттар
кинини билинэн, Намжил Нимбуев аатынан
норуоттар икки ардыларынаа±ы литературнай бириэмийэни олохтуохтара дуо, тіґі
эмэ бідіІ, сэбиэскэй кэмІэ чиэстэнэнбочуоттанан аатырбыт суруйааччылардаах
буолан баран?! Ґрдµкµ куурустан сµтэн
хаалбыта. Дойдутугар тиийэн олус хомолтолоохтук суорума суолламмыт сурахтаа±а...
Есенин, Маяковскай курдуктуІу...

***
Луна. Чинара. Фейерверк.
Серебряных аккордов
Как пять сраженных танцовщиц
Упали пальцы гитариста.
Слеза шурша стекла по бороде
Как-будто кузнечика вели на гильотину.
***
О, Родина лишь гляну на тебя...
Моя песня смолкает смущенно.
			
Намжил Нимбуев
Бэйэбитигэр эргиллэн кэллэххэ,
Николай Рубцовы кытта тэІ со±ус саастыылаахтар Дмитрий Дыдаев, Василий
Саввин, Василий Дедюкин эмиэ чуумпу
лиирикэлээх, кіІµл санаалардаах, сылаас
иэйиилэрдээх талааннаах поэттар этилэрэ.
Оттон Намжил Нимбуев µілээннээхтэрэ
элэккэй, эйэ±эс Альберт Бµлµµйµскэй
уонна µтµі санаалаах Варя Потапова
чахчы поэтическай дьо±урдаах эмиэ тыл
кіІµлµн кі±µлµттэн туппут кімµс до±оттор
этилэр. Кинилэри барыларын, саатар,
ілбµттэрин кэннэ ити Рубцов, Нимбуев
курдук ірі тутан, дьоІІо-сэргэ±э элбэхтик кэпсээн, чап-чараас кинигэчээннэрин
биир халыІ кинигэ±э тµмэн бэчээттэтэн
µйэтитэрбит буоллар дуу? Тыыннаахтарыгар кыаллыбата±а.
Тыый?! Кырдьа±астар талыллыбыт
айымньыларын хат-хат таґаартараллара. Бэриллэр кумаа±ы кээмэйэ кэмчитэ. Кумаа±ы
µксэ ким да аахпат политическай литературатыгар бэриллэрэ. Ол ситэ илик эдэрдэргэ
а±ыйах да бэчээтинэй лиис то±о ороскуоттаныай? Хайа, уонна эдэрдэр наґаа тµргэнник
аатыран та±ыстахтарына били бэйэтэ да
кэмчи олбохпут тиийиэ суо±а дии. Ол иґин
эрдэтинэ тэйиччи µтµіх-батаах сырытыннаран, буомурдан, кэ±иннэрэн кэбиґэр быдан
кэбэ±эс. Бµтµн империя итинник суруллубат
сокуоннаа±а.
«Чуумпу лиирикэ» поэттара Дмитрий
Дыдаев, Василий Саввин, Василий Дедюкин, Альберт Бµлµµйµскэй, Варя Потапова
бэйэлэрин эрэ айанныыр ыллыктарын,
бэйэлэрэ эрэ мунчаарар кистэлэІнэрин,
аар айыл±аларын алгыґын, хараІа тµµІІэ

***
Поэты махая сачками
Гоняются за мотыльками,
Но ловятся редко мгновения,
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чо±улуйар уоттаах тµннµктэрин, курутуйа
суохтуур кµннээх халлааннарын эрэ суруйбатахтара, оччотоо±у саха ійµн-санаатын,
ійдібµлµн, тапталын, чараас уйул±алаах
туругун кырдьыктаахтык µйэлэргэ хаалларардыы суруйа сатаабыттара.
Кинилэри ким туруулаґан туран
кімµскэґиэ этэй? Кіміліґір убайдарбыт
а±ыйахтара. Ситими быспыт сэрии сиэтэ±э...
1921 сыллаахха тэриллибит Поэттар, Эссеис
тэр, Новеллистар диэнтэн, маІнайгы буукубаларыттан таІыллан, «ПЕН-клуб» диэн
ааттаммыт суруйааччылар аан дойдутаа±ы
тµмсµµлэрэ тыл, форма кіІµлµн кімµскµµр,
кімµскэґэр µтµі соруктаа±а. Сэбиэскэй

кэмІэ ол тэрилтэ±э саха киґитин санаата
да тиийбэтэ.
Нарын иэйэр кут баарын тухары бу
кіІµл уонна кµµстээх тыллары эппит поэттар
ааттара куруук ахтылла туруо±а. То±о диэтэххэ, хааччахтанан кыґал±аттан кыґарыллан,
уруйу-айхалы суруйбут суруйааччылар
айымньыларын олох атыннык сыаналыыр
саІа кілµінэ кэлиэ±э, билиІІи дьон аас
пыттарын кэннэ хойутун хойут. Оччо±о бу
кµімчµлэммит кілµінэ кырдьыктаах кэмчи
тыллара, дьэ, дьиІнээхтик кылбачыйан тахсыахтара уонна, киґи аймах ійµн-санаатын
тµммµт сµдµ баайыгар кыттыґан, уґун
µйэлэниэхтэрэ.

***
Поэт до±отторум кэккэлэґэн бу тураллар
Ким маІнай тіріібµтµнэн, ким элбэ±и кірбµтµнэн...
УрааІхайдыы уран тылы дьµірэлии, устунан хаадьылаґа,
СаІалара улам улаатан, міккµір бі±ітµн мі±µрэтэн,
До±отторум ампаалыктаґа субу иннибэр олороллор.
Тілµµр, биэрэр иэстэрин Дыыдай кэпсиир да кэпсиир.
Саабын туох эрэ дьээбэлээ±и этэ-этэ кµлэн кµґµгµрэтэр.
Дідµµкµн аалыктаґар аарыма мааманнарын аа±ар да аа±ар.
«И-и-и ити мин», — дии-дии, Алыбыар далбаатанан ойон турар.
«Ол туґунан куґа±аннык санаама», — Варя оргууй сипсийэр.
Кинилэр кимІэ да, туохха да истигэн до±уґуол буолбаттара.
Бука, ол иґин кійгітµллэн туора анньылла сырыттахтара.
Тµµл-бит курдук туман-имэн туох муокас оло±ой?
Уот Кудулу бай±ал барылыы баргыйар бааллара ытыллан,
Кинилэри барыларын со±отохто «суп» гыннаран ааспыта.
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Суохтар, суохтар. Аны айбаттар, айдаарбаттар. Им-дьим.
Арай атын до±оттор кинилэри иккистээн эргилиннэрэн
Ахтан-санаан, сі±ін-махтайан саІаран эрэллэр.
Хоґооннорун аа±а-аа±а, дьэ, билинэр, сі±ір буолбуттар.
Махтал, махтал кинилэргэ, µйэтитэр µтµі µідµйээннэргэ!
Миэхэ, тус бэйэбэр поэт до±отторум ірµµтµн тыыннаахтар.
Кинилэр сылаас тыллара бу таас долбуурбар кыстанан тураллар
Уонна онтон хаґан ба±арар сыа мэйиибэр ыстанан тµґэллэр —
Ыллыыр-туойар илбис, хоґуйар-суруйар хомуґун,
Туохтан да куттаммат хорсун, абылаІнаах кµµс буоланнар.
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Миитэрэй Дыдаайап

тар ханна ба±арар аймахтыы курдук амарахтык эйэргэґэ кірсµґээччибит. Онно Дыыдай
сырыыларын туґунан кірдііх тµбэлтэлэри
µгµстэ кэпсииллэрэ.
СГУга саха салаатыгар киирии экзаменыгар ійтін суруйуу оннугар поэма
суруйбут. Ону µлэлэри хомуйталыыр кыыс
соґуйан: «Хайа, бу, Дыдаев, ійтін суруйуугун аІаардас хоґоонунан аспыккын дуу?»
— диэбитигэр: «Ээ! Ан-ньан!» — диэн дьээбэлээхтик хоруйдаабыт.
Арай биирдэ Миитэрэйи профсоюз
мунньа±ар ыІыран ылан: «Дмитрий, ити эн
туохтан, то±о, туох ис хоґоонноох арыгыны
иґэ±иний?» — диэн ыйыппыттар. Миитэрэй
саІата суох олорбохтуу тµґэн баран, мµчµк
гыммыт: «Ээ, туох да ис хоґооно суох мэнээк
иґэбин ээ», — диэбит.
Онтон политэкономиятын хаста да кыа
йан туттарбакка сырытта±ына: «Миитэрээй,
били иэскин туттардыІ дуо?» — диэн ыйыппыттар. «Ээ! Данилова µстэ тутан кірді да,
ас-тым-ма-та...» — диэбит.
Ити курдук µірэнэ сырытта±ына биир
дойдулаа±а, кыра±ы харахтаах, сэргэх «литература чекиґэ»: «Ситии-хотуу аттестата суох
университекка киирбит. Сымыйа докумуону
оІостубут», — диэн айдааран уґултарбыт этэ.
Миитэрэй ис-иґиттэн дьээбэ, кірµдьµіс
тыллаа±а.

Ити 1963 сыллаа±ы кµґµн этэ. Биґиги
Дьокуускайдаа±ы ойуулуур-дьµґµннµµр
училище±а саІа киирбит о±олор биир ый
хортуоппуй хостооґунугар сылдьан баран,
дьэ, µірэнэн эрэрбит. Биирдэ киэґэ уопсайбытыгар киинэттэн кэлбитим, ороммор биир
киґи тµµрµллэн баран утуйа сытар эбит. Тардан кірдµм. Суох, уґуктубат. Олох ілірдµµ
утуйбут. «Кимий бу?» — диибин. «Дыдаайап
Миитэрэй диэн киґи», — дииллэр. Бэй, даа!
Били эдэр поэт Дмитрий Дыдаев! Оскуола
са±аттан суруйааччылары да, саІардыы
суруйан эрэр эдэрдэри да барыларын мин
олус ытыктыы, умсугуйа саныырым. Сыттын! Хата, сарсыарда билсиґиэхпит. Атын
хоско тахсаммын бииргэ µірэнэр уолбунаан
атахтаґан утуйбутум. Онтон ыла Миитэрэй
биґиэхэ элбэхтэ сылдьар буолбута. Биґиги
уопсайбытыттан бэрт чугас «µґµс» остолобуой баара. Ол буфетыгар эдэр да, эмэн да
суруйааччылар куруутун мусталлара.
Миитэрэй биґиги училищебытыгар 1959
сыллаахха киирбит. Хоґоонньутун, µтµі киґи
буоларын бары бэркэ билэллэр эбит. Ол эрэн,
киэґэтин ханна эрэ сµтэн хаалара µґµ. Сарсыныгар ыйыттахтарына: «Суруйааччылардыын
сырыттым. Хоґоонум хаґыакка тахсыбытын
«сууйдубут», — диир эбит. Иккис кууруґу
бµтэрэн иґэн баран хаалбыт.
Миитэрэй дьону кытта биир тылы була
охсор судургу, сытыары сымна±ас майгылаа±а.
СаІаран-иІэрэн киґи сэІээриитин бэрт
тµргэнник ыла охсоро. Ардыгар киґини быара суох кµллэрэр дьээбэлээ±э. Хомо±ойдук
хоґуйан, µірэ-дьµірэ рифмалаан соґутара,
сіхтірірі. Хачаайы, хатыІыр кыра
уІуохтаа±а. Ону-маны кириитикэлэґэн,
кµлэ-µірэ хаалара. Имигэстик лоп бааччы
саІарара, сыыс тыллары туттубата, олус
µчµгэйдик уруґуйдуура, буочара тэбис-тэІ
кылыгырас о±уруо курдуга. Кини бастакы,
иккис куурустарга бииргэ µірэммит о±олоро
училищены бµтэрэн барбыттарын кэннэ
биґиэхэ сылдьыбат буолбута. «Университекка µірэнэр», — дииллэрэ.
Биирдэ кірсін, блокноппар сурулла
сылдьар хоґооммун кірдірбµппэр кµлбµтэ,
итиэннэ: «Уруґуйунан барарыІ ордук», —
диэбитэ.
СаІардыы суруйан эрэр эбэтэр биир,
икки хоґооннорун бэчээттэппит эдэр поэт-

Бµгµн, бµтµн массыына±а
Со±ото±ун баппакка,
Хааллым тыаллаах вокзалга,
Татьяна Петровна!
Хайдах курдук дьикти, кыґыылаах
хартыынаный? Эрэйдэммит сµрэхтэн тілµтэ
тэппит тыллар! Мындыр харахтаах дьиІнээх
худуоґунньук! «Ыллыгым, ыллыкчааным»
бастакы кинигэтэ тахсыбыта. Суругунан суруйсан билсиспит ити Татьяна Петровнатын
кэргэн ылбыта. Онтон уолламмытын Расул
диэн ааттаабыт этэ.
1974 сыллаахха Москва±а сылдьан,
Миитэрэй ілбµтµн туґунан соґумар сура±ы
олус соґуйа, курутуйа истибитим. Харахпар
дойдум ханнык эрэ біґµілэгин биир дьиэтин
аанын тоІсуйа сатаан баран охтон, сууллан
тµспµт киґини кіріргі дылы гыммытым. Оо,
ыалдьыбыт киґиэхэ кыра да наада этэ...
Айдаан бі±іті! «Дмитрий Дыдаев «Јр
сыллаах ахтыл±аным» кинигэтигэр киирбит
79

кэм дала¤ата
«Хара быраат хара убайыгар суруйбут суруга»
диэн хоґооно биґиги олохпутун киртитии,
µі±µµ µґµ. Ону таґаарбыт дьону кытаанах
сэмэ±э тардан эрэллэр диэн аймал±аннаах
сурах Сахабыт сириттэн уостан уоска бэриллэн тиийэн кэлбитэ. Онтон утаакы буолаат,
негрдэр олохторун суруйбутун баайсаннар
айдааны тардаллар диэн міккµірдээх, саар
бах со±ус кэпсээн тэнийбитэ. Ити кэмІэ
Саха сирин Суруйааччыларын сойууґун
бырабылыанньатын бэрэссэдээтэлэ Семен
Петрович Данилов: «Киґи тутуґара олох туох
да суох хоґоонун буланнар, дьон бі±ітµн
µлэлэриттэн ууратаары гынан эрэллэр», —
диэн бэркэ кыґыйан-абаран, кэлэйэн кэпсээбиттээх.
Миитэрэй кыра эрдэ±иттэн эрэй диэни эІээринэн тэлбит, олох очуруттан
охтуталаабыт, оройго охсуллубут буолан,
биґиги итэ±эстээх-быґа±астаах, тиийиммэттµгэммэт, уорар-талыыр, туохха барытыгар
уґун уочараттаах, киэґэ таґырдьа тахсартан куттанар, сµґµрбµт сирдээх-уулаах,
кэп-дьэбэр дьаллыктаах олохпутун хайдах
баарынан кырдьыктаахтык сирэйгэ малтаччы
этэрдии, сµрэ±и кымыстыырдыы чопчутук
суруйбут этэ.
Бу улугуруу кэмигэр 70-с сыллар
саІаларыгар суруллубут хоґоон. Ону аа±ааччы
сиґилии іссі кірдµн диэн 2000 сыллаахха
«Бичик» кинигэ издательствотыгар тахсыбыт
«Сµµрбэґис µйэ хоґоонньуттара» диэн саха
поэзиятын антологиятыттан хайдах баарынан
устан ыллым.
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Хара быраат хара убайыгар
суруйбут суруга
Биґиги олоробут
«µп» диэн µігµлээбит µйэ±э,
Алтаннаах буоллаххына,
ар±аскар тµґµіхтэрэ,
Кімµстээх буоллаххына,
кіхсµгµн кітµрµіхтэрэ,
Кумаа±ылаах буоллаххына,
куккун кітµтµіхтэрэ.
Олоробут
кµлµµс отут бииґин ууґунан,
Кµлµµс да кµµґэ тулуйбат
кµнµстэри кірµлµµр уоруунан,
Олох сайдыыта,
кірдіххµнэ, орун-оннугар:
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Ас да кістір
		
µлэлээбит харчыгар,
ТаІаґы да
таІныаххын сіп, киґи сиэринэн,
Улахан уочаракка
уґуннук туран, сиэпкин тэбэнэн...
Отой да суох
		
тіріібµт дойдугар
Эн кірдµµр
		
ытыктаґыыІ-таптаґыыІ,
Тылынан этиллэр,
		
хаґыакка хай±анар
Сµµс омуктуун
		
сµдµ уруур±аґыыІ.
Баар арай быдьар µіхсµµ,
		
маатыра арааґа,
		
быґа±ынан кірсµµ —
Улахан омуктарыІ,
		
убайыам, оннуктар,
ҐрµІ субалаахтар —
		
хара хааннаахтар.
Буруйдаах буола±ын
		
суукка эн,
Тыыннаах ордон,
		
µІсэ кэлбиккинэн,
Киэґэ быкпаккын,
		
кирийэ±ин дьиэ±эр,
Кµнµс кістµбэккин,
		
кіґµтэллэр кµµлэ±эр.
Аны дьааттаналлар
		
аатырар акыйааннар,
Араас омуктар
		
атомы боруобалааннар,
СалгыныІ,
саппыйа иґигэр тыынары² курдук,
Саппа±ыран иґэр
		
оччугуйдук.
Сотору эн
		
айхал тылгын кытта
ИиІІэ киириэІ
			
дьаІтан, ыарыыттан.
АрахсыаІ,
		
кµннэтэ ахсын киэн тутта,
Арбаан туойар
			
олоххуттан.
Элбэх тµіґµ тоІсунуу,
		
арыгынан барыыґырыы.
Дьахтардааґын дьаллыга,
ньылаІнаґыы, хаптаІнаґыы.
Убайыам, иґит,
			
интиІ эмиэ
Улахан омук эгэлгэтэ.

кэм дала¤ата
«Киэґэ быкпаккын, кирийэ±ин
дьиэ±эр...» литинститукка µірэнэ сылдьан
маннык хоґоону суруйбуттаахпын.

Ииннэниэххэр диэри
			
бэйдиэ —
Јлµµ
иирбит эмэгэтэ...
Убайыам, оннук
		
биґиги олохпут.
ДьоІІо кэпсээ:
		
«Ґрдµк дьоллоохпут!»
Бырастыы гын,
		
Тойон киирдэ...
Кірсµґµіхпµт дуо, аны биирдэ?!
			
Дмитрий Дыдаев

***
Москва киэґэтэ. Алта чаас.
Мин µірэн-кітін сэгэччи хаамабын.
Тулабар уоттар сандааран
кµлµмµрдµµ оонньууллар.
Саныыбын: ырыык-ыраах
Дьокуускайбар тµµн µіґэ.
Этим-сииним дьигиІнээн,
ійµм-санаам куттанан,
УІуохтарым халыр-босхо баран
сал±аластаан ыллым.
Ол тµµн µіґэ дьоллоох куораппар
кырбанан кэґэкэнэ буолбутум...
Манна Москва киэґэтэ.
Кэлии-барыы, тиэтэл, сµпсµлгэн.
Тулабар уоттар сандааран
кµлµмµрдµµ оонньууллар.
Хоґоонум нууччалыы тылбаастаммытын аахпыт дьон ійдіібіккі ыйыталлар:
«Ол кимнээх кырбыылларый?» — диэн. Ону:
«Ахсаан іттµнэн кэлии омуктар сабырыйа
элбэхтэр, олохтоохтор а±ыйахтар. Тµµн µіґэ
µксµн уґуну-киэІи ійдіібіт ыччаттар мус
тан, элбээн тахсаннар а±ыйах эрэйдээхтэри
таах кырбаталыыллар», — диэн быґааран
кэпсиибин. Дьонум соґуйа истэллэр. «Итинник сатаан иитиллибэтэх ыччаттар ханнык
ба±арар омукка бааллар», — диэн алы гыналлар. Киэґэ куттанан таґырдьа тахсыбаппыт,
кырдьык баар суол.
1986 сыллаахха кµґµірµ сайын Мос
ква таґынаа±ы Малеевка±а суруйааччылар
µлэлиир, айар дьиэлэригэр Булат Окуджавалыын биир кэмІэ тµбэґистибит. Биирдэ
кини ыйытар: «Ити эґиэхэ туох айдааннаах
тµбэлтэ та±ыста?» — диэн. Мин соччо улахан
суолтаны биэрбэт курдук: «Ыччаттар айдааннара. Катокка улахан омуктар о±олоро биґиги
о±олорбутун сэнээн киэптээбиттэриттэн
мочоохтоґон охсуґуу буолбутун µлµннэрэнбалыннаран, Бµтµн Сойуус µрдµнэн омугумсуйуу баар диэн киэІ айдааны тартылар», —
диибин. Булат Шалвович бэркэ сэргэ±элээн
истэн баран, хайдах эрэ сэґэргиир дуу, сэмэлиир дуу икки ардынан: «Биґиги Грузия±а
сµрдээх иллээхтик олорбуппут. Куруук эйэ
дэмнээх бииргэ оонньуурбут. Туох да айдаан
тахсыбат этэ», — диэбитэ. Билигин баара
буоллар, туох диэ эбитэ буолла?!

Ама, ити барыта биґиги олохпутугар
суо±а µґµ дуо? Манна баґаа±ырдыы, холуннарыы суох. Хай±алы, уруйу-айхалы
биґиги минньигэстик сібµлµµ истэбит.
Оттон итэ±эґи-быґа±аґы хайдах баарынан
эттэххэ, іс са±а буолан іґµргэнэ охсобут,
«Олоробут кµлµµс отут бииґин ууґунан...».
Бу соторутаа±ыта кэпсээбиттэрэ: Берлин
истиэнэтэ сууллубутун кэннэ илиІІи Германияттан билэр дьонум Европа биир уґугар
Португалия±а бµччµм сири булан, дьиэуот туттан олохсуйбуттар. Былыр биґиги
ібµгэлэрбит ааннарын сиппииринэн баттатан баралларын курдук нус бааччы олорбуттар. Онтон онно биґигиттэн саІа олох
аныгы байбыт-тайбыт дьонноро то±у анньан
тиийбиттэр. Дьонум дьиэлэрин кµнµстэри
хатыыр буолбуттар. Били КарамзиІІа баара
дии «Уораллар» диэн тыл. Ити Дыдаев быдан
иннинэ этиллибит тыл.
«Улахан уочаракка уґуннук туран...»
кµндµ мал-сал хайдах атыыланарын кырдьа±ас
кілµінэ дьон билбэхтээтэхпит а±ай. Араас
фонда, кэтэх аан, толуон, кыґын оройугар
тµµннэри уот отто-отто уочараттааґын,
о.д.а.
«Отой да суох тіріібµт дойдугар Эн
кірдµµр ытыктаґыыІ-таптаґыыІ...» Итини
Евгений Евтушенко «Алмазы и слезы» диэн
хоґоонугар аахпыппыт. Дыдаев быдан иннинэ этиллибит тыл.
«Баар арай быдьар µіхсµµ, Маатыра
арааґа...». Ґілээннээхпиттэн Георгий Баженовтан ыйыппытым: «Аан дойдуга маатыра
арааґа, дьэ, ханнык омукка саамай элбэ±ий?»
«Английскай тылга оннук элбэ±э суох. Чэ,
биґиэхэ эрэ баар!» — диэбитэ. Кини омук
тылларын µірэтэр институту кыґыл дипломнаах бµтэрбит киґи. Английскайдыы
кіІµллµк саІарара, суруйара, аа±ара.
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кэм дала¤ата
«Аны дьааттаналлар аатырар акы
йааннар...» Сэбиэскэй Сойууска аан бастаан
1953 сыллаахха водороднай буомба боруобаламмыта. Онтон 1961 сыллаахха СаІа Сир
арыыларыгар Н. Хрущев кі±µлээґининэн
А. Сахаров салайар учуонайдарын білі±і
оІорбут 50 мегатонна кµµстээх водороднай
буомбаларын тыал «сіптііх» хайысхатын
кэтэґиннэрэн, алтынньы 30 кµнµгэр боруобалаабыттара. Ол іґіх хара былыта Саха
сирин хотугулуу іттµнэн кэлэн, Чуумпу
акыйааІІа ааспыта. Ити саамай табыгастаах
туґаайыы этэ. Атын хайысханан барбыта
буоллар, тас дойдулар улахан айдааны тардыа этилэр. Мин литературнай институкка
µірэнэ сырыттахпына лекция аахпыттара. Ол
буомба АХШ Хиросима±а уонна Нагасакига
бырахпыт атомнай буомбаларынаа±ар хас
эмэ ты´ыынчанан тігµл кµµстээ±э. «Ол тугу
дьайбыта, ханнык ыарыылары µіскэппитэ 40
сыл эрэ кэнниттэн биллэн-кістін барыа±а»,
— диэн кэпсээбиттэрэ.
Оттон Саха сиригэр сир аннынаа±ы
ядернай дэлби тэптэрии 12-тэ буолбута. Ону
таґынан Мирнэй, Ленскэй быыстарыгар — 2,
ДьааІы баґын диэки — 1, Халыма, Индигир
икки ардыларыгар 2 ядернай сэрии сэбин
боруобалыыр сирдэр баар буола сылдьыбыттара биллэр.
«Дьахтардааґын дьаллыга...» Ити туґунан
Дыдаев быдан иннинэ XIX µйэ±э Саха сиригэр
сыылка±а олорбут поляк В. Серошевскай «Хаа
йыылаах» диэн кэпсээнигэр суруйбута. Ґлэни
абааґы кірір, дьону сэниир, ата±астыыр, иґэ
тотто да, дьахтардыан эрэ ба±арар киґинэн
сирэйдээн, В. Серошевскай бµтµн улахан омук
дьонун майгытын-сигилитин, ійµн-санаатын,
таґымын кірдірбµт бу кэпсээнэ аан дойдуга сі±µмэрдик аатырбыта-сура±ырбыта. Бу
алдьархайдаах ынырык кэпсээн этнографсуруйааччы В.Серошевскай «Саха сирин
туґунан кэпсээннэр» диэн «Бичик» кинигэ
кыґатыгар 2009 сыллаахха тахсыбыт кинигэтигэр баар.
ДьиІнээх суруйааччы, поэт ханнык
да кэмІэ, ханнык да былааска µіскээтин,
бэйэтин дойдутун дьонун-сэргэтин, борос
туой дьону, бэйдиэ сылдьар ыттарга тиийэ
кімµскµіхтээх. Олох тупсан µчµгэй буоларын
туґугар охсуґуохтаах. Куґа±аны куґа±ан диэхтээх. Ол кини ытык иэґэ, µрдµк анала. Ґіґэ
турар былаас уларыйда±ын ахсын онно сіп
тµбэґэн, ій-дьµґµн уларыйан, ньылаІныы
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охсон, кинилэри хай±аан, айхаллаан, арбаан
чиэскэ-бочуокка тиксибит, араас ааты-суолу
хомуйбут, µс-тµірт сирэй буолбут поэттар
айымньылара уґун µйэлэммэттэр. Уларыйымтыа кµн-дьыл кинилэри харса суох
симэлитэр. Оттон бэйэтин ійдібµлµн кырдьыктаахтык аґа±астык эппит поэт хоґооно
µгµс кілµінэлэр ійдірµгэр-санааларыгар іргі
диэри умнуллубаттык сіІін хаалар. Оннук бу
Дмитрий Дыдаев хоґооно. Норуот кырдьыгын эппит хорсун быґыы. АІаардас бу биир
хоґоон поэт аатын киэргэтэр.
«Поэт в России больше, чем поэт», —
диэбиттээх Евгений Евтушенко. Поэты бµгµн
баар, сарсын уурайар, уларыйар тойоттор
тыытыа суохтаахтар. Поэт бµтµн норуот
ійµн-санаатын, кутун-сµрµн, кырдьыгын
сµрэ±эр-быарыгар, этигэр-хааныгар сіІірді
сылдьан куттаммакка суруйбута кэмтэн
кэм аа±ылла, ахтылла туруо. Миитэрэй ити
хоґооно суруллубута 40 сылга чугаґаата. Ол
былаґын тухары: «Олус да сіпкі суруллубут», — диир дьону кырдьа±аґыттан эдэригэр
тиийэ элбэ±и кірсµтэлээтим.
Дмитрий Дыдаев «Јр сыллаах
ахтыл±аным» диэн бµтэґик кинигэтигэр
киирбит «Кириитикпэр» диэн хоґоонун быґа
тардан аа±ыа±ыІ.
...Уоттаах кµнµнэн,
		
о±уруо кыыґынан,
тэтэркэй сибэккинэн,
Оо, до±оччугуом,
		
мин хоґооннорум
олус толорулар,
Ол оннугар
		
аныгы µйэ
ча±ылхай килбиэнинэн
Революционнай
		
дохсун хаамыынан
аґара дьадаІылар.
Суохтар хоґооннорбор
		
нэлэґийэр буолактар
знамялыы суугуннара,
Сиэттиспит комбайннар
		
сирилэс барааттара,
тыраахтардар маарыстара,
Иґиллибэттэр
		
аарыма ГЭСтэр
сµрэхтэрин тыастара,
Биллибэттэр
		
уґаарыллар ыстааллар
сырал±аннаах суостара.
До±оччугуом,

кэм дала¤ата
бµтэрбитэ. ХХ µйэ бµтµµтэ Болгария суруйааччыларын сойууґун бэрэссэдээтэлэ
буолбута.
Дмитрий Дыдаев хара маІнайгыттан
ити Никола Радов курдук сыал-сорук туруорунан айбыта буоллар, аатырбыта ыраатыа
этэ. Ґіґэ тардыґыы, ірі тахсан иґии µтµі
дьыала. Суох! Кини оннук суолу талбата±а.
Онно, кырата, тµікµннээн µс сирэйдэ
ниэхтээххин, «кутуруккун» кумуччу туттуох
хун наада. Кини ыраас, кырдьык, сырдык
хоґооннору суруйарын ордорбута.
Бу олоххо Айыл±а Ийэттэн ордук кµµстээх
туох да суох. Кини тіґі улахан дьо±уру биэрэр
да соччонон эрэйдээх-буруйдаах оло±у аныыр.
Былаас тіґі да уларыйдын, дьи²нээх поэт
бэйэтин таІнаран биэриэ суохтаах. Дмитрий
Дыдаев бэйэтин таІнаран биэрбэтэ±э. Миитэрэй билигин — ійµ-санааны хайдах баарынан
аґа±астык этэр кэмІэ — баара буоллар, дьэ,
суруйбахтыы тµґµіхтээх этэ. Кини бар дьонугар анаан иґирэхтик эппит бу тыллара тµмµк
кэриэтэ буоллуннар!

