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Николай МИЧЭЭР

Сахалыы саІалаах буоларга...
Сахалыы саІалаах буоларга —
Сахалыы µгэґи тутуґан,
Санааны сайгыччы саІара,
Сааґылыы, саамылыы сылдьыахха.

Сур тыыннаах суґумнас тымныыга
Сул тыаны быыґынан тыргыллар
Суол устун сыґыыттан от тиэйэр
Сыар±алаах айаны таптыахха.

Сайылык алааґын тыатыгар
Сай ыллык омоонун батыґан,
Сайа±ас ырыаны дуоратан,
«Сайдаґа» хаамары таптыахха.

Сахалыы уус тыллаах буоларга,
Суорарга, айарга-тутарга —
Сµгэ±ин кылааннаа кыл тааска,
Ох тылгын сытыылаа тылбааска.

Сахалыы чіл тыллаах буоларга —
Сахалыы саІаран кµппээрдэ,
СаІаны арыйан кµндээрдэ,
Салайа-дьаґайа сылдьыахха.

Саха диэн ааппытын ааттатар
Сахабыт дойдута барахсан
Сандаара сайдарын туґугар
СаІарыІ сахалыы саІанан!
Јлµіхµмэ, II Ніірµктээйи.
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Наталья МИХАЛЁВА-САЙА

Аа±ааччыбар
Эйигин мин билбэппин.
Оттон Эн миигин — билэ±ин.
Хара±а суох ырыаґыт кэриэтэ
ХараІа µіґµттэн мин тиийдим Эйиэхэ.
Эн, ба±ар, эрэйбит буолуо±уІ миигиттэн
Аламай ыралаах алгыстаах ырыаны,
То±ойтон то±ойго Эн суолгун тобулар
Дьоґуннаах суолталаах толомон тойугу.
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Наталья Владимировна
МИХАЛЁВА-САЙА Сунтаар

Тµбэйиттэн тірµттээх. 1994
сыллаахтан СР Суруйааччыларын сойууґун чилиэнэ.
Хабаровскайдаа±ы култуура
институтун бµтэрбитэ. Сунтаар оройуонун култуура±а
салаатыгар уонна улуустаа±ы
хаґыакка, телевидение±э эрэдээктэринэн µлэлээбитэ. Саха
сирин олохтоохторо Сайаны,
хомо±ой хоґоонунан, ыллам
ырыаларынан, кэрэхсэбиллээх
кэпсээннэринэн эрэ буолбакка,
«Саха» НКИК «Кэпсиэ» уонна
да атын киэІник биґирэнэр,
ча±ылхай биэриилэринэн µчµ
гэйдик билэллэр.

Бука диэн баалаама, мин санаам куруґун,
Мин тустаах оло±ум туоґута буолбуккун.
Мин µірµµм, хомолтом толбоно кустуктаах
КистэлэІ халлааным Айыытын таайбыккын.
Бука диэн баалаама, эйгэ±эр киирбиппин,
Эйигин билбэккэ илиибин ууммуппун,
Эйигин кірбіккі сµрэхпин аспыппын,
Эйигин кытары бу барсар буолбуппун...

Поэзия. Петербург
Сµдµ да музыка и´иллэр.
Сµргэбин тµгэ²²э к³т³±³р...
Сµµ´µнэн чµмэчи уотугар
Сµтµгµн булуохтуу долгуйар...
Б³т³рбµµр боро² таас уоруга.
К³мµс дуй килбиэннээх эркинэ.
Болоорхой сиэркилэ дири²эр
Тимирбит сарыысса кµлµгэ.
Аптека та´ыгар биир банаар
Хас µйэ Неваны сырдатта,
Бу Хара Ґрэххэ кы´ыл хаан
Тохтубут а´ыыта ааспата.
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Курулуу тохтор
Кумах суол устун
Тирэхпин булбакка
Тиэтэйэн и´эбин.
Курдары охсор
Курас тыал утары
То±отун билбэккэ
Тургуутуу турабын.
Самнары баттыыр
Салы²наах салгыны
Санаам кµµ´µнэн
Сай±ыы сатыыбын,
Тумнары тууйар
Туманнаах кы´ыны
Тулуурум кµµ´µнэн
Тургута сатыыбын,
Та²нары хайы´ар
Та²ара хара±ын
Талааным кµµ´µнэн
Тарда сатыыбын...

Тыла суох куолакал кэриэтэ
Лµ²кµрэ и´ийбит дьикти дьиэ
Ытыыр дуу, ыллыыр дуу фонтаанын
¥рдµгэр — ол дьахтар Мэ²этэ...
¥рµ² тµµн суор±анын бµрµммµт
Бу куорат тµµлµгэр мин киириэм,
Араама и´игэр чу²куйбут
Хас биирдии генийгэ ыалдьыттыам.
Тохтуу тµс... Музыка тыа´аатын.
Муннукка та²ара нуктаатын.
Оттон мин Эн мааны санныгар
Тайаммыт бу илиим чэпчээтин.

Сахам сирэ
Бу олоххо мин айыллыым
Кута тµспµт сирин ыллыым,
Сахам тылын хатыламмат
Кэрэтинэн иэйэ тыллыым...

Тиллии

Сахам сирэ, Сахам сирэ,
СардаІалаах ааккар кытта —
Хаардаах дойдум сылаас тыына,
Улуу таптал уоспат кµµґэ!

Таґырдьа хаар маІхайарыныы,
Мин санаам толооно — санньыар.
Кэриигэ мас хараарарыныы,
СарсыІІым — іІі суох барыар.

Сахам сирэ, мин ырыабар,
Мин иґирэх эппит тылбар
Эн тойугуІ дуораан кута
Иґиллибит буолла±ына,
Айар саргым кынатынан
Айыым сирин алгыы кууґуом,
Сахам килбик майгытынан
Аргыый кистээн дьоллоох буолуом...

Ол хаардаах толоонум
Хабыллар ортотун —
ЧоІкуйа кырыарбыт
Бала±ан сµрэхпин —
Сµµс саастаах
Сµдµ эмээхсин
СµІкэн кµлµгэ
Иччилиир.
Муус кыаґаан
Хамсаабат батта±а
Тµірт муннук
ЧэІигэр тайанар.

Сахам сирэ... Мин халлааным
ХараІарар тµгэнигэр
ҐІэр кµµґµм, µрµІ кµнµм
Эн буоларгын эрэ ійдµім,
Эйигиттэн ордук курдук
Эгэлгэлээх кытыллартан,
Эн тымныыгар хаарыллаары,
Эмиэ тиийэн кэлэ туруом...

Иннигэр — сойбута ырааппыт
Кімµлµік айа±а
		
хараарар.
Аттыгар — хайыта таІхайбыт
Кытыйа тµгэ±э
		
аІхайар.

Сахам сирэ. Бу тылларга —
Хомус иэйэр дьµрµскэнэ...
Мин сµрэхпэр кэлэн иІэр
Добун долгун дор±оонноро...

Билбэтим — ол хамсаабат хартыына
Хаар баттыктаах ыар тыына
Уонна чоІкуйа кырыарбыт сµрэх
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Халлааным кустугар
			
маарынныыр,
Тулабар, дьэргэлгэн
			
тырымныыр!

Со±отох чуІкук бала±ана,
ЈІі суох тµµл буолан µідµйэн,
Санаабар то±о киирбиттэрин,
Сµµс саастаах сµдµ эмээхсин сибиэнэ
Ол бала±аны то±о иччилээбитин.

Хаачыр±ас тыаґынан хардара —
Хаар хоґоон толооммун толордо,
Сµµс саастаах эмээхсин тиллибит
Сµмэтэ чорооммор то±унна.

Биир µйэ курдук биир сыл...
Ґнµіхтээн ааспыт кµн-дьыл...
Сы±арыйбат сымара чаґы
Сыар±атын µрдµгэр тиэллэн,
Ааґар дуу, ааспат дуу улуу кэм
Аалыытын тыаґынан аа±ыллан,
ТаІнары сµµрдµбµт хааным
Тамма±а сµрэхпэр хараарар...

Манчаары
		
		

Манчаары тойугуттан

Хал±аным тыаґа хаахынаабакка,
Тµннµгµм кырыата ньол±оруйбакка,
Сайыммын саппа±ынан таайан,
Кµґµммµн іксµінµнэн ійдіін,
Амтана суох аґы илиим таґынан тардан,
ИмэІэ суох тµµнµ икки
			
сыттыкка µллэрэн,
Ол іІі суох тµµл олоххо улугуран,
БороІ кµлгэ ырабын суулаабытым,
Ньургуґун хайдах тылларын
			
умнубутум...

КірбµтµІ ханна
КіІµллээх Кырдьык
Икки хос кустук
Кістµµтµн курдук
Сир ийэ µрдµн
Симээбиттэрин?

¤ок!
Биллибэт тыын дуу,
Биитэр тыал дуу
БороІ кµлµ µргэІнэттэ —
Кµіх тілінµ кµлµмнэттэ!

Хаґаата да суох
Хаайыы баар.
Хатыыра да суох
Хандалы баар.

Икки тэІ кынат
Дайыытын курдук
Ким эрэ оло±ун
Чэпчэппиттэрин?

Биир ірµс устар.
Олох ірµґэ.
Бар дьонум арахсар
Икки кытылга:
Кырдьыгы таІнаран
КіІµллµк тыыммыкка,
Кырдьыгы саІаран
КіІµлтэн маппыкка.

Кімµлµік иІиэттэн ылла,
Эмээхсин имэ кэйдэ,
Кырыарбыт батта±а харааран,
Кыыс дьахтарга кубулуйан барда...
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Хара баттахпын сµлэннэр,
Хара сыар±а±а олордоннор...

Оо, оннук буолар
Санаа±а кыым са±ыллыыта,
Сµрэх тілін уотунан
Тигинэччи оттуллуута,
Хайыта хаппыт барыта
Хаттаан оґон барыыта,
Уйул±а уутугар умсубут
Улуу дьаалы уґуктуута!

УІа кытылга —
Кулугур куттаах
Кулут диэн аймах
Удьуора ууґуур,
Буруота уґуур.

Ол онтон муус кыаґаан
			
кыІкыныыр
Ырыата санаабар
			
лыІкыныыр,

ХаІас кытылга —
Аґа±ас куттаах
Айыы хаан аймах
Аргыары тулуйар,
Алгыґы а±алар...
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Кµн тахсар, кµн киирэр
Тµгэнин
Са±ахха тохтоппут
Ким да суох.

ххх
Манчаары...
То±о бу эн аатыІ
Долгутар бар дьоІІун,
Ґйэттэн µйэ±э
Ґрдэтэр эн дьиІІин?

Арай...
Бэлэхтиэ дьиктини
Ки´иэхэ — ки´и.

Хара банаар харахтаах
Хабыр халлаан харгыґа
МаІан былыт баарыстаах
Эн ыра±ын ыспатах.

Кµрµ² былыт кµлµгµттэн
Кµрэ²сийбит сир µрдµгэр
Кµлµмµрдэс уотун кутар
Кµн оннугар — кµн буолан!
Ыарык былыт ыгыытыттан
Ытыстыбыт ыгым тµµ²²эр
Ымай ыллык суолу ыйар
Ый оннугар — ый буолан!
Тµннµгµнэн элэс гынар
Тµргэн кэм²ин тµмµктµµргэр
¥йэлээ±и булан этэр
¥рµ² Айыы — кини буолан...

Хара буруй хаймыылаах
Хатан дьыл±а ыйаа±а
МаІан акка ба±алаах
ХаІыл куккун хаайбатах.
Хара баттал балыырдаах
Халыан олох дьалкыыра
КіІµл тыынар міккµірдээх
Тµгэннэргин кµійбэтэх.

Бэлэхтиэ дьиктини
Ки´иэхэ — ки´и.

Ол да иґин сµµрбэґис
Сµтµктэрдээх µйэ±э
Эн ааккыттан эрдийбит
Эр дьоннордоох этибит.

То±о?

Кырдьык уонна КіІµл бииргэ
Туругурбут оло±ун
Туруулаґан охтубут
Туруу дьонноох этибит.

То±о, то±о
Мин кынатым
Кыырай к³т³н
		
хаала±ыный,
Ким ыратын
¥³´э дайан,
Бу до±уурга
		
и²нэ±иний?

Бар±арыынан таґымныыр
Бардам тылы кітіхпµт,
Батыйаны килбэппит
БастыІ дьонноох этибит...
...Хара маска таґыллар,
Хара хаана халыйар
Кырдьык эмиэ КіІµлµн —
Манчаарытын — ыІырар...
Харах уута оґуордаах,
Хаппыт маска холоонноох
Тойон сэргэ до±орун —
МаІан атын — кэтэґэр...

То±о, то±о
Мин ³рг³´µм
£рµµ µрдµµ
		
µµнэ±иний,
Ким чыпчаалын
Аа´а баран,
Дьон одуута
		
буола±ыный?

***
Бу сиргэ, дьи²инэн,
Дьикти суох.
Дьыл±алыын м³ккµ´эн,
Кыайбыт суох.

То±о, то±о
Мин чолбонум
Чо±улуйа
		
тура±ыный,
Ким сулу´ун
Су´уктутан,
7

Уран алыба

Таммах сулус

Кµннээх тµµнµн
		
му²нуугунуй?

Таммах сулус ыйаммыта
Сарсыардаа²Іы халлааммар.
Тµµлµм саараан тохтообута
Кыламаным быы´ыгар.

Дьэдьэн саас
Кэриигэ хойутаан ситэн,
Кэмчиэрэ тэтэрбит дьэдьэн
Кэриэтэ мин кэрэ саа´ым,
Кэллэ±и², иэдэспэр кэйэн...

Тµµлбэр киирэн ыга куусту² —
То±о илэ кууспаккын?
Элэ тылгын тµµлбэр этти² —
То±о илэ эппэккин?

Тугу бу, тугу бу кµµтэн —
Минньийэ уулла±ын, кµнµм,
Кµіх былыт сыттыктыы сымнаан,
Мичээрэ µµнэ±ин, тµµнµм?

Кµ´µн к³мµс сэбирдэ±э
Эн ыллыккар тэлгэннэ,
Курус сайын сибэккитэ
Мин тиэргэммэр кэмчиэрдэ.

Билбэтим, ха´аа²²ы битим
Билигин, дьэ, кэлэн, туолуон,
Олохпор билбэтэх дьолум
Бу суолум ортото к³рсµ³н...

Сµµрбэ сыллаах кэтэ´ииттэн
Сµрэх хайдах тыыннаа±ый?
Тµµлгэ к³ст³р тµлэй дьолтон
Олох то±о матарый?

Турабын со±отох иэйэн,
Тунал±ан чуумпунан туолан.
Тэтэрэ минньийбит дьэдьэн
Кимиэхэ тиксиэ±ин таайан...

Сµрэ±им эйиэхэ тардыґар
Тапталга билинэн буолбатах,
Таптыыргар эрэнэн буолбатах —
Тапталы ырыанан кэриэстии,
Сµрэ±им эйиэхэ тарды´ар.

***
Хомолтобун бµ³бэйдээн,
Тµµнµн тµ³спэр би´иктээн,
Илин-кэлин кэби´эр
Илбиргэстээх киэргэллээн,
Хаамтах аайы кылырдыыр
Хайыр±астаах тыастардаан
Тµ´µлгэ±э та±ыстым,
Тµмсµµлэргэ сырыттым...

Ыйдаах тµµн тµннµкпµн ³²³йдµн,
Ы´ыах кµн тµ´µлгэ киэркэйдин —
Кистэлэ² µ³рµµнµ би´иктии,
Сµрэ±им эйиэхэ тарды´ар.
Эн кµнµ² µрдµнэн к³пп³т³х,
Аттыгар лабаа±а тµспэтэх
Мин дьолум туллугун биэбэйдии,
Сµрэ±им эйиэхэ тарды´ар.

Кўрўлгэн - 2010-2

Киэ´э кµнµм киириитэ
Хомолтобун к³рд³³тµм,
Хоруо буолбут сирэйин
Хоспор тµµнµн кэтэстим.

Дьыл±абын сырдаппыт тµгэннэр
Ха´ан да ³лб³³рб³т эбиттэр.
Ол и´ин, тапталы кэриэстии,
Сµрэ±им эйиэхэ тарды´ар.

Хомолтобун куоттарбыт
Хому´уннаах ол тµµнµм —
Хобдох майгым хотторбут
Холобурдаах мин кыайыым!
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Леди МУУС

Aхтыліан
Дьыл о±уґа «мин кµінтµµр кэмим, мин
тыыллар-хабыллар чааґым!» диэн бигэргэтэн,
дьоґуннаах а±айдык оннун булунна. Муус
Кудулу Бай±алтан уорааннаах салгыны кудуххайдык салайан, хаардаах буур±а ааттаа±ын
балысханнык ытыйда. Кыстык хаар хаґан да
ууллумуох айылаахтык тунаарыйа кылбайда.
Тµµннэри-кµннэри оттуллар оґох буруота
халыІ былыттыы халыйан, халлаан аІаарын
хаххалаата. Тыынардыын-тыымматтыын,
турардыын-турбаттыын аан туман быыґыгар
барыгылдьыґа састылар. Біґµілэк µµт µрµІµнэн
бµµс-бµтµннµµ бµрµлµннэ...
Ити аата — Сахам сирин кыыдааннаах
кыґына дьиІ киэбин ылынна...

1. Салгыыта. Иннин «Кµрµлгэн» 2008 сыл 3-с, 4-с, 2009 сыл 1-кы, 2-с, 3-с, 4-с уонна 2010 сыл 1-кы тахсыыларыгар кір.
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Кўрўлгэн - 2010-2

А

иґэринэн «маладьыастаата». Хас сырыы аайы
ол санатыыта.
Куорат уола Толик баара буоллар, аны
кини учууталлаан кµннµі эбит. Урут, бастаан
кэлээтин утаа, «бааґынайдыы» эрэ чуучургуура. Сахалыы саІаран абыраары тыла тосто
сыґара. «Саха буолан баран, хайда±ый ити
ээ? Киґи этэрин ылыммат. Саатар, саІарара
битигирэтэн тµґэн, бµлµмµіт тµргэн», —
диэн аатыран, кырдьа±аґы да сылатара,
бэйэтэ эмиэ эрэйдэнэрэ. Устунан: «У бабушки Дайи все слова очень сложные и произношение оригинальное. Сорох тылларын, чё
то я совсем не догоняю. Это она сама, как
пулемёт все строчит и строчит, а я же нормально говорю. Ючюгей же», — диэн эбээлэрин буруйдуура. Икки іттµттэн хомуруйсуу
буолара. Куорат уола а±ыйах хонукка мунна
сынтарыйа тµґээт, µірэ±и начаас ылынара.
Эмээхсин остуоруйалаан унаарытта±ына биир
да тылы хос-хос ыйыппакка ійдµµ охсубутунан соґутара. Онтон кµґµн, куораттыырын
са±ана, букатын буор саха буолан барара.
Билигин кимнээ±эр «ирэн», тэбис-тэІІэ
сэлэґэн, кµннээ±и кыґал±атын тіріібµт
тылынан холкутук быґаарсар. Инньэ гынан,
кырдьа±аґы олус µірдэр. «О±обут Туолаччын
— маладьыас. Тібітµн олоруута мааны, адьас
тииІ мэйии» аатырар.

хсынньы аатырбыт аам-даам тымныыта кыра кыґал±алаа±ы сылаас
дьиэ±э хаайда, ханна да бытарыппат гына
хам ыла тууйда. Алын кылаастар µірэммэккэ
кµннээтилэр. Халлаантан тµспµт сынньалаІ
аччыгый Скрээбиннэри эмиэ µіртэ. О±олор,
этэргэ дылы, «дьол кымыґын» астынадуоґуйа ыймахтаатылар.
«Ґірэммэппит ынырык курутуой! СаІа
дьылга диэри таах сылдьарбыт буолла-ар!
Онуоха диэри ыраах дии!» — Славка обургу
чап гынан, ийэтиттэн сэмэлэннэ.
Ґірэх эмиэ µлэ диэни іссі тігµл
ійдітµµ, «таах сылдьар табыллыбатын»
туґунан хат санатыы ыытылынна. Кисиэнньэ
уґуу-тэнийэ барбакка, кылгастык быґааран
сµбэлээтэ. То±оостоох тµгэни тµбэґиннэрэн,
санатан-салайан биэрии, ірµµ мі±і-этэ
сылдьардаа±ар, быдан туґалаах дии саныыр.
Уолаттар «ыраах» бырааґынньыктарын
чугаґата сатаабыттара ыраатта. Хаар бастакы
кыыдамыттан кµµппµттэрэ диэтэххэ, улахан
омуннааґын суох. Ким туох маскараакка ба±алаа±а инньэ сэтинньиттэн бэриэт
биллибитэ. Иккиэн Наруто буолаллар µґµ.
Муодабыт билиІІи ирдэбилэ оннук. О±олор
бары хорсун уолчааны батыґаллар, киниэхэ
маарынныахтарын ба±араллар.
Бэлэм кістµµмнэри куораттан ылларыахтарын сыаната ыарахана салыннарда.
Онон эбээлэрэ бэйэтэ тигэн, тэрийэ-бэрийэ
сылдьар. Киэп быґара тµргэнэ, ыпсарара
ырааґа, сиигэ кініті. Туттара-хаптара барыта дьиІ мааны. ИистэнньэІэ дэлэ дуо?
Ылсыбыта-гыммыта дьоп курдук орун оннугар оІоґуллан иґэр. Быыґыгар, «Наруто»,
«Канкуро», «Тэмари», «аниме» уонна «манга»
диэн дьиибэ тыллары кырдьа±ас киґи дьиктиргии иґиттэ, таарыйа дьоппуон уруґуй
киинэлэрин син кірбілісті. Истибитинбилбитин бааґынайдыы тартарбат киґи
буолан биэрдэ. «Норуута», «ХааІхара», «Тэмээрэй», «энэмиэ» уонна «мааІка-мааІка»
дэтэлээн, уу сахалыы дор±оонноон кэбистэ.
Итинтинэн сиэннэрин дэлби кµллэртээтэ.
«Норуута уол бэрт эрдьигэн быґыылаах»,
— диэн арыт хай±ыыр эІин. Соро±ор: «Ити
муокас ааттаах о±олор сирэйдэрэ-харахтара
хамныыр дуу, суох дуу? Мин кірдіхпµнэ
таастыйан хаалбыт курдуктар дии, кµлэллэрэµірэллэрэ кістµбэт...» — диэн сэмэлии былаан ыйыталаґар. Уонна сонун тыллара туох
ійдібµллээхтэрин бэрт тµргэнник умнан

***
Дэриэбинэ±э СаІа дьылы тэри
йии тµбµгэ-табыга µксээтэ. Олохтоохтор
кыттыґан, кэнсиэр оІороору сылдьаллар. Кулууп хам-хатанан турбута хаалан,
уота-кµіґэ сµрдэннэ. Кір-нар биґигэр
кубулуйан, оонньуу оройуттан тутулунна,
бэтиэхэ эІээриттэн сиэтилиннэ. Даайалаах
тµілбэлэрэ кірдііх сыаІка туруоран, бэлэмнэнии µіґэ бэлэмнэнии. Кыттааччы ахсаана
хара баґаам. Аны олор таІастара-саптара
Скрээбиннэр эбээлэригэр сµктэриллиэхтээ±э
билиннэ. Эмээхсин итинник соруктартансорудахтартан киэр этиммэт. Ґлэттэн
хаґан куотуммута баарай? «Билигин да туґа
киґитэбин — мин», — дэнэн, хата, µірµіх
кэриІнээх. «Ґлэ киґини киґи оІорор» диэн
тыллары оло±ун аргыґа оІостон, бачча±а
диэри кэллэ±э. Онтун о±олоругар кµн ахсын
лэбэйэн мээрилээбэккэ тус холобурунан
мэлдьи кірдірір. Ханнык да дьарык буол
лун толлон турбат, аІаар кырыытыттан
тµсµґэн иґэр. Арай ыарытыйар кэмигэр
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Сэбиэт былааґын µрµІэ-µтµітэ дьаарысдьаарыс ууруллан, µрдээтэр µрдээн, улааттар
улаатан, муус булгунньах са±а µллэн-µµнэн
тахсар. Сол µлµгэрдээх µрдµгµ-µчµгэйи хайдахтаах да кіІµл кэм умайар кµнэ килэритиэ суох быґыылаах. Ууллуо±унаа±ар, ордук
улаатан-баара±адыйан кістір, муус хайа±а
майгыннаґан барар. Јлµінэ очуостарыныы былыты быыґынан сырдыкка талаґар,
ДьааІы хайаларыныы ыраахтан ыІыран
аатырар-сура±ырар. Јйµгэр-сµрэ±эр иитиэх
тээн иІэрбит сµдµ кістµµтµн итэ±эйэр,
ілбіірбіт дьµґµнµн сі±ір-махтайар. Онон
кини истэригэр: «Аныгы µйэ айарга-тутарга,
байарга-тайарга таґыччы µчµгэй! Ґлэлииргэµірэнэргэ уонна µµнэргэ-сайдарга — дьэ,
µтµікэннээх кэм!» — диэн тыллаґан, эмээх
сини улаханнык хомотуохха, ону ааґан
іґµргэтиэххэ сіп.

туохха да орооспокко хаалар. «Ордук хос
туттан кэбиґиэ диэтэ±э дуу, сатана ыарыыта илиибин-атахпын баайан кэбистэ±ин...»
— диэн ботугуруу-ботугуруу сытарыгар
тиийээхтиир. Ол эрээри, ама да кэмигэр
биллэ сыппаата. Бытаарда. Саас ыллар-ылан
истэ±э.
Оо, арай: «Тус бэйэ±эр тугу ба±арыаІ
этэй, бу билигин?» — диэн ыйытталлар, Даа
йа барахсан туох диэ этэй?! Арааґа, о±отугар
тµґэн ылыа эбитэ дуу... Уларсык курдук кылгастык, саатар, кыл тµгэнэ элэІэстик...
Атах сыгынньах ойуоккалыы оонньохолообут кэмнэрин эргитэ бэрэлээн,
айманар-долгуйар буолла. Тіріібµт алааґын,
тµптэ сыттаах сайылыгын, эбээтин, эґээтин,
ийэтин, а±атын, чугас дьонун аа±а барыларын ахтар-саныыр. Барыларын баар гыныа
эбит... Оччотоо±у сайын олус µчµгэйэ, олус
кэрэтэ. Сибэккитин іІі, эчи, дьэрэкээнэ,
µрµмэччитэ, эчи, бідіІі. Ґрµмэччилэр
ааттыын «лыах» этилэрэ, аныгылыы «баабачыка» эІин буолбатах. Улахан да улахан
лыахтар аргыый-аргыый далбаатанан кітін
тэлээрдэхтэринэ, солко былаат кэриэтэ
тэлимнэґэллэрэ. Сибэккилэр сыттыын минньигэс курдуктара. Билигин тулаІ син кµіх
эрээри, уруккулуу дыргыл сыт ханан да суох.
Ґрµмэччилэр кытта бытархайдар, сибэккилэр кытта ілбііркійдір. Ардыгар мунааргыыр: кырдьан муннум бµілэммит, хара±ым
сыппаабыт дуу диэн. Соро±ор ону-маны
удума±алатар киґи быґыытынан аныгы дьон
айыл±аны алдьатыыларын, тулалыыр эйгэни
киртитиилэрин содула дэтэлиир.
Устунан олох-дьаґах туґунан ырытар.
Бэлиитикэлээн эІин кірір:
— Туох да диэбиккит иґин, урут син
биир µчµгэй этэ! Кµргµімµнэн сылдьыы,
олоруу µлэлииргэ быдан ордуга. Аныгы µйэ
курдук «мин суопсунаґым, миэнэ, бэйэм
туґум» дэґэр бэйэмсэхтэр эрэ кэмнэрэ
буолбатах этэ. «Норуоппут, дойдубут туґа,
барыбыт баайбыт» диэн биир ій-санаа баара,
— диэмэхтиир.
Ол аата сэбиэскэй кэмин ааттыыр.
Араастаан холобурдаан, эбэтэр міккµґэн,
ити туґугар кини иннин, саараама, ылбаккын. Аа±ан киирэн барда±ына, хайгыыр
былааґа суо±а эбитэ буоллар, Даайа дьоно,
бэйэтэ уонна кини аймахтара бµгµн, ба±ар,
олох да суох буолуо эбиттэрэ ахтыллан барар...

Итинтэн сиэттэрэн, Даайа барахсан арааґы ахтар... Саныыр. Саамылыыр.
Сааґылыыр...
Урут, кыыс эрдэ±инэ, СаІа дьыл биэчэрдэрэ атын со±устук салаллар-тµмµллэр этилэрэ. Эдэрдэр байаанынан µІкµµлээри, муннукмуннук аайы мусталлара. Кырдьа±астар хаґан
тар±аґалларын ээр-сэмээр кэтиир-маныыр
курдуктара. О±онньор-эмээхсин дьиэлии
охсон бэрт, кэнсиэр кэнниттэн бары хаалан уґуннук-киэІник оґуокайдыыллара.
«Айыы-айа, элэм эґиннэ, былам быґынна.
Чэ, мин ітіхпµн быстым», — диир киґи
ітірµнэн кістін быстыбата. Тіттірµтµн —
улам-улам хоннохторо арыллан, куоластара
чіллірµйэн, уус тылы дьаарыстаан, уутуйан
туран этэллэрэ-тыыналлара.
Дьэ, кµннµµллэр этэ! Тыллара-істірі
имигэґэ, тутталлара-хапталлара сэргэ±э.
Уончалыы сылы быра±аттаан кэбиспиттии, эрчимнээх бэйэлээхтик сэгэлдьиґэ
µктµµллэрэ, кыахтаах а±айдык ойуоккалыы
оонньууллара. Оттон кыргыттар-уолаттар
кинилэргэ кыттыспакка эркини ійіін, уотакµіґэ суох кірін турааччы буолаллара. Арай
Соппуруон, оччолорго Соппуруончук, уос
ньимиликээннээн турбакка, тэІІэ тµсµґэн
µІкµµлээн тэйэрэ. Кылгастык да буоллар,
оґуокай тыла таґааран, кіччіх кітµґэн этэнтыынан кірірі:
Оґуо-оґуо-оґуокай,
Эґиэ-эґиэ-эґиэкэй!
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Куталдьыйар туругун
Кытаанахтан кытаанах
Курбуґахтаах оІордун.

СаІалыыра дьылларбыт
Салаллаахтаан кэллилэр,
Ґµнэр µйэ хаамыытын
Ґтµікэнник тµстµµллэр.
Саха-саха ыччата
Саараан туран хаалбакка,
СардаІалаах тыллары
Сааґылааммыт ыллыа±ыІ.
Сырдык олох туґугар
Саргы дьаалы буолуо±уІ,
Сайдыы кіні суолугар
Сугулааннаан мустуо±уІ.
Саллаат курдук хорсуннук
Саадахтанан хаамыа±ыІ.
Сайдыылаахай аартыкка
Сааґырбакка тиийиэ±иІ.

Оґуокайбыт оонньуутун
Оройуттан тутуо±уІ,
Эґиэкэйбит этиитин
ЭІээриттэн сиэтиэ±иІ,
Этиллибит кэмнэргэ
Эрчимнээхтик тиийиэ±иІ,
Кэтэґиилээх кµннэргэ
Кітµµлээхтик µктµі±µІ.

Оґуо-оґуо-оґуокай,
Эґиэ-эґиэ-эґиэкэй!

Оґуокайдыыр оґуокай,
Эґиэкэйдиир эґиэкэй...
Кµµтµµлээх кµндµ кирбиитин Соппуруончук уол кµµрээннээхтик хоґуйбутун
Даайа быґыта-орута тутан хаалбыта итинник... Уоннаа±ыта ійµгэр суох. Соппуруон
о±онньор оччотоо±у ырыатын-тойугун билигин хайдах саныыра буолла? Атыннык ыллыа
эбитэ дуу, урукку оннунан хаалларыа эбитэ
дуу? Ким билиэй, ыйыталаспат.
Ол тµІнэстибит тµірэхтээх µрµІ
кµннэр-дьыллар, ол тохтубут соргулаах
кыґыл сыллар-хонуктар Улуу дойду олуктара буолан номоххо хааллахтара... Туох да
иэйиитэ-билгэтэ, кыттыгаґа-кыґаныыта
суох ыраахтан ырытар кыах билигин да эрдэ
буолуохтаах. Сібі, сірµістµгэґэ биллибэт...
Кырдьыкпыт да±аны араастаах:
Ґтµі-мікµ µтµспэхтээн
ҐрµІ-хара бµрµіґµннээх,
Ирим-дьирим килбэйээхтээн
Илин-кэлин илбиргэстээх,
Уґуктуубут хаамыытынан
Урут-хойут ійдінірдііх,
Јйбµт-тійбµт ситэринэн
Јйµµн-сарсын этиллэрдээх...

КірµІ-кірµІ, бµібэйдээр,
Кімµіл кµµґэ дьµккµірµн,
ҐІкµµ µіґэ кітµµтэ
Ґрдµк сиргэ сирдиирин,
Кімµрµілээх куоластаах
КіІµл кітір тойуга
Кістііх сиртэн иґиллэн
Кулгаахпытын сымнаттын.
Кімµс дьикти дьµрµскэн
Кууґар аптаах долгуна
Куппут-сµрбµт талаґан
Куудьуйалыыр ба±атын
Кутан-симэн толорон,

Ґгµс µйэни ніІµілэтэн,
Итэ±этэр эрдэтинэн
Имик-самык ыйдаІардан
Эбэн-сабан уларытыы,
Иэмэ-дьаама биллибэттии
Иирбэ-таарба киирсии-харсыы
Эчикийэ бµтµі илик...
ДьиІмит — бµдµмµк, бµдµмµк...
Кырдьыкпыт — тумарык, тумарык...
Эмиэ ити сиэринэн, бµгµІІµ кµн
ырыатын-µІкµµтµн кэнэ±эски кілµінэ
кэлин эрэ дьиІин билиэ. Сыана быґыа.
Ырытыа...

Оґуо-оґуо-оґуокай,
Эґиэ-эґиэ-эґиэкэй!
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Кімір хара баттахпыт
КµрэІсийиэн иннинэ,
ҐрµІ кімµс іІµнэн
Ґрµттэниэн иннинэ,
Кірµ-нары кі±µлээн,
Кіхтііх µлэ кітілліін,
Коммунизм µйэтин
Кµндээрдиэ±иІ сэгэрдээр.
Кірін µірэр кµммµтµн
Кітін-дайан кірсµі±µІ.
Кэпсиир кэрэ кэммитин
Кµµттэрбэккэ тµстµі±µІ.
КэлиІ-кэлиІ, чээкийдээр,
Кэккэлэґэн иґиэ±иІ,
Кэрэ кэскил туґугар
Кэлимсэлээн туруо±уІ.
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***
Скрээбиннэр кырдьа±ас ынахтара Алаанньыйа улаханнык ыарытта. Аанньа аґаабаккасиэбэккэ, а±ыйах хонук иґигэр быґа тµґэн
хаалла. Ойо±оґун уІуо±а адыгыраан та±ыста,
дэлэй истээх-µістээх бэйэтэ µчµгэйдик баал
лыбыт сµµрµк сылгылыы эпсэри тартарда.
Хатта. Хаптайда. Тыынара кытта кылгаата.
Эбээлэрэ муІнаах сµрэ±э чараас
муІутаан, ына±ын аґынан буорайда. Тµµн да
сµгµн утуйбат, кµнµґµн да сынньаммат. Бэтэринээр кыыс элэгэлдьийэн кэлэн, µрдµнэнаннынан кірін барарын адьас астыммакка
сылдьар. Тіттірµ-таары тэпсэІнээн, киирэтахса іІіІніін хотоІІо хоно сыґар. Укуол
лара туґалаабат дии-дии, от-мас оргутан
кыра-кыра иґиттэргэ кутуталыыр. Онтуктарын бастаан сиидэлиир, онтон сойутар.
Алаанньыйатын кытта кэпсэтэр, устунан
ааттаґан-хайаан бии бэлэмнээбит эминтомун иґэрдэ сатыыр. Ол сылдьан, аґара
сойутан кэбиґэн, аны хат сылыта барар.
Эмтээх уутун-хаарын бэлэмнээн, сити курдук
ірі-таІнары таскайданар. Кµнэ бµтэр.
Эдэрдээх кырдьа±ас ким тугу билэринэн
эмтии-хайыы сатаатылар да±аны, ынахтара
ірµттэн биэрбэтэ. Биир сарсыарда тахсыбыта:
сµіґµтэ тірµт иэдэйбит. Барбах сурдур±аан
тыына-тыына ытыы тоґуйда. Санаар±аабыт
хара±ынан иччитин диэки кірµтэлээтэ, иґин
тµгэ±иттэн иэ±эн ыараханнык ынчыктаан
ылаахтаата. «Бу буолан турарбын баалаама
дуу...» диэбиттии ыІыранан баран, тµІнэри
хайыґан кэбистэ. ЧэІІэ муннун анньан туран, арааґа, муІнаах салгыы ытаата...
Даайа дійµірэн хаалла. Чочумча оннук далбааран турбахтаата. Араас санаалар
µімэхтэґэ тµмсэн µµйэ-хаайа туттулар. Бас
таан кууґа тµґэн тэІІэ ытаґыах курдуга,
онтон, эмискэ тэґэ астаран, таґырдьаны
былдьаста.
Ыалын аахха сµµрдэ. О±онньор таґырдьа
муус кійі сылдьарыгар тµбэстэ.
— Соппуруон, Соппуруон! — ыксалыгар
буолан, «дорооботун» умунна.
— Ээ, туох сонун баар?
— Суох, ына±ым улаханнык моґуогурда,
баран кіміліґµіІ буолаарай?
— Бай, ол туохха тµбэстэ?
— Аанньа аґаабакка кітіхтірін хаалла. Бэтэринээр кыыс тымныйбыт дии-дии
укуоллуура адьас туґалаабат. Эрэйдээхпин
кірі мэлитэрбэр тиийдим...
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Даайа куолаґа титирэстээн барда. Долгуйда. Ыгылыйда. Хара±ыттан уу-хаар баста.
СэІийэтэ эбии уґаан тахсыбыкка дылы
гынна. Тугу саІарыан булбакка, биир сиргэ
тэпсэІэлии-тэпсэІэлии турда.
— ¤ым-ґым, бээ эрэ, то±ойум. Улаханнык моґуогурда диигин дуу?
Аны Соппуруон мух-мах буолла. Кырыарбыт сирэйин-хара±ын суураланна,
µтµлµктэрин тэбэннэ:
— Чэ, туруохпут дуо? Тµргэнник бара
охсуох, тугун-ханныгын сонно µрдµгэр
кірµіхпµт.
— Сіп-сіп, бардыбыт-бардыбыт.
Ыксаллаах хаамыынан хотоннорун диэки тµґµннµлэр. Кірдіґµµлээхпит субу умса
баран тµґµіх айылаах нірµйµі±µнэн нірµйэн
инникилээтэ. Кытыгыраґа киирбитэ сµр.
Илиитэ биир кэм уІа-хаІас сапсыырайданар. Ыала харыс да хаалбакка, ата±ын
ыраах-ыраах уурталаан дьоґуннаахтык
сы±арыйар. Даайа биэстэ-алтата хардыылаан
бытыгырайар сирин барбах иккитэ-µстэ эрэ
атыллаталаан кэбиґэр. Ол суксуруґан иґэн,
инникилээччитэ, дьиибэтик иэ±эІнээт, охтон бур±ас гынна. ТоІуу хаарга ойо±оґунан
дьобуччу тµґэн хаалла. Батыґааччыта
соґуйан, даллах-даллах дайбанаат, кураанах
салгыны кууспа±алаата. Арыый эдэрчитэ
буоллар, дьэ, сыыґа-халты харбаан бэрт!
Кырдьар кырыыґа ити баар — туттаран туран
дубук туттуу — сор!
— Айыы-айа! Эмиэ да±аны, итирик
киґиэхэ дылы сµґµі±э суохпун...
Даайа саІа ор±остон, туруохча турбакка µнµіхтээн истэ±инэ, Соппуруон туруору
тардан ылла:
— Туоххун да ілірбітµІ ини?
— Эчи суох, ілµірбµн быґыылаах, тугум
да ыалдьыбакка дылы. Кэм да мин, ордук
хос хамсаныылаах буолаахтааммын, кібµскіні сиргэ тэлиэс-былаас тэмтээкэй, — диэн
бэйэтэ бэйэтин сµіргµлэннэ, міІµтµннэ. —
Ынахпар ыксыы сатаабыт дьµґµнµм дии...
— буруйдаах о±о курдук быґаарса сатаата.
— Хааргын тэбиим эрэ.
— Ээ, чэ, сырыттын-сырыттын, —
эмээхсин аны кыбыґынна. — Бэйэтэ тµґэр
ини.
— Сылааска киирдэххинэ сиигирэн
хаалбат дуо?
— Эмиэ да оннук эбит.
Аны ханна да ыксаабат дьон курдук

проза
— Оо, улаханнык хотторбут дии. Аанньа
аґаабат буолта ыраатта дуо?
Ынах муннун, моонньун туппахтаан
кірді. Иґин-µіґµн анньыалаата, сиґин
имэрийтэлээтэ.
— Оттон син балай эмэ буолла, арыычча
аматыйа-аматыйа, тіттірµ тµґэн иґээхтиир.
Бэтэринээрбит кµн аайы кэлэр-барар да,
µтµірдэрэ кістµбэт.
— Ґµттээх ба±айы ынах эбит ээ.
Ойо±оґун уІуо±ун икки ардылара хас да
тарбах кэтиттэр, тымырдара олус суон уонна
моонньун тириитэ чараас ба±айы, — сылык
киґи туппахалаан билэ о±уста.
— Ээ, оннук-оннук, сіпкі этэ±ин.
Аны µµтэ хойуута бі±і-і, майгыта-сигилитэ
сымна±аґа-а, эрэйдээ±им киэнэ барыта
эриэккэс µчµгэй. Туттарар µµппµт быґар
быґа±аґа киниэнэ ээ.
Эмээхсин сµіґµтµн хай±атан сэргэхсийэ
быґыытыйда. Онтон µіґэ тыынаат:
— Дьэ, уонна итинник дьµґµн-бодо
буолан хаалаахтаатыбыт... — эмиэ куолаґа
титирэстээн ылла.
— Хара±а уолбатах дии, µчµгэйдик
аґаата±ына, ірµттµµґµ, — ыала уоскута сатаата. — Сітіллір эІин дуо?
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на±ылыйан, таІастарын-саптарын тэбэннилэр. Илин-кэлин тµґµспэккэ, кэккэлэґэ
хаамыстылар... Ол тухары саІа-иІэ суох...
О±онньор хотон сабараанньатыгар
µтµлµктэрин уурталаата, тіІкійін, хаа
тыІкаларын тэбэннэ.
— Оо, Сµідэр холуоґатын тутан кэлбэккэбин, тэґэ±эс мэйии ити туґунан санаабатахпын дии, — биирдэґэ айманна. — Ата±ыІ
таІаґа бу инчэ±эйгэ уурайыыґы. Мин саах
кµрдьэн бµттэхпинэ кірірµІ дуу? — Даа
йа арыыйда уоскуйбут киґи быґыытынан
дьаґайыста. Сэбэргэнэ±э кыбытыллыбыт
кµрдьэ±и ыла сатаан тарапачыста. Тиийбэтэ. — Били уол наар маннык µіґэ анньан
кэбиґэр идэлээх. Саах тарыйарбын боппут быґыыта. Хайдах туох да туґата суох
кірµнньµк сылдьыахпыный? Ону-маны
туппа±аластахпына эрэ астынабын, —
киґитин ата±ын, онтон хотонун муостатын
олбу-солбу кірбіхтііті.
— Туох буолуой, куурдуллуо. Быґаарары
быґаара охсуох баара.
— Ээ, чэ, сіп-сіп, быґаара охсуохха.
Соппуруон хаґаайка кэнниттэн кэІэс
хотон тµгэ±ин диэки дьулуста. Алаанньыйа
сордоох дьµµкэрэн турарын кірііт:
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— Эчи, суох.
Соппуруон ынах тібітµн сырдык диэки
хайыґыннаран, айа±ын атытан кірді. Илиитин уган туппахалаата.
— Оо, бу хос тиис µµммµт, онтугар
аалларан, айа±а бааґырбыт эбит, — бэрт
дібіІнµк быґааран кэбистэ. — Кэбинэрэ
эІин хайдах этэй?
— Ээ, кырдьык, хайдах эрэ кулх-халх
тыастаах курдуга ээ. Оо, хара сордоох, ону
эрдэттэн билиминэ, барахсаммын эрэйдии
сылдьыбыппын. Тугу да билбэт куґа±ана диэн
ити баар ээ, ньµдьµ-балай туттуу-хаптыы, —
Алаанньыйатын имэрийэ-имэрийэ міІµттэн
ылбахтаата. Тібітµн нірµтэн тугу эрэ ботугураамахтаата. О±онньор аттыгар сэргэстэґэн
кэбистэ.
— ¤ым-ґым, — Соппуруон кіхсµн
этиттэ. — Чэ, мин барыым. Бэтэринээр
кэллэ±инэ, ити тииґин ылларан кэбиґээр.
Тута ірµттµі.
— Оннук эрэ буоллун, улахан-улахан
махтал, эйиэхэ! — дии-дии, Алаанньыйатын
абырыахсытын ис киирбэх бэйэлээхтик ірі
кірін таґаарда.
Быыґыгар киґитин саннын таарыйартаарыйбат имэрийэн ылла. Илиитэ тугу
гынарын билбэтэ да быґыылаах. Јссі тугу
эрэ элбэ±и-элбэ±и этиэхтии э±ирийэн баран, бітін хаалла. Дуоґуйбут быґыынан:
«¤уу!» — диэт, ытыґын сууралаамахтаата.
СаІатыттан матта. Симитиннэ. Имэ кэйдэ. Тіґі да тэлгэґэ силлиґэ олордор, бу
маннык уун-утары туран кэпсэппитэ суо±а
ээ. Аны, илиитин кистээн сатыырдыы, сис
туттан кэбистэ. Тойон эрбэхтэрин эр-биир
сууралаан, биллибэтинэн-кістµбэтинэн
имэриммэхтээтэ.
Икки іттµттэн саІа-иІэ мэлийдэ.
Уу чуумпу саба халыйда. «Хайдах-хайдах
ба±айыный, таптаабыт кыыска дылы кыбыс
та оонньоотум, ээ?.. Кэм миэнэ, ордук-хос
туттунуулаах...» диэн мунааргыы-мунчаара,
эмиэ да сонньуйа турда...
О±онньор ону сэрэйбиттии эмиэ кіхсµн
этиттэ.
— Даайа, чэ, барыта этэІІэ.
Киниэхэ ойо±оґунан буола сы±арыйан,
таґырдьа тилир гынна. Биирдэґэ ына±ын
кытта кэпсэтэ-кэпсэтэ туран хаалла.
— Алаанньыйа-а, тоойуом, кыратык
тулуйа тµс. Били кыыс бµгµн кэллэ±инэ
µідэни сонно туурдарыам. А±ыйах хонугунан
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µтµірµіІ дии. Тиис аайы эІин дьµґµн буолан
барарбыт тірµт табыллыбат суол. «Кырдьа±ас
кыргыттар» ійіґін-убаґан этэІІэ сырыттахпытына сатанар. О±олорбутугар ійібµл
буолан, кімі-ньыма кыттыґыахпыт дии , —
диэн кµлэ-кµлэ сибигинэйбэхтээтэ. — Бээрэ,
таах кµµтэн олорбокко, бэйэм баран а±алыам,
аны ба±ар, атын сиргэ элээрэн хаалыа. Саар
бах. Эдэр дьон сырыылара киэІ, — диэн
ботугуруу-ботугуруу та±ыста.
— Оо, бу уол µтµлµктэрин умнубут
дии! Ыччакабын да, бачча тымныыга илии
сыгынньах сµµрдэ±э. Ол иґин, алыс ыксаан
харбыаласпыта, — эргим-ургум тутан кірді.
— Чараас ба±айыны кэтэ сылдьар эбит дии.
***
Кµн дьыл кутуйах хаамыытынан салаллан, аргыый а±ай уґуурга барда. Субу
харахха биллэн да барбатар, саныахха µчµгэйэ
сµрдээх.
Даайа ына±а µтµірбµтµттэн санаата
кінньµірдэ. Нус-хас сырыыланан, ыалдьыбат да буолла. Сиэннэрин маскаарааттарын тигэн бµтэрэн кэбистэ. Быстах-остох
µлэлэрин аахпатахха, тµілбэ артыыстарын
таІаґа кытта чугаґаста. «Ойуур эмтиэкэтэ» онуоха-маныаха диэри сабылынна.
Сµґµіхтэрэ дьаралыйан утуппакка сордуурун
ончу умунна. Ол да гыннар, утуйуон иннинэ
тобуктарын ньургуґун кіінньµгэґинэн син
биир соттон тэйэр. Харыстанар. «ТаІара
сэрэ±и таптыыр», — диэмэхтиир.
Кµнµґµн идэтинэн сібµлµµр ырыаларын
ыллыыр, киэґэтин сиэннэригэр остуоруйа
кэпсиир. ТµІ былыргы µґµйээн ис хоґооно
о±о кулгаа±ар cоччо-бачча барсыбат да буоллар, кэлин ситэр-хотор кэмнэригэр ій-санаа
угаарай диэн ис иэйиилээх буолла±а.
Бии булчут араас ыырдарынан айан
ныырын тухары Улуу Мо±ой бэлэхтээбит
дьикти идэтин иэгэйэр икки атахтаахха кірдірбіккі, хапта±ай кулгаахтаахха
иґитиннэрбэккэ, кэлтэгэй кэтэхтээххэ кэпсээбэккэ ылы чып, нам бааччы сылдьыбыт. Оттон байанайдаах сырыылара уостан
тµспэт номох буолан, сир-сибиир аайы
иґиллибиттэр, сурах-садьык тар±анан,
алаас-айаан аайы аарыгырбыттар... Билсиэн
ба±алаахтар биллэ элбээбиттэр, кыттыґыан
ба±алаахтар халыІнык хаІаабыттар.
Син балачча кµн-дьыл тµµннээх

проза
илгэтин бииллээххэ биспэтэх муІа дуу,
олоп-чолоп олоотуур соно±осчой буулуура
оноолоох соннооххо орооспотох соро дуу.
Айыл±а барахсан анаабыт ааттаах-суоллаах
дьарыгын, оґуор-утум хаалларар улууканнаах
тойугун биирдэ бэриллэр оло±ор билээхтээбэтэх эрэйэ, аґа±ас эттээх бэйэтэ бµрµллµбµт
бµтэйэ...
Кіннірµ киґи кірді±µнэ — арай, оннук
судургута, синньэ киґи биллэ±инэ — экчи,
итинник эбитэ...
Туох билиэй — хара тыаны батан,
киґи µійбэт сирдэригэр тиийэ-тµгэнэ сылдьыбытын. Туох этиэй — µрэх систэрин
быґыталаан, санаа сиппэт ыраа±ар ороґуйа
ойбутун. Туох истиэй — орох тэппит ыллыгыттан ончу туора ыырданан тэлэґийэ
сµµрбµтµн...
Былыыр-былыр, эдэр сылдьан, тоІтон
толлубат толуу уолан, ириэнэхтэн иІнибэт
эрии бэргэн эрдэ±инэ, Муус Кудулу Бай±ал
аарыгырар-сура±ырар улуу туонатыгар
бултаан-алтаан турардаа±а. Ыйыы-кэрдии
быґыытынан тумат-тоІус дойдутун ула±атын
іІійін, аан будул±ан быыґыгар хононіріін кэлбиттээ±э. Биир хаадьаІныыр харыйата суох, биир иэ±эІниир тиит маґа суох
киллэм-килиэ дойдуга кµндµ кµтµіт буолан
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кµнµґµнэн солбуґан, субуруґан ааспыттар. Син балайда кэм-кэрдии итиинэнтымныынан хаарыйан соґуппахтыы сойбуттар. Эдэр эр бэрдин кімір хара батта±а
µрµІ кімµс кµлµгµнэн толбоннура туолбут,
килэгир кэтит сирэйэ уґаты-туора сураанан
суруктаммыт-бичиктэммит. Икки кэккэнэн силимнэґэр µрµІ килбиэн тиистэрэ
абыр-табыр саґаран тоорохойдоон турбуттар, тулаайах о±о буоланнар оІой-соІой
кірбµттэр. Омун-тілін уота-кµіґэ биллэкісті кі±µрээбит, орой мэник эдэр сааґа
куота-саґа оонньообут...
О±ордук олох сирин булбакка — хотусо±уруу сирэйдэммит, аймах-хаан тардыспакка — илин-ар±аа бастаммыт. Дьиэ-уот тэриммэт, о±о-уруу тэниппэт дьэллик элэмэскэ
улам-улам маарыннаґан барбыт...
Ол тухары биир эмэ кыыска-дьахтарга
хонон-іріін хаалбыта биллибэтэх эбитэ,
биир эмэтэ хотун хааІІа дураґыйбыт сура±а
иґиллибэтэх эбитэ. Элэс бэрдэ — эр хаан дэтэр эр киґитин элээмэтэ дьµрµ биирдэ да±аны
элик-мэник тµгэни эІээрдээбэтэх эІинэ...
Уол о±ото — туйгун туттуу дэтэр уґуктаахай
уо±а ончу биирдэ да±аны умсул±аннаах оонньууга умсаахтаабатах курдуга. Ґрµк-тµрµк
тµґэрэр ірігійчій іІіІнµµрэ µрµІ сµмэ
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проза
— Сэгээр, туох эмэ сыты билбэтиІ
дуо? Туох да тыаґын истибэккин дуо? —
тыґы ыта, сэрэх муІутаан, сэргэхтик сытар
быґыылаах.
— Суох, дэлби тоІнум. Тµµрµллэн баран
сытабын. Тугу да билбэппин-истибэппин.
Ол туох сыта кэлэрий? — сµрэ±элдьиисµрэ±элдьии, атыыра аат эрэ харата тыл
бырахсар, дьааґыйталыыр хайыыр.
— Улаханнык ундаара иликпин эрээри,
туох эрэ дьулаан баарга дылы, — бэрт сибиэр
кээбит куолаґынан тыґыта сибигинэйэр.
Ойон турда, бада±а. Тохтуу-тохтуу,
тіттірµ-таары тэпсэІэлиир тыаґа иґилиннэ.
Ол-бу диэки олоотуу-олоотуу сытыр±алыыр,
иґиллэнэн, кулгаахтара чэрэлдьийэн олорор
буолуохтаахтар диэн булчут бµтэйдии сэрэйэ
сытта.
— Оттомноно тµс эрэ, туох ааттаах солуута суох тэрбэлдьийэн хааллыІ. Тойоммут
утуйбута ыраатта.
— Сэгээр, санаам буолбат. Кимнээх эрэ,
атын икки атахтаахтар кэлиэх курдуктар диэн
сэрэйэбин, хайдах эрэ куттанан эрэбин дии...
ыых-ыых... — ыйылаан ылла.
— Бээ эрэ, сµгµннээ! Мин бэйэм билигин быґаарыам, — атыыра кµргµйдээн
кэбистэ.
Аргыый а±ай туран кэллэ. Икки илин
ата±ынан тирэнэн чирээлэстэ. Дьааґыйадьааґыйа тыыллаІнаата, кэлин атахтарынан
кµµскэтик тэбиэлэннэ. Хаар иґэхтэр ыраахха
диэри ыґылыннылар. Тµґэн сытар сирдэрин
тігµрµйэ, бэрт сэниэлээхтик сµµрэкэлээн
батыаккаланна. Субу-субу тохтоон, кэлин
ата±ын кіті±ін, от-мас тірдµн бэлиэтээтэ.
Санаатын ситиспит эр хоґуун быґыытынан
до±оругар чугаґаата. Дархаґыйа со±ус туттан,
сэргэстэґэ олорунан кэбистэ.
— Хайа, муІнаа±ым кэм да илигирии
олороохтуугун дуу? — модьу-та±а моонньун
тыґытын тібітµгэр аалынна. — Дьахтар
аймах, онно суохха уорбаланан, мэлдьи куттанан салыбыраґан биэрээхтиигит. Сиэри
таґынан сэрэххитинэн, дьэ, эстибит эрэйдээхтэргит. Эн тібі±µн тібі гыннарбын,
мин биир да кµнµ сµгµн олоруо суох этим.
Куккут чычааґа, сµрэххит чарааґа... — эмиэ
да таптыыр, эмиэ да хомнуур быґыынан
муннунан кэйбэхтээтэ.
Онтон таарыйар-таарыйбат хабыалаан,
тыґытын кіп тµµтµн итинэн-манан тардыалаан ылла. «Акаарычаан, мин обургу баарбар

мааныланан ааспыттаа±а. Аата-ахсаана
биллибэт хаар арыыларыгар, тірді-тібіті
кістµбэт муус дуолларыгар эІин дьиктини
бэриґиннэрэн, іттµк харалаах, илии тутуурдаах тіннµбµттээ±э...
Бэйэтэ кэпсээбэтэ±ин иґин, сэрэйэрбилэр кµµспµтµнэн биттэнэн-билгэлээн син
билсиэхпит буолуо. Ахтар-саныыр тылбытынан талан-талбалаан хорум таарыйыахпыт
турда±а. Сир µрдµгэр сириэдийбит сµппэккэіспіккі, кэмниэ кэлин да буоллар, сэґэнсэппэн ситимэр тиґиллэрин кэриэтэ истэбилэ сэргиэхпит. Кµн анныгар сараадыйбыт
ааспакка-бµппэккэ, хомнуо хойут да буоллар,
тойук-номох дор±оонугар кутулларын кэриэтэ ірі-кіті чірбіІнµіхпµт. Тобулары
булуохпут, таабырынын таайыахпыт.
Булчуттар барахсаттар хара тыаны да
кэттэллэр, ыраах чиэски тµбэлэргэ хамтµм араас дьону-сэргэни тµбэґитэлии
кірсіллірі. Саха сиэринэн сэлэґэн-кэпсэтэн
билсэр-кірсір µгэстээхтэрэ. Сайа±ас санаанан, аґа±ас майгынан салайтаран «эн-мин»
дэсиґэн ылсар-бэрсэр идэлээхтэрэ.
Уолбут, соннук ыраа±ынан тэлэґийэнтэлээрэн, таас хайа тэллэ±эр µктэммит.
Сонун сиргэ баґаамы бултуйан сыґа-соґо
таспыт. Сылайбыт-элэйбит. Борук-сорук
буолуута, утуйар-утуйбат сытан, ыттара кэпсэтэллэрин истибит.
— Ити тµгэни кини хара±ынан кірін
кэпсии сатыырым дуу, — Даайа сиэннэриттэн кіІµллэтэрдии ыйытта.
— Ол хайдах кини хара±ынан кі
рµіххµнµй, эбээ?
— Оттон субу турар курдук кэпсиэхпин
ба±арабын ээ, эґиэхэ, о±олорбор. Сатанара
дуу?
— Оо! Оччо±о курутуой эбит! Биґиги
онно тэІІэ сылдьар курдук сананыах
пы-ыт! — Славка аймана тµстэ, омунугар,
сыттыгын икки муннугуттан кууґаат, ірµтэ
кіппіІіліін ылла. — Мин эмиэ ыттар
кэпсэтэллэрин истэрим буолла-ар! Муощ
най ба±айы буолуо этэ, — аны эргичис
гына о±уста, хара±ын быґа симэ-симэ,
суор±анынан сапсынна. — Оо, мин ужуо
хайа±а чугаґаан эрэбиин.
— Бээ эрэ, тоойуом. Алыс тыалырыма,
аргыыйдык кэпсэтиэххэ.
Дьэ, ыттар саІалара маннык буолбут:
17
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проза
Тап-тап тыастаах тамайа сэлиинэн ааґа
кітµтµіхчэ ойо±олуу ойдулар. ТоІуу хаарга
тобулута тµспэт ірі кітµµ айаннарын сэниэлээх илии бигэтик хорус гына тохтотто. Ыттар сµбэлэспиттэрин курдук, µрэн баргыґан
барбакка, кэтэґэн, чэрэґэн олордулар. Кинилэр иччилэриттэн ыыра атын сирэйдээххарахтаах, атын сыттаах-сымардаах бідіІ
киґи бі±і-та±а оІоґуулаах туркуттан ыара
ханнык тµіґµллэн турда. Тайах маска тайанан, уот сырдыгар чугаґаата. Эдэригэр бэрт
толомон киґи бµдµгµрэ кырдьыбыта чуо
харахха билиннэ.
— Айан киґитэ, туох кэпсиэ? — хоно
сытааччы уруттаан билсэ-ыйыта тоґуйда.
— Кэпшээн шуох, эйиэхэ? — улахан
сіІ саІатынан саха µгэґинэн хоруйдаста
айанньыта.
Сол кэннэ иґиллэр-иґиллибэт омуктуу
саІаран сыбыгыратан, тугу эрэ кутан-симэн
кэбистэ. Сирэйэ дьэбин уоґуйан, уорастыйан
ылла. Онтон уларыйа о±уста.
Булчут ити элэІэс эбии-сабыы, улгум уларыйыы-тэлэрийии ис хоґооннорун
ійдіібіті. УлахаІІа уурбата.
— Итиитэ киллэрин, чэйдэ ис, — аарыма ыалдьытын маанылаан, — сыалаах эттэн
амсай, — дии-дии, астарын кэккэлэттэ, таба
тириитэ олбо±ун тэниччи тардан, о±онньор
диэки іттµн кібµтэн биэрдэ.
— Аштан аккааштаммат куолу, —
кырдьа±ас аргыый тайанан олорунан кэбистэ.
Оннун булунна. Уґуутаата. Ата±ын
халаачыктыы быра±ан, ыа±ас са±а тобуктарын имэринэн барда. Тіґі да тииґэ-уоґа
бараннар, сирэйэ-хара±а дьиппиэрдэр,
кірірі-истэрэ, тэґитэ биэрэн, сытыыката
сµр. Харахтара чолбон сулустуу чо±улуґан уор
тымныы уоттаахтар. Эдэр киґи ити µлµгэр
тобулута µµттµµрдµµ нµґэр кірµµттэн иэнэ
кэдэІэлээн ылла. Куйахата кµµрбэхтээтэ.
Тыбыс-тымныы сµµрээн сиґин тоно±оґун
батыґа субуллан тµґэргэ дылы гынна.
Булчут: «Этим-сааґым аґыллыбыта то±о
сµрµкэтэй, тыына ыараабыт кырдьа±аґындьа
ээ, бада±а», — диэн бэркиґээн, бэйэтэ
бэйэтиттэн сі±і-махтайа олордо. «Чэ, кірінбилэн иґиллиэ, ити ыттарым эмиэ дьиибэтик тэґииркээбиттэрэ дии. Маа±ыыІІы
кэпсэтиилэриттэн сылыктаатахха, тугу эрэ
биттэнэллэрэ. Айыл±а о±олоро хааларга
дьаархамматах буолуохтаахтар. Биир сы
мыыт ханна сытыйбата±ай, киирсии-харсыы

эн, ама, туохтан куттана оонньоотоххунуй?!»
— диэбиттии, тулатын эргиччи кірбілііті.
— Бээ эрэ, кырдьык, туох эрэ биллэр
эбит ээ! — хонос гына тµстэ.
Ойон туран, тус хоту хайыґан, уґун да
уґуннук салгыны сытыр±алаата. Моонньун
уґата-уґата хантаарыІнаата. Саллайбыт
улахан тібіті уґаан-синньээн кіґµннэ. Хадаар хара хаана хойдон, ырдьыгынаан ылла.
Ар±аґын тµµтµн туруораат, лікійµ кµійэн
эрэрдии, туора-маары тµґµтэлээн кірді.
Кіхсµн тыаґа сµрдэннэ:
— ХаІыл тыыннаах кыыллар иґэллэр
быґыыта. Уонна уордаах киґи сыта баарга
дылы. Тыала ол диэкиттэн буолан, хата,
ыраахтан биллибит дии. Бу эІээр билиннэхтэринэ, кэтэнэ со±ус туттуохпут, до±ор.
Эн, бэлэс, урут тµґэн омуннанан кіріір
эрэ. Сэрэн!
— Сіп-сіп, сэгээр, ончу биирдэ «моІ»
диэм суо±а. Иччибитигэр этиэххэ. Сіпкі
этэ±ин, сэрэниэххэ баара. Эн бэйэІ кыы
ґыран киирэн бардыІ дии.
— Чэ, бээ, тохтуу тµс. Билигин арыычча
эрдэ буолуо. Мин ити аата кыйахаммаппын,
эр хааммын киллэрэбин, охсуґар уохпун
уґугуннарабын. Аныахайга диэри итинникпин билбэт этиІ дуо? Кыратык кэтэс. Мин
«чэ» диэтэхпинэ этээр.
— Суох-суох, — тыґыта тугу-ханныгы
мэлдьэґэрэ биллибэккэ, мээнэ сибигинэйдэ.
Толло былаан эбиискэлээтэ. — Сэгээр, иччибитин сибилигин туруоруохха. Тµргэнник
кітµтэн кэлиэхтэрэ. Туох санаалаахтар
тµµннэри харахтаммыттара биллибэт.
— Чэ-чэ, туруор. Куттаскын ааґан,
ыксаллаах да ба±айыгын, — атыыра кырдьыгынаан кэбистэ.
Биирдэґэ чэпчэки-чэпчэкитик сэксэрийэн тиийэн, киґитин сирэйин инчэ±эй
тылынан салаамахтаата. «Тур-тур» диирдии,
быыкаатык «ньух-ньах» диэтэ, кутуруга
куймас-куймас оонньохолоото.
Булчут туран, умуллан эрэр уотун
сіргµтэн биэрдэ. Чаанньыгар хаар уулаан
уурда.
Јр дуу, ітір дуу буолаат, «хаІыл тыын
наах кыыллар» бу тамалдьыґан кэллилэр.
Туундара маанылаах о±олоро — хара тыстаах
хааргын табалар. Тай±а харамайдарыттан
быдан аччааталлар да±аны, айаны-сырыыны
кыайалларынан баґыйтарбат барахсаттар.
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µІкµрµІнээн-µнµіхтээн кірді. Сатаммата.
Сохсо±о баттаппыт кутуйахтыы куччаата.
Кумуйда. Барар сирэ ба±ана µµтэ, кэлэр
сирэ кэлии µµтэ диэннэрэ кэллэ. Ыксаата.
Ыгылыйда. Тыына хаайтарда. «Оо, сэрэппиттэрэ дии!» — диэн санаата ча±ылыс гынна. Этэрбэґин оґуттан быґыччатын сулбу
тардан ылаат, о±онньору хонно±ун анныгар
саайталаата. Син µіс сирин тµбэґиннэрдэ
бадахтаах. Моонньугар баар ытарчалар сымнаан хааллылар. Аны бµлгµнµттэн хам тутан
илгиэлээтилэр. Кµµґµн тµмэн, киґитин
халбарыччы анньаат, ойон турда. Табаларга
сµµрдэ. Хантан билбит µірµйэ±э буолла, туркуга олороот, ыстаннаран кэбистэ. Кынаттаах кыыллар сирэйдэрин хоту тµґµнэн кэбистилэр. Хара±ын кырыытынан кірді±µнэ,
кэннигэр іґіх-тілін кытыаста хаалла.
— Абаккабыын!!! Абытайбыын!!! Куоттардахпыын!!! — диэн хабараан хаґыылар
ыраахха диэри сатараатылар.
Булчут балайда уґуннук-киэІник
айаннатта быґыылаах. Сыар±а±а сытан эрэ
кірді±µнэ, биирдэ сырдык, биирдэ хараІа
олбу-солбу быысаґан сµтэр-ааґар курдуктара. Сэниэтэ суо±а. Этэ-сиинэ ыалдьара. Ол
абытайыттан салгыы тµлэй-балай тµґэрэ.
Арай биирдэ ійдіммµтэ, сылаас
суор±аІІа сууланан сытара. Ат эккирэтэр
тордо±ор собус-со±отох эбитэ. Туох ааттаах
киэІ-куоІ гына оІостубуттарай? Бачча
элбэх буолан олордохторо дуу диэн санаан
эрдэ±инэ:
— Уолчаан, манна со±отох кыыс олорор, — диэн эрэкис-чэрэкис сэргэІнэґэн,
сир иччилэрэ сибигинэйэ охсубуттара. — Эн
кинини кірііт сібµлµіІ, биґиги барытын
эрдэттэн билэбит ээ, — элэкис-элэкис
сэрбэІнэґэн, туман-имэн кістµтэлээт, сµтэн
хаалбыттар.
— Оо, истэ сатаан баран, аны кірір
буолан эрдэ±им дуу? Улуу Мо±ой іссі туох
кистэлэІ кµµґµн иІэрбитэй?! — элэІнэґэр
иччилэри илэ-бодо кірбµтµттэн уол олус
соґуйбут.
Эппиттэрин ис хоґоонугар соччо-бачча
кыґамматах, доло±ойугар тохтоппотох.
Онтон до±оор, кµн диэ±и кµн буолбатах,
ый диэ±и ый буолбатах толуу-толомон барахсана нµіл бэйэтинэн тілі мі±ін, тµіллэнтіліґµйэн киирбэт дуо?!

тирээтэ±инэ, быґаарсыллыа турда±а», — диэн
бэйэтин уоскутунна.
— Шытыы-хотуу уолгун дуу-у, бу тааґы
булбут буоллаххына. Мин да±аны эдэрбэр шин шµµрэр-кітір этим, — сітіллін
кµпсµйбэхтээтэ. — Дойду шириттэн олуш
ыраах тэлэґийэн бултуур эбиккин дуу-у?
— Ээ, ити кыылы батыґан кэлэн хаал
быппын. Урут бу эІээр охсулла илигим.
Бултаах-алтаах мааны дойду эбит.
— Шіпкі этэ±ин, аш-таІаш кыанар
киґиэхэ манна дэлэ-эй. Мин кырдьан хаалан, шоччо дуоннаа±ы хоторбоппун. Айахпар
эрэ кыралаан булунабын.
Ити курдук сэлэґэ-сэлэґэ, сыыйа-баайа
утуйарга бэлэмнэннилэр. Уот ніІµі-маІаа
сытарга быґаарыннылар. Дьарыктаах дьон
быґыытынан сарсыарда эрдэ туран хоІнорго
сµбэлэстилэр. Ким — хоту, ким — со±уруу.
О±онньор утаакы буолбата, муннун
тыаґа баччыгынаата. БідіІ киґи утуйара
кытта дохсун до±уґуоллаах буолла. Биир кэм
бирилээн-барылаан олордо. Сэрэйдэххэ, уута
ортолоото. Оттон эдэрэ то±о эрэ утуйан быс
тыбакка ірі міхсі сытта. Олус элбэх тыаґыууґу истэн, кэнникинэн дійі сыста.
Тыс-тыс тыґыр±ыыр уота этэр эбит:
— Ноко, киґи эрэ буолларгын, утуйан
оІторон хаалыма. Сэрэнэн-сэрбэнэн сыт.
Јлір-хаалар кµІІэр ірµґµлтэ буолуом.
Умулларан кэбиґимэ, сіп-сіп кµідьµтэн
биэр. Кыґыл кыыммынан кылам-кылам
сырдата сытыам, сылаас ньуурбунан суонсуон дурда тутуом.
Со±урууттан охсуллар сурус тыал суугунуур эбит:
— ¤уу-уу, уолан уолчаан, ґуу-уу, утуйума дуу-уу. ¤уу, быґычча±ын чугас уурун дуууу... ¤уой, кµлµгэ хараарбыт киґийдэхтэн
ґэрэн дуу-уу... уу-уу...
Сылайбыта таайда±а, уолбут тµлµк ууга
тимирэн утуйан хаалла. Тµґээн истэ...
Оо, бабат-татай! Эмискэ µлµгэр, µрдµгэр
дµлµІ тµстэ-э! Сиргэ тимирдиэхтии ньиппэччи ыытта...
Арай, уґукта биэрбитэ, били аарыма
ыалдьыта саба баттаан кэбиспит. Муомахтыы сатыы сылдьар эбит. Ыттара барахсаттар ол улуу ба±айы кіхсµгэр иилистэн
тардыалаґа сылдьаллар — иччилэрин туґугар
баардарынан-суохтарынан киирсэн эрдэхтэрэ. Булчут імµттэн хаалан, кімµскэнэрохсуґар ій киирбэтэ. Кіннірµ куота сатаан

(Салгыыта бэчээттэниэ)
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Бу иннинээ±и нµімэргэ Николай Ларионов икки кэпсээнэ
бэчээттэнэн турар. Аны, сонун
ааптар 2005 сыллаахха суруйбут
уонна ханна да бэчээттэнэ илик
сэґэнин таґаарабыт.
Айымньы «уларыта тутуу» диэн ааттаммыт уустук
ис хоґоонноох уонна ураты
кµµрээннээх кэми хабар буолан,
аа±арга бэрт интэриэґинэй,
итиэнн э то±оостоох да±аны.
Тыа сирин сіхсµтµµ, тыа дьонун
оло±ор саІа, чэбдик сµµрээннэри
киллэрии оччоттон бачча±а диэри
бол±омто киинигэр сылдьаллар.
Дойду ійдібµлэ чопчу алаастан,
чопчу тµілбэттэн са±аланара
міккµіргэ туруон да табыллыбат. Ол да иґин сэґэни, икки-хас
нµімэргэ хайыппакка, биир кµдьµс
толору ыытабыт — биир тыынынан аа±ылыннын, биир кэлимник ійдіннµн диэн. Ырытыґыы,
санааны µллэстии тахсыан,
кµідьµйµін сіп этэ. Биллэн турар, ити іттµнэн сэґэн, биэс сыл
устата «сойо сыппакка», тута
бэчээттэммитэ буоллар, ордук
уоттаах-кµістээх кэпсэтиини
таґаарыа хаалла±а. Ол ааптар
суруйааччы быґыытынан салгыы туруутугар эрэ буолбакка,
биґиги сомо±о ійбµт-санаабыт
буґуутугар-хатыытыгар, ол
аата олохпут-дьаґахпыт салаллыытыгар эмиэ туґалаабыт
буолуохтаа±а. СэґэІІэ онно хо
лоонноох уус-уран «кыым» баар.
Ол иґин хойутаан да±аны хоболонон кірібµт. Ба±ардар, биир эмэ
тµілбэ±э айымньыга ойууланар
Сайдыыга курдук илгэлээх угут
уута ірі анньан, улугурбутмастыйбыт олох-дьаґах аалын
баґа хоІнуо±а. Ол буолуо этэ
— уус-уран айымньы куту-сµрµ,
ійµ-санааны иитиэхтиир кµµґэ
диэн.

Николай ЛАРИОНОВ

Сарсы¢¢ы к¥н сарыала

Бастакы чааґа

Д

аайа сиэнин кэтээн утуйбакка дьиэтин
иґигэр тіттірµ-таары хаамыталыы сырытта.
Кіхі±і тиийэн, сиэнэ µлэ±э кэтэр сонун ылан эргимургум туппахтаата, тимэхтэрэ тіґі кытаанахтарын
бэрэбиэркэлээн тардыталаан кірді. Син барыта
орун-оннугар курдугун кірін: «О±ом барахсан син,
кыыс кыыс курдук, бэйэтин кірµнэ сылдьаахтыыр»,
— диэн иґигэр ботугураан ылла. Аллара аан аттыгар
турар сиэнин унтуутун ылан оґох аттыгар олоппоско
куурда уурда. «Бу кыыс эмиэ соппуосканан барбыт,
олох киґи тылын истибэт, дьэ, бэйикэй, дьонугар
µІсµім буолла±а», — диэн саІа таґааран мі±µтµннэ.
Ґіґэ хантайан, истиэнэ чаґытын собуоттаан гиирэтин ірі тарта, чаґыта уон икки чугаґаабытын кірін,
итэ±эйбэтэх курдук, хоґугар киирэн, хомуот µрдµгэр
турар будильнигын таґааран, куукуна±а сырдыкка
кірбµтэ, эмиэ уон икки буолара чиэппэр баар эбит.
Даайа ыксаата, баран, санаатыгар тµннµк сабыытын
аппатан таґырдьаны одуулаабыта буолла, таґырдьа ый
быыґа буолан, хараІаттан атыны кірбіті. Дэриэбинэ
уґугар онно-манна остуолба уоттара эрэ тыгаллара
кіґµннэ.
Тугу хайдах гынарын билбэккэ биир сиргэ
тэпсэІнии турда. Сиэнэ хаґан да, баччааІІа диэри
хойутаабат этэ. Хойутаата±ына уон бииргэ кэлэрэ.
Араас санаалар Даайа мэйиитин µлтµ буккуйдулар. Сонун кэтэн, сиэнин тоґуйа кулуупка утары барыан санаталаата, таґырдьа хараІатыттан толлон, «эмиэ ханна
иІнэр-таІнар тµґэн, кыахтаах киґиэхэ дылы» диэн
саараан турда. Ол да буоллар, таІнан, таґырдьа тахсан,
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тыас-уус иґиллээбитэ буолла. Ханна эрэ ыттар
µрэллэриттэн атын туох да иґиллибэтэ. Син
балачча тоІуор диэри турбахтыы тµґэн баран,
дьиэтигэр тіттірµ киирдэ. Сыгынньахтанан,
оґо±ун кырааскалаах эркинигэр сыстан туран
иттэ тµстэ. Оґох кытыытыгар туран, сойон эрэр
чаанньыгын билиитэ ортотугар анньан биэрдэ уонна хоґугар киирэн оронун оІоґунна,
будильнигын, собуоттаан, оронун аттыгар
олоппоско уурда. Куукуна±а тахсан, эмиэ
тµннµгµн аппатан кірбµтэ буолла. Хоґугар
киирэн сытыах курдук баран иґэн, тіттірµ
остуолун аттыгар кэлэн олорунан кэбистэ, тугу
да гынара суох буолан, ытыґынан остуолун
ыскаатарын имэрийэ олордо. Ол олордо±уна,
кµµлэ±э киґи киирэр тыаґа иґилиннэ уонна,
дьиэ аана аґыллан, туманы кытта бииргэ сиэнэ
киирэн кэллэ.
— Хайа? Эбээ, баччааІІа диэри утуйа
иликкин дуу?
— Ээ. Сотору кэлиэ диэн олорон хааллым, ити сытаары баран испитим. Эн то±о
хойутаатыІ?
— Биэчэр кэнниттэн ыччаттар мунньус
тан кыратык мунньахтаатыбыт.
— Ол тугу мунньахтыыр буола±ыт?
Тµµннэри буолан, мунньах эрдэ буолуон сіп
этэ.
Даайа сиэнэ хойутаабытын сібµ
лээбэтэ±ин биллэрэн саІа аллайда.
— Мунньах диэн буолуо дуо, таах
сµбэлэґии, санаа атастаґыытын кэриэтэ.
Ґлэбит кыайтарбат, арыгылааґын тµмµгэр
борогууллааґын тахсар. Бу бµгµІІµ биэчэргэ
арыгы испит уолаттар эмиэ элбэхтэр.
— Ону туох диэн быґаардыгыт?
— Оттон биирдиилээн кэпсэтэн кірµіхпµт
буолла±а дии.
— Олор ол эґиги тылгытын истиэхтэрэ
дии саныыгыт дуо? Аны атыннык эргийэн
тахсаарай. Атааннаґыы, кµнµµлэґии, ордук
санаґыы олох атын сиринэн кµідьµйэн тахсыан сіп.
— Эбээ, эн сіпкі этэ±ин, кырдьыгын
эттэхпинэ, хайдах гынарбытын µчµгэйдик билбэппит. Ити барыта ба±а санаабыт. Мин бэйэм
санаабар дьон бука бары кыттыґара буоллар
туох эрэ тахсыа этэ. БилиІІитэ хас мунньах,
хас тµмсµµ ахсын ыччаттар «баппаттарын» айдаана. Ону хайдах гынан суох оІорор туґунан
ким да сµбэлээбэт. Бары билэллэр, кутургуйа
та±ыста±ына тута эмтээбэккэ мээнэ туппахтыы,
аала сырыттахха сэтэрийэн улаатарын. Били21

гин тыа сиригэр ыччат кыґал±ата эмиэ оннук
буолар туруктаах. Эдэр киґи аралдьыйар сирэ
дэриэбинэ±э кулууптан, µІкµµттэн атын суох.
Спортзалга да а±ыйах киґи сылдьар. Киґи
барыта спордунан дьарыктаммат, онон ити да
проблеманы быґаарбат дии саныыбын.
— Чэ, тоойуом, бу тµµн эн биґиги ол
кыґал±аны эмиэ кыайан быґаарбаппыт, чаас
ыраатта, утуйуох дуу. Сарсыарда µлэ±э кыайан
турбат соро буолуо.
— Кырдьык да±аны ырааппыт. Бµгµн
миэхэ эмиэ туох да суох дуу?
— Ґірэххиттэн туох эрэ суруга кэлбит
этэ уонна Настя суруга баар. Итиннэ остуолгар
уурбутум. Туох сонуннаах эбитий, аа±ан баран
кэпсээр эрэ. Чэ, мин утуйа бардым.
Марина хоґугар киирэн оронун оІостон
сытан эрэ суруктарын кірді. Бастакыта,
кырдьык, µірэ±иттэн, кыґыІІы сессиятыгар ыІырыы эбит. Иккиґэ, дьµігэтэ Настя
суруйбут. Син балачча халыІ суругу эргимургум туппахтаан баран, наадалаа±ын кірдіін
тµргэнник лиистэрин арыйталаата — дьµігэтэ
тугу суруйбутун, кинини наґаа µчµгэйдик билэр буолан, іті сэрэйэ-билэ сытара. Киниэхэ
билигин туохтаа±ар да олох атын наада этэ...
...Марина, эн кірдіґµµгµнэн опер
уполномоченнай Сергеевкэ бара сырыттым.
Эн сайабылыанньа±ынан дьыала тэриллибит
да, наґаа хойута бэрт диир. Сµппµтэ сылтан
ордук буолбут киґини кірдµµр наґаа уустук
буолар диир. Бэйэ±ин кытта кірсµін ба±арар,
биллибэт, быґаарыллыбатах боппуруостар элбэхтэр µґµ. Онон µірэххэр киирдэххинэ бара
сылдьыахпыт.
Дьиэ±эр бара сылдьыбытым, ийэІ
киллэрбэтэ±э: «Марина манна олорбот», —
диэн баран аанын саптан кэбиспитэ. Олох уларыйбыт, урукку тётя Оксана буолбатах. Утары
олорор Зосимовтарга киирэ сылдьыбытым.
Тарас Георгиевичтаах даачаларыгар олороллор
эбит, квартираларын уолларыгар биэрбиттэр.
Славик быйыл кµґµн кэргэннэммит, маннаа±ы
куорат кыыґа, билэриІ дуу, суо±а дуу? Сµµрбэ
алтыс оскуола±а µірэммитэ, Никонова Света
диэн уґун ба±айы суґуохтаах. Наґаа судургу,
ыалдьытымсах ба±айы, хата, тортаах чэй иґэиґэ, ону-маны барытын ырытыстыбыт. Славик
эйиэхэ улахан привет ыытар, киирдэ±инэ быґа
ааспатын, туох кыалларынан µірэ±эр, оло±ор
да кіміліґµіхпµт этэ диир. Оксана Владиславовна билигин олох атын олохтоох, атын
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ханнык эрэ киґини кытта олорор, биґигини
кытта сылдьыспат, кэпсэппэт буолбута ыраатта диир. Марина санаатын олох тµґэрбэтин,
олоххо араас буолар, ба±ар, Максим Титович
кістµі диэн илдьиттиир...
Ити тыллары аа±ан баран, Марина, сыттыгар умса тµґэн сытан, саІата суох ытаан
барда. Ба±ар, эбэм истиэ диэн уоскуйа сатаата.
Эбэтигэр паапата сµппµтµн олох кэпсээбэккэ
сылдьар. Биллэ±инэ олох иэдэйиэ диэн кистии
сылдьар. Сессиятыгар киирдэ±инэ, силиэдэбэтэлгэ тиийэн, бэйэтэ быґаарсар санааланна.
Бµтµн киґи сура±а, суола-ииґэ суох сµтэрэ
наґаа дьулаан, киґи тібітµгэр баппат быґыы.
Марина, итинник ыарахан санаалардаах да
буоллар, устунан утуйан барда.
***
Куорат хараІарбыт уулуссатынан
билиІІи кэмІэ сібі суох чараас таІастаах
киґи до±олоІноон хааман кэлэн, Сайсары биир дьиэтин мас олбуорун аанын аґан
иґирдьэ киирдэ. Киирээт, чочумча тугу эрэ
иґиллиирдии тура тµґэн баран, дьиэ диэки
хаамта. Тµннµктэр уоттара суо±ун кірін: «Ама,
бачча эрдэ утуйдахтарай?» — дии саныы иґэн,
ааІІа кэлбитэ, аана таґыттан хатыылаах буолан биэрдэ. Јйдіін кірбµтэ, аан холуодатыгар
туох эрэ кылбайар. Бі±µірбµт илиитинэн испиискэ уматан кірбµтэ, бэчээттээх кумаа±ы
эбит. Киґи сонно тута, бу дьиэни бэчээттээн
барбыттарын биллэ, ол аата бірµкµтэ суох
дьыала буолбутун сэрэйдэ.
Уулусса±а тахсан, ханна барыан билбэккэ ол-бу диэки кірµілээтэ. Бэргэґэтин
кулгаа±ар саба тарта, кууркатын са±атын туруоран, сирэйин саба туттан, куорат иґин, таас
дьиэлэр, диэки, куотардыы, тµргэн-тµргэнник
содьороІнуу турда. Киэґэрбит куорат уулуссаларыгар хойутаабыт дьоннор иннилэринкэннилэрин кірµнэ-кірµнэ, уулусса сырдык
іттµн талан тутуґан, ыксал-тиэтэл муІунан
хаамсаллар. Оттон биґиги киґибит тіттірµтµн
уулусса хараІатын талан, кими эмэ кірсµбэтэх
киґи диэбиттии, олбуордары, дьиэлэри кэннилэринэн айаннаан, µрдµк таас дьиэлэр
быыстарыгар турар сылытыллар гараажтарга
тиийэн кэллэ.
Ортоку бокса±а биир массыына киирэрин
кэтээн, хараІа муннукка турда. Хаґаайын,
массыынатын киллэрэн, аанын сабан барбытын кэннэ биирдэ, турар сириттэн тахсан,
гараажтар тµгэхтэрин диэки содьороІноон
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кэлэн, тµгэх гарааж ойо±оґугар сыґыары турар
кыракый сарай аанын олуллан турар кµлµµґµн
аґан иґирдьэ киирдэ.
ХараІа±а хара±ын µірэтэн аан аттыгар
турбахтыы тµстэ. Сарай иґэ кыара±аґын да
иґин, икки-µс киґи хайдах ба±арар батан
хонор сирэ. Бу гараажтары сылытар систиэмэ
сылаас ситимигэр холбонор сирэ этэ. Киґи
элбэх турбалар, сабыылар быыстарынан баран, суон турбалар µрдµлэригэр біх-сах, олбу быра±ыллыбытын µрдµгэр тиийэн сытта.
Хаґан эрэ урут ЖЭУга µлэлии сылдьыбыта,
бу гараажтар сылытар систиэмэлэрин бэйэтэ
монтажтаабыта, онон бу кыбартаал дьиэлэрин
сылытар систиэмэлэрин биэс тарбах курдук
билэр. Мантан чугас со±ус, «Кыстатыам» диэн
бэйэтэ ааттыыр, кыстыыр сирдээх, тыал, тымныы киирбэт, итии-тымныы уулаах, уоттаахкµістээх — олох квартира квартиранан. Оттон
бу, «Кµґµµр» диэн ааттыыр, улахан тымныылар
тµґµіхтэригэр диэри олорор сирэ. Хоту µлэлии
сылдьыбыт µтµі сылларын санаан итинник
ааттаабыта.
Кырдьык, эдэр-сэнэх, кµµстээх-уохтаах
сыллара этилэр. Ґп-харчы абылаІыгар хоту
БулуІІа балыктаан, онтон кэлин ЭдьигээІІэ
КыстатыамІа кэлэн, учуутал кыыґы кэргэн
ылан, ыал буолан, олох олорон иґэн, аны аґыы
уу абылаІар ылларан, оло±о биирдэ тµірэ эргийэн, ытыґын ньылбы соттон, ЭдьигээІІэ
кэлэн, хапытааны кытта кэпсэтэн, µс кµн
баржа куруустаан, Дьокуускайы булбута.
Јрµс пордугар куруусчуттуу сылдьан,
биир билэр киґитэ кімі±і ылан, слесарьсантехник идэтигэр µірэммитэ. Онтон ыла
ЖЭУ тутаах µлэґитэ буолбута. Иккистээн
кэргэннэнэн оло±ун эмиэ сал±аан барбыта.
Сайсаарга кэргэнин ийэтин дьиэтигэр олорбуттара. Ийэ кынна арыгыны амсайар буолан,
араас дьон то±уоруґар сирдэрэ этэ, µксµн
хаартыґыттар мусталлара. Тµµнµ быґа хаартылаан, ардыгар иккилии-µстµµ кµІІэ тиийэ
оонньууллара, эмээхсиІІэ дьиэтин соболоІун
уу харчынан ууран биэрэллэрэ. Ол харчылара
кини хамнаґынаа±ар хас да тігµл улахан буолара. Ол аайы ийэ кынна, хас холуочуйда±ын
аайы: «Эґигини мин аґатан-сиэтэн олоробун!»
— диэн буолара.
Биирдэ оннук аґааґын кэнниттэн олох
итирэн хаалбыт этэ, билигин да±аны ійдіібіт,
биирдэ ійдіммµтэ милииссийэ±э сытара.
Јйдіммµтµгэр: «Ойоххун ілірбµккµн!» —
диэн доппуруос бі±і. Силиэдэбэтэл туоґулар
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кірдірµµлэрин кірдірбµтµгэр ийэ кынна:
«Кµтµітµм буолуохсут µлэтиттэн итирик
кэлбитэ уонна аантан айдааран, миигин
µрдµбµттэн анныбар диэри µі±эн, кыыспын
охсон-тэбэн кырбаан барбыта. Остуолга сытар
быґа±ы харбаан ылбытыгар дьиэ±э баар дьон
саба тµґэн былдьаан ылбыттара, ол тµмµгэр
илиитин быґахха быспыта. Онтон олоппоґу
хаба тардан ылан, ойо±ун тібі±і охсон охторон
тµґэрбитэ. Бары саба тµґэн кэлгийбиппит.
Онтон, дьэ, о±обун кірбµтµм сойбута ырааппыт этэ. Таґараа ыалтан тахсан, тіліпµіннээн,
милииссийэни ыІырбыппыт», — диэбит. Атын
да кірдірµµлэр итинник ис хоґоонноох этилэр. Бэйэтэ онон-манан ійдііті±µнэ, быґа±ы
угуттан буолбакка, биититтэн тута сылдьара...
Онтон силиэстийэ. Суут. Хаайыы...
Хаайыыттан тахсан баран, дьэ, бу
сырытта±а. Хаайыылаа±ы ким да µлэ±э ыла
сатаабата±а. Урут бииргэ µлэлээбит дьоно бары
туора хаама сылдьаллар. «Онон, Сарыал Иванов, бу орто дойдуга олох олорон, о±о тірітін,
кэнэ±эскини кэрэґилэтэр дьолум суох эбиппин», — диэн саныы сытан, хайдах эрэ тоІо
быґыытыйда. ТіІкійін, турба анныттан эргэ
суор±ан ылан сабынна.
Арааґа, сарсыІІыттан «КыстатыамІа»
барыыґы, халлаан тымныйан эрэр. Били Намыын то±о хойутаата буолла?..
***
— Тоойуом, Марыына, оттон Бииктэр
дьиэ±эр диэри тиэрдэр ини? ДьоІІор кыра
кэґии о±ото бэлэмнээтим. Со±отох киґиэхэ
син таґа±ас буолара буолуо. Чэ, барытыттан кыра-кыра угуталаатым. Барыанньалаах
сµігэйгин сэрэнээр эрэ, «Роса» иґитэ булбаккабын истикилээІкэлэргэ куппутум. Итиннэ
кµµлэ±э кыра убаґа этин бэлэмнээтим уонна
били, бэйэІ муІха±а сылдьыбыт, балыккыттан
уктум. Киирэн, оттон дьоІІор бэйэм бултаабыт балыгым диэІ дии. Чэ, чэйиІ сойоору
гынна, кэлэн аґаа эрэ, билигин БииктэриІ
кэлиэ±э.
Марина хоґуттан халыІ тэтэрээт тутуурдаах тахсан, остуол муннугар олорон, тугу эрэ
суруйан баран сабан кэбистэ.
— Эбээ, маны Иван Ильичкэ тиэрдиэххэ
наада. Сол эрэн, Витя±а биэриэм, кини тиэрдиэ. Ити ааспыт ыйдаах отчуотум. Мин суохпар этэІІэ олорор инигин? Витя, кэлэ-бара,
оккун-маскын бэлэмниэх буолта, оттон Зойка
киирэ-тахса сылдьыа, хотоІІор кіміліґµі.
23

Туох эмэ наада буолла±ына киниэхэ этээр,
миэхэ тиэрдиэ.
— Олорон бі±і буолла±а дии. Итиччэ
µлµгэр кіміліґііччµлэрдээх туох буолуохпунуй. Инньэ икки харабыллаах.
— «За одного битого двух небитых дают»
диэн баара быґыылаах дии, — Марина эбэтэ
нус-хас хаалбытыттан астына санаата.
Киниэхэ билигин бу кырдьан кууранхатан эрэр эбэтиттэн чугас киґитэ суох буолбут
курдук. Ону санаан хараастыах курдук буолан
иґэн туттунна. Санаатын аралдьытан, остуол
муннугар сытар отчуотун ылан бэрийбитэ
буолла. Онтон эмискэ ійдіін кэлэн:
— Эбээ, били паапалыын µґµін бииргэ тµспµт хаартыскабыт ханна баара буолла,
илдьэ киирэн улаатыннарбыт киґи? Ааспыкка дьиэбэр булбата±ым ээ. Арааґа, со±отох
быґыылаа±а.
— Итиннэ альбомІа баара буолуо, билигин кірµім. Эн чэйдээ, олох аґаабаккын дии.
ДьонуІ эбэтэ олох аґаппат-сиэппэт, кірбітистибэт эбит диэхтэрэ дии.
— Оттон олох аґыахпын ба±арбаппын ээ.
Ордук бараары-кэлээри гыннахпына.
Даайа хомуотун тардарыттан альбомун
таґааран, хаартыскаларын кірдіін бардылар.
Марина эбэтин альбомун элбэхтик кірбµтэ
буолуо да, хас кірді±µн ахсын саІаттан
кірір курдук. Манна барыта саас-сааґынан
сылларынан, хас биирдии кэм хаартыскалара тус-туспа уурулла сылдьаллар. Кµннэрэдьыллара, хаґан-ханна тµспµттэрэ барыта кыра
быґаарыы суруктаах сурулла сылдьар. Онон,
кэмин билэр буоллаххына, улахан кірдііґµнэ
суох булуоххун сіп. Бэйэтэ кыра архыып курдук. Ол сырыыга Марина оскуоланы бµтэрэн,
аттестатын туппутунан эбэтигэр таґааран
кірдірі сылдьан тµспµт кэмнэрэ этэ. Онтон
кэлин, улаатан баран, эбэтин кытта тµспµт
хаартыската да суох эбит. Барыта кыра о±о
сылдьан тµспµт хаартыскалара. Балары кірі
олорон, эбэтин дьµігэлэрэ кµлсэллэр µґµ:
«Айыкка, Даайабыт кырдьан баран, куукулалаах хаартыска±а тµспµт!» — диэн. Марина,
о±о сылдьан, бэйэтэ олох куукула курдук эбит.
Сап-саґархай баттахтаах, кµп-кµіх харахтаах.
Дьэ, ону кірі-кірі кµлсэр буоллахтара. Јссі
биир хаартыска±а улахан ба±айы «хаамар» куукуланы кытта тµґэрбиттэр этэ уонна анныгар
«Марина хайатай?» диэн суруллубут.
Итинник хаартыска кірі олордохторуна,
таґырдьа массыына тыаґа кэлэн тохтоото.
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— Витя кэллэ, мин таІна бардым.
Марина хаартысканы ылаат, хоґугар
киирбитин кэннэ таґырдьаттан Бииктэр мичилийбитинэн киирэн кэллэ.
— Эбээ! Ґтµі сарсыарда! Уонна «уоттаах хомуньуус» дьµігэ±иттэн итии тіліннііх
э±эрдэ µґµ! Хайа, куораппыт кыыґа ханнаный?
Утуйа сытар дуу? — Бииктэр µрµт-µіґэ биир
тыынынан кутан кэбистэ.
— Бээ, аргыый! Дорообо! КуоратыІ
кыыґа бэлэм, таІна сылдьар, билигин
тахсыа±а. Дьиэтигэр тиэрдэр инигин? Таґа±ас
бі±ілііх.
— Тиэрдэн бі±і буолла±а дии. Ханна
диир да, ол диэки эрийиэ±им, уруулум тігµрµк
быґыылаа±а. Ол элбэх таґа±аспыт ханна кутулла сытар? Тиэнэн кірµіхпµн.
— Биир суумка бу баар уонна кµµлэ±э
кууллаах эт, балык баар. Бээ-э, туох диэх буол
буппунуй? Ґлтµ кµллµгµрэтэн, киґини олох
тібітµттэн таґааран кэбистиІ. Ээ! ДьонуІ
хайдахтарый, тіґі бэркэ олороллоруй?
— Кырдьа±астар, оттон, ити ыыппыт э±эрдэлэрин курдук, дьиэлэрэ сылаас,
сµрэхтэрэ тіліннііх, бэйэлэрэ пенсиялаах
олороллор. ЭтэІІэ кыстаан, кµіххэ µктэммит
киґи диэн ба±а санаалаахтар. Оттон эдэрдэр:
ийэм оскуола±а кэлэр кілµінэлэргэ компьютер µтµітµн кэпсиир, а±ам хонтуора±а суот
туораа±ын тардар. Эбэм, арааґа, бµгµІІµ
кµнµ быґа тµспэккэ бу диэки µктэнэрэ буолуо.
Тібітµгэр уурунар кµндµ тµµлээ±э туга эрэ сатаммат µґµ, наґаа элбэх кутуруктаах дуу, наґаа
а±ыйах атахтаах дуу кыыл тµбэспит µґµ. Ону
кірдірі кэлиэх буолара.
— Чэ, мин бэлэммин, — Марина хоґуттан
таІнан тахсан кэллэ. — Эбээ, этэІІэ олор,
ірібµлгэ µірэммэт буоллахпына тахса сылдьыам.
Кыыс олорор эбэтин, кэлэн, иэдэґиттэн
уураан ылла уонна Бииктэр кэнниттэн, суумкатын санныгар иилэ быра±ан, аІаар илиитигэр кейс тутуурдаах тахсан истэ±инэ, эбэтэ
тохтотон, хоґуттан киирэн, туох эрэ суулаа±ы
пакекка уга-уга:
— Бу, а±а±ар, МахсыымІа сибиитэрэ
баайбытым, кэтэр киґи эбитэ дуу, ол хаалтыс
таах тойоттор, ба±ар, кэппэт таІастара буолуо, оччо±о тіттірµ таґаараар, бэйэм да±аны
кэтиэ±им. Чэ, тоойуом, µчµгэйдик µірэн,
кэтэґиэ±им. ДьонуІ тахса да сылдьыа эбиттэр,
ахтан бµттµм.

Массыына кыґыІІы суол устун ірµс
диэки айаннатан истэ. Бииктэр Мариналыын
кэпсэтэн кірді да, биирдэрэ, олох атын эйгэ±э
сылдьар киґи курдук, тµннµгµнэн биир сири
одуулуу олордо. Массыына фаратын уотугар
ірµс арыытын талахтара элэІнэґэ истилэр.
Суол улахан куоґаахтары онон-манан эрийэ
кітін, арыы кіні кырдалыгар тахсан кэллэ.
Сотору-сотору от тиэйбит суоллар туора быґа
барбыт сирдэригэр массыына иІнэр-таІнар
тµґэн ылаттыыр. Букатын ірµс µрдµгэр сылгы µірэ хаґан аґаабыт сиригэр кэллилэр.
Чугаґынан сылгылар кістµбэтилэр. Бииктэр:
«Ханна барбыттарай?» — диэн мунаара саныы
истэ. Эмискэ туох эрэ хараара сытарын кірін,
суолтан туораан, ол диэки массыынатын салайда. Чугаґаан кэлбиттэрэ, сылгы ілµгµн сэмнэ±э
буолла. Массыыналарыттан тµґэн чинчийэн
кірбµттэрэ, олох соторутаа±ыта ілірбµттэрэ,
саанан ыппыттара билиннэ. Астаабаккалар,
тириитин сµлбэккэлэр эрэ, иґин хостоот, сµгэ
ханна тµґэринэн эттээбиттэр. Оччо µлµгэр
ыксаабыттара дуу, олох итириктэрэ дуу. Бииктэр µчµгэйдик сыныйан кірбµтэ, иккиэлэр
эбит, ГАЗ-66 массыыналаахтар, ірµстэн тахсаат тіннµбµттэр. Субу тутан туран кэриэтэ
ыппыттар. Марина, быґа холуйан, чаас анараа
іттµгэр ілірбµттэрин быґаарда.
— Дьэ, хайдах буолабыт? Эккирэтэн туґа
тахсыбата буолуо. Хайыы µйэ±э ырааттахтара.
Тіннін да±аны тугу эмэ туґанар суох курдук,
— Бииктэр саарба±алыырын биллэрэн саІа
таґаарда. — Чэ, бээ, эйигин тиэрдэн баран
тµргэнник тіннµµґµбµн. Иван Ильичкэ эттэххэ, тугу эмэ толкуйдуур инибит.
— Иван Ильич диэбиккэ дылы, ити ыксалга дьиэбэр били отчуоппун умнан кэбистим
быґыылаах. ЫлаІІын тиэрдээр эрэ, онто суох
эбэм бэйэтэ бара сылдьыа.
— Истэбин, Фрау Мадам! Эн ба±аІ —
миэхэ сокуон! Сибилигин тіннін иґэн таарыйан, эбээлээх отчуоту Уйбаан Ылдьыыска
илдьэн туттарыам.
— Эбээлээх отчуоту буолбатах, — Марина, до±оро тіґі да µіннэнэрин биллэр, кµлµіх
курдук буолла.
— Отчуоттаах эбээни дуо? — Бииктэр
кэтэ±ин тарбаммыта буолла.
Онтукайа киґи кµлµіх курдук та±ыста.
Марина бу сырыыга кыайан туттуммата,
кµлэн то±о барда. Ону кірін, Бииктэр, Марина санаата кінін эрэриттэн µірэн, іссі
тэбиэґирдэ.
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— Суо-ох... — Марина кµлэрин быыґыгар
нэґиилэ саІа таґаарда.
— Оччо±о отчуоттан эбээни арааран илдьэбин дуо?
— ...
— Ээ-э! Эбээттэн отчуоту арааран, чуолкайдаатахха, ылан, этэІІэ Уйбаан Ылдьыыска
тиэйэн илдьэр эбиппин.
Марина кµлэрин омунугар тыынын кыайан ылбакка нэґиилэ иґин тµгэ±эр «ыы-ык...»
эрэ диэбитэ туох эрэ тыаґыгар маарыннаан,
аны Бииктэр быара суох барда.
— Госпожа Мадам, салон иґин буортулаабаккар кірдіґібµн.
Дьэ, иэдээн буолла. Таах ійі-мэйэ
суох кµлсµµ бі±і быыґыгар Бииктэр массыынатын тохтотто. Син чочумча олорон
эрэ кµлµстµлэр. Ол икки ардыгар халлаан
суґуктуйа быґыытыйан, син тэйиччи ол-бу
кістір буолан барда. Бииктэр массыынатын
хоІуннаран, ірµс µрдµгэр µµнэн турар талахтары уІуордаан, Эбэ хааґын µрдµгэр ыкса
тиийэн тохтотто. Массыына иґэ итии, уонна
кµлэриттэн дэлби буґан, Марина сонун устан
кэлин олбоххо бырахта. Инники сиэркилэни
бэйэтигэр эргитэн кірµнэ олордо. Оттон Бииктэр массыынатын аанын аґан, сиэбиттэн
суулана сылдьар арыылаах килиэби ылан, Эбэ
µрдµгэр суолтан туораан тахсан, тоІуу хаары
ата±ынан хаґыйан сир кырсын таґаарда, онно
килиэбин уурда, тугу эрэ ботугураата уонна
тіннін кэлэн, массыынатын тула хаама сылдьан, кілµіґэлэрин тэбитэлээн кірді, массыынатын аннын тіІкійін кірµілээтэ. Киирэн,
массыынатыгар олордо. Марина оІосторун
кэтэґэ таарыйа уІуоргу кытылга баар дэриэбинэ уоттарын одуулуу олордо.
— Витя, ити дьон хантан сылдьаллара
буолуо дии саныыгын? Ама да уорар баарын
иґин, тыынар тыыннаа±ы итинник кэбилиир
сµрэ бэрт буолбатах дуо?
— Ким барыта буолуон сіп. Мин биири
билэн олоробун, кинилэр бу суолунан ірµскэ
киирбэтэхтэр. Ханна эрэ итиннэ талахтар
быыстарынан туораабыттарын кірбіккі хааллыбыт быґыылаах. Ханан туорууллара буолла?
Таах да±аны вездеходтаах дьон ханан ба±арар
сылдьаллар буолла±а. Эбии «бултуйа» атын
µіргэ барбыттара дуу?
— Тіннін суоллуубут дуо?
— Туґа тахсыбата буолуо. Бииринэн,
хараІа, фара уота ыраахтан кістір буолан,
соґуччу кэлиини мілтітір. Иккиґинэн,
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саалаах дьоІІо кыґыл илиибитинэн тии
йэрбит соччо табыгаґа суох курдук. Ґсµґµнэн,
биґиги уазикпыт кинилэр сылдьар сирдэринэн
сатаан сылдьыа суо±а, бириэмэ бі±ібµтµн
сµтэриэхпит. Онон куораттан тіннін тахсан
баран, дьон хомуйталаан, милииссийэ±э тыллаан, суоллаан кірµіхпµт.
Бииктэр Марина бµппµтµн кірін, ар
гыый массыынатын хаамтарда. Массыына
кытыл сыырын тµґэн, тэпсиллибит суол устун
ірµс µіґµн, кыдьымахтар диэки сµµрэ турда.
Итини барытын талахтар быыстарыттан
тµµнµ быґа утуйбакка уонна дэлби арыгылаан
кытарбыт харахтар кэтээн кірі турбуттара.
Массыына кытылы тµґэн ірµскэ киирбитин
кірін, таІаґын таґынан маІан халаат кэппит киґи кэлбит суолун устун талахтары µлтµ
кэґэн бара турда. Сотору ірµскэ тµґэр, син
кэІэс сµµрээн баарыгар кэллэ. Онно, кытыллара µрдµк буолан, массыына хайдах ба±арар
саґар сирэ эбит. Уоттара умуллубут массыына
аттыгар кэлэн, кытыл сыырын тµґээри, талахтан иІнэн умса хоруйа тµстэ уонна, саІа
таґааран, хойуу ба±айытык маатырылаата.
Туран тэбэнэ тµґээт, массыынаны эргийэн
кабина±а киирбитэ, киґитэ утуйа олорон
соґуйан уґугунна.
— Хайа, дьыала хайда±ый! Туохтарый,
хаґыаларый? Биллилэр, кірдµлэр дуо?
— СаІарба! Чуолкай кірбµттэрин билбэтим. Иккиэлэр, уоллаах кыыс. Суолтан
туораабыт сирбититтэн кістµбэт. Тыастарыттан иґиттэххэ, тохтуурун тохтуу сылдьыбыттара. Ба±ар, ииктээбиттэрэ буолуо, ґа-ґаа!
Суолбутун суоллаабыттара буоллар, ытыталаан кэбиґиэхтээ±им. Арааґа, билбэтилэр
быґыылаах, кµлсэллэрэ сµрдээх этэ. Баран,
хаарынан кімірбµт дуу?
— Тіннір куґа±ана бэрт буолуо суо±а
дуо? Сытар сыттын, кірбітіх буоллахтарына, ба±ар, атыттар да±аны кірµіхтэрэ суо±а.
Хата, бу дойдуттан тэскилии охсуохха. Хаґан
булуохтарыгар диэри биґиги ыраатыахпыт
буолла±а дии.
— Ырааппыппыт буоллар, маа±ын
ы р а а т ы а х т а а х э т и б и т , э н м а с с ы ы н а І
саахалламмата±а буоллар. Ханна ыксаллаахха,
дьэ, тµбэґиннэрэ сыста буолбаат. Чэ! Охторбут
сирбит, суолтан чугас ба±айы курдук этэ. Санаам буолбат, сатыы баран, хаарынан тарыйан
кэлиэх. Сырыы са±аланан эрэр быґыылаах,
билигин массыыналар кутуйах курдук сырсыахтара. Ити уоллаах кыыс таптаґан харахтара
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бааллыбытын аайы атыттар кірµіхтэрэ.
Иккиэн саІата суох массыыналарыттан
тахсан, аппаны дабайан, сылгыларын кэйгэллээбит сирдэрин диэки аалыІнаґа турдулар.

диэн. Тірµт сібµлэммэт этэ. «Наґаа атаахтаттым, бэйэм буруйдаахпын. Буґарбыт хааґыгын
бэйэІ сиэ дииргэ дылы, оІорбуппун бэйэм
уйар буолла±ым дии», — диирэ. Кырдьык,
паапа мааманы наґаа таптыыр этэ, туох диирэ
барыта сокуон этэ. Элбэх сµігэйгэ буккуллубут
тµргэнник аґыйарыгар дылы, кэнникинэн
буорту буолан барбыта. Сыллата курорка баран кэллэ±ин аайы саІаттан саІа, сыаналаах
киэргэллэрдээх кэлэрэ. Онноо±ор ону мин,
саІа чороччу улаатан эрэр кыыс, сэрэйэн
билэр этим. Хантан кэлэрин... Паапа ону биллэр да, хайдах да гынар кыа±а суо±а. Биирдэ
µірэхпэр быыстанан дьиэбэр тиийэн, ийэм
хоґугар атын киґилиин сытарыгар тµбэґэн,
сирэйгэ таґыллан µµрµллµбµтµм. Онтон ыла
Настялаахха олоро сылдьан µірэммитим. Паапам ыІыра сатыыра да барбата±ым. ХаґааІІа
диэри эдэр ыалы мэґэйдээн биир хостоох
дьиэ±э симиллэн олоруохпунуй, тіґі да
ыытыахтарын ба±арбатахтарын иґин, µірэхпин
кіґірін, эбэбэр тахсыбытым. Ґірэ±им да±аны,
зоотехник буолан, тыа±а чугас, практика да
барарга табыгастаах ба±айы. Паапам оннук
быґаарыммыппын сібµлээбитэ. Манна тахсыбытым кэннэ туох буолбутун билбэппин,
арай сэрэйиэхпин эрэ сіп. Паапам кэнникинэн
санаата тµґэн амсайар буолбут этэ. Кэпсэтэн
кірдіххі, «санаабын аралдьытабын» диирэ... —
Марина куолайыгар хомуок тахсан мэґэйдээн,
µіґэ тыыммахтаан ылла.
Бииктэр кууґан олорон, саІата суох
аргыый Марина кіхсµн имэрийэ олордо. Кэпсээн соґуччута да бэрдиттэн, кµµппэтэ±ин да
истэн, таалан хаалла. Максим Титовиґи о±о
эрдэ±иттэн билэр буолан, хайдах эрэ букатын
итэ±эйиэн ба±арбат. Санаатыгар бу кууґан олорор таптыыр киґитигэр хайдах кімі буолуон
тобула сатаата.
— Оттон µлэтигэр бииргэ µлэлиир дьоно
билбэттэр дуо? Ыйытан кірбµтµІ дуо? Сурас
патахтара, кірдіібітіхтірі буолуо дуо?
— То±о кірдіін эрэйдэннэхтэрэй? Сорохтор µчµгэй миэстэ тахсыбытыгар, атыттар
кіІµл айбардааччылары утары турааччы суох
буолбутугар µірдэхтэрэ эрэ дии. Онноо±ор
баарыгар айдаараллара.
— Оччо±о! Ба±ар...
— Мин эмиэ оннук саныы сылдьыбытым
да. Ама хайдах? Онон олох мунан сылдьыбытым.
Санаабар, ба±ар, кістµі диирим, онтон ыксаан
милииссийэ±э сайабылыанньа тµґэрбитим, ону
наґаа хойутаан буолбут курдук эппиттэр. Бу

Мариналаах Бииктэр ірµс кыдьыма±ын
иІнэр-таІнар тµґэн, уІуоргу кытылга туораатылар. Аргыый кумахтаах сыыры дабайан
тахсан, дэриэбинэ асфальт суолугар µктэнэн,
массыына, «дьэ, кіні суолу буллум!» диэбиттии, мотуора биир тэІник ньирилии истэ. Чаас
эрдэ буолан, дэриэбинэ уулуссата им-ньим,
арай эрдэ турбут дьон дьиэлэрин тµннµктэрин
уоттара эрэ онон-манан кµлµмнэґэллэр.
— Витя, мин биир кірдіґµµлээхпин.
Киґи барыта кыра дуу, улахан дуу бэйэтэ эрэ
илдьэ сылдьар кистэлэІнээх буолар. Мин биир
оннук улахан кистэлэІнээхпин. Ону бу эйиэхэ
эрэ кэпсиирдии оІоґуннум. Маныаха диэри
кимиэхэ да кэпсии илигим. Бука диэн, эбэбэр
кэпсээмэ. Кини олох билбэккэ сылдьар...
Марина куолаґа тардыалаан бі±µістэн
ылбытын Бииктэр бэлиэтии иґиттэ. Туох эрэ
улахан µтµітэ суо±у истээри гынным диэн
оІостон олордо.
— Бу миигин эбэм дьиэтигэр киирэн
иґэр диэн кэґиилээн-таймалаан ыытта да мин
дьиэм да, дьонум да суохтар...
— Хайдах?! — Бииктэр, соґуйбучча, эмис
кэ туормастыы тµстэ.
Массыына эмискэ тохтоон, кыыґыр
быттыы, «чыых-пыых» диэн баран, умуллан
хаалла.
— Оттон оннук...
Марина хара±ын уута икки иэдэґинэн
сµµрэн тµспµтµн Бииктэр илиитин кіхсµнэн
аргыый сотон кэбистэ уонна кыыґы бэйэтигэр ыбылы тардан кууґан ылла. Син чочумча
уоскуйуор диэри кууґан олордо.
— Марина, до±орум о±ото, уоскуй дуу, аргыый наллаан кэпсээ, мин барытын ійдµім.
— Билигин миэхэ эбэбиттэн, эйигиттэн
уонна саамай чугас дьµігэбиттэн Настяттан атын чугас киґим суох. Паапам сура±а
суох сµппµтэ сылтан ордон эрэр. Итиннэ
барытыгар маама буруйдаах дии саныыбын.
Тіріппµттэрим уруккуттан да тапсыбаттар этэ.
Тіґі да миигиттэн кистии сатааталлар, сэрэ
йэр, билэр да этим. Ону абааґы кірін, биирдэ
ийэбин кытта улахан кэпсэтии кэнниттэн,
µірэхпин кэтэххэ кіґіртірін тыа±а эбэбэр
тахсыбытым. Паапаны куруук этэ сатыырым,
эрэйдэнимэ, ара±ыс, иккиэн бииргэ олоруохха
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киирэн, іссі бара сылдьыахтаахпын. Ба±ар,
туох эмэ биллибитэ буолуо, — Марина арыый
уоскуйан, Бииктэртэн тэйэн, таІаґын-сабын,
батта±ын кіннірµннэ, сиэркилэ±э кірµнэн
сирэйин-хара±ын оІоґунна.
Умуллубут массыына иґэ хайыы сах со
йон барбыт эбит. Марина кэнники олбохтон
сонун ылан кэттэ. Бииктэр массыынатын собуоттаата, ситэ сойо илик мотуор эмиэ сылаас
салгынынан илгийэн барда. Соннук туран эрэ
сылыта тµґэн баран, аргыый айаннаан бардылар. Массыына иґэ эмиэ уу чуумпу буолла,
арай мотуор тыаґа биир тэІник ньирилиир,
хам-тµм асфальт алдьаммыттарыгар тµбэґэн,
массыына лµґµгµр гынан ылыталыыр. Халлаан биллэ сырдаан барда. ХараІа халлааІІа
бачымахтаґан турбут сулустар кэмнэрэ кэлэн
симэлийэн бардылар, арай арыый сырдыктара
эрэ онон-манан ча±ылыґан ылаллар.
Ґчµгэй суолунан массыына ір-ітір
гыммакка куорат кытыытынаа±ы дьиэлэргэ
чугаґаан кэллэ. Суол устун эрдэлээбит массыыналар сыыйыллаллар. Онон-манан сатыы
дьоннор хаамсаллара кістµтэлээн барда. Биик
тэр массыынатын Марина ыйбыт дьиэтин
аттыгар а±алан тохтотто. Массыыналарыттан
тµґэн, ааннарын хатаан, таґа±астарын туппутунан иґирдьэ киирэн, кирилиэґинэн иккис
этээскэ сэттис квартира ааныгар тохтоотулар.
Звоногу баттыылларын кытта, адьас кэтэґэн
олорор курдук, аан аґылла биэрдэ.
***
Сарыал киґитин кэтэґэн, аанын олуйбакка, тыас иґиллээн сытта. Тіґі ір оннук
сыппыта буолла — арай аана аргыый аґыллан
кэллэ. «Атах тыаґа иґиллибэтэ±э дии...» диэн
санаан эрдэ±инэ, ийэ кынна илэ бэйэтинэн бу
киирэн кэллэ. «Хаайыыга сытар диэбитим, бу
манна саґан сытар эбиккин дуу? Кµн сирин
кірдірбµт, кµндµ кімµспµн бу орто дойдуттан
бэйэм малыппытым. Аны бэйэм дууґам антах
барыан иннинэ эйигин илдьэ барыам этэ.
Аатырбыт аад дойдуларын кэрийэрбэр эйигин ат
гынан миинэ сылдьыа±ым! — диэт, тарбахтарын
сараппытынан µрдµгэр саба тµґэн эрдэ±инэ,
илиилэрэ дэгиэ-до±уо тыІырахтаах бірі ата±ар
кубулуйан тµіґµн тылыгар µктэнэрин кытта,
ірі хаґыыраат, олоро биэрдэ.
— Хайа, хайдах буоллуІ? Наґаа соґуттубут
дуу?
Јйдіін кірбµтэ, Намыын ытынаан
До±ордуун кэлэн тураллар эбит.
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— Эс, суох. Таах тµґээн баттаппыппын.
Эґигини кэтии сытан утуйан хаалбыппын.
Хайа, тугу биллигит, тугу буллугут?
— Бµгµн син µчµгэйдик сырыттыбыт,
— Намыын сµгэ сылдьар суумкатын устан
Сарыалга уунна. — До±ор биир дьааґыктан
тууґаммыт балык булла. Мин биир кытайга
таґа±ас тасыґан биэґэннээ±и мµччµ туттардым, онон килиэп, кэнсиэрбэ уонна биир иґит
кыґыл ыллым.
— Мин эмиэ табыллан олоробун. Биир
билэр киґибэр кыратык холтууралаан, туустаах
сыа, кыра халбаґы ыллым, іссі иґит аІаара
µрµІнээхпин. АІаарын киґибинээн истибит.
Сотору гарааґыгар µлэлэтэ ыІырыах буолла.
Дьэ, оччо±о бµгµн чалбарыын эбит дии. Эн
хаґан тіріібµт кµнµІ буоларый? Миэнэ аны
саас ыам ыйыгар биирдэ буолар.
— Ким билэр, доо. Букатын ійдіібіппµн.
Били кырбаныахпыттан ыла, тірµт тугу да
ійдіібіппµн. Хаґан, ханна тіріібµппµн, хантан кэлбиппин...
— Бээ, эрэ. Бу µлµгэр аґылыгы хайдах эрэ
киґилии аґаабыт киґи. Чэ, тур, барыахха.
— Ханна? — Намыын киґитин кэнниттэн
ойон турда.
— РестораІІа! Мантан сырдыкка, ыраас
ка, сылааска!
Ґ´µін хомунан тахсан, ааннарын олуйан,
баччааІІа диэри тыалтан-куустан, хаартанардахтан, дурда-хахха буолбут сарайдарыттан
тэйдэр-тэйэн ыраата хаама турдулар.
Ханан эрэ эргийэн кэлэн, биир хочуолунай аттыгар тохтоотулар. Сиргэ люк баарын
аґан, иккиэн тимир кирилиэс устун аллараа
тµстµлэр. Сарыал испиискэ уматан, ірбі±µнэн
бµілэммит истиэнэ хайа±аґыттан фонарик
баарын таґааран, уматан кірбµтэ — мілтіх
со±ус да буоллар, умайар эбит. Онтон сиргэ
тимир турба баарын ылан, тіттірµ тахсан,
люгун олуйан кэбистэ.
— Намыын, сэрэнээр, тулабыт барыта
турба. Ордук итии турба±а сэрэнээр, миигиттэн
тутуґан ис, бу дойдуга тыыннаахтыы да±аны
буґуохха сіп. Билигин уонча миэтэрэни испитинэн сыыллыахпыт, миигин батыґан,
кытаатан, уІа іттµн тутуґа сатаар.
Син балачча сыылла тµґэн баран, дьэ,
атахтарыгар турдулар. Эмиэ кирилиэґинэн
µіґэ та±ыстылар. Тахсаат, Сарыал уот умаппытыгар харахтара саатан чочумча турдулар.
Онтон Намыын хара±а µірэнэн эргиччи
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кірµммµтэ, син кэІэс хоско киирэн тураллар
эбит. Икки наара орон, остуол, кыра тумба, муннукка унитаз аттыгар итии, тымныы
уулаах раковина. Адьас квартира квартиранан,
аІаардас сылааґа о±отун! Намыын соґуйан
хаалан, саІата суох таалан турда.
— Чэ, до±оор! Тоґо±олонон баран туруоІ
дуо? Ылан, миэстэ±ин оІоґун. Кыстыыр сирбитигэр кэллибит.
— Маны барытын, хаґан, хайдах баарын
билбиккиний?
— Ол остуоруйата бэрт уґун, онон, аргыый тэринэн, бастаан аґыахха. Эн, аскын
тарда тур дуу. Оттон мин бу дойдуну салгылата
тµґµµм, наґаа ылларбыт, кэлэ сылдьыбатах
ыраатта±а дии. Мээнэ кэлэ сатааччым суох.
Сарыал туох эрэ тутаахтары тилигирталыгыр тардыалаатын кытта салгын биллэрдик хамсаан барда. Сотору чэбдик салгын
кыракый хосторун толордо.
Намыын остуолун тардан, тумба иґиттэн
чаанньык булан, кырааІІа иґин сай±аан, уу кутан, билииккэ баарыгар илдьэн оргута уурда.
Чаанньык оргуйан тахсыыта остуол аґа
тардыллан бэлэм буолла. Сарыал ол кэмІэ бетон муостатын, уу ыґа-ыґа, сиппийэн бµппµтэ.
Иккиэн кµі-дьаа буолан остуолларыгар олорон
аґаабытынан бардылар.
— Уопсайынан, бу биґиги ханна кэлэн
олоробутуй? — Намыын ыстакааннаах арыгытын иґэн баран килиэп тоорохойун сытыр±ыы
олорон ыйытта.
— Бу урут µрдµбµтµгэр турар хочуолунай,
чо±унан оттуллар эрдэ±инэ, кµлэ мунньуллар
сирэ эбитэ µґµ.
— Ол аата сир анныгар баар буолла±а
дии. Оччо±о хайдах ол кµллэрин туолла±ына
таґаарар ба±айыларай?
— Эскалатор кімітµнэн, µіґэ самосвал
кэлэн турда±ына, онно куттараллара µґµ. Ону
бу, ол эскалатор турбут сирин, бµілээбиттэр.
Кэлин, биґиги биир электрик уоллуун булан,
ол-бу хайа±астарын бµілээн, сууйан-тараан
кэбиспиппит. Улаханын хочуолунай оґохторун
уларыталларыгар, уутун ыыталларыгар ибили сууйбут этэ. Уонна ити унитаз, раковина
олордубуппут, кини уотун-кµіґµн оІорбута.
Итиннэ биир люкка кистэлэІ кодтаах кµлµµс
олордуохпут диэн ба±а санаалаа±а. Сордоо±ум
наґаа иґэр буолан, быарынан ыалдьан
ілііхтіібµтэ.
— Ол иккиэн манна олоро сылдьыбыккыт дуо?