		

мин кинилэртэн
олус ыраахпын,
Даарда, суха
билиІІи µйэттэн ыраа±ыныы...
Литературнай институт IV кууруґугар
µірэнэ сырыттахпына, профессорым ССРС
Государственнай бириэмийэтин лауреата,
биллиилээх сэбиэскэй поэт Евгений Аронович Долматовскай маннык эппитэ: «Анатолий, эн хоґоонноргор билиІІи сайдыылаах
СахаІ сирэ кістµбэт. Эґиэхэ аарыма ГЭС,
баара±ай БАМ, саІа куораттар тутуллаллар, алмаас, кімµс, таас чох хостоноллор.
Олор ньиргиэрдээх µлэлэрэ, кµµрээннэрэ
эн хоґоонноргор кістµбэт, иґиллибэт», —
диэн.
Ити 70-с сыллар саІаларыгар этэ. Былаас уларыйыа, коммунист партия сууллуо
іссі да ыраа±а, тµµлгэ да суо±а. Ол эрээри
поэттар сµрэхтэригэр-быардарыгар кинилэри ірі туппат, билиммэт санаа баара. Ол
µіґэттэн этиттэрии дуо?! Буолуон сіп. Ити
баар дии, норуот кутун-сµрµн иІэринэн тута
сылдьар поэттар бэйэлэрэ да билбэттэринэн
ійдірі-санаалара быдан инникилээн иґэрэ.
Бµтµн биир кілµінэ.
Биир кууруска бииргэ µ ірэммит
атас-до±ор киґим, Болгария биллиилээх
сэґэнньитэ Никола Маринов, суруйар аата
Никола Радов, биирдэ хоґооннорум подстрочниктарын аа±ан баран: «Толя, маннык
хоґооннору билигин суруйума», — диир.
«То±о?» — диибин. «Эн бастаан Коммунистическай партияны арбаан-дарбаан, хай±аан
биллиилээх суруйааччы буолан бараІІын
эрэ маннык хоґооннору суруйуохтааххын»,
— диэн хоруйдуур. «Никола, мин оннук
хай±ал, таптал, махтал хоґооннорун олох сатаан суруйбаппын. Оннук кыайан тахсыбат.
Ис сµрэхпиттэн, дууґабыттан маннык эрэ
хоґооннор тахсаллар. Уонна то±о мин оннук
эргиири оІоруохтаахпыный?» — диибин.
Кини институту кыґыл дипломнаах

***
Бырастыы гыныІ,
бука диэн,
мин хоґооннорбун —
мин о±олорбун,
Эґиги сµрэххитин
сырдык санаанан,
киэн туттуунан
толорбот буоллахтарына,
Миэхэ этиІ,
этиІ аґа±астык,
санаа±ытыгар туппакка,
кинилэр омсолорун,
Бэйэм хааммыттан,
бэйэм тыыммыттан
биэрэргэ бэлэммин
талбыт чааска.
(Салгыыта бэчээттэниэ)

Старостин Анатолий Гаврилович-Сиэн Кынат — поэт. П.Романов аатынан Дьокуускайдаа±ы ойуулуур-дьµ´µннµµр училищены, М.Горькай аатынан
Москватаа±ы литературнай институту бµтэрбитэ. 1984 сылтан ССРС суру
йааччыларын сойуу´ун чилиэнэ. СР култууратын µтµ³лээх µлэ´итэ.
Бастакы хо´ооно 1961 сыллаахха, оттон "Аал уоппар итэ±элим" хомуурунньуга 1973 сыллаахха бэчээттэммиттэрэ. Хо´оонноро нууччалыы уонна омуктуу
тылбаастанан киин уонна тас бэчээккэ тахсыбыттара.
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Кітµтµім...
Иннокентий Афанасьевич ВАСИЛЬЕВ-Лэгэнтэй
1984 сыллаахха бэс ыйын
2 кµнµгэр ДьааІы улуу´ун
ҐІкµрµгэр тіріібµтэ. 20012006 сс. СГУ саха салаатыгар µірэнэр. 2005 сылтан
Эстрада государственнай
театрыгар µлэлиир.
СР мелодистарын
сойуу´ун чилиэнэ. "Этигэн хомус" 4 тігµллээх кыайыылаа±а.
Лэгэнтэй тылларыгар, мелодиятыгар айыллыбытсуруллубут ырыалары, бэйэтэ эрэ буолбакка, саха атын
биллэр ырыа´ыттара эмиэ
толороллор.

Уґуннук да тыал µрдэ —
Хотуттан санаабын аймаан,
Арда±а, хаара солбуллан —
Кµґµн барахсан эргилиннэ...
Баар барыта уоскуйбут курдук —
Саґаран сир-дойду утуйбут...
Мэлдьэґэр курдук кубулуммут,
Сайыны солбуйтун киэн туттубут...
Мин барыам онно —
Сайыны эргитэ!
Санаам далаґатын устун бата,
Былыты соно±ос оІостон миинэммин
Тус хоту дойдубар кітµтµім,
Кітµтµім — о±о сааспар!
Кµґµн! А±ала±ын аймал±аны,
Тугу эрэ ситэ билбэтэхпин,
Атаара хаалбыт до±отторбун,
Со±отохсуйбут киэґэлэрбин...
Сахам сириттэн! Тус хотуттан!
Тыал µрдэр эрэ мин µірэбин!
Туора омук, атын дьон, быыґыгар
Ситтэрбэт ыраахха сылдьаммын.

Дьыл±ам утары
Барыта бу олоххо буолар µчµгэйгэ,
Тµгэнтэн турар киґи кµннээ±и оло±о.
Сарсыарда кµнµ кірсін, кини кµлэр-µірэр,
Киэґэтин хараІаны кытта сіІір.

Кўрўлгэн - 2010-1

Оттон мин міккµґµім дьыл±ам утары,
Куґа±аны умнан кутаа уот оттунуом.
Быґа саІаны, онно суох этиини кытта
Сіпсіспіккі бэйэм ыллыкпын тутуґуом —
Эрчимнээхтик, эрэллээхтик.
Саас ыларын билиммэккэ... бириэмэ сиир,
ИнниІ диэки барар суолуІ кылгыыр.
Чугас до±оруІ, дойдуІ, дьонуІ таІнарар-ійµµр
Тµмµгэр кэлбит суолуІ син биир уґуур.
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Биэс сибэкки

Эйигин кэтэґиэм

Хаарга тµспµт сибэккилэр
Таптал бµппµтµн эттилэр,
Эн кэннигин хайыспыккар
сайыстылар...

Эйигин кэтэґиэм
Оло±ум тухары,
Ол кэриэтин
Со±отох олоруом.
СарсыардааІІы кµннэр
Миигин µірдµбэттэр —
Эн суоххун,
Кµндµ до±оччугуом...

Салгыны тыына сатаатым,
Сибэккилэрбин хомуйдум
Уонна нэлэккэй, со±отох
туран хааллым...

Тµіспэр салгын
Туран хаайар
Эн тускунан
Истэр тµгэммэр:
Ситиґиигэр µірэбин,
Хомолто±ор хоргутабын.
Ол барыта икки кытыл ніІµі
Буоларыгар абарабын —
Мин эйигин кистээн таптыыбын...

Биэс сибэкки кыґыл дьірбіті
Мин сонум иґигэр тоІно...
Биэс сибэкки кыґыл дьірбіті
Эн илииІ сылааґын билбэтэ...
Ылыаххын да сіп этэ дии,
Сибэккилэри аґынан...
Эн буоллар, хаарга бырахтыІ
кинилэри...

Кµннээ±и µірµµлэр
Таарыйбат эбиттэр.
Дьоннор бары
Ыраахха дылылар.
Тиийэн кэлэр кµІІэр
Ґрдµккэ махтаныам.
Баар буолууй,
Аттыбар баар буолууй...

Иккистээн илдьэн биэриэхпин
Эн ыраах кітін эрэ±ин,
Уонна, дьэ, то±о санааІІын
санаар±ыаІый?..

Эн
Барбыттар былыттар сай±анан,
Сайыґар со±отох мин санаам —
Кµн тыгар да, испэр иччитэх...
Тулабар сырдык да µірдµбэт...

Кэтэспэт буолтум
Кэлэн ааґар олоххо
Кірсіллір эбээт дьоннор,
Икки сµрэх биир тэІІэ
Тэбэр тэтимэ — таптал —
Кууґарын билэллэр...

Талаґыым олох атын дии —
Сµрэ±им эйиэхэ тардыґар.
Толкуйум отой истибэт дии —
Эйигин этэрин тохтоппот.

Кэтэспэт буолтум кµн тахсарын...
Киирэн кэлбиккэр барыта атын,
Уонна то±о мин сатаан эппэппин
Эн тускунан тугу саныырбын?..
Со±ото±ун туран хаалабын...

А±ала сатаан, кµІІэ мичээрдиибин —
Кµнµм буоллар, эн кµлэргин санатар...
Со±отох хаалартан мин куттанабын —
Ол иґин былыттары сайыґабын...
Утары кірµµм — Эн,
Хайыґан кірµµм — Эн,
Кэккэлии эмиэ — Эн,
Оло±ум бары — Эн!

Барытын тохтото сатаан,
Быстыбыты холбуу баайан,
Илиигин оргууй ылбыппар
Эйигиттэн сылаас кэлбэтин
Билбитим — тэйбиккин...
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Кµнµ... кэтэґэр буолтум кэннэ хааллардыІ...
Тахсан барбыккар барыта атын,
Уонна то±о мин сатаан эппэппин
Эн тускунан тугу саныырбын?..
Со±ото±ун туран хаалабын...

Кµіх хонууга сибэкки
Дэлэччи кытарар?
Ким билэрий?
Кµн уота сарсыарда
То±о миигин долгутар?
Эн кµµппµт сирдэргэр
Сирдээн а±ала турар?
Ким билэрий?

Сіллір кэм
Аґары да абалаах
Мин тыыммын хаайарыІ...
Салгын иґин тіліі диэн
Буолбаты бопсоруІ...
Ыйыстартан сылайдым
А±ыйах кµн иґигэр
Оло±о суох саІа±ын,
Татым ба±айы санаа±ын...

То±о мин эйигин
Холуубун боотурга?
МаІан аккар кµрэтэн
Илдьэ±ин мин тµµлбэр.
Ким билэрий?
Эн ааккын ааттыырбар
Былыттаах халлааным
Арда±а тохтууруй,
То±о уостан хааларый?
Ким билэрий?

Сіллір кэм ити кэллэ —
Сµрэх дьиІи ба±арда!
Ким хаІас дайбыырын
Субу тµгэн быґаарда!

Ол барыта эйигиттэн,
Кµндµ киґим,
Кистээн таптыыр
Буруйбуттан... Ким да билбэт...
Арай эн билээхтиэІ дуо?

Бара сатаан этэ±ин —
Атас-до±ор туґа диэн,
Искэр олох атыІІын —
Атыыга барбыккын.

То±о мин кірірбір
Тылгыттан мата±ын?
Олуона со±устук
ТуттаІІын кµллэрэ±ин?
Ким билэрий?
Эн миигин ал±аска
Кууґан ылар тµгэІІэр,
Имнэрим кэйэннэр
Иэдэґим кытарар.
Ким билэрий?

СарсыІІыны кэтээмэ,
Уоскутуна сатаама,
Кини эн курдуктарга
Сылыппат буолта ыраатта!

Ким билэрий?
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Туохтан сайын халлааІІа
Сулустар кістіллір?
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Дьыл¡а ытыгын ырыата
Ийэ тылы тірµітэххиттэн искэр иІэрбит
буоллаххына, ийэ кутуІ иччилээх, иитиллиилээх
(заряд), ис-иґиттэн иэйиилээх,
салгын кутуІ сайдыылаах, сайа±ас,
киэІ сабардамнаах, дьайыылаах,
оттон буор кутуІ буо±атыйбыт, модьураабыт,
бі±і-та±а туруктаах буолар дииллэрэ
мээнэ±э буолбатах. Ону оло±у балачча
олоро тµстэххинэ, этэргэ дылы,
муннуІ кэрдилиннэ±инэ билэ±ин.
Јскітµн бу хомуурунньук, суруйааччы
сааґыгар тэІнээн кірдіххі, соторутаа±ыта
со±ус, 1993 сыллаахха бэчээттэммит
буолла±ына, автор хоґоон-ырыа эйгэтигэр,
культура салаатыгар отучча сыл µлэлээн,
миккиллэн-талкыллан баран, поэзия дьалхааннаах аартыгар µктэммитин э±эрдэлии
кірсµбµппµт. Саха Республикатын Суру
йааччыларын союґа тута кэриэтэ бэйэтин
кэккэтигэр саІа поэты µірµµнэн ылбыта.
Сыл ахсын кинигэлэрэ бэчээттэнэн, ір сылларга ійµгэр муспут баайын норуокка то±охоро ыспыта. История±а итинник тµбэлтэ
элбэх: Джек Лондон бэрт ір эмиэ аа±ааччыга
биллибэккэ сылдьан баран, биирдэ ірі
уґууран тахсыбыта. Ол эрээри итиннэ биґиги
киґибит уратыта элбэх, кини философскай,
этнографическай, историческай µлэлэрин
таарыйбакка, бэйэм арыый удума±алыыр эйгэбэр киирэн, ол аата хоґооннорун туґунан
а±ыйах санаабын этэн хаалларыахпын
ба±арабын.
«Дьыл±ам ытыга», «Кулуґун сірµі»,
«Уйан кутум», «Сулумах сулустар», «Сµмэлээх
сµµтµк», о.д.а. хомуурунньуктарын аахтахха,
Ксенофонт Уткин, саха тылын µчµгэйдик

Тыл сµмэтэ, этитиилээ±э, дор±оонноо±о,
мунаа±а суох чуолкай ійдібµлэ биґиги фольклорбутугар: норуот ырыаларыгар, тойуктарыгар, остуоруйаларыгар, іс хоґоонноругар,
дириІ эІсиилээх олоІхобутугар µйэлэртэн
µйэлэргэ уурулла, харыстана сылдьар. Ону
биґиги кылааттаах сундууктан ылар курдук
кµн аайы сэрэнэн, сыа-сым курдук туттабыт, норуот билиитигэр уус-уран айымньы
оІорон тиэрдэбит. ДьиІинэн, хас биирдии
тыл этиибитигэр, кіннірµ ыстатыйабытыгар
да±аны ийэ тылбытын хайдах туттарбытыттан бэйэбит ис культурабыт таґыма, кыа±а,
сабыдыала кістір буолла±а.
Саха аа±ааччыта киэІник билэр,
сµгµрµйэр білµґµігэ, культуролога, этнопедагога, поэта Ксенофонт Уткин — ийэ
тылын ийэтин µµтµн кытта тэІІэ испит, ол
аата саха тылын мындырын кыра сааґыттан
истэн улааппыт, олоІхоґуттар, ойууттар,
уда±аттар ураты уґуйууларын, тойуксуттар
умсул±аннаах ырыаларын кулгаа±ын уґатан
олорон истибит, этигэр-хааныгар иІэриммит
киґи. Ол кини бастакы «Дьыл±ам ытыга» диэн хоґооннорун хомуурунньугуттан
кістір.
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билэр буолан, уус-уран айымньы µіскµµр
тірµіттэрин ыйан биэрэн, µіґэ эппитим курдук, хара маІнайгыттан аа±ааччыга туґаайан
элбэх туґалаах санаалары этэр эбит.
Туох ханнык иннинэ саха киґитин
µіскээбит эйгэтин, оло±ун кµµрдэр итэ±элин,
олоххо дьулуурун, санаата халлаан курдук
µрдµгµн, дууґата киэІ хочо курдук баайын,
кіхсі туундара курдук киэІин кірдірір.
Ити барыта туохтан тірµіттэммитэй,
хантан хааннанан, силистэнэн-мутуктанан
тахсыбытай? Холобур, «Дьыл±ам ытыга» диэн
дьикти ааттаах кинигэ±э «ОлоІхо», «Ойуун»,
«Уда±ан», «Уус», «Булчут», «Ґс кутум» диэн
хоґооннору бол±ойон аахтахха, автор оло±у
кірµµтµн сµрµн тосхоллоро толору этиллэр
эбиттэр.
Уус-уран тылга умсул±аны сахпыт улуу
олоІхоґут тыыннаах бэйэтинэн ийэ куппутун долгутан, дьигиґийэ, ыллыы-туойа
олороро олус бэркэ да±аны ойууламмыт:
ОлоІхоґут,
олорор олбо±ун умунна быґыылаах —
Ґс дойду µрдµгэр, анныгар
		
іІійтілііті бадахтаах.
Дьигиґийэн, дьиппинийэн ыла-ыла,
Бµтµн бэйэтинэн
		
міхсі олордо...
ОлоІхоґуту, улуу уххаІІа ылларбыт
тыл иччитин, итинник кµµскэ, толору ойууламмытын олус сібµлµµ аахтым. Биллибэт
киэІ дойдубут, туохха да баґыйтарбат µрдµк
кµµспµт, µрµлµйэр µрµІ кµммµт. Ол иґин
да±аны олоІхобутун бµтµн аан дойду, кэмниэ
кэнэ±эс билинэн, киґи аймах ійµн чулуу
айымньытынан аахпыта.
Ааспыт µйэлэргэ итэ±эйэр, µІэрсµктэр кµµстэрбит тобохторо — ойууттары,
уда±аттары баттаспыт киґи быґыытынан
Ксенофонт Уткин биґиэхэ ойуулаан,
дьµґµннээн-бодолоон кээспитэ ураты,
умнуллубат хартыына буолан кістір, ол
іссі этнографическай, культурологическай,
психологическай суолтата ханан эрэ баар
буолуо±а.
Оргул Ойуун
Ґс тігµл
Ґгµрµілээн баран,
Быалаах былаайа±ын
Кынтайар кынаттаан
Кыырата кылбаІнаппытыгар
Сир-буор
Сэгэс гынна,
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Ґтµі билгэ
Ґллэх гынна.
Норуот, буолаары буолан, ханна да
суох тыйыс тымныыны бохсон дьиэ-уот
тэринэн, сµіґµнµ, сылгыны иитэн, кэлин
сири оІостор культура±а сыстан, аан дойдуга киэІник биллибэт сэдэх µтµі µгэстэри
хаалларбытын билигин биґиги µйэтитэр
иэстээхпит. Ксенофонт Уткин суруйар идэ±э
имэІнээхтик ылларан, норуотун былыргы
историятын, кутун-сµрµн эгэлгэ кістµµтµн
µірэтэн бэйэтин санаатын толору этэр
хоґоонноро саха киґитин сµрэ±ин ортотунан
киирэллэр, элбэх толкуйдатар ірµттэри биллэрэллэр эбит. Манна сайа±ас дууґа, сылаас
сµрэх баар буолан, маннык киґи уйул±атын
хамсатар суруйуулар тахсаллар.
Сылаас сµрэх
Самаан сайынынан
Сапсына дайда±ына —
Салгын кутум
Сарыалынан саатыыр.
«Салгын кутум сарыалынан саатыыр».
Ґчµгэй да тыллар. Сахалар — айыл±а о±ото
буоларбыт аІаардас бу тыллартан кістµін
сіп. Айыл±а тилиннэ±инэ, сарыалынан
кутааланна±ына, киґи кута-сµрэ кіті±µллэр,
ыллыан-туойуон ба±арар. Чыычаах ыллыырын кэриэтэ, сибэкки тылларын курдук.
Онон саха киґитэ ийэ кута бі±іргµµрµгэр
былыргы µгэґин ійµгэр-санаатыгар тута
сылдьара, µйэтитэ, тэнитэ, тар±ата сылдьара
наадатын, ол µгэс кілµінэттэн кілµінэ±э
бэриллэн иґиэхтээ±ин санатара билиІІи
кэмІэ олус то±оостоох буолла.
Уйул±ам угуйан дойдубар
Удьуорум ууґунуун булустар,
Ґс кутум ітіхпір эргиллэн
Алааґым алгыґын а±аллар —
Кылыйар кылыґах кыырайан,
Ґір сулус µІкµµтµн тµґэриэ...
Поэт суруйуулара, поэтическай
дьµґµйµµлэрэ олохтоохтук, дьоґуннук толкуйданан оІоґуллубут буолаллар. Маннык
образтары — холобур, «Баллада-триптих»
хоґооннорун — киґи сіІін, чуумпуран олорон аа±арыгар анаммыттар. Сомо±о тыллар
холбоґон, саллаат буула±а обраґын айбыттар. Манна тыл илбиґэ, кµµстээ±э этиллэр,
олоІхо тыына баар. Аа±ыІ эрэ:
Саха уола саллаат Уйбаан
Унаар кµі±э
		
уйадыйыар диэри,

Анаарыы
Олох µлэтэ-хамнаґа айыл±аны кытта
тэІІэ айанныыр, µлэ элбиир, саас ыган кэлэр. Ґлэ тµмµктээх буолара µтµмэн µірµµнµ
а±алар. Поэт илиІІи поэзия кыра форматын
сахалыы тылынан таІан, ійµн мындырынан
ойуулаан рубаи, хокку биґиги норуоппут
іґµн хоґоонугар маарынныыр ірµттэрин
чорботон бэчээттэппит кинигэтэ «Сµмэлээх
сµµтµк» диэн ааттаммыт. Саха поэзиятын
киэІ хонуутугар сµппэт сµµтµк. Автор бэйэтэ
этэринэн поэзия биир уратыта: а±ыйа±ынан
элбэ±и долгутуулаахтык этии. Поэт а±ыйах
тылынан киэІ санааны этэргэ уруккуттан
дьо±урдаах. «Сулумах сулустарга» да±аны,
«Сµмэлээх сµµтµккэ» да±аны саха ійµн киэбэ
буолуон сіптііх поэтическай формалар —
тµіртµµ, µстµµ строкалаах хоґооннор — табыллан суруллубуттар. Леонид Поповка іссі
иккилии строкалаах хоґооннор бааллара.
Ханнык ба±арар форма автор бэйэтэ хайдах таґымнаах уус буоларыттан тутулуктаах
курдук. Хокку — японскай поэзия былыргыттан аатырар, киэІник туттуллар кірµІэ,
µс строка±а ортокутугар сэттэ сµґµіхтээх,
икки кыната биэстии сµґµіхтээхтэр. Дьон
санаатын ханнык да рифма±а хаайтарбакка
этэригэр анаммыт курдук. Автор бэйэтэ
араарбытын курдук, хоккулар µс теманы
философскай кірµµнэн сырдаталлар: Киґи,
Олох, Айыл±а.
Ксенофонт Уткин оло±ун устатыгар
илдьэ сылдьар идеятын — ібµгэ µгэстэрин
тилиннэрии, норуот былыргыттан утумнаах
философията, итэ±элэ баар буолуохтаа±ын
туруулаґар. Хоґоонноругар эмиэ оннук,
сымыйаччыта суо±а, дьиІнээх ис дууґата
халбаІнаабат ірµттэрдээ±э итиннэ кістір.
Јбµгэлэрбит
Јспіт кыымнара кыыста.
Утум уот буолла.
1990-с сыллартан олохпут туруга балачча уларыйда, ону кытта киґи, киґи ійісанаата, ис туруга.
Президеннэнэн бэйэбитин бэйэбит бас
билинэр курдук буолан иґэн, сирбит баайын
туран биэрдибит, тугу да онон бас билбэппит.
Кураана±ы куустардылар.
Ол оннугар духуобунас, ій-санаа,
итэ±эл, тірµт культура іттµгэр сэргэхсийии
та±ыста. Дьэ, итиннэ биґиги поэппыт, философ да быґыытынан µрµлµйэн туран µгµс
µлэни оІордо. Онон бу тема±а этэр тыла
ылыннарыылаах, итэ±этэр кµµстээх.