— Эчи, суох, до±оор. Оччолорго ик
киэн дьиэлээх-уоттаах, кэргэттэрдээх, киґим
о±олордоох этибит. Маннык олоххо кэлэрбин
билэн тэриммиппин быґыылаах. Мантыкайбын тірµт кимиэхэ да кэпсээбэт этим, эгэ,
кірдірµім баара дуо. Бу эйигин эрэ эрэнэ
санааммын а±аллым. Онон эрэлбин эґимэ.
Хайа, доо! Аґаан иґиэххин, бу µлµгэр аґы
кірін олорон.
Намыын Сарыал оло±ун кэпсээниттэн
билэр буолан, ону-маны туоґулаґа барбата.
— Оттон ыппытын хайыыбыт? — ыста
кааннарга чэй кута туран, Намыын Сарыалыттан ыйытта.
— Хайдах, хайыыбыт? Бэйэбит киэнин
бэйэбитигэр буолла±а дии. Хата, тахсан киллэриэх. Били банаарбыт ханна барда буолла? Кытайдары кытта эІээрдэспит киґи батарыайката
банааргар булаар эрэ, — Сарыал холуочуйбута
биллэн барда.
Бу сырыыга аны атын, хосторун µрдµгэр
баар люгунан истиэнэ±э сааллыбыт тимир
кирилиэґинэн ыттан та±ыстылар. Манан быдан чугас эбит, туох эрэ біхтір быыстарынан
бардылар — хараІа, тымныы, хос дуу, сарай
дуу быґыылаах. Намыын сырдыктан хараІа±а
тахсан да баран, тута тугу да±аны ійдіін
кірбіті.
***
Даайа ынахтарын уулата тахсаары
сырытта±ына, Зоя кыыс киирэн кэллэ.
— Бэйэм киэннэрин кытта бииргэ ынахтары уулатыам этэ. Быраатым Бааска ынахтарын µµрэн барда. Мин билигин таґаартаан
суолларын булларыам. Батыґаллар ини. Мариналыын бииргэ таґаартыыр этибит дии. Саа±ы
кµрдьµім, от киллэриэм, — диэт, тута ааны
сабан тахсан барда.
— Бээ эрэ, бу кыргыттар миигин хотоІІо
олох чугаґаппат санааламмыттар быґыылаах.
Чэ, бээ, хата, чэйбин оргутууґубун.
Даайа чаанньыгар тимир буочукаттан уу
кутан а±алан остуолугар уурда уонна кипятильнигы холбоото. Холодильнигын аґан, туох
баарый диэбиттии тіІкіІнµµ турда±ына, дьиэ
аана аґыллан, ыала Хобороос киирэн кэллэ.
— Ыаллар, дорооболоруІ! Туох кэпсээннээх буола±ыт?
— Дорообо! Ээ, Хобороос эбиккин дуу?
Туох да, улахан сонун суохха дылы. Хата,
хайалара кэллэ диэн кірін турабын. Били
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Суойа кыыс тіннін киирдэ дуу диэбитим. Ити
билигин а±ай ынахтарбын уулата тахсыбыта.
Марыынам µірэ±эр киирбитэ, онон Суойаны кірдіспµт этэ. Саатар, кµнµґµн хотоІІо
сылдьыам дии санаабытым, ону бу кыргыттар
хотоІІо букатын да таґаарар санаалара суох
быґыылаах.
— Кір эрэ! Оттон о±олоппут эбэтин
кірін-харайан, биэбэйдээн эрдэ±э. Онноо±ор
суо±ар дьаґанна±а ити дии. Таґыттан билбэт
дьон кірін, тоІ нуучча кыыґа бу биґиги тыа
дьонун хотонун иигэр-саа±ар буккуллубата
буолуо дииллэрэ чахчы. Ону бу эґиги, эн уонна
Тиит, хааІІыт тардан, куорат кыыґын тыа±а
а±алла±а. Куоратыгар хайдах ба±арар µлэлиэнхамсыан, олоруон сіп этэ буолла±а дии. Ону
баара, бу тыа±а тардыґан олороохтоото±о.
Сура±а, дьон тылынан, олох да±аны бу дойдуга
олохсуйаары гыммыт курдук кэпсииллэр дии.
Ити Хомуньуус Миитэрэйдээх сиэннэринээн
Бииктэрдиин µчµгэйдиилэр курдук кэпсииллэр. Јссі аны саас сыбаайбалыах курдуктар
дэґэллэр. Ону, эбэтэ, эн билэн олордо±уІ
буолуо. Туох диигин?
— Эчи, суох! Хата, бу эйигиттэн иґиттим.
Оттон бииргэ, кіннірµ табаарыс быґыытынан
сылдьаллар. Холбоґор буоллахтарына, саас
тарын сиппит дьон, холбостохторуна да±аны
холбоґор дьон. Ону мин быґаарбат дьыалам. Ийэлээх-а±алаах о±о. Тіріппµттэрэ
быґаарыахтара буолла±а дии.
— Ол туґунан атыны истэн олоробун.
— Ол эмиэ тугу иґиттиІ? Наар эн
истэриІ бараммат! — Даайа сібµлээбэтэ±ин
биллэрэн тимир-тамыр саІарда.
— Оттон, бу икки кулгаахпынан истибиппин кэпсиибин. Бу кµґµн суол тураатын
кытта оройуоІІа «Сельхозтехника±а» µлэлиир
Куруппалар Ньукуустара µлэтинэн куоракка
сылдьан, Махсыым µлэтигэр киирэ сылдьыбыт
сурахтаах. Тойоттор наадалара баґаам буолла±а.
Ону баара, Махсыым µлэтигэр суох µґµ.
— Ханна эрэ барбыта буолуо буолла±а.
Тойон киґи сылдьара кэмнээх буолуо дуо.
— Эчи суох. Ґлэтигэр кэлбэтэ±э сыл
буолбут µґµ. Букатын да±аны сура±а суох
сµппµт курдук кэпсээбиттэр µґµ.
— Тугу-тугу тыллаґа±ын? Оттон Марыынам а±ам хомондьуруопка±а сылдьар диэбитэ
дии. Ба±ар, ол кэмІэ сылдьыбыта буолаарай?
Ону эн хантан иґиттиІ?
— Дьэ, билбэтим. Куруппа эмээхсинэ
бэйэтэ кэпсээбитэ.
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Даайа чаанньыга оргуйбутун арааран,
кипятильнигын илдьэн тоґо±о±о ыйаан кэбистэ.
— Хайда±ын да иґин, туох эмэ буолбута
буоллар, биґиги билиэ этибит, биллэриэ да
этилэр. Уонна суол турбутун кэннэ Марыына
куоракка дьонугар киирэн тахсыбыта дии. Онуманы истэ-истэ, иннин-кэннин билбэккэ эрэ
мээнэ кэпсээн оІосто сылдьыма.
Даайа кыыґырбытын биллэримээри,
холкутуйа сатаан аргыый саІарда.
— Ханна да, кимІэ да кэпсии иликпин.
Оттон кырдьыгын туоґулаґан ыйыталастым
дии.
— Чэ, онно-манна туоґулаґа сылдьыма.
Мин бэйэм Марыына та±ыста±ына ыйыталаґан
билиэ±им.
— Кимиэхэ кэпсиэм буолла±ай. Оттон
истибитим итинник...
Хобороос уонна иґигэр тугу эрэ ботугурууботугуруу, µтµлµктээх бэргэґэтин кэтэн тахсан
барда.
Даайа Хобороос тахсан барбытын кэннэ,
хара±а ирим-дьирим кірін, мэйиитэ эргийиэх
курдук буолан, остуолуттан тутуґан аргыыйдык олоппоско олордо. Тµіґµн иґэ ыгыта
туппахтаата, чэчэгэйэ кэйиэлээтэ, тыын ылан
µіґэ тыыммахтаата. Нэґиилэ туран, холодильнигыттан сµрэ±ин эмин ылан истэ. Хоґугар
барыах курдук буолан иґэн, сэниэтэ эстибитин
билэн олоппоґугар тіттірµ олордо.
***
— Хайа, доо! Ханна тµґэн хааллыІ?
Банааргынан сµгµн тыктар эрэ. Адьас тугу да
кірбіппµн.
— Тохтоо эрэ! Ол туох сандаарарый? Массыына иґэр быґыылаах. Кэбис, тіннµіххэ.
Иккиэн тохтоон, тыас иґиллээн, чочумча
турдулар.
— Массыына буолбатах, тыраахтар
быґыылаах. От тиэйээччилэр буолуо.
— Чэ! Ол манна тиийэн кэлэллэрин
кэтэґэн туруохпут дуо. Тµргэнник кімі ох
суохха.
— Туоххун кімі±µн?! Булбакка сылдьан.
Хайа диэки баарай оттон?
— Бээ-бээ! Маннык буолла±ына, кырдьык, булуо суохпут дуу, тугуй? Чэ, кэбис! Сах
салаатын! Тіннµіххэ!
Иккиэн эргиллэ биэрээт, кэлбит сирдэринэн тµµІІµ хараІа±а тµґэн симэлийэн хааллылар. Уу чуумпу. Арай ханна эрэ от тиэйэн
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иґэр тыраахтар тыаґа кыґыІІы дьыбардаах
халлааІІа кµµґµрэн кэлэ-кэлэ, симэлийэр.
Кэлэн, массыыналарыгар киирэн, собуоттаат, уоттарын умаппакка эрэ хаамтаран
бардылар. Ґрэхтэрин батыґан иґэн, намыґах
сир баарынан оту-маґы барчалаппытынан,
талахтары µлтµ кэґэн, ірµс диэки киирэн бара
турдулар. Јрµскэ киирээт, кытыл устун тоІуу
хаары кэстэрэн хоту тµстµлэр. Мантан чугас
µрэх ірµскэ тµґэр сирэ баар. Ол µрэх тірдµнэн
µіс арыыттан от тиэйэр суолунан барардыы
оІостон айаннаатылар. Быйыл хаар чараас
буолан, массыынанан ханан ба±арар таптаабыт
сирдэринэн сылдьар буолбуттар. Аара хаста да
балыксыттар суолларын быґа тµстµлэр. Ґіс
арыыга чугаґаан иґэн, массыыналара эмиэ
бітін-харан барда.
— Б... сэбэ! Эмиэ туох буолла?!
— Оттон эмиэ ыарыыта киирээри гынна
быґыылаах.
— «Ыарыыта киирээри гынна быґыылаах!»
Сырыы аайы эн массыынаІ «ыарыыта» бараммат. Оттон ону, ити µлµгэр тэрилтэ массыыналарын быыґыгар сылдьан, оІостуох да
баар этэ. Ак-каары! ХоІ мэйии! Онно тібіті
µлэлээбэт. Хата, атыІІа билбитэ-кірбµтэ
буолан чабыланыа±а! Туох буолан, µнµр ити
дьоІІо Ар±астаахха кыыл суола баарын кэпсээбиккиний?! КірдµІ дии. Хайдах курдук
суолун сойуппуттарын! Ак-каары!
— Оттон бултаабат дьоннор этилэр...
— СаІарба! Дьиккэр! Массыына±ын
оІор! Бултаабат буолаллар дии. Билигин
иннинэн сирэйдээх, иэгэйэр атахтаах барыта
булчут! Ону ійдіі! ХоІ мэйии!
Иккиэн массыыналарыттан тµґэн, биирдэрэ кабинатын кітіхтірін мотуоругар
хасыґан барда. Аґа±ас сир буолан, тыал сирилэччи µрэр. Иккиґэ тыалтан саґан, массыына
биир іттµгэр ійінін, бэргэґэтин сыІаа±ын
баанан, са±атын туруоран, сиэбиттэн таба±ын
таґааран, нэґиилэ уматтан, табахтыы турда.

Настя, кини кэргэнэ — Дима, оттон бу — Витя,
мин эмиэ...
— Дьµігэм диэ, — Бииктэр Марина иннигэр быґа тµґэн, кµлэ-кµлэ тыл бырахта.
Марина оонньоон, Бииктэри оройго
о±уста. Ону кірін, Настя:
— С і п - с і п ! Ј й д іі т µ б µ т ! Ч э ,
сыгынньахтаныІ, билигин чэйдиэхпит. Биґи
Дималыын саІа чэйдээн испиппит. Билбит
курдук, Марина, эйигин ахта олорбуппут,
тіґі±і киирэрэ буолла диэн. Дима ити бµгµн
командировка±а Омскайга бараары олорор.
Уон кµІІэ СибАДИга стажировкалана.
Барардыын-кэлэрдиин икки нэдиэлэ буолара буолуо. Быйыл ГАИтыттан транспортнай
милииссийэ±э кіспµтэ дии. Онон саІа µлэґити
µірэттэрэллэр µґµ. Хайа, Витя, то±о сыгынньахтаммаккын?
— БаґыыбаларыІ. Мин ити ыксыыбын, бара охсуохтаахпын. Чэ, этэІІэ. Аныгыскыга чэйдиэхпит, аны элбэхтик ааІІыт
иэччэ±ин элэтэрим буолуо. Биллэн турар,
эґиги кіІµлгµтµнэн.
— Витя, тохтоо эрэ. Эґигиттэн тыа±а
эрийиэххэ син дуо? — Марина тіліпµінµ ылан
дьыбааІІа олордо.
— Эрий, эрий! — Настя куукуна ааныгар
ійінін туран, иґит соторунан курустаал салатницаны сото туран хап-сабар хардара о±уста.
Марина син хаста да эрийэн тиийдэ
быґыылаах.
— Алло! Иван Ильич, µтµі сарсыарда!
Куораттан Маринабын... А-ґаа, µчµгэйдик
тиийдибит... Баґыыба! Оттон кыах баарынан.
Иван Ильич, мин манныкка тиийдим. Аара
кэлэн иґэн сылгы ілµгµн буллубут. СаІа
ілірбµттэр... Наґаа ынырык, сµлбэккэлэр
эрэ сµгэнэн кэрдэн илдьэ баартар. Соро±о
сытар... Оттон массыына суола баар уонна,
биґиги кірдіхпµтµнэ, иккиэлэр быґыылаах.
Икки киґи ата±ын суола баара... Витя ГАЗ-66
диир дии... Букатын ірµс µрдµгэр. Суолтан
олох кістін сытар... Витя баар, бу бараары
турар... Сіп.
— Витя, мэ! Кэпсэтэр µґµгµн.
— Алло! Иван Ильич, истэбин... Оттон
адьас Эбэ±э киириигэ... Буо, буо! Миитэрэй оттуур сирэ. Отуутуттан кістін турар... Јрµстэн
тахсыбыттар... Иккиэлэр быґыылаах... Эбэ±э
киирбит суоллара суо±а, арааґа, талахтар
быыстарынан барбыттарын ійдіін кірбіккі
хааллым быґыылаах... Дьэ, ону этэр кыа±ым
суох. Хайа ба±арар диэки барыахтарын сіп.

***
Ааны Настя бэйэтэ аста. Тута кµі-дьаа
буолла:
— О±олоор! КиириІ! Чэ, ааґыІ!
Дьµігэлиилэр кірсµґээт, сыллаґануураґан, аймал±ан бі±ітµн тµґэрдилэр. Настя
биир кэм Марина тула ірі холоруктуу сырытта.
Ити кэмІэ куукунаттан Настя кэргэнэ тахсан
кэллэ.
— Билсиґэн кэбиґиІ. Бу — мин дьµігэм
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Ол гынан баран, уІуоргу кытылы булаллара чуолкай. Биґиги диэки чугаґынан суох
массыына... Арай µіс арыынан барыахтарын
сіп. Мин тіннірбір онон тіннµім, ба±ар,
суол-иис кірµім... Биллэн турар. Сэрэнэн
бі±і буолла±а дии... Сылгыґыт уолаттар утары киирэн, суор-тураах сии илигинэ ілµк
тобо±ун харайыа этилэр, киґи туґанара элбэх
быґыылаа±а...
— Ити туох сылгытын кэпсээтигит? —
Дима тіліпµінµнэн кэпсэтиини барытын истэн турбут буолан туоґуласта.
— Аара арыыга сылгыны кэбилээбиттэр.
Киґи итинтэн атыннык быґаарбат. Хата, Иван
Ильичкэ биллэрдибит дии. Чэ, бээ, мин махталы кытта барыым дуу?
— Туох ааттаах ыксаллаах киґигиний?
Кыратык тохтуу тµс эрэ. Марина, табаарыґыІ
мэлдьи маннык ыксаллаах дуу? О±олоор,
киирэн кыратык итиитэ киллэрэ тµґµІ. Мин
билигин онно-манна эрийэ тµґµім.
Витя хайдах да±аны утарара суох буолан,
сонун устан, Марина кэнниттэн куукуна±а
киирэн кыра остуол тула олордулар. Нас
тя чааскыларга чэй кутуталаан иннилэригэр уурталаата. Ас минньигэс сытын ылан,
Витя, дьэ, аччыктаабытын биллэ. Кыргыттар
уруккуларын-хойуккуларын кэпсэтиґэн,
кµі-дьаа буола олордохторуна, Дима остуол
тібітµгэр кэлэн олорон, ситэ испэтэх чэйиттэн
ыймахтаан ылла.
— ГАИга, уолаттарга, эрийэ сырыттым.
Кіміліґµіх буоллулар, билигин кэлиэхтэрэ.
Эбиэттэн киэґэ кітір киґи, мин, эмиэ ірµс
салгынын сиэґэ барсарым дуу? СалгыІІа сылдьыбатах да ыраатта. Наар биир кабинекка симиллэн олоруу. Урукку µлэбэр наар таґырдьа,
салгыІІа сылдьар этим.
— Оттон µлэ±эр бара сылдьыах буолтуІ
дии?
— Пал Санычтыын кэпсэтэ сырыттым.
Докумуонун кµнµс порка бэйэтэ киллэриэх
буолла, ситэ оІоґуллан бµтэ илик µґµ. Дьэ,
онон, Витя, дойдуІ мµіттээх салгыныттан
сиэтэ тµґэ±ин дуо?
— Сиэтэ-эн, сиэтэн! Ону ба±ас тіґінµ
кыайаргынан. Билигин мµітэ суох, дьыбардаах эрэ. Саас от-мас тыллыыта тахсаарыІ,
мµітэ-сµігэйэ онно буолуо. Куораттан тахсыбыт дьон, оннук дьырылас сыттаах салгыІІа
туймааран ійдірµн сµтэрэллэр µґµ.
— То±о инньэ диигин? ДьонуІ куттанан,
ійдірµн сµтэримээри тахсыахтара суо±а, —
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Марина дьиибэлээхтик Бииктэри кынчарыйан
кэбистэ.
— Мин куттаан буолбатах, дойдум салгынын ол аата табыгаґа суохтук рекламалаабыппын. Оттон куттанар буоллахтарына противогазтаах та±ыстыннар.
Кµі-дьаа, кµлсэ-µірэ чэйдии олордохторуна, аан хоско звонок тыаґаата.
— Кэллилэр быґыылаах, чэ, хомунуох
дуу? — Дима туран аан аґа барда.
Кырдьык, дьонноро кэлэннэр, хомунан
бардылар. Настя термоска кофе кутан, пакекка
ійµі бэлэмнии сырытта. Урут Димата ГАИга
µлэлииригэр дьуґуурустуба±а барарыгар бэлэмниирин санаан кэллэ.
Марина дьонноро тахсан баралларыгар
ханнык эрэ тµгэІІэ Витяны илиититтэн тутан
ылла.
— Барыта этэІІэ буоллун! Мин
кірдіґµµбµн ійдіітµІ ини?
— Марина, ійдіін бі±і. Эн санаа±ар тутума, барыта этэІІэ буолуо. Ґірэххин кытаат.
Тіліпµінµнэн дуу, илэ бэйэбинэн дуу биллэ
сылдьыам. Кірсµіххэ диэри.
Витя Марина иэдэґигэр тµспµт хара±ын
уутун илиитин кіхсµнэн сотон баран, аргыый
сэрэнэн уоґуттан уураан ылла.
Тахсыбытыгар Дима ГАИ массыынатыгар
ыІыран киллэрдэ. Жигули иґигэр икки уол
баарын билиґиннэртээтэ. Туох-ханнык сорук
турарын быґаарда. Јрµскэ икки массыынанан киирэр буоллулар. Жигулины хаалларан,
уолаттар эмиэ уазикка олоробут диэтилэр.
Итини барытын рациянан начальниктарын
кытта сµбэлэстилэр. Јссі ГАИ патрульнай
массыыналара куоракка киирэр-тахсар суоллары хонтуруоллуур буоллулар. Операцияны
салайааччынан Дима ананна. Ити кэннэ Витялаах Дима ГАИ поґугар кэтэґиэх буолан
бара турдулар. Онно тиийэн, массыыналарыгар
рация ылыахтаахтар. Витя массыынатыгар хонтуоратын кытта сибээстэґэр рациялаах этэ да
холбоммото±о ыраатта. Урут совхозтан хаалбыт
баайдара этэ. Син сайын сайылыкка тахсарга
туґалаах тэрил буолара. Оттон уолаттар массыыналарын уларыта уонна сэп-сэбиргэл ыла
бардылар.
Јрµскэ киириигэ тохтоон эмиэ
сµбэлэстилэр. Витя бэйэтин рациятын хол
боон сыыгынатан-саа±ынатан кірді да, туох
да суох. Ону кірін, Дима:
— Ґлэлээбэтэ±э ырааппыт дуу? — диэн
ыйытта.
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— Кыґын улаханнык наадыйбат буоламмыт мээнэ холбооботтор. Билигин наада
буолуо эбит. Сылгыґыттар анарааттан эмиэ
киириэхтээх этилэр.
— Витя, кырдьык сіпкі этэ±ин. Оттон
холботуохха буолла±а дии.
— Ону хайдах?
— Саша, Витяны хонтуоратын кытта
холбоо эрэ.
— Тіліпµінµн нµімэрин эт эрэ.
Витя нµімэри этэрин кытта, сотору
буолаат, билэр саІата массыына иґин толоро
тµстэ.
— Иван Ильич, бу мин Витябын, ірµскэ
гаилары кытта киирэн олоробун. Бу биґиги
тэрилбитин холбооІ эрэ. Сибээстэґэ олоруо
этибит. Уолаттар киирдилэр дуо?
— Ньукуустаах истээт барбыттара. Бээ,
билигин холбуохпут.
Сотору буолаат, массыына иґин атын
куолас сатарытта.
— Первэй. Первэй. Диспетчергэ эп
пиэттээ эрэ.
— Первэй истэр. Миисээ, дорообо! —
Витя рациятын саІатын кыччата кыччата
хоруйдаата.
Аны Уйбаан саІата дуораґыйда:
— Бииктээр, билигин участковай
кэллэ±инэ биґиги эмиэ киириэхпит. Хайа,
туох сибики баарый? Эґиги хаґыа±ытый?
— Биґи манна икки массыынанан
тірдµібµт. Куоракка суолу барытын саптылар.
БилиІІитэ туох да биллэ илик. Операцияны
Дмитрий Соболев салайар, миигин кытта баар.
Сибээґи киниэхэ биэрэбин.
— Иван Ильич! Ґтµі кµнµнэн! Мин
Дмитрий Петрович Соболев диэммин. Виктор
барытын кэпсээтэ. Онон дьыаланы отой билэн
олоробут. Иван Ильич, дьоІІун сэрэтэлээ,
мээнэ оруо маґы ортотунан уокка киирбэтиннэр, алдьархай тахсыан сіп. Мээнэ дьон
буолбатах, ону ійдіітµннэр. Чэ, сибээстэґэ
туруохпут.
— Дьэ, Витя, туох дии саныыгын? Ханна
буолуохтарын сібµй? Јрµґµ туораабыттара
буолуо дуо?
— Ону этэр кыа±ым суох. Мин бу суолунан киирэрбэр, манан суоллара эбэ±э киириитэ
суо±а. Ба±ар, кытыл устун талахтар быыстарынан барбыттара буолуо. Арай анарааттан
суоллуохха сіп этэ. Ба±ар, букатын да анараа
кытылга буолуохтара. Ончу да±аны куорат
дьоно буолбатахтара буолуо.

— Оннук эмиэ буолуон сіп. Сіпкі
этэ±ин. Бу суолтан хайа іттµгэр туораабыттара
буолуо дии саныыгын?
— Анарааттан киириигэ хаІас іттµгэр
улахан эмпэрэ, туруору сыырдаах аппалаах.
Ону туоруурга ыраа±ынан эргийиэххэ наада.
Оччо±о киирэрбэр суолларын кірµім этэ. Мин
биир санаалаахпын. Ґіс арыынан балыксыттар
суоллара баар. Ба±ар, онон барбыттара буолуо
дуо?
— Ол суол ханан тахсарый? Онно баран
кірµіххэ.
— Тіттірµ тахсан атын сиринэн кии
риэххэ наада.
— Тіґі ыраа±ый суолун тірді?
— Кіс аІаарын кэриІэ буолара буолуо.
— Оччотугар маннык гыныаххайыІ.
Уолаттар, Саша, эґиги бу суолунан уІуоргу кытылга туораан, сылгыґыт уолаттары булаІІыт,
суолу анарааттан суоллааІ. Витя, эн биґи
суолбут тірдµгэр барыахха. Сибээґи бары отой
быспаппыт.
— Тіґі ір туоруурбут буолла? — Саша,
сиэбиттэн бэстилиэт таґааран, Дима±а уунаууна туоґуласта.
— Уон биэс, сµµрбэ мµнµµтэ буолара
буолуо. Онуоха диэри дьоІІут миэстэлэригэр
баар буолуохтара.
Уолаттар массыынаттан тахсан, бэйэлэрин массыыналарыгар бардылар. Јрµскэ тыаллаах буолан, туман улахан суохха дылы. Бµгµн
халлаан бэйэтэ былытыран бµтµкµ-батыкы,
хаардыах курдук бµрµллэн турар. Онон, тымныы сымнаан, сылыйбыкка дылы буолбут.
Дима иґигэр «хаардаабатар ханнык!» диэн санаа кµлµм гынан ааста. Бу бэ±эґээІІэ диэри:
«Хаґан былыт кэлэн, халлааммыт сылыйар?»
— диир этэ. Ону санаан мµчµІІµµ истэ.
***
Намыыннаах бу хосторугар олорбуттара
син ыраатта. Кµн тура-тура — биир кыґал±а.
Ас-таІас кірдііґµнэ. Халлаан лаппа тымныйан, кыґын обургу кэлбитэ биллэн барда.
Аанньа таІаґа-саба суох дьоІІо ір таґырдьа
сылдьар мээнэ сыанан а±аабат. Намыын тымныйда быґыылаах — сэниэтэ эстэн, этэ-сиинэ
дэлби умайар, хайыттар буолла. Ону Сарыала
таба кірін: «Бµгµн тахсыма, доруобуйа±ын
кіннір», — диэн, таґырдьа тахсарын бобон
кэбиспитэ.
Намыын чаанньыгы тутан кірбµтэ, сылаас турар эбит. Итии чэй иґиэн ба±аран,
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плиткатын холбоото. Уонна оронугар кэлэн
сытта. «Кырдьа±ас киґиэхэ сымна±ас буоллун», — диэн, Сарыал хантан эрэ эргэ дьыбаан
оло±ун булан а±алан тэлгээн биэрбитэ. Инньэ
гынан, Намыын биллэ абыранна. Мас адарайга
сытар курдук буолуо дуо.
Аны, бу сытан, біілµµн тµґээбит тµµлµн
санаан кэллэ. Ханна эрэ тыа±а сылдьар курдук этэ. От-мас кі±ірін кістірµнэн сайын
быґыылаах. Илиитигэр пакеттаах, онтукайыгар тэллэйдэрдээх. Иннигэр кыра кыыс о±о
дьиэрэІкэйдээн иґэр курдук этэ. Оннук
айаннаан µрэххэ кэллилэр быґыылаах. Туоруур сир кірдіін онно-манна сырыстылар.
Ґрэ±и туора быґан сууллубут маґы буллулар.
О±о ол маґынан туораан иґэн былаачыйата
хаппыт мутукка иІиннэ, онтукайыттан кыа
йан арахсыбакка, халты тэбинэн, чµімпэ±э
тµґэн эрэрин кірін: «Марина-аа!!!» — диэн
хаґыытаабытынан уґуктан кэлбитэ. Ол
хаґыытаабытын бэрт чуолкайдык ійдіін
хаалбыт.
Чаанньыга оргуйан бидилийбитин истэн,
туран араарда. Чааскытыгар куттан, итии чэйи
сыпсырыйа олордо. Санаатыгар, Сарыалын
кэтэґэн, тыас иґиллии сатаата. Кэлин Сарыалынаан бэйэ-бэйэлэригэр чугасыґан, икки
ардыларын киґи кірбіт ситиминэн баайыстылар. Итии чэйэ дьайда быґыылаах, этэ-сиинэ
аґыллан дэлби тириттэ. Эмиэ оронугар баран
сытта. Бэ±эґээІІи тµµлэ олох ійµттэн тахсан биэрбэтэ. Эргитэ саныы сытан нуктаан
барда...
Тіґі ір сыппыта буолла, киґи ата±ын
тыаґыттан уґугунна. Со±отох киґи ата±ын
тыаґа буолбатах, иккиэлэр быґыылаах. Суох,
элбэхтэр, биир кэм тиІийэллэр а±ай. Саллааттар плацка хаамалларын курдук биир кэм биир
тыас. Аны ол тыаґа µір сылгы сµµрэр тыаґыгар
маарыннаан барда. Намыын хара±ын аґа сатаата да туох да, кістµбэтэ. Биир кэм туйах тыаґа.
Эмискэ ким эрэ тымныы илиитэ сµµґµттэн
тутта: «Иэдэйбит», — диэн саІа иґилиннэ.
Айа±ар туох эрэ аґыы амтан биллэргэ дылы
гынна, онтон эмиэ им балай...
— Киґибит бµгµн ійµн булбата±ына хайдах гынарбыт буолла?
— Дьэ, билбэтим, мин тугу билэрбинэн,
сатыырбынан эмтии сатаатым. Укуолланара
буоллар, туґалаах буолуо этэ...
— Итини барытын эн хантан
билэ±иний?
— Куруук маннык бомжтуу сылдьыбыта
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буолуо диигин дуо? Урут эмиэ, атын дьоннор курдук, µлэлиир µлэлээх этим. Тіґі да
детдомІа иитилиннэрбин, медсиэстэрэ идэтин
баґылаабытым. Хас да сыл республикатаа±ы
балыыґа±а сиэстэрэлээбитим. Оло±ум табыллан баран иґэриттэн испэр µірэ саныырым.
Биир эмээхсиІІэ хос куортамнаан иккиэ буолан олорбуппут. Эмээхсин эрэйдээх букатын
о±олорун курдук кірірі-истэрэ, сыґыана да
оннук этэ. Ол олордохпутуна дьиэни атыылыыр
буоллубут диэн, бэйэтин о±олоро ірі туран кэбиспиттэрэ. Инньэ гынан тахсарбытыгар тиийбиппит. Дьэ, онтон ыла мин оло±ум тµірэ эргийэн барбыта. Кэлин эмиэ дьиэ булбакка, хос
куортамнаан олорбуппут. Наґаа иґэр-аґыыр
дьон этилэр. Чэпчэкитин эрэ иґин сібµлэнэн
олорбуппут. Аґыахха-таІныахха эмиэ наада
этэ. Хамнаспыт нэґиилэ тиийэрэ. Биирдэ
оннук олордохпутуна, дьуґуурустубам суох
ірібµл кµнµм этэ, дьиэлээх хаґаайка хоспор
киирэн: «Баґаалыста, кірдіґµµбµн быґа гыммакка, кэлэр ыйыІ суотугар биир иґит арыгыта ылан а±ал эрэ», — диэбитэ. ТэІнэґиэм дуо,
барарбар тиийбитим. Урут итинник кірдіспіт
этэ, ол иґин буолуо, сібµлэспитим. Баран кэлбиппэр µірбµтэ а±ай, остуол тардан, аттыгар
олордон, бэйэтин эрэйдээх оло±ун кэпсээбитэ.
Мин хаґаайкам кэпсээниттэн эбитэ дуу, испит
арыгыбыттан дуу, дэлби уйадыйан, эмиэ бэ
йэм оло±ум туґунан ытыы-ытыы кэпсээбитим.
Хайдах эрэ ір сылларга бэйэм испэр илдьэ
сылдьыбыт ыарыыбын таґааран, чэпчээбиккэ
дылы буолбутум. Киэґэ кыыґым кэлэригэр
орто холуочук киґи кірсµбµтµм. Сарсыныгар
дэлби ыалдьан µлэбэр нэґиилэ сылдьыбытым.
Киэґэ дьиэбэр кэлбиппэр кыыґым дэлби
сэмэлээбитэ. СаІарбакка барытын тулуйан
истибитим. Оннук элбэх кµннэр ааспыттара.
Биир кµн эмиэ, хоспутугар иккиэ баарбытыгар, хаґаайкабыт киирэн эмиэ кірдіспµтэ.
Ону кыыґым адьас буолуммата±а, миигин
эмиэ ыыппата±а. Ол оннук ааспыта. Кэлин
со±отох бэйэм эрэ баарбар, о±онньорунуун
кыыґырсан, бурайсан турбуттара. Дэлби
ытаан-соІоон мин хоспор киирбитэ. Мин
дэлби аґыммытым. Киґитэ тахсан барбытын
истэн, тахсан, биир иґит арыгы киллэрбитэ.
Ону, эмиэ ытаґа-соІоґо, иккиэн испиппит.
Дьэ, оннук аґыырбыт элбээн барбыта. Икки
дьоло суохтар аан дойдуга биґиги эрэ курдук
буоларбыт. Кэлин кыыґым кэлэйэн, атын дьиэ
булан кіспµтэ. Барарыгар ыІыра сатаабытын,
мин олохпун сыаналаабат тоІ киґини кытта
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олорор санаам суо±ун эппитим. Онтон ыла
кинини олох кірбіті±µм. Итинтэн ыла тэмтэрийэн, бу буола сырытта±ым. Аны ол урукку
олохпор тіннірµм биллибэт. Хайа олбуор анныгар оло±ум тиґэх мµнµµтэтин атаарарбын
билбэтим. Со±отох сылдьар ыарахана сµрдээх.
Онтон-мантан ыт курдук µµрµллэ сылдьа±ын.
Маннык бэйэлээ±и ким чугаґатыа баарай?
Чугаґатан да диэн, эр дьон бары биирдэр,
таах туґанаары эрэ чугаґаталлар. Тутта тµґэн
баран таах быра±аары. Мин оннук буолбатахпын. Биэрэр да буоллахпына, дьиІнээхтик
бэйэм сібµлээбит эрэ киґибэр бэриниэм. Эн

рыннык истибитим. Бу икки кµн устата эн
миигин тугунан да хомуруйбатыІ. Улаханнык
хаґыытаан, бардьыгынаан дьаґайбатыІ. Эйигиттэн олох атын сылаас илгийэр, олох атын
сарыал сыдьаайар курдук. АатыІ да±аны онно
эппиэттиир. Бу ыалдьа да сытар табаарыскар
сыґыаныІ олох атын. Атыттар бу киґини
таґааран бырахпыттара ырааппыт буолуох
таах этэ. Айах ада±ата кинилэргэ наадата суох.
Бээ эрэ, киґибит уоґа хамсыыр дуу? Тугу эрэ
саІара сатыыр быґыылаах.
— Кырдьык да±аны. Намыын! Намыын!
Истэ±ин дуо? Бу мин, Сарыалбын.

да±аны оннук санаалаах миигин уулуссаттан булан а±аллыІ ини. Бу олорбут кылгас
олохпор арааґы кірдµм, µчµгэйи да, мікµнµ
да. Биґиги олохпут кыыл оло±о, кµµстээх
мілті±µ хабырыйар. Мілтіх кµµстээх иннигэр ньылаІныы сылдьарын, ону кыахтаах
сібµлµµр. Кыайбат-тµгэммэт іттµн кµµстээх
µірµгэр киллэрбэт, туґата суохтар, айах
ада±алара диэн. Кµµстээхтэн кµµстээх эмиэ
баар. Мілтіхтіргі эмиэ туспа кµµстээх баар.
Онноо±ор кыамматтарга бэйэлэрин истэригэр
кµµстээх кістір. Онон тула бэрт былдьаґыы,
бэйэни сиэґии.
Эйигин кытта аччыктаабытым, тоІмутум
бэрдиттэн, саґар, хор±ойор сирим суо±уттан
кэлсибитим. Сылаас дьиэ±э, итии чэйгэ
барса±ын дуо диэбиккин, атыннык, на-

— Уута а±ал эрэ, бэлэґэ хатта буолуо.
Уута иґэрдиэххэ.
Сарыал чааскылаах ууну ууммутун дьахтар Намыын уоґугар ньуосканан кутан биэрэ
олордо. Биирдэрэ уоґугар инчэ±эй биллибитин хап-сабар ыйыстан истэ. Кэлин дьахтар
Намыын тібітµн індітін, илиитинэн кууґан
олорон, чааскыттан иґэрдэн барда. Намыын
бэлэґин сиигирдэн, кіхсі кэІээн, хара±ын
кірін кэллэ. Билбэт дьахтара кууґан олорорун
кірін дьиктиргээтэ.
— Тµµл дуу? Илэ дуу? Эн кимІиний?
Сарыал ханнаный?
— Мин Ноябын, Сарыал баар.
— До±оор! Дьэ, куттуу сырыттыІ дии.
Хайдах буоларбытын билбэккэ олорбуппут.
Хата, бу Ноя баар буолан эрэх-турах олордум.
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Икки кµн устата сир-халлаан икки ардыгар
сырыттыІ быґыылаах.
— Чэ, бачча бэттэхтээбит киґи аны тиллэр инибин.
— Намыын, эн мээнэ саІарыма, сэниэ±ин
харыстаа. Билигин тугу эмэ аґаан кірµі этибит.
— Мин µчµгэйбин ээ. Итии чэй истэрбин
сэниэ киириэ этэ.
— СаІарыма диэтилэр буолбат дуо. Эн
быраас тылын иґит.
— Мин быраас буолбатахпын диэн эйиэхэ хаста этиэххэ сібµй?! — Ноя кыыґырбыта
буолла.
— Эн сµµстэ да эт, биґиэхэ син биир
бырааскын.
— Чэ, ити хааллын. Хата, Намыыммытын
тугунан курта±ын толоробут? Туохтааххытый?
— Оттон туох нааданый?
— Курта±ар наґаа ыарахана суох чэпчэки
ас наада. Куурусса этин миинэ µчµгэй буолуо
этэ.
— Эн эппитиІ сокуон. Баар буолуо...
Сарыал тµргэн µлµгэрдик тахсан барда.
Санаатыгар биир эрэ баара, Намыын эрэ
µчµгэй буоллар диэн. Јр бииргэ сылдьан, биир
иґиттэн аґаан, букатын убайын курдук саныыр
киґитэ буолан хаалла. Уруккутун-хойуккутун
умнубут киґини аґынар да этэ. Тугу эмэ
µтµінµ оІорон туґалыан ис-иґиттэн ба±арара.
Бу билигин ыалдьыбытын кэннэ онтукайа іссі
улаатта...
Оло±ун аІаарын кэриІэ ускул-тэскил
сылдьыбытын тухары наар охсуґуу-этиґии,
быдьар тылынан µіхсµµ, албын-тµікэй,
хараІа-сырдык былдьаґыытын быыґыгар іссі
да мууґура илик сµрэ±ин хайа эрэ муннугар
киґиэхэ киґилии сыґыан, таптал кыыма
умулла илигин Сарыал бэйэтэ да билбэтэ
буолуо...
***
Даайа сµрэ±ин ыарыыта мµлµрµйэн,
хара±а сырдаан, тыынара кэІээн барда. Тугутугу истибитин сааґылыы саныы олордо±уна,
Зоя хотонтон киирдэ.
— Хайа, эбээ, сирэйиІ то±о кубарыйда?
ЫарыйдыІ дуу, тугуй?
— Ээ, суох, тоойуом, бэйэм, тібім ыалдьан
эмпин истим, ыарыыта ааґан эрэр, ааґыа±а.
Хата, эн ынахтаргын хайдах уулаттыІ?
— Ґчµгэй бі±і. Арай Саайыкта
МаІаачыйы кіІµµр дуу, тугуй? Харсыґаары
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дьирээ бі±і. Иккиэннэрин тус-туспа баайталаатым. Син ини?
— Соруоха! Эмиэ туох буолан µінэ
хамсаата±ай, ол то±о о±отуттан кіІісті?
Тіріірµ сылдьары сээкэйин дэІнээри. Сіп,
сіп, туспа турдун. Ыл эрэ, тоойуом, остуолбутун тардан, хата, чэйдиэх эрэ. Чэйдэґэр
инигин?
— Эбэбин кытта бииргэ чэйдэспэтэх да
ыраатта. Чэйдэґэн бі±і буолла±а дии.
Зоя илиитин суунан кэлэн, Даайа±а
остуол тардыґан барда. О±о эрдэ±иттэн алтыс
пыт киґитэ буолан, Даайаны олох эбэтинэн
аа±ынара. Урут кыра сылдьан, Марина куораттан сайын та±ыста±ына, кµнµ-кµннµктээн
сµтэрэ. Ардыгар олох да±аны хас да кµнµ быґа,
бу турар дьиэтигэр тахсыбакка хоноґолуу
хаалара. Дьонноро бастаан буойсан кіріллірі
да, Даайа кірдіґµµтµн быґа гымматтар этэ.
Кэлин олох да±аны аахайбат буолтара. Эбэтэ
Оппуруу тыыннаа±ар Даайа±а этэн турардаа±а:
«О±ом Суойа миигиннээ±эр эйигин ордук
эбээ оІоґунна быґыылаах. Ґчµгэй киґиэхэ
сыстыбыта туох куґа±аннаах буолуой, ол мин
икки хара±а суох киґи туох туґаны биэриэхпиний? Харах оІостон сирдэтэртэн атыны
билбэт буолаахтаата±ым. Онтон мин тірµт
хомойбоппун. О±ом этэІІэ эрэ, дьоллоох
сырыттын...»
— Дьоммут этэІІэ тиийдилэр ини?
Бииктэр кэллэ±инэ биллиэх буолбута. Ґлэтигэр
тардылынна быґыылаах.
— Тойон суоппара киґи сырыыта киэІ
буолла±а дии. Ба±ар, кэлээт, оройуоІІа барбыттара буолуо. Хайа, бу кµірчэ±иІ дьэдьэннээх дуу? Ханна дьэдьэннээтиІ, эбээ?
— Мин дьэдьэнниэм дуо, Марыына
оройуоІІа сэминээргэ тахса сырытта±ына
дьµігэтэ бэрсибит этэ. Ону ити маарыын
барарыгар сиэн бардын диэн оІорбутум да,
сиэбэккэ бараахтаата. Хата, эн сиэхтээ эрэ,
таах хаалыа.
Даайа чааскыларга чэй кута турда±ына
таґырдьаттан туманы бµрµнэн дьµігэтэ Борос
куобуйа киирэн кэллэ.
— Ыаллар, дорооболоруІ!
— Дорообо! Дорообо! Ыл, аас, Борос
куобуйа, хата, чэйбитин баттаґа киирдиІ
дии. Бу о±обунаан Суойалыын саІа олорон
эрэбит. Хайа, туох сонун, нуобас баарый?
Эґиги диэки?
— Соччо суох курдук да, кэпсэтистэххэ
син баар буолуо.
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Зоя ойон туран, ыскааптан чааскы, ньуос
ка, биилкэ а±алан, остуолга уурталаата. Борос
куобуйа таІаґын устан кіхі±і ыйаата уонна
суумка тутуурдаах остуол аттыгар кэллэ.
— Бээ, бу бодуруунньабар кыра со±ус
кэґиилээх кэллим. Хапта±ас уонна моонньо±он
барыанньата. Бэйэм оІорбут барыанньам. Урут
ити бииргэ наар хапта±астыыр, моонньо±оннуур
этибит дии, ону санааммын.
— Оо, дьэ, Бороскуобуйа, баґыыба бі±і
буолла±а дии! Бу маны барытын хайдах соґон
кэлээхтээтиІ?
— Јссі а±алыам этэ да, кырдьык, кыайбатым. Бииктэр куораттан та±ыста±ына быра±ан
биэриэх буолбута да, хойутаата дии. Ол иґин
халлаан сырдыгар кэлэ турдум. Хата, аара аттаах киґи олордон абыраата, адьас бу олбуорун
ааныгар диэри а±алан биэрдэ.
— Хайалара эбитий? Оннук µтµі санаалаах.
— КыґыІІы таІастаах, бµтµннµµ кырыа
буолбут киґини кырдьык билбэтим ээ. Онтон
аатын ыйыппыппар, Куостабын диэтэ дии,
бада±а.
— МаІан аттаах дуо? — Зоя быґа тµґэн
ыйытта.
— МаІан, маІан аттаах.
— Оччо±о Саабыннар Куосталара буолуо.
Кини маІан аттаах. Ферма±а бостууктуур.
Баччаларга кэлэн ааґарын мин эмиэ кірсір
этим.
— Ээ, били Саабын Дьігµірдээх уоллара буолла±а дии. Бэйэм бырааппын билбэтэх
эбиппин дии. О±олор улаатаннар, киґи билбэт
буолан иґэр. Даайа, эн биґикки кырдьарбыт
да±аны сіп эбит. Соторутаа±ыта «эбээ Буоскуйа» диир уол этэ дии.
— Мин эмиэ, бу Суойабын олох кыра о±о
курдук саныырым, билигин бэйэбин абырыыр
киґи буолан олорор. Бµгµн хотоммор онноо±ор
таґаарбата. Барытын бэйэтэ дьаґайан баран
олорор. Чэ, Бороскуобуйа, ыл, чугаґаа, итиитэ
киллэрэ тµс. Чэйдии олорон сэґэргээ.
— О±олор улаатан, о±олорбут буолуох
тара дуо, сиэттэрбит улааттахтара дии.
О±олорбутунаа±ар сиэттэрбит кµндµлэр.
— Оннук-оннук. Ити мин Марыынам
µірэ±эр киирээхтээтэ, хайдах туттаран тахсаахтыыр? Аанньа бэлэмнэммэтэ да±аны, µлэтигэр
да±аны баттатар быґыылаах. Олох соло буолбат
курдук. Биир кэм µлэни тупсардыбыт, чэпчэттибит диэн араадьыйанан, тэлэбиисэринэн
араатардыыллар а±ай дии. О±олорбут, син

биир биґиги кыґыл илиибитинэн сылдьан
µлэлээбиппит курдук, хара сарсыардаттан кµн
киириэр диэри хотонтон тахсыбаттар.
— Марыына, куорат кыыґа диэтэххэ,
тыа сиригэр µчµгэйдик сыґынна. Ґлэтин
да±аны дьоннор, салайааччылара сирбэттэр.
Ис-иґиттэн дьаныґан туран µлэлиир диэн ааттыыллар. Онон µірэ±эр да±аны оннук буолуо.
Даайа, мээнэ санаа±ын тµґэримэ.
— Оннук эрэ буоллун. Мин атыны саныыбын. Бµгµн ити ыалым Хобороос киирэ
сырытта. Ончу киґи тібітµгэр баппаты кэпсээн та±ыста. Тіґі да Хобороос тылын-іґµн
билбитим иґин, тустаахха ыарахан ба±айытык
киирдэ.
— Ол эмиэ тугу «сырдатан» та±ыста?
— Суойа, Марыына, ба±ар, эйиэхэ
а±атын, дьонун туґунан тугу эмэ кэпсээбитэ
буолаарай?
— Суох. Ол туґунан тугу да±аны кэпсэппэт этибит. Кини да±аны кэпсээбэт этэ, мин
да±аны ыйыталаспат этим. Туох буолтарый?
— Хобороос этэринэн Махсыым сура±а
суох сµппµт курдук кэпсээн та±ыста дии. Быданнаабыт, сыл буолбут диир.
— Ону кини обургу хантан истэ охсубутуй? Кини кулгаа±ар ол-бу иилиллэ охсоро да
бэрт дии. Сорох киґи сарсыарда истибитин
киэґээІІэ диэри тиэрдибэт, онно тµґэрэр.
— Куруппа эмээхсинэ кэпсээбитэ диир.
Бу кµґµн уоллара куоракка киирэ сылдьан,
МахсыымІа µлэтигэр сылдьыбыт µґµ, онно
инньэ диэбиттэр.
— Эбээ, оттон Марина кµґµн эмиэ куоракка киирэ сылдьыбыта дии. Туох да диэн
кэпсээбэтэ±э ээ.
— Оттон этимэ, мин олох харааччы мунан
баран олоробун.
— Чэ, бээ, наґаа санаа±ар тутума.
Хайда±ын да иґин, оччо ір буолбут буолла±ына,
син туох эрэ биллиэ этэ буолла±а дии. Мин ол
Хобороос тылын эппэппин. Марина бэйэтэ
кэллэ±инэ эрэ биллэрэ буолуо.
— Оттон Бииктэр тугу да кэпсээбэт дуо?
Ба±ар, киниэхэ кэпсээбитэ буолаарай? Хобороос этэринэн уоллаах кыыспыт ыал буолаары
сылдьаллар µґµ дии.
— Бииргэ сылдьалларын мин да±аны олбу кэпсээнэ суох билэбин. Ыал буолалларын
туґунан биґиги да, дьонноро да, билбэккэ
олоробут. Холбоґор да тµгэннэригэр тус бэйэм
утарар санаата суох олорор эмээхсиммин. Марыына курдук кийииттэниэх ба±алаах а±ыйа±а
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суох буолуохтаах. Даайа, оттон бэйэІ туох дии
саныыгын?
— Мин да±аны Бииктэри о±о эрдэ±иттэн
билэр буоламмын истэ µірэбин. То±о эмиэ
утардахпыный. Ол гынан баран, бэйэтин
тіріппµттэрэ быґаарыахтара буолла±а дии.
— Оннугун оннук буолан баран, аныгы
о±олор эйигиттэн ыйыппаттар. Наадыйдылар
да±аны бэйэлэрэ быґаарыналлар. Оннук буол
бат дуо, Зоя?
— Оннук бі±і буолла±а дии.
Тіріппµттэрбит биґиги олорор олохпутун
олорботторо чахчы. Кимниин олохпутун
аІаардаґарбытын бэйэбит буларбыт ордук
курдук. Ити мин тус бэйэм санаам. Атыттар
да±аны итинник саныыллар ини.
— Чэ, ити хааллын. Марыына бэйэтэ
кэлэн кэпсии илигинэ, биґиги манна була
сатаан толкуйдаамыа±ыІ. Даайа, бу мин
эйиэхэ сµбэ-ама ылаары кэллим. Сурдьум
кыыґа Алдантан миэхэ бэргэґэ гын диэн
киис ыыппыт, онтукайбын эІин араастаан
эргим-ургум тутан кірі-кірібµн, илиимата±ым барбакка кыайан быспакка сытыаран баран, бу эйиэхэ а±аллым. Эн, оттон,
ТиитиІ бултаабыт тµµлээ±ин ірі-таІнары
сыыйбыт ахан кыыс о±ото буолла±ыІ дии.
Кырдьыгын эттэхпинэ, куттанарым да±аны
бэрт, бу µлµгэр кµндµ тµµлээ±и буорту гынан
кэбиґиэм диэн. Бэйэбэр бэргэґэ быґар киэбим да±аны суох.
— Ол миэннэрэ да±аны урукку бэргэґэлэр
киэптэрэ буолаахтаатахтара. А±ал эрэ, кірµіххэ,
тіґі µчµгэй тµµлээх эбитий. Урут Алдан кииґэ
µчµгэй бі±і буолара, тахсымтыалаах да±аны
этэ. Бу да±аны куґа±ана суох эбит. Биир µчµгэй
бэргэґэ тахсыыґы. Хайдах моґуоннаах гына
быстара±ын? Хара±ым да±аны мілтііті, дьэ,
хайдах быґабыт? Ээ, оттон бу Суойа бэйэтинэн
турар дии. Анал µірэхтээх, тµµлээ±и тигэргэ
идэтийбит кыыс. Арба да±аны, Марыынам
бэргэґэтин кини быґан тигэн биэрдэ этэ дуу.
Ыл эрэ, Суойа, тутан-хабан кір эрэ, эдэр,
харахтаах киґи.
— Тыый! Наґаа µчµгэй эбит дии. Дьэ,
оччо±о бэргэґэлэнэр буолбуппун. Сыллыый,
чэ, абыраа эрэ. Эрэйгин тіліґін кірµіхпµт.
Бороскуобуйа олох билигин бэргэґэтин
кэтэн барар киґи курдук µірэ тµстэ.
— Эбээ, эґиги чэйдии олоруІ, мин
билигин дьиэбэр тахсан киэптэрбин эІин
киллэриэм, таарыйа ма±аґыынтан килиэп
ылыахтаах этим.
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— Сыллыый, оччотугар миэхэ биир килиэптэ ылыаІ дуо? Хата, ма±аґыыІІа барбат
киґи буоллум. Ити суумканы илдьэ бар, иґигэр
харчыта баара буолуо.
— Эбээ, оттон эйиэхэ килиэп ылабын
дуо?
— Ээ, суох, то±ойуом. Марыына килиэп
бі±інµ ылан тоІорбут этэ. Онон килиэп ылар
сирим чугас.
— Чэ, оччо±о сотору кэлиэм.
Зоя таІна охсоот, ааны аґан туман
быыґыгар сµтэн хаалла.
— Миитэрэй доруобуйата хайда±ый?
Кэминэн ини? Маарыын уолбуттан Бииктэртэн сураґан кірбµтµм да, µлтµ кµллµгµрэтэн,
аанньа кэпсэппэккэ да±аны хаалбытым. Ыксыыллара да бэрт этэ.
— Ол о±о оннук киґи, ардыгар миигин
эмиэ ууга-уокка тµґэрээччи. Арыый оттомноох со±ус буолуоххунуй диэтэхпинэ: «Оттон
ийэлээх а±ам оннук оІорбуттар дии, эґиги да
маппатыгыт ини, тугу эмэ бэристэххит буолуо», — диэн халбарытынан кэбиґээччи. Ону
истэ-истэ, эґэтэ мµчµІнµµр. Хайыай, оттон
хаанын тартарбыт о±онньор.
— МиитэрэйиІ эдэр сылдьан, кырдьык
бэґиэлэйэ элбэх этэ. Кини кэпсиирин бары
айахпытын атан истэр этибит дии. Эчи, кэпсээнэ барамматын сі±ібµн.
— Ээ, Миитэрэй диэбиккэ дылы. О±онньор
маарыын отун тиэйтэрээри хонтуора±а тахса сылдьыбыта. Онно хонтуоралар тµптэтµрµлµін бі±і буола олороллор µґµ. Бииктэрдээх маарыын баран иґэн арыыга сылгыны
ілірбµттэрин булбуттар. Саанан ытан, ілірін
баран, этин соро±ун эрэ кэрдэн илдьэ барбыттар µґµ. Адьас саІа ілірбµттэр, этэ буруолуу
сытар µґµ. Бииктэрдээх Марыына куораттан
тіліпµіннµµ сылдьыбыттар.
— Бу иэдээни! Оттон ону тыллаабыттар
дуо?
— Уйбаан Ылдьыыс маннаа±ы милиис
сийэ±э тыллаан, кэллэ да киирээри олороллор
сурахтаа±а. Бииктэр куораттан эмиэ милииссийэлээх иґэр µґµ.
— Икки атахтаах тотон ілін, ол-бу буолан истэ±э. Бииктэр ол иґин хойутаабыт эбит
дии. Биґи ону, кэлэн, оройуоннаата±а дэґэ
олорбуппут.
— Олохпут тупсан иґэр дэґэбит да,
кірдіхпµнэ тіттірµтµн тіннін иґэр курдук.
Алыс босхо барыы барда. Урут бырааґынньыкка
биир эмэ о±онньору арыгы испитин кірір
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буоллахха, билигин уулусса±а эдэр о±олор
итирик сылдьалларын ірµµ кірі±µн.
— Марыына эмиэ инньэ диир. Ыччаттар
бэрээдэги кэґэллэрэ элбээтэ, хайдах гынарбыт
буолла диэн муІатыйара элбээн эрэр. Ити
бэ±эґээ, эмиэ ол туґунан кэпсэттибит диэн,
хойутаан кэлбитэ.
Итинник кэпсэтэ олордохторуна, Зоя
таґырдьаттан суумка тутуурдаах киирэн кэллэ:
— Сонун бі±і истэн кэллим. Аллараа
арыыга сылгыны ілірбµттэр µґµ. Ма±аґыыІІа
ол эрэ туґунан кэпсэтэллэр.
— Дьэ, олох сатамматахпыт. Бу Бороскуобуйа кэпсээн соґуйан а±ай олоробун. Марыыналаах баран иґэн булбуттар µґµ дии.
— Сылгыґыттар суоллуу киирбиттэр.
Участковай эІин кэлбит µґµ.
— Буруйдаахтары булаллар ини. Ол
куораттан эмиэ милииссийэлэр Бииктэрдиин
иґэллэр µґµ, онон буллаллар µчµгэй этэ.
Даайа аргыый туран, иґитин хомуйан
эрэрин кірін, Зоя эмиэ илим-салым тµсµґэн
барда. Онтон иґит хомуллан бµтэн, аны бэргэґэ
быґыыта са±аланна. Зоя, эдэр эдэр курдук,
µірµйэх илиилэринэн эргим-ургум тутуталаан
быґан элэІнэтэн истэ. Ону кірін, икки эмээх
ситтэр сі±і-махтайа µірэ олордулар.

— Марина, хайа, хантан кіґµннµІ?
Мин манна букатын сµтэртээн баран, хантан
хайдах ирдэґэрбин билбэккэ сылдьыбытым.
Дьиэ±итигэр эрийдэхпинэ, Оксана Владиславовна: «Манна суохтар, арахсан барбыта», —
диэн хоруйдуур. Туох айылаах буоллугут? Максим ончу тугу да кэпсээбэт этэ дии. До±отторо
ааттаах дьон киґибит туох кыґал±алаа±ын,
тугунан тыына сылдьыбытын тірµт да билбэтэх
эбиппит. Биллэн турар, ол биґигини киэргэппэт. Марина, билигин, баґаалыста, барытын
саас-сааґынан сиґилии кэпсээ эрэ.
— Паапам суох. Сµппµт.
— Ол хайдах? Хаґан, ханна?
— Сыл буолан эрэр. Мин бэйэм да±аны
чуолкайын билбэккэ сылдьабын. Маамам миигин дьиэтиттэн µµрбµтµн кэннэ мин тыа±а эбэбэр тахсыбытым. Паапабын мааматтан ара±ыс
диэн кірбµтµм да, буолбата±а. Таптыыра бэрт
буолан эрэйдэнэрэ.
— Оттон, кірдіххі, µчµгэй ба±айытык
олороллор этэ дии, бэйэІ билэ±ин, хаста
да±аны дьиэ±итигэр сылдьыбыттаа±ым.
— Ол, таах, тас кістµµтэ, иґэ истээх этэ.
Паапа наґаа сымна±ас буолан, маама хайдах
таптаабытынан сылдьара. Ону барытын бырас
тыы гынар буолан, итинниккэ тиийдэ.
— Оттон эн манна туохха сылдьа±ын?
— Паапам сµппµтµгэр сайабылыанньа суруйбутум. Ону, бастаан, ба±ар, кістµі диэбиттэрэ. Элбэх тµбэлтэ баар, дьоннор µстµµ, тµіртµµ
ый сµтэн баран, ханна эрэ кіссµµлэригэр
сытан эбэтэр арыгылаан баран кістііччµлэр
диэн эрэннэрбиттэрэ. Мин, бастаан, маамабар кыыґыран, дьиэбэр сылдьыбата±ым,
тіліпµіннµµ да±аны сатаабата±ым. Букатын
кэлин, сайын, эбэм наадыйбытыгар паапабар
µлэтигэр бара сылдьыбытым. Онно биирдэ
билбитим, µлэтигэр кэлбэтэ±э ырааппытын.
ХаґааІІыттан кэлбэтэ±ин чуолкайын эппэтэхтэрэ. Соґуйан хааламмын бэйэм да±аны
оннук туоґуласпата±ым. Билигин бу сессиябар
киирэ таарыйа, Сергеевкэ кэлэ сырыттым.
Киирдэ±инэ кэлэ сырыттын диэбит этэ.
— КірµстµІ дуо?
— Суох. Кабинета хатыылаах. Дьыала±а
барда диэтилэр.
— Оттон мин манна баарбын билбэт этиІ
дуо? То±о миэхэ кэлбэтэххиний?
— Манна бааргын билбэтэ±им. Дьиэ±ит
аадырыґа уларыйбытын билэр этим.
Тіліпµіннэр, аадырыстар барыта дьиэ±э хаал
быттара. Онно киирэргэ миэхэ кіІµл суох.

***
Марина Бииктэрдээх барбыттарын кэннэ
таґа±аґын бэрийдэ. А±албыт аґын барытын
Настя±а биэрдэ. Онуоха биирдэрэ соґуйуу
бі±інµ соґуйда.
— Бу µлµгэр элбэ±и ханна гынабын?
Маны барытын кыайан сиэбэппит буолуо.
— Оттон хайдах гыныахпыный? Эбэм
маны барытын ылбата±ым буоллар, иэдэйэр,
ба±ар, уорбалыа да этэ. Онон, дьэ, Дималыын
уойаргытыгар тиийэ±ит.
Кыргыттар иккиэн кіміліін астарын
балкоІІа тастылар. Марина тохтуу тµґэн
баран, µірэ±эр бара сырытта. О±олор ситэ
кэлэ иликтэринэн бµгµн µірэммэтилэр. Расписаниеларын уґулла. Ол быыґыгар урут бииргэ µірэммит кыргыттарын кірсін кµі-дьаа
кэпсэттилэр. Онтон Сергеевкэ бара сырытта.
Оперуполномоченнай кабинетыгар суох буолан, тіттірµ тахсан иґэн, уун-утары паапатын
табаарыґын Егор Тарасовиґы кірсі тµстэ.
Иккиэн да±аны соґуйуу бі±і буоллулар. Егор
Тарасович Маринаны кабинетыгар ыІыран
киллэрдэ.
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Бэйэм да±аны барар санаам кэлбэт. Эбэбэр
эппэккэ сылдьабын. Иґиттэ±инэ иэдэйиэ±э
диэммин. Бастаан, сотору кістµі дии саныырым, кэлин уґаан истэ±ин аайы ыксаан
иґэбин. Эбэм биллэ±инэ, ырааппыта іссі
ыарахан буолара буолуо диэммин. Билигин
миэхэ саамай чугас киґим эбэм эрэ хаалла,
эбэбин наґаа аґынабын.
Марина сонун сиэбиттэн платогун ылан,
бэйэтиттэн тутулуга суох халыйан тахсыбыт
хара±ын уутун сотунна. Устунан кіхсі ибигирээн, саІа таґаарбакка ытыы олордо. Егор
Тарасович ону кірін, ыстакааІІа уу кутан
а±алан иннигэр уурда уонна санныгар аргыый
таптайа туран:
— Марина, тоойуом, чэ, уоскуй. Уута ис
эрэ. Тугу эмэ толкуйдуохпут. Мин Сергеевтиин бэйэм кэпсэтиэм. Эн манна кимнээххэ
тµстµІ? — диэтэ.
— Дьµігэбэр.
— Тіліпµіннээх буоллахтарына, суруйан
хааллар эрэ. Оттон бу — мин дьиэм уонна µлэм
киэннэрэ. Наада буолла±ына, хаґан ба±арар
эрийээр, дьиэм аадырыґа эмиэ итиннэ сурулла
сылдьар. Кэлэ сылдьаар эрэ, Полина Саввична
µірµі этэ. Маша каникулугар кэлэ сылдьар.
— Баґыыба, быыс буллахпына бара сылдьыам.
— Чэ, Марина, µірэххин кытаат. Кµµстээх
санаа±ын ылын. Туох да диэн, билиІІитэ, этэр
кыа±ым суох. Ону бэйэІ да±аны сэрэйэ-билэ
сырытта±ыІ. Ол да буоллар, эрэлгин сµтэримэ.
Туох эмэ билиннэ±инэ, наада буоллаххына
биллэриэм.
Марина бµгµІІµ кµІІэ, дьэ, арыый холкутуйарга дылы буолла. Бииринэн, ір кэмІэ
иґигэр илдьэ сылдьыбыт ыар баттыгын, тап
тыыр до±оругар Бииктэргэ аспыта. Иккиґинэн,
Егор Тарасовиґы кірсµґэн, хайдах эрэ кыра
эрэл µіскээтэ.
***
Массыына собуоттаныах курдук буолабуола умулла турда. Массыына кэннигэр табахтыы турбут киґи, таба±ын быра±ан, µіхсэµіхсэ кэлэн, кабина иґиттэн иґит аІаара
µрµІµ таґааран куолайыттан киллиргэтэн
ылла.
— Хайа! МассыынаІ хаамар кыахтаах
дуо? Биитэр манна µлµтэн ілірір санаалаах
тура±ын дуу?
— Бэйи, тохтоо! Бэйэм да мунан турабын, барыта µчµгэйгэ дылы дии уонна туох
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буолара буолла. Саатар, тыаллаах ба±айы сиргэ
тохтообуппут. Кырдьык, массыынабыт сойоро
кэллэ.
— Чэ, кытаат! Мэ, итиитэ киллэрин.
Кыыґырбытын кыатана сатаан, арыый
уоскуйбут куолаґынан саІарда. Кини да буол
лар, ыксыыр туґата суо±ун билэр буолла±а.
Арай халлаан сырдаабытыттан, хараІаны
туґамматахтарыттан кыйахана турда. Аны кэлэн хайыай, буолар буолтун кэннэ кыыґыран
да, кыйаханан да туґа тахсыбата чуолкай.
Кырдьа±ас бірі µірµ ыґан сэймэктээбитэ
иэстэбиллээх, ирдэбиллээх буоларын билэрин
курдук, кини эмиэ этинэн-хаанынан бµтэйдии
сэрэйэр этэ. Тµргэнник кэлэн-баран, суолу
сойутар санаата табыллыбата. Собуоттана
охсон, ірµґµ туораан, асфальт суолга µктэнэн,
массыыналар быыстарыгар симэлийэр ба±а улахана. Бу манна ірµс ортотугар таах ытыс µрдµгэр
курдук буоларын билэрэ. Јрµґµ эрэ туораабыт
киґи антах хор±ойор сири булуо этэ.
***
Бииктэрдээх эргийэн, ірµскэ киирэр суол
тірдµгэр кэлэллэригэр рацията ірі хачыгырыы
тµстэ:
— Бииктэр, Уйбааммын, ірµскэ киирдибит. Уолаттары кірµстµбµт. Суолу булан хайбыттар, кырдьык, эн сэрэйбитиІ курдук, µіс
арыыга барбыттар. Эґиги ханна бааргытый?
Дима микрофону ылан хоруйдуу истэ. Билигин а±ай бэйэтин уолаттарын кытта кэпсэтэ
сылдьыбыта. Сашалаах кытылга чугаґаатыбыт
диэбиттэрэ. Атын суол-иис суох диэн дакы
лааттаабыттара.
— Иван Ильич, биґиги эмиэ ірµскэ
киирдибит. Биґиги уолаттарбыт тиийэн эрэллэр, кістіллірі буолуо. Старшай Соколов
Александр диэн уґун бааґынай уола.
— Ээ, бу кэллилэр, — рация эмиэ хачыгырыы, суугунуу тµґэн баран, Саша куолаґа
иґилиннэ.
— Дмитрий Петрович, дьоммутун
кірµстµбµт. Суол тірдµн булбуттар. Билигин
ону батыґыахпыт. Эґиги тугу биллигит?
— Биґи эмиэ ірµскэ киирдибит. Јрµстэн
тахсыыга саІа суол суох. Атын сиринэн туораабатах буоллахтарына, арыыга бааллара буолуо.
Эґиги ірµс µрдµгэр тура±ыт дуо?
— Суох. Тиийэ иликпит.
— Чэ, оччо±о тиийдэххитинэ биллэрээриІ.
Биґиги, суол-иис кірі-кірі, аргыый айаннаатыбыт.

Кўрўлгэн - 2010-2

проза
Рация суугунаан бµтэн уу чуумпу буола
тµстэ. Арай массыына мотуорун тыаґа биир
кэм ыйылыыр — атын тыас иґиллибэт.
— Арыыбыт тіґі ыраа±ый?
— Наґаа ыраа±а суох, уонча мµнµµтэнэн
тиийиэхпит.
— Арыыттан атын сиринэн барар суол
баар дуо?
— Атын суол суох да, итинник вездеход
таах дьон маннык хаар чарааґыгар ханан
ба±арар сылдьыахтарын син буолла±а дии.
— Эмиэ да оннук ээ. Чэ, оччо±о
тµргэтиибит дуо? Хайа кыалларынан.
Массыына кыдьымахха киирэн, тµірэлаІкы тµґµтэлээн, иннин диэки дьулуруйан
истэ. Эмискэ иннилэригэр быґа тµспµт суолу
кірін тохтоон, тахсан чуІнуу сырыттылар.
Онтуктара тэлиэгэлээх тыраахтар суола буолан
биэрдэ.
— Манна, ірµс ортотугар, туох тыраахтара
сылдьыбыта буолла?
— Ити, балыксыттар быґыттарын маґын
арыыттан тиэйбиттэр быґыылаах.
— Ол, быґыттаан, элбэх балыгы ылаллар
дуо?
— Дьэ, арааґынай. Хайдах дьылыттан,
Эбэ биэрэриттэн, сириттэн, уу кэлэриттэнбарарыттан барытыттан тутулуктаах дииллэр.
Мин бэйэм быґыттаан кірбітіх ба±айыбын.
Таах харахпынан хайдах быґыттыылларын
эрэ кірбµтµм. Улахан сыралаах µлэттэн тахсар
бултааґын. Барыта анньыы µлэтэ. Ґчµгэй сэпсэбиргэл наада быґыылаах.
Рация эмиэ суугунуу тµстэ уонна Саша
куолаґа дуораґыйда:
— Јрµскэ киириигэ кэллибит. Суол
манан талахтар быыстарынан кэлэн ірµскэ
киирдэ. Кэлбит суоллара эмиэ баар, онон
сылгыґыт уолаттар атынан бардылар. Ба±ар,
ханна эмэ эмиэ ілірбµттэрэ буолуо диэн.
Тохтоо эрэ... бинокуллуу тураллар, тугу эрэ
кірдµлэр быґыылаах... Арыыга сµµсчэкэ миэтэрэ тиийбэккэ эрэ фургон массыына турара
кістір. ГАЗ-66, кинилэр эбит. Кабинатын
кітіхпµттэр, арааґа, алдьаммыттар быґыылаах.
Дьон баара биллибэт... ээ, биир киґи кіґµннэ.
Бааллар эбит. Дьэ, хайдах гынабыт? Эґиги тіґі
ырааххытый?
— Биґиги чугаспыт, кэллибит да±аны
диэххэ сіп. Эґигиттэн тіґі ыраахтарый?
— Ордук буолбатах буолла±ына, биэрэстэ
буолара буолуо.
— Тэйиччи эбит. Эґиги киириэххитин

массыына±ыт бэлиэ ба±айы, сурук-бичик
бі±і±µт. АнарааІІылар тугунан киирбиттэрий?
— «Молоко» массыыналаахтар.
Рациялаа±ын иґин киллэрбиттэр. Онон бу ірµс
кума±ар кыайан киирбэппит. Тохтоо эрэ...
Саша куолаґа микрофонтан тэйэн, ханна эрэ: «Ол тыраахтары тохтотуІ!» — диир
хаґыыта иґилиннэ.
— Манна биир от тиэйбит тыраахтар
сылдьар, ону тохтоттубут. Биґи тыраахтарынан
киирэр буоллубут. Эґи хайыыгыт?
— Биґи «куораттан» тахсан иґэр дьон
киирэ туруохпут. Чэ, этэІІэ. Сибээс бµттэ.
Рацияны араардыбыт.
Бииктэрдээх тохтоон, киґи хара±ын аалбат гына, рацияларын арааран, антенналарын
устан киллэрэн, кэлин олбоххо уурдулар уонна
таІаґынан саба бырахтылар. Хайдах тии
йэллэрин былааннаатылар. Тохтоот, Бииктэр
суоппар киґи быґыытынан туох буолбуттарын
туоґулаґа тµґµіхтээх. Оттон Дима массыына±а
хаалан чуІнаан кірі олоруохтаах. Сµрµн
соруктара, табыллар буолла±ына, уІуортан
дьонноро тыраахтарынан кэлиэхтэригэр диэри
бириэмэ тардыы.
Арыыны туораан, сыыры тµґµµлэригэр
ірµскэ массыына турара кіґµннэ. Мантан
киґи хара±ар уІуоргу кытыл бµтµкµ-батыкы
туман быыґыгар µчµгэйдик кістµбэт эбит.
Бииктэр массыынатын, утары массыына уонна суол Дима±а кістір буолар гына, фургон
иннигэр а±алан тохтотто.
— Хайа, уолаттаар, «µтµі кµнµнэн!»
диэ±и, кірін туран, саІарбатах ордук, туох
моґуокка ылларан, Эбэ мууґун сылыттыгыт?
Туох кімі, наада буолуох курдугуй?
Бииктэр хайдах эрэ гынан, туох сорук
таах сылдьалларын сэрэйбэтиннэр ханнык дии
санаан, тіґі кыалларынан тугу да±аны билбэт
киґи курдук тутунна. Ону кірін, Дима иґигэр
µірэ санаата.
— Балыктыы баран иґэн, суолбутун
булбакка мунан тіннін иґэн, массыынабыт
аккаастаан, собуоттаммат буолан олоробут,
— диэн, биэдэрэлээх хаары паяльнай лаампанан ууллара туран, ол сырал±аныгар илиитин
сылытан тобуктаан олорор улахан іІ киґи
тииґин быыґынан саІарардыы сыыйан эппиэттээтэ.
— Олорбуккут ір буолбут дуу? Мотуоргут
сойбут дии.
— Син олоро сатаатыбыт... — суоппар
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киґи мотуор ніІµі іттµттэн аат эрэ харата хардарда, дьон кэлбитин сібµлээбэтэ сирэйигэрхара±ар іті кісті сылдьара.
Бииктэр тіґілііх элбэхтэ, бу суоппар
буолан массыына уруулун эрийиэ±иттэн ыла,
суолга алдьанан, моґуогуран олорор суоппардары кірµстэ-кірсµбэтэ ини, бары, тохтоон,
кімі-имэ, тылбай-іспій буолар киґини,
µірэ-кіті кірсіллірі. Онтон бу олорооччулар
тоІуйдук кірсµбµттэрэ киґини эрэ дьиксиннэриэх курдуга. Ол тута «кырдьык, кинилэр
эбит!» диэн санаа±а бигэтик киллэрбитэ.
— Чэ, ол туох буолуой, сµрµнэ, эр
санааІ эрэлэ, тутар тутууІ эрчимэ сµппэтэх
буолла±ына, ханнык ба±арар быґыыттан тах
сыахха сіп. Бу тапталлаах тимир соно±оґуІ
тэбэр сµрэ±ин эдэр имигэс илиибинэн
имэрийэн-томоруйан кірірбµн кіІµллµµгµн
дуо? Ба±ар, туора киґи атын хара±ынан тугу
эмэ тобулу кіріійібµн, оннук эмиэ буолааччы.
Хайдах, туох буолбутун кыратык, кылгастык
кэпсии тµґµіІ буолаарай?
Бииктэр бу дьон мантан хайдах да±аны
собуоттана охсон барбаттарын іті кірдір
да±аны, аралдьытаары эрэ кіх-нэм, кµі-дьаа
буола сатаабыта. Кини массыына±а чугаґаан
иґэн иґиттэ±инэ, тыраахтар сыыры тµґэн,
Эбэ±э киирэн эрэрин истибитэ, ол аата сотору тумарык быыґынан киґи хара±ар кістір
буолуо±а.
— Кірбµтэ буол да, тугу кірі±µн? Туох
баарын барытын кірір курдук этим. Уотакµіґэ баар, «аґа» эмиэ кэлэр курдук уонна
умулла сылдьар.
— Оннук эбит дуо? Јйдінні! — диэт,
Бииктэр олоро биэрээт, онтон сытаат, устунан олох да±аны массыына анныгар сыыллан
киирдэ.
Ону кірін, суоппар соґуйан:
— Табаарыс, массыына мотуора µіґэ баар
ээ! — диэтэ.
Бэл тобуктаан олорбут киґи кытта туран,
массыына±а барда. Ол Дима±а массыынаттан
тахсарга тірµіт буолан, тахсан эмиэ дьоІІо
чугаґаата. Оттон Бииктэр, сыыллан киирэн
иґэн, сэрэйбитин илэ-чуо кірбµтэ. Массыына
арааматын уонна бензин синньигэс турбатын икки ардыгар талах кыбыллан, турбаны
і±µлµннэрэн сылдьара. Ол иґин бензин аанньа
барбакка умулла сылдьар эбит.
— Ынах муоґа, кутуруга ханна баарын
быґаарбат бэтэрэнээргин дуу, тугуй?
— Эґиги эмчиттэр ньымаларын билбэккит
41

дуо? Ыалдьааччы кинилэргэ: «Тібім ыалдьар»,
— диэн тиийдэ±инэ, то±о эрэ сонно тібітµн
кірін-истэн, имэрийэн-томоруйан барбаттар
ээ. Барыта аллараа іттµн иґиллээбитэ, мээрэйдээбитэ буолаллар, эбиитин кіп эттээх сиргэр
укуол туруоруохтара. Онон оннук, табаарыстар!
«Ґіґэ эрэ мотуордаах» уол о±ото маны бэйэІ
оІоро±ун дуу, биитэр мин оІорон биэрэбин
дуу?
Кµлэн алларастыы турбут суоппар
саІатыттан матан, аллара, массыына анныгар, киирэр буолла. Итини туґанан, Дима
массыына кэннигэр тиийэн, кузовы іІійін
кірі о±уста. Кузовка сылгы сор±отун кытта
биир убаґа бµтµннµµ сытарын кірді. Тугу
да±аны билбэтэх-кірбітіх киґи быґыытынан
дьоннорун аттыгар кэлэн турунан кэбистэ.
Бииктэр массыына анныттан тахсан, соруйан
улахан со±устук, суоппарга этэрдии:
— Итини оІордоххуна да±аны, дэбигис
собуоттаммата буолуо, массыынаІ сойбута ырааппыт. Состоруу кірдµµрэ буолуо.
Хата, эґиги дьолгутугар ол тыраахтар иґэр
быґыылаах. Бииргит баран тахтотон, кэпсэтэн
кірµІ, µчµгэйдик кэпсэттэххитинэ, Эбэни
да±аны туоратыахтара.
— Туґалаабычча туґалаа, ба±ар, билэр
дьонуІ буолуо, бэйэІ кэпсэтэн кірбіккµн
дуо? Эрэйгин тіліґµіхпµт.
— Дьэ, табаарыс, бырастыы гынаргар тиийэ±ин. Мин эґигиттэн тугу да±аны
кірдіібіппµн, ол — суол сокуона. Бэйэм
оІоруохтаахпын толорон турар курдук сананабын, онон са±алаабыт айаІІыт суолун бэйэ±ит
тµмµктээІ, — уонна, кэпсэтии бµппµтµн биллэрэн, Бииктэр массыынатыгар хаамта.
Турааччы киґи хайдах гыныай? Туґа
тахсыбатын билэн, бэйэтэ тыраахтарга утары
барда. Онуоха диэри тыраахтар бэйэтэ да субу
кэлэн, киґи таґыгар тохтуурун кытта Дима
массыына анныттан тахсан эрэр суоппар
илиитин кэдэрги тутан, кірµіх бэтэрээ іттµгэр
кыаґылаан кэбистэ. Суоппар туох буолтун
ійдіін хаґыытыан иннинэ тыраахтар иґиттэн
уолаттар ойон тахсан, анараа киґини тµірэ
кітін, эмиэ тимир кыаґыны лыс гыннаран
кэбистилэр.
***
Сарыал таґырдьа тахсаат, хайа диэки
барарын билбэккэ турда. Сиэбин хастан кірді
да, бытархай харчыттан атын суох буолла.
Онтон эмискэ тугу эрэ санаат, иннин диэки
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сµµрэ турда. Сотору со±ус буолаат, дерматинынан бµрµллµбµт аан таґыгар звоногу
баттаары илиитин уунан иґэн тіттірµ ылла.
Баттыырын дуу, баттаабатын дуу толкуйдаан
дугдуІнуу турда±ына, таґынаа±ы ыал аана
аґыллыбытыгар илиитэ кнопканы баттаабытын бэйэтэ да±аны билбэтэ. Ыалларыттан
уончалаах кыра кыыс тахсан, таІас суумканы
дэйбиирдэммитинэн аллара кирилиэс устун
сµµрэн тµґэ турда. Сотору со±ус буолаат, аан
ніІµі, таапачыкалаах атах тыаґа сырдыр±аан
кэлэн:
— Кимий? — диэтэ.
— Володя, Владимир баар дуо?
— Володя! Эйиэхэ кэлбиттэр!
Сотору ааны аґар тыас халыгыраата.
Сарыал сµрэ±э тµіґµн иґигэр биир кэм типтиІиргэс буола тµстэ.
— Аа! Сарыал, дорообо, до±оор! Киир.
Аас!
— Кэбис, киирбэппин, эн тахса сылдьа±ын
дуо? Улахан кыґал±а баар.
Володя, кіхіттін сонун ылан бµрµнэн,
боруогу атыллаата.
— Хайа, до±оор, ол туохха наадыйдыІ?
— Бырастыы гын. Киґи да кыбыстар.
Мин олохпун эн бэркэ диэн билэ±ин. Ол иґин
эйиэхэ кэллим.
— Бытыылка наада дуо?
— Суох. Ити...
— Харчы наада дуо?
— Ээ, суох. Харчыланан да±аны,
ма±аґыыннар сабыллан эрдэхтэрэ. Ити
табаарыґым улаханнык ыалдьан сытар, онно
куурусса этин миинэ наада µґµ. Ба±ар, кууруссалаах буолаайа±ын? Кэлин тугунан эмэ
тіліґµіх этибит дии.
— Бээ эрэ, маарыын ылан кэлбитим,
кэргэммиттэн ыйытыым эрэ.
Сарыал кэлбитин кэмсинэ, ыйыппытын
кыбыста, аан ніІµі туран хаалла. Баран хаалыах киґи, Намыыны санаан, кэтэґэн турда.
Чочумча турбутун кэннэ Володя тахсан:
— Сарыал, кэл киир эрэ манна, чэ, чэ,
киир, аас!
— Кэбис...
— Бээ эрэ, хайдах буолбут киґигиний?
Табаарыґа улаханнык ыалдьа сытар µґµ, кини
буолла±ына кииримээри гынар.
Сарыал кыбыста-кыбыста киирэригэр
тиийдэ. Бу дьиэ±э оччолорго биирдэ эбиэттээн турар. Ол кэнниттэн µктэнэ илик этэ.
Киирээтин кытта куукуна±а атаардылар, остуол

аттыгар олордон чэйдэттилэр. Володя кэргэнэ,
улахан тіґµµ нуучча дьахтара, эйэ±эс, кэпсээн бі±і киґитэ буолан биэрдэ. Кэпсээнин
быыґыгар тугу эрэ хомуйа сырытта.
— ТабаарыґыІ тугунан, хайдах ыарыйда?
— Тымныйда быґыылаах. Ґс кµн ійітійі суох сытан баран, бу бµгµн ійдінні.
— Суґал кімінµ эІин ыІырбатыгыт
дуо?
— Суох. Биґиги олохпутугар суґал
кімінµ ыІырар табыгаґа суох курдук. Биир
медсиэстэрэ кыыс ыарыылыыр.
— Туох эмтээх-томтоох дьон эбиккит
буолла? Чэ, тугу эмэ булуохпут, — диэн баран,
куукунаттан тахсан барда.
— Валя бэйэтэ быраас киґи тугу эмэ
булан биэриэ±э. Эн, кытаат, аґаан ис, тугу
аґаан-сиэн сылдьар дьон эбиккит буолла?
Саатар, олорор сиргит сылаас дуо?
— Дьэ, ол ітті µчµгэй. Аґы да±аны дьон
тэІэ аґыыбыт. Быстар-ойдор ханна барыай,
ол да буоллар хоргуйбаппыт.
— Бу тугу эрэ син буллум. Маны медсиэс
тэрэ баар буолла±ына билэн-кірін иґэрдиэ±э.
Уонна туох эмэ кімі наада буолла±ына,
кыбыстыма, этээр. Уонна бу кыра ас дуома
бэлэмнээтим. Володя а±албыт кууруссатын
буґара уурбутум, сотору буґуо±а, ону илдьэ
бараар. Эґиги буґараргыт да±аны эрэйдээх
буолбатах дуо?
— Суох, барыта баар ээ.
— Чэ, оччо±о барыта таІара кімітµнэн
буоллун.
Куурусса этэ буґарын кытта улахан
термоска эттэри, мииннэри куттулар. Кэпсээннэринэн Володя балыкка илдьэ сылдьар
термоґа, элбэх куурусса миинин таспыт иґит
µґµ. Сарыал ону кытта биир улахан пакет аґы,
эми илдьэ барар буолла.
— Бу маны барытын миэхэ дуо?
— Эйиэхэ, эйиэхэ! Оттон эн биґиги
кыґал±аламмыт кэммитигэр босхону µрдµнэн
эрэ кіміліспµтµІ дии. Аны биґи ону тіліґір
кэммит кэллэ. Хайа, адьас аґаабатыІ дии,
аґыы тµґµіххµн.
Валя Сарыал чааскытыгар эбии чэй кутаары гыммытыгар:
— БаґыыбаларыІ! ИстиІ кірсµµгµт,
µтµі санаа±ыт иґин, улахан махтал буоллун.
Миигин ыалдьар табаарыґым кµµтэр, онон
мин барарым дуу?
Сарыал дьонугар, кыра о±олуу µірэн, бэл
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дьиэрэІкэйдиэх курдук буолан киирдэ. Кини
ол, бу булан а±албыт аґыттан µірµµтэ эрэ буолбакка, ір сылларга дууґатын быґа кэрбии сылдьыбыт санаата, суобаґын оонньуута, сµрэ±ин
бааґа сымнаабыта оччо этэ. Кини дьоІІо
туґаны а±алан, кинилэртэн махталларын ылан,
µтµітµк ахталларын ситиґиитэ туохтаа±ар
да кµндµ буолан иґиллибитэ. Сарыал бэйэтин, дьон хара±ар, оло±о бµппµт, туґатыттан
тахсыбыт киґийдэх, паразит, быґыытынан
кістір курдук саныыра. Оччолорго Володя
кірдіґµµтµн уочараттаах айа±ы хамсатар булуу,
курта±ы толоруу курдук санаабыта. ДьоІІо
туґалаан, кинилэр махталларын ылыам эрэ
диэн санаатыгар да о±устарбата±а. Онтукайын
ити Валя хайдах курдук эргитэн таґаарда.
ДьоІІо тіґінін туґалыыгын да±аны, оччонон бэйэ±эр тіннірµн Сарыал бу сырыыга
µчµгэйдик ійдііті.
— Намыын, убайым о±ото, орто дойдуга
дьон µтµітэ билигин да±аны сµппэтэх эбит.
Оччотугар биґи то±о хараІаттан хараІатын
эрэ талан, сырдыкка, кэрэ±э тардыспакка,
адьас олохпут бµппµт дьоннуу тутта сатыах
таахпытый? Биґиги да±аны тиэргэммитигэр
кµн кірµі. Ол кµн хаґан, хайдах кірірµн билбэтим. Ол гынан баран, эрэн, ол кэм кэлиэ.
Хос иґигэр бааллар Сарыал ити
білµґµіктµµ этиитин ійдіібітіллір да±аны,
киґилэрэ ірі кіті±µллэн, µірэн-кітін кэлбитэ хас биирдиилэрин санаатын кітіхпµтэ,
хараІа хосторун сырдаппыта. Бэл Намыын
сэниэлэммит курдук буолбута. Ноя саІата
суох Сарыал а±албыт астарын ырыппыта,
эмтэртэн туґааннаахтарын талан, НамыыІІа
иґэрдибитэ. Термостан миискэ±э кутан,
куурусса миинин ньуосканан НамыыІІа
иґэрдээри гыммытын биирдэрэ: «Бэйэм
иґиэм», — диэн иннигэр олоппоско уурдаран,
иІнэри тµґэн сыпсырыйа сыппыта. Бары
кµі-дьаа буолан аґаабыттара. До±ор да±аны
маппата±а. Намыын ыалдьыа±ыттан До±ор
наар Намыын аттыттан арахпата±а. Иччитэ
µлµгµнэйэн саІаран, хаґыытаан барда±ына,
ойон туран ыйылыы-ыйылыы сирэйин, илиитин салыыра. Бастаан, Нояны чугаґатымаары
сор бі±і буола сылдьыбыта. Онтон аны, а±ыйах
хонугунан Намыын ата±ар туран, хоґун иґигэр
хаамар буолбутугар, µірµµтµгэр, ситэ сэниэлэнэ илик киґини тµІнэри кітіірµ туґунан муІ
буолбута. Ноя кэлиэ±иттэн хосторун иґэ биллэ
тупсубута, уларыйбыта. Хантан эрэ испиэскэ
а±алан, истиэнэлэрин сотон кылбаппыттара.
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Остуоллара ыскаатардаммыта. Унитазтара,
Сарыалга ширма оІорторон, быыстаммыта.
Быґата, «дьиэлэригэр» дьахтар сылаас илиитэ
сыстыбыта биллибитэ.
Ноя кірдіґµµтµнэн Сарыал Володялаахха аны биирдэ бара сылдьыбыта. Валяттан НамыыІІа анаан, эбии эмп а±алан
укуоллаан, тµргэнник ата±ар туруордулар.
Кыґамньылаахтык уонна эми табан эмтиир кыыґы Валя сэргии истибитэ. Кини
кыыс сирэйин-хара±ын, тылын-іґµн истиэн
ба±аран, Сарыалга Ноя киниэхэ кэлэ сылдьарыгар эппитэ. Ону истэн, Ноя соґуйуу
бі±інµ соґуйбута. Ґнµрµµн хантан эрэ а±албыт
сиэркилэтин хостоон иґэн тіттірµ анньыбыта. Кини да кэлиэн-барыан, дьоІІо-сэргэ±э
кістµін, уруккутун курдук кэпсэтиэн-ипсэтиэн
наґаа ба±арара да, таІаґын-сабын, тутта сылдьар быґыытын-таґаатын, тылын-іґµн уулусса
оло±о биллэрдик уларыппытыттан олуґун кыбыстара. Ноя санаата тµспµтµн Сарыал бэлиэтии кірбµтэ. Биир киэґэ Сарыал киэґээІІи
аґылыктарыгар кэлбэтэ±э. Киэґэ олох хойуут
биир илиитигэр суумкалаах, атыныгар чымадааннаах киирэн кэлбитэ.
— Дьэ, бу. Искэр киллэрэр буоллаххына,
барыта эйиэнэ, — диэн баран, Ноя иннигэр
ууран кэбиспитэ.
— Бу тугуй? Хантан а±аллыІ?
— Чэ, уопсайынан, уруккута мин кэргэним таІастара. Кэппитэ да±аны а±ыйах
буолуохтаах. Ийэм, атыылаан батарыа диэн,
арыый а±ай таІастарын дьµігэ дьахтарыгар
ууран сытыарбыта. Ону, ол дьахтар µлэтиттэн
кэлэрин кэтэґэн, ити ылан кэллим. СанааІ
буолбат буолла±ына, атыылаан, бэйэ±эр атын
таІаста атыылас.
Ноя чымадааны аґан, бииртэн биир
таІаґы таґааран истэ±ин аайы сирэйэ сыр
даан, хара±а уоттанан истэ. Хас биирдиилэрин
бэйэтигэр ыга тутан мээрэйдээн кірµтэлээтэ.
Суумка иґигэр кыґыІІы сону кытта истээх
соппуоска бааллар эбит. Сон сіп буолла, оттон соппуоска, кыра буолан, ата±ар баппакка
ытыы сыста.
Сарсыныгар сорох таІастарын уонна соппуоскаларын атыылаан, кэтиллэ сылдьыбыт да
буоллар, саІатык киис бэргэґэ уонна сиэрэй
хаатыІка ыллылар. Киэґэ Сарыал Ноя уллуІа
тµґэн эрэр унтуутун били хаатыІканан улларан
кэбистэ. Онтукайа букатын саІатыгар тµспµт
курдук буолан, Ноя сири билбэт буолуор диэри
µірдэ а±ай. Омунугар Сарыалы иэдэґиттэн
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уураан ылла. Сарсын киэґэ Володялаахха бара
сылдьыах буолан утуйдулар.
Дьонноро санаалара табыллан кµлбµт
тэриттэн-сылаанньыйбыттарыттан Намыын
эмиэ санаата кінньµірэн ис-иґиттэн µірэ
сыппыта. Тµµн Намыын эмиэ дьикти тµµлµ
тµґээтэ.
...Улахан кµіл кытыытыгар Намыын от
охсо сылдьар. Кэннигэр дьон кэпсэтэллэрин
истэн хайыґан кірбµтэ, чороччу улаатан эрэр
сап-саґархай баттахтаах, кµп-кµіх харах
таах нуучча кыыґа саха эмээхсинин кытта
от мунньа сылдьаллар. Хара±а наґаа таптыы
кірді да, кимнээхтэрин кыайан быґаарбата.
Наґаа куйааґа бэрдиттэн кµімэйэ хатан, кіхсі
кыараан турарын сэрэйбит курдук, эмээхсин
кыыска:
— Марина, а±а±ар быырпахта а±алан биэр
эрэ, утатта буолуо.
— Паапа, бу мин бэйэм оІорбут
быырпа±ым, эбээ µірэппитэ.
Кыыс хатыІ аннынаа±ы омуґахтан сіпсірµµн быырпах а±алан биэрбитин ыйырбахтаан иґэн уґуктан кэллэ...
Бу инникитэ-кэнникитэ биллибэт киґиэхэ
ыарахан тµµл этэ. Намыын тµіґµн иґигэр
сµрэ±э ірі міхсін, субу а±ай тілі кітін тахсыах айылаах курдуга. Туран, уу иґиэн ба±арбыта
да, хантан? Кыа±а суох эппэІнии сытта±ына,
До±ор кэлэн, ыйылыы-ыйылыы, илиитин,
сирэйин салыыр тыаґыттан Ноя уґуктубута.
Уоту уматан, НамыыІІа эмп иґэрдибитэ. Ити
курдук дьиэлээхтэр бары уґуктан, киґилэрин
тула ірі кітін барбыттара.
Намыын арыый уоскуйан баран:
— Сарыал, дьикти тµµлµ тµґµµр буоллум,
бу кэлин кэмІэ, наар биир тµµлµ. Тµґээн,
наар кыра нуучча кыыґын кірібµн. Ол туохха
буолуой?
Сарыал, хаґан да±аны киґи тµµлµн то
йоннооботор да±аны, Намыыны уоскутаары:
— Оттон кыра о±о, эбиитин сырдык хааннаах нуучча о±ото, µчµгэйгэ кіґµннэ±э. ИнниІ
ыраас сырдык буолаары гынна±а. Мин санаабар, онно киґи дьиксинэрэ суохха дылы.
Намыын ити тыллары соччо улахаІІа
уурбаттыы туттубута гынан баран, хайдах эрэ
сµрэ±эр-быарыгар сылаастык, сымна±астык
киирбиттэрэ. Кинини отой атын тыл санаатын
эрийэрэ. Кулгаа±ар билигин да±аны: «Паапа!»
— диэн иґиллэргэ дылыта...

***
Мариналаах Настя Диманы порка киирсэн атаараары гыммыттарын Дима буолбата.
— Эґиги бэйэ±ит да±аны дьыала±ыт элбэх буолуохтаах, мин бэйэм хайдах эмэ барар
инибин.
— Чэ, оччо±о, босхо барбычча, биґиги,
хата, киинэ±э барарбыт дуу? Марина, ону туох
диигин?
— Кырдьык да±аны, µчµгэй буолуо этэ.
Киинэ±э сылдьыбатах µйэ буолла.
Сотору массыына кэлэн, Дима порка киирдэ. Кыргыттар дьиэлэрин хомунан,
киэґээІІи аґылыктарын эрдэ бэлэмнээтилэр
уонна «Лена» кинотеатрга бардылар.
Марина урут кірбµт киинэтэ этэ да,
сылдьыбата±а ырааппыт буолан, саІа кірір
курдук интэриэґиргээн кірді. Дьиэлэригэр
кэлэн, аа-дьуо аргыый наллаан, бэлэм астарын
сылытан аґаатылар. Ыґаарыламмыт собону
сонур±аан сиэтилэр.
— Маннык минньигэс собону хантан
булан киллэрдиІ?
— Ити, бу кµґµн Витялыын муІха±а
бара сылдьыбыппыт. Ханна эрэ ыраах ба±айы,
ханнык эрэ кµілгэ, аатын умнан кэбиспиппин.
Урут муІханы истэр эрэ этим. Бу сырыыга
илэ бэйэбинэн баран, кірін-истэн, астынан
кэлбитим.
— Мин эмиэ кулгаах сонуна оІостон
мээнэ таґынан аґарабын эрэ. Оттон Дима
муус аннынан муІха±а сылдьыан олус ба±арар.
Бэйэтэ эмиэ сылдьан кірі илик. Биирдэ
НамІа барсан иґэн, массыыналара алдьанан
тиийбэккэлэр тіннін, хомойон а±ай кэлбитэ. Саас, кµн уґаата±ына, табаарыстарын
кытта ірµскэ киирэн кµігµлээн тыынын
таґаарар. Кэллэ±инэ, муІхалаґа сылдьыбыккын биллэ±инэ, ымпыгын-чымпыгын
туоґулаґан «сордуура» буолуо.
— Кырдьык, киґи сµргэтин кіті±ір
бултааґын. Барыта дьаґалынан биир киґи курдук хамсана±ын. Бастаан, толло санаабытым,
дух-дах туттан баран, кэлин син µірэнэн, дьону
кытта тэІІэ сылдьар буолбутум. Дьахталлар
µґµі эрэ этибит. Иккибит саастаахтар, мин
со±отох эдэр этим.
— Мин эр дьон эрэ муІхалыыллара буолуо дии санаабытым.
— Мин эмиэ. Барсымаары гыммыппар
эбээлээх Витя ірі туран кэбистилэр. Хайыахпыный, бэринэрбэр эрэ тиийдэ±им дии, уонна
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бэйэм да±аны интэриэґиргээбитим да бэрт
этэ. Барар сирбит ыраах буолан, сарсыарда
эрдэ ба±айы айаннаабыппыт. Иван Ильич
уолуунаан, Витя быраатынаан уонна мин
буолан биир массыынанан айаннаабыппыт.
Атыттар бэйэлэрин массыыналарынан, барыта
µс массыынанан, барбыппыт. Тиийиэхтээх
сирбитигэр кэтэґэн олороллоро, онон іссі
айаннаан, кµн тахсыыта кµілбµтµгэр тиийбиппит. Кµілбµт сарсыардааІІы дьыбарга,
уу чуумпуга, иґийэн турара кіріргі µчµгэйэ
бэрт этэ. Салайааччы кµілгэ кэлэн, уот оттон
иччилэри ал±аан ас кутта уонна киирэн, саІа
тыытыллыбатах хаары тэпсэн, муІха тµґэр
сирин мээрэйдээн, кµілµ уґаты-туора хаамыталаата, ону тэІэ анньыыґыттар муІха тµґэр
чардаатын алларан бардылар. Элбэх анньыы
курдур±атан, биир тэІник анньар тыастара,
эбиитин сарсыардааІІы дьыбарга ой дуораана
эбиллэн, чуумпуран турар кµіл µрдµнэн туох
эрэ ураты музыка тыаґын курдук тар±аата.
Атыттар кµіл кытыытыттан нырыы диэн, балык
кµрэтэр мастары быґан киллэрдилэр. Чардаат
бэлэм буолан, муІханы тµґэрэн, µтµмэхтэри
ойбонтон ойбоІІо айаннатан, тоґуйан, бэчимэ тардан, нырыылаан µлэ кµргµімнээхтик оргуйа тµстэ. Мин бастаан нырыылаатым, онтон
Витя биир уоллуун бэчимэ тарда сылдьарыгар
тиийэн, бэчимэ тардыстым. Уолум оскуола
о±ото буолан, син кµµспµт тэІ быґыылаах.
Витя туох эрэ мутуктаах маґы бэчимэ±э эрийэ
тардан баайан биэрэрин, уолбунаан соґобут.
Ойбонтон ойбоІІо сµµрµµ, уІа кынаттартан
хаалсымаары, ол соро. Кэнникинэн сылайыах
курдук буолан истэхпинэ, муІха тахсар чардаата тиийэн кэллэ. Ґрдµбµтµнэн суор таІалайын
тыаґатардыы саІаран ааста, ону дьоннор,
«кырдьа±ас» бэйэтинэн кэллэ, Эбэбит бэрсэр
буолла дэстилэр. Дьэ, кырдьык, муІха ийэтигэр хаайтарбыт балык чардаат µрдµн оргута
тµстэ. Муус µрдµн кµрдьэн, балыгы баґан ылаыла, онно куттулар, барахсаттар лэґигирэґэн,
кµн уотугар кµлµмµрдэґэ оонньообуттара
µчµгэйиэн, харахпар билигин да±аны кістіргі
дылы. Сааспар итиччэ элбэх балык баґыллан
сытарын кірбіті±µм. Бу µлµгэри кірін туран,
сылайбытым да±аны ааспыт курдук буолбута.
Эбиэккэ онно, кµіл µрдµгэр, балык буґаран
сиэбиппит, сибиэґэй салгын уонна сибиэґэй
балык холбоґон, бэйэтэ биир эмиэ туспа амтаны биэрбиттэрин туохха да±аны тэІниэххэ
сатаммат курдук.
— Марина, ити кэпсээниІ кэнниттэн
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мин эмиэ муІхалаґа барсыахпын ба±ардым.
Дима субу билигин барыахха айылаах буолара
буолуо. Балык диэн баран, муннукка ытыыр.
— Оттон муІха са±ана тахсаарыІ, кэмсиниэххит суо±а. Витя муІхаґыттары булларыа.
— Ити, Витя да Витя диэІІин, хаґан сыа
сиэтэн буруо таґаара±ыт? Бииргэ сылдьыбыккыт син ыраатта дии.
— Мин билигин да±аны, Витя±а кэргэн
тахсарбын сириэ суох этим. Витя да±аны утарбат. Уонна табыллыбат курдук, то±отун бэйэІ
билэ±ин.
— Марина, бырастыы гын, мин ійдµµбµн.
Ити, Витялыын наґаа чугастыыгытын билэр
буоламмын эрэ ыйыттым.
— Мин да±аны мэлдьи маннык буоларым
биллибэт. Сµппµтµ кытта сµппµт, ілбµтµ кытта ілбµт суох. Хаґан эрэ син буолбуту кытта
эйэлэґиэм дии. До±орум эрэ ійдіін кэтэстэр.
Витя±а бµгµн эрэ кэпсээтим.
— Ээ, арба! Сергеевкэ бара сырыттыІ
дуо? Туох диирий? Бу бµгµІІµ тµрµлµіІІэ
буккуллан, ійдіін ыйыппакка, умнулла сыста
дии.
— Бара сылдьыбытым да±аны, Сергееви кірсµбэтим, дьыала±а сылдьар буолан
суох этэ. Хата, Егор Тарасович диэн, паапам
табаарыґын кірµстµм. Онон санаам арыый
бі±іргііті, кыра да±аны буоллар, эрэмньи
баарга дылы буолла.
— Кырдьык, билэр киґилээх буоллаххына, µчµгэй бі±і буолла±а дии.
Кыргыттар кэпсээннэригэр буолан, тµµн
µіґэ буолбутун билбэккэ хааллылар. Онно
эрэ ійдінін, Настя туран, орон оІоро барда,
Марина остуолу хомуйа хаалла.
***
Зоя киэґээІІи ыамІа киириэх буолан,
хомунан тахсыбытын кэннэ Даайа чэйин хос
сылытан, остуол тардан, Бороскуобуйалыын
чэйдээтилэр.
— Чэ, биирдэ кэлбиччэ ыксаабакка чэйдэ
иґэн бар. Сотору-сотору кірсµґэр буолбатахпыт. Кэлин наар Куо±астаахпын, сайылыкпытын саныыр, ахтар буоллум. Аны сайын
тахса сылдьыбыт киґи баар ини! Тіґі да±аны
ітіхсµйдэр, санаабар кµндµтµк кістір. Бµтµн
олохпун кытта ситимнээх буолан, сайылыкпын
ытыктыырым бэрт.
— О±о, эдэр сааспыт барыта, кырдьык,
сайылыкпытын кытта ситимнээх буолла±а
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дии. Биир эмэ сайын, уруккуну эргитэн, сайылыкпытыгар сайылаабыт киґи баар ини. Мин
да±аны сылдьыбата±ым ыраатта. Туох-туох
хаалла буолла? Кэлин сылдьарбар Хаппытыаннар дьиэлэрэ, Ыстапааннаах дьиэлэрэ, ам
паардара, Дьігµіссэ ампаардаах дьиэтэ, Мэхээс
о±онньор ампаардаах булууґа бааллара. Мэхээс
булууґа адьас ирбэт µчµгэй да±аны булуус этэ.
Чахчыта, Мэхээс уґулу уус буолла±а дии.
— Оннук. О±онньор хотоно сайылыкка
саамай улахан хотон буолан буолла±а буолуо,
о±о сылдьан, наар Мэхээс хотонун µрдµгэр
оонньуур буолар этибит. Дьоннорбут: «Хотон
µрдµн кіІµ µктээри, то±о оонньуугут?» — диэн
мі±іллір этэ. Хата, о±онньор: «Оонньоотуннар
ээ, сайын сайылыкка оонньообокколор хаґан
оонньуохтарай? Мин хотонум µрдµгэр кинилэр
о±олоро да±аны оонньуохтара, туох да±аны
буолуо суо±а», — диирэ. Кырдьык, о±олорбут
оонньообуттара дии. Кэлин сылдьарбар
о±онньор хотонун µрдэ билигин да±аны сууллубакка турара. Дьиэтин, ампаарын кітµрэн
киллэрэн, ферма аттыгар туппуттара билигин
да±аны турар дии. Сэргэтэ хаалан, кыратык
иІнэри баран турара. Билигин да±аны чэгиэн
кірµІнээ±э. Ол сэргэ±э биґиги Тииппинээн
холбоґон, мэІэстэн кэлбит аппытын баайбыттара. Онон хайдах эрэ ытыктыыр сэргэм этэ.
Булууґугар Махсыым киирэ сылдьыбыта. Икки
иґинээ±и ааннара лып курдук сабыллаллар,
тµгэ±эр билигин да±аны муустаах диэбитэ.
— Мэхээс сиэнин, Балбааратын, урут
обкомІа µлэлиир эрдэ±инэ кірсір этим.
Кэлин кірбµт суох. Ханна эрэ салайар µлэ±э
µлэлиир сурахтаа±а. Икки кыыстаахпын диирэ.
Онон Мэхээґи утумнуур, ууґун сал±ыыр уол
о±о тіріібітіх эбит.
— Кырдьык да±аны. Бэйэтэ µстэ кэргэннэнэн биир эрэ кыыстанна±а дии, ити
Јксµµнµ. Онто эмиэ биир кыыстаах, Балбаара. Ол Балбаара икки кыыстаах буолла±ына,
кырдьык, утумнуур уол тіріібітіх. Улахан уус
олоххо биирдэ кэлэр дииллэрэ чахчы буолла±а
дуу? Мин ыал буоларбар, о±ом сµктэн барарыгар диэн, мас дьааґык оІорон биэрбитэ
билиІІээІІэ диэри туґалыы сылдьар. Кыс
тык, сайылык икки ардыгар тіттірµ-таары
тіґілііх таскайдаммыта буолла. Тіґілііх
сайылык о±ото ат, массыына оІостубута буолла. ХаадьаІнаан да±аны кірбіккі турар.
— Аны сайын, ійбµт-мэйиибит уґулла
илигинэ, кірір харахпыт симиллэ илигинэ,
икки атахпытынан кµіх окко µктэнэр эрдэхпи-