Ытык буора
		
ыгылыйыар диэри
Ыгым ынчыгынан
		
ыарыылаахтык суулбута.
Кини µрдµгэр
		
µгµс µйэлэри
			
іІійін турбут
Тунал маІан
		
тумара халлаан
Тутаа±а туллубут
		
алтан олгуйунуу
			
то±о тµспµтэ.
«Баллада-триптих» µс чааґыгар —
«Тиґэх кірсµґµµгэ», «Алгыска», «Кырыыска»
поэт-публицист ааспыт сэрии алдьархайын,
содулун ілін эрэр саллаат тиґэх кыланыытынан, кэнчээри ыччакка туґаайбыт
алгыґынан, хара санаа, істіґµµ хойох санаата сир µрдµттэн сµтэрин туґугар кыргыґыы
хонуутуттан кылааннаах кырыыґы этиитинэн саха тылын иэйэр кµµґµн кірдірір,
эгэлгэ эІсиилээх, дуорааннаах санаатын
этэр салбыр±астаах саха тылын умсугуйа
аа±а±ын. Автор салгыы кута сылыйда±ына,
иэйэр санаата иччилэннэ±инэ элбэ±и да±аны
уустаан-ураннаан этэр кыахтаах эбит диэн
мин сірµ диэн сіхтµм!
Ксенофонт Уткин ийэ айыл±атыттан
иэйиилээх, тірµт буоруттан тілкіліммµт
тµгэхтээх тыллаах-істііх поэт буоларын
урут да билэр этим эрээри, бу кµннэргэ
ону чиІэтэр курдук іссі аахтым, ійдіітµм,
астынным.
Биґиги литературабытыгар норуот
мындыр ійµн илдьэ сылдьар сомо±о ійдііх
дьоннор бааллара барыбытын µірдµін эрэ
сіп, ордугур±аспакка бэйэ-бэйэни ійіґін,
тіріібµт культурабыт сайдар кэскилигэр
кыттар ытык µлэ±э ылсары умнумуохха диэн
ба±а санаалаахпын.
Дойду илин, со±уруу іттµнэн, киин
куораттарга сылдьан, іркін ійдііхтірµ
кытта аалсыґан, хомо±ой тыллаахтары
кытта холбоґон, Ксенофонт Уткин поэзия
араас кірµІµн тала сылдьан санаатын сайа
эттэ, оло±ун кµґµІІµ кэмигэр µктэннэ,
толкуйдуур-анаарар идэтин сайыннарда:
А±ам дьоннор сааґырдылар,
Кыламанныын кырыйдылар.
Кімір хара баттахтарбар
Кµґµн кытта кіґін тµстэ.
Кµлэр мичээр чо±улларбар
Кырыа кыґын кыстыы кэллэ.
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анаарыы
Саха киґитигэр Айыы µірэ±э былыргыттан чугас, кини айыл±а кµµстэриттэн
тутулуктаах. Итэ±элбитин туспа µірэх
быґыытынан системалаан, теориялаан, ону
бэйэтэ уус-уран айымньыларынан бигэргэтэн
баран, хаарыаннаах киґибит В.А. Кондаков
олохтон эрдэ, соґуччу барда. Кини итэ±элин
сµрµн хайысхатын, тутаах іттµн Ксенофонт
Уткин балачча киэІник ырыппыта бэйэтэ
туспа кылаат.
ҐрµІ кµµстэрбит
Ґіґэттэн іІійіллір...
Тµґээн кірсібµт.
ҐрµІ кµµстэр, µтµі айыылар саханы
былыргыттан араІаччылыыллар. Аан дойдуну µрдµк тыын тутан турар диэн В.А.
Кондаков этэрэ. Ол Ґрдµк тыын — ТаІара,
барыны барытын кірі-билэ сылдьар Улуу
кµµс, кини тыына хас биирдии киґиэхэ баар,
сороххо кыратык, сороххо улаханнык биллэр.
Онон дьоннор бэйэлэрэ — Ґрдµк тыыннар, ТаІаралар диэн санаа±а а±алара. Ити
іттµнэн ыллахха, Киґи туґунан суруллубут
хоккулар улахан кэрэхсэбили µіскэтэллэр.
Итэ±эли, айар кµµґµ элбэхтик µірэппит
киґи быґыытынан билиІІи кэмнээ±и
биллэр білµґµікпµт Ксенофонт Уткин
хоґоонноругар сомо±о санаалар кистэнэн
сыталлара кірдіітіххі кімµс кістірµнµµ
µірµµлээхтэр, кµндµлэр.
Кыыс тыгар тыына
ТоІу тобулар кµµстээх —
Айыыґыт курдук.
А±ыйах тылынан элбэх санаа этиллэр.
Сааскы ньургуґун курдук тоІу тобулу µµнэн
тахсар ньургуґун — олох олороору, сарыал
уотугар суунан µірµµнµ, дьолу билээри, то
йон ыІырыа лоІкунуу кіті сылдьан, кычыгылатан, уґугуннаран ааста±ына, ньургуґун
да±аны Айыыґыт кэриэтэ тиллэн кэлэр,
кылгас сайыІІа тиксиэхтээх дьолун билэр.
Кыыс тыгар тыына оло±у уґатар аптаах, киґи
анала уонна утумун уґатан биэрэр тірді
буолла±а. Онон кыыс олох тірді буоларын
поэт-философ сіпкі бэлиэтиир.
Кырдьарым — дьолум.
Сиртэн ылбыт бэлэ±им.
Удьуорбар хаалыа.
Кырдьык, дьоллоох киґи кырдьар. Ордук билигин, олох тыына ыараан турар кэмигэр уґуннук олорор бэйэ±иттэн улаханнык
тутулуктанар. Киґи оло±о, Ксенофонт Уткин
бэйэтэ этэрин курдук, Дьыл±а ытыга хайдах
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эрийэн бырахпытыттан тутулуктаах. Ол аата
бэйэІ оло±уІ бэйэ±иттэн тутулуга суох, ким
эрэ дьаґайар, атын эйгэ кµµстэрэ, тастыІ
дьайыылар эн тілкі±ір хайдах таарыйбыттара быґаарар оруолу ылар быґыылаах.
Тіґі да бэрээдэктээх, сиэри-туому тутуґар
киґи быстах ілµµгэ, эстиигэ син биир
тµбэспит буолар. «Дьыл±а хаан билиэ, анала оннук буолла±а» диэн дьоннор этэллэр.
Онон Дьыл±а ытыга хайдах ытыйарынан
олордохпут. Ол гынан баран, биллэн турар,
µчµгэйи оІорбут киґи ірµµ махталлаахтык
ахтылла туруо буолла±а. Уґун µйэлээх буолуу
кистэлэІэ бэйэІ оло±уІ илгэтиттэн тахсар,
µгµстµк µчµгэйи, кэрэни айан хаалларыахха
диэн санаа±а кэлиэхпитин сіп. Ити санааны
бигэргэтэр курдук, поэт биир хоккутугар
маннык суруйар:
Киґи майгыта —
Кістµбэт кімµґэ.
Ордук да ини.
Манна иккис строка сэттэ сµґµіхтээх
буолуохтаа±а. А±ыйах строкалаах хоґооннорго
форманы кытаанахтык тутуґар ирдэнэр. Поэт
итини бэркэ билэрэ буолуо эрээри, санааны
эккирэтии µлµскэнигэр сµґµіх аа±ыыта
сµтэн хаалар тµбэлтэтэ баар буолааччы...
Поэт ханнык ба±арар тµбэлтэ±э сахалыы
майгыны, саха менталитетын ірі тутар:
Сµктэр кыыс кэлэн
Хататынан уот сахта.
Аал уот астынна.
Бейт, рубаи, газель, бу хокку формалара
тылы кэмчитик туттары таґынан, тыл мындырын ис кистэлэІин билэр дьон суруйалларыгар то±оостоохтор. Ол иґин поэттар оло±у
балачча амсайан бараннар, µрµІµ-хараны
билбэхтэґэн баран, маннык ситии-хотуу
лыІкынас форматыгар киирэллэр эбит.
Муударай, білµґµік киґи биллэ±э — автор бу
форманан, іссі ордук бейт (иккилии строкалаах) хоґооннору суруйбутун билэбит. Элбэх
ій µлэтиттэн, тылы сыымайдааґыныттан
тахсар илиІІи поэзия формалара Ксенофонт
УткиІІа сірµ-сіп тµбэґэллэр эбит. Мин
онтон µірдµм.
Дьыл±а ытыга биэрбит оло±о таайта
рыылаах, судургута суох. Ол дьикти олох
ырыат ын кэлэр да іттµгэр µірэ-кіті
аа±ыахпыт диэн сµдµ эрэлбин этэбин.
Василий СИВЦЕВ,
поэт, СР культуратын µтµ³лээх µлэ´итэ.
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Михаил Санников-Уол Сарсын «Дьыл±а уонна
Олох» диэн саІа тахсыбыт, уус-уран литература±а
маІнайгы кинигэтин, уґуннук соспокко-сыспакка
эрэ, омур±ан иґигэр аа±ан кэбистим. Оннук испиттэн
тартаран, сонур±аан аахтым. Дьэ, ол курдук:
Сулустар, эґиги сууллумаІ,
СарсыІІы эрэлбин илдьимэІ,
Кыра да сырдыктан кіІііміІ,
Дууґабын бааґырда сатаамаІ.
Киґи дууґатын долгутар, ійµн-санаатын µлэлэтэр
кынаттаах тыллар бэрт сонуннук иґиллэллэр. Ол да
иґин буолла±а:
Олоруох олохпут ордугар булсуґан,
Туойуох, µірµµнµ бу сиргэ кыттыґан,
Сылдьыах, бар дьоннуун тутуґан,
СарсыІІы уйгулаах оло±у уґансан, —
диэн бэйиэт музатыгар анаабыт биґирэм тыллара миигин (аа±ааччыны) сарсыІІы кµн сырдык сыдьаайыгар
уйгулаах оло±у уґансарга ыІырар курдуктар. Хайдах
эрэ кэрэ±э, сарсыІІы кµн сарыаллаах сардаІатыгар
кинини кытта тэІІэ кыттыґан ыллыы-туойа, бар дьонум туґугар µлэлии-хамныы сылдьыахпын ба±арабын.
Ол да иґин бэйиэт киґи барахсан:
Јлліхпµнэ ба±арбаппын кімµллµіхпµн,
Ыарахан буор баттааґыннаныахпын,
Санаам буолбат сытыахпын
Кыара±ас ииІІэ тууйуллуохпун, —
диэн этэн эрдэ±э. Кини туохтаа±ар да±аны ордук
ба±арар:
Ба±арабын мин ілліхпµнэ
Хорсун Хотой буолуохпун,
Ґрдµк МэІэ халлааІІа
Ґіґээ кыырай кітµіхпµн.
Уол Сарсын іссі 1987 сыллаахха, сэбиэскэй кэмІэ
(улугуруу «улуу» сылларыгар — И.С.) бэйэтин норуотугар маннык хорсун санааны эппитин киґи сі±і, хайдах
эрэ долгуйа, ылына аа±ар:
УордайыІ эрэ, уґуктуІ!
Мин дохсун тылларбын
Чуумпура истэІІит:
— Бараммат баттал халыйбытын
Хайыта тэпсэн биэриэ±иІ!
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Јлір ілµµ іІійбµтµн
Ґіс тыынын тымнытыа±ыІ!
Бу строкалары аа±а олорон, биґиги дойдубут ааспыт кэмнэрин, ССКП аан дойдуга
«биґиги сайдыбыт социализмы туттубут»
диэн ірігійдііхтµк иґитиннэрбит кэмигэр, норуот ыараханнык олорбутун туґунан
санаан кэлэбин. Ас-таІас тиийбэт, барыта
лимиит, нуорма, деписиит, туохха барытыгар уочарат, анньыґыы... Бу сайдыбыт социализм са±ана, олох субу а±ай туох барыта
«дэлэй» буолуохтаах хомуньуусум боруогар
µктэммит кэммитигэр этэ. Бэйиэт 1988
сыллаахха «Дууґабар» диэн хоґоонугар ити
сырдык санаатын дириІэтэн биэрэр.
Эриирдээх-мускуурдаах кµннэрбэр
Эрчимнээх эрэлим буолаар дуу!
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Саппа±ырбыт санаалаах кэмнэрбэр
Ыраас кµн сарыалын ыґаар дуу!
Эриирдээх олохтоох саха±ар
Сир Ийэ сылааґын кутаар дуу!
Сыччах. Хоґоон бµтµннµµтэ итинэн
бµтэр. Ол эрээри, «тылга кэччэм, санаа±а
дэлэй» буолуу манна баар. «Элбэх тыл
сымсах, а±ыйах тыл минньигэс» диэн саха
іґµн хоґооно. Ааптар µгµс хоґоонноругар
а±ыйах тылынан киэІ, дириІ санааны
этэр, аа±ааччыны толкуйдатар гына суруйар
дьо±урдаа±ын бу хоґоонугар эмиэ кірібµн.
Кырдьык да±аны, биґиги сахалар баай, µтµі
дойдуга олорор эрээри, олус дьадаІытык
олорорбутун, туох да±аны бырааба суохпутун,
саха норуота национализмІа кµтµрэнэн намтатылла тутулларын бэрт µчµгэйдик ійдµµбµт.
Онноо±ор, автобуска айаннаан иґэн иккиэ
йэх саха бэйэлэрин тіріібµт тылларынан
сахалыы кэпсэттэхтэринэ: «Нууччалар баалларына, то±о сахалыы кэпсэтэ±ит?» — диэн
µтµрµллэр тµгэннэрин ійдіін кэлэ±ин. Бэл,
СГУга µрдµк µірэ±и бµтэрбит дьон Саха
сирин тас іттµгэр µлэлээн баран, дойдуларыгар, норуоттарыгар µлэлиир кыахтаахтара.
Кырдьык да±аны, саха оло±ор «эриирдээх»
кэм этэ.
Уол Сарсын кинигэтин баґыйар
іттµгэр бэйэтин тіріібµт сахатын норуотугар туґуламмыт уопсастыбаннайбэлитиичэскэй хайысхалаах гражданскайлирическэй хоґоонноро элбэхтэр. Холобур,
бэйиэт сырдык итэ±эллээх ыра санааларын
«Дьыл±а уонна Олох», «Итэ±эл иитиллиэ»,
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«Санаалар», «Ийэ сир хотугу ньууругар»,
«Манчаары, эн норуот ньургуна», о.д.а. элбэх
хоґоонноругар аа±абыт. Хоґооннорго саха
норуотун сарсыІІы кэскилин сайыннарар
туґугар туруулаґарга аа±ааччыны ыІырар
тµгэннэрэ µгµстэр.
Эппиэт бі±ітµн тутаІІын,
Итэ±эл улуутун ылаІІын,
Саха сарсыІІы кэскилин
Уґан, эн бу кµнтэн,
Тінµн Орто дойдуга, —
диэн строкалара биґиэхэ бука барыбытыгар
туґаайыллыбыт курдуктар.
Уол Сарсын, аата да этэрин курдук,
сарсыІІы кµн бэйиэтэ, норуотун сарсыІІы
кэскилигэр эрэлэ сырдык, ба±а санаата
кµµстээх. Норуотун сарсыІІы кµнэ сайдарын туґугар ким барыта сирэй кыттыылаах,
ону ааґан туруулаґар буоларыгар ыІырар.
Ону биґиги «Дьыл±а уонна Олох» диэн кинигэтин ааттыыр хоґоонугар аа±абыт.
СиІнэ турар хаспахтаах
Суол то±ойугар тиийдэххинэ
Јйгµн-санаа±ын сытыылаар,
Тоґуйбут мэґэйгин туоруургар
Сэттэтэ кээмэйдээн, дьэ, хаамаар,
МуІутуур муударас буолаІІын
Сырдыгы, ырааґы эн талаар,
Дьыл±а±ын хомотор буолумаар,
ЫІырар Чыпчаалгын, эн санаар.
Бэйиэт айымньыларыгар тіріібµт
дойдуга сµгµрµйµµ, таптал иґирэх тыллара элбэхтэр. Манна мин бэйиэти чахчы,
дьиІнээх патриот эбит диэн дириІ санаа±а
иэ±иллэбин. Оннук кини «Тіріібµт µрэ±им»,
«Эн бааргын, Баатара барахсан», «Туругур,
тупса тур, ТіІµлµ», «МэІэ хаІаластарга»,
«Сайылыгым сайыґар», о.д.а. хоґоонноругар
тіріібµт дойдуга таптал сылаас, иґирэх
иэйиилэрэ этиллэллэр. Холобура, биґиги
кілµінэ дьон улаатан, µірэхтэнэн тіріібµт,
о±о сааспытын атаарбыт сайылыкпытыттан
быралыйан атын сирдэргэ олохсуйбут, туспа
дойдуларга дугуйдаммыт дьон бэйиэт:
Сайылыгым кырдалыгар
Сµµрбµт-кіппµт хонуубар
Сµґµіхтэрбин тэниттим,
Чуумпу уулаах µрэ±им
Элгээнигэр сітµілээтим,
Ахтыл±аммын сірµµкэттим, —
диэн ыллыыр ырыатын, тус бэйэбитигэр
дьµірэлээн да буолуо, ітірµнэн сылдьыбатах
сайылыкпытыгар сылдьан ааспыт курдук са-
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лэрбит. Аа±ааччы кини ырыаларын тылларын,
хоґооннорунаа±ар атыннык, сонуннук аа±ар,
дууґатыгар иґирэхтик киллэрэр. Баларга,
хоґоонноругар тэІнээтэххэ, ритм, рифма
балайда тутуґуллар, строфалара чуолкайдар.
Ырыалар ис хоґоонноро лирическэйдэр,
киґи сµргэтин кіті±ір сµдµ иэйиилээхтэр,
сырдык ыраас санааны са±аллар. Дэлэ±э
да±аны Баатара µрэ±э барахсаны:
СаІа сайдыы кустуга
СардаІанан кууґуо±а,
Хорсун, хоґуун дьонунан
Ґµнэ, µксµµ туруо±а, —
диэн тіріібµт µрэ±ин кэрэ кэскилин туґунан
бэрт хомо±ойдук киґи дууґатыгар сайа±ас
ба±айытык киирэрдии суруйбут. Кини µгµс
бэйиэттэртэн бэйэтэ суруйбут тылларыгар,
бэйэтэ матыып айарынан уратылаах. Ити —
µчµгэй. Јй уонна сµрэх бииргэ алтыґыылара
диэн ити буолла±а.
Уол Сарсын биир дойдулаа±а, Эдьиий
Настаа диэн аатырбыт, саха норуотун тапталлаах ырыаґыта, матыып айааччыта Анастасия Варламова бэйэтин тылларыгар ыллам
ырыалары айбыта. Ол киниэхэ олус барара.
Итинник биґиги биллэр ырыаґыттарбыт
Галина Шахурдина, Марфа Данилова, Иван
Аргунов, о.д.а. бэйэлэрин тылларыгар эмиэ
бэртээхэй ырыалары айбыттара. Ол эрээри,
ити киґиэхэ барытыгар табыллар буолбатах,
бэйэлэрин тылларыгар матыып айан холонооччулар элбэхтэр. Кинилэр сорохторун
тыллара со±оон, киґи дууґатын таарыйбат
буолаллар, норуот ылыммат, ыллаабат,
бэйэлэрэ эрэ араадьыйа±а, тэлэбиисэргэ
ыллыыллар. Быґата, этэллэрин курдук,
«биир кµннээх» ырыалар. Маннык «ырыалар» биґиги ускуустубабытын байыппаттар,
тіттірµтµн сыыґырдаллар.
Уол Сарсын бэйиэт дууґалаах буолан
саха норуотун ырыаґыттара тута хоґуйан
ыллыыр µтµі дьо±урдарын сµрэ±эр-быарыгар
иІэринэн илдьэ сылдьар курдук. Бэйэтэ тіґі
да±аны: «Хоґооннорун матыыбынаа±ар урут
айабын», — диир эрээри, мин саныахпар,
хоґооннорун айар кэмигэр, ырыаларын
матыыба кини дууґатын тµгэ±эр иитиллэ,
айылла сылдьар курдуктар. Ол иґин тыллара
матыыбыгар бэркэ дьµірэлэґэллэр, биир ис
иэйиилээхтик иґиллэллэр.
Ол эрээри, киниэхэ сµбэлии таарыйа манныктары этиэхпин ба±арабын.
Ырыалар сорохторо уґуттар, чопчу биир

нанан, сµрэхпитигэр чугастык ылынан, бэркэ
сібµлээн, дуоґуйан аа±абыт уонна истэбит.
Бэйиэт патриоттуу хоґоонноругар кини
саха норуотун улуу итэ±элин сыґыары тутар.
Кини: «Кэскилбит сирдьитэ Итэ±эл уйатын
— илистиэм да буоллар — кіті±µім», — диэн
итэ±эли µрдµктµк тутарын туґунан этэр.
Кини этэринэн киґи оло±о «ҐрµІ Айыы
Аар Тойон биэрбит кµндµ бэлэ±э» буолар.
Ол курдук норуот кµµґэ — кімµіл кµµґэ,
норуот улуу итэ±элэ, самныбат саргылаах
санаата сарсыІІы кµммµт сырдык сыдьаа
йыгар тиэрдиэхтэрин туґунан сырдык санаалары кинигэ±э элбэхтик аа±абыт уонна
дууґабытыгар бэрт чугастык ылынабыт.
«Саха о±уґун мииннэ да — ырыаґыт,
оґо±ун иннигэр олордо да — білµґµік»
диэн этии баар. Мин Уол Сарсын кинигэтин аа±ан баран, ити бэртээхэй этиини са
наан кэллим. Кинигэ±э киирбит хоґооннор
µгµстэрэ киґиэхэ туох эрэ саІа санааны
биэрэр, дириІник толкуйдатар, білµґµіктµµ
тыыннаахтар. Ол олус кэрэхсэбиллээх. Бэ
йиэт сорох хоґоонноро ырыа буолуох курдук
нарыннык, ис иэйиилээхтик суруллубуттар.
Быґата, Михаил Санниковы оло±у дириІник
білµґµіктээн толкуйдуур, улахан бэлиитик, ону сэргэ ис-иґиттэн иэйиилээхтик,
киґи дууґатыгар сайан киирэр ырыаґыт
быґыытынан сыаналыы саныыбын.
Уол Сарсын кинигэтигэр киллэрбит
ырыа тыллара буолар хоґооннорун туґунан
кылгастык тохтоон ааґыахпын ба±ардым.
Ырыа тылларын суруйуу кіннірµ хоґоону
суруйардаа±ар атын, туспа дьо±уру, сатабылы
эрэйэр. Ол туґунан сахалыы элбэх ырыалар
матыыптарын суруйбут талааннаах мелодист,
саха норуодунай артыыґа Христофор Максимов миэхэ туґаайан: «Эн хоґоону суруйума, сатаан суруйбаккын, наар ырыа тылын
суруй», — диэн 1954 сыллаахха саІардыы
суруйан эрдэхпинэ быґаччы сорудах биэрбитэ. Ол кэмІэ Семен Данилов, Иван Гоголев
уонна Тарас Местников мин ырыа тылын
суруйарга дьо±урдаа±ым туґунан эмиэ этэн,
сµбэлээн турардаахтар. Чахчыта да оннук
этэ. Хас да хоґоону, ол иґигэр поэмалары
суруйбутум табыллыбатахтара, оттон ырыа
тылын суруйуубар элбэх мелодист сібµлээн,
бэйэлэрин бол±омтолорун ууран матыып
айбыттара.
Уол Сарсын бу кинигэтигэр хоґооннорун
сэргэ уонча ырыа тылларын суруйбутун кил93
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санааны эппэттэр. Санаалара ыґылла±астар
(«Манчаары, эн норуот ньургуна», «Јрігій
кіті±µµ»). Сорох хоґооннорго строка иґигэр
ритмнэрэ чуолкайа суох, анафора, рифма
ситэ тутуґуллубаттар, дор±оон дьµірэлэґиитэ
до±олоІнуур (холобур, «От отуу тапталы бигиирэ»). Ол эрээри, итилэр кинини ырыаґыт быґыытынан намтаппаттар.
Дьаныґан туран дьарыктанна±ына, бэртээхэй
ырыаґыт тахсыа±а диэн эрэл санааны аргыс
оІостобун.
Бэйиэт кинигэтин «Алтынньы» диэн
бэрт хомо±ой тыллаах, чахчы алтынньы
ый курдук ыраас, чэмэлкэй халлааннаах,
сірµµн сайа±ас салгыннаах хоґоонунан
тµмµктээбит:
Миигин тула хаар ыраас,
Бары-барыта ып-ыраас,
Јй-санаа куруук ыраас,
Бэйэм эмиэ алтынньыбын,
Бииргэ кинилиин хаамсабын.
Киґи бу орто дойдуга кылгастык олорор.
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Ол оло±ун алтынньы ый курдук ыраастык, чэбдиктик олорон ааґыахтаах. Ки
ґи кµннээ±инэн, быста±ынан-осто±унан
дуоґуйбакка, кэлэр кэминэн, сарсыІІы кµ
нµн сырдык сардаІатынан, µрдµк эрэлинэн
олоруохтаах диэн санаа — Уол Сарсын айымньыларын быстыспат сµрµн леймотива.
Бу ыстатыйабын «СарсыІІы кµн сайдам ырыаґыта» диэн тµбэспиччэ ааттаабатым.
Михаил Семенович айар µлэтинэн дьулуурдаахтык, дьаныардаахтык дьарыктанна±ына,
инникитин элбэ±и, улаханы ситиґэр кыахтаах эбит диэн санааттан ааттаатым. Кини,
Уол Сарсын, айар µлэтин кэскилэ иннитигэр,
сарсыІІы кµнµгэр кµµтэр. Айар талаана,
ырыата-тойуга онно аґыллыа±а-арыллыа±а.
Ол санаам туоларыгар эрэллээхпин.
Иннокентий СОСИН,
СЈ култууратын µтµілээх µлэґитэ, МэІэ
ХаІалас улууґун, Майа, Мµрµ сэлиэнньэлэрин,
Моорук, Тара±ай нэґилиэктэрин бочуоттаах
олохтоохторо, бэйиэт, суруйааччы.

£бҐгэ омоонунан

Курыкан — сымыйа аат
Курыкан диэн Байкал тулатыгар баар буола
сылдьыбыт уонна X µйэ±э ³л³н-сµтэн хаалбыт
былыргы улахан омук аата диэн мэІэ тааска
тылы сыыґа суруйуу, ону сыыґа аа±ыы, сыыґа
быґаарыы тµмµгэр историктар билиІІэ диэри
бигэргэтэллэр. ДьиІинэн, курыкан диэн былыргы
сахалары ааттыырга туттулла сылдьыбыт этноним, ол аата омук аата.

Бу тыл хара бастааІІыттан сыыґа
суруллан, сыыґа туттуллан, илиІІи кµ³х
тµµрдэр улуу баатырдара Кюль-Тегин мэІэ
тааґын суругар киллэриллибитэ. Суруллуутун сыыґата диэн, бастакытынан, монголлуу
саІарыы сабыдыалынан «хоро» оннугар
«хори» диэн суруллубута, иккиґинэн, «хори
хан» диэн икки тыл холбуу «хорихан» диэн
буолбута. Улуу чинчийээччи Л.Н. Гумилев бэлиэтээбитинэн Орхон империятын
баґылыктара бастакы кэмІэ тірµт монголлуу биитэр монголлуу тартарыылаахтык
саІараллара µґµ. Билигин да±аны Тас Байкалга (Забайкалье±а) олохтоох хоро буряттар
хори буряттарбыт дэнэллэр.
Оттон сыыґа туттуллуута диэн манныктан к³ст³р: былыргы Саха элин (судаарыстыбатын) Тас Байкал ³ттµнээ±и Хоро
дэнэр биир кэлим со±ус киллэм сирэ-уота
µс ³лµµскэ±э µллэґиллэ сылдьыбата±а, онон
Хоро дойдута µс диэн быґаарыыланыан табыллыбат. Онон таба саІарыы, таба суруйуу
³ттµнэн икки ал±ас таґаарыллыыта курыкан
диэн сымыйа этнонимы µ³скэппитэ, онтубут
µч (µс) диэн эпитеттээх буолан, µс састааптаах судаарыстыбалаах улахан омук олоро
сылдьыбытын туоґулуур диэн буолбута.
Ол Илин Сибиири чинчийиигэ интэриэґи
к³т³хпµтэ. Биллибэт омук баай култуурата
сµнньµнэн Байкал тулатынан к³стµбµтэ,
онуоха тимири уґаарыы суола-ииґэ чуолкай
туоґу буолбута. Ол иґин бу «сµппµт» омугу

бастаан «курумчи уустара» (курумчинские
кузнецы) диэн баран, Орхон ³рµс суруктаах
суорба таастарыттан ылан, «курыкан» диэн
сыыґа аа±ыыттан µ³скээбит сымыйа ааты
сыґыарбыттара.
ДьиІинэн, кэлин биллибитинэн
оччотоо±уга аан дойдуга аатырбыт саха
омук элэ (судаарыстыбата) Ґс Саха Хаан (Ґс
Саха Аймах) дэнэр этэ. Саханы аан дойдуга
биллибит, аатырбыт омук этэ диэни сорох
аа±ааччы, сымнатан эттэххэ, соґуйа истиэ±э.
Ол иґин историяны чинчийэр µлэлэргэ саханы курыкан диэн сыыґа ааттаан туран суруллубуттан сорох-сорохторун ахтан ааґыахха.
Урукку курыкан-саха олорбут, тэнийбит, тиийбит-тµгэммит сирдэрин бµтµннµµ
тµмэн эттэххэ, Байкал эргинин киэІник
ылан, билиІІи Бурятия республикатын,
Чита уонна Иркутскай уобаластары хабан,
Саха сирин, уруккутун курдук, Хотугу Муустаах бай±ал кытылларынан сабардаабыт олус
киэІ сирдээх-уоттаах дойду этэ. Саха элэ аан
дойду кµндµ тµµлээ±инэн эргиэнин биллэр
ааттаа±а буолбута. Тимири уґаарыыга, тимир
оІоґуктары оІорон атыылааґыІІа µрдµк
ситиґиилээ±э. Оччотоо±у сахалар (курыканнар) сири булуугунан хорутан, бурдук
арааґын ыґан, о±уруот астарын олордон,
нµілсµтэр ситими оІостон, туґанан, µрдµк
µµнµµнµ ылаллара. Сылгыны, ына±ы, барааны, о.д.а. дьиэ сµ³ґµтµн дэлэйдик ииттэн, табаны-тайа±ы, куґу-хааґы бултаан95
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алтаан, балыктаан, баай-тот олохтоох,
тыаны-сири туґаныыны бэрт µрдµктµк
сайыннарбыт экономика ³ттµнэн улахан
кыахтаах омук этэ. Курыкан дэнэр сахалар
бэлиитикэ±э уонна байыаннай ³ттµнэн
бэрт сатабыллаахтык дьаґанан-тэринэн,
илиІІи улуу тµµрдэри утары Кытайы кытта
бииргэлэґэн-куомуннаґан, кыраныысса±а
буолар кыргыґыыларга улуу убайдарбытын кыайан-хотон, минньигэґинэн аатырар эттээх тэбиэннэрин µ³рµн µµрэн иґэр
саха боотурдарын ойуулара суорба тааска
оІоґуллубута. Ол онтон µрµІ ойууттар µ³ґээ
айыылартан ал±аан-силээн айдарбыт, кµІІэ
50 к³ґµ (кытайдыы 1000 ли) тµґэр ааттаах
сµµрµк аттарбыт илэ к³рµІнэрин гербэбитигэр киллэрэн кµннэтэ к³р³бµт. Т³рµттэрин
улуу хууннары утумнаан, Байкал сахалара
баарыстаах оІочолордоох, б³д³І ааллардаах
баай уу флоттаах этилэр. Кинилэр ол сэптэринэн Илин Сибиир — ол иґигэр билиІІи
Сахабыт сирин — улуу, орто ³рµстэринэн
аан дойду атыытыгар таґаарыллар кµндµ
тµµлээ±инэн баай, ³лг³м бултаах, балыктаах,
уйгу оттоох-мастаах, олорорго то±оостоох
сирдэри к³рд³³н ³р³-таІнары устубуттара.
Саха сиригэр, Уґук Хоту дойдуларга улам
тэнийэн, табаны, сылгыны, онтон ына±ы
сыыйа µ³скэтэн олохсуйбуттара.
Дьэ, итинник бэйэлээх сайдыылаах,
аан дойдуга биллэр, булкуґа буруолаах,
ыаллыы олорор улахан, уруу хаан омугу
Орхон тойотторо µс Саха хаан диэн µтµ³
аатын-суолун, ама, билбэт буолуохтара баара
дуо? Билэр б³±³ буолан баран, µс уобаласка
арахсар дойдулаах улахан омугу Тас Байкал
³ттµнээ±и киллэм сир бараан манааччыларын, хоролор, курдук эрэ к³рд³рµµ, тылы
сыыґа туттуу эрэ буолбакка, Кытайы кытта
куодарыґарын иґин «кыр ³ст³³±µнэн» аа±ар
аймах сахаларын Орхон улуутуйар тойотторо, уодаґыннарын киллэрэн, аан дойду,
история к³рµµтµгэр-истиитигэр дьµдьэтэнньµдьµрэтэн суруйууларын туоґута буолуох
таах.
Ол курдук оччолорго улуу империя
суруксуттара саха (саки) диэн киэІник биллэр ааты Тас Байкал олохтоохторун аатын
солбуйан, ал±аґаан дуу, билбэккэ дуу суруйуохтарын табыллыбат. Ґс Саха Хаан
(Ґс Саха Аймах) дэнэр эль (судаарыстыба)
к³Іµлµн кµімчµлэтимээри, адьыр±а аймахтарыттан к³мµскэнээри, кµ³х тµµрдэр
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сµрµн ³ст³³хт³р³ Кытайы кытта иллээхтикэйэлээхтик олорбута. Ол онтон тµµрдµµ
тыллаахтар сахалары тµµр аймах тµмсµбµт
улуу империятын интэриэґин тµґэн биэрбит,
кэтэ±иттэн кэрбии сытар таІнарыахсыт омук
курдук к³р³лл³р³, олус ³стµйэллэрэ. Онон
мэІэ таастарыгар сахалары «кыайтарбатах
кыр ³ст³³хт³рбµт» диэн аґа±астык бэлиэтээн
аан дойду анаарыытыгар таґаарбыттара. Ону
таґынан, Орхон тойотторо саха диэн улуу
ааты Тас Байкал ³ттµнээ±и сµ³ґµ, бараан
манаан олорор, алын к³рµллэр Хоро сахаларын ааттарынан солбуйан, ³л³р ³ст³рµн,
кэтэх ³ттµнэн киирэн, илиІІилии бэрт
ньуолбардык суруйбуттара ³йд³н³р. Дэлэ±э
да±аны, «Восток — дело тонкое» диэн этиллибэт буолла±а. Бу ал±аґаабыта буолан,
соруйан суруйуу саханы «историята суох,
быстах кыра омук этэ» диэн сэнээґин уонна бэйэни сэнэнии суолунан сиэтэн аныгы
кэмІэ а±албыта, µ³ґэ талаґар, ³р³г³йдµµр
³йµ-санааны µрдµктµк µ³скэппэтэ±э.
Ити этиллибитин курдук, иґэ истээх
«µс хорихан» диэн суруйуу аны аа±ыллыыта
табыллыбата±а. Улахан учуонайдар В.В. Радлов, В.Л. Томсен аахпыттара буолан баран,
µс тылы икки тыл оІорбуттара (µч Хурыхан),
руническай алфавит иккилии суолталаах,
полифоннай, ол аата О, У уонна И, Ы диэн
дор±ооннору бэлиэтиир буукубаларын иккис
³ттµн (У уонна Ы) ылан туттан, хурыхан
диэн тылы аа±ан таґаарбыттара. Ол онтон курыкан диэн ар±ааІІылыы тартаран
этиллэр этноним (омук аата) µ³скээбитэ.
Ол онтубут суох тыл буолан, сµтэн хаалан,
историческай литература±а Байкалга олорбут,
X µйэ±э ³л³н-сµтэн хаалбыт улахан омук
аата µґµ диэн билиІІэ диэри бигэргэтэллэр. Курыканнар материальнай, духовнай
култууралара, Байкалтан са±алаан, олорбут
сирдэрин географическай ааттара барыта
кэриэтэ сахалыыларын, саха тылыттан, саха
оло±уттан, саха ³йд³бµлµттэн тардыылаахтарын µрдµнэн, кинилэри ким да±аны сахалар,
былыргы сахалар илэ бэйэлэринэн этилэр
дии илик, баара эрэ, буряттары, сахалары
т³р³т³н баран, ³л³н хаалбыт ³бµгэбит µґµ
диэн буолар. Маннык, биир курыкан дэнэр тµµр тыллаах омуктан икки тус-туспа
система±а киллэриллэр, биирдэрэ тµµрдµµ,
иккистэрэ монголлуу тыллар µ³скээбиттэрэ
диэн, академик Н.Я. Марр сымыйа µ³рэ±э
баґылаан, саІа революционнай µ³рэх дэнэн

£бҐгэ омоонунан
ангу-хэшэ (хоро бииґэ), ханаса (хаІ ууґа
— ³рµс биистэрэ — хаІаластар) диэннэри
бас бэриннэрдэ, 1276 с. у-сэ-ханнары уонна
ханасалары кыргыстары кытары монголлар
Маньчжурия±а к³ґ³рдµлэр диэн суруллубут.
Ити саха омук былыргы историятыгар сµдµ
суолталаах чахчыны историктарбыт, саха
омук µ³скээґинигэр сыыґа концепцияны
тутуґар буоланнар, аахайа, ырыта барбаттар,
ардыгар, ахтан эрэ ааґаллар.
ДьиІинэн, «Юань-ши» докумуоІІа
саха омук Байкалга µ³скээбитэ, онно
улахан, аан дойдуга биллэр омук буолан
олорбута, судаарыстыбата µс уобаластан
холбонон µ³скээн, уопсай аата «µс саха»
буолбута туоґуланар. Ити Эллэй (государь)
баґылыктаах уопсай ааты сµгэр сµрµн, киин
сирин-уотун таґынан, икки тэІ бырааптаах,
кытайдар суруйбуттарынан, «икки бииргэ
олорор сыгиннар» (дыгыннар) салайар Хоро
уонна ХаІалас дэнэр регионнары холбонон,
П. Мелиоранскай эппитин курдук, саха федерация тэринэн ньиргийэн-тигинээн, кµндµ
тµµлээ±инэн дэлэй, булдунан-балыгынан
муІура суох баай Илин Сибиири, билиІІи
Саха сирин эбии сир-уот оІостон олорбута
сорох «Юань-ши» курдук докумуоннарга,
фольклорга этиллэр.
Ол ону улуу сэрииґит Чингисхан 1217 с.
сэриилээн ылан, кµн-ый ыґыа±а оІорбута.
Кини 1207 с. «ойуур омуктара» (лесные народы) дэнэр Байкал ар±аатынаа±ы, Енисей
эргиннээ±и омуктары, ол иґигэр сэрииґит
кыргыстары бас бэриннэрбитэ. Чингисхан
сµµґµнэн омуктары, ол иґигэр 16 улуу
норуоттары баґылаабыта, онуоха аан дойдуга
улуу империяны тэрийэн, ол сиригэр-уотугар
сэриини суох гынан, аІаардас эйэлээх
µлэнэн дьарыктанан, к³Іµл байан-тайан
олорууну хааччыйабын диэн олус сµµйµµлээх
бэлиитикэни ыытан, норуоттары тобуктаппыта, империятын иґигэр иирсэн сэриилэс
пит ³рµттэри µлтµ сынньан, сэриилэґиини
сµµґµнэн сылларга суох оІорон, эйэлээх
сайдыыны хааччыйбыта. Ол иґин улуу Чингисхан, тус ³ст³рµнэн эрэ салайтарбакка,
киэІник толкуйдуур дойдуларга, тыґыынча
сыл чулуу киґитинэн аа±ыллан, чиэстэниэн
чиэстэнэн, бэркэ бэлиэтэннэ±э.
Оттон сахалар тустарыгар, т³ґ³ да улуу
уола улахан государственнигынан билиммит
ийэтэ Ґ³лэн Эдьий (Одьулун) диэн сахалыы
ааттардаа±ын, саха буолуон с³бµн µрдµнэн,