тинэ, сайылыкпыт кырдалыгар тахсан хаамса
тµґµіххэ.
— Диэмэ да±аны, мин да±аны тахса сылдьар ба±ам баґаам.
Сити курдук кэпсэтэн баран, Борос
куобуйа бараары таІнан эрдэ±инэ, Бииктэр
киирэн кэллэ.
— Хайа, эбэм эмээхсин кµндµ тµµлээххин
мииммитинэн элэстэтэн кэлэ охсубуккун
дуу?
— Эйигин кэтэстэххэ, эґиил да бачча±а
кэлиэ суохпун быґыылаах.
— Ґлµскэннээх µлэ µгэнигэр сылдьар буоламмын, µгµс элбэх сыыґаларбын-халтыларбын
сµрэххэр туппаккар кірдіґібµн.
— Ґлµскэннээх µлэ±инэн бµтµн киин
куораты аймаабыккын истэн-билэн олоробут,
хата, кэпсээ туох-ханнык буолбутун.
— Этэрбэс араадьыйата элэІнэтэн тµґэн
тµргэнин сі±ібµн. Мин да±аны тµргэммин
дэнэр этим этэ, — Бииктэр чахчы сіхпµттµµ
тутунна. — Барыта этэІІэ, буруйдаахтары
туттубут, илиилэрин-атахтарын кэлгийдибит.
ОІорбут сирдэриттэн ырааппатахтар, Эбэ±э
µіс арыыга тиийбэккэлэр алдьанан олороллорун туттубут. Биир биэни кытта убаґаны
кыайбыттар. Кимнээхтэрин, туохтарын, хантан хааннаахтарын, кимтэн кииннээхтэрин
билбэтим. Силиэстийэ, суут быґаарыытыгар
бэрилиннилэр. Чэ, эґиги іссі кэпсэтэ тµґµІ.
Мин сып-сап от-мас бэлэмниэм.
Уонна Бииктэр, Даайаны саІардар тµгэн
да биэрбэккэ, таґырдьа элэс гынан хаалла.
— Дьэ, итинник. Киґи ійµн-мэйиитин
буккуйан, чэйдэтиэх буолбутум ханна баарый?
— Оннук, оннук. Миэхэ антах
о±онньордуун холбоґон, киґини тиэрэ-маары
саІарда-саІарда, тµІ-таІ тµґэрэ-тµґэрэ,
кµлсµµ бі±і буолаллар.
— Олох эґэтин Миитэрэй курдук дии,
чэ, сылдьаахтаатын. Ґірэ-кіті сылдьыбыт
туох куґа±аннаах буолуой, аата, ытыы-соІуу
сылдьар баар ээ.
Даайа Бииктэр кэллэ±инэ, тугу эмэ
туоґулаґыам, ба±ар, Марыына Бииктэргэ тугу
эмэ кэпсээбитэ буолуо дии санаабыта.
Бииктэр от тардан, бэлэмнээн, мас
хайытан, кыстаан киириитигэр Даайа чэйэ
оргуйан, аґа сылыйан, остуолга олордон, тута
ыйыталаґан барбыта.
— Ыл, олор, итиитэ киллэр, сарсыардаттан
айанныыр киґи сылайдыІ да, аччыктаатыІ да
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буолуо. Аанньа аґаабакка да±аны сырытта±ыІ
дии. Тіґі бэркэ айаннаан тиийдигит, Марыына дьиэтигэр тµстэ ини? Дьонноро бааллара
дуо?
Бииктэр Даайа тугу ыйытыан ба±арарын,
тулаайахсыйбыт ийэ сµрэ±э тугу ыар баттык гынан муІнана сылдьарын бµтэйдии сэрэйдэ.
— Онтон наар тµґэрэр сирбэр тµспµтэ.
Аанын бэйэтэ кµлµµґµнэн аґан киирбитэ. Мин
таґа±аґын киллэрсэн биэрээт тіннµбµтµм,
онон дьиэ±э ким баарын-суо±ун билбэтим. Ол
кэнниттэн Настялаахха илдьибитим. Кинилэртэн Иван Ильичкэ тіліпµіннээбиппит, сылгы
туґунан. Настя кэргэнэ Дима кіміліґін, ГАИ
уолаттарын кытта куораттан тахсан, ол дьону
туттубут.
— Чэ, эн аґаа. А±ал эрэ, іссі чэйдэ кутуум эрэ. Мин бу µілээннээ±им кэлэн, хата,
бµгµн остуолтан турбат кµнµм µµммµт. Суо
йабыт бэргэґэбитин быґан биэрэн абыраата.
Онтон атын икки балайдар тугу быґан-отон
таґаарарбыт эбитэ буолла. Хата, Бороскуобуйа,
тигэн бµтэрдэххинэ, а±алан кірдіріір эрэ,
тіґі µчµгэй буолбутун кірін астыныа±ы.
— Ол бэргэґэ миигинэ суох бу дойдуну булбата буолуо дии саныыбын. Быґылла
илигинэ сµгµннээн сууланан сыппата±а, эгэ,
тигиллэн баран µµнэ-тэґиинэ суох барар
буолуохтаах. Онон Бииктэр илэ бэйэтинэн
эрэ оннук хаамаайы бэргэґэни биэбэйдээн
а±алара буолуо.
— Чэ, чэ, µгэргээмэ! Эйигинэ суох
а±албытым, эйигинэ да суох аныгыскыга
а±аларым буолуо. Киґи наадыйда±ына, µідэн
тµгэ±эр тµґэн хаала±ын. Мэлдьи солото суох
буолан умнубут аатыра±ын.
— Тµгэ±эр буолбатах, мэлдьи µідэн
µрдµгэр сылдьар курдукпун дии.
— Ээ-э! Абакка баара! СаІата суох хаалыа
баара дуо?
Бороскуобуйа кµлэ-кµлэ µіннµрэн сиэнин кэтэххэ охсубута буолла.
— Дьэ, ити баар дии. Баар суох биир
саамай суолталаах мэйиим килиэккэтин эмти
охсон кэбистэ. Уонна ол кэнниттэн умнумуна.
Ээ! Умнумуна диэбиккэ дылы. Марина туох
эрэ дьыалалаах кумаа±ы хаалларбыт µґµ, ону
Уйбаан Ылдьыыска тиэрдиэхтээх µґµбµн.
— Баар, баар! Отчуотум диэбитэ. Бээ эрэ,
ханна гынным этэй?
Даайа хоґугар киирэн хомуотун µрдµттэн
халыІ от кµі±э дьµґµннээх тэтэрээти таґааран,
Бииктэргэ уунна.
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Бииктэр тэтэрээти ылаат, таґырдьа
ойдо. Бороскуобуйа таІнан, бырастыылаґан,
бэргэґэтин тиктэ±инэ кэлиэх буолан, аа-дьуо
тахсан барда. Даайа ір кірбітіх дьµігэтэ кэлэн, санаатын кіті±ін, кінньµірдэн барбытыттан µірэн а±ай хаалла.
***
— Сережа! Сергей, баґаалыста, кэлэІІин
миэхэ кіміліґµіІ дуо?
Ааґан иґэр уол кыыс гарааж аанын кыа
йан сабан хатаабакка турарын кірін сµµрэн
кэллэ.
— Оо-о! Маша! Эн дуо? Ыраахтан билбэтим дии, хаґан кэллиІ? Адьас уларыйан
хаалбыккын.
— Каникулбар кэлбитим а±ыйах хонно.
Эн да±аны улахан киґи буолбуккун, до±оор.
Оскуола±ын бµтэрдиІ ини?
— Быйыл бµтэрбитим.
— Тугу гына±ын, µірэнэ±ин дуо?
— ЯГУга туттарсан кірбµтµм да, кыах
тиийбэтэ±э. Билигин «Кожкомбинакка»
а±абын кытта µлэлии сылдьабын. Аны саас
армия±а барыа±ым. Туох кімі наада буолла?
— Ээ, бу ааны кыайан хатаабакка турабын.
Уол тимир гарааж аанын ірі індітін,
кіті±ін баран, кµлµµґµн уган хатаан кэбис
тэ.
— Дьэ, кырдьык улахан киґи буолбуккун.
Улахан махтал! Билигин да±аны кыргыттары
дьээбэлиигин дуу? Эн бааргар биґиги, аттыгынан буолуохтаа±ар, таґырдьа тахсыахпытын
да саллар этибит.
— Эс, ол о±о сылдьан дьаабыланна±ым
дии. Билигин биир эмэ уол кыыґы дьээбэлиирин кірдіхпµнэ са±атыттан сахсыйарым буолуо. Эн дьиэ±эр киирэ±ин дуо? Аргыстаґыах
эрэ.
Уонна Маша тутан турар эттээх, тоІмут
хаппыысталаах биэдэрэтин ылан, киирэр аан
диэки хаамыстылар...
— Маама, ити гарааж аана кыайан хатаммат дии. Эн хайдах итини хатаан сылдьа±ын?
— Мин сылдьыбаппын, паапа бэйэтэ
сылдьар. ОІорторуох буолбута ыраатта да±аны
да, солото суох. Онноо±ор ірібµлэ суох µлэлии
сылдьар. Чэ, аспытын тардыах эрэ, билигин
кэлэр µґµ, тіліпµіннµµ сырытта.
Ийэлээх кыыс уруккуттан ас астыы
µірµйэх туттууларынан остуолларын тардан,
астарын бэлэмнээн бардылар. Итини барытын
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туораттан ійдіін кірір киґи асчыттар хас
хамсаныылара, иґиттэрин-хомуостарын туталлара, уураллара, астыыр астарын туталларахабаллара истиІ тапталы туоґулуурун кірµіх
этэ. Ол иґин таптыыр киґиІ астаабыта олус
минньигэс, иІэмтиэлээх буоларын бары
да±аны билэн олордохпут.
— Ити билигин, ааммын кыайбакка,
гарааґы Трушиннар Сережкаларын ыІыран
ылан саптардым. Букатын уларыйан хаалбыт.
Урукку кµлµгээн уол буолбатах, кавалер бэрдэ
буолбут.
— Оннук. Манна ыалларбытын кытта бары соґуйбуппут. Бэл а±алара арыгы
иґэрин аччаппыт. Ийэлэрэ Вера Тимофеевна
µірµµтµттэн кітµін кыната эрэ суох буола
сылдьар. Буолумуна да±аны. Дьон бары ити Сережкаттан туох аанньа киґи тахсыай дииллэрэ
дии. Хата, ол оннугар — били иккис подъезка
олорор Кирюша?! Урут, о±о сырыттаххытына,
наар холобур оІорор уолбут, мэлдьи таІаґа
ыраас, мээнэ мэниктээбэт бэйэтэ, адьас табыллыбата. Киґини кырбаан, ма±аґыыны халаан,
хаайыыга барбыта. Ийэтэ эрэйдээх, айманыы
бі±і буолан, паапа±а кэлэ сылдьыбыта, тугу
эмэ кіміліґµіІ буолаарай диэн.
— Ону паапа?
— Хайдах да эґигини билэрим уонна
ійдіібµтµм иґин, тугу да гынарым суох, сокуону мин оІорбоппун диэбитэ. Онон олох
диэн уустук буолар эбит.
Итинник кэпсэтэ олордохторуна, ааІІа
звонок тыаґаабытыгар Маша сµµрэн тиийэн
аспыта, паапата пакекка килиэптээх, аІаар
илиитигэр хаґыаттаах киирэн кэллэ.
— Хайа, хаґаайкалар, аскыт дыргыйан
дьиэ таґын кытта толорбут дии. Тас ааны
аґаат, аччыктаабыппын илэ биллим.
— Аспыт сойон эрэр, то±о хойутаатыІ?
— Ґлэбэр тардыллан хааллым. Максим
кыыґын Маринаны кірµстµм. Максим сура±а
суох сµппµтэ сыл буолбут µґµ.
— Тыый, ол хайдах?
— Ол дьон табыллыбатахтар. Марина
отой да±аны, ийэтэ дьиэтиттэн µµрµі±µттэн,
тыа±а эбэтигэр тахсан олорор эбит, онно
µлэлиир µґµ.
— Оттон µірэ±ин?
— Кэтэхтэн кіспµт. Билигин сессиятыгар
киирбит.
— Ол иґин да±аны Оксана уларыйбыта
сµрдээх этэ. Сатаан олоруо суохтар дуу дии
саныырым.

— Паа, Марина билигин ханна, ким
нээххэ баарбын диэтэ?
— Итиннэ мин блокноппар тіліпµінµн
суруйбутум. Дьµігэбэр баарбын диэбитэ. Барытын санаатыгар тута сылдьаахтыыр эбит.
Онноо±ор эбэтигэр эппэккэ сылдьар µґµ.
Маша, эн тіліпµіннээн билсэ сылдьаар эрэ.
— Тыый, булгуччу буолла±а дии.
Эрэйдээ±им сыыґа иэдэйээхтээтэ±э, тіґі эрэ
уларыйда, кірсµбэтэхпит быданнаата.
— БаччааІІа диэри то±о ирдэспэтэх
ба±айыларай?
— Марина адьас кэнники, сайын куоракка киирэ сылдьан, а±атын µлэтигэр баран
билбит.
— Оттон Оксана сµтµктээбэтэх дуо?
— То±о да±аны ирдэстэ±эй. Онноо±ор
киґи тіліпµіннµµ сырытта±ына: «Хантан
билиэхпиний? Арахсан барбыта. Арыгылыы
сылдьар ини», — диирэ. Ону эмиэ айдаарсыбыттар, сотору кінµіхтэрэ диэн улахаІІа
уурбат этим.
— Ґлэтиттэн, саатар, ирдээбэттэр эбит
дии.
— Дьэ, ирдээбэттэр эбит. Атын киґи
оло±ор орооспоппут дэґэллэр ини. Чэ, бээ,
кірін иґиэхпит. Биир улахан сонуннаах
эбиппин.
— Чэ, чэ, кэлин, аґыы олорон кэпсээ.
Аспыт букатын сойдо.
— Тарас эрийэ сырытта, сарсын кітін
кэлэр µґµ. Экзаменнарын барытын туттарбыт,
соро±ун автоматтаабыт.
— Тарасик кэлэр! Тугун бэрдэй, наар
киґи иннигэр-кэннигэр тµґэн, µчµгэйдик
кірсµбэтэхпит да±аны ыраатта.
Маша омунугар ойуоккалыы тµстэ.
Ґірэххэ киириэ±иттэн, кырдьык, убайын
кірсµбэтэ±э быданнаата. Суругунан эрэ билсэ
сылдьаллара. Сайынын наар практика, тутар
этэрээт.
— Сонунум итинэн бµппэт. Тарас кыыс
таах иґэр µґµ. Икки-µс хонон баран, кыыс
дойдутугар Мирнэйгэ бараллар µґµ.
— Оо! Ол аата, убайым обургу, эр бэрдэ,
эдэр кыыґы Эльвираны эрийэн-мускуйан
иннин ылла±а.
— Маша, итини барытын, эн хантан
билэ±ин?
Полина Саввична чааскыларга чэй кута
туран кыыґыттан ыйытта.
— Маама, Элли кимин-тугун, ханна
µірэнэрин, туох дьоннордоо±ун барытын
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Тарасик суругуттан билэр буолла±ым дии.
Хаартыскалара эмиэ баар этэ. Эґиги кэпсээбэккит дии.
— Биґиги ити эрэ иґиттибит дии. Хата,
кэпсээ эрэ.
— Бырастыы гыныІ. СарсыІІа диэри
тулуйа тµґµІ. БаччааІІа диэри аґыллыбатах
кистэлэІ, сарсын арыллара интэриэґинэй буолуо. Убайбын быґа тµґµіхпµн ба±арбаппын.
Ба±ар, баччааІІа диэри бэйэтигэр илдьэ
сылдьыбыта оруннаа±а буолуо. Хата, хайдах
кірсірбµтµн толкуйдуо±уІ. Биири эрэ этиэх
пин сіп. Элли балык пирогу олус таптыыр
µґµ.
— Оттон, балык эрэ баар буолуохтаах,
буґарар буоллаххыт дии.
— Булан киллэрдэххинэ буґарыахпыт.
АаІІын оІорторуох буолбутуІ ыраатта.
КыыґыІ тахсан, кыайан хатаабакка µлµйэ
сыґан киирдэ.
— Хата, кырдьык, ійдіібµччэ Володя±а
эрийэ сылдьыбакка. Кини соторутаа±ыта
гарааґын аанын оІорторбут сурахтаа±а, олус
чэпчэкитик диэбитэ.
Егор Тарасович тіліпµінµн ылан, уруккуттан бэркэ билэр нµімэрдэрин тµргэн
со±устук баттаталаан кэбистэ.
— Алло! Истэбин.
— ДорооболоруІ! Лариса, дьонноруІ
бааллар дуо?
— Гоша, э±эрдэ! БилбэтиІ дуу? Валябын дии. Хайабытыгар наадыйа±ын? Иккиэн
баарбыт.
— Бырастыы гын, Валентина Касьяновна,
кµн-тµµн эдэргэр тµґэн иґэ±ин быґыылаах,
куоласкыт кыыскынаан биирдэр дии.
— Гоша, эдэргэ холообуккар махтал.
Полина доруобуйата хайда±ый? О±олор суруйаллар дуо?
— Суруйуохтаа±ар, Маша манна баар,
каникулугар. Сарсын Тарасигы кэтэґэбит.
— Дьэ, маладьыастар. Эйиэхэ Володя
наада дуо?
— Сатанар буолла±ына...
— Аа, Гоша, э±эрдэ! Туох сонуннаах
буола±ын?
— Туох сонуна кэлиэй, µлэттэн ордук.
Соло буолбат µлэ, бэйэІ билэ±ин биґиги
µлэбитин. Онноо±ор, быыс булан, гарааґым
аанын кінніртірі иликпин. Эн µнµр гараажкын кимиэхэ эрэ оІортордум диэбитиІ дии.
Ол киґигэр салайыаІ буолаарай?
— Этиэ±им, аккаастыа суо±а. Бµгµн кэлэ
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сылдьыахтаах. Јссі ол киґи туґунан эйигин
кытта кэпсэтиэх, сµбэлэґиэх буола сылдьыбытым. Хата, бµгµн бааргын дуо? Кэллэ±инэ
бара сылдьыа этибит. Кылгастык, уруккута
эґиги «клиеІІит». Балыырга тµбэґэн, олоро
сылдьыбыт. Јрдіі±µттэн билэбин, урут бииргэ
µлэлии сылдьыбыппыт. Адьас айыл±аттан талааннаах кімµс илии. Ол бэйэтэ дьиэтэ-уота,
µлэтэ-хамнаґа суох сылдьар.
— КэлээриІ, µлэбэр баарбын, тугу эмэ
толкуйдуохпут.
— Чэ, оччо±о кірсµіххэ диэри. Полина±а
э±эрдэтэ тиэрт.
— Махтал.
Егор Тарасович таІнан тахсаары туран:
— Маша, миигин кытта тахсыґан балыкта
киллэр эрэ, мин устунан µлэбэр барыам этэ.
— Паа, эн тахса тур. Мин кэннигиттэн
таІнан тахсыам.
***
Сарыаллаах Ноя аан аттыгар тэпсэІнэґэ
тµґэн баран, звоногу баттаатылар. Ноя долгуйбута бэрдиттэн атахтара салыбыраан ыллылар.
Ону биллэримээри, Сарыал тоІоло±уттан ыга
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ба±айытык тутуґан турда. Аан ніІµі таапачыкалаах атах тыаґа саллырдаан кэлэн:
— Кимий? — диэтэ.
— Ээ-э... Ити... биґиги... Мин. Са
рыалбын.
Кµлµµґµ эргитэр тыаґы кытта аан тэлэллэ тµстэ.
— Баґаалыста, ааґыІ.
Ноя ааны аспыт нуучча дьахтарын уунутары кірбµтµнэн боруогу атыллаан иґэн,
сµґµі±э хамсыыра бэргиэх айылаах буолан,
Сарыалтан іссі кµµскэ тутуста уонна иґин
тµгэ±иттэн нэґиилэ саІа таґаарда:
— Валентина Касьяновна, µтµі
кµнµнэн...
— Ноя! Ноябрина, бу эн дуо? Хайа, ханна
сµтэн баран кіґµннµІ?
С а р ы а л т у г у д а ± а н ы і й д іі б і к к і ,
дорооболоґуох курдук буолан иґэн, айа±ын
аппытын аппытынан дійін турда. Хостон
дьоннор кэлбиттэрин истэн, дьиэлээх тахсан, Сарыалы санныга таарыйбытыгар эрэ ій
ылла.
— Ээ, Володя, дорообо! Ити...
— Чэ, соІІутун устан, киирэн ааґыІ. Билигин чэйдиэхпит. Эґигини кэтэґэн аґаабакка
олоробут. Ноя, кэлэн, манна сэґэргии таарыйа
миэхэ кіміліс эрэ, иґит бэлэмнииргэ. Эр дьон
итиннэ бэйэлэрэ кэпсэтэ тµстµннэр.
— Валентина Касьяновна, мин адьас
итэ±эйбэккэ турабын дии...
— Оччо±о кэлэн тутан кір. Мин, Ноя,
мин, илэ бэйэбинэн. Хата, кэпсээ. Ханна хайдах сырыттыІ? То±о кістµбэккин?
— Ол остуоруйата уґун. Олох очурдарыгар о±устаран оннубун булбакка сылдьабын.
Киґи кыбыстан кэпсиэн да±аны ба±арбат.
Оннук да±аны сырыттарбын, урукку µлэлии
сылдьыбыт кэмнэрбин, эґигини барыгытын
минньигэс тµµл курдук санаан аґарабын.
Наґаа да±аны µчµгэй кэмнэр ааспыттар эбит.
Отделениебыт наґаа иллээх ба±айы этэ дии.
Тётя Катя, Баба Луша, Лариса Павловна,
Игнат Петрович, эґиги, кыргыттар: улахан
Лена, кыра Лена, Мира, Зина. Билигин бары
бааллар дуу?
— Биґиэхэ да±аны уларыйыы баар. Баба
Луша пенсия±а тахсан сиэттэрин кірі олорор. Хаґан эмэ кэлэн барар. Игнат Петрович
медкииІІэ µлэлии барбыта. Улахан Лена
кэргэн тахсыбыта. Билигин о±олонон олорор,
кыыстаммыта, эн ааккынан Ноя диэбитэ. Кыра
Лена СГУга µірэнэ сылдьар. Сотору сыбаай-

балыыра буолуо. Мира Мирнэйгэ кіспµтэ.
Хам-хаадьаа тіліпµіннээччи. Оттон Зина
эрэйдээ±и, киэґэ µлэтиттэн баран истэ±инэ,
итирик суоппар тµІнэри кітін, сырдык тыынын быспыта. Инньэ гынан, икки о±олоро
тулаайах хааланнар, о±о харалтатын дьиэтигэр
бааллар. Чэ, итинник.
— Зина эрэйдээх... оло±ор олох табыллыбатах муІнаах эбит дии... Кэргэнэ эмиэ оґолго
тµбэґэн, эмискэ ілбµт этэ. О±олоро, наґаа
µчµгэйдик чо±улуччу кірбµт барахсаттар этилэр. Билигин да±аны харахпар кістіллір. Јлір
ілµµ то±о наар сиэбит сириттэн сии турарый?
Зина сордоо±у туох айыылаа±ар-харалаа±ар
кэргэнин, бэйэтин илдьэ барбыта буолуой,
о±олор эрэйдээхтэри тулаайах хаалларан. Оччо
µлµгэр сиэн-аґыан ба±арбыт буолла±ына, то±о
миигин, туох да±аны туґата суох киґини, илдьибэтэ...
Ноя устунан кыйаханан ытаан барда.
Валентина Касьяновна кыыґы бэйэтигэр ыга
кууґан ылла уонна эмиэ бэйэтин хара±ын
уутун ытыґын кіхсµнэн туора садьыйда. Ноя
ытыырын истэн, Сарыал ойон турбутун Володя
тіттірµ олорто.
— Мэґэйдээмэ, кэпсэттиннэр, кэІээ
тэхтэринэ сотору уоскуйуохтара. Эн биґи, хата,
биир дьыаланы быґаарыах эрэ.
— Тугу?
— Мин биир табаарыґым гарааґын аанын
кінніртіріірµ гынар. Ол киґини кытта мин
эн тускунан кэпсэтээри сылдьыбытым, ону,
хата, бэйэтэ бµгµн эрийдэ.
— Ґірµµнµ кытта. Ол гынан баран, бэйэІ
билэ±ин мин туох да±аны туттар тээбириним
суо±ун.
— Ол ба±ас кыаллар дьыала. Мин бэйэм
киэнин эйиэхэ уларсыам. Туохха наадыйаргын
барытын туґанаар. Ол иґин бу эйиэхэ гарааґым
кµлµµґµн биэрэбин. Баарбар-суохпар, хаґан
ба±арар, ылан туттар буолаар.
— Оттон ол хайдах? Мин киммин-туохпун
билэ±ин дии.
— Билэбин. Ол иґин итэ±эйэбин...
— Ноя, билигин урукку µлэ±эр тіннµіІ
этэ дуу? Мин кэпсэтиґэн кірµім этэ.
— Оо, дьэ, онно мин бэлэммин дуо? Олох
µлтµ буккуллан олоробун. АІаардас эйигин
кіріммµн µірµµбµттэн долгуйан хааллым.
Хайдах эрэ соґуччута бэрт. Мин урукку Ноя
буолбатахпын, букатын атыммын. Бу буккуллубут оло±ум эмискэ суураллан, сууйуллан
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хаалбата буолуо. Уулусса оло±о онно-манна
µірэппитэ элбэх, ону барытын ылан киэр
элитэр ыарахан буолара буолуо. Дьон эмискэ
ійдµі суо±а. Эйиэхэ да±аны, миэхэ да±аны
кэккэ ыарахаттары µіскэтиэ дии.
— Мин санаабар, сыыґа±ын-халтыгын
бэйэ±инэн ійдµµрµІ ол µчµгэй. Эн бэйэІ
итини барытын ійдµµр буоллаххына, ону
туоратарыІ чэпчэки буолуо суо±а дуо?
Сµрµнэ, бэйэІ санаан сырдыкка тардыґыыта
кµµстээх буолуох тустаах. Бу орто дойдуга
олорооччу хайдах да±аны кµн сырдыгар µірбэт
буолуон сатаммат. Туох барыта, киґилиинсµіґµлµµн, оттуун-мастыын кµІІэ, сырдыкка
тардыґаллар дии. Онон Ноя, эн улаханнык
толкуйданыахтааххын. Биллэн турар, сыыґахалты ханна барыай, оннуга суох олох — олох
буолбат. Олох эмиэ µірэх курдук, ким эрэ
элбэх сыыґалаах, ким эрэ а±ыйах. Тиґэ±эр
син бары µірэ±и бµтэрэллэр. Ким эрдэ, ким
хойут. Ол курдук.
— Валентина Касьяновна, кыґал±аІ
иґин улахан махтал. Мин урут да±аны, эйигин
улаханнык ытыктыырым, билигин да±аны
тіріппµт ийэм курдук саныыбын, ол иґин,
миигиттэн сылтаан, дьон саІатыгар киллэрэн,
эн µтµі ааккын киртитиэхпин ба±арбаппын.
— Даа, даа! Ол иґин, дьон саІатыгар
киирбэт гына, иккиэн кіміліін сырдыкка
тардыґыах. Мин эйигин олус ыксаппаппын,
аргыый санаа±ын сааґылаан, иннигинкэннигин кірµнэн кір. Ол да буоллар, наґаа
на±ылыйыма. Мин эйиэхэ эрэнэбин.
— Итэ±элиІ иґин, Валентина Касьяновна, іссі тігµл улахан махтал. Мин эн этиигин
толкуйдуом уонна онно бэйэбин бэлэмниэх
тустаахпын. Бэйэм бэйэбэр оІорбут бааспын
оґордунуохтаахпын. Эппиэппин сотору биэриэм.
***
Намыын дьонун кэтэґэ таарыйа хоґун
иґин хомуйа сырытта. До±ор муннукка иччитэ хамсанарын кэтии сытта. Кини ір кэмІэ
иччи гыммыт Намыынын хас хамсаныытын,
туттуутун-хаптыытын эндэппэккэ билэргэ
µірэммитэ. Бу да сырыыга иччитэ туох эрэ
санаа±а ыллара сылдьарын чопчу билбэтэр
да±аны, этинэн-хаанынан бµтэйдии сэрэ
йэрэ.
Оттон Намыын, бу ыалдьан хаалан, дьонугар таах таґа±ас, эбии айах буолбутуттан
кыбыста да, кыйахана да саныыра. Бу иннинэ
Сарыаллыын тугу булбуттарын барытын тэІІэ
51

µллэстэр этилэр. Онон киґититтэн итэ±эґэ
суох сананара. Билигин кірді±µнэ, дьоно барытын киниэхэ эрэ аныыр курдуктар. Бэйэлэрэ
аґыыр-аґаабат сылдьаллар. Кэнники сырыыга
барыта амтаннаах-сµмэлээх аґынан аґата сырыттылар. Хайа, уонна эмтэрэ-томторо µлµгэр!
Хантан булан-талан маанылыыллара буолла?..
Тіґі да±аны билэр дьонуттан буолбутун иґин,
син туох эрэ тілібµрдээх буолуохтаах буолла±а.
Хайдах гынан, ол µтµілэрин тіліґµін сатаан
тобулбат. Ол да буоллар, бачча атахпар турбут
киґи хайдах эмэ тіліґір инибин диэн санаатын уоскутунна. Бээ, саатар, кэлэллэригэр
чэйдэ оргутан тоґуйуохха.
Намыын чаанньыгын ылан, уу кутуох
буолбута, толору буолан, таах сылытарыгар эрэ
тиийдэ. Плитка±а ууран, холбоон баран, кэлэн,
оронугар олордо. Олороотун кытта До±ор кэлэн тµґэ±эр тібітµн уурбутун, ыарахан кэмІэ
кэпсэтэр киґитэ, истиІ до±оро буолбут ытын
аргыый имэрийэ олордо.
Эбиитин НамыыІІа били тµµлэ,
адьас ытырыык окко дылы ытыран баран
ыґыктыбакка, уґун кµнµ быґа санаатыгар
хатанан баран сылдьар. Кэнникинэн тµµл
буолбакка, хаґан эрэ илэ буолбут курдук
саныыр буолла. Ол гынан баран, барытын
саас-сааґынан ситимниир кыа±а суох курдук.
Онтукайыттан кыйаханан, ыйылыы тµґэн
баран, сутуругунан сыттыгын сырбаппытыгар
До±оро соґуйан туора ыстанна. Онтон ій
ылбыттыы ойон кэлэн, ыйылыы-ыйылыы,
Намыыны илиитин, сирэйин салаамахтаата.
Намыын бу До±оро истиІ сыґыаныттан, итии
тыына илгийэриттэн угуттанан, уйадыйан,
устунан дьон кірбітµн туґанан ытамньыйан
барда. Хара±ын уута иэдэґинэн сµµрэрин, эр
киґи хара±ын уута кістµі суохтаах диэбиттии,
До±оро ыйылыы-ыйылыы салыы турда.
Сотору дьонноро кэллилэр. Эмиэ суумка
муІунан ас эгэлгэтин а±албыттар. Туохтан эрэ
санаалара кіті±µллэн ірі кіті сылдьалларын
кірін, Намыын эмиэ санаата чэпчээбиккэ
дылы буолла.
— Ґлэ кістµіх курдук буолла, мин ону билсэ бардым. Чэ, эґиги манна бэйэ±ит чэйдээІ,
ір буолбат инибин, сотору кэлиэ±им.
Сарыал тахсан барбытын кэннэ Намыын
Нояттан туоґулаґааччы буолла:
— Бээ эрэ, эґиги бу бµгµн туох ааттаахха
тµбэґэІІит сирэйгитин-хараххытын киґи
кыайан кірбіт буолуор диэри сыдьаайа кыыс
тыгыт?
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— Бµгµн урут µлэлии сылдьыбыт балыыґам
отделениетын сэбиэдиссэйин кірµстµм. Олох
да±аны Сарыал били билэр Володятын кэргэнэ
эбит. Кини урукку µлэбэр ыІырда. Соґуччута
бэрдиттэн соґуйан хаалан кыайан эппиэт
биэрбэтим. Олох билиІІээІІэ диэри ахтасаныы сылдьалларыттан дууґам хамсаата. Миигин олох умнубуттара буолуо диирим. Ханна
баарый, онноо±ор бииргэ µлэлээбит кыыґым
о±отугар мин ааппын биэрбит. Сарыал эмиэ
табыллыах курдук буолбут. Ол кэнниттэн хайдах µірбэт-кіппіт буолуохпутуй.
— Ити буолла±а дии, киґи бу орто
дойдуга тіріін-µіскээн, суол-иис хаалларар
дииллэрэ. Ону эн, ол суолгуттан туораан тахсан мунан-тэнэн баран, хос суолгар киирбит
курдук санан. Ол кыратык муна сылдьыбыккар
туох улахан уларыйыы тахсыай, барыта оруноннугар хаалар буолла±а дии. Оттон бэйэІ
санааІ бэйэ±эр, ону таскар таґаарыма, бэйэІ
эрэ тіттірµ-таары сыымайдаан, таптаабыккын талан, сирбиккин симэлитэн кэбистэ±иІ
дии. Ґчµгэй куґа±ана, куґа±ан µчµгэйэ суох
буолбаттар. Дьол уонна сор ірµµ бииргэлэр.
Дьэ, олору Дьыл±а Хаан хас биирдии киґиэхэ
хайдах аныырыттан тутулуктанар. Били Сарыал
эппитигэр дылы, биґиги тиэргэммитигэр кµн
кірін эрдэ±э. Онон, Ноя, дьолгун киэр илгимэ, илиигин утары уунан сібµлэґэн кэбис. Бу
халыІ тыалыы хараІа олоххуттан сырдыкка
тардыс. Дьыл±а Хаан суолгун ыйда±а, дьоллоох
кыыс эбиккин.
— Оттон эн, Намыын, бэйэ±ин дьоллоох
киґинэн аа±ына±ын дуо?
— Инним-кэнним биллибэт, кµн
бµгµІІµнэн олорор киґи туох улахан дьоллоох буолуохпунуй? Арай эґиги дьоллоноргутун
кірін дьоллонор инибин.
— Намыын. Бырастыы гын. Мин
итинник буолбатах, атыннык ыйытыахпын
ба±арбытым.
— Ноя, мин эйигин ійдµµбµн. Ба±ар,
урут дьоллоох эбитим буолуо, дьэ, ону ончу
билбэппин, ійдіібіппµн. Кэлэр инниким
бэйэбиттэн тутулуктаах буолуо дии саныыбын.
Оттон бµгµн баар суох чугас дьонум, эґиги
баар буолаІІыт, эґиги µірµµгµтµн µллэстэн,
мин дьоллоохпун дэнэбин. Ол гынан баран,
мин эґиэхэ таах, туґата суох таґа±ас буоллум
быґыылаах. Хайдах гынан, µтµі±µтµн тугунан
тіліґµіхпµн булбакка сытабын.
— Кэбис, инньэ диэмэ. Сарыал иґиттэ±инэ
эмиэ сібµлµі суо±а. Кини да±аны, убайым На-

мыын туґугар диэн, ис сµрэ±иттэн сµµрэн а±ай
биэрдэ. Тіґі да±аны бу тµІ балай олохпутугар,
атыттар курдук, адьыр±а кыыл тириитин кэппэтэхпититтэн мин µірэ саныыбын. Бу олох
саамай сырдыгын, киґи киґиэхэ сыґыанын
киртиппэккэ ірі тутан кэлбиппититтэн киэн
туттабын. Сарыал да±аны оннук саныыра
чахчы. Онон, убайбыт Намыын, буккуллар
бутуурдаах санаа±ын умнан кэбис. ДьипдьиІинэн эттэхпинэ, эн баар буолаІІын, эн
ыалдьаІІын мин бу эґигини булбутум. Аны
отой да±аны урукку µлэбэр, олохпор тіннµіх
курдук буоллум. Ити барыта эн туґалааІІын
буолла. Уонна эн туґам суох диэри гына±ын
дуо? Ба±ар, іссі дьолбун... Чэ, бээ, ити хааллын.
Ити кэпсэтии хайаларын да±аны долгутта. Јр саІата суох бэйэлэрин санааларыгар о±устаран чуумпуран олордулар. Сарыал
кэлэн, сарсыІІы µлэтиттэн оло±о тосту
уларыйыах курдук буолбутун кэпсээн, дьонун
іссі улаханнык µіртэ. Намыын дьонуттан
нэґиилэ кірдіґін, Сарыалга илии-атах буолан
кіміліґі барсыах буолан, таґырдьа сырдыкка
тахсарыттан кыра о±олуу µірдэ а±ай.
***
Марина биир эрэ паараланна, атыттара
буолбата, µірэтээччилэр туох эрэ мунньахха
барар буоланнар µірэммэтилэр. Онон тіннін
иґэн, кэпсэтэр сиргэ сылдьан, Бииктэрдиин
тіліпµіннэстэ. Эбэтин сураґан ыйыталаста.
Бииктэр бµгµн куоракка со±уруу кітір дьону
киллэртиир буолбут. Тіннін иґэн, Марина±а
таарыйыах буолла. Марина дьиэтигэр кэлэн,
бµгµн Бииктэрдиин кірсір буолбутуттан санаата кіті±µллэн, иґигэр киІинэйэн ырыа
ыллыы сылдьан, дьиэтин хомуйа сырытта.
Ґіґэ олоппоско туран, кинигэ долбуурун
быылын сото сырытта±ына тіліпµін тыаґаата.
Тµґэн иґэн, таапачыката уґуллубутугар, оннук
инчэ±эй муоста±а µктэнимээри, кылыйан тии
йэн дьыбааІІа олорон туруупканы ылла.
— Алло! Ґтµі кµнµнэн! Маринаны кытта
кэпсэтиэххэ син дуо?
— Ґтµі кµнµнэн! Истэбин. Бу кимий?
— Уой! Марина, букатын да билбэтим
дии. Бу, мин, Машабын ээ.
— Маша, мин эмиэ билбэтим дии. Егор
Тарасович каникулга кэлбитэ диэбитэ. Хайа,
хайдах µірэнэ сылдьа±ын? Новосибирскайга
баар этиІ дуу?
— А-ґаа, Новосибирскайга баарбын.
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Ґірэх син баран иґэр. Семестрбин µґэ суох
бµтэрдим. Эн хайдаххыный? Кэтэхтэн кіспµт
µґµгµн дуу?
— Сорох тµгэттэр µіскээннэр. ПаапаІ
кэпсээтэ ини.
— Кэпсээбитэ. Марина, эн санаа±ын ончу
тµґэримэ. Бииргэ олорон кэпсэппит киґи?
Кірсµбэтэхпит ыраатта дии. Сололоох буоллаххына, бµгµн биґиэхэ кэлэ сылдьыбаккын
ээ. Тарасик кэлбитэ, эмиэ каникулугар. Бары
мустан, урукку о±о сааспытын ахтыґыа этибит.
Бары да±аны элбэх сонуннаах буолуохпут. Паапам эйигин кэлэ сылдьыах буолбута диэбитэ.
Чэ, хайыыгын?
— Барар да±аны буоллахпына ір буолуом
суо±а. Эрдэттэн сэрэтэбин. Киэґэ миэхэ кэ
лиэхтээхтэр, чахчыта, киэґэ солото суохпун.
— КиэґээІІэ диэри ыраах дии. Сіп,
оччо±о кэтэґэбит.
Марина бэйэтэ атын былааннаах этэ да,
Егор Тарасовичка кэлиэх буолан эрэннэрэн
кэбиспитэ. Барыта маннык тµргэнник буолуо дии санаабата±а. Суґал со±устук хомуна
охсон, таІнан, симэнэн тахсан бараары туран,
Настя±а сурук хаалларда: «Витя кэллэ±инэ, бу
тіліпµіІІэ эрийээр, мин Егор Тарасович
таахха Маша ыІыран бардым».
Автобус тохтобулугар тµґэн баран, ыйбыт аадырыстарын кірдіін, туманнаах куорат
уулуссатынан хааман истэ. Бµгµн тымныыта
улаатан тумана хойдубут. Сотору буолаат,
дьиэтин булан, киириигэ чугаґаан истэ±инэ,
уун-утары Маша тахсан кэллэ.
— Марина, хайа, кэлэ о±устуІ дуу?
Букатын да±аны уларыйбатаххын дии. Мин
буолла±ына билбэтим буолуо дии санаабытым.
Чэ, эн киирэ тур. Мин гараажтан кыґыллар
тоІ балык киллэрэ бардым.
— Чугас дуо?
— Чугас, дьиэ кэннигэр.
— Оччо±о мин манна кэтэґиэм.
— Таах тоІон туруоІ дуо? Миигин кытта
барыах. Хата, до±ор буолуоІ. Онно гараажпыт
аанын хайа эрэ дьоннор кіннірін сваркалыы
сылдьаллар.
Дьиэни эргийэ баттыылларын кытта
гараажтар эрээттэрин быыґыгар биир аан
аттыгар сварка уота кіґµннэ. Тиийэн кэлбиттэрэ, биир киґи умса тµґэн олорон, ааны
сваркалаан сырдьыгынатар, оттон биирдэрэ
тимир турбанан ааны індітін туран, аІаар
илиитинэн сварка уотуттан хаххаланан турара.
Турар киґини ойо±оґуттан кірііт, Марина
53

этин сааґа эмискэ «дьар!» гына тµстэ, сµрэ±э
эмискэ мі±µл гынна. Туймаарыах курдук
сµґµі±µн сµтэрэн иґэн, Машаны окумалыттан
ыгатык тутта уонна барбах иґин тµгэ±эр:
— Паапа... а±ам... — диэтэ.
Маша соґуйан хаалан, саІатыттан матан
турда. Марина иккис сырыытыгар, дьэ, саІа
таґааран:
— А±а-аа!!! — диэбитинэн иннин диэки
ыстанна.
Турар киґи, соґуйан, кэннин хайыґарын
кытта Марина тиийэн кууґа тµстэ. Киґи
соґуйбута бэрдиттэн туох да±аны саІа
таґаарбакка дійбµт курдук турда.
— А±аа! Бу мин Маринабын дии! Хайа,
то±о саІарбаккын? БилбэтиІ дуу, тугуй? Ханна сылдьан, то±о биллибэккэ сылдьаахтаатыІ?
Мин ууга тааґы бырахпыттыы сµтэрэн санаа
бі±і±і ыллара сырыттым. То±о саІарбаккын?
КыыґыІ Марина кэлэн турабын дии, билбэтиІ
тугун сµрэй?! Ама да кµн-дьыл аастар умнарыІ
то±о ба±ас тµргэнэй?!. Јйгµн-санаа±ын туохха
сµµйтэрэн бу айылаах буоллуІ?..
Марина ірі уґууран ылаат, устунан
ытаан барда. Сваркалыы олорор киґи, айдаан
буолбутун истэн, сваркалыырын тохтотон,
ойон турда.
— Бээ эрэ, кырасаабысса, мээнэ айманыма эрэ, аргыый наллаан кэпсэтиэ±иІ. Мин
эмиэ соґуйуохпунан соґуйан турабын. Оттон
эн, Намыын, туох диир кыахтааххыный?
— Намыын? Ханнык Намыын?
— Оттон бу турар киґи аата Намыын
диэн.
— Суох, кини Максим, Максим Титович
диэн, мин а±ам, паапам. Бу Маша да±аны
билэр.
— Ба±ар, буолуо. Бу Намыын улаханнык
ыалдьан, уруккутун ійдіібіт буолбут. Дьэ,
онон эн бу Намыын а±аІ буоларын іссі тугунан итэ±этэ±ин? Мин маннык кірдіхпµнэ,
иккиэн тус-туґунан омуктаргыт дии.
— Мин ийэм нуучча, ол иґин мунаара±ын.
Оттон туоґу, бу дьиэ±э киирдэххэ, толору. Егор
Тарасович бэйэтинэн этиэ±э.
— Намыын, оттон бу тµµлгэр тµґµµр
нууччаІ кыыґа буолбатах дуо?
— Ээ-э. Ґрэх... Тэллэй... От... Быырпах...
Марина... Эмээх... Ийэм Даайа... Куо±астаах...
Сайылык. Бээ, бээ... Хайдах, хайда±ый?..
— А±аа, ійдіітµІ дии. Эбээ Даайалыын
Куо±астаах сайылыгар оттуурбутун.
— Чэ, эґиги дьиэ±э киириІ. Миэхэ
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сваркалыырым кыра да±аны хаалла, халлаан
хараІара илигинэ бµтэрбит киґи. Дьэ, до±оор,
кµµтµллµбэтэх кµн диэтэ±иІ.
Намыын бµгµІІµ кµн тосту уларыйыыны
таґааран, урукку оло±ор эргитэн эрэрин субу
диэн ійдіібіккі да±аны бу икки эдэр кыыс
эрчимнээх илиилэрэ соґоллорун хоту барсан
истэ.

тыаны ірі-таІнары сыыйбыттара эбитэ
буолла. Бултуйдахтарына, Охоноон булдуттан
сэмсэлээтэ±инэ, До±ор улуу дьолго тиксэрэ.
Оннук бултуу-алтыы сырыттахтарына, куораттан биир киґи ОхонооІІо анаан-минээн
бултуу тахса сылдьыбыта. Кини До±ор уґулу
булчутун таба кірін, булчут ыттары иитээччилэргэ киллэрэн, удьуорун сал±аары, кірдіґін,
куоракка илдьэ киирбитэ. Кµґµн бултуу тахсарыгар До±ору таґаарыах буолбута. Кэнники тірµі±µттэн эбии икки інµгэґи биэриэх
буолан эрэннэрбитэ. ОхонооІІо бэйэтин
кытта таґаарбыт ытын о±отун µірэттэрэ диэн
хаалларбыта.
Бастаан, куоракка киирэн баран, До±ор
адьас тэґийбэтэ±э. Дойдутун ахтан аанньа
аґаабат да±аны этэ. Дэлби эстэн, дьµдьэйэн
урукку толуу кірµІэ ханна да±аны суох буол
бута. Биир кµн, уйатын ыраастаары, аанын
аґа±ас хаалларбыттарыгар тахсан кµрээбитэ.
Дойдутугар тиийэр ба±а улахан этэ. Ол да буоллар, аґаабата±а таайан, сэниэтэ суо±а. Хантан
эрэ тугу эмэ булан аґаан, кµµс киллэриннэ±инэ
сатанара. Онон куорат уґун уулуссаларын кэрийэн, ас кірдµµрµгэр тиийбитэ. Ол сылдьан,
уулуссаны туораары, массыына кілµіґэтин
анныгар киирэн ілі сыспыта. Ата±ын таарыйтаран, ыраах айантан тохтууругар тиийбитэ.
Биир таас дьиэ анныгар олохсуйан олорбута.
Сытар сириттэн біх то±ор дьааґык µчµгэйдик
кістірі. Кыайан хаампат буолан кэтииригэр
эрэ тиийэрэ. Бі±µ таґааран тохтохторуна
да±аны, дьааґыкка ыттан тахсар олус эрэйдээх
этэ. Оннук муІнана сырытта±ына, биир киґи
таба кірін, хам-дьаа аґатар буолбута. Ол Намыын этэ.
Оттон ыла До±ор наар Намыын тахсарын
кэтэґэр идэлэммитэ. Кэнникинэн аґаан-сиэн
сэниэ ылан, ата±ын бааґа оґон, ыт ыта ітін,
ірµттэн испитэ. Ол да буоллар, бу дьиэтин
анныттан барар кыа±а суо±а. Дьиэтин ахтара
бэрт этэ да, хайыа баара этэй. Кини туругар
кэтэґэргэ эрэ тиийиллэрэ...
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о±ор ат дьааґыгын анныгар киирбит
кутуйа±ы эккирэтэн, ампаар алын
буорун ата±ынан хаґа-хаґа µрбµтµгэр Намыын,
тала±ынан оІоґуллубут тууну тутан тугу эрэ
саныы олорон, соґуйан ходьох гына тµстэ.
Намыын бµгµн ампаар иґин хомуйа,
сааґылыы сылдьан бултуур тэриллэри булаттаан, а±атын санаан, ійдіін кэллэ. О±о сылдьан, бу тууну илдьэ, ити Куо±астаахха тіґіті
тіттірµ-таары сµµрбµтэ буолла.
Дойдутугар тахсыа±ыттан ыла Намыын
биллэ тубуста. Јйі-санаата да±аны эргиллэн
эрэр. Ийэтэ Даайа адьас кыра о±ону биэбэйдиирдии кірір-истэр. Быйыл саас куораттаа±ы
до±отторо кі±µлээн, Москва±а илдьэн, профессор Сизовка кірдірі сырыттылар. Улахан
эмчит: «Амнезия кыра кірµІэ. Ґчµгэй кірµµистии, истиІ сыґыан, эґиги курдук ыраас чэбдик салгыннаах, айыл±алаах дойдуга тµргэнник
уруккутугар тіннµі±э», — диэбит этэ. Ол иґин
до±отторо куоракка урукку µлэтигэр хааллараары гынан баран, дойдутугар тахсан сынньанара
ордук буолуо диэн манна таґаарбыттара.
Намыын тутан олорор туутун ханна гынарын билбэккэ эргим-ургум тута олордо. Эргэ
туґата суох малларга быра±ыан санаата кэлбэтэ. Аргыый чім тутан, субу а±ай сааґылаабыт
а±атыттан хаалбыт булт тэрилин µрдµгэр илдьэн ууран кэбистэ.
До±ор кутуйа±ын куоттаран, кыґыытыгар
ыйылаан ылла. Ата±ынан муннун туора-маары
соттон баран, ата±ын салаамахтаата уонна Намыын бултуур тэрили сааґылаан уурбут мас
адарайын аттыгар баран сытынан кэбистэ. Бу
ампаар иґигэр баар малларга, аґыы никсик
сытын быыґыгар, хара тыа эІинэ бэйэлээх
сыта иІмитэ билигин да±аны ааґа илигин
До±ор мунна эндэппэккэ билбитэ, олор хайдах
эрэ урукку иччитин санаттылар.
Улахан, кыра булду эккирэтэн, Охонооннуун тіґілііх µлµгэрдэ бµппэт хара

***
Ыґыы бµппµтµн, сайылыктары кіґір
тіібµттэрин кэнниттэн биир кµн Бииктэр,
µлэтэ µмµрµйэн, соло буолбутугар Даайа
лаах Бороскуобуйа сайылыктарыгар тахсарга
оІоґуннулар. Даайа сарсыардаттан алаадьы
астаан букунайда. Алаадьы минньигэс сыта
дьиэ иґин тунуйан, Намыын о±о сааґын санатта. Сотору массыына тыаґа олбуор таґыгар
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кэлэн тохтоото. Дьиэлээхтэр бэлэм буолан,
тута тахсан, массыына±а олорон айаннаатылар. Мариналаах Бииктэр бэйэлэрэ тугу эрэ
кэпсэтэллэр, Даайалаах Бороскуобуйа эмиэ
бэйэлэрин кыґал±аларын быґаарсаллар.
Оттон Намыын сайылыгын эргитэн саныы
сатаан кэбистэ да, хара±ар бу баардыы туох
да кістµбэтэ. Сотору массыына Эбэ±э киирэр
арахсыы суолга кэлэн тохтоото.
— Хайа, ітіххі барабыт дуу эбэтэр Эбэ±э
киирэбит дуу? — Бииктэр кэннин хайыґан
дьонуттан ыйытта.
— Јтіххі кэлин тахса сылдьыахпыт. Билигин Эбэбитин киирэн кірµі±µІ.
— Оннук-оннук. Эбэ±э киириэ±иІ.
Массыына аллара, сыыры тµґэн, кµіл
кытыытыгар киирэн, аар хатыІ анныгар тохтоото. Бу хатыІ анныгар Даайалаах оттуур
сирдэрин оллооно баар. Даайалаах Борос
куобуйа астарын-µіллэрин тардан букунаґан
бардылар. Бииктэр оллооІІо, мас мастаан
уот отто сырытта. Намыын кµіл кытыытыгар
киирэн, сис туттан, Эбэтин одуулуу турда±ына,
Марина кэлэн, тібітµн а±атын санныгар ууран,
кууґан турда.
— А±аа, ол тумултан эн биґикки, илиминэн балыктыы, тыынан киирэр этибит дии.
Тыыбыт тэстэр буолан, мин кэннигэр олорон,
кэнсиэрбэ бааІкатынан уу баґар этим. Эн
миэхэ іссі эрдэ: «Миигин «паа» диэмэ, «а±аа»
диэ», — диэбитиІ... Ону мин эйигин манна,
манна эрэ, ким да истибэтигэр эрэ «а±аа»
диирим...
— Уонна балыктары ууга тіттірµ ыытар
этиІ.
— Уой! А±аа, ону эн хантан билэр этигиний? Итини барытын эн ійдіітµІ дуо?
— Хайдах эрэ эмискэ ійдіін кэллим
дии.
— Мин, оттон, хайдах эрэ кірбітір
диэн, сэрэнэн-сэрэнэн, ыытар этим дии.
Били остуоруйа±а кэпсэнэр балыктар курдук,
ба±ар, мин ба±а санаабын толоруохтара дии
саныырым.
— Оччолорго туох ба±а санаалаах этигиний?
— Кыра киґиэхэ туох улахан ба±а санаата
кэлиэй? Оттон маама наар кыыґырарын, хаппырыыстыырын оччолортон кірір да, билэр
да этим.
— Мин ону адьас ійдіібіппµн ээ, эйигин
кыра эрэ сылдьаргын ійдµµбµн. Кэлин наар
тµґээн кірір буолбутум.
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— Јйдіібіт буолуоххун сіп. Ґлэлии
сылдьан, мин утуйа сыттахпына барарыІ,
киэґэ мин утуйа сыттахпына кэлэриІ, хаґан
эмэ кірсір этибит. Бары бииргэ тµмсэн, биир
остуолга олорон аґаабыппыт да±аны ахсааннаах буолуо. Бары туспа кыґал±алаах, биир
ыал буолбакка, дьукаахтар курдук олорбуппут.
Манна эбэбэр эрэ та±ыстахпына киґилии
олорорум. Чэ, бээ, итини барытын санаа±ар
тутума. Ити барыта кыра о±олуу, о±отук санаалар.
Марина наґаалаан эрэбин диэн бэйэтин тохтотто. Бэйэтэ да±аны нэґиилэ сылдьар киґини ыарахан санааларынан тууйуон
ба±арбата. Итини барытын билигин эргиппэккин. Хаалбыт хааллын.
— Марина, маамабыт туґунан сиґилии
кэпсээбэккин ээ, ба±ар, ійдіін кэлиэм дии.
— А±аа! Барытын биирдэ буолбатах.
БµгµІІµ кµІІэ балыкпыт да±аны сіп. Кэлин,
аргыый наллаан, то±оостоох кэм кэллэ±инэ
кэпсэтиэхпит. Бµгµн онто да суох элбэ±и
эргитэриІ буолуо. А±аа, мин биири этиэхпин
ба±арабын. Ити... Мин... Биґиги... Витялыын
холбоґон ыал буолуохпутун ба±арабыт. Ону
эн туох диириІ буолла? Ити дьиІинэн эрдэ
этиллиэхтээх этэ да, тардылла сырытта.
Намыын соґуйан хаалан, туох диирин
булбакка, кыыґын сып-сырдык, кµп-кµіх
харахтарын кірін турда. Кэмниэ кэнэ±эс
нэґиилэ саІа таґаарда:
— Оттон эбээ, эбэІ, билэр дуо?
— Суох. Таах сэрэйэр эрэ буолуохтаах.
Эппэтэ±им. Бастаан, эн билиэхтээх этиІ.
— Оттон туох диэхпиний? Дьоллоох эрэ
буолуІ.
— Уой! А±аа! Ол аата утарбаккын, сі
бµлэстэ±иІ дии?
— Эс, туох диэн утардахпыный.
Марина а±атын кууґан ылан иэдэґиттэн
уураан ылла. ХатыІ анныгар дьонноро ыІырар
саІалара иґилиннэ.
Даайа кэлбиттэригэр:
— Бээ эрэ, ити сыллаґан-уураґан, киґи
да ыІырарын истибэт буолан, туох µлµгэрин
быґаарыстыгыт? — диэн ыйыталаґа тоґуйда.
— Оттон бу о±олорбут, Мариналаах Биик
тэр, ыал буолан эрэллэр µґµ.
— Хата, бу µчµгэй сонун буолла...
Даайа тутан турар былаатын имиппэхтээтэ. ДьиІинэн кэтэспитэ ыраатта да±аны да, бу
бµгµн эрэ истиэм диэбэтэ±э.
— Нохоо! Оттон биґиги то±о билбэппи-
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тий? — Бороскуобуйа бэйэтэ да±аны соґуйбут
Бииктэр µрдµгэр тµстэ.
— Оттон ити иґиттиІ дии. Дьэ, хайда±ый?
ОІоґуллан, бэлэм сонун. Истэргэ µчµгэйэ
сµрдээх. Мин атар айахпыттан итинник минньигэстик оІоґуллан, чочуллан, кутуллан
тµґэрэ биллибэт. Хата, итини кімµс ытыскар
тµґэрэн ылан, µрдµк, кіні сиргэ ууран, илиитэ
баттаан, бэчээттэ туруоран, быґааран кэбис.
— Ону мин быґаарыам дуо? Ийэлээх а±аІ
быґаарыахтара буолла±а дии.
— Ол дьон «баартыйа» ыйыытыттан
халбаІнаабат дьон. Иитиилэрэ оннук. Онон,
эбэм эрэйдээх, эн кыттыгаґа суох мин толору
дьолломмотум буолуо.
— Сараґын уола. Кими батан маннык
тылламмыта буолла?
— Оттон, «баартыйалары».
Бары кµлсэн то±у бардылар. Биир саІа
ыал дьыл±ата, кµлэ-µірэ быґаарылынна±а ити.
Јр сылга кірµ-нары кірбіккі дьиппинийэн
турбут Эбэ иґэ уґуктарга дылы буолла. ХатыІ
лабаата суугунаата, ірі анньан эрэр алаас ото
хамсаан долгулдьуйда. Кµірэгэй чыычаах кµіх
халлаан кµлµгэр кµйгµірэ ыллаата. Кµн уотун
сардаІалара уолан эрэр кµіл ньууругар тµґэн,
кімµс долгуннары оонньотто. Саха сирин самаан сайына саІа ыалы айхаллаан саргыланан
салалынна.

— Чэ, Марыына, Бииктэр, эґигини
кµµтэбит быґыылаах.
О±олор харахтарынан эн эт, мин эт дэс
питтии кірсін баран, Бииктэр туран кэлбитин
остуол тула олорооччулар олорон эрэ кэпсээ
диэн тіттірµ олортулар.
— Биґиги адьас атын былааннаах олорор
дьон буолан биэрдибит быґыылаах. Ону бу
Марина оруннаах со±устук быґааран биэриэ.
— Бастатан туран, кµндµ дьоммут, бу
биґиги ыал буолан эрэрбитин, сібµлэґэн, µтµі
тылынан тµстээбиккит иґин улахан махтал
буолуохтун. Тіґі киґи буоларын билбэппит, аахпатахпыт. Сыбаайбабытын арыгыта
суох оІоруохха диэн иккиэн биир тµмµккэ
кэллибит. Буолар кэмин сайын ортото эбэтэр атырдьах ыйын саІатыгар буоллар диэн
ба±алаахпыт. Ону кµнµн эрэ быґаарыахха
наада. То±отун манна тута быґаарарым дуу. Са
йын аайы тыа дьоно, от µлэтигэр умса тµґэн,
сайын да±аны кэлбитин билбэккэ аґараллар.
Дьоммутугар-сэргэбитигэр самаан сайын биир
µтµі кµнµн сынньанан, оонньоон-кірµлээн
ааґалларыгар бэлэхтиэхпитин ба±арабыт. Оттон буолар сирэ Витя бастаан миэхэ тапталын
билиммит сиригэр, ыґыахтыыр сиргэ, буоллун
диэн ба±алаахпыт. Тэрийиитин, ыытыытын
до±отторбут, табаарыстарбыт, эдэр ыччат бэйэтигэр ылынар. Онон эґиги ол кµн кимнээ±и
бэйэ±ит іттµттэн кірµіххµтµн ба±араргытын
быґаарыІ.
— Бээ, бээ, бу дьоммут бэйэлэрэ барытын
оІорон-тэрийэн, буґаран-хатаран, сыбаайбалаан бµппµттэр эбит буолбаат? Тугун бэрдэй,
биґиги таах ыалдьыт курдук сылдьар дьон
буолбуппут дии. Ол арыгыта суох сыбаайбаны
дьон-сэргэ ійдіібіті буолуо дии саныыбын.
Хайа, оттон уруккуттан сыбаайбаны «тыас
таґаарар», «тыас таґаарбыттар» диир буолаллара дии.
Миитэрэй о±онньор сібµлээбэтэх курдук
тутунна уонна иннигэр турар µрµµмкэни аны
маны былдьыахтара диэбиттии хантас гыннаран кэбистэ. Ону кірін, Бороскуобуйа:
— Бу о±онньор куолайыгар кутарын былдьатан, ону-маны тыллаґан эрэр дии. Ол хас
сыбаайба аайы, арыгыттан куртахтара аґыйан
баран, сыІаахтарын тыаґаталларын аата буолуо. Суох, о±олор сіпкі быґаарыммыттар. Ол
гынан баран, урут да, билигин да «сайыІІы
биир кµн — кыстыгы быґаарар» диэн буо
лааччы. Онон, ба±ар, дьон отторугар баттатан,
урууга кэлимээрэй?