аатыран олордо±уна, тыл µ³рэ±эр кими да
утары этиппэт аракчеевскай дэммит кытаанах режим кыпчыйбыт кэмигэр эрэ этиэххэ
с³п этэ. 1950-с сыллардаа±ы тыл µ³рэ±эр ыытыллыбыт бµтµн союзтаа±ы дискуссия±а И.В.
Сталин утары этиллибэт, уу тэстибэт гына
олус итэ±этиилээхтик суруллубут µлэлэринэн
кыттан, Марр «саІа µ³рэ±э» т³ннµбэт гына
тµІнэри ууруллубута. Ол да буоллар, сымыйа µ³рэх сыысхала саха омук былыргы
историятын, µ³скээґинин быґаарыыга тыл
µ³рэ±ин ситэ билсибэтэх историк учуонай
µ³йэн ³йд³³б³кк³ µрдµнэн ааґар биир сµрµн
ал±аґын µ³скэтэн сылдьар.
Тыллар µ³скээґиннэрин практикатын
уонна теориятын быґыытынан биир тылтан атын-атын тутуллаах, тус-туґунан тыл
б³л³±³р (языковая семья) киирэр тыллар
µ³скээбэттэр, биир тыл бытарыйан арахсан
уруулуу тыллары µ³скэтэр, холобур, былыргы славян тылыттан нуучча, украина,
белорус тыллара, о.д.а. µ³скээбиттэрин
курдук. Оттон тус-туґунан системалаах
тыллар сµнньµнэн лексика уонна кыралаан
фонетика, морфология, синтаксис ³ттµнэн
сабыдыаллаґыахтарын, ардыгар аІаардастыы
со±ус, холобур, саха, нуучча тылларын курдук
дьайсыахтарын с³п буолан баран, грамматическай тутулларын уларыппаттар, онон саІа
туспа омук тылын µ³скэппэттэр уонна биир
тылтан дьаалатынан адьас тус-туґунан тутуллаах тыллар µ³скээн тахсыбыттара суох.
Байкал сахаларын барыларын хоролор
диэн Кюль-Тегин мэІэ тааґыгар суруллубутун курдук ³йд³³ґµн, ааттааґын, саха
историятын быґаарыыга ³сс³ биир бутууру
таґаарбыта. Историктар курыканнары, ол
аата саха Байкаллаа±ы оло±ун сирин-уотун,
дьонун-сэргэтин барытын бастаан уйгуурдар,
онтон сµµс сыл устата кыргыстар кыайанхотон баґылаан-баттаан олорбуттара диэн
суруйаллар. ДьиІинэн, ити этиллибит
оччотоо±уга истиэпкэ к³ґ³ сылдьар уйгуурдар, кыргыстар Тас Байкалга Хоро хонууларын эрэ апчарыйан олорбуттара ахтыллар.
Ааты булкуйуу ал±аска тиэрдибитин
Кытайы кыайан ПекиІІэ кииннэнэн
олорбут Чингисхан сиэнэ, монгол бэґис
улуу хаана Хубилай са±ана суруллубут
«Юань-Ши» диэн бичик эмиэ кэрэґилиир.
Онно ханна эрэ хотугулуу-ар±аа (ити аата
Пекинтэн) Джочи хан (Чингисхан улахан
уола) 1217 с. у-сэ-хань (µс саха хаан), ку-лэ97
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улахан омук буолан олоруох т³лк³бµтµн
тµІнэрбит, кэскилбитин кэлтэппит киґинэн
буолла±а. То±о эрэ, улуу Чингис ийэтэ
тыыннаа±ар эбитэ дуу, ойуур омуктарыттан
уон сылы уталытан (1217 с.) сахалары самнарбыта да буоллар, саха эр дьонун о±отуттан
о±онньоругар диэри бµттµµн хомуурунан
тутан ылан, инники кэккэ±э µµрэ сылдьан,
µІµµ-батас аґылыга оІорон а±ыйаппытын
таґынан, сэриигэ бэртэрин, бэриниилээхтэрин биллэрбит, хоґуун дьоннорбутун, кыыс
тарын биэрэн, «Чингис дьиэтин» кµтµ³тэ
оІостон, баґылыыр сахаларын кытта холбуу
карательнай сэрии, харабыл кэккэтэ оІостон,
аан дойдуга саханы ыґан кээспитэ (холобура,
Венгрия±а XV µйэ±э диэри ордон сылдьыбыт
сэкэлэр (сахалар) биитэр Тибеккэ билигин да
«саха дьон» киэнэ дэтэр ³т³хт³рµн омоонун
хаалларбыттар курдук).
«Юань-ши» докумуоІІа суруллубут
1217 с. Чингисхан сахалары кыайыыта норуот
сэґэнигэр сиґилии кэпсэнэр эбит. П. Балдаев «Ажирай Хара уонна Харамцай Мэргэн»
диэн хоґоонунан суруллубут историческай
фольклорга µлэтигэр саха сэриитэ Байкал
уІуор УрааІхай хонуута дэнэр киэІ истиэп сиргэ хоно сытта±ына, монголлар саба
тµґэн сахалары кыайаллар, Јлµ³нэ ³рµґµнэн
хоту куоппатыннар диэн, Качугтан аллара
Кыґайа Ундаар диэн кыара±ас сиргэ тоґуур
тэрийэллэр. Баарыстаах, тµрµµмнээх улахан
суудуна-аалларга олорон иґэр дьон тоґууру
то±о солоон, сµµрµк хоту кµµскэ эрдинэн
куотан хаалаллар.
Ити дьон орто Лена±а кэлэн, эль
былааґын Эллэй Боотур баґылыктаах
иккиґин эргитэллэр, айыы итэ±элин (тенгрианство) улуу сиэрин-туомун ыґыа±ы
ыйы-ыйынан ыытан-тэрийэн саха норуотун
духовнай ³ттµнэн тµмэллэр, эллэй (государь)
былааґын икки сµµсчэ сыл тутан олороллор.
Онтон дойдуга феодальнай ыґыллыы курдук а±а уустаґан арахсыы µйэтэ µ³дµйэн,
атааннаах-м³Іµ³ннээх (отан — тµµрдµµ
сэрии диэн) а±а уустаґан бытарыйыы кэмэ
кэлэр. Дойдуну экин аба±ан (главная старейшина), дэхси дархан (ханна ба±арар дархан),
дойдууґа дархан (дойду уустарын эрэ салайар
дархан), онтон дархан сололоохтор салайаллар, тула олорор тоІ (сахалыы билбэт) уустар
батталлаах былаастаах эллэй удьуордарын,
кэлии «бырадьаагы дьоннору», эґэргэ соруктаах сойуолаґыылара са±аланар. Дойдууґа
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дархан, кини уола Хо±оґун ³л³рµллэллэр. Ол
эрээри Хо±оґун тоІус кыыґа ойо±уттан эллэйдэр хааннарын илдьэ сылдьар уол т³р³³н,
МунньаІ дархан буолар. Киниттэн саха
норуотун национальнай геройа улуу Дыгын
Тойон т³рµµр. Бу киґи ыґыахтары сир аайы
ыытан, онно спорт кµрэхтэґиилэрин тэрийэн, сµµрµк аттары, кµµстээхтэри, бэргэн
ытааччылары, быґыйдары быґааран сэриитин хаІаттар. Байыаннай ³ттµнэн кµµстээх
курдук к³ст³н туран, уотунан эстэр саалаахсэптээх Мангазеяттан баґылыы кэлиэхтээх
нууччаларга паритетнай со±ус усулуобуйа±а
бас бэринэргэ бэлэмнэнэр. Онон кэпсэтиигэ
киирэн биэрбитин киис килбиэниттэн харахтара хараІарбыт казактар, дипломатия
µгэґин уонна ыраахтаа±ы ыйыытын кэґэн
туран, Дыгыны ³л³р³н кэбиґэллэр. Ол иґин
Јл³кс³й ыраахтаа±ы бэйэтин хоґууннарын
сыыґа гыммыккыт, µйэлээх ³ґµ-сааґы
µ³скэппиккит диэн сэмэлээбитэ µґµ диэн
сэґэн эмиэ баар.
Дыгын санаатын, нууччаларга
сыґыаннаан ыытыахтаах бэлиитикэтин бэйэтиттэн билсибит, билэр буолан, Л³г³й тойон
баара суо±а отучча сэрииґиттээх Бекетовка
бэринэрин биллэрбитэ. Ол эрээри урукку
олус ата±астабыллаах, уодаґыннаах опыты
учуоттаан, киис тириилэрин тиґиллибит
кэккэтин уонна хара саґылы уґун уктаах
µІµµ т³б³тµгэр иилэн, ыраахтан туран, уунан
биэрэн, бэриниини биллэрбитэ. Ити 1632
с. буолбута, онтон аа±ан, к³Іµл холбоґуу
µбµлµ³йэ бэлиэтэнэр.
Ити да буоллар, сахалар, Дыгын аймахтара, ол иґигэр уолаттара, кµтµ³ттэрэ,
улуу баґылыктарын, а±аларын хаанын
иэстэґэн, к³Іµллэрин к³мµскээн, казактары кытта хапсыґыыларын тохтоппотохторо,
ол 1642 с. улахан хаан тохтуулаах, саханы
бµтэґиктээхтик самнарыынан тµмµктэммитэ.
Ити да буоллар, нуучча кэлиэн иннигэр саханы т³рµт уус тµІ хааґах, сайдыыта суох,
а±а уустаґан кыргыґан эстэн эрэр кыра-хара
народность этэ диэн партийнай пропаганда±а
эрэ туґалаах сыаналааґын сыыґатын арыйар
дьоґуннаах докумуон маньчжурдар архыыптарыттан к³стµбµтµн ыйыахха с³п. 1633 с.
Феянгу (БээйээІки?) уонна Маньдай (Мандай) баґылыктаах барыта 48 киґилээх саха
(сахарча омук дэммит) делегацията Мугден
куоракка, Маньчжурия киинигэр, тиийэн
улахан чиэстэбиллээхтик к³рсµллµбµт. Са-
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ханы эмиэ бууска-буулдьа аґылыга оІорон
а±ыйаппыта.
Онуоха эбии Амур сахаларын эстии суолугар киллэрбит иккис охсуу оІоґуллубута.
Ол биир т³рµ³тµнэн нуучча омук кыа
хааІІа кылбаІныы сууйуллар кыайыылаах
кылыґын киртиппит Поярков, казактарын
хамаандалаан, Амурга тиийиитэ буолбута.
Поярковтаа±ы Амур олохтоохторо, ол иґигэр
сахалар, уотунан к³рсµбµттэрэ, нууччалары
луучалар (людоедтар) диэн ааттаабыттара.
(Маны саха былыргы µрµІ татаардары ньууча
диэн ааттыырын ³йд³³н кэлэн, улуу омугу
нуучча диэн ааттаабытын кытта булкуйуллуо
суохтаах). Киґини сиэччилэринэн ааттаммыт
дьиикэй сэрииґиттэртэн тэскилээн, сири
оІоруу учуонайа Зауэр суруйбутунан 6000,
айах кэпсээнинэн алта уон тыґыынча саха
Маньчжурия ис ³ттµгэр куоппуттара уонна
кµµстээх хааннаах омуктардыын булкуґан,
билигин саха быґыытынан баалларасуохтара биллибэт, дьиІэ, µ³рэтиллэ илик,
µ³рэтэр да санаа µ³скµµ илик. 1640-с сыллар
са±аланыыларыгар сахалар бастаанньалара дэммит, дьон к³рµµтµгэр анаан ыйаан
³л³рµллµбµт µгµс саха саарыннарыттан ураты, аа±ыллыбатах алдьархайдаах саха аймах
к³Іµлµн к³мµскээн тиґэх киирсиитин кэнниттэн уґук улуустара Орто Ленаттан кµрээн
оло±у огдолутуу, Амурга, Кытай ис ³ттµгэр
куотуу, онтон да атын, холобур, урукку кыдыйсыылаах кыргыс µйэтин уонна бастакы
биэрэпис ійдінір тірµіттэринэн ситэтэ
суо±ун, о.д.а. тµмµгэр Головин бойобуода
ыыттарбыт бастакы биэрэпиґэ саха омук
эр киґитэ, баара суо±а, 25-26 тыґыынча
эбит диэн туоґулаабыта. Бу саха курдук
киэІ сирдээх-уоттаах, улуу тымныылаах
дойдуга оло±ун сатаан оІостор, ууну-уоту
уІуордаабыт омукка олус а±ыйах ахсаан,
биэрэпиґи ыытыы итэ±эґэ эрэ буолбакка,
саха±а сайдан, элбээн иґэр (пассионарнай)
кыах баранан эрэрин к³рд³р³р буолуохтаах. Ону, омук кырдьан эстэрин-сµтэрин,
саха уруккуттан билэр, мындыр омук буолан, чугас хаан булкуґуутуттан улаханнык
сэрэнэрэ, ордук кыахтаах дьоннор ыраах
нэґилиэктэртэн, улуустартан кэпсэтэн
о±олорун ыал оІороллоро, уруу ыраа±ын
ордороллоро.
Ол да буоллар, «таІара о±о биэрбэтэх»
дьоло суох ыал элбээн, саха а±ыйаан испитэ.
Тэтимнээхтик тэнийэн испит тірµіх кэх-

халар 1769 киис тириитин бэлэхтээбиттэр,
улахан чалбараІ тэрийбиттэр. Бэлэхтэрин
иґин 2600 устуука рулон табаар уонна хас
биирдии киґиэхэ таІас, бэргэґэ, к³мµс
иґиттэр бэриллибиттэр.
Летописка чахчыны к³нн³рµ суру
йан кээґии µгэґинэн, посольство дэммит
ыалдьыттар то±о, туох соруктаах кэлбиттэрэ этиллибэтэх. Ол эрээри, биґиги
сэрэйиибитинэн, т³гµрµк ахсаана суох,
дьонтон т³ґ³ хомуллубутунан мунньуллубут
(1769) киис тириитин илдьэ, ыраахтаа±ы
сэриилээґиниттэн ыксаабыт сахалар байыан
най к³м³нµ, уотунан эстэр сааны-саада±ы
к³рд³ґ³ тиийэ сылдьыбыт буолуохтарын с³п.
Бу чахчы саха былыр-былыргыттан Хотугу
Кытай норуоттарын кытта иллээхтик эргинэ олорбутун, кытай солкотун-сукунатын,
малын-салын, чэйин-таба±ын таІнан-туттан
улуу тымныылаах дойдуга киґи-хара буолбутун кэрэґилиир. Ону, билиІІитэ а±ыйах археология булумньуларыттан ураты, Кытайга
кыІаабыт курдук к³н³тµк тиийэр Олоохуна
(Олекма) ³рµс урут Айаннаах, ол аата эргинэ барар айанныыр суол диэн суолталаа±а
туоґулуур.
Бу сµрµн соругун сиппэтэх саха
омук тиґэх дипломатическай хардыыта,
ону сэргэ казактар кииґи халыыр, хабыр
сэриилээґиннэрэ, билигин куораппыт
бастыІ оІоґуулаах уулуссатын аатын сµгэр
Василий Поярков Амурга тиийэ алдьархайдаах аймал±аны тардыбыт дьиикэй-чиччик
быґыыта эІин саханы омук быґыытынан
самнарар ³ттµнэн дьайбыттара. Сахалар киин
улуустартан уонна Амматтан эрэ буолбакка,
бµтµн µс Бµлµµ тµгэ±иттэн кытта, ыал ыалынан Кытайга нууччалартан куоппуттара.
Оччолорго, «Юань-ши» бичиккэ суруллубутунан монгол былаастара 1276 с.
Маньчжурия±а депортациялаабыт µс саха
хааннар (µ-сэ-хань) уонна хаІаластар (ханаса — хаІ ууґа) дэммит Байкал сахаларын
удьуордара сµ³ґµ иитэн, бурдук ыґан быр
бааччы ууґаан-тэнийэн олорбуттара. Кинилэри олохтоох биистэр саха диэни кылгатан
ха омуктар биитэр сахаляннар диэн ааттыыллара. Ону 1618 с. Маньчжурия хаана
Нурхаци Амур бэтэрээ ³ттµгэр 11, уІуоругар
37, барыта 48 дэриэбинэлэргэ олохтоох
дэммит, µгµс элбэх ахсааннаах халыІ омугу
сэриилээн бас бэриннэрбитэ уонна уонунан
сыллаах Кытайы кыайбыт сэриитигэр са99
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сакалар (саки), онтон да атын улахан омуктар удьуордара буолан, саха самнан биэрбэт саргыта салайан, ханнык да бэйэлээх
хорсун холуонньаґыт, саханы эґэн баран,
киґи буолбат кимиэллээх тымныылаах, тоІ
буордаах сири булан орто дойдуга ордубута, умнуллубат олох уотун оттубута. Ону
санаан-³йд³³н туран, удьуордара, билиІІи
сайдыылаах сахалар, ³лб³т суолбутун булунан, ³р³й³н-ч³р³й³н, µ³скээн-элбээн,
µрдээн-сайдан, ийэ тылын, эриэккэс идэлэрин, итэ±элин илдьэ сылдьар, инникилээхкэскиллээх, элбэх ахсааннаах, баай-тот
олохтоох бастыІ омук буоларга туруулаґан
турунуохтаахпыт. Ону оІорбокко, µрдµк
тэрилтэ ЮНЕСКО µ³рэтиитин тµмµгµнэн
аны икки к³лµ³нэ µйэтинэн, ол аата баара
суо±а 50-ча сылынан т³р³³бµт тылгытын, т³рµт култуура±ытын сµтэрэІІит
омук быґыытынан ³лµ³ххµт-сµтµ³ххµт,
µґµйээн эрэ буолуоххут диэн тµІнэри
тµµйµµтµгэр, т³тт³рµ т³лк³л³³ґµнµгэр
тµбэґиэхпит. ҐрµІ Аар баґылыктаах
µрдµк таІараларбытын, айбыт айыыларбытын ³йбµтµгэр-сµрэхпитигэр тута,
кэрэ айыл±абытын киэргэтэ, харыстыы,
килб иэннээхтик µлэлии, µ³рэнэ сырыттахпытына, саргылаахтык сайдан-µµнэн
иґиэхпит уонна айыл±а аарыма алдьархайдара, самнарыылаах саахаллара да буолуохтара суо±а диэн эрэниэ±иІ! Дор±оонноох
дом, абыраллаах алгыс буолуохтун!
Н.Е. ПЕТРОВ,
филологическай наука доктора,
профессор, СР (Я) наукаларын µтµ³лээх деятелэ,
МТА академига, култуура туйгуна,
µ³рэ±ирии туйгуна,
Учууталлар учууталлара, Аан дархан этээччи,
Сунтаар улууґун бочуоттаах олохтоо±о,
СГУ µірэтээччитэ,
ССРС НА Сибиирдээ±и салаатын
µтµ³лээх µлэґитэ.
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тиитэ нуучча кэлиэ±иттэн тохтоон барбыта.
Кэлии-барыы, киґи-сµ³ґµ элбээн, араас
омуктардыын алтыґыы, эр-ойох буолуу,
ордук нууччалартан бастаан аманаат аргыґа
буолбут о±олонуу уонна кинилэрдиин кэргэннии буолуу т³рµµр-ууґуур, дьоллоох,
доруобай, элбээн иґэр инникилээх дьону
µксэппитэ. Туора хаан булкуґуутуттан араас
туйгун дьо±урдаахтар, талба талааннаахтар
тахсыылара дэли дэлэйбитэ. (Онноо±ор ол
сиэринэн суруйааччыларбыт т³рµттэринуустарын ырыта санаатахха, ыраас саха хаан
наах киґи суох курдук). Ити этиллибитин
таґынан, нуучча омук к³м³тµнэн, µтµ³ сабыдыалынан урааІхай саха олус µлэґит, олус
тулуурдаах, дьо±урдаах буолан, материальнай
култуура сайдыыта, дьиэ-уот, олох-дьаґах
тупсуута, таІас-сап, сэп-сэбиргэл, иґитхомуос элбээґинэ, ас-µ³л, ордук бурдук ас
дэлэйиитэ саха, ³лµµнµ-сµтµµнµ сабырыйан,
µгµ³рµтµк µксээн-элбээн иґиитэ хааччыллыбыта.
Ґчµгэй м³кµлээ±ин µ³тэр µгэґинэн,
холуонньа оло±ун куґа±аннарыттан эттэххэ,
нуучча дьонун хааччыйар ырыынак ирдэбилинэн ынах этэ сыаналанан, саха эмтээх
эттээх, µтµ³рдэр µµттээх, µксµн хаґан аґаан
кыстыыр сылгытын лаппа а±ыйатан, ына±ын
элбэтэн, сайын устата от оттооґуІІа,
кыґынын хотон хойо±ор умса анньыллан,
сир аайы сэллик ыарыыга сиэтэн, буоспа±а
буулатан, улуу суолталаах, ол эрээри саха
сылгытын, киґитин дьаргыл уІуо±унан
дьайыІнаммыт Охотскай тракт, араас дьаам
суолун оІоруутугар кыттан уонна о.д.а.
дьаґаах, тµґµк эІин дьайыытынан саха
³лµµтэ-сµтµµтэ µксээн иґэрэ. Ол да буоллар, саха дьахтарын т³рµµр-ууґуур дьо±ура
т³рµккµттэн µрдµк буолан, ³лµµнµ хотокыайа куоґаран, Јкт³³п ³р³б³лµµссµйэтин
саха аймах ахсаана элбээн к³рсµбµтэ.
Тµмµккэ, ордук о±олорго, ыччаттарга
туґаайан эттэххэ, улуу хууннар, саргылаах
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Эбэм Ылдьаана
кэпсээннэрэ
Биир кы´ын, мин иккис кылааска µ³рэнэр сылбар,
эбэбинээн уонна миигиттэн икки сыл а±а тасты² убайбынаан Маатаалыын µ´µ³йэ±ин кыстаатыбыт. А±алаах
ийэм икки кыра уолаттарынаан Бэрдьигэстээххэ к³´³н
киирбиттэрэ. Онно а±ам киэ´ээ²²и оскуола±а µ³рэнэр,
сэрии сылларыгар тулаайах хаалан ситэ µ³рэммэтэ±ин
сити´эр санаалаах эбит этэ. Оройуон ха´ыатыгар, «¥лэ
кµµ´µгэр», корректорынан µлэ±э киирбит. Ийэм эмиэ
хайа эрэ тэрилтэ±э µлэ булбут.
Эбэм икки ыанар ынахтаа±а, олорун к³р³р³-истэрэ.
Маатаа би´иги кµнµс µ³рэнэбит. Киэ´э, кыра´ыын лаампатын уматтан баран, µ´µ³н остуолбутугар аспытын
тардынан µ³рэ-к³т³ а´ыыбыт. Оччолорго аралдьытар
тэрил диэн туох да суо±а. Телевизорын аа´ан, онноо±ор
араадьыйа да киирэ илик кэмэ этэ. На±ылыччы, налыччы а´аан баран, би´игини саататаары эбитэ дуу, на´аа
уустаан-ураннаан да буолбатар, эбэм араа´ы кэпсиирэ.
Онтуката син биир умсугутуулаах ба±айы буолара. Кэпсээн µксэ абаа´ы эбэтэр олоххо буолбут араас дьикти
бы´ылаан ту´унан этэ. Олох ылы-чып баран, бµтµннµµ
харах уонна кулгаах иччитэ буолан олорон истэрбит.
Куттанан кумуччу туттан, икки атахпытын ³р³ тардан,
олох маска тобуктарбытын сы²аах ³й³бµлэ о²остон
олорбуппутун билбэккэ хааларбыт. Санаабар, остуолбут
кµлµктээх хара²а ³ттµттэн абаа´ы илэ бааччы атахпыттан
харбыах курдуга.

ЄлЄн баран тиллибит
Бу дьи²нээх, олоххо буолбут тµбэлтэ ту´унан
эбэбиттэн истибитим. Саамай дьиктитэ диэн манна
кэпсэнэр барыта а±абынан хос э´эм ту´унан этэ.
Лэгэнтэй, сµµрбэччэлээх эдэр ки´и, са²а ойох
ылан, туспа буруо та´аарынан, а±ата, убайдара бары
саба тµ´эн сабыс-са²а бала±ан, хотон, кµрµ³-ха´аа тутан
биэрэннэр ньир бааччы олохтоох ыал буолан олорордуу
тэриммитэ. Ортону µрдµнэн у²уохтаах, бэйэтигэр с³п
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Николай Николаевич АЛЕКСАНДРОВ
1949 сыллаахха Горнай
улуу´угар Бэрдьигэстээххэ т³р³³бµтэ. О±о саа´а
А´ыма±а ааспыта. 1966
сыллаахха Анаабырга Саас
кылаах орто оскуолатын
бµтэрбитэ. 1967-1973 сылларга СГУ медицинскэй факультетыгар µ³рэммитэ.
1974-1997 сылларга Кэбээйи
киин балыы´атыгар терапевт, нарколог, невропатолог, психиатр эмчитинэн
µлэлээбитэ. 1997 сылтан
Дьокуускайга медикосоциальнай экспертиза±а
5-с филиал салайааччытынан уонна билигин Сµрµн
бюро бастакы састаабын невролог экспердинэн
µлэлиир.
¥рдµкµ категориялаах
невролог, СР доруобуйа
харыстабылын туйгуна,
СР социальнай харалта±а
туйгуна, Кэбээйи улуу´ун
бочуоттаах олохтоо±о.
«Быраас оло±о», «Ба
йанай бэлэ±э», «Записки
якутского врача» кинигэлэр
ааптардара.
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эттээх-сииннээх, кыа´аан хааннаах, ыас
хара будьурхай баттахтаах, эрилкэй, киэ²,
чох хара харахтаах, сµ´µ³хтээх муруннаах,
сµрэхтээх, µлэ´ит уол.
Кэргэнэ Алын Бµлµµ баппа±аайылар
кыыстара Куртуйах — сып-сырдык кугасты²ы
баттахтаах, µрµ² субалаах, кип-киэ²инэн
³йд³³хтµк к³рбµт от кµ³х харахтаах, µрдµк
к³н³ дьылыгыр у²уохтаах, сытыы-хотуу,
бэрт диэн дьа´аллаах буолар чинчилээх,
эдэркээн кыыс дьахтар. Т³рµттэригэр э´этэ
Јл³кс³³ндµр диэн ааттаах сыылынай поляк
этэ, ол кинини утумнаан Куртуйах итинник
сэбэрэлээх эбит.
Лэгэнтэй кинини былырыын Алын
Бµлµµ баайа ыспыт ы´ыа±ар сылдьан
к³рбµтэ. Онтон ыла ³й³-санаата наар Куртуйах эрэ ту´унан буолта. О´уокайга хаста да
кыыстыын кэккэлэ´э киирэн µ²кµµлэспитэ.
Ол онно а±ыйах тылы бырахсан кэпсэппиттэрэ. Оччотоо±у сиэр-майгы сэмэйэ
бэрдинэн онтон ордук и²ээ²нэ´ии суо±а.
Лэгэнтэй дьоно сэниэ, орто баай, кыанар
ыалларга киирсэллэрэ. Атахтарыгар турбут
улахан, ыал буолбут тµ³рт уоллаахтара.
Тµгэнэнэн, Мыраай ынан, Абыра²данан
тар±анан олороллоро. Ыал буола илик кыра
уоллара Лэгэнтэй эрэ этэ. Баппа±аайылары
кытта быстыспат ситимнээхтэрэ. Ылсыыбэрсии, кэлии-барыы ти´игэ быстыбата.
Икки ³ттµттэн кийиит, кµтµ³т буолан уруу
тэрээ´инэ эмиэ элбэ±э.
Лэгэнтэй а±атыгар Куртуйа±ы таба
к³рбµтµн, ис сµрэ±иттэн с³бµлээбитин эппитигэр анараа²²ыта у´ата барбакка ол ыалга
тиийэн илии охсу´ан, халыымы, энньэни
кэпсэти´эн, саа´ыары сайын о±олору холботолоон кэбиспиттэрэ. Икки ³ттµттэн тэ²
со±ус баайыылаах ыаллар буолан, барыта
санаа хоту тµргэнник, туох да и²э-дьа²а
суох бы´аарыллыбыта. Уруу тэрээ´инэ,
сиэр-туом туту´уллан, тµмµгэр Лэгэнтэй
дээх Куртуйах эдэр ыаллар хайа µйэ бу туспа
дьиэ-уот тутта охсон олордохторо. С³бµгэр
ынах сµ³´µлээхтэрэ, сылгы да баара. Кµнтµµн бииргэ буолуохтарыттан эдэр дьон
бэйэ-бэйэлэригэр убансан, ис сµрэхтэриттэн
тапта´ан, олус диэн кµндµтµк сана´ан, дьоллонон олорон испиттэрэ.
Б³тµрµ³п та²ара чуга´аан, ³²µрµк
куйаас сатыылаан турара. От-мас силигилии
ситэн, куйаас тµ´эн, биир салгын сµµрээнэ
мас лабаатын хамнатыа баара дуо? Бары

барыта тугу эрэ кµµппµттµµ и´ийэн, били
этэллэринии «бµтэй сымыыт бу´ар» кэмэ
этэ. «Абаа´ы мунньа±ын» кэнниттэн Лэгэнтэй окко киирээри ох курдук о²остон
сылдьара.
Сарсыардаттан кµлэн-µ³рэн, бэйэбэйэлэрин кытта эйэргэ´эн, дьиэ и´инээ±и
та´ынаа±ы бытархай µлэни µмµрµ тутан,
о´уордаах-бичиктээх, бэрт диэн сиэдэрэй
о²о´уулаах µс атахтаах сандалы икки ³ттµгэр
са²а талах олоппосторго олорон а´аан испиттэрэ баара. Кырылыы кыынньа сылдьар
сірµµн кымы´ы астына и´э олорбут Лэгэнтэй эмискэ ба±айы чачайан, хара±ын уута
ыгыллыар диэри ис-и´иттэн хайдах эрэ
олох атыннык иэйэн с³т³ллµмэхтээн баран,
сандалыны тµ³рэ тайанан, буорга умса баран
тµспµтэ. Куртуйах барахсан а´ары со´уйбута.
Сонно саба тµ´эн, ки´итин эргитэ тардыбыта
до±орун сирэйэ хаты² туо´унуу кубарыччы
барбыт этэ, харахтарын ынырык ба±айытык
µрµ²µнэн к³р³н, икки дьабадьытынан
айа±ыттан µрµ² кµµгэн та²нары сµµрэн, бу
икки ардыгар хайыы µйэ тыыммат буолан сытара. Эчи эмискэччитин! Эчи со´умарын!
Хамнаабат, ыбыс-ыарахан буолбут
Лэгэнтэйи со´о тардан, — хантан оччо
кµµ´µрбµтэ буолла? — кимнээ±эр ордук
сылбыр±атык, тµргэн µлµгэрдик биллэрик
оро²²о ³р³ тардан та´ааран тиэрэ сытыарда. Тµ³´µгэр кулгаа±ын да±айан и´иллээн
к³рд³ да, ки´итэ син биир тыымматын
курдук тыыммат. Били кµµстээх, омуннаах
тапта´ыы кэнниттэн умсугуйан и´иллиир
ти²иргэччи тэбэр сµрэхпит да тыа´а мэлигир. Дьэ, буолар да эбит! Куртуйах хара±ын
уута саба халыйбытын кыаммата, сы²сыйасы²сыйа ытаан му²нанаахтаата. Јй ылан,
ыраас ма²ан былаатынан кµндµ до±орун сирэйин ыраастыырдыы соппо±олоото. Ба±ар,
санаатыгар, тыынан кэлээрэй диэн кэтэспэхтээтэ да мэлигир! Син балайда ³р со²уоран
олорбо±олоото. Ыты´ын Лэгэнтэй сµµ´µгэр
ууран имэрийбэхтээбитэ, барахсана хайыы
µйэ сойбут. Бу µлµгэрдээх куйааска этэ тымныынан хаарыйбыта ынырыгын даа!
— Дьэ, иэдээн да буолар эбит!
Хайдах-хайдах дьа´анабын? Тугу гынабын?
До±орум сыы´а Лэгэнтэйим баран хаалта
со´умарын!
Бу олордо±уна и´ин тµгэ±эр ким эрэ
м³хс³р баар буолта анаан-минээн бу билигин
биллибитэ эмиэ дьикти да эбит!
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— Оо, бу дьолу! До±оччугум сыы´а са²а
ки´и кэлээри сылдьарын билбэккэ барда±а!
Т³´³ эрэ µ³рэрэ хаалла±а!
Ол аайы эдэр дьахтар кыаммакка эмиэ
б³т³-б³т³ ытаата. Сахаларга ³лбµт ки´ини
а´ыйан т³т³л³ суох ытаатахха-со²оотоххо
барааччы уу олбохтонор µ´µ диэни санаан
туттуна, кыана сатаата. Бачча итиигэ ки´и
³р буолбакка дыгдаччы барыа буолла±а! Сыпсап барытын дьа´айа охсуохха!
До±орун та²а´ын дуомун ньылбы тардаат, ыа±айалаах ууга та²а´ы илитэ-илитэ
сууйда. Куурда сотон баран, син балайда
сы´а±аста´ан ып-ыраас, мап-ма²ан ис ырбаахыны уонна баккыны кэтэртэ. Сы²аа±ын
ыраас, чараас былаатынан бобуонньуктуу
баайда. Илиилэрин быардыы ууран баран
холбуу баайда, атахтарын ыпсаран эмиэ соннук дьа´айда. Тµ²нэри тµспµт сандалыны туруоран, ы´ыллыбыт и´ити-хомуо´у, тохтубут
а´ы хомуйан ³р³ тарта. Бала±ан тµннµктэрин
хара²а та²а´ынан саба бµрµйтэлээтэ.
Ытамньыйа-ытамньыйа тахсан, Мыраайылыыр ыллык суол устун сµµрэр-хаамар икки
ардынан Лэгэнтэй убайдарыгар тыллыы
ыстанна.

кэллэ. Икки арыалдьытынаан биир син
обургу, к³рµ³хтэн сиэдэрэй тутуулаах, иси´иттэн сандааран турар мап-ма²ан таас
дьиэ±э киирэн эрэллэрэ. Дьон-сэргэ б³±³т³
т³тт³рµ-таары олох солото суохтуу туттанхаптан сыбыыта´аллар. Биирдэ ³йд³³бµтэ
утары у´ун остуол н³²µ³ µс аастыйбыт
баттахтаах, µрµ² та²астаах саа´ырбыт дьон
олороллор эбит. Бу дьон Лэгэнтэйи к³р³³т
да туохтан эрэ дьиктиргээбит, аты²ыраабыт

***
Лэгэнтэйгэ тµµл-бит икки ардынан
курдук µдµк-бадыкка т³р³³н баран к³рб³т³х
икки дьо´ун ба±айы дьµ´µннээх, а±амсыйа
барбыт дьоно кэлбиттэр.
— Би´игини кытта барса±ын! — диэбиттэригэр ³с киирбэх биир-биэс тыла суох
кинилэри баты´ан дьиэтиттэн тахсан эрэрэ
баара.
Тиэргэ²²э тахсаат, тµµ мээчиктии чэпчээн дагдас гынаат, ³р³ к³т³н та±ыстахтара
µ´µ! Кірµіх икки ардыгар аллара са²а
бала±ана, хотоно, кµрµ³тэ-ха´аата Абыра²да
кµ³лµн кытылыгар µрдµк эниэ сиргэ о±о
оонньуурунуу кыччаатар кыччаан, хаалан
хааллылар. У²а ³ттµгэр Мыраайы эбэ киэ²
иэнэ килэс гынан эрэрэ да, икки кулгаа±а
куугуна´а тµстµлэр, супту сурулатан тµ´эн,
дьэ, ураа²хай саха билбэтэх айана са±аланна.
Иннигэр — сирэйин хоту туох эрэ холло±ос
устун куугунаан и´эрэ — ханнык эрэ сырдык
омооно биллэргэ дылыта.
— Хайдах хайда±ый? Бу аата тугуй? Сэгэрим о±ото, Куртуйа±ым, то±о хаалла?
Јр буолбата, сыыйа тулата сырдаан
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курдук тутуннулар, уонна сонно хап-халы²,
аарыма кинигэни арыйбахтаан, «тип» курдук
чи² лиис кумаа±ыны хачыгыраттылар. Ол
кэнниттэн ортоку олорооччу арыалдьыттары ³т³рµ-батары к³р³³т, син кыы´ырбыт
киэбинэн, а´ары да ы´ыытаабатар дьиппиэн
бэйэлээхтик са²алаах буолла ээ:
— Хайа, до±оттоор! Бу хайдах буола
сылдьа±ыт? Аны икки сылынан отунанма´ынан ылыллыахтаах ки´ини а±албыккыт
буолбат дуо? Бэрт тµргэнник т³тт³рµ илдьэ
охсу²!
¥´µ³н да±аспытынан тахсан эрэргэ
дылылара да, Лэгэнтэй кулгаа±а эмиэ ³р³
куугунуу тµстэ±э. Јйд³н³н кэлбитэ бэйэлээх
бэйэтин бала±аныгар, биллэрик оро²²о тиэрэ тµ´эн, быар куустан сытар эбит. Боруксорук, эмиэ да тµµ²²э дылы.
— Тыый да, до±ор! Илэ баран тµ´эн,
туох дьикти тµµлµн тµ´ээтим! Куртуйа±ым
ханнаный?
Олоро тµ´ээри гыммыта атахтара, илиилэрэ, аа´а баран, сы²аа±а кытта баайыылаах
буолан биэрдэхтэрэ µ´µ. Аны туран, кылбаа
ма²ан ис та²астаах! Барытын сµ³рµнэн баран, ³йд³³н-дьµµллээн к³рбµтэ бала±анын
тµннµктэрэ барыта хара²а та²а´ынан
бµрµллµбµттэр. Ойон туран, ол та²астары
ньылбырыта тардан ылбыта та´ырдьаттан
сайы²²ы, ар±аалаабыт кµн кµлµмэ и´ирдьэ
кутулла тµстэ.
— Оо, бу алдьархайы!
Лэгэнтэй барытын дьэ²кэтик ³йд³³т³.
Кини кµнµскµ чэй са±ана «³лбµт» эбит дии!
Куртуйах барахсан кинини дьа´айан баран,
Мыраайы эбэ киэ² киэлитин тула олорор
убайдарыгар тыллыы барда±а.
Сэгэрим, чыычаа±ым сыы´а т³´³ эрэ
уолуйда, куттанна буолла?! Кµн киириитэ эргийэн кэлэрэ буолуо. Бу бала±ан и´игэр мин
тура сылдьарбын к³рд³хт³рµнэ т³´³ эрэ куттаналлар. А´ара куттаммыт ки´и кута ыстанан
ыары´ах буолар µ´µ ээ, сорох-сорохторо,
м³лт³х ³ттµлэрэ ³л³н да хаалыахтарын с³п!
Аймахтара т³´³ эрэ айманан «´уу-´аа» буол
лулар буолла? Тахсан, тыа±а киирэн са´ан
баран, кэнники кэллэххэ хайда±ый? Суох,
суох! Хайдах эрэ сатамньыта суох. Хата, ийэлээх а±абар биллэрэ иликтэрэ чахчы. Тµгэнэ
алааґа, бы´а бардахха, бу турда±а дии. Онно
барта буоллар, хайы µйэ кэлбиттэрэ быданнаабыт буолуо этэ. Бары манна мустан баран,
олох ти´эх биллэрээри гыммыт буолуохтаах-

тар. Мыраайыттан кэлэр суол бу алааска киириигэ сэндэ²э тыалаах µрдµк сыырыттан ол
диэкиттэн и´эр ки´и хара±ар аан бастакынан
Абыра²да эбэ уута к³±³рµмтµйэн к³ст³³ччµ
этэ дии. Дьэ, с³п! Оччотугар Мыраайыттан
и´эр дьон олох ыраахтан к³р³н билэллэрин курдук гына о²остор сіп эбит! Субу
та²аспынан тыыга киирэн, кµ³лµ ортолото
олоруу´убун. Дьонум миигин биллэхтэринэ
далбаатаан ³лµ³рбµн биллэриэм.
Лэгэнтэй таптаан кэтэр хара кыл сэ
лээппэтин т³б³тµгэр уурунна, улахан дэйбиирин ылан, мап-ма²ан ис та²а´ын устубакка
эрэ илим к³р³р тыытыгар киирэн, оччо
улахана суох, ол гынан баран, дири² уулаах
эбэлэригэр супту эрдинэн киирэн ортолото
со±ус кэлтэгэйдии тохтоон олордо. Тула
дыыгыныыр µ³нтэн-к³йµµртэн д³рµн-д³рµн
сапсыммахтыы-сапсыммахтыы дьоно кэлэрин тулуйбакка-тэ´ийбэккэ кµµттэ.
***
Дэлби ытаабыт, ис-и´иттэн аймаммыт
Куртуйах киэ² киэлилээх Мыраайы алаас
бэтэрээ у´угар олорор Лэгэнтэй улахан убайа
Ма²кы Дьаакыптаахха тиийбитэ, улахан
бала±а²²а кыра о±олору кытта са²астара
Мааны Маарыйа эрэ бааллара. Дьаакып
бэйэтэ ааттаах эрдэ туран, атын миинэн,
Мыраайы анараа у´угар олохтоох кыра убайдарыгар, уус Хабырылла±а, кµ³рт кµ³ртµµ,
балта охсо барбыт этэ. Амырыын, ханан
да кэтэспэтэх ³ттµлэриттэн аа²наабыт алдьархайдаах сонунтан айманыылара арыый
да намырыйыыта Маарыйа икки чороччу
улаатан эрэр уолаттарын Хабырыллалаахха
тыллата ыытарга бы´аарда. Куртуйах барахсан хайдах да тэ´ийиэ-тулуйуо суо±ун
билинэн, ута±ын ханнаран с³рµµн быырпах
ыймахтаат, уолаттардыын барсардыы тэриннэ. Са²а´а ³йд³³х дьахтар, кини били²²и
туругун с³пк³ ³йд³³н, утарса барбата. Мыраайы эбэ ар±аа э²ээринэн олохтоох икки
эдьиийдэригэр уонна ³сс³ биир инилэригэр
икки улахан кыргыттарынан, «бэрт су´аллык
кэлэ охсу²!» диэн, илдьит ыытта. Бэйэтэ
элбэх ки´и Абыра²да±а тиийэн, ма²най
утаа а´ыыр астарын тэрээ´инин тµбµгэр
оройунан тµ´ээхтээтэ. Лэгэнтэйи а´ыйан,
саба халыйан кэлэр хара±ын уутун туорамаары сотто-сотто µµт µгэ±инэн, ас астыыр
сайы²²ы дьиэнэн т³тт³рµ-таары тэлбис
тэптэ. Лэппиэскэ бу´аран тириттэ-хорутта.
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Омур±ан курдук кэм аа´ыыта, истибит
со´умар сонуннарыттан дьэбин уо´уйбут эр
дьон, харахтара кытарбыт, ытыылларын кыана сатыыр дьахтар аймах, са²алара-и²элэрэ
аччаабыт о±олор утуу-субуу Ма²кыларга
мустан бараллар. Барсыах айылаах барыта
му´унна дии санаабыт кэмнэригэр ким ат
миинэн, ким сатыы Абыра²далаатылар.¥с
биэрэстэ сири ³р гыныахтара дуо? ¥рдµк
сыырдаах, сэндэ²э тэ²кэ тиит мастаах
сис оройугар тахсааттарын кытта тула ³тт³
кµп-кµ³х хойуу кылыс отунан тулаламмыт
Абыра²да эбэ, с³п со±ус иэннээх, орто кээмэйдээх алаас µрдµк кырдалыгар тутуллубут
са²а бала±аннаах хотон ытыска уурбут курдук к³ст³ биэрдилэр.
Баар ки´и хара±а барыта кыстык
бала±а²²а хатанна. Мап-ма²ан та²астаах
ки´и кµ³л ортотугар кылбайан олорорун
аан бастакынан Куртуйах к³рд³. Сµрэ±э
тµ³´µн и´игэр толугуруу м³±µстэ, икки
чабыр±айынан хаана тымырдарын устун
чыбыр±аччы тэбиэлээтэ: «Хайдах хайда±ый?
Кини Лэгэнтэйэ олорор буолбат дуо?! Тыын
наах! Тыыннаах!»
Тугу эрэ µ³рµµлээ±и са²а аллайаат,
сыыртан аллара диэки тэбинэн кэбиспитин
бэйэтэ да билбэккэ хаалла. Кытархай халадаай
ырбаахыта µрµмэччи кынатыныы тэлээрдэ.
Кэннигэр дьоно ки´ини, дьэ, таба к³р³нн³р,
са²алара кµйгµ³рэ тµстэ. Тыыга олорооччу
ыраахтан дьонугар э±эрдэлиирдии далбаатаамахтаан баран, харса суох утары эрдэн
кылбаарта. Киэ´ээ²²и кµн уотугар эрдиитин
салбахтарыттан кµлµмµрдэс уу таммахтара
ы´ылла оонньоотулар. У´уктаах тумустаах,
у´ун синньигэс хапта´ын, чэпчэки тыы ыппыт охтуу к³бµс-к³н³тµк сундулуйда.
Кытылга Лэгэнтэйдээх Куртуйах тэ²²э
сы´а тиийдилэр. Лэгэнтэй дэйбиирин киэр
илгээт, биир ыллам ыстаныынан кытаанах
сиргэ дьирэс гына µктэнээт, утары сµµрэн
кэлбит Куртуйа±ы к³т³±³н ылла. До±оро кини
кэтит тµ³´µгэр саба тµ´ээт, дьэ, т³т³л³ суох,
са²а та´аарбакка эрэ ытаан санна дьигийдэ.
Ситинник к³т³хсµбµтµнэн бала±аннарыгар
тахсыыларыгар дьонноро кµргµ³мµнэн
бииргэ то±о анньан кэллилэр. Ким да куттаммыт, дьиксиммит сибикитэ биллибэтэ.
Хата, бары ыар та´а±а´ы санныларыттан
тµ´эрбиттии µ³рбµттэрэ-к³ппµттэрэ сµрдээх.
А´ыы б³±³тµн а´ыйбыт ки´илэрэ муус ³лµ³р
к³рсµбµтµттэн µ³рµмµнэлэр! Дьэ, бары

бала±а²²а кутуллан киирэн токкооло´уу
буолла. Лэгэнтэй ыпсарыылаах кэпсээнин
а´ары диэн с³хтµлэр-махтайдылар. Улахан дьон хас биирдиилэрэ кырдьа±астарга
батта´ан биллэрбэтэхтэриттэн истэригэр
махтана санаатылар.
***
Ити кэмтэн ыла т³гµрµк сµµрбэ сыл аас
та. Лэгэнтэйдээх Куртуйах сылы сыллатаа±ы
алта уолу, икки кыы´ы т³р³ппµттэрэ. О±олор
бары этэ²²э тутуспутунан улаатан истэхтэрэ.
Улахан уолаттар хайы µйэ атахтарыгар туран
эрэллэр. Икки уол бэйэлэригэр тэ²нээх
кыргыттары к³рс³н илии охсу´уннарыы
сиэрэ-туома ыытыллан бµтэн турар. Аны
кµ´µн утуу-субуу кэргэттэрин сµгµннэрэн
а±алыахтаахтар. Лэгэнтэй наар эргиэнинэн
дьарыктанан, биир биллэр-к³ст³р атыы´ыт
аатырбыта ыраатта. Киэ²-куо² Саха сиригэр эрэ буолбакка, тас да ³ттµлэргэ — ыраах
Амырга, ¥т сахаларыгар, то²устарыгар,
Дьэ´иэй кµ³лгэ — тиийэ тэлэ´ийэр. Кы´ын
к³мµстээх Бодойбо±о балай эмэ та´а±а´ы
к³т³хт³р³р. Кэнники сылларга дьиэтигэруотугар хонор хоно´о, сылдьар ыалдьыт
эрэ курдук бы´ыта охсон сылдьар. Онон
олохтоох оло±у-дьа´а±ы барытын Куртуйах
бэйэтэ салайар. Алта уола дьо²²о-сэргэ±э
Куртуйах уолаттарынан биллэр-к³ст³р буолан и´эллэр.
Б³тµрµ³п та²ара са±анаа±ы уот куйаас
сырылаччы тµ´эн турар кµннэрэ. Лэгэнтэй
хап-хара килбэлдьигэс тµµлээх, ыарахан
сыана±а атыыла´ыллыбыт таптаан миинэр
дьоруо сµµрµк атынан Абыра²да±а тиийэ
охсоору сиэллэрэн сикситэн и´эрэ. Бµтэ´ик
сискэ киирэн, айан суолунан имири-хомуру
тэптэрэн истэ±инэ — туохтан сиргэммитэ
эбитэ буолла? — ата эмискэ ба±айы туора
ыстаммытыгар Лэгэнтэй эндирдии тµ´эн турар тиит маска т³б³тµнэн сµр кµµскэ сааллан,
тугу ханныгы ³йд³³б³кк³ да эрэ биир тыла
суох бараахтаата. Ат дьиэтин тэлгэ´этигэр
тойонун и²э´э±э и²иннэрэн илдьэ кэлбитэ.
Аймал±ан б³±³т³ аа²наата±а ол.
Лоп курдук кµнµттэн кµнµгэр, били анараа дойдуттан тыыннаах эргийбитэ бу бµгµн
сµµрбэ сыла туолбут эбит. ¥³´ээ²²илэр
биир сыллара уон сылга тэ²нэ´эр µ´µ дииллэр. Онон били отунан-ма´ынан ылар икки
сыллара томточчу туолан, Лэгэнтэйи т³тт³рµ
аны эргийбэттии µ³´э ыллахтара.
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Бу кэпсээнин эбэм ис-и´иттэн долгуйан, хараастан туран кэпсиирэ. Онно
эдэркээн кыыс о±о сылдьан, ол буолбут тµгэннэргэ барытыгар тус бэйэтэ
тыыннаах туо´у буолбута, уу хара±ынан
к³рбµтэ, эт кулгаа±ынан истибитэ суолталаах бы´ыылаах этэ.
Былыр ³рд³³±µтэ, Јкт³³п ³р³б³
лµµссµйэтин иннинэ а±ай, Одунуга, Улуу
Сы´ыыга халы², кыахтаах ба±айы сис аймах,
баай-тот Кµ³рээкиттэр киэ²ник тар±анан
олорбуттар. Кинилэртэн биир салаа баай
ыал со±отох уоллаахтара µ´µ. Бу уол сµµрбэ
иккитигэр сылдьар саастаах, ортону µрдµнэн
у²уохтаах, кы´ыл сирэйдээх, сырдык хаан
наах буолан баран, киэ², ³т³рµ-батары
к³рбµт хара²аты²ы хадаар харахтаах, эдэр
ки´и диэтэххэ, сиппит-хоппут толору эттээхсииннээх, чахчы да бэйэтин кыанар кµµстээх
к³рµ²нээх ыччат эбит.
«Баай о±ото бардам, тот о±ото дохсун!»
диэн этии да уолбут майгытыгар толору
с³п тµбэ´эр. Лаппа кµµстээх-уохтаах, «то²
ма´ы тосту тардар, ириэнэх ма´ы и²нэри
анньар» кыахтаах буолан, бэйэтин утары тугу
да этиппэт, кыра да тэппини тулуйбат, дэ²и
к³рб³т баламат, тосту туора бэйэмсэх майгылаах ки´и буола улааппыт. Оччотоо±у сиэр
бы´ыытынан уолга бу саа´ыгар дьоно бэйэлэрин тэ²нээхтэрин, биир баайыылаах баай
дьону билсэн, улуу ³рµс у²уоруттан, Мэ²э
Ха²аластан, уолларыгар ол дьон маанылаах
кыыстарын кэргэн кэпсэтэн, илии охсу´ан,
сайы²²ы от µлэтин µмµрµтэн баран, кµ´µ³рµ
уруу тэрийэргэ сµбэлэспиттэр. Анараа ыал
хас да уол, кыыс о±олордоохтор µ´µ. Кийиит
кыыс ыал иккис о±ото эбит, кыргыттартан
улахаттара. Кыра у²уохтаах, хара бараан буолан баран, ис киирбэх, номо±он дьµ´µннээх,
а±ыйах са²алаах, к³рсµ³, сымна±ас майгылаах, µлэ´ит, сµрэхтээх, дьа´аллаах, барыга
бары сыста±ас, дьо±урдаах, ки´и эрэ санаатын и´инэн о±о. Би´иги ки´ибититтэн олох
атын, бары ³ттµнэн утары ки´и тµбэспитэ
µ´µ.
Кµ´µ³рµ сайын, µлэспиттэрин курдук,
икки ³ттµттэн µмµрµ тардан, сµрдээх элбэх
ки´илээх, ньиргиэрдээх урууну тэрийэн,
бары сиэри-туому ситэрэн, кийиит кыы´ы

сµгµннэрэн, т³тт³рµ Одунулуур кµннэрэ
µµммµт. Улуу Эбэни этэ²²э туораан, туох
баар энньэ ынах сµ³´µнµ, µ³р сылгыны
µµрэн, били²²и Бµлµµлµµр суол т³рдµн тутан мырааны дабайыы буолбут. Элбэх ба±айы
к³т³л акка кийиит малын, и´итин-хомуо´ун,
та²а´ын-сабын ындан, у´ун быалыы субур±а
тардыллан айаннаабыттар. Барыта этэ²²э,
санаа хоту табыллыбытыттан астыммыт, манньыйбыт а±а ба´ылык кырдьа±астар инники,
илии-атах µлэ´ит, хамначчыт дьон кэнники,
улаханнык ыксаабакка, ыгылыйбакка ат хаамыытынан айаннаан испиттэр.
Бу истэхтэринэ кµтµ³т уол урут таптаан
миинэр ми²этэ, хара чуо±ур дьµ´µннээх
сылгы киэнэ талыыта, мыраан быарыгар,
дабайар сир ортотугар турунан, тµ³рт ата±ын
чиккэччи тэбинэн кэбиспит. Ат барахсан уу
балай буола тириппит, мэктиэтигэр аллан
тахсыбыт к³л³´µнэ кµµгэннирбит, а±ылас
буола сылайбыт. Тэ´иин сиэтээччи уолчаан
хайдах да гынан аты хаамтарар кыа±а суох,
араастаан эрийэн, тардыалаан к³р³³хт³³бµт
да мэлигир!
К³р³р-истэр хамначчыт дьон мустан
аймаласпыттарыгар, µрµ² к³мµс сирэй
дээх ы²ыырдаах, барыта к³мµс киэргэллээх
µµт ма²ан аты мииммит эдэр тойонноро
Сиидэр уолан б³т³р³²µнэн тибигирэтэн
кэлбит. Хайы µйэ ыга кыы´ыран, ат кымньыытынан у²а-ха²ас далбаатаммытынан
барбыт. Онно к³рд³±µнэ ааттаах атыгар
баара суо±а биир кыра, тимир µµйµµлээх,
сиэдэрэй ба±айы о²о´уулаах мас холбука
сыы´ын т³ргµµлээбиттэр. Ити кэннэ атын
аттарга курдук эбии тирии бэрэмэдэй э²ин
суох. Ааттаах ата ону кыайбакка иннинэн да, кэннинэн да барбат буола быстан
тураахтаата±а!
Сиидэр уол±амчы му²утаан, ³р³ кыбдьырына тµ´ээт:
— Бу туох абаа´ытын тиэйбиттэрэй? —
диэн бардьыгынаан са²а та´аарбыт, холбука
бааллыбыт т³ргµµ тирии быаларын сµ³рµтэ
тардыалаабыт, холбуканы ылан киэр элитэрдии о²остон икки илиитинэн тµ´µспµт.
Сырдык хааннаах ки´и сирэйэ дьэс
алтанныы кытарыар диэри мадьыктаспыт,
мэктиэтигэр ынчыктаан ылбыт да±аны сµ³м
да бы´а±а´ын са±аны ³р³ ³нд³пп³т³х. Бэйэтэ
бэйэтиттэн тэптэн бара-бара, оччотоо±у дьон
айыыр±аан ха´ан да са²а та´ааран µ³хсµбэт
µ³хсµµлэрин µ³хсµбµт, этиллибэтэ±и эппит,
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са²арбата±ы са²арбыт. Тула µмµ³рµспµт
кыра-хара дьон куттанан, уолуйан атын
сирэй-харах буолаахтаабыттар, сири-буору
кымаахтаабыттар. Бу кэм²э хара бараан
бэйэтэ ыгылыйбытыттан к³±³р³ кубарыйбыт
кийиит дьахтар барахсан сµµрэн элэстэнэн
кэлэн, айдааннаах мас холбуканы бэрт чэпчэкитик ыты´ын и´инэн дэгэс гына харбаан
ылаат, тµ³´µгэр сы´ыары туттан баран, айан
дьонун субур±атын инники кµ³нµгэр баар
атыгар ыстаммыт. Икки ³ттµгэр игирэлэр
курдук майгынна´ар ча±ар кыргыттара
µрµмэччилии к³тµспµттэр.
Дьэ, бу маны барытын к³рбµт дьон
бэри диэн бэрки´ээбиттэр, с³рµ диэн
с³хпµттэр. Сорох-сорохторо — толкуйдаах,
ичээн ³ттµлэрэ — ку´а±аны биттээннэр с³²
тµспµттэр. Ити кэннэ туох да атын арал
лаан тахсыбатах. Бары этэ²²э дойдуларын,
алаастарын, ³т³хт³рµн буланнар саа´ыланан,
аны кыстык бэлэмин кэмэ кэлэн ол тµбµгэр
ылларбыттар.
Эдэр ыаллар са²а бала±аннарыгар туспа
олохсуйан, кийиит дьахтар дьиэтин-уотун
хомуйан, малын-салын чопчулаан, барытын
орун-оннугар ч³мч³т³н, дьиэлэрин и´э ки´и
эрэ кута-сµрэ тохтуур, тэ´ийэр сирэ буолбут.
Кини дьа´аллаах ба±айы, элбэх са²ата-и²этэ
суох барыта бары кэмигэр ситэн, о²о´уллан
бµтэн-о´он и´эрэ µ´µ. Эдэр ойо±ун аттыгар
онноо±ор Сиидэр уол±амчы бэйэтэ уоску
йарга, сирэйдиин-харахтыын сымныырга
дылы буолар эбит. Дьахтар барытын бары,
тугу гыныахтаа±ын, тугу былаанныырын
Сиидэрдиин сµбэлэ´эр. Син барытын бэйэтэ
бы´ааран, бэйэтэ билэринэн дьа´анара эрээри, хайдах эрэ ол о²о´уу Сиидэр эппитинэн
толоруллар курдук тахсан кэлэр.
Арай биир кимиэхэ да к³рд³рб³т, кимиэхэ да кэпсээбэт дьиктилээх. Дьэ, манна
кини кими да чуга´аппат. К³мµлµ³к о´ох
кэннинэн, туора харах к³рб³тµнэн хапта´ын
быыс баар. Кµ²²э биирдэ, ким да суо±ар
кийиит дьахтар кыракый мас кытыйа±а
кµннээ±и а´ыыр астарыттан лоскуй-лоскуй
ууран, ол быыс н³²µ³ киллэрэр. Сиидэр ону
олох хойут билбит. Биирдэ сорунан туран,
ол быыс н³²µ³ атыллаары гыммытын хотун
ойо±о олох к³²µллээбэтэх. Бэрт сорунуулаахтык туора турунан кэбиспит. Мэлдьи нарыннамчы, холку бэйэтэ сирэйэ-хара±а турбута,
дьэ, сµрдээ±э µ´µ!
Сиидэр а´ары со´уйбут, хайдах эрэ сµр