***
Болдьоспут кэмнэригэр Бииктэр дьоно
кэлэн, кэпсэтии тэриллэн, уруу ымпыгынчымпыгын быґаарсыыта элбээн барбыта.
— Хаґан, ханна оІоробут? Тіґі элбэх
киґини ыІырабытый?
— О±олор бэйэлэрэ билэллэр буолла±а
дии, тіґі киґини ыІыраллара. Хата, хаґанын
уонна ханнатын быґаарсыа±ыІ.
— Уруу буолан баран, элбэх киґилээх
буолла±а дии. Онон улахан дьиэ кірдіґін
кірірбµт дуу? Уонна, оттон, µбµн-харчытын
аа±ыныа±ыІ, — уруу тэрийэр тойон а±а буоларынан Уйбаан этии киллэрбитин эмээхсинэ
Дуунньа остуол аннынан ойо±оско кэйдэ.
— Бээ, оттон о±олор туох дииллэр? Хаґан
дииллэр µґµ? Кыґын буолла±ына, дьиэ-уот
кірдіґµі этибит буолла±а дии.
— ДьонуІ ыксаллаах со±ус буолуохтара
ээ. Бачча сорунан баран, хаар тµґµір диэри
уґаппаттара буолуо.
Миитэрэй о±онньор, о±олор диэки
µіннээхтик кірі-кірі, сэІийэтин имэриннэ.
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— Эрдэттэн ыІырыы тиийдэ±инэ, кэлиэн ба±алаах µлэтин аттаран холкутуйуон
сіп буолла±а дии. Ол барыта бэйэ±иттэн тутулуктаах.
Даайа тэриэлкэ±э итии соркуойу тутан
а±алан, остуолга уура туран, бэйэтин санаатын
эттэ.
— Оччо±о тµргэнник ыІырыыларын
оІорторо охсуохха баар эбит.
— Хобороос иґиттэ±инэ, ыІырыы да±аны
наадата суох буолар ини, — Миитэрэй Борос
куобуйатын чыычылаан, иэстэспитэ буолан,
тыл кыбытта.
— Бу о±онньор букатын киґи айа±ын
атыппат дии. Кір эрэ, бу маннык сараґыны
кытта олохпун моІоон эрэбин.
— Дьоллоохтук диэ.
Остуол тула кµлсэ тµстµлэр.
— Эґээ, санаа±ын тµґэримэ, эйиэхэ
анаан, мин биир бытыылканы биэриэм.
— Ону со±ото±ун эмэ олоруом дуо, ама,
мин да буолларбын. Дьэ, ол оннутугар кэлин
о±онньотторбун мустахпына кэлэн аттыбар
олорооруІ дуу.
***
Настялаах Дима уоппускалара буолан,
Мариналаах холбоґоллорун истиэхтэриттэн
ыла, манна тахсан сайылаан эрэллэр. Хата,
хайа да курортаа±ар ордук сынньанан эрэбит
диэн махталлара баґаам. Дима хотуурунан от
охсорго µірэнэн, дьиІнээх эр киґи бодотун
толору кэппит киґи курдук буола сылдьар.
Сайын аайы тахсан оттоґуох буолар. Эбиитин
Марина бэйэтигэр анаммыт сµіґµтµн кинилэргэ салайан, дьиІ чахчы тыа дьонун курдук
сананан сылдьаллар. Настя ынах ыырга улахан
эрэйэ суох µірэнэн, хата, Даайа±а илии-атах
буолан абыраата. Отторун да±аны, быйыл элбээннэр, улаханын µмµрµттµлэр. Бµгµн хайыы
сах кэбиґэн эрэллэр.
Биир оту туруоран, отторун кэннигэр
кµлµккэ сірµµн быырпах иґэ олорон, Дима
саІа аллайда:
— Мариналаах, кырдьык, сіпкі санаммыккыт, арыгыта суох уруу тэрийэбит диэн.
Бу µлµгэрдээх µчµгэй быырпах кэнниттэн
туох арыгыта наада µґµ? Јссі µнµр эбээ Даа
йа кымыс иґэрпитэ олус µчµгэй этэ. Урут
биирдэ ма±аґыын киэнин иґэн кірбµтµм да,
сібµлээбэтэ±им, хайдах эрэ атын амтаннаах
этэ.
— Оттон мантыкайыІ бэйэІ ына±ыІ
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µµтµттэн оІоґулунна±а дии. БэйэІ илиигинэнатаххынан биэбэйдээбитиІ хаґан ба±арар минньигэс, — Бииктэр курууска±а быырпах кутан,
Настя±а ууна олорон, тыл кыбытта.
Мариналаах Настя бугул таґан бурулуйа
буспуттар, Настя кµн уотугар сиэтэн, этэ дэлби
кытарбытын таарыйбакка гына сатыы олорорун кірін, Даайа:
— Тоойуом Марыына, омуґаххыттан били
аґыйбыт µµтµ а±алыаІ буолаарай? Бу о±ону
илиитин-ата±ын соттоххо сатаныыґы, наґаа
умайбыт.
— Оттон ол наґаа сыттаах буолбатах
дуо?
— Аґары буолла±а дии! Дима аны эйигин
биэрэстэлээх сиринэн тумнара буолуо... —
Бииктэр дьиибэлээн, Настяны хаґыытатыам
дии санаабыта биирдэрэ, хайыы µйэ Даайа
эмигэр-томугар µірэммит буолан, отой да±аны
кыґаллыбата.
— Чэ, биґиги биир от тµгэ±ин оІорон
баран чэйдиэхпит, эґиги аскытын тарда тураргыт дуу.
Намыын аргыый туран, атырдьа±ын
санныгар быра±ан, от туруохтаах сирин
диэки хаамта. Уолаттар, массыыналарыгар
от соґоллорун холбонон, бугул тиэйэ бардылар. Кыргыттар астарын тарда охсоот, Эбэ±э
киирэн сітµілээн та±ыстылар. Даайа дьонун
кэтэґэ таарыйа отуутун тула туох эрэ эмтээх
оттору хомуйан, хаґыат кумаа±ытыгар суулаан, міґііччµккэ угуталаата. Сотору дьонноро
кэлэн, суунан-тараанан тахсан, бары остуолларын тула аарыма хатыІ кµлµгэр олорон аґаан
бардылар.
— Уолаттар, бµттэхпитинэ, илимнэргитин кірін бараарыІ. Мин манан алаас
тарынан быґа сатыы киириэм. Баґылай
о±онньору кірсµіхтээхпин. МуІхатын эІин
сураґыам. Уруубутугар балыктаан кірµі
этибит дии. Јйдіітіхпµнэ, о±онньорго кыра
ыстаан муІхата баара. Оттон эґиги, ыччаттар,
дьыала±ыт хайда±ый? То±о эрэ уоккут-кµіскµт
суох дуу, тугуй?
— А±аа, кэбис, инньэ диэмэ. Ґлэ
кµргµімнээхтик барар. Кµн аайы саІаттан
саІа этиилэр киирэ тураллар. Ыччаттар ылсан
ахан сылдьаллар. Биґиги эрэ µірµµбµт буолбакка, дьон-сэргэ сынньалаІыгар кубулуйан
эрэр. Итинтэн атыны кыайан этэр кыахпыт
суох. Барыта соґуччу, сюрприз буолуохтаах.
Куораттарбыт бу Настялаах кімілірµнэн наґаа
элбэ±и оІорон эрэллэр, соро±ун бэйэбититтэн
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кистииллэр.
— Тоойуом, оттон дьоммут тіґі элбэх
буолуох курдуктарый? Эмээхситтэрим ыйытыыларыгар кыайан эппиэттээбэт буолан сылдьабын, — аны Даайа туоґуласта.
— Эбээ, мин бэйэм да±аны билбэппин.
Ба±алаахтар бары сылдьаллара буолуо.
— Ону барытын туохпутунан аґатансиэтэн, тоторон ыытабыт?
— Эбээ, эйиэхэ кµІІэ уон да±аны ыалдьыт кэллэ±инэ аґатан, чэйдэтэн ыыта±ын
дии. Ол ыалдьыттарыІ эйиэхэ аґаары, тотоору эрэ кэлбэттэр. Кэпсэтэ-ипсэтэ, кµннээ±и
кыґал±аларыттан аралдьыйа кэлэллэр. Биґиги
ыалдьыттарбыт эмиэ оонньуу-кірµлµµ, сынньана кэлиэхтэрэ. Оттон аґын іттµнэн,
сылгыґыттар Витя±а о±олоох биэ бэлэхтээбиттэрин атастаґан, туох эрэ улахан сылгыны
туттар буоллубут дии, быґыыта, Витя?
— Сылгыны Ньукуустаах бэйэбит
быґаарыахпыт дэспиттэрэ. Ону таґынан дьонум биир улахан сµіґµнµ тутталлар. Онон,
бука, эппит сіп сыґа буолара буолуо.
— Кымыґы, быырпа±ы, эбээ, эґиги,
эмээхситтэргин кытта, толкуйдааІ. Сылгыґыт
уолаттар биэ ыан кірµіхпµт дэспиттэрэ.
Сатанна±ына, ба±ар, биэ кымыґын оІоруоххут.
Уонна атынын буспат іттµн куораттар
таґаараллар. Буґарыытын барытын ферма
остолобуойугар кыргыттар буґарыахтара. Дьонуттан кірін, соро±ун манна да±аны, урукку
ыґыахтар курдук, буґарыахпыт. Онон, эбээ,
санаа±ын муунту гыныма, барыта кэпсэтиллэн,
былааннанан бµтэн турар.

ку µлэлээбит миэстэтигэр кэпсэтэн ылларбыта.
Ноя µлэтигэр, барыларын кэриэтэ билэттиир
буолан, уоппускаттан кэлбит киґи курдук этэ.
Ґлэ киґини киэргэтэр дииллэрин Сарыал
манна билбитэ — Ноя ол курдук кµн-тµµн,
туох эрэ хах иґиттэн тахсыбыттыы, таІнансимэнэн, туттан-хаптан, бэл хаамардыын
уларыйан испитэ.
Сарыаллаах билигин биир эмээхсиІІэ
кэтэх дьиэ±э биир хоґу куортамнаан олороллор. Эмээхсин кыґынын со±отох буолан,
маґын-отун, уутун-хаарын барытын Сарыал
кірін-истэн кыстаата. Болдьохторо сайыІІа
диэри диэн этэ да, сайын кэлбитэ ыраатта
эрээри, эмээхсиннэрэ тахсыІ дии илик.
Сарыал бµгµн сарсыарда саІа пааспар
ылан µірэн-кітін, Ноя µлэтиттэн кэлэрин,
аґын астаан, чэйин оргутан, кэтэґэн а±ай
олордо. Бу кµнµ кэтэспиттэрэ ыраатта да±аны.
Сарыал пааспар ылла да, саахсаланыахтаахтар
этэ. Ол кµннэрэ, дьэ, бу кэллэ.
Таґырдьа ыт µрэрэ иґилиннэ. Сарыал
Ноя кэллэ±э диэн, остуолун µрдµгэр тµстэ.
Сотору буолаат, ааны тоІсуйдулар уонна
эмээхсин саІата:
— Сарыал, эйиэхэ кэллилэр, — диэтэ.
Сарыал хоґуттан тахсан, аан хоско тиийбитэ, Егор Тарасович Намыынныын тураллар
эбит. Сарыал Намыыны кірін, соґуйан хаалан, саІатыттан матан ылла.
— ...Хайа, Намыын, хаґан, хантан тии
йэн кэллиІ? Чэ, кэлиІ ааґыІ, манна биґиги
хоспутугар.
— Бээ, мин барыым, Максим Титович,
тіннін иґэн таарыйыам. Сарыал, Ноябрина±а
э±эрдэтэ тиэрдээр.
— Баґыыба, тиэрдиэм.
Сарыаллаах кыра хосторугар икки киґи
киирбитэ туолан кыараабыкка дылы буолла.
— Хайа, Намыын, ээ, Максим, хайдаххыный?
— Намыын диэІІэ µірэммиппин,
МахсыымІа ситэ µірэнэ илик курдукпун.
— Махсыым, Намыын, иккиэн
маарыннаґаллар дии?
— Ба±ар, ол иґин кыайан саІарбат
буола сылдьан ааттанным ини. Ким миэхэ аат
иІэрбит µґµ.
— Дойдугар тахсан, адьас тупса уларыйбыккын дии. Нэґиилэ биллим. Итини этэллэр
буолла±а, дойдуІ салгына эмтээх диэн. Хайа,
тіґі бэркэ сылдьа±ын? Туох эмэ уларыйыы
баар дуо?

***
Сарыал, µлэтигэр баттатан, ірібµл диэни
билбэккэ сылдьар. Егор Тарасович кэпсэтиґэн,
биир улахан тэрилтэ±э сантехниктыыр. Бастаан
утаа µлэ±э киирэригэр ыарахаттардаа±а. Кырдьыгын эттэххэ, кини курдук хантан кэлбитэ
биллэр киґиэхэ оннук буолуохтаах да±аны. Ол
иґин ону аахсыбакка Сарыал µлэтигэр утаппыт
курдук тµспµтэ. Кыґамньылаах µлэґит дьон
хара±ар быра±ыллан испитэ. Кыґын ааґан,
ірµс мууґа эстэн ырааґырарыныы, дьон
да±аны сыґыана сыыйа тупсан, ирэн барбыта. Билигин да онон-манан кытылга хаалбыт
«муустар» бааллара, олор да±аны, тула ітті
сылыйда±ына, сотору ууллуохтара турда±а.
Онно холоотоххо, Ноя µлэтигэр туох
да±аны иІнигэґэ суох киирбитэ. Валентина
Касьяновна бэйэтин отделениетыгар Ноя урук58
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— Профессор Сизов сіпкі эппит эбит.
Дойдум, дьонум, кырдьык, элбэ±и туґалаатылар.
Отой уруккубар тіннµіх курдукпун. Сыыйа
барытын ійдіін эрэбин. Арай кэргэммин
µчµгэйдик ійдµі суохпун. Туох эрэ баар да,
ійбір тірµт киирэн испэт. Кыыґым Марина
тугу да µчµгэйдик кэпсээбэт. Хаґан эрэ туспа
олохтоох диэн быктарбыта эрэ. Туой кэлин
тµгэн кіґµннэ±инэ диэн иґэр. Арааґа, ийэтэ
хомоппута сµрдээх быґыылаах. Бэл мин ийэм
туоґуласпат. ХаґааІІа диэри тµµл-бит курдук
сылдьыахпыный диэн, билэ-кірі, билсэ киирдим. Ити Егор Тарасович кіміліґµіх буолар.
Бэйэтин кірµстэхпинэ сатанар.
— Оннук бі±і буолла±а дии. Барыта
этэІІэ буоллар. Бээ, мин чэйдэ сылытыым
эрэ, чэйдиэххэ. Ноя да±аны кэлэрэ буолла.
Бµгµн ити саІа пааспар ыллым. Дьэ, толору
бырааптаах киґи буоллум.
— Хайыы! Намыын! Хата, хайдах биґигини
буллуІ? — Ноя, ааны аґаат, аймаммытынан
киирэн кэллэ.
Санныгар иилэ сылдьар суумкатын ылан
ороІІо бырахта, илиитигэр тута сылдьар пакетын а±алан остуол µрдµгэр уурда.
— Бµгµн, хата, хамнаспын ылбыт кµммэр
ыалдьыттаммыт эбиппит дии. Таскыттан
кірдіххі, дьыала µчµгэй быґыылаах. Хайа,
хайдаххыный, Намыын?
— Ити, Сарыаллыын ол эрэ туґунан
кэпсэтиґэ олорбуппут. КірірµІ курдук дойдубар тахсан тубустум. ЭтэІІэ буолуох курдукпун. Јссі кыыґым Марина кэргэн тахсан
эрэр. Онон сыбаайба±а тахсан кµµлэйдээриІ.
— Били суоппар уолга дуо? Ким диэн
этэй?
— Бииктэр.
— Ээ. Кырдьык, Бииктэр диэн этэ дуу.
Сарыал, чэйбит сылаас дуо? Намыын, кэл,
чэйдиэ±иІ. Олоппоскун тутан кэл. Сарыал,
хайа, хайдах ыалдьыт курдук дійін олордуІ.
Ыл, ити пакеттан таґааран, халбаґыта, сыырда, сыата быґыталаа. Мин эмээхсиммититтэн
олоппос уларсан киириэм.
Утаакы буолбата, Ноя биир илиитигэр олоппостоох, атыныгар иґит водкалаах
кэлэн остуолга олордо. Сарыал ыскааптан
µрµµмкэлэри ылан кутуталаата. Бары саІата
суох остуолга тардыллыбыт астарын кірін
чочумча олордулар.
— Бары да±аны биири санаатахпыт
буолуо. Чэ, ол олохпут эргиллибэтин туґугар
дуу. Онно, бу, эґиги иккиэн баар буолаІІыт
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мин, бу, иккистээн тіріібµт курдук сананан
турда±ым буолуо, бу... Ол ыарахан кµннэрбэр
тирэнэр тирэх, сµгµрµйэр сµґµіх буолбуккут иґин, эґиэхэ махталым олус улахан. Чэ,
кіті±ін кэбиґиэ±иІ.
— Убайбыт Намыын, µтµі тылларыІ
иґин бэйэ±эр махтал. Ол олох туґунан эттэххэ,
онно тиийэр олус тµргэн эбит дии саныыбын.
Барыта бу тутан турар «аспыттан» мин оло±ум
тиэрэ эргийбитэ. Онон, баалаамаІ, мин аны
бу «аґы аґаабаппын». Ону бу эґиэхэ, олохпор баар саамай чугас дьоммор, эрэннэрэбин. ДьиІинэн, эн баар буолаІІын, Сарыал
биґикки булустахпыт дии. ХаґааІІа диэри
маннык сылдьыахпытый? Сарыал пааспарын
ылла±ына, саахсаланыа этибит.
— Бµгµн ылбытым, Намыын кірбµтэ,
ити сытар.
— Тыый! То±о оччо±о кэпсээбэккин?
— Оттон кэпсиир тµгэн кісті илик буол
бат дуо. Хата, ити киґитэ мин буолан быыскытыгар кыбыттым дии.
— Хата, Намыын, туоґу буола, ЗАГСа±а
барсар инигин?
— Ол бµгµн суруйа охсоллор µґµ дуо?
— Оттон кірдіґін кірµллµі. Чэ, эґиги
иґэр буоллаххытына иґиІ. Кірін олоруохпут
дуо, аґыа±ыІ.
— Этээччи эттэ±инэ, кырдьык оннук.
Бары да±аны бу арыгыттан олохпут алдьанна±а,
ээ-э, алдьана сырытта±а дии. Мин да±аны
до±орбуттан Нояттан туох атыннаах буолуомуй? Олохпутун холбуур буоллубут да±аны,
биир буолуохха. Мин эмиэ аны испэппин,
— Сарыал, аны иґэн кэбиґиэм диэбиттии,
µрµµмкэтин ылан ыскаап тµіґµгэр ыраах
уурда.
— Мин да±аны эґигиттэн хаалсыбаппын
оччо±о. О±ом Марина сыбаайбатын арыгыта
суох оІорон эрэр. Нэґилиэгэр ыччаттарга арыгыны утары µлэлии сылдьар µґµ. «Бэйэбинэн
арыгылаппаппын», — диир.
— Хайдах эрэ буолуо суо±а дуо?
— Бээ, ол эрэ буолбатах. Тіґі киґитэ
эмиэ биллибэт. Сылдьыан ба±алаах бары кэлэллэр быґыылаах.
— Эс! Бу ба±ас наґаа буолбатах дуо? Ону
барытын ханна батара±ыт?
— Бµтµн ыґыахтыыр сиргэ оІороллор
µґµ.
— Ол хайдах? ОІороллор µґµ диэн. Оттон
эн кыттыгаґыІ суох дуо?
— Мин эрэ буолбатах, аймахтара бары
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ыалдьыт курдук сылдьар µґµбµт. Барытын
эдэр ыччаттар тэрийэн ыыталлар µґµ. Куораттар уонна тыалар холбоґон оІороллор
быґыылаах.
— Оттон аґа-µілэ?
— Иккиэн биир сиргэ µлэлиир буолан
буолла±а буолуо, этин сылгыґыттар уонна
кµтµіт дьоно уйуналлар быґыылаах. Уонна син
дьоннорунан µллэрдилэр курдук. Кымыґын,
быырпа±ын эбэтигэр оІорторор µґµ. Быґата,
ыґыах ыґаллар бадахтаах.
— Сатанар буолла±ына µчµгэй буолла±а
дии. Хата, тахсан, кымыс иґиллиэ этэ.
Ыґыахха сылдьыбатах µйэ буолла.

Ґчµгэй киґини кµндµлээн бі±і буолла±а дии.
Убаайка адьас куттаныма... бу иґэрдэр арыгытын кэнники... тіттірµ і±µтэн ылыа диэмэ.
Ньургун оннук бµппµт киґи буолбатах.
Ньургун куолайыттан иґэ олорбут бы
тыылкатын НамыыІІа µІµлµттэ.
— Дьэ, быраат, бырастыы гынаргар
тиийэ±ин. Бу астан кэлэйэн, аны аанньа ахтыбат буолан сылдьабын. Оттон эн бµгµІІµ
олоххун бэркэ диэн билэр суолум, барытын эт
хааммынан билбит киґибин. ДьоІІо-сэргэ±э
чугаґыаххын, ірµµ маннык санныгыттан
таптайыллыаххын, итии-истиІ тыллары истиэххин ба±арар буоллаххына, ити астан киэр
этиннэххинэ табыллара буолуо.
Намыын іссі туох эрэ диэн ба±арбыта да,
килиэп кэлэн, дьон µллэІнэґэн, ма±аґыыІІа
киирбиттэрин батыґан ойон турбуттара.
Иґирдьэ киирэн, килиэби икки сиринэн
биэрэннэр, уочарат уларыйан, хос ампаалыктаныы барда. Килиэбин син ылан, таґырдьа
тахсыбыта, Ньургун кэтэґэн турар эбит. Обургу
хайыы сах килиэбин ылан, рюкзагыгар уктан,
санныгар сµкпµт.
— Убаайка, хайа диэки бара±ын?
Аргыстаґар буолаайабыт?
Намыын маарыын Ньургуну улахан
итирик дии санаабыта, киґитэ наґаа оннук
буолбатах, холуочук эрэ эбит.
— Оттон эн хайа диэки бара±ын? Суолбут
биир буолла±ына аргыстаґыах. Ыраах барбаппын. Бу уулусса ортотугар олоробун. Хайа?
Манна хонор киґи буолбут дии санаабытым.
Уйуттан турар эбиккин дуу?
— Хас аґаабыт сирбэр сууллар буоллахпына, ілбµтµм-сµппµтµм ырааппыт буолуо
этэ. Син бэйэбин кірµнэр буолан, баччааІІа
диэри кэллэ±им буолуо. Чэ, ити хааллын.
Убаайка±а биир ыйытыы... ол гынан баран,
адьас туруору ыйытыы. Эппиэттиигин?
— Ыйыт.
— Били сµтэн баран кістµбµт киґи
оччо±о эн буолла±ыІ дии?
— Ол кырдьык.
— Ол аата Марина а±ата буолар буол
ла±ыІ?
— Оннук.
— Оччо±о истибит эбиппин. Мин эмиэ
сµтэн баран кістµбµт киґибин. Ийэм эрэйдээх, ол сµтµгµ тулуйбакка, кістµім иннинэ
ілііхтіібµт этэ. Ама, хайа ийэ сµрэ±э тулуйуой со±отох о±ото сура±а суох сµппµтµн
кэннэ.

***
Намыын, килиэп ыла диэн, ма±аґыыІІа
кэлбитэ, килиэп тиэйэр массыына кэлэ илик
буолан, дьон кэтэґэн олороллор эбит. Уочарат
сураґыах курдук буолан эрдэ±инэ:
— Ити эмээхсин кэнниттэн мин баарбын. Иннибэр тµґэн кір эрэ, сэрэн! — диэн
суоґур±аныы иґилиннэ.
— Ноо! Ньургун, хайдах кэлбит-барбыт
киґи аайы ордоотуу олоро±ун? Сµгµн оло
руоххун!
— Ымыччы «чыып» да диэмэІ!.. Диэххит да±аны... Ол тиґэх чыыбыр±ааґыІІыт
буолуо±а!.. Кутуйахтар!.. Чыыбыр±аґа сытыйан
баран... Бэйэлэригэр тиийдэххэ хорооннорун
иитин кэІэтиэхтэрэ!
— Бээ! Мин ким кэнникитин да±аны
ыйыта иликпин дии. Ол аата эн кэнники
буолла±ыІ дии?
— Суох! Мин хаґан да±аны кэнники
буолбата±ым. Дьон кэннигэр саспата±ым.
Мэлдьи инники сылдьыбытым! Мэлдьи! Ону,
аны кэлэн, миигин кэнникигин диэри гына±ыт
дуо?! Тохтуоххут ээ!!! Кутуйахтар!
Айдаан тахсаары гынна диэн, онтонмантан дьон саІата: «Ньургун, тохтоо!», «Ньургун, уоскуй!» — дэстилэр.
— Сыыґа саІарбыт буоллахпына, сµрэххэр
тутума. Мин эн инникигин-кэнникигин
быґаарыах буолбата±ым. Уочараты эрэ ыйыттым. Хата, сы±арый эрэ кэккэлэґэ олоруох.
— ¤ы! Убаайка, хата, µчµгэй киґигин
быґыылаах! Ким да±аны мин аттыбар олоруон ба±арбат. Бары тумна, куота сатыыллар.
Биис дииллэр... Кырдьык бииспин... Бииґирэ
сылдьабын! Ол оло±ум табыллыбата±ар мин
буруйум суох... Хата, арыгы иґэриІ буолаарай? Сиргэммэт буоллаххына, бииргэ иґиэххэ.
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— Ол ханна сµтэ сылдьыбыккыный?
КистэлэІ буолбатах буолла±ына?
— Оччолорго кырдьык кистэлэІ курдуга.
Билигин ба±ас туох кистэлэ кэлиэй. АфгаІІа
сылдьыбытым. БилиІІибин кірµмэ... Десантник этим... Ээ-э, чэ, бээ-э! Абааґы сэриитэ
олохпун бµтµннµµтµн тµірэ эргиппитэ!
— Оттон билигин тугу гына±ын?
— Тугу гыныах киґибиний?.. Кірдіххµнэ!..
Тыа±а мас кэрдэбин. Онтон ордук бу орто
дойдуга миэхэ сіптііх суох курдук... Тириимтаныым бµппµт киґиэхэ тыа±а олорорум ордук
курдук. Мин да±аны сири-сибиири бараатым.
Арай бу дойдуну сібµлээтим быґыылаах. Ол
гынан баран, тіріібµт Аммабар тиийээхтээбэт.
Убаайка, іґµргэнимэ!.. Хайа ба±арар киґиэхэ
тіріібµт дойдута кµндµ!
— Оннук буолумуна. Сіпкі этэ±ин. Билигин хайа диэки барар санаалааххыный?
— Хайдах ханна? Оттон... Дьиэбэр...
Тай±а±а барар буолла±ым дии. Ону хайаары
гына±ын?
— Эс! Хайыахпыный. Оттон киирэн чэйдээн, сынньана тµґэн баран айаннаабаккын
дуо диэрибин.
— Кэбис! Убаайка, ал±аґы саІарыма.
Оттон... Марина тыыннаахтыы сиэтэ±э ол дии.
Кулуупка арыгылыы сатаан баран, аны дьиэбэр
итирик-кутурук кэлэ±ин дуо диэ±э дии.
— Марина дьиэтигэр суох. Бµгµн сайылыктары кэрийэ барбыта. Онон куттаныма,
киириэх.
— Арай, оннук эрэ буолла±ына. Бэлэм
аґы ким аґыан ба±арбат буолуой?
Намыын ыалдьыттаах кэлбитин кірін,
Даайа ас бэлэмнээн букунайан барда. Кµістэрэ
буґан, эттэрин хоторон, ыалдьыттарын ос
туолга олортулар.
Дьиэ аґын сыта, амтана НьургуІІа урукку
дьиэтин, ийэтин санатта. Кµімэйигэр туох эрэ
хомуок курдук кэлэн бµілээн ылла уонна ону
тэІэ муннун иґэ аґыйбахтаат, икки иэдэґинэн
хара±ын уута сµµрдэ. Ону, кірбітіллір ханнык
диэбиттии, тугу эрэ кірдµµрдµµ остуол аннын
диэки тіІкіс гынаат, ырбаахытын сиэ±инэн
сотто о±уста.
Аґаан бµтэн, Намыыннаах ампаар иннигэр тахсан, ыскамыайка±а олордулар. Ньургун
аґаан-сиэн, кэм сэргэхсийбиккэ дылы буолла.
— Убаайка, арба, аатыІ ким диэн этэй?
Маарыын ыйытар тµгэн суохха дылыта.
— Бэйэм аатым Намыын. Оттон кумаа±ыга
киирэр аатым Махсыым.
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— Былыргы дьон бары иккилии, ону
таґынан хос ааттаах буолаллар быґыылаах
дии.
Ньургун Намыын то±о икки ааттаммытын
истэн соґуйбата, бэйэтэ атыннык быґаарар
киґи буолла.
— Аны эн кэпсээ, хайдах сµтэ сылдьыбыккын. Иккиэн да±аны биир дьыл±алаахпыт
быґыылаах, тµргэнник ійдіґµіхпµт.
— Дьэ, ону мин эйиэхэ хайдах да±аны
кэпсиир кыа±ым суох. То±о диэтэххинэ, мин
бэйэм, ону ійдіібіппµн. Эмчиттэр этэллэринэн кырбаныы тµмµгэр уруккубун ійдіібіт
буолбуппун. Хата, бу дойдубар тахсаммын
ону-маны ійдіін эрэбин. Уруккубар тіннµіх
курдукпун.
— Убаайка, санаа±ын тµґэримэ. Барыта
этэІІэ буолуо±а. Мин эмиэ оннукка тµбэспит
киґибин. Ол гынан баран, мин кырбанан буол
бакка, сэриигэ. Сэрии баар эбит ынырык. Урут
киинэ±э кірі-кірі сэриилэґэ оонньуур буоларбыт, оттон дьиІнээх сэрии диэн киґи киґиэхэ
сатаан кэпсээбэт дьулаана, дьаабыта. Јлір
ілµµнµ кытта уун-утары кірсін туран тыын
былдьаґыы. Эбэтэр эн эбэтэр кини. Јлін эрэр
киґи бу дойдуттан арахсар тиґэх кыланыыта,
ол атын киґи этин сааґынан киирэн мэйиигэр
хаґан да тахсыбаттыы дьілµ сааллыыта... Киґи
хаана µрµйэлии устара... Субу билигин а±ай
бииргэ, сэргэстэґэ олорон, µірэ-кіті кэпсэппит, табахтаабыт табаарыґыІ, миинэ эбэтэр
снаряд дэлби тэбиитигэр тµбэґэн, сылаас
хаана-сиинэ, ыдьырыйбыт мэйиитэ эйиэхэ
сыбанара... Оо! Ол хайдахтаах да±аны тимир
ньиэрбэлээх тулуйбат тµгэнэ. Ону барытын
илэ хараххынан кірдіххµнэ эрэ ійдµіххµн,
билиэххин сіп. Итини мин эт бэйэбинэн илэ
билбит буоламмын этэбин...
Ол кµн биґигини «сорудахтан тахсар»
табаарыстарбытын тоґуйтара, хаххалата µс вертушканан ыыппыттара. «Тахсар» сирдэригэр
этэІІэ кэлбиппит...
Ньургун сиэбиттэн таба±ын ылан уматта
олордо±уна, До±ор ампаар кэнниттэн кэлэн,
Ньургуну сытыр±алаан баран, бука, мас, дабархай сытын ылла±а буолуо, бэйэ киґитэ эбиккин диэбиттии, аттыгар сытынан кэбистэ.
— Хайа, доо?! АатыІ кимий? Ґчµгэй «ыччаккын» быґыылаах. АтыІыраабатыІ дии.
— До±ор диэн. Ґчµгэй киґини биллэ±э.
— Ол иґин даа. Чэ, буоллун да±аны.
Ньургун таба±ын тµргэн-тµргэнник оборбохтоон ылла. Онтон кэпсээнин сал±аата:
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— Кэлбиппит дьоммут кэлэ иликтэрэ.
Биґиги тµґэммит тулабытын кэтэнэн сыппыппыт. Вертушкаларбыт кітіргі бэлэм турар буоланнар, кинилэр кµпсµйэр тыастарын
быыґыгар ханна эрэ дірµн-дірµн автомат
тыаґаан ыларын истибиппит. Ол аата дьоммут «кутуруктаах» иґэллэрэ. Сотору дьоммут
бааґырбыт икки табаарыстарын наґыылка±а
кіті±ін, ону кытта икки дуу±у соспутунан кэлбиттэрэ. Этэрээт биллэ сэдэхсийбит этэ. Дьоммут вертушкаларга олороллоругар эккирэтэн
иґэр душманнар бастакылара тыа са±атыгар
тахсыбыттара. Ытыалаґыы ынырыга онно
буолбута. Дьоммут кітін тахсалларын кытта
биґиги эмиэ хамаанданан вертушкабытыгар
ыстаммыппыт. Эмискэ вертолеппут эстибитэ,
ону кытта адьас аттыбар сир ньиргийэргэ дылы
буолбута, мин атахтарым сиртэн арахсан ханна
эрэ кітін эрэрим, ол кэнниттэн хабыс-хараІа
буолбута...
Ньургун таба±ын, ытыґын иґигэр хаххалаан, аргыый сыыйан тарда олорон, биир
илиитинэн До±ору ар±аґыттан имэрийэ олорбута...
— Сир хайдыбытыгар кыбыллан хаалбыппын, мин дьолбор, хойутаан да буоллар,
иккистээн кімі кэлэн, кірдµµ сылдьан, булан
ылбыттар. Атын табаарыстарбыттан µс киґини
булбатахтар, тыыннаах буоланнар, илдьэ
бардахтара. Бастаан, ілбµт дии санаабыттар.
Кэлин, чааска а±алан эрэ баран, тыыннаахпын
билбиттэр. Ол кэнниттэн ір кэмІэ ійбµн
сµтэрэн, эмиэ уруккубун умнан, госпиталь
бі±інµ кэритэннэр, бу дойдубун булбутум.
Јйдіібіт буоламмын, ийэбэр сурук кыайан
суруйбата±ым. Онно эбиитин «сура±а суох
сµттэ» диэн сурук туппут эбит. Ийэм эрэйдээх
сµтэрэн ирдэґэ сылдьыбыт, онно военкоматтар ыйытык оІорбуттарыгар оннук харда
сурук кэлбит. Ол кэнниттэн доруобуйатыгар
о±устаран, мілтіін устунан ілііхтіібµт. Кэлин ийэм дьµігэтэ эмээхсин кэпсээбитэ...
Ньургун таба±ын, саппыкытын хобулугун анныгар уган баран, ыбылы баттаата.
Намыын Ньургун табахтыырын тухары буруо
таґаарбата±ыттан дьиктиргии санаата.
— ...Эргиллэн кэлиибэр дьиэм иччитэх,
ийэм суох, таптыыр кыыґым кэргэн тахсыбыт
этэ. Дьэ, ити кэнниттэн мин оло±ум тµірэ
эргийбитэ. Дойдубар батан сылдьыбат µлµгэрэ
буолбутун иґин, ба±ар, сир уларыттахпына
табыллыам диэн, тіріібµт тµілбэбиттэн
арахпытым. Хас сыл ааста, ол тухары сэрии

алдьархайа тµµлбэр киирэн, тµµн уу билик буолан, хаґыытаан-ыґыытаан олоро тµґээччибин.
Ньиэрбэ да бµттэ. Дьоннор арыгыґыт диэн
сµіргµлµµ кірін туора тутталлар. Ол аайы
кыйаханабын, кыыґыран тырыттабын. Мин
олохпун олороллоро буоллар, хайдах сирэйдэнэллэрэ буолла. Ол да буоллар, оло±ум туґунан
кимиэхэ да±аны кэпсии илигим, арай бу эйиэхэ
эрэ бастаан кэпсээтим. То±отун билбэтим,
ба±ар, биир дьыл±алаахпыт дии санаатым
ини... Чаас ыраатта быґыылаах. Мин айан
наан кірірµм дуу. Убаайка, истиІ сыґыаныІ,
аґыІ-µілµІ иґин улахан махтал.
— Бачча хойутаан баран, хонон барбаккын дуо? Ол тіґі ыраах айанныыгын?
— Балтараа кіс буолара буолуо. Јр гы
ныам суо±а, сотору тиийиэ±им. Онноо±ор буолуох уонунан кіґµ тэлэґийэ сµµрµллэрэ. Чэ,
убаайка, бары µтµінµ кытта кірсµіххэ диэри.
Ньургун Намыын утары ууммут илиитин
тап гына ытыґынан охсон баран, рюкзагын
сµгэн, кэлииккэни аґан тахсан, со±уруу мыраан аартыгын диэки хаама турда.
***
Уруу тойо эрдэттэн бэлэмнэнэн,
кµµтµµлээх кµнэ тиийэн кэллэ. Ыґыахтыыр
сири киґи билбэт гына киэргэппиттэр. Барытын ыччаттар баґылаан-кіґµлээн бэлэмнээбиттэр. Марина куоракка бииргэ µірэммит
дьµігэлэрэ, маннаа±ы бииргэ µлэлиир о±олоро
бука бары холбоґон тэрийбиттэр. Арыгыта
суох уруу буолар µґµ диэн сурах дэриэбинэни ким хайа иннинэ тэлэґийэ сµµрбµтэ.
Ол туґунан бастаан утаа ахсарбат кэпсэтии
баара да, ыччаттар турунан туран дьаныґан
эрэллэриттэн бары да кэнникинэн сэІээрэ
быґыытыйбыттара.
Сарыаллаах Ноя, куораттан эрдэ тахсан,
эмиэ уруу бэлэмигэр кыттыґан барбыттара. Ноялаах докумуон хомуйуутугар улахан
эрэйи кірсін, Валентина Касьяновна уонна
Егор Тарасович кімілірµнэн о±о харалтатын
дьиэтиттэн Зина икки о±отун иитэ ылбыттара. Сарыалы хаайыыга олоро сылдьыбыккын
диэн тутуґа сылдьыбыттарыгар Егор Тарасович
улаханнык кіміліспµтэ, бэйэтинэн мэктиэлээбитэ. Инньэ гынан, о±олордоох киґи буолан,
Сарыал ыґыахтыыр сиргэ олохтоох сварщик
уоллуун уонна Намыын Ньургуну кірдіґін,
µґµі буолан, хаалбыт тимири-турбаны хому
йан, µчµгэйкээн о±о оонньуур сирин оІорон,
араас дьэрэкээн іІµнэн кырааскалаан кэбис
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питтэрэ. Билигин онтукайдара «О±о куората»
аатыран, ыґыахтыыр сир биир кэрэ кістµµтэ
буолан турар.
Бииктэр массыынатынан эбэлээх эґэтин,
Бороскуобуйалаах Миитэрэйи, а±алан,
тµґµлгэ±э киирэр сиргэ тµґэртээтэ.
— Чэ, этэІІэ кірсµіххэ диэри! — диэн
бэрт дьиибэтик этээт, суол буорун ірі ытыйан,
дэриэбинэ диэки тэптэрэ турда.
Миитэрэйдээх икки саІа туруоруллубут
сэргэлэринэн киирэн, икки іттµнэн араас
іІнііх таІас кырадаґынынан саламалыы
тардыллыбыт ыллык устун киирэн иґэн, µс
суол хайдыґыытыгар кэлэн, саІа суоруллубут
ба±ана±а туора иІиннэриллибит суруктаах
хаптаґыІІа иІнэ тµстµлэр.
«Ытыктабыллаах кµндµ ыалдьыт! БµгµІІµ
кµммµт µірµµтµн µллэстэ кэлбитиІ иґин
махтанан туран, сµрэх ыйар таптал суолун
сіпкі талан, сµрµн тµґµлгэ±э киирэргэр
кірдіґібµт».
— Дьэ, эмээхсиэн, тапталыІ суолун тал
эрэ. Эбэтэр хомуньуустуу туолка бірµіттµµбµт
дуу?
— Ээ, чэ, бардыбыт!
«Туолка бірµіттээн» иґэн, суоллара
хойуутук µµммµт ділµґµін угар тиийэн иІнэн
хаалла.
— Буот! Дьэ, эмээхсиэн, ити кэнниттэн
хомуньуустары батыс. Кэлэр сирбит кэлии
µµтэ, барар сирбит ба±ана µµтэ!
— Чэ, о±онньор, мээнэ µгэргээмэ! Саллар
сааґыІ тухары хомуньууґу хоонньугар укта
сытан бараІІын. БэйэІ да±аны хомуньуус
аатын сµгэ сылдьаІІын.
— Хата, инньэ диэ. Дьэ, ол ба±ас эн
µтµі±µнэн, іІі±µнэн сыґыарыллыбыт самалык.
Миитэрэйдээх бэйэ-бэйэлэрин хаа
дьылаґан били суруктаах ба±аналарыгар
тіттірµ та±ыстылар.
— Бээ, аны мин тапталым суолун булларыым. Муусука тыаґынан сылыктаатахха, бу манан уІа барарбыт сіп буолууґу
быґыылаах.
Миитэрэй эмээхсиниттэн харда кµµппэккэ
уІа суолунан тµґµнэн кэбистэ. Биирдэрэ
хаалыа дуо, кэнниттэн дьулуруйда. Сотору
онон-манан эргийбэхтээн баран, били киирэр
сэргэлэригэр тіннін та±ыстылар.
— Хайа, сылык о±онньор, булларбытыІ
ба±ас тугун тµргэнэй?! Тіттірµ тірµіх тіннір
суолтан атыны билиэІ дуо!
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— Чэ, чэ! Киґи оло±ор биирдэ сыыґар
ба±айыта. Мин биирдэ сыыс... Ээ, иккитэ
сыыспыт эбиппин. Бастакыта — эйигин ал±ас
ойох ылбыт эбиппин.
— Хата, билиннэ дии. Ойох ыларыІ
са±ана атыннык саІаран-иІэрэн туттарыІхаптарыІ.
— Хаарыаны, ол кэмнэри тінµннэрбит
киґи баар ини. Биґиги да±аны эдэр буола
сырыттахпыт. Маннык уруу эрэ суо±а.
Миитэрэй тугу эрэ толкуйдаан, ыраа±ы
одуулаан чочумча турда. Ол турдахтарына,
Хаппытыаннаах Балбаара тиийэн кэллилэр.
— Хайа, «хомуньуустар», тугу кэпсии
тура±ыт? Ґірµµ-кітµµ, дьол-соргу кµнµнэн
тіріппµттэргэ э±эрдэ буоллун!
Хаппытыан кінтіс ата±ын иннигэр
быра±ан тіІкіс гынан, били киинэ±э кірдірір
мушкетердар реверанстарыгар маарыннатан
илиитинэн араастаан далбаатаата.
— Ити... Биґи... Ээ, дьон кэтэґэн турабыт. Чэ, эґиги, кµндµ ыалдьыттар, киирэн
ааґыІ, кµлµІ, оонньооІ, били о±олор этэллэринии, бµгµн эґиги эмиэ кµІІµт.
Миитэрэй тапталын суолун таба тайам
мата±ыттан кыґыйа туран, туох тµбэґиэх
саІарда. Иґигэр «бэйи, эґиги хайа суолу
тутуґар эбиккит!» диэн бэтиэхэлээхтик санаан,
дьоно тэйэллэрин кытта Бороскуобуйатын
соспутунан аргыый кэннилэриттэн батыста.
Дьонноро ба±ана аттыгар тура тµґэн баран,
уІа-хаІас тардыалаґан ылаат, уІа суолунан
барбыттарын кірін, Миитэрэй мµчµк гынна
уонна эмээхсинин хаІас диэки соґон дэллэриттэ.
— Аата, о±олоор, бу о±онньор аны кыра
о±олуу сасыґа оонньоон эрэр дуу, тугуй?
— СаІарба, эмээхсиэн! Оонньоо диэбиттэрин кэннэ оонньообокко. Хата, билигин ити
Хаппытыан, киирбит сиригэр тіннін тахсан,
эрилис-турулус кірі турарын кірбµт киґи
баар ини! Мин да±аны иннигэр «тоІхоІноон»
кірµім этэ, субу курдук.
— Чэ-чэ, тµксµ, аны дьон кірµі... —
«хомуньуус» эмээхсин кµлэрин кыатаммакка
буола-буола буойсан кірді...
Эмискэ µіттэр кэннилэриттэн сир симэ±э
сибэккинэн киэргэммит µрэх µрдµнээ±и
хонууга тахсан кэллилэр. Дьон µксэ манна
то±уоруспуттар. Онно-манна эдэр да, кырдьа±ас
да пааралар хаамса сылдьаллар. О±олор, лыах
курдук, сибэккиттэн сибэккигэ сµµрэ сылдьан
хомуйа сылдьалларын кірін, Бороскуобуйа
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эмиэ хас да±аны сибэккини ылан, соломо
сэлээппэтигэр кыбыта аста.
— Кµммµт бµгµн куйаарар чинчилээх.
Хата, эмээхсиэн, ол хатыІ кµлµгэр олоро
тµґµіх эрэ, ыскамыайка баар дуу, тугуй?
— Ээ, кырдьык да±аны, бу ійдіін
кірдіххі, ыскамыайка бі±і оІорбуттар
эбит дии. Ыччаттар, дьэ, µлэлии тµспµттэр
быґыылаах. Абытай-абытай! Олоро да тµґµіххэ.
Тіґітµн да иґин, дьон кµµлэйдииригэр, сынньанарыгар µчµгэй сири оІорбуттар.
— Маладьыастар! Оттон итинник буолуо
этэ буолла±а дии. Бары сµбэлэрин холбоон
µлэлээтэхтэринэ тугу кыайбат буолуохтарай.
МуІур тиит мутугун тосту тардар уолаттар
таах арыгыны эрэ дьаабылыы сылдьаллар.
Манна диэн эттэххэ, кийииппит Марыына кэлиэ±иттэн ыччаттары хамсатан эрэр.
Хонтуора±а да±аны сырыттахха, Марыына
маннык диэбитэ, Марыына оннук диэбитэ
диэччи элбээбит.
— Ґчµгэй салайааччы тахсар чинчилээх.
Сиэммит µчµгэй кыыґы кэргэн ылан эрэриттэн µірэн, дуоґуйа олоробун.
— Ол µчµгэйгин ір туруораллара биллибэт.
— Ол аата хайдах?
— Оттон эґиги дии, баартыйалаахтар.
Биир эмэ µчµгэй салайааччы нэґилиэккэ
кістµіх курдук буолла±ына, «µіґэ» таґаарабыт
ааттаан илдьэ баран иґэ±ит. Ити «балыытыканы» мин отой ійдіібіппµн. Олохтоох киґи
тіріібµт тµілбэтиттэн тирэ±ирэн, кµµс-уох,
ійібµл ылан сайдыахтаах. Сайдарын ааґан,
бэйэтин солбуйар киґитин бэлэмниэхтээх. Дьэ,
ол кэнниттэн, баґаалыста, кыайар буолла±ына,
тіґі ба±арар «µрдээтин». Ситэ куорсун анньа
илик «кµіх дабыдаллары», «кіті±ібµт» ааттаан,
µіґэттэн µлтµ тµґэрбиккит элбэх буолуох
таах. Силиґэ-мутуга сарбыллыбыт мас ханна
да±аны µµммэтин билбэт дьоІІо дылы. Ити
баар дии — атын сиртэн «ананан», «µрдээн»
кэлбит Тарааґапкыт. Нэґилиэги ыґа сыста
дии. Уйбаан Ылдьыыс суо±а буоллар, муннубутунан буору хаґыах дьон хааллыбыт. Туох
барыта бэйэтин сиригэр хаґаайын, иччи буолар
ба±айыта, онноо±ор ыт атын тэлгэґэ±э µрбэт.
Бороскуобуйа µллэр µйэтин, саллар
сааґын тухары о±онньорун лабаІхатын истэ
µірэммит буолан, бу кіінньін эрэр міккµіргэ
кыттыґыан ба±арбата.
— О±онньоор! Итини биґиги ампаарбыт
ааныгар да±аны быґаарсыахпыт. БµгµІІµ

кµІІэ тохтуу тµс, киґини кыыґырдыма,
кыыґырдахпына аанньа буолбатын бэйэІ
билэ±ин. Хата, туран хаамсыах дуу?
— Ээ, чэ, ыксаама! Олорор сир баарыгар
олоро тµс, онно киирэн, ханна эмиэ µтµрµґэ
сылдьыахпытый. Бачча эрдэ остуолга олордубаттара буолуо.
Бороскуобуйа дьиІинэн, киирэн, хайдах бэлэмнэммитин кірі охсуон ба±а бі±і
этэ да, о±онньорунаан билигин а±ай этиґэ
сыспыттарыттан тохтоон олороругар тиийдэ.
Тіґі ір олороллоро эбитэ буолла, хата, Даа
йалаах Махсыым ыалдьыттарын барытын
батыґыннаран иґэллэрэ кіґµннэ. Ноялаах
Настя Даайаны икки іттµттэн туппутунан,
кэннилэриттэн Махсыым Сарыаллаах Диманы
кытта сэргэстэґэн, Сарыал икки о±отун илдьэ — биири сµгэн, биири кіті±ін — тиийэн
кэллилэр.
— Хайа, эґиги кэлбиккит ыраатта дуу?
— Соторутаа±ыта, ити киирэр сиргэ
буккуллан баран, син суолбутун буллубут
быґыылаах дии. Јссі туох баар дуу?
— Миигин Марыына хаІас суолунан
бараарыІ диэн сэрэппитэ да, бу о±олор
барытын билэн-кірін баран тиийэр буол
лахтара дии. Дьэ, кір онно буола турар.
Хаппытыан Балбаарата адьас быара суох
турар. «О±онньорум барахсан миигиттэн
араас суолунан бара сатаата да, хата, бэйэбэр
содьороІноон кэлэ тураахтыыр. Тапталын
суола биир эбит!» — диэн кµлµµ бі±і. Кэлэн
иґэн кірбµппµт уоллара Бадьыым дьээбэлэнэ
турар эбит. Манна киирэр суолу «Эрэллээх
суолунан баран иґэ±ин!» диэн былакаатынан
саба тардан, бµілээн иґэр эбит. Ол аайы Хаппытыан Балбааратыгар тиийэн истэ±э.
— Хаппытыан тіґі эрэ кыйаханна
буолла.
— Эс, суох. Хата, ырыа-тойук бі±іті:
«Хайгыыр хара харахтаа±ым, хайа хаґан
кэлэ±ин?..» — диэбитинэн µіт кэннигэр
тµспµтµн кэнниттэн батыґардыы оІостон
чугаґаабыппытыгар Вадим «суолбутун» аґан
биэрдэ. «То±о о±онньору сордоотуІ?» — диэбиппэр, «Дьиэлэригэр кыІкыр-хаІкыр кэпсэппиттэрэ хас да хонно. Тыыннарын таґаара
тµстµннэр. О±онньор дьээбэ±э тиллээччи»,
— диир, ол аата дьоннорун «эмтии» турар
µґµ. Ону, кірі-кірі, киирэр сиргэ турааччылар, Хаппытыаны кэтээн, кір-нар оІосто
тураллар.
— Хаппытыан бэйэтэ да±аны кірµ-нары
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тардарын сібµлµµр буолуохтаах. Ґірэхтээ±э
буоллар, µчµгэй артыыс киґи тахсара хаалан
сылдьар. Ол аата собуоттанна±а, мантан киэґэ
іссі тугу артыыстыыра биллибэт.
— Чэ, киириэ±иІ дуу? Астарын-µіллэрин
хайдах дьаґанан эрэллэрэ буолла. «Ыччат сыбаайбата. Онон барытын бэйэбит оІоруохпут,
бэлэмниэхпит» диэн ааттаан, Суойалаах
кыыґым букатын чугаґаппаттар.
— Биґи уолбут эмиэ, сµгµн-са±ын аанньа кэпсээбэт. Ийэлээх а±ата кµµстэринэн
бэлэмнээґиІІэ сылдьыґаллар быґыылаах.
Салгыы ханан, хайа диэки барарбыт буолла диэн эргим-ургум кірі турдахтарына:
— Прасковья Дмитриевна, Дария Ивановна! КэлиІ, манан киирэн, ол «О±о куоратын» аттынан бара±ыт, онно тоґуйуохтара,
— диэн биир кыыс кэлэн, киирэр сирдэригэр
атааран биэрдэ.
— Ити бэйэлээх µчµгэйкээн хайаларын
о±ото буолла? — Даайа кэннин хайыґан одуулуу сатаата да, кыыґа хайа сах суох буолан
хаалбыт.
— Ити мин ыалым. Оппуруу Куостатын кыра кыыґа, быйыл оскуоланы бµтэрдэ.
Ґірэххэ туттарсаары сылдьар.
— Кырдьык, кырдьыахпытын кырдьар
эбиппит. Оттон Куоста соторутаа±ыта муннун
анныттан «кырынааґа» былтаІныыр уол этэ
дии.
— Дьэ, онтукайыІ ити о±о-уруу, дьиэуот бі±і буолан олорор. Кэргэнэ Дуунньа
ыарытыйар быґыылаах, дьиэлэрин ити кыыс
тара бµтµннµµтµн кірін-истэн, тутан олорор.
Адьас маама о±ото. Ийэтин наґаа µчµгэйдик
биэбэйдиир. Ґірэххэ барда±ына, Дуунньа суох
туур о±ото. А±алара хам-тµм «аґаан» кэбиґэр
да±аны, Дуунньа Куостаны тутар буолан,
наґаалаабат. Дьон тэІинэн этэІІэ олороллор.
Оппуруу эрэйдээх тыыннаа±ар, µµнэ-тэґиинэ
суох барыах уолбар, хата, µчµгэй дьахтар
тµбэґэн абыраата диэн µірээхтиир этэ.
— ЭтэІІэ оннук эрэ буоллун. Хайыы!
Хата, бу наґаа да µчµгэй о±олор оонньуур
сирдэрин оІорбуттар эбит буолбаат!
Даайа о±о бі±іті оонньуу сылдьар сирин
былыргылыы µс мастаах бµтэйин ба±анатын
имэрийэ туран, биир хара бµрµµкэлээх, маІан
ырбаахылаах киґи кэлэн, Махсыымнаа±ы кытта илии тутуґан дорооболоспутун «ханна эрэ
кірбµт киґим дуу» диэн санаан аґарда.
— Хайа, Даайа, «µс мас бµтэй ніІµі о±о
сааскын одуулуугун дуу!» — диэн кэннигэр
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саІарбыттарыгар, эргиллэн кірбµтэ, Хаппытыан Балбааратынаан кэлэн тураллар эбит.
— Ээ, наґаа µчµгэйдик оІорбуттар диэн
хайгыы кірін турабын. Хата, эн суолгун булан
киирдиІ дуу?
— БµгµІІµ ааттаах кµІІэ Балбаараттан атыны кірбіт буоллум дуу диэбитим,
хата, уолум Бадьыым баар буолан, суолум
тірдµн булларан абыраата. Кір, ити о±олоох
диэн µчµгэйин диэтэ±иІ. Бээ эрэ, Даайа, бу
о±олорго бэлэх сыыстаах этибит, онтукайбытын ханна гынарбыт буолла?
— Бэйэбит да±аны билбэккэ турабыт.
Антах тиийдэххинэ этэллэр ини.
— Ийээ, биґиги бара туруоº±уІ дуу? Сарыаллаах о±олорун оонньото тµґэллэр µґµ.
Дималаах эмиэ ону кірі хааллылар.
— Тоойуом, ити маІан ырбаахылаах
хайаларын кытта кэпсэттиІ? Хара±ым таптыы
кірді да±аны, билбэтим ээ.
— Ити, Ньургун дии. Сарыаллаа±ы кытта
бу «О±о куоратын» оІорсубута. Бу бµтэйин
бэйэтэ бэлэмнээн, илиитинэн-ата±ынан тутанхабан оІордо. Бастаан, Сарыаллаах Бµіккэ
биир-икки хачыал оІоруох буолбуттарын
Ньургуннара сібµлэспэккэ, бу µлµгэрдээх
элбэ±и бэйэтэ салайан, уруґуйдарын бэйэтэ
оІортоон, быра±ыллыбыт тимиртэн-тамыртан
оІорон таґаардылар. Мындыр ійдііх, µчµгэй
мас, тимир ууґа, бэйэтин санаатын дьоІІо
тиэрдэр, бэртээхэй салайааччы буолуох киґи
оннун булбакка сылдьаахтыыр.
Бороскуобуйа салама сіллін, сиргэ сытарын ылан хатыІ лабаатыгар баайа туран:
— Киґилии таІнан-симэнэн сырытта±ына,
уол о±ото бэрдэ эбит буолбаат. Наар кирдээх
таІастаах, итиригэ-ійдіі±і биллибэт туруктаах, киґи аайы тірµіт кірдµµ сатыыр курдук
тыллаах-істііх сылдьарын кірірµм. Дьон
бары «иґээччи, мас кэрдээччи» дииллэрин
истэбин. Ханнык эрэ хаамаайы сордоох дии
саныырым.
— Дии саныырым! Барытын таґыттан
кірін быґаара±ыт. Биирдэ да±аны дьиІнээх
иґин кірін сіпкі гыммыппыт дуу, суох дуу
диэн сыаналаабыккыт суох.
— Бээ эрэ! Бу бµгµн туох ааттаах µінэ
ыстаан, бу о±онньор киґи тылыттан иІнэн
хаалла. Дьэ, нохоо! Киґини кыыґырдарыІ
кэллэ! Јттµккµн сууралыырым буолуо!
— Ити тугу этэрий, сыаналаабаккыт
диэн? — Даайа дьµігэтэ, кырдьык, билигин
о±онньорун µрдµгэр тµґэн, ойо±оґун суура-
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лаан барыа диэбиттии, илиититтэн бэйэтигэр
ыга тарта.
— Хомуньуустары кириитикэлиирин ити
миигинэн таґаарар. Илэ абааґы уола!
Киин тµґµлгэ±э нарын музыка до±уґуолун
быыґынан араадьыйа саІата: «Кµндµ ыалдьыттар! Таптал дьоро кµнµнэн уонна дьол-соргу
бырааґынньыгынан э±эрдэлээн туран, барыгытын киин тµґµлгэ±э ыІырабыт. Сотору бу кµн
«буруйдаахтарын» кірсµіхпµт», — диэн урууну
ыытааччы саІата дьону тµмэ тарта.
КиэІ тµґµлгэ ортотугар элбэх киґи
оонньуур-кірµлµµр, µІкµµлµµр сирин икки
іттµнэн уоннуу киґи олорор уоннуу остуол
тардыллыбыт. Олор кэннилэригэр икки уґун
остуол маІан ыскаатарынан бµрµллэн тураллара халлааІІа кітін иґэр кыталыктары саната
кістір. Остуоллар тібілірµгэр µрдэтиллибит
сиргэ дьиэ биир хоґун µтµгµннэрэн оІорбуттар.
Хас биирдии остуол аттыгар маІан бэргэґэлээх,
баартыктаах кыргыттар кэлбит дьону остуолларга наардаан олортуу сылдьаллар. Даайалаа±ы
барыларын эмиэ биир остуолга олортулар.
Даайа тула іттµн эргиччи кірін кірді да,
биир да остуолга фруктаттан, бурдук астан,
кэмпиэттэн, бирээнньиктэн уонна аґыырга
туттар тэрилтэн атын туох да суо±ун кірін,
«ситэ бэлэмнээбэккэ сылдьан, остуолларыгар
олордон эрэллэр дуу» диэн санаан аґарда.
— Кµндµ ыалдьыттар! Јссі тігµл эґигини
µірµµлээх кµнµнэн э±эрдэлээн туран, бµгµІІµ
остуолгутугар тугу аґыаххытын ба±араргытын
бу испииґэктэн кірін сакаастааІ. Ону биґиги
эґиэхэ а±алан биэрэн иґиэхпит.
Билигин а±ай кинилэри остуолга ыІыран
олорпут кыыстара кыґыл тастаах, «Меню»
диэн паапканы а±алан остуолларын кырыытыгар уурда.
— Кір эрэ, Даайа, бу куорат эрэстэрээннэрин ыччаттарбыт µтµктµбµттэр дии. ЫлыІ
эрэ, харахтаахтар кірі охсуІ, бу µлµгэр элбэх
хара бачымах быыґыгар ал±аска биир эмэ кыраадыстаах аата кыбыллыбыта буолаарай?
Миитэрэй паапканы Махсыымнаах диэки
уунна.
— Дьэ, кырдьык, аа±ан иґитиннэриІ эрэ,
ыччаттарбыт туох астаах-µіллээх эбиттэрий?
— Ас-µіл баґаам быґыылаах. Испииґэккэ
кірдіххі, барыта отут алта кірµІ сурулла сылдьар. АІаардас салааттара а±ыс кірµІ, итии
астара тµірт, эт астара биэс, балыктан биэс
кірµІ, дьонуІ іссі кыґыллыбыт тоІ балыктаахтар, эриллибит тоІ быардаахтар, саамай