баттатан, уруккута буоллар, ³р³ кыынньан
³р³´³л³н³н туруох ки´и, бу сырыыга уотакµ³´э умуллан, са²ата суох та´ырдьаны
былдьаспыт. Кэлин да±аны аны бу быыс
н³²µ³ киирэ сатаабатах. Кийииттэрин
Сиидэр т³р³ппµттэрэ, аймахтара а´ары
с³бµлээбиттэр. Би´иги ки´ибитигэр с³пт³³х
да дьахтар тиксибит диэн «кµлµктэригэр
имнэммиттэр». Кыра-хара хамначчыт,
отчут-масчыт дьон ³сс³ ордук ылларбыттар. О±онньордоох эмээхсин истэригэр
ээр-сэмээр сиэн кµµтэллэр. Ол эрэн, дьэ,
оннук µµт тураан олох у´аабатах. Барыта
эмискэ холорук ытыйбытыныы тµ²нэри
тµ³рэхтэммит.
Сирин то²орбокко эрэ эмискэ ба±айы
хара сиргэ ма²найгы хаар тµ´эн µллµктээбит.
Кыстык хаар буолбата±а эрээри, сарсыарда
эрдэттэн киэ´э хара²арыар диэри курупаас
кы тµµтµнµµ мап-ма²ан, б³д³² бэйэлээх
хаар тохтообокко тµ´эн намылыппыт. Киэ´э
халлаан — халы², ыанньыйбыт былытынан
быы´а-арда суох саба бµрµллэн турар буолан
— эрдэ ба±айы хара²арбыт. Ханна да±аны
хамныыр-хамнаабат ки´и барыта, о±олуунуруулуун былыкка баттатан, бу киэ´э эрдэ
ба±айы утуйбуттар.
Тµµн µ³´µн са±ана арай ким эрэ
ки´ини сототун ортотунан буолар гына ыга
тµспµт са²а хаары хардыр±аччы µктээн,
бала±аннарын тула эргийэ хаамыталыыр
тыа´ыттан бастаан дьиэ и´инээ±и ча±ар
дьон, кэлин тойонноох хотуннара у´уктан,
бары са²ата суох, бµтµннµµ кулгаах буолан
баран и´ийэн, и´иллии сыппыттар. Ол тухары тула хаамар атах тыа´а тохтообот. Дьиэни
тула хаста-хаста эргийбитэ буолла?
Сиидэр, кыы´ыран-уордайан, к³хсµн
хаана хойдубут. Икки чабыр±айынан тымырдара чыбыр±аччы тэбиэлээн, кулгаахтара,
иэдэстэрэ итийтэлээн ылбыттар. Ойо±о туруорумаары саба кууспут илиитин киэр ха´ыйаат,
кыбдьырыммытынан оронугар олоро биэрбит.
Тугу эрэ са²а та´ааран µ³хсэ-µ³хсэ, харса суох
тахсар аан диэки батыччахтаабыт. Аара суолугар тµбэспит олох мастары ха´ыйа, тµ²нэритэ
тэбэ-тэбэ аа²²а тиийэн, туора мас олууру
т³л³ тардаат, атах сыгынньах, баккынан эрэ
та´ырдьа ыстаммыт. Хааман хоочугуруур тыас
сонно сµтэн хаалбыт.
Бала±ан тулата, тэлгэ´э тугу барытын
мэлдьэспиттии ып-ыраас тыытыллыбатах
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хаарынан к³р³н сытар эбит. Биир да атах
суола диэн суох. Атын ки´и буоллар, син
дьиксиниэх, улаханнык сээбэ²ниэх этэ да,
би´иги ки´ибит оннук буолуо баара дуо?
Јсс³ ордук тэптэн, кыы´ыран-тымтан,
дьиэ и´инээ±илэригэр сыр±ан э´э тэ²э
буолан киирбит. Майгытын билэр буолан,
биир да ки´и утары биир тылы эппэтэхтэр. Бары да куттанан, ылы-чып баран,
кутуйах хороонун кэ²этэ сытаахтаабыттар.
Хотун ойо±о, эрин уоскутаары, тугу эрэ

бэрт сымна±астык, намыыннык са²аран
эрдэ±инэ анараа²²ыбыт саба бардьыгынаабыт. Ол кэнниттэн ким утуйуо баарай?
Баар барыта кулгаах, харах буолан кэтэнэманана сытаахтаабыттар...
Син балайда кэм ааспытын кэннэ, дьэ,
са²ардыы уоскуйуох курдук гынан эрдэхтэринэ аны та´ырдьа суор кынатын тыа´а
сурдур±аан, са²ата халаахтаан кэлбит µ´µ.
Тэлгэ´э±э баар µс сэргэттэн ортоку тойон
сэргэ±э тµ´эн олорон, уу чуумпуга бэрт иччилээхтик, дуорааннаахтык и´иллэр гына,
µрµт-µ³´э халаахтаабыт. Дьиэ и´инээ±илэр
µксµлэрэ куттанан эттэрэ саласпыт, иэннэрэ
кэдэ²нээбит, тымныы к³л³´µн саба тµ´эн уу
балай буола тириппиттэр.
Сиидэр син биир эмиэ туран тилигирэйбит. Ула±а сытар ойо±о ыытымаары
тардыаласпытын истибэккэ аа²²а сµµрэн
кэлэн тэлэйэ биэрбит. Арай тойон сэргэ±э
аарыма бэйэлээх кырдьа±ас суор сохсоллон
олорор, т³б³тµн эІин-эІинник хо²ку²натахо²ку²ната тохтоло суох халаатыыр. Сиидэр
тугу эрэ ис хо´ооно суо±у кылана тµ´ээт,
кµ´µ²²µ куска илдьэ сылдьыбыт туулка саата
иитиилээх турбутун сулбу ойутан та´аараат,
дьиэттэн та´ырдьа ойон тахсан, ытан хабылыннарбат µ´µ дуо! Суортан хара тµµнµ кытта
хас да куорсун тула хаарга ы´ыллыбыт, бэйэтэ бэрт ыараханнык ³р³ к³т³н ыадастан тахсан, бэрт ку´а±аннык, иччилээх ба±айытык
са²а та´ааран баран, тус хоту диэки кынатын
тыа´а сурдургуу турбут. Бу кэнниттэн Сиидэр
сµр хатаннык часкыйбыт, саатын тиэргэн
ортотугар быра±аат, дьиэ±э ыстанан киирэн,
сирэйин хоту туох тµбэ´эри барытын µлтµ
сыспытынан барбыт. Дьиэ и´игэр баар дьон
ким туох хайа±а´ы булалларынан µрµ³-тараа
бараахтаабыттар.
Онтон кырдьа±ас тойонноругар тыллаан, хара дьиэттэн баар эр дьону барытын
хомуйан, тойон салалтатынан а±ыс айдаан,
то±ус тµрµлµ³н тµ´эрэн, сор б³±³н³н Сиидэри кэлгийбиттэр. Бастаан утаа эр ки´и
мааныга курданар дьэрэкээн хаарыс солко
курунан кэлгийбиттэрин ки´илэрэ олох да
ки´илээбэккэ бы´ыта тыыллан кэбиспит.
Онтон ³й ыланнар, б³±³ тирии быанан
кэлгийэннэр кµµ´µн ³´µлбµттэр. Бу мучумаан кэмигэр элбэх ки´и сирэйэ-хара±а
бы´ыта сынньыллыбыт. Хата, ким да у²уо±а
тостубата±ар, сµ´µ³±э бµлгµрµйбэтэ±эр,
эчэйии тахсыбата±ар махтал.
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Сиидэр му²наах дьµ´µннµµн-бодолуун
уларыйан, олох ки´и аатыттан аа´ан,
сирэйигэр-хара±ар сирдээ±и олохтоохтон
чы²ха атын кµлµк тµспµт. Аа´а баран,
аанньа ки´илии да са²арбат, биир кэм
³р³ туста, ырдьыгыныы, кыынньа сылдьар
буолбут. Тµµн да утуйбат, кµнµс да олорбот.
Бэркэ диэн сырала´ан, сы²ала´ан, айа±ар
кырбаммыт эти симэн а´аталлар. Чачатачачата, быырпах, кымыс и´эрдэллэр. Бачча
тухары иччитэх турбут кыра бала±аны оттон,
с³хсµйэн ки´илэрин онно олохтообуттар.
Кµнµ-тµµнµ аахсыбакка тµ³рт эр бэрдэ
арахсыбакка харабыллаабыттар. Чугас дьоно
ыарык-баттык, санаа-оноо б³±³±³ ыллараннар, олох бµк тµ´эн сылдьаахтаабыттар.
Эдэр тойон ыалдьыбыта ситэ уонча хоно
илигинэ а±алара, ытык ки´илэрэ, биир тµµн
эмискэ ба±айы кылгас таарымта кэнниттэн
³л³н хаалан со´уталаабыт. А±ыйах хонугунан
быыса´ан, аны ийэлэрэ кµрµлµµр кµнµс
охтон тµ´ээт, сырдык тыына быстыбыт.
Кырдьа±ас баарына, кини кµ´эйиитинэн
тутан олорбут харабыллара бииртэн биир
араас сылта±ы булуна-булуна тар±а´ар аакка
барбыттар. Кырдьыга да хайа ки´и к³²µл
³ттµнэн харааччы иирбит, кµµстээх-уохтаах
эдэр кыанар ки´ини кµ³мчµлээн, хаайан
олорорго с³бµлэ´иэй? Онон кинилэри ки´и
баалыа да суох курдук.
Сиидэр буолла±ына ³йд³нµ³хтээ±эр,
арыый буолуохтаа±ар т³тт³рµ эбии тµ´эн
испит. Биир кэм тулахачыйыы, ³р³
харбыала´ыы, дьµµлэ-дьаабыта биллибэт
са²а-и²э. Инньэ гынан, наар кэлгиэ±э,
баайыыга сылдьыбыт. Аанньа а´аабат, испэт буолан ыран-дьµдьэйэн, хайа охсубут
а²аара, бы´а тµспµт бы´а±а´а буолаахтаабыт.
Хаста да т³хтµрµйэн чугастан-ыраахтан араас
бэйэлээх ойууну, уда±аны а±алан кыыр
даран к³рбµттэр да ту´а суох. Бµлµµттэн
аата аар саарга мээнэ ааттаммат улуу ойууну
к³рд³´µµ, аатта´ыы кµµ´µнэн а±алан к³рµµ
к³рд³рбµттэр. Онтулара барыларыгар да
суостаах-суодаллаах тыллары этэн санааларын олох да тµ´эрбит. Аарыма кырдьа±ас
маннык кэпсээннээх µ´µ:
— Бу о±о±ут бардам, дохсун майгытын
кыаммакка, Илин э²ээртэн кийиит дьахтардыын киирсибит тµктµйэни, улуу уда±ан
тыына и²эриллибит эмэгэтин са²арыллыбат
са²анан са²аран, этиллибэт этиинэн этэнтыынан ыар буруйу о²остубут, ыарахан,

т³л³рµйбэт иэскэ киирбит. Аны кэлэн, уолгутун арба±астаах да абырыа суох, бытырыыс
таах да быы´ыа суох! Эрэйи-му²у к³рб³кк³
ки´игитин ампаардаан кэби´ии´игит!
Дьэ, ыарахан, ыар да этии буолла±а! Сор
эбит. Аймах-билэ дьонугар ыар ада±а, санаа
арахсыбат чэ²кээйитэ тигистэ±э. Јт³рµнэн
чугас да, ыраах да эргин маннык бы´аарыныы
ылыллыбытын ким да истэ да, билэ да илигэ
ээ. Ытык-мааны дьон ыччатын, ыалдьыбытын да иннигэр кµ³гэйэр кµнµгэр сылдьар
уоланы, тыыннаахтыы ампаардаан кэби´ии
диэн манан дьыала буолбата±а биллэр. Му²
саатар, а±алаах ийэтэ бааллара буоллар, тугу
да быра±ан туран, оннукка тиэрдиэхтэрэ
суо±а эбитэ ини. Улуус кулубата, нэ´илиэк
кинээ´э, аймахтарын сис дьоно мунньустан,
мунньахтаан баран, биир бы´аарыыга бигэтик кэлбиттэр. Ампаардыырга!
Кµн-дьыл тымныйан, кыстык хаар
тµ´эн, кµ³л, µрэх муу´а туран, инчэ±эй
эттээх, сылаас хааннаах ки´и то² ха´аа,
µµтэ-µ³лэ´э суох ампаарга ³р барбата биллэр
этэ. Сиидэр му²наах ампаарданаат, ситэ уон
хонук буолбакка орто туруу дойдуттан арахсаахтаабыт µ´µ!
Кийиит дьахтар эрэ хараллаатын кытта, у´ата-кэ²этэ барбакка, бэйэтин кытта
илдьэ кэлбит икки ча±ар кыргыттарынаан
дойдутугар т³тт³рµ к³спµт. Сиидэрдээх
³т³хт³р³ кураанахсыйан, дьоно-сэргэтэ
к³´³н, дьиэтэ-уота сууллан, баара барыта
ы´ыллан-то±уллан, µс сэргэттэн тойон эрэ
сэргэ со±ото±ун ордон, ха´аа²²ыта эрэ манна дьон олорбутун туо´ута буолан чоройон
туран хаалбыт.

Туустаах тууйас
Бу кэпсээнин эбэм оччолорго би´иги
улууска киэ²ник тар±ана сылдьыбытын
дьонтон истибитин тиэрдибитэ.
А±а дойдуну к³мµскµµр Улуу сэрии
³р³г³йд³³х кыайыынан тµмµктэммитэ иккис
сылыгар Горнай улуу´ун биир нэ´илиэгэр
сайын окко куораттан Дьокуускайдаа±ы
учуутал орто µ³рэ±ин кы´атыттан уонтан
тахса устудьуон о±ону та´аарбыттар. Бэрдьигэстээххэ диэри та´а±ас массыынатынан,
аара биирдэ хонон, буор-сыыс б³±³ буолан
кэлээхтээбиттэр.
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Ку´а±ан суолга µлтµ сахсыллан сылайыы, сындалыйыы ханна барыай? Хата,
ону баара, ол эдэркээн о±олор сууннулартарааннылар, а´аатылар да сылаалара аа´а
охсон хааларынан бэрт этэ буолла±а. Бэрдьигэстээххэ хоннорон баран, ким тута сылдьар,
ким сµгэ сылдьар малларын сыар±алаах
о±уска тиэйэн, бэйэлэрин сатыы хаамтаран,
чугас со±ус нэ´илиэккэ а±алаллар. «Чугас»
ааттаах сиргэ сарсыарда ааттаах эрдэттэн
турунан баран, ыкса киэ´э хонуктарыгар эрэ
нэ´илиэк киинин булаллар.
Холкуос салалтата кµµтэн, то´уйан,
ас бэлэмнэтэн, кулууп дьиэ±э хоннорордуу
дьа´анан олорбут. Сарсыныгар с³пк³ со±ус
туран а´ааттарын кытта биригэдьиир ки´и
µс ы²ыыр аттаах кэлэн ы´ыктарын, оттуур
тэриллэрин ындан, эмиэ айа²²а туруналлар.
Биир улахан, хара чуо±ур аты биригэдьиир
бэйэтэ миинэр, икки ма²ан дьµ´µннээх,
кырдьа±ас, сымна±ас аттары кыргыттар
солбу´а сылдьан мииммиттэр. Малларын,
ы´ыктарын тирии бэрэмэдэйдэргэ тэскэччи хаалаан, ы²ыыр икки ³ттµнэн тэ²нии
тµ´эрэн айанныыллар.
— Тиийиэхтээх сирбит т³´³нµй?
— Ээ, чугас, чугас! Аара иккитэ тохтоон
а´ыахпыт, киэ´элэтэ хонукпутугар с³пк³
тиийиэхпит. Мин э´игини тиэртим да сонно
т³ннµ³хтээхпин.
Тэтимнээх со±устук хааман, кумаартан
сэбирдэхтээх лабаа дэйбиирдэнэн, этиллибитин курдук икки сиргэ тохтоон, уот оттунан,
чэй ³рµнэн и´эн, кыратык сынньанан ылыталаан баран, тµ³ртµµр чэй са±ана аналлаах
сирдэрин булаллар.
Тула ³тт³ µрдµк эниэ сыырдаах, ортотугар обургу кµ³ллээх син кэ²эс алаас. Тулата
µксµн хаты², тэти² булкаастаах тыалаах,
ки´и ис-и´иттэн умсугуйа с³бµлµ³н с³пт³³х
сирэ-дойдута эбит. Алаас оттонор ходу´а сирэ
µс µµттээх ба±ана кµрµ³нэн т³гµрµтµллµбµт.
От б³±³т³, ыга анньан, силигилии µµммµт.
Јрт сир буолан, сэтиэнэ±э суох ыраас оттоох, сирэ остуол ньуурунуу к³н³. Кµ³л
кытыытынаа±ы уу сымна±ас ото олох хара
уутугар диэри о±устарыы´ы. Хайа да ки´и
ба±атыйан, санаата кэлэн оттуох сирэ эбит.
Алаас илин э²ээригэр, µрдµк сиргэ бµµсбµтµн турар сытыарбах нууччалыы дьиэлээх,
аттыгар туруорбах саха бала±аннаах, у´ун
субурхай элбэх сµ³´µ турбут хотонноох, хас
да µп ампаардаах, ба´аам элбэх кµрµ³лээх-

ха´аалаах, син балайда баай дьон олорбут
сибикилээх ³т³х баар эбит. Чуга´аан, ыкса
кэлэн к³рд³хх³, манна дьон олорбото±о
ырааппыт. Хотон сыба±а хо²нон, тононон
тµспµт. Эркинин ма´а хайа эрэ сµµнэ улахан
балык ойо±о´ун у²уо±унуу атыгыраабыт. Јт³х
ото хоп-хойуутук быы´а-арда суох µµммµт.
Тойон сэргэ и²нэри барбыт. Јт³рµнэн манна
биир да ки´и ата±а µктэммэтэх...
Биригэдьиир аттарын кµрµ³±э баайталаан баран, уолаттары соруйсан, илдьэ
кэлбит та´а±астарын дьиэ±э тастарда. О±олор
бары бииргэ ампаар дьиэ±э олохсуйарга
бы´аарыннылар. Дьиэ и´инээ±и мал-сал туох
баара барыта бµµс-бµтµн турарын дьиктиргии
санаатылар. Хайдах эрэ дьиэлээхтэр субу
ханна эрэ, та´араа дьиэ±э тахсыбыкка дылылар. Сибилигин ким эрэ т³нн³н киириэх
айылаах. И´ит-хомуос ыскаапка толору, о´ох
кэннинээ±и долбуурга туос ыа±айалар, мас
кытыйалар, кымыс и´эр, ойо бы´ыы ойуулаах кыра, улахан чорооннор кэккэлэспиттэр. Билиитэ о´оххо дьэс алтан чаанньык
турар. Ула±а муннук диэки муоста±а бэркэ
диэн кµлтэйбит биир солуур истээх улахан
сылабаар «бу манна мин бэйэлээх баарбын
ээ!» диэбиттии кылбайбыт. Обургу т³гµрµк,
µс атахтаах сандалы тула хас да талах олох
мастар кэчигирэспиттэр. Арай туох да та²ассап суо±а аты²ыратар, дьон олорбото±о
ырааппытын туо´улуурга дылы. Эркини кыйа
о²о´уллубут биллэрик ороннор кураанах
хапта´ын адарайдара атыгыраан сыталлар.
О±олор кµлэн-µ³рэн сыбдыгыра´ан,
киирэн-тахсан элэ²нэ´эн бэрт д³б³²нµк
оннуларын буллулар. Та´ырдьа кутаа уотугар
тимир солуурга уу оргутан бидилитэн, кутуу
чэй быра±а охсон баран, арыылаах лэппиэскэни кытта уоттарын тула т³гµрµччµ
олорон, µ³рэ-к³т³ чэйдээтилэр. Аны биир
нэдиэлэнэн кэлиэх буолан, биригэдьиирдэрэ
ки´и т³нн³рдµµ о²о´унна. То±о эрэ бэркэ
диэн туохтан эрэ тэ´ииркииргэ дылы, ыксалтиэтэл б³±³т³.
— Урут манна кимнээх олорбуттарай?
— диэн ыйытыкка тэнийэн, кэ²этэн хардарбата.
— Ээ, оттон баайдар, баайдар олорбуттара! — диэнинэн му²урданна.
Биригэдьиир т³ннµбµтµн кэннэ уолат
тар хотуурдары бэрийдилэр. Тимирин
ту´унан, хаты² мас уктарын ту´унан акка
ындан кэлбиттэрин хос хомуйдулар. Уолат-
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тар т³рдµ³лэр. Бары тыа сирин о±олоро.
От µлэтигэр олох кыраларыттан муннулара
эриллибит ыччаттар. Јр гымматылар, уктарын олордо охсоот, таптайан чапчыйдылар, сытыылаан сырылаттылар. Бугу´уйбут
бэйэлээхтэр ³т³х, тэлгэ´э и´инээ±и оту
охсон тэлэкэлээтилэр. Тµ³рт эр бэрдэ араас
хайысханан сып-сытыы хотуурдары тэ²инэн
тµ´эрэн, к³рµ³х бэтэрээ ³ттµгэр балайда
киэ² сири нэлэ´иттилэр. Дьиэ тиэргэнэ,
кµрµ³-ха´аа и´э ото охсуллан, ки´и кутасµрэ тохтуур сирэ буола тµстэ. Бу кэм²э
кыргыттар холкуос ы´ыкка биэрбит ына±ын
этин сууйан, киэ´ээ а´ылыкка анаан, кµ³с
³рдµлэр. Јт³х анныгар, сыыры та²нары
сµµрэн тµстэххэ, µчµгэйкээн бэйэлээх, хойуу
хаты² тулалаах, ып-ыраас уулаах т³гµрµк
к³лµйэ уута кµн уотугар кµлµмµрдµµ оон
ньуур. И´эр ууларын онтон ба´ыннылар.
Кµ³с оргуйан, ³р³ тэбэн бидилийиитэ
асчыт кыргыттар туус кутаары к³рд³ммµттэрэ
туустара суох буолан биэрдэ. Хаста да
т³хтµрµйэн, туох баардарын барытын хос-хос
чµµччэйэн к³рд³³тµлэр да мэлигир! Суох аата
суох. Ха´ан да суо±у суоруо² дуо? Уолаттар
хотуурдарын боруобалаан, бµтэн кэллилэр.
Бары мустубуттарын кэннэ биир кыыс этиилээх буолла:
— О±олоор! Бол±ойу² эрэ! Манна бары
тар±а´аммыт дьиэлэринэн, ампаардарынан
тууста к³рдµ³±µ². Ба±ар, булан ылаайабыт!
Кырдьык да диэбиттии, иккилии
буола-буола, ким дьиэлэри, ким ампаардары
³²³йд³. Јр буолбата, ³с киирбэх, улахан ампаартан Кээчии диэн ааттыыр кµлбµт-µ³рбµт
сытыы кыыстара тупса±ай ба±айы тигиилээх
туос тууйаска улахан а²аарынан кутуллубут
µп-µрµ², кып-кырылас туу´у булан ылбыт.
Уруйу-айхалы, µ³рµµнµ-к³тµµнµ тµ´эрэн, ол
туустан кµ³стэрин туу´аат, сыа-сым курдук
тутан, тууйастарын дьиэ±э киллэрэн, дол
буур ула±атыгар уурдулар. Сайы²²ы, хараны
амсайбатахтара ырааппыт дьон бы´ыытынан
сыа быыстаах эти сиэн, хойуу миини тото
и´эн, санаалара к³н³н, кµ³-дьаа а´ара айдаарбакка кэпсэтэн, с³бµгэр кµлсэн ылаыла, бу киэ´э ба±ас ханна да ыксаабат дьон
бы´ыытынан на±ылыччы олордулар.
Сайы²²ы кµн санньыйан у²уоргу тыа
ба´ын сандаарыччы тыкта. Субу сибилигин
кµн ар±аа²²ы ойуур быы´ыгар тµ´µ³ да нуурал, чуумпу тµµн саба халыйыа. Субу кэм²э
тµµн ³сс³ да кэм сырдык, µрµ² тµµннэр

тобохторо. Хоп-хойуу ма²ан туман ³р³ µтэн
тахсыа, к³т³р, чыычаах са²ата ньам баран,
уу чуумпу сатыылыа.
О±олор а´аан бµтэн, ³сс³ да уота
с³±µрµйэ илик кутаа тула олорон, итир-ботур
кэпсэтэн бардылар. Сорохтор дьиэ±э киирэн
утуйардыы о²остон сыттылар. Били туустаах
тууйа´ы булбут Кээчии кыыс и´ит сууйаары
солуур тутуурдаах аллара к³лµйэ±э сµµрэн
элэстэнэн киирдэ. Мас дала´а µрдµттэн уу
ба´аары тобуктаан олорон т³²к³йбµтэ, хайалара эрэ кип-киэ², хап-хара харахтара кинини тонолуппакка уу и´иттэн уун-утары к³р³н
олорорго дылы эбит. Кыыс этэ тардан дьик
гынна. А´ара со´уйан, мух-мах барда. Этин
саа´а арыллан, хас тымырын аайы т³б³тµн
оройуттан тилэ±эр тиийэ тымныы сµµрээн
сµµрэргэ дылы гынна. Кини кэннигэр аар
хаты² µс салаа буолан µµнэн кµ³гэйэн турар
эбит. Бу µс салаа ортотугар у´ун сырдык, хаарыс солко байбарылаах ырбаахылаах, µрµ²
к³мµс басты²алаах, илин-кэлин кэби´эрдээх,
к³м³р хара, у´ун ³рµµлээх су´уо±ун толору
тµ³´µн икки ³ттµнэн тµ´эриммит, кип-киэ²
хара харахтаах, ма²ан т³гµрµк сирэйдээх,
толло±ор уостаах эдэр кыыс кинини к³хсµн
хара±ынан дь³л³ к³рµ³хтµµ тобулу одуулаан
олороро сиэркилэ ньуура буола чуумпурбут
к³лµйэ уутугар кµлµк буолан тµспµтµн к³р³р
эбит!
Ойон туран, сµр хатаннык часкыйаат,
кураанах солуурун киэр илгэн та²кынатаат,
сырыынньа сыыры ³р³ сµµрдэ. Дьµ´µн
кубулуйар диэн, ки´и с³±µ³н курдук, дьэ,
тµргэн да буолар эбит. ¥чµгэйкээн, кµлбµтµ³рбµт, наар кµлµм аллайа сылдьар Кээчии
кыысчаан, со´уйан, ах баран олорор о±олорго
сµµрэн бырдааттанан тиийэригэр хайы µйэ
олох атын ки´и буолан дьµ´µлэнэн кэллэ.
Бааммыт былаата аара тµ´эн, у´ун батта±а
ы´ыллан, ис киирбэх сирэйэ ханньары
тартаран, ып-ыраас ча±ылхай хара±ын уота
³´³н, хайдах эрэ барбатах балык миининии
болоорхой ³²н³н³н, икки дьабадьытынан
µрµ² кµµгэн аллан, бэрт чэпчэкитик дыгыйа
элэстэнэн сµµрэр бэйэтэ ыбыс-ыараханнык
батыччахтаан кэлбитэ к³рµ³хтэн сµ³ргµ этэ.
Јмµттэн хаалбыт о±олорго µ³с батааскы
биэрбэккэ кыыстара кинилэри тула эргийэ
сылдьан эккирээн ньи´ийдэ. Бастаан утаа
дьµµлэ-дьаабыта биллибэт суор дуу, тураах
дуу са²атынан кыламмахтаан баран, дьэ,
чуолкай ба±айытык, хас биирдии тыла
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ки´ини т³б³тµн оройунан киирэрдии кутуран барда:
— Аай-аайбын да, о±олоор! Абаккам
да баар эбит! Айбыт а±ам, т³р³ппµт ийэм
барахсаттар кэриэс-хомуруос гынан миэхэ
анаан уура сылдьыбыт ойуулаах-о´уордаах,
киэргэллээх-мандардаах хаарыаннаах бэйэлээх туос тууйаспар кутуллубут хаар ма²ан
тууспуттан ылан, а´аан чыпчырынан,
астарын дуомугар куттубут буола-буолалар!

Ити буоллаххытына иэстэ´эр диэн баар,
иэ²²итин хастыам, атыннык дьа´аныам!..
Сити курдук, итинниккэ майгынныыр
ис хо´оонноо±у биир тыынынан суккуйан
баран, кыыстара му²наах ³йµн сµтэрэн,
у²ан налыс гынан хаалаахтаата. О±олор айманнылар. Ама дуо? Ким оннук араллааны
кµµппµтэ баарай? Утуйаары сыппыт икки
кыыс, биир уол айдааны истэн тахсыбыттара да аан та´ыттан ырааппатахтара. Син
³й буланнар, µмµ³рµ´э тµ´эннэр, ³й³ суох
сытар кыыстарын тула му´уннулар. Ким тугу
сатыырынан, тугу кыайарынан к³м³ о²оро
сатаатылар.
Хата, ону анараа²²ылара бэйэтэ тыын
киллэрэн, хара±ын к³р³н, ³йд³н³н кэллэ. Дьиктитэ диэн, тугу гыммытын, тугу
са²арбытын олох да билбэт эбит. О±олоруттан
истэн, т³тт³рµ бэйэтэ уолуйуу б³±³тµн уолуйда, куттанна а±ай. Дьµ³гэлэригэр ³й³т³н
олорон марылаччы ытаата. Сыыйа уоску
йан, урукку киэбэр тµ´эн, бэйэтэ бэйэтинэн
буолла. Онтон олох бµтэ´иктээхтик ³йд³н³н,
к³лµкэ±э киирэн, кими к³рбµтµн си´илии
кэпсээн биэрдэ.
Дьэ, онтон бары да улаханнык куттаннылар, салыннылар. Т³´³ да комсомоллар,
аныгы сэбиэскэй к³лµ³нэ о±олоро да буоллаллар, ³бµгэлэрэ µйэлэр тухары эттэригэрхааннарыгар, ³йд³рµгэр-санааларыгар
и²эринэн кэлбит итэ±эллэрэ у´уктан айманнылар ахан. Хайдах да санаалара кэлэн бу
³т³хх³, бу дьиэ±э хаалыа суохтар. Онон бары,
биир ки´и курдук, тµµннэри к³´³р аатыгар
бардылар. Алааска бэйэтигэр и´ирдьэ со±ус
арыы хаты² чара² баарын с³бµлµµ к³р³нн³р,
онно тиийдилэр. Уолаттар от µлэтигэр
сыста±ас дьон, бэрт µ³рµйэхтик, сыыдамнык
туттан-хаптан от ураґаны туруорбутунан
бардылар. От кµрµ³лэрин кэрийэ сылдьан,
с³пт³³х у´ун сиэрдийэлэри субуйа тардан
ылан, сµгэн а±алан, ураґа у²уо±ун туруора о±устулар. Хойуу, ки´ини курданарынан µµммµт оту охсоннор, ураґаны бары
к³м³л³³н ³р гымматылар. Јлг³мнµк тµспµт
тµµ²²µ сиик сµдµрµµнµгэр ньылбы сытыйбыт о±олор ха´ан уот оттунан, та²астарын
куурдунан, чэй и´эн бµтµ³хтэригэр диэри
сайы²²ы кµн кылбайа та±ыста. Ааспыт кµн
кµµппэтэх ³ттµлэриттэн долгутуулаах охсууну
о²орон, араас тµбµккэ тµ´эрбититтэн сылайбыт о±олор ураґаларыгар киирэн утуйан
хааллылар.
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Т³´³ да кµн тахсыбытын кэннэ сытталлар, син биир отчут дьон бы´ыытынан
сарсыарда син с³пк³ туран суунан-тараанан,
а´аан баран, икки б³л³±µнэн хайдан охсууга киирдилэр. Уолаттар биир б³л³х, кыргыттар иккис б³л³х. С³бµлµµр µлэлэрин
кµµскэ µлэлээннэр, санааттан-онооттон
аралдьыйан, эдэр дьон эдэр курдук кµлэнµ³рэн, хаадьыла´ан, оонньо´он бардылар.
От ыйынаа±ы уот куйаас сатыылаата. Кыра
да салгын о±ото ил гынаахтаабат. Уу чуум
пу. Туох баар барыта, кµн уохтаах уотун
и²эринэн, ип-итиинэн илгийэр. Кумаар
кыната кууран, сииктээх сири былдьа´ан
от быы´ыгар бµктэ. Арай кµлµмэн обургу
кµннээтэ, хамныыры барытын тула к³т³н
кµµгµнээтэ. Басты² охсооччулара Бааска уол
тµ³ртµµр чэй са±ана хотуурун:
— Тугу да хоппот, бы´а тµспэт буолла! — диэн м³²µттэ-м³²µттэ таптанарга
бы´аарынан, лаглайбыт хойуу лабаалаах аар
хаты² кµлµгµн талан оло±ун о²о´унна.
Кыстыгын лаппа±ар, олохтоох лэкэ±э
батары саайан баран, икки ата±ын икки ардыгар кыбыйа олорон, ³тµйэнэн охсуолаан,
хотуур тимирин лы²кыначчы ыллаппытынан барда. Бу олорон, Кээчии кыыс курдук,
эмиэ кини к³хсµн хара±ын ким эрэ тобулу
одуулуурун биллэ. Хайдах эрэ тэ´ииркээтэ,
туох эрэ оччото суох бы´ыы-майгы тахсан
эрэрин сµрэ±инэн сэрэйдэ. Хотуурун аргыый
сэрэнэн, туора ууран баран эргиллибитэ уунутары, хойуу хаты² лабаатын быы´ыттан
т³р³³н баран к³рб³т³х эдэркээн кыы´а
кип-киэ², хап-хара харахтарынан кинини
³т³рµ к³р³н олорор эбит. Бу тµгэ±э биллибэт дири², далай хара чµ³мпэ харахтарга
тимирэн эрэрдии к³рбµтµн кыайан араарбакка, д³йµ³рбµт курдук балайда ³р олордо.
Устунан этэ-сиинэ ты²аан, быччы²нара
кµµрэн кэллэ, сирэйэ ханньары тарта, олорон эрэн, эмэ´этинэн ³р³ ла´ырчахтаата,
икки ыты´ын та´ынан лабыр±атта. Хатан
ба±айытык суордуу кыланна уонна ойон
турда. Икки хара±ын му²унан быччаччы
к³рд³, батта±а арбаччы туран хаалла, дьµ´µн
кубулуйан ки´и билбэт ки´итэ буола о±уста.
Ис-и´иттэн улаханнык то²мут ки´илии
титирээн, тиистэрин тыа´а лыбыгыраата.
Ынырык ба±айытык, тµгэхтээхтик са²а
та´ааран бабыгыраата...
Тэйиччи от охсо сылдьыбыт о±олор
турбут сирдэригэр хотуурдарын хааллартаан

баран, саба сырсан кэллилэр. Са²ардыы
Бааска±а чуга´ыах курдук гынан эрдэхтэринэ
уоллара утары мэнэрийэн ы´ыллан турда.
Биир кэм халлаан диэки олоотуу-олоотуу,
кµ³рчэх ытыгыныы ³р³ ытылла сылдьан,
с³² ба±айытык, хас биирдии тылы сµгэбалта охсуутун курдук и´иллэр гына кутуран
дьиги´иттэ. О±олор чинэрис гынан, тэйэн
биэрэн, бары уу чуумпутук и´ийэн, ким
ханна турбута да онно и´иллээн туран хаал
лылар. Уолларын кутуруута тойук курдук
хо´ооннуІу майгыннаахтык саа´ыланан
субулла кутулунна...
Хайа эрэ, ханна эрэ кый ыраах баар
сиртэн ким эрэ айан б³±³тµн айаннаан, орто
туруу бараан дойдуга, бу кинилэр алаастарын чопчу ааттаан-суоллаан тиийэн кэллэ.
Манна баар о±олору биирдэрин да ордорбокко ааттарын ааттаан, тас дьµ´µннэрин
ойуулаан биэрдэ, онон истэн турааччылары
а´ара салыннарда. Сорох-сорохтор эттэрэ
саласта, сµ´µ³хтэрэ хамнаата. Ол кэнниттэн,
били Кээчии эппитин-тыыммытын курдук,
кутуруубут барыта эмиэ тууспут тула эргийдэ. Бµтэр у´угар тиийэн, кыы´ыран-тымтан
туран, аны алаастан холдьо±он куу´уннарда.
Эппит тылын ылыммат, истибэт тµгэннэригэр
ким туох ку´а±ан буолуо±ун ту´унан сааныы
а²аардаах кутуран кулдьугуратта. Чараас
эрэ´иинэ мээчик дь³л³ ыстанна±ына тыына
тахсан харбыс гынарыныы, кутуран дьиэгэнийэ сылдьыбыт Бааска уол биирдэ хаптас
гына тµстэ, эккирээн ньи´ийэ сылдьыбыт
сиригэр охсуллубут оттуу о±унна...
Уу чуумпу, арай алааска кµ³рэгэй ырыатын кытта араас чыычаах са²ата эрэ и´иллэр.
Ким да оннуттан харыс да хамнаабата, бары
д³йбµт курдук а²ааран туран хааллылар.
Чочумча со±ус буолан баран, Даайа кыыс
балачча обургутук сарылаабытынан умса баран тµстэ уонна уйа-хайа суох са²а та´ааран
ытаан марылаата. Ол онтон ³й ылбыттыы,
дьэ, бары тэ²инэн хамсаан-имсээн кэллилэр. Уолаттар уолларыгар, кыргыттар кыыс
тарыгар мустаннар, ³й³³н-убаан туруоран,
от ураґаларыгар киллэрэн, тулалыы ким
олордо, ким сытта.
Салайааччылара, бу от кэмигэр дьа´а
йаачч ылара, тµс-бас ки´илэрэ Куоста
кимнээ±эр да ордук санаа±а ылларда. От
µлэтин тохтотон, куотар аакка бардахтарына
салалта киниттэн хайаларынаа±ар да ордук
ирдиирэ биллэр суол.
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Барыларын да т³б³л³рµгэр ааспатарахпат санаа эргичи²нээтэ.
Хайдах буолабыт? Бу µлµгэрдээх суос
таах, уордаах тыллары аахсыбатахпытына,
оттообуппут курдук оттуу сырыттахпытына
хайдах туох буолан и´эрбит биллибэт! Ол
оннугар, эрэй а±ыйах эрдэ±инэ этиллибитин курдук тэскилээн биэрбит ордуга дуу?..
Хас биирдиилэрин ааттарынан ааттаан туран, истибэт тµгэннэригэр ханнык ыарахан
дьыл±а кµµтэрин этиппитэ сµрэ бэрдэ! Хас
биирдии о±о±о ол сµгэ-балта охсуутугар
тэ²нээх, кырыыс а²аардаах этиллибит тыллар оройдорунан киирэн тилэхтэригэр диэри
тымныы сµµрээн буолан киирдэхтэрэ. Эдэр
дьон — т³´³ да абаа´ы да, та²ара да суох
диэн тыы²²а иитиллибиттэрин иґин — уу
харахтарынан к³рбµттэрин, эт кулгаахтарынан истибиттэрин хайдах да мэлдьэ´эр да,
утарсар да кыахтара суо±а. Уоскуйбуттарын,
холкутуйбуттарын кэннэ салайааччылара
Куоста тэрийбит мунньа±ар барыларын санаата биир буолла: «Оту тохтоторго, уталыппакка алаастан тахсан биэрэргэ».
Ходу´аттан, киирэн, хотуурдарын
хомуйан та±ыстылар, малларын-салларын
ч³к³т³н, онтуларын µллэстэн, сµгэ´эр
о²остон, алааска киирэр суол аартыгынан
тахсан, кэлбит суолларын бата т³тт³рµ
бардылар. Сайы²²ы кµн санньыйан,
киэ´эриитэ кэ²эс ыраа´ыйаны булан, онно
тохтоон хонордуу тэриннилэр. От охсон,
синньигэс µ³л титириктэри бы´ыта сынньан
а±алан отуу дьардьаматын туруоран, отунан
бµрµйэн отуу о²о´уннулар. Кэри-куру уот
тула олорбохтуу тµ´эн баран утуйдулар.
Сарсыарда ааттаах эрдэ туран, Куоста
биир уоллуун иккиэ буолан б³´µ³лэктээтилэр.
Сыаллара диэн — холкуос салалтатыттан
атын сиргэ к³´³р³н оттотоллорун сити´ии.
Эдэр дьон икки к³с сири ³р гыммакка,
кµнµскµ чэй са±ана холкуос хонтуоратын
боруогун атыллаатылар. Хата, бэрэссэдээтэли бэйэтин уонна нэ´илиэк сэбиэтин
батта´а кэлбиттэр. Туох буолбутун, туохха
тµбэспиттэрин си´илии кэпсээн биэрбиттэригэр бэрэссэдээтэл, а±амсыйа барбыт,
сэриигэ сылдьыбыт ки´и син чугастык, холкутук ылынна. Ол оннугар сэбиэт, турбутолорбут сытыы сирэйдээх-харахтаах эдэрчи
ки´и, кµµппэтэх ³ттµлэриттэн атыннык
бур±айан турда:
— Хайа, бу э´иги, бэйэ±ит бэйэ±итинэн,

учуутал µ³рэ±эр µ³рэнэр ыччат, хайдах буола
сылдьа±ыт? Ханна баар абаа´ыны, сибиэни
итэ±эйэ²²ит бу µлµгэрдээх былдьа´ыктаах
кµннэргэ оттообокко к³´³ оонньуу сылдьаары гына±ыт дуо? Ол-бу буолбакка
µлэлээбиккит курдук µлэлээ²! Истибэт
буоллаххытына µ³рэххитигэр, дириэктэргэ
биллэриэм!
Син балайда ы´ыытаан-ха´ыытаан,
тыына тахсыбытын кэннэ муударай ки´и,
бэрэссэдээтэл, уолаттарга эр-биир ат булаттыы охсон биэрдэ. Тыл-тылга киирсибэт
тµгэ²²э к³л³л³³х дьон кимтэн да тутулуга
суох к³´³н кэлиэхтэрин с³п.
Киэ´ээ²²и сиик тумана хойуу
ба±айытык µрµ² суор±анныы тэлгэниитэ
уолаттар сэбиэти кытта сикситэ сиэллэрэн,
бу тиийэн кэллилэр. Уоттарын тула мустан
олорор о±олор µ³рэн кµµгµнэ´э тµстµлэр.
Сэбиэт хайдах атыттан тµспµтэ да эмиэ
маа±ы²²ы тойугун туойбутунан барда. Тугу
да утары этэр кыах биэрбэккэ м³²³н-этэн
бур±атта. Улахан ба±айытык, итийэн-кутуйан
са²аран добдугурата туран, биирдэ тыл
бы´а±а´ыгар кэлэн, эмискэ б³т³ бэрдэрдэ.
Јр³ у´уутаат, со´уччу ба±айытык барыларын
³мµтµннэрэн суордуу кыланна уонна т³т³л³
суох кутуран дьиги´иттэ. Этэр этиитин
сµрµн ис хо´ооно син биир Бааска уол эппитинии. Арай сааныылаах кэрчигэр сэбиэт
бэйэтэ, ойо±о, о±олоро киирбиттэр...
Баар ки´и барыта тура эккирээннэр,
тэйиччи тыа са±атыгар мустан туран, барытын и´иллээн, и´ийэн турдулар. Сэбиэт
со±ото±ун уот оннун тула эккирии сылдьан кутурар. Бааллан турар аттар сиргэнэн ³рµтэ туруох курдук м³хсµбµттэрин
уолаттар тэ´ииннэригэр тµ´эн туора сиэтэн
та´аарталаатылар. Тµмµк тылларын этэн
бµтэрээт, сэбиэт уот та´ыгар о±унна. Кэтээн турбут уолаттар саба сµµрэн кэлэн,
ки´илэрин к³т³±³н илдьэн, кµ³х хонууга
та²ас тэлгээн сытыардылар. Сэбиэт иччитэ
суох мээнэнэн мэндээриччи к³рбµт харахтара олохторун булан оттомурбуттарын кэннэ
олордон эрэн, тимир куруускаттан сойбут
чэйи и´эртилэр.
Дьэ, ки´и эрэ буоллар, сэбиэт кута-сµрэ
тостубут, сирэйэ-хара±а салба±ырбыт. Туох
диэн кутурбутун Куоста барытын си´илии
кэпсээн биэрбитигэр олох да самынна. Мэктиэтигэр у²уохтуун намтаабыкка, бэйэлиин
аччаабыкка дылы буолла. Тµргэн µлµгэрдик
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хомуна охсон, т³´³ да тµµнµн иннигэр айаннаабытынан бардылар. Барыларын санаата
биир: «Бу дойдуттан хайа кыалларынан
тµргэнник тэскилии охсорго!»
Сарсыныгар б³´µ³лэккэ биир кµн
³р³т³н баран, устудьуоннары олох атын
сиргэ, олохтоох отчуттары кытта бииргэ оттоппуттар этэ.
Ол бастакы алаастарыгар, хойут кимтэн эрэ истибиттэрэ, ыал ыалынан туох эрэ
биллибэт ыарыыттан бµтµннµµ эстибит сиригэр, дьи²инэн, ким да хотууру тµ´эрбэтэ±э
сµµрбэччэ сыл буолбут µ´µ. Сэргэстэ´э
сытар алааска олохтоох кырдьа±ас о±онньор
сыл аайы таарыйа ³рт³³н кэби´эр буолан сэтиэнэ±ирбэт, ла²ханан саба µµммэт
эбит.

Боломуочунай
Бу маны эмиэ дьонтон истибитин
кэпсээбитэ. Убайым Маатаа би´иги
олу´ун саллыбыппыт.
Бала±ан ыйынаа±ы ый быы´а хара²а
тµµн бµрµµкµµр кэмигэр оройуон кииниттэн
биир боломуочунай туох эрэ хонтуруолга
кэлбитин саамай у´ук б³ґµ³лэккэ аттаантаймалаан, силигин ситэрэн, тэрийэн ыыппыттар. Сирдьитинэн, таарыйа тойон атын
к³р³³ччµнэн Миитээски уолу анаабыттар.
Уон сэттэлээх, к³рсµ³, олохтоох тыллаах³ст³³х, боччумнаах о±ону. А±ата сэриигэ,
бастакы хомуурга ы²ырыллан барбыта уонна Ленинград анныгар сура±а суох сµппµтэ.
Ийэлэрэ да ³р буолбата±а, холкуос тымныы,
инчэ±эй хотонугар кµнµ кµннµктээн ыанньыксыттыы сылдьан сэбиргэхтэтэн ох
тоот, а±ыйах хонон хаалбыта. Инньэ гынан,
эдьийинээн т³гµрµк тулаайах хааланнар,
эрэйи-му²у муннуларынан тыырбыттара.
Хата, саа´ын ситээт, кыыс бэйэтин бараллаата, µчµгэй ба±айы, ма´ы хайыппыттыы
к³н³, сымна±ас майгылаах сылгы´ыт уолга
эргэ тахсан, билигин хайы µйэ икки о±олоох
ыал мааныта буолан олороллор. Миитээски
кинилэри кытта бииргэ олорор, кµтµ³тµнµµн
туох да бэркэ тапсар. Бары туруу µлэ´ит дьон
аска-та²аска ыктарыыта суох, оччотоо±у
дьон тэ²инэн на´аа да дэлэйбэтэллэр,
син холку со±ус олоххо тиийдэхтэрэ. Олох
кыра эрдэ±иттэн то²он-хатан, аччыктаан,
Миитээски бэйэтин ба´ын бэйэтэ билинэ

µ³рэммитэ. Хара µлэ±э туохха барытыгар
сыста±а´а. Кими ба±арар кытта тапсарга,
биир тылы буларга кы´ал±а µ³рэппитэ. Бэйэтэ да айыл±аттан элэккэй, а´а±ас майгылаа±а,
«ээ±и» хоту сылдьара, ³р³л³´³р-эти´эр диэни
билбэтэ. Нэ´илиэгин дьоно-сэргэтэ орто
у²уохтаах, ис киирбэх, сэргэх дьµ´µннээх
уолларын с³бµлµµллэрэ. Кыра, кыаммат
эрдэ±инэ, кыахтаах со±ус дьон бары да
к³м³л³спµт µтµ³лээхтэрэ.
Боломуочунайбыт хайа эрэ атын, киин
улуустан к³´³н кэлбит. Тµ³рт уонун ааспыт,
орто у²уохтаах, эт ласха ки´и. Наар µ³´ээ
дуо´унастарга тарды´ар, били²²и солотун
мыынар. Кэргэнэ эмиэ хотун хаан дьахтар.
Улуус µ³рэ±ин салаатын сэбиэдиссэйэ. Икки
µчµгэйкээн, эмдэй-сэмдэй кыргыттардаахтар. Тойоммут ки´и бы´ыытынан майгыта
ку´а±ан. Тордуос, харыйаны та²нары соспут
курдук ³´³с, ньо±ой. Дьэ, оннук, олох тусту´унан майгылаах, олохтоох дьон Дьыл±а
Хаан ыйаа±ынан бииргэ айаннаатахтара.
Кµнµ бы´а ы²ыырдаах ат µрдµгэр µлтµ
сахсыллан, боломуочунай, ы²ыырга µ³рµйэ±э
суох ки´и, на´аа или´иннэ. Миитээски сылдьыбыт сырыыта, кµннээ±и оло±о буолла±а.
Онон кыратык да сылайбыт бы´ыыта
биллибэт. Хонук сирдэригэр ыкса киэ´э,
быра±ыллыбыт ³т³хх³, эргэ бала±а²²а тии
йиэхтээхтэрин, онно хонуохтаахтарын кини
билэр. Кµ´µ²²µ хара²а саба халыйан, тулалара барыта кµлµгµрэн, от-мас улаатан, барыаран к³ст³р. Субу олох «ытыс та´ынар ыас
хара²а» буолуо эбит. Хата, ону былыта суох
ыраас халлаа²²а тобус-толору, ты´ыынчанан
сулус чипчи²нии умайаннар абыраатылар.
Сэндэ²э мастаах тыа быы´ынан, ыллык суолунан хаамтаран истэхтэринэ утары
ыраа´ыйа±а, хара²а±а, о´ох µ³лэ´иттэн
кы´ыл к³мµс кыым сандаара ы´ыллар сарадахтара сµрдээх да кэрэтик к³ст³ биэрэн
со´уталаата. Миитээски субу эргэ бала±ан
турар ³т³±³р кэлиэхтээхтэрин билэрэ да, олох
кµµппэтэх ³ттµттэн о´ох µ³лэ´ин кыымнарын к³р³н сµрдээ±ин µ³рдэ. Јл³ сылайбыт
боломуочунай ту´унан этэ да барыллыбат.
Аттар барахсаттар эмиэ субу сынньанар буолбуттарын билэннэр, хаамыыларын
эбэн биэрдилэр. Туох да соруйтарыыта суох
дьиги´ийэ сиэлэннэр, ат баайар сэргэлэргэ
ыга анньан тиийдилэр. Миитээски бэрт
чэпчэкитик урут атыттан ыстанан тµ´ээт,
тойон атын тэ´иинин тутта. Ки´итэ ыарахан
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ба±айытык ыадастан тµ´эригэр ³йµµ тутан
к³м³л³ст³. Аттары байаат, ы²ыырдарын холун быаларын т³лµтэ тардан холкутатта, олох
устан кэбиспэтэ, ат сойбутун кэннэ кэлин
устуом дии санаата. Тура тµстµннэр.
Иґигэр, «хайа, бу кимнээхпит кэлэн
уот-кµ³с буолан олордохторой» диэн, эмиэ да
мунчаарда а±ай. Ый а²аарын анараа ³ттµгэр
эмиэ иккиэ буолан манна охсуллан, хонон
ааспыттаахтара ээ. Онно бу бала±ан олох да
иччитэх турара дии. Сабыс-са²а, субай сµ³´µ
тириитинэн бµрµллµбµт хал±аны арыйа баттаан, и´ирдьэ киирбиттэрэ к³мµлµ³к о´ох
барахсан кураанах ма´ы толору туруору симэн баран умаппыттара кµлµбµрµµ а±ай турар
эбит. Хара²аттан киирбит дьо²²о бала±ан
и´э сып-сырдык, сып-сылаас. Миитээски
билэр а±ай сирэ буолла±а, кэлэ-бара хоммут³р³³бµт бэйэтэ. Урут оттон эркини кыйа
биллэрик ороннортон уонна тµ³рэ²элии
сылдьар эргэ т³гµрµк сандалыттан, икки-µс
лэкэчэк олох мастартан ураты туох да суо±а.
Билигин буолла±ына дьиэ и´э толору малсал, та²ас-сап, и´ит-хомуос. Аа´а баран,
ула±а бэрт диэн сиэдэрэйдик киэргэтиллибит туос хаппахчы быы´а туналыйар. Бэрт
кыахтаах, баай-тот ыал олороро харахха тута
быра±ыллар. Уот иннигэр, талах олох маска
саа´ыра барбыт дьахтар куобах тириитин
имитэ олорбутун дьон киирбитигэр туора
ууран баран, эйэ±эс бэйэлээхтик кµлµм аллайбытынан тура эккирээтэ.
Сахалыы сиэринэн дорооболо´он, баарсуох диэн хардарсан баран, та´ыттан киирбит
дьон аан оро²²о олордулар. Дьахтар хапсабар сандалыга ас тардан тµбµгµрдэ.
Дьэрэкээн ойуулаах хаппахчы быы´а
арыллаатын кытта µрдµк к³н³ дьылыгыр
у²уохтаах, с³п эттээх-сииннээх кыыс
дьахтар µ³рэн-к³т³н мичилийэн та±ыста.
Эр дьон киирбитин бэлиэтии охсон, халлаан кµ³±э хаарыс солко байбарылаах ырбаахыны сайбаччы кэппит, хара²а от кµ³±э
³²н³³х, дьµ³рэлиир быысыпка ойуулаах
кэ´иэччигэ толору тµ³´µгэр томто±ор эмиий
дэрин т³гµрµтэн та´аарбыта онто да суох
µчµгэйкээн бы´ыытын-та´аатын ³сс³ ордук
кэрэхсэбиллээх о²орбут.
Эдэр дьахтары к³рд³ к³р³³т, боломуочунай олорор сиригэр кээдьэ²элии тµстэ. Туох
да кистэлэ суох, бэрт а´а±астык, сирэйигэрхара±ар кини бу дьахтарга ымсыырбыта,
ба±арбыта тута к³ст³ сылдьар.

Миитээски саа´ыра барбыт дьахтартан
манна ха´ан к³´³н кэлбиттэрин туо´ула´ан
к³рд³ да, кµттµ³ннээх харданы ылбата.
Анараа²²ыта «ыых-мыых» буолан, Миитээс
ки ыйытыга с³пт³³х хоруйа суох салгы²²а
ыйанан хаалла. Кини то±отун бэйэтэ да билбэт, хайдах эрэ бу дьахталлары и´игэр киллэрбэтэ. Араас саарбахтыыр санаа т³б³тµн
и´игэр биир кэм тохтоло суох эргичийэр.
Дьиэ и´ин сыныйан к³рд³±µнэ хайдах да
субу соторутаа±ыта к³´³н кэлбит чинчи
суох. Хата, т³тт³рµтµн, бары барыта, дьиэ
тээбиринэ бµтµннµµтэ орун-оннун булбута
хас эмэ сылынан курдукка дылы. Аны дьиэ
тас тиэргэнигэр, т³´³ да хара²а буоллар,
³йд³³н к³рд³±µнэ, араас кµрµ³-ха´аа сиппитэ, у´ун субурхай хотон, µп ампаара барыта
да ³рд³³²²µ тутууларга дылылара. Ый анараа ³ттµгэр µµт кµрµ³ кырамталара ы´ылла
сыталлара, сэргэлэр и²нэри-та²нары тµ´эн
тураллара. Оттон хотон сыба±а суох эркиннэрэ курдаттыы к³ст³н атыгыраабыта ки´и
кута-сµрэ тохтообот µлµгэрэ этэ ээ. Ол, дьэ,
хайдах бу икки ардыгар а²аардас иккиэйэх
дьахтар кµµ´µнэн-кµдэ±инэн µмµрµ тардыллан, бачча µлµгэрдээх ситэ-хото тµстэ±эй? Эр
дьон суо±а тута биллибитэ ээ, дьахталлар да
ону бэрт чуолкайдык бигэргэппиттэрэ...
Ити икки ардыгар сандалыны толору
ас-µ³л тардылынна. Кырба´ынан буруолуу
сылдьар сыалаах эт хоторулунна. Арыылаах
алаадьы, к³бµ³рдээх лэппиэскэ, атын да
саха ки´итэ с³бµлµµр а´ын араа´а баар.
Сандалы µрдµгэр буолускай сылабаар «мин
бэйэлээх дуо» диэбиттии кµлтэйбит бэйэлээх
ойо±о´о кµлµмµрдµµ оонньообут. ¥рдµгэр
µрµ² чаанньык кылбайа олорбут. Субу а±ай
µµттээх барбыт чэй хончо±ордорго толору
кутуллуу´у, хоргуннаах миин таас тэриэлкэлэргэ буруолуу´у. Ас минньигэс сыта аччык
хоно´олор муннуларын кычыгылатта, кураанах куртахтарын курулата оонньоото.
Миитээски, боломуочунайын кистиисаба ойо±оско имнэнээт, та´ырдьаны былдьаста. Ки´итэ даадахыс гына ойон тураат,
баты´ан батыччахтаата. Миитээски аттарын
сыбыдахтаабата, хата, т³тт³рµтµн били
маа±ын холкутаппытын ыгыта тардан биэртэлээтэ. Ки´итигэр ту´аайан, сибигинэйэ
былаан са²а та´аарда:
— До±оор! Хайдах эрэ саарбах ба±айы
дьахталлар. Эрэй элбии илигинэ тыас хомуммут ордук буолара дуу?..
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Боломуочунай олох да иэйбэтэ±ин истэн
³р³ татакалыы тµстэ:
— Нохоо! Иирди² дуо? Бачча µчµгэй
ыалы таба хааман баран, тµµннэри ол ханна тµ²кэлийэбит! Ол-бу буолума! Хаалары
лахсыйыма. Аттары сыбыдахтаан ³рт³³н
кэбис!
Бэйэтэ тирии бэрэмэдэйин хасы´ан,
биир и´ит ууламмыт испиирдээ±ин булан,
туох эрэ курдук кµ³йэ тутан дьиэни былдьас
та. Миитээски тойонун атын сыбыдахтаан,
илин ата±ар ада±а кэтэрдэн баран, «´аттаан»
кэбистэ. Јт³х отун тордур±аччы µргээн сиисии, ат хара²а±а киирэн сµттэ. Тыбыырара,
ада±алаах ата±ын саллыр±аччы быра±ан хаамара эрэ и´иллэр. То±о эрэ санаата буолан,
бэйэтин атын ыыппата.
Кыра кыґал±атын толунан баран,
дьиэ±э киирбитэ боломуочунай сандалы
ула±а ³ттµгэр эркини сы´ыары туолан олорор. Кыыс дьахтар киниэхэ ыксаласпыт,
хайы µйэ а´аан-сиэн ырааппыттар. Боломуочунай — аччык искэ испит арыгыта т³б³тµгэр
тахсан — атын са²а-и²э, к³бдьµ³рµµ б³±³т³.
Санаата на´аа табыллан олорор. Илиитин
аллара тµ´эрэн, санаатыгар дьон к³рб³тµнэн,
эттээх ыты´ынан дьахтар тобугун имэрийэр,
толору буутун ыгыта туппахтыыр. Ол аайы
анараа²²ыта имэ²нээх ба±айытык кµлэн
лы´ыгыратар.
Миитээски уот диэки кытыылата олорон, сулбу-халбы а´аата. Ас аска дылы,
сыалаах эт ысталлаах, минньигэс, хойуу
хоргуннаах миин тотоойу. Киниэхэ ³лµµлээн
куппут арыгыларын кэтэмэ±эйдии барбакка
сып гыннарда. Хончо±ордоох чэйин а±ыйахта
омурта. Итии ас, арыгы и´игэр киирэн, эт
этэ сылыйан, батта±ын а´ыгар, сµµ´µгэр
к³л³´µнэ бычыгыраата.
Топпут, а´аан бµппµт ки´и бы´ыытынан
аан оронугар к³´³н, ула±а муннукка олорон,
дьонун одууласта. Удьурхай уктаах, э´этиттэн
хаалбыт бы´а±ын ылан эргим-ургум туппахтаата. Бу бы´ах уга хабыллар хаба ортотунан
мутук ойбут дь³л³±³ст³³±³. Эбэтэ эмээхсин
ха´ан эрэ бу дь³л³±³ск³ сы´ыаннаан эппитэ т³б³тµгэр ча±ыл±ан охсубутунуу кµлµм
гынна: «Саха бы´а±ын удьурхай угар мутук
ойбут µµтµнэн к³рд³хх³, ки´и абаа´ыта дуу,
айыыта дуу чуолкайдык к³ст³р µ´µ!»
Дьоно µрµ² к³мµс µрµµмкэлэрин
кµ³рэ²нэтэллэрэ элбээбит, са²алара-и²э
лэрэ ³сс³ хойдубут. Эдэр дьахтардыын эр