элбэх утахтара — уон кірµІ. Аны утахтара эмиэ
бэйэтэ итии-тымныы диэн арахсар эбит.
Сакаастарын ылалларыгар бары тус-туспа
тугу сиэхтэрин ба±арбыттарын эттилэр.
— Ытыктабыллаах ыалдьыттар! БµгµІІµ
кµн уратыларын бары да±аны истэ-билэ сырыттаххыт. Сыбаайба бі±інµ салайан ыыттым
ини, ыыппатым ини, маннык урууну олохпор
аан бастаан салайар чиэстэнним. БµгµІІµ бу
ча±ыл кµнµ, кµіх халлааны, сибэккилээх кµіх
кырдал кµірэгэйин ырыатын, хатыІ чараІ
кµіх солко суугунун барытын эґиэхэ аныыллар
о±олоргут Мариналаах Витя! Кірсµі±µІ дохсун
ытыс тыаґынан саха сайдам саІа ыалын!
Мендельсон маршын фанфараларын
тыаґыттан µргэн киин тµґµлгэ µрдµгэр чыычаахтар ірі кітін та±ыстылар. Мариналаах
Бииктэри, Зоя дьон-сэргэ Бадаа Бааска диэн
таптаан ааттыыр, Бииктэр баар суох атаґа,
уу баґар массыына±а суоппардыыр уоллуун
арыаллаан, тµґµлгэ ортотугар а±аллылар.
Иннилэригэр кыра остуолга сытар кинигэ±э
бары уочаратынан илии баттаабыттарын кэнниттэн сэбиэт сэкирэтээрэ кыыс, саІа ыалы
э±эрдэлээн туран, кэргэннии буолбуттарын
туоґутун туттарда. Эдэрдэр биґилэхтэрин
атастаґан кэтэрдистилэр. Витя Маринатын
кууґан, уґуннук уоґуттан уураан ылла.
— Кµндµ тіріппµттэрбит! Ытыктабыллаах ыалдьыттар! Бу Марина биґи дьолбутун
холбоон, ыал буолар кµммµтµгэр µірµµбµтµн
µллэстэ кэлбиккитин кірін долгуйа µірдµбµт.
Уонна тугу этиэхпиний? Атынын бу саІа кэргэним Марина этиэ±э.
— Доо! Ол эргэ эмиэ кэргэннээххин
дуо?!
Мустубут дьон ким эрэ хаґыытаабытыгар
кµлсэн то±о бардылар.
— Чэ, ити кірбµккµт курдук. Долгуйуубут сµрдээх. Бастакы долгуйуубут дьон кэлиэ
дуо диэн этэ. Ыраах олорор аймахтарбытыттан, до±отторбутуттан атын, олохтоохторго
биирдиилээн ыІырыы суо±а. Арай кулууп
ааныгар ким эрэ «Бука бары — урууга!» диэн
кумаа±ыга суруйбут этэ. Бу бµгµІІµ кµнµ тэрийиигэ биґиги до±отторбут, табаарыстарбыт,
нэґилиэк ыччата бµтµннµµ кытынна. Ону
тэІэ мин куораттаа±ы до±отторум кыттыс
тылар. Бэлэх тутар, кырдьык, µчµгэй, оттон
бэлэхтиир онноо±ор уон тігµл ордук. Онон
Витя биґи табаарыстарбыт кімітµнэн эґиэхэ
бу µлµскэннээх µлэ быыґыгар µірэр-кітір
сынньалаІ кµнµн бэлэхтиибит. Биґигини кыт66
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та бииргэ оонньуургутугар-кірµлµµргµтµгэр
ба±арабыт. Јссі тігµл барыгытыгар кэлбиккит
иґин махтанабыт!
Тірдµін оІоґуллубут хосторугар киирдилэр. Бииктэр оґо±ун оттон турбата буруолаата.
Марина холодильныгын арыйан, остуолга ас
тардан, ыалдьыттарын ыІыран, остуол тула
олорон малааґыннаан бардылар.
— СаІа ыаллар оґохторо буруол аан,
амтаннаах астарын тардан, ыалдьыттарын
кµндµлээн эрэллэр. Биґиги кинилэргэ
мэґэйдээбэккэ эмиэ а±алтарбыт аспытын амсайбытынан барыа±ыІ.
Тамада эдэрдэр олорор хосторун быыґын
сабан кэбистэ. Тула иґит-хомуос тыаґынан
туола тµстэ. Даайалаах эмиэ аґыы олордохторуна, быыґы хос астылар. Биир кыыс Мариналаах остуолларын таґыгар тахсан, самаан
сайын, таптал туґунан ыллаан дьырылатан
барда. Салгыы, ырыаґыттар биир-биир бэйэлэрин солбуйсан, бииртэн-биир µчµгэй ырыа
ньиргийэн истэ.
— Хайа, эбээ, хайда±ый?
Даайа соґуйан ходьох гына тµґэн кірбµтэ.
Кэннигэр сиэнэ Марыына Бииктэрдиин кэлэн
тураллар эбит. Бары да±аны соґуйан, харахтара
били хос уонна Мариналаах Бииктэр икки
ардыларыгар тіттірµ-таары сµµрэкэлээтэ.
Мариналаах таІастарын уларытта охсубуттар.
БµгµІІµ кµн µірµµлээх уратытын тібітµгэр
кылгас фататын батта±ар туттарбыта уонна
Бииктэр тµіґµгэр иилинэ сылдьар маІан сибэккитэ эрэ туоґулууллар.
— Кырдьык, олус маарынныыллар дии.
Ити куораттарым оІорон таґаарбыт куукулалара. Дьэ, оонньуурга-кірµлµµргэ бэлэмнэниІ.
Бииктэр кыбына сылдьар хормуоскатын
эґэтигэр ууна-ууна:
— Эґээ, эдэр сааскын эргитэн, эбэбин
эрийэ тардан эІээрдэспит кэмнэриІ ырыаларын, долгутуулаах долгураІнарын дуоґуйа истиэхпитин до±уґуоллаан кулу эрэ. Чэ, кытаат,
норуот кэтэґэр.
Миитэрэй хормуоскатын кыбынан,
µрдэлгэ тахсан, олоппоско олорон, тарбахтарын сараІнатан хамсатта, тугу эрэ саІарыах
курдук ойон турда, онтон хормуоскатын
быатын санныгар быра±ан иґэн, кэннин
хайыґан, остуолга олорор «кыыстаах уолун»
кірін, тібітµн хамсатан иґигэр мµчµІнээтэ,
олоппоґун кіннірін тіттірµ олордо уонна
аргыый хормуоскатын тимэхтэрин имигэстик
бэрийэн тыаґатан барда. Хормуоска тыаґа
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кыччыы-кыччыы улаатан, «Амур долгуннарыгар» о±устарыытыгар, Мариналаах Бииктэр
хайыы µйэ вальстаан эргийэ сылдьалларыгар
кі±µйэн, олорооччулар туруталаан, бииргэ
эргийбитинэн бардылар.
Кулууп уола эмиэ олоппостоох тахсан,
Миитэрэй таґыгар олорон, байаанын эйээрдэ
тыаґатан іссі киэргэтэн биэрдэ. Дьэ, µІкµµ
улахан кµрэґэ манна буолла. Музыка дьикти
алыбыгар уйдаран, эдэр саастарын эргитэн,
кырдьа±астар эдэрдэригэр тµстµлэр, эдэрдэр
да±аны хаалсыбакка тэІІэ µІкµµлээн битийдилэр.
Байаан тыаґа ыраа±ынан эргийэн, аныгы
олох тэтимигэр киириитигэр хормуоска тыаґа
ах баран иґэн ірµттэн, онно-манна сыыґахалты тµґµтэлээн баран, син сµрµн сµµрµгµ
буллар булан, байаанныын тэІІэ дьигиґийэн
барда. Кырдьа±ас ітті тохтуох курдук буолан
иґэн, хормуоскаларын тыаґын истэн, эмиэ
эдэрдэрдиин эриллэІнээн бардылар. Саас
сааґа ітін, кырдьа±астар биир-биир тахсыталаан истилэр, арай Хаппытыаннаах Балбаара
хааланнар, тиґэ±эр чаанньык бириистэннилэр.
Миитэрэй эмиэ кыракый радиоприемникка
тиксэн, кыра о±олуу µірµµ бі±і буолан кэллэ.
ДьиІэр, Миитэрэй, иґигэр, байаанньыт уолтан хаалсыбата±ар µірбµтэ.
— Дьэ, маладьыастар! Итинник кіхтііхтµк
кыттан иґиІ. Кырдьа±астыын эдэрдиин бииргэ
буолар кіріргі да±аны µчµгэй. Аны кірдіґµµ:
«Бу кэлэргэ-барарга, оонньуурга-кірµлµµргэ
мэґэй буолбут сымара тааґы кіті±ін ылан туора уурар µрµІ уолан кістµі дуо?» — диэн кэрэ
кыргыттар, туйаарыма куолар кірдіґіллір.
Кыайбыкка кыргыттар бэйэлэрин бириистэрэ. Чэй эрэ! Уолаттар, уоланнар! Кµµскµтµнуоххутун кірдірµІ эрэ!
Хас да±аны уолаттар тахсан холонон
кірдµлэр. Биир модьу кірµІнээх уол тобугар
диэри кіті±ін таґаараат, мµччµ тутан кэбис
тэ. Ону кірін олорон, уонна ким да±аны
тахсыбата±ыттан Сарыал Ньургуну ойо±оско
аста.
— Тутан кірібµт дуо?
— Эс, кыаллыбата буолуо ээ.
— Олордоххутуна хантан кыаллыай, кі
ті±ін кірµІ, — Миитэрэй э±э-дьа±а буолла.
Сарыал тахсан, тааґы эргийэ хааман тутар
сирин кірµтэлээтэ. Кыра уола а±атын батыґан
сµµрбµтµн Ноя эккирэтэн тиийэн кіті±ін
ылла. Сарыал ырбаахытын устан дьонугар
туттарда уонна тааґыгар хаамта. Јрі уґуутаат,
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кіті±ін ылан, биирдэ, иккитэ атыллаат, мµччµ
тутан кэбистэ. Ньургун кэлэн, аттыгар ырбаахытын уста турда±ына, Сарыал аргыый а±ай
сµбэлээн сибис гынна:
— Аллараа ітті сииктээх ба±айы, ньылбырхайа сµрдээх. Ону эргитэн баран кіті±іір.
Чэ, кытаат!
Ньургун тааґы ааттаґардыы тула хаама
сылдьан имэрийбэхтээтэ, онтон эргитэ тарта.
— Хайа, бу киґибит кэрэ куоларбыт
кірдіґµµлэрин тікµнµтэн толороору гынна
буолбаат?! — диэн хайа эрэ сытыы тыллаах
соґуйда±а буолбутугар дьон кµлсэн то±у бардылар.
Ньургун ол аайы ымыттан да кірбіті,
тааґын тутан, чочумча таалан олордо. Сыыйа
сиґэ кінін, туох баар тымырдара, быччыІнара
кµµрдµлэр, иІиирдэрэ дыыгыныы кытааттылар. Иґийэн ылбыт дьон ірі кµйгµірэ тµстµлэр.
Ол курдук, кірін олорооччулар кµргµімнээх
хаґыыларыгар до±уґуоллатан, Ньургун тааґын
кіті±ін мадьалытан илдьэн, чугас турар хатыІ
анныгар ыґыктан кэбистэ.
— Кірбµккµт курдук, биґиги ортобутугар
буула±а бухатыырдар бааллар! Онон бар дьонугар кµµґµн-уо±ун кірдірбµт бµгµІІµ кµн µрµІ
уоланыгар НьургуІІа, мичээрэ минньийдин,
сыґыана сымнаатын диэн, кыргыттар бэйэлэрэ
астаабыт баара±ай тортарын туттараллар!
Зина нэлэгэргэ ууруллубут улахан торду
туттараары, уун-утары кынталдьыйан та±ыста.
Кини µірэн мичийбит хара±а Ньургун сµрэ±ин
истиІ иэйиинэн биґиктээтэ.
Уруу кірі-нара элбээн, кµрэхтэґиитэ тэнийэн, ырыа-тойук аргыстанан хойукка диэри
ньиргийдэ. Эмээхситтэр сиэлинэн быа хатан
кµрэхтэстилэр, о±онньоттор хотуур дууската
иэхтилэр, кыраабыл тииґэ бэлэмнээтилэр,
ыччаттар илии-атах оонньууларын кі±µлµттэн
туттулар, туунан, кµігµнэн балыктаатылар.
Дима кµігµлээн тэІнээ±ин булбакка, Настя
µірµµтэ сµрдэннэ. Бултаабыт балыктарын µілэ
охсон остуолларга тар±аттылар. Кырдьа±астар
эдэр саастарын эргитэн, эрчим бі±і ылан,
астыныы бі±інін дьиэлээтилэр. Оттон эдэрдэр самаан сайын µрµІ тµµнµгэр куустаран,
µІкµµ-битии аргыстанан, иґит-хомуос хомуйа
тµґµлгэ±э хааллылар.

ааннары аста-сапта ини, онно маннык
µлµгэр долгуйбата±а буолуо. Туох айылаа±ар
ыІырбытын таайа сатыы олордо±уна, кірсір
хоско оройуон сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ Долгунов киирэн кэллэ. Намыыны кірін, илиитин
ууммутунан уун-утары хардыылаата:
— Максим Титович, дорообо! Хата,
кэлбиккин дуу? Чэ, киириэх, Иван Фомич
кэтэґэн олорор.
МаарыыІІаттан салла кірі олорбут
сабыылаах аанын, Долгунов бэрт чэпчэкитик сэлэйэ баттаат, Намыыны иннигэр
уктан, «пиэрибэй» хоґугар киирэн кэллилэр.
Уґун остуол тібітµгэр тіліпµінµнэн кэпсэтэ олорон, Иван Фомич дьон киирбитигэр
илиитин биэрэн, илии тутуґан дорооболосто
уонна олоппостору ыйан, олороллоругар
кірдісті.
— Пётр Саввич, ити боппуруоґу сарсыІІы
совхоз дириэктэрдэрин кытта буолар селекторынан мунньахха быґаарсыахпыт. Чэ, сіп.
Туруупкатын иннигэр турар элбэх
тіліпµіннэртэн биирдэригэр саба уурда. Эргийэ баттаат селекторын кнопкатын баттаат:
— Муся, µс чэйдэ... — диэтэ. — Уолаттар,
кофе иґэ±ит дуу?
— Суох.
— Чэ, оччо±о µс хойуу µµттээх чэйдэ
бэлэмнээ эрэ.
Иван Фомич пиджагын устан кириэ
ґилэтигэр иилэ бырахта, дьонун батыґын
наран, тµгэх хоско киллэрэн тирии дьы
бааІІа олорто. Бэйэтэ моонньун бобо тута
сылдьар хаалтыґын устан ырбаахытын µіґээ
тимэхтэрин тілірµтµннэ. Холодильниктан
коньяк уонна µс µрµµмкэ ылан, дьыбаан иннигэр турар кыра остуолга уурталаата уонна
утары турар кириэґилэ±э олорунан кэбистэ.
«Хаалтыґа суох» кэпсэтии буолаары гынна
диэн, уруккута тойон киґи буолан, Намыын
арыый уоскуйда.
— Максим Титович, хайа, доруобуйа
хайда±ый? Таґыттан кірдіххі, µчµгэй а±ай
быґыылаах. ДойдуІ мµіттээх салгына
туґалаабыт кірµІнээх.
— Кырдьык, дойдубар тахсан быдан тубустум.
Сэкирэтээр кыыс нэлэгэргэ чэйдэрин
кытта кэмпиэт, бирээнньик уонна кыра сокууска киллэрдэ. Иван Фомич µрµµмкэлэргэ
коньягын кутуталаата.
— Иннокентий Петрович, Максим Титовичка дьыала сµнньµн быґаардыІ дуо?

***
Намыын бастакы сэкирэтээр кабинетын аанын улаханнык долгуйа кірі олордо.
Онноо±ор буолуох тириинэн тиириллибит
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— Суох буолла±а дии, бу манна приёмнайга эрэ кірµстµбµт.
— Оччотугар маннык. Максим Титович,
улаханнык уолуйума, соґуйума. Эн тускунан
биґиги манна барытын истэн-билэн олоробут.
Бастатан туран, бу µрµµмкэни эн доруобуйаІ
туґугар кіті±ін кэбиґиэ±иІ.
Намыын охсуґуннаран, баґыыбалаан
баран, µрµµмкэтин остуолга уурбутун кірін,
Иван Фомич:
— Хайа, до±оор, Максим Титович, оттон
доруобуйаІ туґугар?
— Иван Фомич, мин эмиэ приём бі±інµ
оІорбут киґи буоларым быґыытынан, бу
барыта ис сµрэхтэн тахсарын билэн туран,
итии-истиІ кірсµµІ, иґирэх тылларыІ иґин
улаханнык махтанабын уонна бырастыы гынаргар кірдіґібµн. Бу кэлиІІи кэмІэ олохпор туохтаа±ар да±аны сµдµ оруолу доруобуйа
оІорорун биллим. Онон «доруобуйам туґугар»
доруобуйабын буортулуохпун ба±арбаппын.
— Дьэ, хайдах да±аны диэбитиІ иґин
оруннаах, µчµгэй тыллар. Чэ, оччо±о µгµґµ,
элбэ±и кэпсэппэккэ эрэ, быґата, маннык.
Бу билиІІи биґиги олохпутугар уларыта
тутуу бара турар. Јссі да±аны улахан уларыйыылар тахсыахтара. Онон бу дьон-норуот
санаата-оноото уларыйар, тула ыґылларто±уллар ыарахан кэмІэ сиргэ-уокка дьиІнээх
хаґаайынныы сыґыан уонна дьоІІо-сэргэ±э
кµµс-кімі, тирэх буолан тµмэ тардыы эрэ
йиллэринэн эйигиттэн тіріібµт нэґилиэккин
салайыаІ дуо диэн кірдіґіірµ олоробут.
БэйэІ да±аны кірі-билэ сырытта±ыІ, хайдах курдук ыґыллыы-то±уллуу баран эрэрин.
Уруккута оройуоІІа, республика±а тиийэ биллибит нэґилиэкпит киґи хара±ар биллэрдик
кэхтэн эрэрин. Эґиги эрэ нэґилиэккит буолбатах, оройуон бµтµннµµтэ диэххэ сіп. Дьэ,
манна µчµгэй салайааччы, норуот тардыґар,
итэ±эйэр киґитэ наада. Маны барытын
ырытан, ыйааґыннаан кірін баран, итинник быґаарыыга кэллибит. Урукку µлэ±инэн
да±аны µрдµкµ органнар куґа±ана суох рекомендацияны биэрэллэр. Биир дойдулаахтарыІ
бары да±аны биґирииллэр.
— Иван Фомич, оттон мин тыа ха
ґаайыстыбатыттан олох ыраах киґибин уонна
бу доруобуйабын кіннірі тµґµім дии санаабытым.
— Максим Титович, итиннэ биґиги
эмиэ врачтары кытта сµбэлэспиппит, оттон
тыа хаґаайыстыбатын туґунан Иван Ильич:
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«Мин бэйэм дьаґайыам, кини миэхэ дьоммун эрэ ыспакка тµмэ тартар иккиэн µлэлээн
кірµі этибит», — диэбитэ. Чэ, уонна мантан
биґиги сµбэ-ама биэрэн кіміліґі олоруохпут
буолла±а дии.
Иннокентий Петрович бартыбыалыттан
кумаа±ылары таґааран сыымайдыы олорон:
— Арба да±аны, µнµр уруу бі±інµ ньиргиппит µґµгµт дуу? Оройуон иґэ туолбут,
ханна бар да, ол эрэ кэпсээнэ. Нэґилиэк
дьоно барыта сылдьыбыт курдук кэпсииллэр.
Ол кырдьык дуо?
— Наґаа бары да±аны буолбаталлар,
µксµлэрэ сылдьыбыттара быґыылаа±а. Бэйэм
да±аны соґуйбутум. Барытын ыччаттар бэйэлэрэ тэрийэн, µµннээн-тэґииннээн ыыппыттара.
— Иван Фомич, бу Максим Титович
кыыґа Марина Максимовна оройуоІІа бу
кылгас кэм иґигэр биллэр µлэґит буолла.
Ґлэтин таґынан ыччаттары кытта µчµгэйдик
ылсан µлэлиир. Улахан перспективалаах о±о
µіскээн эрэр.
— Маринаны билэн бі±і буолла±а. Биир
кэмІэ кабинетым аанын саппата±а.
Иван Фомич тугу эрэ санаан мµчµІнээн
ылла. Чааскылаах чэйин ньуосканан буккуйан
иґиэх курдук буолан баран тіттірµ уурда.
— Бу кµґµн оройуон тыатын ха
ґаайыстыбатын µлэґиттэрин уопсай сµбэ мунньахтарыгар, Иннокентий Петрович ійдµµрµІ
буолуо, арай биир эдэр нуучча кыыґа диэбитим
адьас уу сахалыы трибунаттан райкомнары,
биґигини, µчµгэй а±айдык кириитикэлээн «саайбат» дуо! Аны сарсыныгар µлэбэр кэлбитим,
кыыґым приёмІа киирээри кэтэґэн олорор
эбит. Бэ±эґээІІи бэтэнээски іссі кириитикэлээх ба±астаах, кэлэн биэрбиккин кэґэттэ±им
дии санаан ыІыран киллэрбитим кыыґым,
о±отук сэмэй да буоллар, оруннаах, дириІ
тµгэхтээх, халбаІнаабат позициялаах, ылыннарыылаах тыллаах-істііх киґи буолан та±ыста.
Онно эппитэ билигин да±аны кулгаахпар баар
курдук: «Эґиги, коммунистар, то±о кіні суолу эрэ тала±ыт? Иннигэр баар ділµґµін угун
курдары ааґар ыарыылаах буолбат дуо? То±о
ыарыыта суох, эргийэ барбаккыт? Син биир
тиийэр сиргитигэр тиийиэххит дии». Ити
тыллар улаханы толкуйдаппыттара. Тиґэ±эр,
били «кэґэтиэх» буолан баран, баґыыбалаан
ааныгар диэри атаарбытым.
— Дьэ, ол МаринаІ кэргэн тахсан сыбаайбалаабыта кэпсээн тірді, номох биґигэ
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буола сылдьар. Иван Фомич, мин билигин
исполкомнаахпын. Бу ааспыт нэдиэлэтээ±и
сводкалар уонна кэлэр кыбартаал былаанын
бырайыага, кірір инигин? Максим Титович,
чэ, кытаат, бииргэ µлэлээн кірµіхпµт буолла±а
дии. Чэ, мин бардым.
Долгунов киирбит аанын эмиэ тыаґа суох
сабан тахсан барда. Иван Фомич эмиэ кэпсэтии бµтэн эрэрин биллэрэн, коньягы кытта
µрµµмкэлэрин илдьэн угуталаата.
— Максим Титович, мин ааппыттан
Марина±а э±эрдэтэ тиэрдээр эрэ. ОройуоІІа
киирдэ±инэ миэхэ кэлэ сырыттын, бэйэм
э±эрдэлиэм. Буолла±а ити дии, биир эмиэ
кіміліґііччµлээх эбиккин, µґµін биир
нэґилиэги муоґалыыр инигит. БэйэІ да±аны
кірі-истэ, аа±а-билэ сырытта±ыІ дии. Манна
диэн эттэххэ, бу уларыта тутуу биґигини тµірэх
маска олорто быґыылаах. Хаґан ба±арар тµірэ
барыан сіп. Ол иґин дьоммутун-сэргэбитин
наґаа аймаабат соруктан олохтоох каадырдары
сыымайдыы сатыы сылдьабыт. Дьэ, онон, Максим Титович, тіріібµт нэґилиэгиІ, дьонуІсэргэІ туґугар ис сµрэххиттэн туруулаґан
кір. Нэдиэлэ бµтµµтэ нэґилиэккэр уопсай
мунньахха эйигин билиґиннэрэн кірсµґµµ
оІоруохпут. Ол кэнниттэн µлэ±ин са±алыаІ.
Билигин ити приёмнайтан анкета бланкатын илдьэ баран толороор. Чэ, нэґилиэккэр
кірсµіххэ диэри.

Тілі ыґыктара саарбах. Эйиэхэ туох эмэ баар
дуо? Иэґээ эрэ.
— Ити о±онньор итиннэ тугу эмиэ
ыймаІалата турарый? Сарыал, отой биэримэ.
Хайа, эґиги хайдаххытый? О±олор этэІІэлэр
дуо?
— Кыра уолбут ыалдьан білµµн аанньа
утуппата. Сарсыарданан арыый буолан, ити
утуйа сыталлар.
— Барахсаны, тымныйаахтаата±а буолуо. Сарыал, кэл киир, билигин чэйдиэхпит.
ДьонуІ утуйа тµстµннэр. Хата, о±олорбор
барыанньа бэрсиэм.
— Кырдьык да±аны, Сарыал, киир. Оннук
баай эмээхсиІІэ элбэх буолуохтаах.
О±онньор «дьыала µчµгэйдэтэн» эрэрин
билэн, Сарыалы иннигэр укта о±уста. Эмээх
син дьиэ±э киирэн, остуол µрдµгэр олорор
куоскатын дьыбааІІа бырахта уонна остуолун
сууйан-сотон, аґын тардан чэйин кутуталаата,
хоґугар киирэн, иґит аІаара µрµІµ бэриэн
ньигин иґигэр уктан тахсан, о±онньорун иннигэр остуолга уурда.
— Уґун кµнµ быґа сулуйуоІ, иґэр буоллаххына, ситэри ис.
— Оо! Ол иґин да±аны, эмээхсиним
сыыґын тµірт уон сылы быґа таптыыбын.
Маны ба±ас Сарыал биґиги ір гыммат буоллахпыт.
— Баґыыба, Влас Георгиевич, миэхэ
кутума.
— Оттон, саатар, биир µрµµмкэни,
— Чэ! Чэ! Ґінэ-кµрдьэ±этэ суох дэлбэри
йэр буоллаххына, бэйэІ дэлбэрий! Испэт
киґини сутуйума! Эбэтэр а±ал, тіттірµ ууруум!
— С і п , і й д іі т µ м . Б э й э м д а ± а н ы
дьаґайыам.
— Сарыал, эґиги быйыл манна кыстыыгыт дуо?
— Дьэ, билбэтим. Нам... Максим туох
диир? Куораттаа±ы дьиэтигэр кыстатыах курдук этэр этэ.
— Оттон бэйэлэрэ?
— Кэргэнэ арахсан, быйыл дойдутугар Рост овтаабыта. Бэйэтэ кыыґынаан
дэриэбинэ±э ийэтигэр бааллар. Марина кэргэн
тахсан, билигин туспа олороллор.
— Мариша кэргэн тахсыбыта даа? Бириэмэ кырдьык ырааппыт эбит. Оттон µірэ±э?
— Кэтэхтэн µірэнэр. Аны саас бµтэрэр
быґыылаах. Онон Маринаны кэлэригэрбарарыгар иччитэх дьиэ±э киллэримээри,
биґигини баар гына сатыыр. Биґиэхэ син

***
Сарыал дьонноро утуйа сыталларын
уґугуннарымаары, аргыый тыаґа суох таІнан
таґырдьа та±ыста. Табахтаары сиэбин туттан
кірді, таба±а дьиэ±э хаалбытын биллэ да,
тіннін киирбэтэ. Халлаан лаппа сырдаабыт.
Былыттаах буолан, кµн кістµбэт. Арааґа ардаары гыммыт быґыылаах диэн саныы-саныы,
Сарыал кіґµйбµт этин уґугуннаран турникка
тиийэн ірµтэ тардыаланна.
— Сарыал, хайа, ханна бараары бачча эрдэ
турдуІ? Бµгµн ірібµл кµн буолбатах дуо?
Сарыал ыала о±онньор кэлэн, олбуоругар
ійінін турарын кірін, утары хаамта.
— Ээ, Влас Георгиевич, µтµі сарсыарданан! Оттон эн то±о эрдэлээтиІ?
— Дорообо! Сарыал, дорообо! Ґтµі сарсыардатын билбэккэ турабын.
— Ол эмиэ то±о?
— Бэ±эґээ уолаттары кытта аґары субуоталаан кэбиспиппин. Ханна эрэ хаґаастаах этим
да, сатана эмээхсинэ харайбыт быґыылаах.
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биир. Мантан сылдьарга арыый ыраах буолуо,
арай.
— Бу таах олорор о±онньор, оттон, бачча туґалатан баран, ити гарааґын ситэрэрэ
буоллар, аны кыґын таґыа этэ буолла±а дии.
Быйыл, дьэ, нус-хас кыстыыр инибит, сылытыыбыт оІоґуллан. О±обут Сарыал, биґигини,
бу кырдьа±ас дьону, улаханнык абыраатыІ.
Хас кыґын аайы ханан тэґэ баран тоІобут
диэн куттал бі±інін кыстыырбыт. ТаІара
кімітµнэн баччааІІа диэри кэллибит. Эчи,
турбабыт кістµбэтэ, сыаната диибин диэн.
Хата, ыалбыт Максим хаґаастаах буолан. Уонна биґиэхэ ким буор босхо оІорон биэриэй.
Онон µтµі µтµінэн тілінµіхтээх буолла±а
дии. Максим да±аны даачабын кіріллір диэн
биэрээхтээтэ±э. Бэйэтэ ыраах бара сырытта
дуу? Јр кэмІэ отой кістµбэккэ буолан баран
кіґµннэ дии.
— Ээх, ыраата сырытта.
— Ол иґин да±аны хотуна кірµлээбит
эбит дии. Сотору-сотору манна бырааґынньык
бі±і. Ол аайы биґиги «харабыллар» тэІІэ
бырааґынньыктыыбыт. Ол бэйэлээх харах
баайан, айах бµілээн, кэґиитэ суох кэлбэт
буолла±а дии. Ол аайы «биґиги» иннигэркэннигэр илим-салым тµґµµ. Ити барыта
µчµгэйинэн а±аабатын сэрэйэр этим.
— Бэйэлэрэ сылдьаллара туох буолуой.
Туора киґи сылдьыбата, алдьаппатылар, халаабатылар да±аны бµттэ±э дии. АтыІІа мин
туохха кыґаныахпыный. Оннук буолбат дуо,
Сарыал?
— Оннук. Чэ, бээ, баґыыбаны кытта мин
тахсыым дуу. Дьонум хайаатылар буолла?
— Сарыал, тохтоо эрэ. Ыл, «сыыдамсыйбыт» о±онньор боппуолдьаттан киирэн, биир
бааІка отон барыанньатын таґаар эрэ...
— ХаґааІІы барыанньа±ын эттиІ буолла? Ханан баарый?
О±онньор боппуолдьа иґиттэн ыйытар
саІата бµтэІи ба±айытык иґилиннэ.
— УІа диэки кір! Бэ±эґээ уурбутум!
— Мэ, бу дуо?
Эмээхсин о±онньоро биэрбит бааІкатын
бэриэнньигинэн сото-сото, Сарыалга туттаран
кэбистэ.
— О±олор сиэхтэрэ. Бу µнµр отоннообуппут. Отон буспут, баар буолуох быґыылаах.
Хайа, о±онньоор, ханна тµґэн хааллыІ? Тахса
о±ус!
— Бээ, тохтоо, манна тугу эрэ µктээн
турабын...

— Абаккабыын! Миискэлээх барыанньам
тобо±ун ата±ар кэтэн турар буолбаат, сараґын
уола!..
Сарыал дьиэттэн тахсан, кµµлэ аанын
сабан эрдэ±инэ, дьиэ иґигэр эмээхсин саІата
аймана хаалла.
***
Даайа уола, оло±ор табыллыбакка, кэргэниттэн арахсыбытыттан хомойдор да±аны,
Махсыым манна нэґилиэк сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ буолан дойдутугар хаалар буолбутуттан µірµµ бі±і буола сылдьар. Хаґан
да±аны мунньахтарга сылдьыбат бэйэтэ, бу
сырыыга нэґилиэк уопсай мунньа±ар кулуупка бара сылдьыбыта. Кулууп иґэ лыык
курдук, эдэрдиин, кырдьа±астыын дьон бі±і
мустубут этэ. Сцена±а уґун остуолга, райком
бастакы сэкирэтээрэ, райсовет бэрэссэдээтэлэ,
оройуон тутаах тэрилтэлэрин салайааччылара,
оройуон сэбиэтин депутаттара мустубуттар этэ.
Мунньа±ы Уйбаан Ылдьыыс кылгас киирии
тылынан аґан баран, нэґилиэк, отделение
µлэтин-хамнаґын туґунан билиґиннэрбитэ.
Ол кэнниттэн оройуон тойотторо биир-биир
туран, эмиэ µлэлэрин кэпсээбиттэрэ. Даайа
кэтэстэ±инэ наґаа ір кэпсээбиттэрэ. Ол
былаґын тухары кини Махсыымын туґунан
тугу да±аны саІарбатахтара. Арай райком бас
такы сэкирэтээрэ тµмµк тылыгар:
— Эґиги нэґилиэккитигэр, барбыт
нэґилиэк сэбиэтин бэрэссэдээтэлин оннугар,
нэґилиэк общественноґын уонна биирдиилээн дьону кытта кэпсэтиґэн баран, бэйэ±ит
уолгут Максим Титович ананна.
Эмискэ саала иґэ ытыс тыаґынан ірі
оргуйа тµстэ. Ханна эрэ ыччаттар ортолоругар
«ураа!» хаґыы иґиллэн ааста. Онно-манна
«маарыІІаттан мантан са±алыах баара»,
«оройуоммут тойотторо син биирдэ киґилии
толкуйдууллар эбит», «дьэ, оннубутун булар
инибит» диэн саІалар иґилиннилэр. Иван
Фомич уруккута буоллар, итини истэн, ба±ар,
атыннык саІарыа эбитэ буолуо. Бу сырыыга,
мµчµк гынан баран:
— Ити эппиттэрин курдук, уларыта
тутуу оройуон тойотторун эмиэ атыннык
толкуйдатар буолла. Уларыйыы тойотторго
эрэ буолбатах, хас биирдиибитигэр буо
луохтаах. Онон саІа сэбиэт бэрэссэдээтэлин
іссі тігµл э±эрдэлээн туран, µлэтигэр улахан
ситиґиилэри ба±арыа±ыІ уонна тылы киниэхэ
биэриэ±иІ.
71

Кўрўлгэн - 2010-2

проза
Ытыс тыаґа у±араабытын кэннэ Намыын
трибуна±а та±ыста.
— Нэґилиэгим дьонугар уонна, чуолаан,
Иван Фомичка уонна Иннокентий Петровичка
итэ±элгит иґин улахан махтал! Олох соґуччу
ба±айы буолла, тµµлбэр да±аны баттаппата±ым.
Эрэлгитин тµґэн биэрбэт гына µлэлээн
кірµіхпµт. Бары бииргэ буоллахпытына тугу
эрэ ситиґиэхпит. Сарсын то±ус чааска бары
нэґилиэк депутаттарын, тэрилтэлэр салайааччыларын, хонтуора±а бастакы сµбэ мунньахха
ыІырабын.
Даайа уолун нэґилиэгин дьоно ірі
кµргµімµнэн итиитик кірсµбµттэриттэн
хара±ын уута ыгыллан тахсыбытын былаатын
тібітµнэн сотто олорбута. Махсыым тойон
буолбутуттан буолбакка, кини бу ібµгэлэрин
сиригэр, тіріібµт тµілбэтигэр тіннµбµтµттэн
ийэ сµрэ±э µірэн эрдэ±э.
Кини арай бииргэ ситэ-хото µірэнэ
илик, ол сиэнэ Марыына, кэргэн тахсан,
атын дьиэ±э кіґін барбыта. Санаатыгар
киэґэ аайы µлэтиттэн кэлиэ диэбит курдук
кэтэґэр. Кіспµтэ син ыраатта да±аны да, икки
сылы быґа эн-мин дэґэн, атах тэпсэн олорбут кыыґын ахтыл±ана билигин да±аны ааґа
илик. Эмиэ буоларын курдук, кыыґын санаан
кэллэ±инэ, хайа да диэки барарын билбэт курдук биир сиргэ тэпсэІнии турар буолааччы. Бу
да сырыыга онтукайыттан тілі туттарбакка,
сонньуйан ылла. Былаатын санныгар быра±ан,
таґырдьа тахсан иґэн, кµµлэтин аанын аспыта, киґи кµлµгэ барыйан турарыттан соґуйан
ходьох гына тµстэ.
— Ийээ, соґуйума, бу мин Ньургуммун.
— Хата, хайалара кэлэн турар диэн
соґуйдум. Хайа, тоойуом, ханналаан иґэ±ин?
Ыл, киир эрэ, сэґэргии тµґэн аас.
— Тыабыттан. Манна кыра ол-бу наадалардаах этим. Убайым Махсыым суох дуу?
— Ол киґи тойон буолан, биир сиргэ
олорбот. Сарсыарда эрдэ оройуоннаабыта.
Киниэхэ наадалаах буоллаххына, киэґэ хойутуура буолуо.
Даайа чаанньыгар уу кутан а±алан, гаас
оґо±ун µрдµгэр уурда.
— Тоойуом, ыл эрэ, бу тэриллэрин уматан
кулу. Сорох киґи сатаан µірэниэ суох. Бары
хайгыыллар да, хата, мин тµргэнник кипэтиилньикпэр эбэтэр билииккэбэр сµµрэбин. Син
умайда±ына, ол гынан баран, буґарарынан
µчµгэйэ сµрдээх курдук.
— Дьон гааґынан туттубуттара ыраат

та дии. Оттон эн хайдах саІатык курдук
этэ±ин?
— Бу дэриэбинэ±э маннык оґох аан
бастаан бу биґиэхэ кэлбитэ. Махсыым куораттан таґааран туруорбута. Дьэ, бары сонун
оІостон, кірµµ-истии, кэлии-барыы бі±іті
буолбута. Элбэх киґини чэйдэппитэ. Мин куттанан чугаґаабат этим. Сайын аайы бэйэлэрэ
та±ыстахтарына тутталлара. Ону ити сайын ампаарын хомуйа сылдьан киллэрбитэ. «Тутун»,
— диэбитэ да, хата, бу киґитэ µірэниэ суох.
— ДьиІинэн олох боростуой ээ. Маны
маннык гынар ба±айыта.
Ньургун таґырдьа тахсан саґааІІа тымтык тыыран киллэрдэ. Биири уматан, гаас
оґо±ун уматта. Даайа эмиэ уматан кірді.
— Кырдьык да±аны судургу эбит. Сорох,
оттон испиискэнэн уматаары, илиитин салатаары сор бі±і дии. Ол иґин абааґы кірін
чугаґаабаппын. Дьэ бээ, µірэннэ±им буоллун.
О±ом кэлэн, хата, µірэтэн барда±ыІ.
— Мин ийэм эмиэ бастаан куттанан
умаппат этэ. Туруорбут дьон кумаа±ыны уматан
баран, умат диэбиттэрин аанньа, дьиэтин уоттуу сыґан, эмиэ чугаґаабат буола сылдьыбыта,
эмиэ тымтык оІорон биэрбитим кэннэ, дьэ,
туттар буолбута. Кэлин испиискэнэн да±аны
уматар буолбут этэ.
— Ол ийэІ билигин ханнаный?
— Билигин суох. Сэ... Ээ, армия±а сырыттахпына кэлэрбэр тиийбэккэ ыалдьан
аттанаахтаабыт этэ.
— Барахсаны. Онон эн бииргэ тіріібµт
туох аймах-билэ дьоннордооххунуй?
— Бииргэ тіріібµт суох. Бу турар бэйэм
чороІ со±отохпун эрэ. А±абын бу диэн билбэтим. Оттон ийэм аймахтара дойдубар Амма±а
син бааллар.
— Оттон дойдугун ахтыбаккын дуо?
— Ахтыбытым иґин, онно тиийдэхпинэ
санаам оонньоон, сµгµн батан сылдьыбаппын.
Ол иґин бу бэйэм бэйэбиттэн кµрэнэн бэйдиэ
сылдьабын.
Даайа миинэ сылыйан, чэйэ оргуйа
охсон, ыалдьытын аґатаары, остуолун бэлэмнии сырытта.
— ХаґааІІа диэри маннык сылдьыаххыный, оттон дьиэ-уот туттан, олоххун оІостуо
эбиккин дии.
— Оннук этэ да, ким миэхэ чугаґыай,
хагдаІ эґэлии хара тыаны хахха оІостубут
киґиэхэ.
— Ол барыта бэйэ±иттэн тутулуктаах
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буолаахтаата±а. Чэ, кэл, олорон итиитэ киллэр,
аанньа аґаабакка да±аны сылдьаахтаата±ыІ.
Тінніргір таарыйаар эрэ, алаадьы сыыґа
астаан биэриэм.
— Алаадьыны бэйэм да±аны астанааччыбын ээ.
— Чэ, оччо±о лэппиэскэ оІоруом. Манна
бэкээринэ алдьанан, килиэп кэлбэтэ±э хас да
хонно.
— Эдэрдэр хайдахтарый? Ханна олороллоруй?
— Хоту дэриэбинэ±э Бииктэр убайын
урукку дьиэтин сіхсµйэн, онно кіспµттэрэ.
Иккиэн µлэбитигэр чугаґыыбыт диэн ааттаабыттара да, туспа олоруохтарын ба±ардахтара.
Эмиэ да сіп ээ. Ыал буолан баран, хайдах
туспа дьону кытта дьукаахтаґан симиллиэхтэрэй. Иккиэн да±аны µлэ±э баттата сылдьаллар.
Марыына, пиэрмэ хотуна буолан, кыстыкка
бэлэмнээн, хотонун ірімµінµн айдааныгар
сылдьар. Јрімµінµгэр «хара» омуктары биэрэ
сатаабыттарын ылбакка, маннаа±ы бэйэтин
тутуутун уолаттарынан оІорторо сылдьар.
Олоругар тутуутун матырыйаалын сµгµн биэрбэккэлэр, µіґэнэн-алларанан сµµрэн син
бµтэртэрэн эрэр. Бииктэр икки тойоІІо
иккиэннэригэр «сµµрэр» буолан эмиэ адьас
солото суох. Оройуоннар МахсыымІа массыына аныахтаахтар µґµ, онуоха диэри ол
иккиэннэрин таґар.
— Оннук бі±і буолла±а. Ааспыкка Махсыым: «Тыа±а сылдьар киґи о±олорго дьиэ
буолар маста кірі сылдьаар эрэ», — диэбитин
суулларан бэлэмнээн сытыарабын. Биир эмэ
кµн чіміхтµµ тахсыа этилэр. Аны матырыйаал
ларын маґын бэлэмниэм этэ. Убайбар итини
этиэхтээх этим.
— Хайа, тоойуом, наґаа µчµгэй сонуннаах
эбиккин буолбат дуо. Тыый, до±оор, тугун
µчµгэйэй! О±ом Марыына, иґиттэ±инэ, тіґі
эрэ µірээхтиир. Аата µчµгэйин, о±олоор! Тоо
йуом, Ньургун, хайдах да±аны махтаныахпын
билбэккэ олоробун. Арай биир ыйдаах биэнсийэм баар ону ылыаІ буолаарай? Соро±ун
тіґі дииргинэн Махсыым тілµі буолла±а.
— Кэбис, ийээ, инньэ диэмэ. Хата,
мин бэйэм эґиэхэ махтаныахпын ба±арабын.
Армия±а барарбар ийэм эрэйдээх имэрийэнтоморуйан, сыллаан-уураан истиІ-иґирэх
тылларынан ал±аан ыытыа±ыттан ыла хас сыллар аастылар, ол тухары µтµі тыллаах сылаас
сыґыаны билбэтэх киґиэхэ арай эґиги эрэ
біґµйбµт сµрэхпин истиІ сыґыаІІытынан
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сылытан ириэрдигит, бµрµллэн бµтэн эрэр
дууґабын хамсаттыгыт. Онон, хата, бэйэ±итигэр
улахан махтал буолуохтун.
— Оттон мин эн тускар туох да±аны улаханы оІорбуппун ійдіібіккі турабын дии.
— Киґиэхэ улахан наадата суох эбит.
АІаардас биир истиІ кірµµ, ба±ар, тарбах
тібітµнэн таарыйыы да±аны, олоххор улахан
оруолу оонньуурун мин манна биллим.
Ньургун чэйин иґэн бµтэрэн, бµппµтµн
биллэрэн, чааскытын бµлµµґэтигэр умса уурда.
— Хайа, тоойуом, бµттµІ дуо? Эбии миин
испэтиІ дии. Ыл, саатар, чэйдэ кутуум. Бу
µлµгэр ыарахан µлэ±э сылдьар киґи аґастаах
со±ус буолуо эбиккин.
— Тоттум, тоттум, ийээ, улахан баґыыба.
Ґлэлииргэ элбэ±и аґыыр наадата суох,
тіттірµтµн сыылба буола±ын. Ол кэриэтэ бириэмэтинэн µссэммит ордук. Бээ, мин барыым. Онно-манна сылдьардаахпын. Тіннірбір
таарыйыам, ба±ар, Махсыым эрдэлиэ.
Ньургун уулусса±а тахсан, сµгэґэрин
сµгэн, тµннµгµн аннынан ааґан иґэрин Даа
йа — бу эмиэ оло±ун суолун булбакка муна
сылдьар киґини — аґына кірін хаалла.
***
Марина, сайылыктарын кіґіртіін,
кыстыкка киллэртээн, оннуларын булбуттарын кэннэ, µлэґиттэригэр ірібµл кірдіірµ,
хонтуора±а Уйбаан Ылдьыыска тахса сырытта.
— Марина Максимовна, хата, бэйэІ
кэллиІ дуу? Бу, дирекцияттан тиритэнхорутан кэлэн олоробун. Тоойуом, Марыына,
эйигин управлениелар оройуоІІа ылаарылар
туруорса сылдьаллар эбит. Биэрбэппин диэн,
этиґии бі±інµ этиґэн кэллим. Ону туох дии
саныыгын?
— То±о оччо µлµгэр миэхэ наадыйбыттарый? Мин манна дойдубар µлэлиирим бэйэбэр
ордук. То±о бэйэбиттэн ыйыппатылар?
— Ґчµгэй кэскиллээх µлэґит µрдµін наада дииллэр. Зосим Петрович бэйэтинэн киир
бит. «ХараІа хотоІІор хам баттыы сылдьаары
гына±ын дуо?» — диир. «ХараІа хотонноох
эрдэхпитинэ, улахаІІа уурбакка гынан баран,
билигин «сырдаабытын» кэннэ, дьэ, кэлэн
санааІІыт, «сырдаппыт» киґибин ылаары
гына±ыт дуо?» — диэн иннибин биэрбэтим.
«Эн эрэ хотонуІ хараІа буолбатах. ОройуоІІа
хараІа хотон элбэх», — дииллэр. «Ок-сиэ!
Ол хотоннору мин кыыспынан «сырдатаары»
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гына±ыт дуо? Онно миэстэтигэр бэйэтигэр
«сырдатааччылары» иитэн таґаартааІ. Бастаан, µлэ±э ыларбар ким эрэ: «Ол µірэ±э суох
киґини специалист оІороору гына±ын дуо?»
— диэбиттээххит дии, ол былдьаґар киґигит
билигин да±аны µірэ±ин бµтэрэ илик, истиэххин тиэтэй», — диэтим. Инньэ гынан: «Иван
Ильич, манна сатаан кэпсэтиэ суохпут, атын
сиргэ кэпсэтииґибит», — диэн саанан барда.
Чэ, ханна да±аны кэпсэттин, онно наадыйан эрэбиэн. О±онньор тириитэ халыІ со±ус
буолуохтаа±а.
— Иван Ильич, син биир тµмµк тыл миэхэ буолуо, онон санаа±ын мээнэ тµґэримэ.
— Хата, инньэ диэ. Марина, туохха кэлбиккин бµтэйдии сэрэйэн, билэн олоробун.
Бу ірібµлµ туґанан, тµірт кµн ірµµр буоллубут. Дириэктэр бирикээс таґаарда. Оттон эн
солбудаґыІІын быґаардыІ ини?
— Быґааран. Эттибит да±аны да, оскуолалар тахсаллар. Иван Ильич, оттон эн хантан
биллиІ, мин туох наадалаах кэлбиппин?
— Биґиги салайааччылар, Марина,
µлэґиттэрбит тугу саныылларын, тугунан
тыыналларын, туох кыґал±алаахтарын адьас
бэйэбит курдук эппитинэн-хааммытынан билиэх тустаахпыт. Оччо±о эрэ биґиги норуоту
ыйан-кэрдэн, салайар кыахтанабыт. Инньэ
гымматыІ да±аны, эйигиттэн µчµгэй туолкалаах салайааччы тахсыбат. Дьон-сэргэ аанньа ахтыбат киґитэ буола±ын. Ити салайааччыга биир
халбаІнаабат ирдэбил буолар. Ити биир. Аны...
Мария Семёновна баар быґыылаах дуо?
— Анараа хоско баар этэ, соторутаа±ыта.
— Ыл, баґаалыста, ыІыр эрэ.
Марина тахсыбытын кэннэ бартыбыалын
аґан, кумаа±ыларын таґааран, соро±ун остуолугар уурда, соро±ун сейфэтин аґан угуталыы
турда±ына, Марина Мариялыын киирэн кэллилэр.
— Иван Ильич, дорообо! Хайа, бара охсон
кэллиІ?
— Маша, дорообо! Ээ, бу саІа кэллим.
Управлениелар киирбиттэр. Клара Сидоровна
бу эйиэхэ туох эрэ кумаа±ытын ыытта. БµіккэІ
оройуон эдэр ветеринардарын иґигэр куґа±ана
суох кірдірµµлээх иґэр µґµ. Кытааттыннар
диэтэ. Уонна диэ.
— Э-ээ!
— Маша, бу Марыынабыт быйыл дипломнайа дии. Онон µірэ±эр киириэн-тахсыан
олуґун диэн ба±арар буолуохтаах, ону учуоттаан, ірµс суола баарына, ірібµлµн арыый

уґата тµґэн биэрээрибин. Дьэ, ону эн, «хотон аармыйатыгар» хотуннарын суохтаппат
гына, солбуйуоІ дуо диэн, бу Марыыналыын
кірдіґіірµ, сµґµіхтээх бэйэбит сµгµрµйэн
турар быґыыбыт.
— Сµгµрµйэн і±µллµІ, і±µллµмэІ, Марыынабын солбуйуу бі±і буолла±а дии.
— Итинтэн атын эппиэти эйигиттэн
кµµппэтэхпит. Уонна диэ.
— Э-ээ!
— Маша, дьиэлээн иґэн, биґиэхэ киирэн ааґаар эрэ. Ынахпыт туох эрэ буолбут,
до±олоІнуур. АІаар кэлин ата±ар кыайан
µктэммэт буолбут. Эмээхсиним Сэмиэнэбинэ±э
этээр диэбитин, хата, ити эттим дии.
— Хата, иґиттим дии. Сіп, таарыйыам.
Марина соґуйбута ааспакка, тылыттан
матан, хайыыр да±аны кыа±а суох буолан, Уйбаан Ылдьыыґы утары кірін туран, тібітµн
быґа илгиґиннэ уонна ытыстарын тµіґµгэр
тутан баран, икки илиитин нэлэс гынна. Биир
дэрэ эмиэ саІата суох илиитинэн сапсыйан
кэбистэ.
Марина дьиэтигэр дьиэрэІкэйдээн эрэ
кэлбэтэ. Киирбитэ, Бииктэр кэлэн, ас сылытан
тµбµгµрэ сылдьар. Киниэхэ моонньугар ыйаас
та тµґээт, иэдэґиттэн уураан ылла.
— Витя, бµгµн уонна ханна бара±ын?
— Суох быґыылаах, массыынабын
кірµнэр инибин. Тµірт кµн ірµµр буолбут
µґµбµт дии.
— Мин тµірт эрэ кµн буолбатах, бµтµн
уон кµнµ быґа ірµµбµн. Иван Ильич бµгµн
улаханнык соґутта, до±оор.
— Ол хайдах?
— Мин тугу санаан тахсыбыппын барытын таба таайда. «Туох диэри гынаргын
барытын сэрэйэн, билэн олоробун», — диэн
соґутта. Ґірэхпэр, куоракка киирэ сылдьыахтаахпын эІин олох кірі олорор курдук эттэ,
ол иґин бэйэтэ уон кµнµ кіІµллээтэ.
— Кырдьык, Уйбаан Ылдьыыс оннук
киґи. Ардыгар миигин эмиэ соґутааччы.
— Оччо±уна, ханна да±аны барбат буоллаххына, киэґэ эбээлээххэ бара сылдьабыт дуо?
— Эбиэттээн баран, гараажка тахсан
кірµнµім, ол кэнниттэн барыахпыт.
— Мин эмиэ хонтуоранан, хотонунан
сылдьардаахпын.
Иккиэн астарын бэлэмнээн аґыы олордохторуна, тµннµгµнэн Бадаа Бааска кµлµгэ
элэІнээн ааста. Сотору таґырдьа атах тыаґа
кэлэн, дьиэ±э киирдэ.
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— Ыаллар, дорооболоруІ! Хата, Бииктэр
баар эбиккин дуу? Дьэ, доо, абыраа эрэ! Эмээх
симмин оройуоІІа балыыґа±а таґаарыах
эрэ. Маннаа±ы биэлсэр кыыс муІурдаа±а
быґыылаах диир.
— Хайыахпытый, барар буоллахпыт дии.
Заправщикпыт ханна баара буолла?
— Уматыгы антах мин бэлэмнээтим. Чэ,
мин тахса турдум, — Бааска уонна таґырдьа
ыстанна.
Бииктэр хап-сабар таІнан, саппыкытын
кэтэ олордо.
— Витя, ма±аґыыІІа сылдьан, килиэптэ
ылаар эрэ. Мин, эрдэ бµттэхпинэ, эбээлээххэ
бара туруом, онно кэлээр.
— Кэтэґээр, тиийиэм. Хаґан тіннірбµт
биллибэт буолла±а.
Марина харчылаах кумааґынньыгын
Бииктэр сонун сиэбигэр уга туран, аІаар илиитинэн кууґан ылан, уоґуттан уураан ылла.
***
Намыын µлэтин маІнайгы кµнµттэн
нэґилиэгэ тугунан тыынан, туох кыґал±а±а
ылларан олорорун салайааччы быґыытынан
ійдіібµтэ. Специалистар информацияларын
истэн баран, бэйэтин санаатын дьонугар биллэрбитэ.
— Дьэ, ити µлэ-хамнас туґунан
иґиттибит. Мин санаабар, ити манна буолбакка, Иван Ильич кабинетыгар иґиллиэхтээх
этэ. Ити сыыппаралар барыта отчуокка наадалаах кірдірµµлэр. Наада буолла±ына, итилэри да±аны дьоґуннаан ырытыахпыт. Манна
биґиги — нэґилиэкпит сµбэтэ, ійі-мэйиитэ,
илиитэ-ата±а, бас-кіс дьон — мустан олорорбут быґыытынан нэґилиэкпит тас кістµµтµн,
оло±ун-дьаґа±ын, µлэ хаамыытыгар туох
мэґэйдэр баалларын, ону туоратарга туох
соруктар баар буолуохтаахтарын сµбэлэґэн
дьµµллэґиэх тустаахпыт. Хас биирдии киґи,
о±отуттан о±онньоругар тиийэ, кыґал±аны
быґаччы бэйэбитигэр ылынан, ону туоратар
соруктаах µлэлиэх тустаахпыт. Олохпутугар
улахан уларыйыылар бара туралларынан ситимнээн, нэґилиэкпитин ыспакка, дьоммутунсэргэбитин сомо±олоон тµмэ тардыы сµрµн
сорукпут буолуохтаах. Хас биирдии µлэґит
олорор оло±о, µлэлиир миэстэтэ, санаатаоноото тубуста±ына эрэ µлэ кірдірµµтэ тупсара чахчы. Бол±омто ордук кырдьа±астарга,
кыамматтарга туґуланыахтаах...
— Биґиги да±аны µлэлээбэт буолбатах75