ки´и ³сс³ ыксаласпыттар, ки´ибит хайы µйэ
а´а±астык кууспалыыр, ол сылдьан, соро±ор
холбоччу туппут ыты´а дьахтар томто±ор
тµ³´µгэр хонон ылаттыыр. Ол аайы дьахтар
у²а-таала барар, биилинэн эриллэ оонньоколуур, улаханнык, холуочук бэйэлээхтик
кµлэн сатарытар.
Миитээски уот сырдыга тиийбэт хара²а
сиригэр бµгэн, дьонугар к³стµбэт буолаат,
бы´а±ын угун дь³л³±³´µн дьахталлар диэки
ту´аайан одуула´ан кы²астаста. Этэ тардан
дьик гынна! Чуут ха´ыытыы сыста, куйа-
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хата кµµрдэ, батта±а турарга дылы гынна.
Бу к³рд³±µнэ аргы´ыттан ураты олох атын
кµтµрдэр а´аан-сиэн кумугулдьута олороллор
эбит ээ! Былыр µйэ эт-тирии бараммыт, уостиис мэлийбит ба±айылара кµлµ²нэ´эллэр.
Ортолоругар би´иги ки´ибит арыы-сыа
ньа±арбыт сирэйэ мэлтэ²ниир...
А´аан бµттµлэр. И´ити-хомуо´у бэрт
су´аллык хомуйа тутаат, боломуочунайга
хаппахчыны сэргэстэ´иннэри биллэрик
оро²²о сымна±ас тµµ бэриинэлээн, хайаан,
олох чыычаах уйатыныы маанылаан а±ай
орон о²ордулар. Кыыс дьахтар хаппахчытыгар дьылыйда, саастаа±а о´ох кэннинээ±и
оро²²о бµктэ.
Миитээскигэ аан оро²²о имиллибит
уба´а тириитин биэрбиттэригэр сыгынньахтаммакка эрэ сытта. «Тахсар ааны туора
ма´ынан олуй», — диэбиттэрин толорбото,
сымыйанан о²орбута буолла. Та´ырдьа
кыґал±атыгар тахсыбыт курдук туттан тахсан,
атыгар тµ´эн ойутан хаалыан ба±арталаата
эрээри, аргы´ын мээнэ быра±ан кэби´иэн
санаата кэлбэтэ. Утуйар кэлиэ дуо? Мээнэ хара±ын килэччи к³р³н, тыа´ы-уу´у
и´иллии, барыттан бары дьик-дьах буола
сытаахтаата. О´ох уота с³±µрµйэн, кы´ыл чох
чараас µрµмэ курдук саппа±ынан бµрµллµµтэ,
хоно´о боломуочунай хара²а±а ма²ан баккыта турта²наан хаппахчыга киирэн эрэрэ.
Сибигинэ´эн кэпсэппэхтии тµ´ээт ыгыта
тµсµ´µµ, туту´уу-хабы´ыы уу чуумпуга
бу баардыы и´илиннэ. Ол икки ардыгар
эр ки´и ку´а±ан ба±айытык си´ин µ³´µн
тартарда, хайдах эрэ тµгэхтээх ба±айытык
ха´ы²ырайда, ону кытта тэ²инэн туох
эрэ уба±ас чаллыр±ыыр тыа´а тохтоло суох
и´илиннэ!
Миитээски тохтоло суох ойон тураат, та´ ырд ьаны былдьаста. Таарыйа,
туора олуур ма´ы илдьэ тахсыбытын аан
тутаа±ыттан сиргэ тирээбиллээн хатаабыт
са±а сананна. Атыгар а±ыйахта ойон тии
йэн, ы²ыырга хатана тµстэ. Ата уйу´уйбут,
дьиксиммит, биир кэм ³р³ м³хс³ сылдьар.
Миитээски сылгыга µ³рµйэ±э бэрт буолан
эрэ ы²ыырыгар и²нэн хаалла. Бу кэм²э ким
эрэ, ынырык ба±айытык ха´ыыра-ха´ыыра,
хал±аны и´иттэн сµрдээх кµµскэ кимиэллээхтик анньыалаата. Ону тулуйумуна, хал±ан хайа
хаппыт эргэ мас тутаа±а ыыра баран, хайдан
туллан тµстэ. Ону кытта тэ²²э аан тэлэллээтин — ки´ини курданарынан µрдµктээх,

т³гµрµк бы´ыылаах, а²аара кы´ыл, а²аара
кµ³х уот м³лб³´µс гына тµстэ!
Миитээски кыайан сµ³рэ тарпатах, ата
бааллыбыт к³нт³с быатын бы´а±ынан бы´а
сотоотун кытары ата турбут сириттэн туос
б³т³р³²µнэн тµ´эн туйа±ын тыа´а битигирии тµстэ. Уот холло±ос ситиэхчэ сиппэккэ
кэннилэриттэн сирдьигинии субуруйда. Ол
и´эн, ³сс³ саастаах дьахтар куола´ынан
са²арар са²алаах буолла:
— Хара тµ³кµнµ маа±ын урут тµ´эн
тутан кэбиспэккэбин эккирэтэ оонньуу сырыттахпын даа!!!
Уол ³й ылан, и²э´этигэр тирэнэн туран, эргиллэ тµ´ээт, бы´а±ын уот ортотун
диэки элээртэ. Туох эрэ ис хо´ооно суох
«хоох!» диирдии ку´аахан са²аны кытта
холло±ос уот симэлис гынан хаалла...
Ат соруйтарыыта суох к³с кэри²э
сири му² тыынынан, туос б³т³р³²µнэн
тµ´µнээхтээтэ. Ол тухары Миитээски хара±а
кэтэ±эр да аны уоту к³рб³т³. Ат устунан
сиэллэ, онтон хаамыыга к³ст³. Уу чоккурас
буола тиритээхтээбит. Миитээски уоскуйан,
куттаммыта аа´ан, атын а´ынан тµ´эн сатыылаата. Тэ´ииниттэн сиэтэн хаамта.
Халлаан сырдаан, от-мас µчµгэйдик
к³ст³р. Хаар-ха´ы² тµ´эн, тула туох баар
барыта ма²ан кырыанан бµрµллµбµт. Тымныы к³й салгы²²а ат да, ки´и да тыыннара бур±а²ныыр. Миитээски дьагдьайа
бы´ыытыйан, то²мутун а´араары, хаамыытын эбэн биэрдэ. Кµµскэ хааман сотору
ирдэ.
Кµ´µ²²µ кµн лаппа ³р³ ойбутун кэннэ
тиийиэхтээх сирдэрин, нэ´илиэк у´ук сытар б³´µ³лэгин буллулар. Миитээски бы´а,
ханна да туораабакка сэбиэт хонтуоратыгар
сиэллэрэн тиийдэ. Сэбиэт уонна холкуос
бэрэссэдээтэлэ иккиэн бааллар эбит. Дьэ,
манна Миитээски туох баарын барытын
си´илии кэпсээн биэрэн дьоннорун улаханнык со´уталаата.
Анараа дьон итэ±эйиэхтэрин да,
итэ±эйимиэхтэрин да билбэт буола булкулуннулар. Айа±алыы сатаан, олохтоох
начаалынай оскуола сэбиэдиссэйин Испирдиэн Лэгэнтэйэби´и ы²ыртаран а±алан,
Миитээскигэ икки´ин кэпсэттэрдилэр. Ол
да ту´алаабата. Миитээскини бары да о±о
эрдэ±иттэн µчµгэйдик билэллэр. Бу уол
туос сымыйаны хайдах да кэпсиэ суохтаах.
Ол эрэн, улуус боломуочунайын, тµс-бас
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дьулаан
ки´ини, абаа´ы сиэбит µ´µ диэ±и эмиэ да
сатамньыта суохха дылы. Били²²и буоллар,
улуус салалтатыгар эрийэн, барытын тыллаан
биэрэн баран, милииссийэ, борокуруор кэлэрин кэтэ´эн, хам бааччы олоруо этилэр.
Оччолорго буолла±ына сибээс диэн отой
да суо±а, онон ким²э найыланыа² баарай?
Хайа, бµтµн улуус боломуочунайын имниин
сµтэрэн баран быар куустан олоруо² баара
дуо? Дьэ, ону ба±ас ким да ³йдµ³ суо±а,
т³б³л³рµттэн сээн диэн имэрийбэттэрэ чахчы. Сµбэнэн µ´µ³ буолан, ол бала±аннаах
³т³хх³ айанныыр буоллулар. Оччотоо±у дьон
бы´аарыы ылыныахтарын эрэ кэрэх. У´атакэ²этэ барбакка эрэ чэйдээт да, тµ´µнэн
кэбистилэр.
Јт³хх³ кµн киириэ быдан иннинэ, сырдыгы батта´а тиийдилэр. Эргэ бала±ан олох
да уруккутунан, ким да сылдьыбыт, хоммут
сибикитэ суох. К³мµс сирэйдээх мааны
ы²ыыр бала±ан иннигэр, эргэ кµрµ³ кырамтатын µрдµгэр сытар. Бэрэмэдэйдээх та´а±ас
аттыгар турар, бµµс-бµтµн. Туга да сµппэтэххэ
дылы. Иккис ууламмыт испиирдээх бытыыл
ка кытта баар. Миитээски ада±алаах атын
алаастан сылгылаан сиэтэн а±алла. Ат а´аан,
сынньанан абыраммыт. Эргэ хотону, самнайбыт ампаары, си²нэн хаалбыт µµт µгэ±ин
кытта сирийэн к³рдµлэр да кими да, ки´и
бол±омтотун да тардыах айылаа±ы тугу да булбатылар. Санааларыгар, ³т³х са±атынан тыаны тараахтыы хааман к³р³н да мэлийдилэр.
Хара²арыыта аттарын миинэн, боломуочунай
атын сэтиилэнэн дьиэлэрин быстылар. Ким
да санаата кэлэн, иччитэх, ³сс³ абаа´ылаах
бала±а²²а хонуон ба±арбата.
Миитээскини икки сылы бы´а улуус
киинигэр ы²ыран ылан, доппуруос µ³´э

доппуруос тµ´эрэн сорун сордообуттара.
Онноо±ор биир сырыыга милииссийэ начаалынньыга тойон хаайа сытан му²наабыта.
— Ки´игин ³л³р³н бара²²ын, би´и
гини, акаарылары, була²²ын ол-бу абаа´ы
ту´унан дой±охтуугун! Би´иги, хомуньуус
тар, эн абаа´ыгын итэ±эйбэппит. Јлµгµн
ханна кистээбиккин экчи ыйан кул! — диидии кµргµйдµµрэ, остуол сирэйин сутуруктуура.
На´аа салыннарбыта, самнарбыта. Ол
эрэн, Миитээски хайдах о²орботох ыар
буруйун бэйэтигэр ылыныай? Аны туран,
майгыта к³н³т³, судургута. О²орбото±ун
сымыйанан бэйэтигэр ылынар ту´унан санаан да к³рб³т³. Силиэстийэ ыытааччылар
да элбэ±и билбит-к³рбµт дьон буоллахтара.
Миитээски сымыйалаабатын, албыннаан кубулдьута сатаабатын к³р³лл³р³. Т³´³ да ылыныах курдук гынналлар да, сурукка киллэрэн,
абаа´ыга тµ´эрэн, дьыаланы тµмµктµµллэрэ
сатаммат этэ. Аны, боломуочунай ойо±о, хотун хаан дьахтар, Миитээски кэлбит сура±ын
и´иттэ да, булан ылан, эккирэтэ сылдьан
араастаан µ³±эрэ, тыл киэнэ эгэлгэтинэн
кырыыра-таныйара. Хата, уол табыллар
быатыгар, дьахтар бэйэтин тэ²нээ±ин булсан
эргэ тахсан абыраабыта. Онон уо±а-кылына
намыраан, Миитээскини сойуола´арын бырахпыта.
Кэлин Миитээски ыал буолан, кэргэнэ
о±о б³±³тµн т³р³т³н, нэ´илиэгэр ытыктанар
ки´и буолбута. Бу тµбэспит тµбэлтэтин туох
эрэ ынырык тµµл курдук саныыра.
Боломуочунай буолла±ына сирдээн тимирбитэ, халлааннаан к³ппµтэ биллибэккэ
соннук сурахтыын сµппµтэ.
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Иирбэ-таарба санаалар,
ИэрэІ-саараІ толкуйдар,
Иэмэ-туома саІалар,
Илэй-балай этиилэр,
Тиэри-маары тµмµктэр,
ТµІ-таІ ійдібµллэр
Кµірэйэннэр бу сиргэ
Киирээччилэр киґиэхэ,
Кµллэртииллэр эмискэ,
КірµІ-аа±ыІ дьээбэ±э.

***
Ыраахтан киґини кірін, Кµннµк о±онньор µірэр,
сэргэхсийэр:
— Киґи иґэр!
Онуоха хардаран бар дьоно барахсаттар эндэппэтилэр:
— Иґэр киґи...
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***
Уол кыыґы таптыыр да таптыыр. Кыыґын туохха
холуон, тэІниэн билбэт. Этэр:
— Кини Сирбит симэ±э!
Ону кыра±ы харахтаах бар дьоно быґаараллар:
— Киґи сирбит симэ±э...
***
Холкуос уопсай мунньа±а.
Ата±а ыарытыйар ферма сэбиэдиссэйэ туран, ат
кірдіґір:
— Ґлэбин сатыы сылдьан дьаґайарбын аастым.
Хаамарбар улаханнык эрэйдэнним — тµµн ийэ±э утуппат
да буолла. Онон, быйылгы кµіххэ миигин аттаатаргыт
абырыах эбиккит...
Саала иґэ кµлсэн ньиргийэ тµґэр.
Бар дьонноругар улгум, суґал барахсаттар ірµµ баал
лар:
— Тыый, ол мэґэйдиир буолла±ына, аттыы
охсуоххайыІ!
Бэрэссэдээтэл сібµлэґэр:
— Бу киґибитин, кырдьык, аттаатахха табыллар,
саатар, тµµнµн нус-хас утуйан уоскуйуох этэ.
Хонуу биригэдьиирэ утарсар:
— Суох-суох, ат а±ыйах. Ол сайылык дьахталларын
аттаммакка сылдьан кэрийэрэ ордук буолуо...
— Оннук-оннук. Дьахталлар эрэйдээхтэр буорайар
буоллахтара дии...
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Г а в р и л А л е к с е е в и ч
НЕУСТ Р ОЕВ-Ноо Хабы
рыыс Уус Алдан Тандатыттан силис-тымыр тардар.
1972 сыллаахха оскуоланы
бµтэрэн, армия кэккэтигэр
сулууспалыа±ыттан илиикµµс µлэтигэр эриллибит.
Дьокуускайдаа±ы култуура
µірэ±ин Јктімніі±µ салаатыгар байаанньыт идэтин
ылан, кулуупка µлэлии сылдьыбыта.
Хоґоону о±о сааґыттан
суруйар. Бастаан оройуон,
онтон 1977 сылтан оччотоо±у
«Эдэр коммунист», «Кыым»
хаґыаттарга дірµн-дірµн
биллэн барбыта. Е.П. Жирков тэрийиитинэн 2003 сыллаахха ыытыллыбыт Ийэ
дойду туґунан ырыаны айыы
кµрэґигэр «Омоон суол» диэн
ырыатынан кыттан бастакы буолбута.
Билигин Дьокуускайга
олорор, µлэлиир. Тµірт о±о
а±ата.
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***
Кµлсµµ іссі сэтэрдэ,
Кµргµімµнэн ньиргийдэ,
Бэлэс тэІІэ тµґµстэ,
ТыІа кытта иэрийдэ,
Быара суохтук бардылар,
УІа-таала сыттылар,
Ыстаан иґин буоратар
Тыаґы ыыта сыстылар...
***
Киэґэ, утуйуох иннинэ, Аана кэргэнигэр Байбалга µлэґэр:
— Сарсыарда миигин эрдэ туруораар.
Ґµтµ умуґахха угаар.
Телевизор кірі олорон, Байбала «ээх»
диир.
Ааната лаппыйан чиІэтэр:
— Умнумаар, хайаан да туруораар эрэ.
— Сіп. Ґµккµн уган баран туруоруом.
— Суох, до±ор. Бастаан туруоран
бараІІын угаар.
Байбала іссі µірэр:
— Оннук-оннук сэгэриэм. МаІнай
туруоран бараммын µчµгэй µлэ±и толорон
бі±і.
***
— Уйбаан, бу кэнники уонтан тахса
сылга эн, со±уруунан-хотунан µірэх-µірэ±и
бараатыІ, ій-мэйии бі±ітµн иІэриннэ±иІ.
Уґун санаалары санаталыыр, киэІ ыырдары ырыІалыыр киґи, эт эрэ: олохпут то±о
кіммітµй?
— Ээ, ити — быґаарыыта судургу.
Биґигини бытыктаахтар салайбаттар — ол
иґин. Урут бытыктаахтар дьаґайар эрдэхтэринэ саІаттан-саІа сайдыылаах олоххо
киирэн иґэрбит. Санаан да кір — Уордаах
Уйбаан, Улуу Бµітµр, Ньукулай Торуой,
Элиэнньин, Ыстаалын бытыктаахтар этэ...

***
Барабыай чыычаах ымыыга кэлэн
сураґар:
— Дьµігэм ымыы, эн кэм култуура±а
чугас киґи, билэн эрдэ±иІ, этиий: ити
кµірэгэйбит норуодунай буолбута сіп. Оттон
кэ±э, то±о, эмиэ оннук ааты ылла?
— Оо, дьэ, дьµігэм, хайдах ійдіібіккµн,
ол кµірэгэй эрэйдээх хонууга-толооІІо ыллыыра тыалы кытта тыал, салгыны кытта
салгын буолан сууйуллан иґээхтиир буолла±а
дии. Кэ±эІ барахсан тай±анан-тыанан
ыраахтаа±ы чугас эргимтэтигэр сылдьан,
кинини уруйдаан-айхаллаан, ал±аан туо
йар ээ. Сура±а, іссі, «Аар тай±а маанылаах
ийэтэ» диэн килбиэннээх ааты ылаары
сылдьар µґµ... Эмиэ да сіп ээ. Онноо±ор
тураах бу саас «Култуура туйгуна» буолбута
дии. Дьµігэм, ити сураґарыІ сіп, санаа±ын
тµґэримэ, бу кыахтаах былаастаах тай±а
баартыйатыгар киирдэргин, ба±ар, эн да
«вора бей» диэн сааттаах аатыІ умнуллан
«быраапсай» чыычаах буолуоІ этэ.
***
— Тукаам, Айаал, миэхэ эт эрэ, µчµгэй
а±а диэн кимий?
— Ґчµгэй а±а диэн уон сыл устата сынньаммакка эрэ, саадка о±о таспыт дьээдьэни
этэллэр.
— Оттон, тоойуом, µчµгэй ийэ диэн
баар дуо?
— Баар. ХотоІІо буолбатах, хонтуора±а
эбэтэр ма±аґыыІІа µлэлиир мааны да мааны
чµічэ...
***
— Солкуобайы у´ун дииллэр... Сороххо
у´уох бы´ыыта биллибэт. Хата, кылгас курдук. £рµµ туохха да тиийбэт.
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Бэрэссэдээтэлэ хардарар:
— Ууну буолбакка...
—Сµіґµ эрэйдээх, биллэн турар, эмиэ
уутун иґиэ±э. Оттон мин, киґи буолла±ым,
буоккатын иґиэм этэ... Онон эн миэхэ наґаа
айаатаама — хайабыт сµіґµтэ-киґитэ іссі
биллибэт...

***
Ґчµгэй куґа±ан дэтиитэ,
Куґа±ан µчµгэй буолуута,
БµгµІІµ олохпут кістµµтэ,
Баар о±о тылыгар быґыыта.
БаалаамаІ, кинини хотордуу
Билэрин, ійдµµрµн эппитин,
Сахалыы эрээри, омуктуу
СаІа тыл, сиэр-майгы кимпитин.
***
МаІнайгы уруокка:
— О±олоор, билсэн кэбиґиэххэйиІ.
Мин эґиги саІа учууталгыт Иван Иванович
Куобахчаанап диэммин. Билигин ыстаараста,
баґаалыста, тураІІын кылааґыІ о±олорун
араспаанньаларынан биир-биир билиґин
нэр эрэ.
— Сіп. Ыстаараста — мин, Бірілµµрэп
диэммин. Аттыбар Айалыырап, салгыы
Туґахтыырап олороллор. Ити инники
Тоґуурдуурап Саалаахаптыын, кэлин эрээк
кэ Кµрэтиикэп Айдаараптыын, ол ніІµі
Ґµртэлиирэп Кµійээччикэптиин, со±уруу
эІээргэ Сохсолуурап, хоту диэкинэн Хандаалап уонна аан аттыгар Собакин олороллор...
***
Биґиэхэ норуот оло±ун тупсарарга
харчы кырыымчык, ірµµ да суох аатырар.
Ол эрээри, µрдµк хамнаска уонна µрдµк
биэнсийэ±э то±о эрэ дэлэччи тиийэр.
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***
Кэргэммэр кэлэн 80-нун лаппа ааспыт
кырдьа±ас эмээхсин билигин да±аны Пушкин, Лермонтов уонна саха µгµс поэттарын
хоґооннорун умнубакка ійµттэн аа±арын
сі±ін кэпсиибин.
Киґим хардарар:
— Бэрди, а±ыс уонтан тахса сылы быґа
нойосуус µірэттэ±э дии. Киґи эрэ аа±аа
ини...
***
Мунньахха боропсойуус бэрэссэдээтэлэ
баргыйар:
— Моттойоохоп, эн то±о арыгыны
иґэ±иний? Киґигин дуу, сµіґµгµн дуу, бу?!
Остуораґа хоруйдаґар:
— Тойонуом, биир бытыылка ууну
кытта буокканы таллардаллар, эн хайатын
иґиэІ этэй?

***
Арыгы иґэ олорон, Баґылай до±оругар
кэпсиир:
— Биґиги дьукаахтарбыт киэІ-халыІ
аймахтаах, о±о-уруу туох да баґаам барахсаттара, сиэн µіґэ сиэн, іссі хос-хос сиэн
да µгµірµ бадахтаах... Ойо±ум сібµлээбэккэ
ньиэрбэтэ-тириитэ баранан, сµбэлэґэн бараммыт, барыларын іліртіірµ сылдьабыт.
— Тыый, бµтµн айма±ы-айма±ынан
эстэххитинэ, баскын хас буоларый?
— Ээ, до±ор, куттаныма — таракааммытын этэбин...
***
Дьµігэлиилэр кэпсэтэллэр:
— Эрим испэккэ кэллэ±инэ, улахан
µірµµ. Ол кµн — мин дьоллоох кµнµм.
— Оттон иґэн кэллэ±инэ?
— Оччо±о уочарат уларыйар — аны
кини дьоллоох кµнэ буолар. Ґірµµ киниэхэ
кіґір...
***
Биґиги армиябытыттан аан дойдуга
бары куттаналлар. Онноо±ор іссі кµµскэ
— бэйэбит 18-тан 27-гэр диэри саастаах
уолаттарбыт...
***
Билигин халыІ хармаан — µрдµк µірэх
дипломун эрэллээх уйата. Јйдііх эбэтэр
акаары да сиэбэ буоллун — кини ону араар
бат буолбут.
***
— Туох барыта кыраттан са±аланар.
Таанньа бастаан саллаакка эргэ барбыта.
Онтон эпписиэргэ тахсыбыта. Билигин генераллыын холбоґоору сылдьар.
***
— Дьахтар эр киґитээ±эр µчµгэй мээрэйдьит. Кини сантиметры эр киґитээ±эр
быдан чуолкайдык билэр...
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***
«Дьон айа±ын саба туппаккын» дииллэр. То±о да, саба сатыыллара буолла — тµІ
былыргыттан µтµмэн µгµґµ «мэІиэстибит»
ол айах хаппахтанна±ына сиргэ олох эстиэх
кэриІнээх. Онон аґа±ас сылдьара, эмиэ да,
ордук курдук.

***
— А±аа, арыгыґыт диэн кимий?
— Нохоо, арыгыґыт диэн алкоголик.
Кини, холобур, ити эркиІІэ ыйанан турар
икки ойууну µс ойуу гынан кірір буолар.
— Сіп, а±аа. Оттон ити эркиІІэ биир
эрэ ойуу баар ээ...

***
— Тугу µлэлиигиний?
— Ээ, кµн аайы араас этиґииниохсуґууну, таптаґыыны-кµµґµлэґиини,
ілірсµµнµ-іґірсµµнµ, іссі арыгы-наркотик
до±уґуоллаах мафиялары харыыта суох
хада±алаан, бар дьону аралдьытар дьарыктаахпын.
— Тыый, эйигин суукка биэриэххэ баар
эбит...
— Эс, киномеханикпын ээ, мин! Јссі
µтµілээх µлэґиппин.

***
Мин сэттэ сыл устата биирдэ да табах
тарпата±ым, арыгы испэтэ±им, дьахтар
даабата±ым, буруйга-сэмэ±э тиксибэтэ±им.
Онтон оскуола±а киирбитим...

***
— Эн сааґыІ хаґый?
— Эдэр киґи, дьахтартан сааґын ыйып
паттар.
— Оттон эн эмээхсиІІин дии.
— Эмээхсин да дьахтар буолбатах µґµ
дуо?
— Ээ, оччо±о, эн кыыс буолла±ыІ...
***
— До±оор, эн ойоххун тіґі таптыыгыный?
— Таптаан бі±і. Ыраата бардахпына мууґун-маґын, хотонун кірµµтµгэр
кіміліґіір диэн ыалбар Ылдьаа±а этэн
барааччыбын. Кэлэрбэр, онон, ойо±ум барахсан сынньанан сµрдээ±ин µірэн-кітін
тоґуйар...
***
Дьµігэлиилэр кэпсэтэллэр:
— Эрбин мµнµµтэ±э да со±отохтуу хаал
ларбаппын — биир да уґун ырбаахылаа±ы
сµгµн аґарбат.
— Уой, хата, миэнэ оннук буолбатах
— аттыгар сыгынньахтанан баран сытабын,
кэтэґэбин да тірµт кыґаллыбат, бол±омтотун
уурбат...

***
— А±аа, сыбаайба±а кийиит кыыс
та²а´а то±о муус-ма²ан буоларый?
— С³п ээ. Дьиэ±э-уокка туттуллар
бытовой техника барыта ма²ан ³²н³³х
буолар.
***
— Дьахталлар барахсаттар хайдах
у²уохтаах-и²иэхтээх эр ки´ини ордук таптыыллара буолуой?
— 50-55 см улаханнаах, 3-3,1 киилэ
ыйаа´ыннаах эр ки´ини. Олус кµµскэ таптыылларын та´ынан, бары хаппырыы´ын
барытын эндэппэккэ толороллор. Ону µірэх
дакаастаан бµтэн турар. Онтон улаата тµстэ
да, эр ки´и обургу араас дьээбэтэ-хообото
быгыахтаан барар буолла±а...
***
О±о саада. Иитээччи дьахтар о±олортон
ыйытар:
— О±олоор! Ким ахсааны 10-²а диэри
билэр илиигитин ууну² эрэ. С³п. Хайа, Вова,
то±о илиигин ууммаккыный?
— Ээ, мин 10-тан ордугу билэбин ээ.
— Тыый, Вова, чэ, оччо±о 10-тан салгыы доргуччу аа±ан и´итиннэр эрэ.
— С³п. Уон, кулут, хотун, тойон, туус...
Ити диэн ³сс³ кырата, мин «очукуо±а» диэри
барытын билэбин. Балтым Сардаана «ду
раакка» эрэ диэри билэр.
***
Тапталы аа´ар, бµтэр дииллэр ээ. Оннук
да буолуо. Таптал син биир харчы курдук —
кµн аайы наада.
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Дьээбэ-хообо
***
Вова сэ´эргиир:
— Эдьиийбин Сибиэтэни оскуолаттан
«иккини» ылан кэллэ±инэ, ийэм та´ыйар.
Ол гынан баран, µнµр ийэбин а±ам та´ыйда.
Бука, ампаартан ийэм оскуола±а сылдьан
µ³рэммит кµннµгэр олус элбэх «икки» баарын булла±а буолуо.

***
Мунньахха к³рµллэр боппуруостар:
1-нан, остуорас Моттойоохоп дириэктэр
Бастаахап µлэтигэр баар кэккэ итэ±эстэри
а´а±астык ыйыыта;
2-нэн, остуорас Моттойоохобу µлэтиттэн
ууратыы.

***
— Ма±а´ыын хатыылаах, кулууп
кµлµµстээх, оскуола сабыылаах, балыы´а
µлэлээбэт, о±о саада харантыы²²а турар,
хонтуора±а эмиэ ким да суох. До±ор, бу
б³´µ³лэккитигэр биир эмэ µлэлиир тэрилтэ
баар дуо?
— Дьэ, баар а±ай! Милииссийэ±э тиийэ
сырыт. ¥лэлии олорор буолуохтаахтар.

«Ойбоннор»
(Эбэтэр биир тыл уон дэгэт к³рµдьµ³стэрэ)

Кўрўлгэн - 2010-1

***
А±ата 16 саастаах уолун дьарыйар:
— Оо, дьэ, ки´и б³±³т³±µн. Былыр эн
сааскар µтµ³ дьон учуутал, онноо±ор полк
хамандыыра буолаллара... Холобур, Гайдар.
— А±аа, оттон эн сааскар µтµ³ дьон
бµтµн империялары тэрийэллэрэ уонна салайаллара... Холобур, Наполеон.
***
Урут олоххо мас хайдыбытын курдук
кіні дьоннор бааллара µґµ. Билигин олоххо киґи барыта сатаан хайдыбат эриллэ±эс
саастаммыт...
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Ааттаах киґи Анньыы´ын
Алыс сытыы анньыытын
Анньар кµµ´э астыгын
Ахта саныыр кµнµс-тµµн...
Ойбон ханнык буолара,
Ону хайдах тэ´эрэ —
Остуоруйа омуна,
Олох дьээбэ кэпсэлэ.
Биэрбэт Биэрэ биэлсэрдиин
Былырыы²²а диэритин
Быыска-арыкка тµбэ´эн
«Бэрсэр-ылсар» буолара.
Кэчигирэс тиистэрдээх
Кэтириистиин иккиэйэх
Кэрии тыаны чинчийэр
«Кистэлэ²нээх» эбиттэр.

Дьээбэ-хообо
«Айааґаабыт» сурахтаах —
Алтарахтыы хаамтарбыт.

На±ыл, бытаан туттуулаах
Наскылдьыйар Натаалыын
Ньимиликээн алааска
«Ньургуґуннаан» турардаах.

Дьэлтээри²ниир дьэтигэр
Дьиэрэ²кэйдиир Дьэбдьиэни
Дьэдьэн µµммµт сылыгар
Дьэргэ²нээбэт «оІоорто».

Уурбут-туппут чочуонай
У²уохтардаах Уляны
Уран уо´ун «уулуурун»
Уойка уоран к³рбµтэ.

Мыла ма²ан сирэйдээх
Маталдьыйар Мааппа±а
Мара хотон кэтэ±эр
Маа´а кыы´ы «айбыта»...

Олох «айыы киригэр»
Отой сыстан кірбітіх
Оппуруоґа муІнаа±ы
«Охторбута» дэґэллэр.
Окко, ааспыт сайыІІа
Отуу тµгэх муннугар
Оруобунай Оруоґа
Оонньуур уо±ун «ханнарбыт».

Арах-арах, кэби´иий,
Анньыы кµµ´э айбытын
Анаардахха букатын
Алта а²аар миллиард
Араас дьээбэ кистэллэр
Арыллыахча курдуктар...

Ордуос, татым майгылаах
Огдоо кыыстыын бу кµґµн
Ойуур µіґэ тµµн µіґэ
Отон аґы «кэґэппит».

Онон, кэбис, до±оттоор,
Онус тиэхэ мэтириэт
Оонньуубутун бµтэрдин —
Остуоруйа о²ордун!

Алта былас хардыылаах
Ахсым, тиэтэл Аананы
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"Дьээбэрэµ-2009" кєр-кўлўў
тўЇўлгэтин ааттааіа
Aлександр ПОПОВ ойуулара

126

МҐЧҐК

127

Кўрўлгэн - 2010-1
МҐЧҐК

128