пыт. Отторун-мастарын тиэйэн, кыґал±аларын
кыччатан кірібµт да±аны да, хата, дьоммут
ірі барыах курдуктар. Кинилэр оннуларыгар
биґиги кыґанар курдукпут да±аны да, хата, сорох дьоммут буолуохтаа±ын курдук саныыллар,
ону оІорботоххут, маны тыыппатаххыт диэн
бэйэбитин соІнуох курдуктар.
— Бэрээдэк чааґынан олох мілтіітµбµт.
Барытын арыгы алдьатта. Ыґар, то±ор, алдьатар адьынаттанныбыт. Ыччаттар тугу да±аны
кэрэйбэт-харыґыйбат буоллулар. Ити саІа
физзаалбыт тµннµгэ-µілэґэ алдьанан, иґэ-таґа
уурайан, хам хатанан турар. Кулууппут эмиэ
биир оннук, иґэ-таґа кирдээх. Культуурабыт
µлэґиттэрэ бааллара-суохтара биллибэт.
Олохтоохтор Хортуоппуй Хобороос
диэн ааттыыр, о±уруот биригэдьиирэ Феврония Александровна, кырдьык да±аны улахан
кыґыл хортуоппуйга маарынныыр дьахтар,
бастаан, олорон эрэ, паапкатын уруучукатынан
сууралыы олорон, эмискэ ойон туран, бэйэтэ
бэйэтиттэн тэбиэґирэн этэн-тыынан киирэн
барда.
— Былаан, эбэґээтэлистибэ эккирэтиитигэр, ба±ар, дьону кытта µлэ кітµтµллэрэ
буолуо. Биґиги µлэбит оннук. Сахабыт сирин
кылгас сайынын баттаґа, бэриллибит былааны
толороору, айыл±алыын эрийсэн тахсабыт.
Техникабыт тиийбэт. Оº±уруоттар, биґиги,
тµірт тыраахтарбытыттан иккитэ алдьанан
тураллар. Саппаас чаас суох аатыран. Отчуттар
онтукайдарын-мантыкайдарын тулумайдаан
бµтэрэн эрэллэр, аны саас кіІдій кіхсµлэрин
эрэ кірірбµт буолуо. Аны билигин студеннар
хомуурга кімі±і кэлээри олороллор. Олору
олордор дьиэбит-уоппут быґаарылла илик.
О±уруот биригэдьиирэ олорбутун кірін,
оскуола дириэктэрэ Павел Степанович туран
кэллэ.
— Хас сыл, хас сырыы аайы биири эрэ
туруорсар буолан, сорох бу манна олорооччулары «надайыал» да±аны оІордум буолуо.
Бары да±аны бэркэ сэрэйэн, билэн олордохторо. Хаґыс да±аны сылбыт буолла, оскуолабытын ірімµіннээри, тутуу матырыйаалын
кірдіібµппµт. Онтукабыт то±о эрэ табыллыбат.
Эмиэ транспортан сылтаан. Саас — ыґыы,
сайын — от, кµґµн — хомуур, оттон кыґын
транспорт ірімµіІІэ турар аатырар. Биґиги
ааппытыгар эрбэтэр сиргэ мас тиэйэн киллэрэр
биир тыраахтар кістµбэтэ, дьэ, кыґыы. Тыраах
тардаахтар дииллэр быґыылаах. Онтукайдара
о±олору µірэтэргэ диэн анаан, совхозтар сыы
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йыллыбыт тыраахтары биэрбиттэрин оІостон,
дьиэ эрэ таґыгар нэґиилэ сырытыннарабыт.
Туох баар сааскы ыґыы, кµґµІІµ хомуур,
ыанньыксыт солбуйуута, уонна, оскуолата
суох буолбат. Бу тустаахтарга ыарахан суол.
Биґиги эмиэ туспа былааннаах µлэлээх дьоммут, онтукайбытын толоруохтаа±ар тіттірµтµн
кэґэбит, совхоз былаана туоларын туґугар.
Маспыт пилорама±а киирдэр, бэйэбит да±аны
дьаґаныа этибит.
...Намыын бары тыл этэн бµппµттэрин
кэнниттэн, саІата суох дьонун барыларын
эргиччи кірµтэлээтэ. Мустубут дьон, «биґиги
этэрбитин этэн бµттµбµт, дьэ, эн туох диир
эбиккин?» диирдии кэтэґэн, саІата суох
иґийэн олордулар.
— Туох итэ±эстэр баалларын бу кэпсэтии
ырылыччы аста диэххэ сіп. Итэ±эстэрбитинбыґа±астарбытын ійдіін таба кірірбµт олус
µчµгэй, ол гынан баран, биир да±аны тыл
этээччи ону туоратар туґугар тугу гынарын
эппэтэ. Бары тугу эрэ кэтиибит, ким туох диирин кэтэґэбит. Олохпут оннукка µірэппит —
ыйыы-кэрдии «µіґэттэн» кэлэрин кэтэґэргэ,
барыта бэлэмІэ олорорго. Ити, саппаас чаас
суох буолан, техникабыт турар диибит. Хаґан
ол министерство оройуоннарынан, оройуоннар
совхозтарынан, совхозтар отделениеларынан
тµІэтэр разнарядкаларын кэтэґэн олоробут.
То±о ону биґиги бэйэбит була сатаабаппытый?
Дьоммутун-сэргэбитин кыратык толкуйдуурга,
ыраа±ы кіріргі µірэтиэ±иІ. Атааннаґыы,
сэлээннэґии, сэнэґии, кэп туонуу баарын
тухары µчµгэй оло±у кірµіхпµт суо±а. «Бу миэнэ, биґиэнэ!» дии иликпитинэ нэґилиэкпит
тупсара ыраах суол. Бэйэбит тэлгэґэбит
иґиттэн ыраа±ы кірі µірэниэ±иІ, оччо±о
туох эрэ туґа тахсыа. Хас биирдии киґиэхэ
ба±атын, ыра санаатын кµідьµтµі±µІ. Итиннэ о±олор, ыччаттар ыра санаалара сырдык,
ыраас, киэІ ис хоґоонноох буолар буолуохтаах, ону ійдіін, олоххо киллэрэ сатыахха.
Кэлэр кэм кинилэр киэннэрэ буоларын
умнумуо±уІ, билиІІиттэн ол кэмнэрин
олохтуурга кыттыґыннарыаххайыІ. Онон
дьоІІутун-сэргэ±итин кытта сµбэлэґиІ, олохпут, быґыыбыт-таґаабыт тупсарын туґугар
туох этиилээхтэрин, санаалаахтарын тµмэн
мунньуІ. Ону барытын ырытан, сµбэлэґэн,
олоххо киллэрэргэ дьулуґуохпут. Олохпутун
биир киґи дьаґалынан буолбакка, барыбыт
сµбэбит кµµґµнэн тупсарыах кэриІнээхпит.
Онон аны биир нэдиэлэнэн бу кэмІэ мус

туохпут, онно элбэх сонуннаах кэлээриІ,
µчµгэй этиилээх киґи баар буолла±ына, илдьэ
кэлиэххитин сіп.
...Намыын µлэлээн-хамнаан истэ±ин
аайы улам µлэтигэр ылларан истэ. Били
куґа±ан µчµгэйэ суох буолбат диэбиккэ дылы,
оло±уттан уруккута сарбыллыбыт киґи салайара ыарахан буолуо дии саныыра, ол иґин,
ону туоратаары, бастакыттан, «кыладабыайдарым» диэн ааттаан, кырдьа±астарын кытта
ыйыталаґа, сµбэлэґэ µірэммитэ µлэтигэр улаханнык туґалаабыта. О±онньоттор урут совхоз
отделениетын хонтуоратыгар мунньустан, табах
буруотун быыґыгар µлэ±э кэтэр таІастарынан
киирэн ыаґахтаґар буоллахтарына, билигин сэбиэккэ таІнан-симэнэн, ордууланар
буоллулар. Олохтоохтор: «Аксакаалларбыт
мустубуттар, олохпутугар уларыйыы тахсаары
гыммыт», — дэґэн, µірэ-сонургуу кэпсэтэр
буоллулар. Нэґилиэккэ уларыйыы тахсан эрэрэ
киґи хара±ар чахчы быра±ыллар буолан барбыта. Бастатан, суол-иис оІоґуллан, дэриэбинэ
иґинээ±и сµрµн суоллар тупсубуттара. Хаґан
да±аны куурбат куоґаахтар кумах, буор кутуллан туолбуттара. Онноо±ор ферма таґынаа±ы,
«Кунаннар куталара» диэн, «µйэ-саас» тухары
норуокка кэпсэл буолбут бадарааны ыччаттар
бэйэлэрин кµµстэринэн суох оІорбуттара
нэґилиэккэ улахан сонун буолбута. Ыаллар дьиэлэрин таґын хомунан, ыраастаан,
дэриэбинэ иґэ биллэрдик сэргэхсийбитэ.
Кыаммат-тµгэммэт іттµлэргэ оскуола о±олоро
кіміліін хомуйбуттара-тараабыттара. Ол
буордарын о±онньоттор абырахтаан, кіннірін
биэрбиттэрэ. Кыраттан са±алаан, олохтоохтор
улахан хамсааґыны оІорон эрэллэрин оро
йуон салалтата тарба±ын быыґынан кірбіті±і.
НамыыІІа хайа сатанарынан сµбэ-ама, кµµскімі биэрбиттэрэ. Ол µлэлиир киґиэхэ улахан
ійібµл, тирэх буолбута. О±онньоттор да±аны,
бастаан, саІа сэбиэттэрэ тугунан «тыынарын»
билээри кэлэр-барар этилэр, онтон сэбиэттэрэ бэйэлэрин сэІээрэрин билэн, нэґилиэк
оло±ор кыттыгастаах дьон быґыытынан ааны
адьас саппат буолбуттара.
Бу да сырыыга кэпсэтии кµµппэтэх
іттµттэн тахсыбыта:
— Ити биґи билигин улахаІІа уурбат курдук буоллубут, µчµгэй балыктаах кµіллэрбит,
кууран-хатан, ба±ар, кірµµтэ-харайыыта суох
буолан буолла±а, дэлби эґиннилэр, кімµс хатырыктаахтара симэлийдэ. Былыр ібµгэлэрбит
кµілтэн аґаан-сиэн олорор буолан, Эбэлэрин
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кірір-харайар, биэбэйдиир этилэр. Балыгын
кµілтэн кµілгэ кіґірін, миэстэтин уларытан
уоталлара. Кµіллэр ууларын хоруу хорон,
быґыт быґан, хаатын таґымын тэІнииллэрэ.
КµґµІІµ муІха±а улахан тµґµлгэ оІорон, сирдойду иччитин ал±аан, уот оттон, сыт таґааран,
Эбэлэригэр бар±а махтал тиэрдэллэрэ.
Баґылай сиэбиттэн саппыйалаах хамсатын таґааран иґэн, атын сиргэ олорорун
ійдіін, тіттірµ угунна.
— Ити, эн а±а±ынаан Тииттиин итиннэ
дьарыгырар этибит да, кэлин киґим наґаа
ыарытыйар буолан, хоруу хорор, быґыт быґар
кыах суо±а, тэлиэгэлээх атынан балык эрэ
ыытарбыт. Ол иґин кµіллэрбитин чілµгэр
тµґэрбит киґи дуу диэн сµбэлэґэ кэлэн
олоробут. Бэйэбит балык µіскµµр µчµгэй
кµіллэрдээх олорон, атын нэґилиэктэргэ
сыІаланарбыт сµіргµ курдук. Киґи барыта эрэ
массыыналаах буолбатах, ыраах нэґилиэктэргэ
баран балыктаан кэлэргэ. Оттон манна бэйэбит аттыбытыгар баар кµіллэргэ сыар±алаах
атынан да±аны баран балыктыа этибит. О±о,
дьахтар, кырдьа±ас ітті кµґµІІµ туона±а кыттан, тіґілііх абыраныа этилэр?
— Ити Баґылай сіпкі этэр. Сааґын
тухары балыгынан дьарыгырбытын биґи,
кырдьа±астар, бэркэ билэбит. Ити билигин
оттуур алааґыгар Нуолдьа±аайыга кыракый
кµілµн балыга быстан биэрбэт. Сайын илимнээн, саас куйуурдаан, нэґилиэк дьоно балык
сэмсэлэнэн абыранабыт.
Миитэрэй Баґылай эппитин истэн кіхнэм буолла. Аттыгар олорор Баґылай бэргэґэтэ
тµспµтµн муостаттан ылан то±о эрэ остуолга
бырахпытын биирдэрэ туран эґэ охсон ылла.
— Онон ити улахан µс кµілбµтµн
Куо±астаа±ы, Мэхээс Бэрэтин, Куталаа±ы
сіхсµтэрбит оруннаах курдук. Дьон-сэргэ
абыранар суола. Сут дьылга нэґилиэкпитин
алдьархайтан быыґаабыт итилэр этэ. Ыара
хан кэммитигэр абыратары абыраттаран баран, киэр хайыґарбыт айыыта бэрт буолбат
дуо. Булчуттар уопсастыбалара итини ылсан
µлэлээтэ±инэ табыллыыґы.
— Сити буолла±ына... Бары да±аны ылыс
тарбыт? Билэр киґи Баґылай ыйан-кэрдэн
биэрдэр, хоруу хоруллар сирин нэґилиэк
кµргµімнµі да±аны этэ. Сити били тутуубут
уолаттарын да±аны соруйсубут киґи? Сити
буолла±ына... Быйыл тахсыылаахтык µлэлээн
соґуттулар дии. Урут итинник µлэлииллэрин
кірі илигим. Сити µлµгэрдээх улахан хотону
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оІорон, µлэ±э киллэрэр урукку кэмнэргэ суо±а
диэххэ сіп. Мин ійдµіхпµттэн наар сыл аайы
«ірімµін» диэн сабыта тутуллар хотон, сити
быйылгы «ірімµінэ» адьас саІаттан кэриэтэ
оІоґулунна...
Ити кэпсэтии кэнниттэн дьон-сэргэ
ылсан, сир лаппа тоІуор диэри быґыт уонна
кµіллэр икки ардыларыгар хоруулар сааскыга
бэлэмнэнэн бµппµттэрэ. Дьон бары санааларыгар саас кэлэрин кэтэґэр буолбуттара.
Намыын µлэтэ тахсан истэ±ин аайы бэркэ тартаран µлэлээн барбыта. Дьоно-сэргэтэ
ійµµллэрэ бэрдэ. Нэґилиэк олохтоохторо бары
да±аны — былыт кэнниттэн кµн тыкпытыгар
ыраас халлааны ахтыбыттыы кірсіргі дылы
— бары саІа хамсааґыІІа кіхтііхтµк ылсыбыттара. Онон дойдуга уларыта тутуу нэґилиэк
оло±ор улахан охсуута суох киирэн испитэ.
Намыын нэґилиэгэ оройуоІІа биир
бастыІнар ааттарыгар киирбитэ. Нэґилиэккэ
кэлии-барыы элбээбитэ. Уопут атастаґа
ааттаан, республика тµгэ±иттэн тиийэ кэлэр
буолбуттара. Бµтµн республика±а биллибит
нэґилиэк олохтоохторо іссі кµµскэ ылсан,
кіхтііхтµк µлэлээн-хамсаан барбыттара.
Дэриэбинэ±э саІа дьиэ элбээбитэ. СаІа тутуулартан бастакыларынан Мариналаах Бииктэр
дьиэлэрэ буолбута. Ити эмиэ нэґилиэккэ
биир саІа хамсааґыны киллэрбитэ. Марина
кµґµн µірэ±ин билсэ куоракка киирэн, суол
былдьаґыгар нэдиэлэ буолан тахсарыгар
дьиэтэ бµтэн, кыргыттар муостатын кыраас
калыы сылдьалларыгар тµбэспитэ. Соґуйуу
бі±інµ соґуйан, µірµµ бі±інµ µірэн, сі±µµ
бі±інµ сі±ін — хайдах буолуон билбэтэ±э.
Ити µлµгэрдээх сюрприґы бэйэтэ тилиннэрэн тэрийбит тутуутун уолаттара кі±µлээн,
атын ыччаттар ійіін, бэлэмнээн тоґуйбуттар
этэ. Ньургун маґы кыґан киэргэппитэ дьиэ
таґын уратытык тупсарбыта. Чугаґынан суох
сиэдэрэй дьиэ буолбута. Марина эрэ буолбатах, нэґилиэк олохтоохторо бары да±аны
соґуйбуттара. Кэлин да±аны бу бачыым саІа
эдэр ыалларга сал±анан бара турбута.
***
Ньургун рюкзагын сµгэн, спортивнай
суумкатын тутан тахсан, таґырдьа баар остуол
га уурталаата. Тіннін киирэн, µµтээнин
эргиччи кірµілээтэ. Остуолга турар чэйдээх
чаанньыгын таґааран сµікээтэ. Остуолугар
киллэрэн умса уурда. Тµннµк µрдµгэр бµк
тутуллан баран, мас хайа±аґыгар анньыллан
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турар тэтэрээти таба кірін, ылан сиэбигэр
угунна. Бу тэтэрээккэ тіґі маґы бэлэмнээбитин, тіґі мас тиэллибитин, тіґі уматык туттуллубутун суруммут этэ. Тахсан, аанын сабан,
дµлµІµнэн баттатан кэбистэ. Білµµн саІа хаар
тµспµт суолун устун, суумкаларын ылан, халты тэбинэ-тэбинэ, аргыый хаама турда. Суол
эргииригэр тиийэн, µс сыл олорбут дьиэтин
кэннин хайыґан кірді. Кыракый µµтээнэ іссі
кыччаан кістіргі дылы буолла.
Аан бастаан бу дьиэ±э, адьыр±а кыыллыы, икки харахтаахха кістµбэккэ, бааґырбыт
бааґын саланан оґорунардыы сананан киирбитэ. Бу орто дойдуга киниттэн ордук дьоло суох
киґи суо±ун курдук сананара. Олох оонньуутугар оº±устардым диэн кэп туонара. Кэлин ити
Максим Титовиґы кірсµі±µттэн санаата тосту
уларыйбыта, ону бэйэтэ да±аны ситэ билэ илик.
Ба±ар, дьыл±атын, оло±ун, санаатын ыарахаттарын аґан кэпсээн эбитэ дуу. Эбэтэр бэйэтин
курдук ыарахаттары кірсµбµт киґи санаатын
тµґэрбэтэ±иттэн эбитэ дуу. Ол иґин буолла±а
буолуо, Махсыымы ытыктыыра кµн-тµµн улаатан иґэр. Адьас убайын курдук саныыр буолла.
Ааспыт сырыыга киирэ сырытта±ына, Махсыым: «Алдьаммыт оІоґуллар, эмсэ±элэммит
эмтэнэр кэмэ буолла буолуо. ХаґааІІа диэри
дьонтон-сэргэттэн дьалты сылдьыаххыный?
Дэриэбинэ±э киириэІ этэ. Ґлэ да±аны кістµі»,
— диэбитэ. Дьэ, ол иґин бу тыатыттан арахсан
киирэн истэ±э. Ону таґынан дэриэбинэ биир
тардыыта кини сµрэ±ин бµччµм муннугар баар
кыракый кыым о±ото этэ. Кыыс истиІ мичээрэ ол кыымы сахпыта. Зоя, Зоя мичээрэ. Хас
киирэ-тахса сылдьан, ханна эмэ то±ооґуннаран
кірсі тµстэ±инэ, ол кыым тілµ кітін тахсан
ірі кутааланыах курдуга. Ньургун ол иґин
улаханнык толкуйдуу барбата±а, ыІырыыны
улгумнук ылыммыта.
Ньургун суолуттан туораан, сыыр анныгар
баар ыркыйдарга хаамта. Ааспыкка туґахтарын
эґэ сылдьан, киирэн иґэн эґитэлиэм диэн
хаалларбыт туґахтарыгар киирдэ. Суол-иис
кістµбэт. СаІа хаарга арай кутуйахтар тіттірµтаары сµµрэкэлэспиттэр. Бу ба±айылар эмиэ
туохха сулукуйдьуcтулар, кыстыктарыгар
бэлэмнэнэн эрдэхтэрэ диэн санаан ылла. Ол
санаата а±ыйахта хаамаат сотулунна. Иннинэн
саґыл хотун илэ бэйэтинэн кэлэн ааспыт суолун кірін, туох буолтун ійдііті. Туґахтарын
эґэн, тиґэх туґа±ар тиийэн иґэн, хандаатыгар
иІнибит куоба±ы ыраахтан кірді. Саґылтан
куотан иґэн иІнээхтээбит. Хандаа±а иІнибит

куобахха тиийбэккэ, саґыл ыстаІкалыы са
таан, куобах аннынаа±ы хаары чигдилээбит,
онтон киІэ-наара холлон, «сыыр намыґахтыы»
кутуйахтары аймаата±а.
Ньургун куоба±ын сµкпµтµнэн, суумкаларын туппутунан Намыыннаах олбуордарын
аанын аґан киирэн истэ±инэ, До±ор куоба±ы
кірін µрбµтµнэн утары сµµрэн кэллэ. Булка
µірµйэх ыт куоба±ы кірін, бэйэтэ бултаабыт
са±а сананна. Ґірµµтµн биллэрэн, Ньургуну
илиитин, сирэйин салаамахтаата. Дірµн-дірµн
µрэ-µрэ, кµµлэ аанын тарбаамахтаата. Кµµлэ
аана аґыллан, Намыын іІійді:
— Хайа, бу туох ааттаах араллаанай? Ээ,
Ньургун кэлбиккин дуу? До±ор! Хайдах? БэйэІ
киґигин билбэккин дуо?!
— Билэн, билэн, бу куоба±ы кірін
µірдэ.
Намыын Ньургун сµгэн турар куоба±ын,
дьэ, ійдіін кірді.
— Булчутун хаана оонньоото±о. Ґнµр
биир куоба±ы бэйэтэ тутан а±албыт этэ. Эмиэ
аймал±ан бі±інµ тµґэрбит сурахтаа±а.
— Булчут ыт хаайтара сылдьар быґыылаах.
Хаарыаны бултаппыт киґи баар ини.
— Саатар эрэ, илдьэ баран бултатан кір
ээ.
— Оттон бу мин тиийэн кэллим дии.
Ньургун уонна суумкаларын диэки ыйда.
Мэлдьи сµгэґэрдээх сылдьар буолан, Намыын
улаханнык аахайбакка туран, киґитэ таґа±аґа
элбэ±ин, дьэ, таба кірді.
— Чэ, оччо±о µчµгэй, сіпкі
быґаарыммыккын. Булка да±аны то±оос
кістµі±э. Дуоґуйа бултуоххут турда±а. Оннук
буолбат дуо, До±ор?
До±ор кини туґунан кэпсэтэллэрин уонна
НьургуІІа чугаґаабытын билэн, ірі ыстанан,
Ньургун тµіґµгэр илин атахтарынан тирэнэн
туран ыйылаан ылла. Онтон сабыллыбытын
кэннэ ір ааны одуулаан олордо, устунан аан
боруогар сытынан, хара±ын сабан утуйан барда.
Бэйэтэ туспа мµччµргэннээх тµµлµн тµґээн,
ата±ын иІиирдэрэ тардыталаан, дьигиґийэн
ыла сытта.
— Хата, о±ом Ньургун, тиийэн кэлбит
дуу? СоІІун уста охсон, кэлэн, итиитэ киллэрэ о±ус.
Даайа тута остуолугар иґит тардан букунайан барда.
— Ийээ, Ньургун куобахтаах кэлбит. Ону
кірін, До±ор айманар эбит.
— Барахсаны, бэйэтигэр ханыы тарта±а.
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Ґнµр бэйэтэ сµµнэ улахан куоба±ы сыґансоґон а±алаахтаабыта. Наґаа ійдііх ыт. Кір
эрэ, сµіґµлэрин бэйэтэ бостууктуур. Киэґэ
хомуйталаан а±алтыыр. Сарсыарда µµрэр
курдук батыґан барар. Сµіґµлэр да±аны
µірэммиттэр. Ыттара суох буолла±ына, суох
тууллар. Сарсыарда, барбакка, манна дьиэ
таґыгар маІыраґа турааччылар. Ыл эрэ,
Махсыым хостон хоппо±о баар малааґын бэрэскититтэн, баахылатыттан таґаар эрэ. Биґи
эмиэ ыалдьыппытын кытта чэйдэґиэх. Киэґэ
Марыыналаах саІа дьиэлэрин малааґыннаары
сылдьаллар. Бииктэр дьонун тоґуйан баран,
эйиэхэ барар курдук эппитэ. Хата, эн бэйэІ
кэлээхтээбиккин дии.
— Ньургун «ар±а±ыттан» арахсан, аны
дэриэбинэ олохтоо±о буола киирбит.
— Сіп бі±і буолла±а дии. Бачча эдэр
киґи хайдах хагдаІ эґэ±э дылы хара тыаны
манаан олоруой. Онтон оло±ун оІостуо этэ
буолла±а дии. Бачча µчµгэй олоххо чороІ
со±отох сылдьар куґа±ана бэрт буолуо ээ.
Чэ, тоойуом, аґаан ис. Тугу-ханныгы аґаан
сылдьаахтаатыІ буолла?
— Быйыл кµґµн, туґахтаан, син а±ыйах
куоба±ы сиэтим. Уонна тугу таптаабыппынан
астанан аґыы сырытта±ым дии.
Таґырдьа массыына кэлэн тохтуур тыаґа
иґилиннэ. Сотору кµµлэ иґэ киґи саІатынан
туола тµстэ. Дьиэ±э Мариналаах Бииктэр
кµлсэн айманан киирбиттэригэр Даайа ыйыта
тоґуйда.
— Хайа, бу иккиэ бэйэ±ит бачча µлµгэр
айманаº ±ыт дуо? Мин дьоммут кэллэхтэрэ
диэбитим.
— Бастатан туран, эбээ±э, а±абытыгар
итии-истиІ э±эрдэ! Хата диэ, хара тыа туйгун уолана илэ бэйэтинэн кэлэн олорор эбит
буолбаат?! Оттон остуоруйа±а кэпсэммит,
олоІхо±о ылламмыт Дьулуруйар Ньургун
Боотур холоонноох амыдайын уґуга биллибэт
уор±алаах дойдутун кірдіхпµт буолуо диэммит,
тимир кілі аппытын миинэммит, эн µрдµк
ааккын ааттааммыт айаннатан испиппит баара!
Кµрµлµµр кµµстээх, уран туттуулаах убайбыт,
эн быыппастар быччыІыІ, талба талаан
наах тарба±ыІ, дьоІІо сіхтірбµт дьо±уруІ,
кµµґµІ-уо±уІ кімітµнэн бу биґи, орто дойду
о±олоро, олохпутун оІостор, кэскилбитин
тэринэр кэммитигэр бигэ тирэх буолаІІын
дьиэлээн-уоттаан биэрбиккэр сµґµіхтээх
бэйэбит сµгµрµйдэхпит буолуохтун! — Бииктэр биир тыынынан этэн суккуйаат, тобуктуу
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тµґэн, Ньургун иннигэр муоста±а сµµґµнэн
тоІсуйан µс тігµл бокулуон уурда. — Айыа!
Чэ, мин этэрбин эттим, эбиитин сµµспµн
тоІсуйдум, аны эн сал±аа.
—Оо, дьэ-э! Эмиэ киґини кµллэрдэ... —
Марина айа±ын саба тутунна, онтон боччумуран, Ньургун диэки хайыста. — Кµндµ убайбыт
Ньургун, биґиги, кырдьык, эн µтµі санаа±ар,
уран тарба±ыІ дьо±уругар, айылº±а биэрбит
талааныгар сµІкэн µлµгэрдик сµгµрµйэбит,
бар±а махталбытын тиэрдэбит. СаІа дьиэбит
мааны остуолугар кµндµ ыалдьыт буоларгын
кіґµтэбит, кµµтэбит.
Марина, уонна, Ньургуну нууччалыы
иэдэґиттэн уураан ылла. Итинниги эрэ
кэтэспэтэх Ньургун туох диэ±ин булбакка
таалан туран хаалла. Тµіґµн иґиттэн ыгыллан
кµімэйигэр тахсыбыт кытаана±ы ыйырбахтаан
ылла. Долгуйбутун биллэрбэккэ буола сатаата,
ону дьиэлээхтэр да кірбіті±і буоллулар.
— Уой! Эбээ бэрэски буґарбыт. Эбээ
бэрэскитин сиэбэтэх ыраатта. Ээ, арба,
Наст я эрийэ сырытта. Дима Алданныыр
массыына булбут, онон паромунан туораан,
аарааІІа диэри кэлсэллэр µґµ. Бииктэр
онон тоґуйа барбат буолла. Дима µлэтиттэн
кіІµллэппит, Ньургуну ааттаан бултуу тахсан иґэр. Сарыаллаа±ы илдьэ тахсаллар µґµ.
Бээ, мин Зойка±а та±ыстым, илдьэ баран
кіміліґµннэриэм этэ.
— Олорон чэйдии тµґµіххµн. Бэрэскигин
сиэбэккин дуо?
— Витя сиэтин, мин киниэхэ итинник
бэрэскини сатаан астаабата±ым чахчы. Оттон
мин киэґэ сиэм буолла±а дии.
Марина тахсыбытын кэннэ Ньургун Зоя
барсар буолбутун истэн иґигэр µірэ санаата.
— Оттон миэхэ, ас астааґыныттан атын,
мин холбор сіп тµбэґэр µлэ кістµі дуу?
— Кістµіхтээ±эр буолуох, бµтµннµµ
кутулла сытта±а. Таптаабыккын дьаґайа±ын.
Бачча µлµгэр µчµгэй киґини µлэтээ±эр буолуох
кµµтэр буолла±а...
Бииктэр Ньургуну хаадьылыах санаата
киирбитэ да, киґитэ ійдіібіті±µн кірін,
салгыы тэнийбэтэ.
— Ньургун, кистэлэІІин хаґан аґа±ын?
— Махсыым ыйытта.
— Туох кистэлэІин?
— Оттон мас тиэйэр уолаттар: «Ньургун
кистэлэІ бі±ілііх, кимиэхэ да±аны кірдірбіт,
кэмэ кэллэ±инэ кірµіххµт диир», — диэн гараажка кэпсэтэллэрин истибитим.
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— Ээ, ону этэр буоллахтара. Онно туох
кистэлэІэ кэлиэй буолан баран, бµтэ илиги
кірдірбіт идэлээхпин. Ити «О±о куоратыгар»
анаан кыыллары эІин маґынан оІортообутум.
Бастаан кэлэн, тыа±а тахсарбар онон эрэ
аралдьыйар курдугум. Кэпсэтэр кэпсэтээччилэрим кинилэр этэ. Кэлин, ити «О±о куоратын» оІорбуппут кэннэ, барытын онно анаан
уґаммытым. Онтукайбын киллэрэн, хомуйан
туруоруом этэ, хаар халыІыы илигинэ.
— Дьэ, кырдьык, киґини сіхтірір мас
ууґа сылдьар эбиккин. Мариналаах Бииктэр
дьиэлэрин да кірдіххі. Итини барытын хаґан
соло булан оІоро охсубуккунуй? Дьиэ±ит
да±аны тутуута тµргэнэ сµрдээх этэ дии.
— Элбэх киґи ір гыныа дуо. Чопчу соруктаах дьоІІо, тутуу матарыйаала барыта
баар буолла±ына, тµргэн бі±і буолла±а дии.
Бу дьон дьиэлэнэллэрэ эрдэттэн биллибитэ дии. Дьиэлэрин маґын тиэйэ сылдьан,
тутуу уолаттара кірдіспµттэрэ. Дьиэ хайдах
оІоґуллуохтаа±ын онно былааннаабыппыт.
Тутуулар Сабырыыкын Сааскалара эмиэ мас
ка дьо±урдаах уол эбит. Иккиэн сµбэлэґэн
уруґуйдарын оІортообуппут. Хаптаґыннарын
таґааран биэрбиттэрэ. Ґµтµн-хайа±аґын манна столярка±а Сааска оІортообута. Кэлин,
дьиэ тутуутугар киирэ сылдьан, соро±ун эрэ
ситэрбиппит. Онон киэргэлэ отой эрдэ бµтэн
бэлэм этэ.
Таґырдьаттан кµлэн-оонньоон, айманан,
Мариналаах Зоя киирдилэр.
— Хайа, баччааІІа диэри остуолтан тура
иликкит дуу? Оттон биґи µлэ бі±інµ µлэлээн
киирдибит. Икки хотон бµгµІІµ µлэтин
бµтэрдибит. Чэ, барыа±ыІ дуу? Эбээ, хайыыгын? Барса±ын дуо?
— Чэ, бээ, дьоммут кэлэллэригэр тугу эмэ
астаан тоґуйуллуо этэ буолла±а дии. Миигинэ
да суох антах кыайар инигит. Таах мэґэй-таґай
буолумуум. Бэйэ±ит барыІ.

µірэхтээх эдэр дьон идэлэринэн µлэ булбакка, совхоз рабочайа эрэ буолаллар. Инженер
уолаттар тырахтарыыстыы, учуутал кыргыттар ыанньыксыттыы сылдьаллара сир-дойду
аайы баар. Онтон да±аны кірдіххі, оскуола
«эргэрбитэ» кістір. Кырдьа±ас учууталлар
эдэрдэргэ миэстэлэрин туран биэриэхтэрин
ба±арбаттар. Билиини сіхсµтэ тµґэн, куурус
тарга, семинардарга сылдьыа±ы дьиэ-уот,
сµіґµ-ас мэґэйдиир.
Оскуола о±о±о билиини биэрэрэ мілтііті
диэн тіріппµттэр этиилэрэ оруннаах. Биллэн
турар, «сыар±алаах о±уґунан» сир ітµппэппит
биллэр. Јссі сорохтор этэллэринэн оскуола
ситэ о±ону ииппэтиттэн сиэри-майгыны кэґии
тахсар µґµ. Бэйэлэрэ о±олорун иитиитигэр
отой кыттыгаґа суох курдук этэн таґаараллар.
Онон туох эрэ атын сµµрээн киирдэ±инэ табыллыах курдук. Бµгµн бэ±эґээІІи тіріппµт
мунньа±ын тµмµгµн педсовекка дьµµллэґэн
сµбэлэстэххэ сатаныыґы.
Павел Степанович итинник санаалаах,
таІаґын таІнан, аргыый таґырдьа та±ыста.
Бэ±эґээ киэґэ тµґэн са±алаабыт хаар тохтообут. Ыраас тымныы салгыны ірі тыынан,
этин-сиинин чэбдигиртэ. Кµµлэ±э туора
кµрдьэх ійінін турарын ылан, саІа тµспµт
хаары эрчимнээхтик кµрдьэн барда. Хаарын
кµрдьэн бµтэрэн, мас хайытан киллэрэн,
оґо±ун отунна. Кураанах мас тута кµлµбµрэччи
умайан бачыгыраан барда. Сотору дьиэ иґэ
сылааґынан илгийдэ. Бастакы, иккис уруоктарга «быыстаах» кэргэнин уґугуннарымаары,
эмиэ тыаґаабат буола сатаан таІна турда±ына,
кэргэнэ халаатын кэтэ-кэтэ, хостон тахсан:
— Хайа, эн баран эрэ±ин дуу? Хас чаас
буолла? — диэн ыйытта.
— А±ыс буолан эрэр. Эн то±о турдуІ?
Бµгµн хойутуур буолбат этиІ дуо?
— Тэтэрээт бэрэбиэркэлиэхтээхпин. Мунньахпыт хойутаан бµтэн, бэ±эґээ кыаллыбата±а
дии. АґаатыІ ини?
— Ээ, аґаан. Эрдэ тиийэн, педсовекка
бэлэмнэниэм. О±олор бµгµн кэлэллэр ини?
Ахтан бµттµм.
— Эбээлээх эґээлэригэр барбыт дьон
ыксаабаттара буолуо. О±онньордоох эмээх
син да±аны ыыта охсоллоро саарбах. Чэ,
ахтыл±аннарын таґаардыннар. Кµн аайы
оскуола±а кірі±µн дии.
— Ол оскуола±а буолла±а дии. Онно сырылаччы сылаанньыйа сыллаабаккын.
— Бэйэм да±аны ахтан бµттµм. Бээ, ол

***
Бэ±эґээІІи тіріппµттэр уопсай мунньахтара, бэйэтэ да±аны мунньуллан, моруу
буола сылдьар санаатын іссі кµідьµтэн, Павел
Степанович утуйар уута сµгµн кэлбэккэ дэлби
эргичиІнээн, устунан, аттыгар сытар кэргэнин
уґугуннарымаары аргыый туран, куукуна±а
та±ыста. Оґох µрдµгэр турар чаанньыктан
сылаас чэй куттан, остуолга кэлэн, чэйин иґэ
олорон, сытар хаґыаттары бэрийбэхтээтэ.
Хаґыакка да±аны суруйалларынан элбэх µрдµк
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педсоветтыыр буоллахпытына, киэґэ эмиэ
хойутуур буоллахпыт.
Павел Степанович таґырдьа тахсыбыта,
хаар эмиэ на±ыллык µллµктээн эрэрэ. Сорох
дьон хаар тµґэригэр ис-истэриттэн µірэр буол
лахтарына, Павел Степанович хаар тµґэрин,
кыґын кэлэрин соччо иґигэр киллэрбэт.
Итэ±эґи-быґа±аґы, куґа±аны сымыйанан
ньымааттаан, µчµгэй оІоро сатыыр киґиэхэ
тэІниир. Бэйэтин кылбаа маІаныгар тэптэрэн, ол кµлµгэр кистии-саба тутар курдукка
дылы. Кини саас кэлэрин быдан ордорор. Сааскы кµн сылаас сырал±ана итини барытын саралыы тардан, итэ±эґи-быґа±аґы, сытыйбытыымыйбыты кірдірін ыраастатан, хомуйтаран,
саІа чээлэй кµіх оту µµннэрэрэ кіріргі,
эчи, µчµгэйин! Сир дойду уґун кыґыны быґа
маІан хаарынан бµрµллэн сытар. Саас кэлэн,
сайын буолан иґэн, эмиэ хаарынан бµрµллэр.
Олохпут оІоґуута эмиэ оннук. Дьэ, сылыйан
сымныах курдук буолан иґэн, эмиэ инникиникэнникини сатаан быґаарбат будул±ан тумаІІа
буккуллабыт. Ол иґин тулабыт чысхаан, тымныы, ирбэт булуус.
Павел Степанович оскуолатыгар кэлэн бэ±эґээ ситэ кірбітіх почтатын ырыта
олордо±уна, тіліпµін тыаґаата, линия анараа
уґугар µірэх салаатын сэбиэдисэйэ Наум Петрович саІата иґилиннэ:
— Алло! Павел Степанович! Ґтµі
кµнµнэн! Дьэ, туттум, бэ±эґээІІиттэн быґа
эрийэ сатыыбын. Бу сарсыарда оронтон туруоруом диэбитим, онтум Аида Софроновна
µлэтигэр барбыта диэн соґутта. Киэґэ хойут
дьиэ±итигэр эмиэ суох этигит дии. Букатын
хоно сытан µлэлиигит дуу, тугуй?
— Наум Петрович, µтµі сарсыарданан!
Хонорбут эрэ, кырдьык, хаалла быґыылаах.
Тіріппµттэрбитин кытта сµбэлэґиэх буолан,
мунньах оІорбуппут. Онтубут «сэриигэ» кубулуйуох курдук буола сыста. Бииринэн эмиэ
сіпкі этэллэр. Бµгµн эмиэ бэ±эґээІІи мунньах тµмµгµнэн бэйэм дьоммун кытта кэпсэтээри олоробун.
— Павел Степанович, туохха тиийдим
диэ? Манна практика±а министерствоттан
суруктаах-бичиктээх студеннар экспериментальнай біліхтірі кэлэн олорор. Барыта алта
киґи билигин баар, бу кµннэргэ іссі µс киґи
эбиллэр µґµ. Эйиэхэ ыыттахха, дьиэ±ит-уоккут
табыллыа дуо?
— Толкуйдаатахха, табыллыан сіп этэ.
— Дьэ, бэрт. Эдэр учууталлары анаа-

баккыт диигин дии. Кірін, саІа каадырдаргын бэйэІ «вербовкалаа», итинтэн ордук
кіміліґір кыа±ым суох...
Ити кэпсэтии кэнниттэн студеннар
кэлэн, учуутал тµбµктээх µлэтигэр симик
со±устук сыстан, практикаларын са±алаан барбыттара. СаІа программа±а µірэх ортотуттан
киирии µірэнээччилэргэ да±аны ыарахаттары µіскэппитэ. Биир кµн ыччаттар уруок
кэнниттэн биир кылааска тµмсэн, кэпсэтиґэ
олордулар.
— О±олоор, эксперимеммит чааґа
мілтіірµ гынна дуу, тугуй? Мин маннык буолуо диэбэтэ±им. Хас хардыым аайы бадарааІІа
киирбит киґи курдук атыллыырым ыараан
иґэр, — математик Толя тыл кыбытта.
— Таах сибиэ тыа±а тахсаммыт. Куорат оскуолатыгар кірдіспіккі сыыстыбыт
быґыылаах. Манна тирэ±ирэр базабыт мілтіх
ба±айы.
— Ира сіпкі этэр. Акылаата суох дьиэ
тута сылдьар дьон курдукпут. Хантан-туохтан
ситимнэґэрэ биллибэт. Физиканы бу оскуола±а
ончу мілтіхтµк µірэппиттэрэ іті кістір.
— Владик физиката мілтіх буолла±ына,
химия±а син барбахтаґа сатыыллар. Ольга
Матвеевна химия курдук ыарахан предмети
о±олорго тиэрдэр бэйэтэ туспа методикалаах
эбит. Ол иґин уруоктарбытын иккиэн бииргэ
ыытабыт. Онон миэхэ±э улахан кімі буолууґу.
Сахалыы саІарарым манна улахан оруолу уонна туґаны а±алыыґы.
Со±урууттан кэлэн µірэнэ сылдьар,
біліхтірµгэр со±отох нуучча кыыґын Виканы — сахалыы саІарарынан киэн туттардыы
эппитин — бары да±аны µірэ иґиттилэр.
— Ґірэххин бµтэрэн, дойдугар тиийдэххинэ, ол билииІ туґалаабат ини, — Толя
дуоска±а суруллубут формулалары ірбі±µнэн
сото туран µтэн-анньан кірді.
— Мин мантан барар санаам суох. Урут
манна эбэм кэлэн µлэлии сылдьыбыт. Бу дойду
туґунан кэпсиирин урут кыра сылдьан истэрим.
Кэлин улаатан баран, кини суруйбут ахтыыларын аа±аммын, манна бµтэйдии тардыґар
буолбутум. Олохсуйар санаалаах сылдьан, а±ата
ыалдьан дойдутугар тінніргі кµґэллибит.
Кэлин кэргэн тахсан, о±олордонон кыайан
эргиллибэтэх. Ол да буоллар, быыс-арыт булан,
бу дойду кэрэ айыл±атыгар кэлэн сынньанан
барара µґµ. Онон эбэм толорботох ба±а санаатын толоро, олохсуйа кэлбитим.
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— Чэ, сіп. Вика эбэтин ба±а санаата
туоларын туґугар бу программабыт олоххо
киириэхтээ±ин бары бэркэ билэн олоробут. Бу
программа дьыл±ата биґигиттэн тутулуктаа±ын,
биґиги киниттэн тутулуктаахпытын этэ да±аны
барыллыбат. Онон ыарахаттары туоратары
сµбэлэґиэ±иІ.
— Игорь, оттон эн біліх салайааччыта
буоларыІ быґыытынан дириэктэри кытта
кэпсэт эрэ. То±о ити биґиги сыґыарыллыбыт
учууталларбыт бары барыталаан хааллылар.
Ким кіІµллэтии ылбыт, ким эмтэнэ барбыт µґµ. Мин учууталым: «КылааґыІ — бу,
сурунаалыІ — бу, нагляднайыІ — бу. О±ом
ыалдьан, білµµн олох утуппата», — диэн
баран, кылаас аанын саппыта да, аґа илик.
Мин кэлэрбин кэтээн туран ыалдьыбыт о±о
быґыылаах...
Ира ситэ саІаран бµтэ илигинэ, аан
аґыллан, Павел Степанович киирэн кэллэ.
— Хайа, манна мустан олорор эбиккит
дуу? Практика хайдах са±аланан эрэрий? Олохдьаґах хайда±ый? Бµгµн бу саІа оройуонтан
киирдим, мунньахтар, семинардар мэґэйдээн,
ирэ-хоро кэпсэтэ, билсэ иликпит дии.
— Биґиги эмиэ ол туґунан кэпсэтэ
олоробут. Ыарахаттар суох буолбатахтар, бааллар. Баар буолуохтаах этэ. Ол гынан баран,
биґиэхэ кімі-сµбэ буолуохтаах учууталларбыт то±о эрэ биґиги кэлиэхпититтэн ыла,
кіІµл кіппµт чыычаах курдук, сµтэн хааллылар. Арай, бу Вика Ольга Матвеевналыын
этэІІэ таґаарыылаах со±устук µлэлэрин
са±алаабыттар. Алын сµґµіх кылаастар —
сатаатахха, µґµін Машалар — уонна Шура
куґа±ана суох са±алаатылар. Биґиги µірэтэр
методикабыт алын кылаастан µрдµкµ кылаастарга тиийэр биир кэлим тосхол буолар.
Ол иґин биґиэхэ бу сорукпут туоларыгар
кµµс-кімі буолар педколлектив ійдііґµнэійііґµнэ хайаан да±аны наада. Оттон
билиІІитэ биґиги µірэнээччилэрбитин
уонна учууталларбытын кытта контакпыт, ыга
ситиммит суохтарын кэриэтэ.
Игорь барытын эттим быґыылаах диэбиттии, дьонун эргиччи кірµтэлээн баран,
миэстэтигэр олордо. Павел Степанович
саІарыахча буолан истэ±инэ, аан кэннигэр
ботугураґыы кэнниттэн симиктик тоІсуйан
тобугураттылар.
— КиириІ! КиириІ!
— Здравствуйте! Павел Степанович,
эґиги ір буола±ыт дуо? Биґиги кылааспытын

хомуйуо этибит, — диэтэ икки іІійбµт кыргыттартан биирдэстэрэ.
— Чэ, сіп! О±олор кылаастарын хомуйдуннар. Биґиги кэпсэтиґиибитин мин хоспор
баран салгыа±ыІ.
Дириэктэр кабинетыгар киирэн баран, о±олор бу а±ыйах сыллаа±ыта оскуоланы бµтэрбит буолан, хайдах эрэ толло
быґыытыйбыттара.
Павел Степанович хоґугар киирэн, кэпсэтии ір буоларын биллэрэн, пиджагын устан,
олоппос туорайыгар ыйаабыта, барыларын
остуолун тула олордубута, уруучукатын тэтэрээтин иннигэр таґааран уурбута.
— Ити эппит бэлиэтээґиннэргитинэн
педколлективы кытта кэпсэтиэм. Оттон билигин эґигиттэн атыны ыйытыам этэ. Кэлэр
кэм оскуолата эґиги, эдэр дьон, санаа±ытыгар
хайдах буолуохтаа±ый, ба±араргытынан?
Ити ыйытыы о±олору, кырдьык,
соґуппута. Онтон, бастаан, симик да буоллар,
а±ыйах тыл кэнниттэн — оскуола паартатыттан
илдьэ сылдьар ыра санааларын уонна кэлин
µірэх µрдµк кыґатыгар µірэнэн билбит билиилэрин дьµірэлээннэр — уґун, киэІ міккµірµ
са±алаабыттара.
Марина нэґилиэк сµбэтин мунньа±ыттан
дьиэлээн иґэн, оскуола±а Павел Степанович
хоґо уоттаа±ын кірін, иґирдьэ киирдэ. Кабинет ааныгар кэлэн, дьон кµргµімнээхтик
міккµґэллэрин истэн чочумча турда. Онтон
ааны тоІсуйда.
— Киир, киир! Оо, Марина Максимовна,
киирэн олорунан кэбис. Биґиги манна адьас
атын эйгэ±э сылдьабыт. Билсэн кэбиґиІ, бу
биґиги нэґилиэкпит комсомолун вожага, Марина Максимовна диэн.
— ДорооболоруІ! Оскуолаттан букатын тэйбэт дьон эбиккит дуу? Маарыын
дьиэ±итигэр таарыйбытым. АаІІыт ол иґин
хатыылаах эбит дии. Павел Степанович, кэпсэтиигитин аралдьыппат гына, биир-икки
тыллаах биллэрии. Син дуо?
— Баґаалыста, Марина Максимовна.
— Эґиги эмиэ эдэр ыччаттар буоларгыт
быґыытынан маннаа±ы олохтоох ыччаттар
эґигини сарсыІІы до±ордоґуу киэґэтигэр
ыІыраллар. Киин сир, куорат оло±ундьаґа±ын билиэхтэрин ба±араллар. Биґиги
да±аны билиґиннэрэр кэпсээммит элбэх. Сарсын киэґэ а±ыс чааска кулуупка кµµтэбит.
— Ґірµµнµ кытта кэлэн бі±і буолла±а
дии! — сонно бары кµйгµірэ тµстµлэр.
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Эдэр киґи этэ-сиинэ айыл±аттан айдарыытынан оонньуон, кірµлµін ба±арбата
ханна суох буолуой? Кэллэ-кэлээт, тµгэ±э
биллибэт µлэ µіґµгэр тµспµт о±олорго бу
ыІырыы былыт быыґынан кµн тыкпытын
кэриэтэ буолбута. Эдэр эдэргэ тардыґан,
билсэн-кірсін, оонньоон-кірµлээн, ыччат
кі±і кулууп иґиттэн нэґилиэккэ кытта тахсыбыта. Бастаан, студеннар олохтоох ыччаттары
кытта спортзалга волейболга кµрэхтэспиттэрэ.
Ол кµрэхтэґии кэлин улахан хамсааґыны
таґааран, бµтµн нэґилиэк спартакиадатыгар
кубулуйуо диэн санаа±а да суо±а. Киэґэ аайы
спортзал, лыык курдук, дьонунан туолар буолбута. О±отуттан кырдьа±аґыгар тиийэ мустан,
кµін-кµрэс былдьаґар дьикти кэрэ кэмнэр
кэлбиттэрэ. Кырдьа±астар эдэр саастарын эргитэн, хаамыылара-сиимиилэрэ эрчимирбиккэ
дылы буолбута.
Биир кµн Миитэрэй Хаппытыанныын мас
тардыґабыт диэн остуорас Огдооччуйа миин
ньигин угун тосту тардан эккирэтиґии бі±і
буолбута. Миитэрэй атахтаах киґи кэм инники
сылдьара. Оттон Хаппытыан содьороІноон,
кэннигэр сылдьар киґи кіхсµгэр Огдоочуйа
инчэ±эй ірбі±і хаста да±аны «ыалдьыттаабыта».
— Дьэ, бэйэкэй уус! Суоккабын ук
туу иликкитинэ муоста сууллубат! — диэн
буолла.
Хантан эрэ мас булан уктааннар, ол
киэґэ муоста син сууллубута. Сарсыныгар
о±онньоттор иккиэн сабыс-саІа миинньиктээх кэлэн Огдооччуйаларыгар буруйдарын
саптыбыттара. Ону кірін, ма±аґыын остуораґа
Суоппуйа: «Миэхэ эмиэ оІоруІ эрэ», — диэн
µлэстэ. Итинтэн са±алаан, Миитэрэйдээх
Хаппытыан миинньик оІорор, сиппиир баа
йар буолбуттара. Устунан Миитэрэй эргэ
кыра дьиэтин уґанар сир оІостубуттара.
Кырдьа±астар мунньустан ыаґахтаґар сирдэрэ
онно буолбута. Икки-µс о±онньор кыттыґан,
тала±ынан иэ±эн, «ынах ыыр олоппос» диэн
ааттаан оІорор буолбуттара да, дьон ордук
кэбэ±эстик о±олоругар оІортороллоро. Кэлин
кэІээн, тутуу уолаттара дьиэлэрин сал±аан,
кыстык, балта, кµірт туруорбуттара. Эргэ
столярка сэбин-сэбиргэлин ірімµіннээн
а±албыттара. Олохтоохтор биґирээн, «ШирПотребТрест» диэн аат иІэрбиттэрэ. Эбиитин
оскуола µлэ±э µірэтэр учуутала о±онньоттору
уґанарга дьо±урдаах о±олору уґуйалларыгар
кірдіспµтµн улгумнук ылыммыттара.
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Тимир ууґа Байбал о±онньор, тіґі да
хара±а мілтіітір, тылынан кэпсээн, уґаарыытаптайыы кистэлэІнэрин эдэрдэргэ µірэтэрэ.
Ґчµгэй тимир уустара тахсыыґылар диэн ордук
икки уолтан µірэрэ. Байбал хара±а мілтіін
уґаммат буолуо±уттан, тимир ууґун дьиэтэ
сабыллыбыта ыраатта. Ґйэтин тухары µлэ
µіґµгэр сылдьан, дьон биґирэбилин ылбыт
киґиэхэ эмискэ олорон хаалыы ыарахан этэ.
Бµтµн бэйэтэ бэйэтигэр симиллибитэ дьиэтин иґинээ±илэргэ да эмиэ сыанан а±аабата.
Онон о±онньоттор ыІырыахтарыттан санаата
кінньµірэн, «ха±ын» иґиттэн тахсан, дьоносэргэтэ эмиэ µірбµтэ. Нµксµччµ тартарбыт
бэйэтэ аІаар илиитинэн тайахтанан, атын
илиитинэн сис туттан, ата±ын тібітµнэн
µктэнэн «сиэлэн сэгэлдьийэн» иґэрин ыаллара
элбэхтик кірір буолбуттара.
Биирдэ оройуонтан былыргылыы µс
атахтаах остуол оІорорго сакаас киирэн,
о±онньоттору соґуппута. Остуолларын оІорон
бµтэрэн, Ньургуну ыІыран а±алан, кыстаран
киэргэттэрбиттэрэ. Ону Байбаллара, алтан
сылабаары кырыйан, эбии оґуор тµґэрбитэ
олус кэрэтиппитэ. Байбал кэнники уолаттарын
кімітµнэн бэйэтэ эмиэ кыстыкка кыралаан
«чапчыйар» буолбута. Ол тµмµгэр НьургуІІа
саха быґа±ын охсон биэрбиттэрэ.
— Чэ, тоойуом, эн да мас ууґа буолла±ыІ
дии. Угун бэйэІ кірін уктанаар. Уус Байбал
охсубута диэн ійдµµ-саныы сылдьаар. Ити
о±олору µірэтэ таарыйа эйиэхэ анаан уґанным,
µчµгэй уус киґи тахсыыґыгын, кыґар маґыІ
сымнаатын, оІорбут оІоґууІ дьону-сэргэни
µірдэ-кітµтэ, сіхтірі туруохтун дуу», — диэн
Байбал Ньургуну бэркэ астынан, ал±аан туттарбыта.
Ити курдук бэрт кыраттан ситимнэґэн,
нэґилиэк оло±о иннин диэки хардыылаан,
урукку чілµгэр эргийэн испитэ. Урут «Сайдыы» холкуос дэнэн, кэлин ол аат нэґилиэккэ
иІмитэ.
Биирдэ ыччаттар практика±а кэлбит студент о±олору кытта кулуупка улахан концерт
кірдірбµттэрэ. Онно математика учуутала
буолуохтаах Толя айар киэґэтэ буолбута. Саха
сирин айыл±атын кэрэтин уонна табыллыбыт
эбэтэр табыллыбатах тапталлар тустарынан
ырыалар быыстарыгар Сааска Сабырыыкын
тылларыгар «Сайдыы сайдар» диэн ырыа ылламмыта олохтоохтору улаханнык соґуппута.
Ол кэлин уостан тµспэт ырыа±а кубулуйбута.
Сааска «соґутуута» итинэн бµппэтэ±э. Сотору
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буолаат, аны: «Устудьуон о±олор биир со±отох
нуучча кыыстарынаан Биикэлиин холбоґон
эрэллэр µґµ», — диэн сурах Хобороос сµрµн
кэпсээнэ буолбута. «Эс, хайаан, бииргэ сылдьаллара кістµбэт этэ!» — диэн буолбута да,
кырдьык кырдьыга іппµтэ. Биир билээччи:
«Сааска хоґоонунан кыыґы сµµйбµт. Ити омук
тµргэнник хоґооІІо бэринэр буолуохтаах»,
— диэбитэ чахчы, оруннаа±а. Сааска суруйбут
хоґооннорун кимиэхэ да±аны кірдірбіт этэ.
Санаатыгар кµлµµ-элэк оІостуохтара диирэ.
Кини санаабыт санаатын, мунньуллубут мунчаарыытын хоґооІІо хоґуйбутун, кырдьык,
ійдµіхтээ±эр буолуох, ійдµµ да сатыыр киґи
дэбигис аттыгар суо±а. Арай биир киэґэ кэнниттэн, кулууптан ыччаттар бары аргыстаґан
дьиэлээн иґэн, Вика Есенин хоґоонун аахпытыгар Сааска бэйэтин хоґоонуттан аахпыта. Ону сэргии истэн, Вика кірдіспµтµгэр
хоґооннорун суруйар тэтэрээтин уларсыбыта.
Онтон кірін, Толя ырыа суруйбута, эмиэ Вика
кірдіґµµтµнэн. Кэлин хас да ырыаны суруйбутун инньэ Сэргэлээххэ тиийэ уостубакка
ыллаабыттара.
Ґірэ-кіті, ылыы-туойа сылдьар практикант учууталлар олохтоохтору эрэ буолбакка,
µірэнээччилэр куттарын эмиэ туппуттара.
Эдэрдэр эдэрдэргэ тардыґаллар. Эн-мин
дэґэн, кµрэс былдьаґан эІээрдэґэ сылдьар
дьону ким сириэй. Уруокка «билбэппин»
диэн баран ісіґін турар киґи суох буолбута.
Уруоктар эриэ-дэхси таґаарыылаахтык барар
буолбуттара. Практикалара бµтэн баралларыгар
тиґэх педсовекка кырдьа±ас учуутал Кирилл
Дмитриевич µілээннээхтэригэр: «Эдэрдэргэ
суолла биэриэ±иІ», — диэн этии киллэрбитин соґуйдаллар да±аны ылыммыттара.
О±олор да±аны µлэлэрин суола кэскиллээхтик
са±аланан эрэриттэн олус µірэн, µс сылга
µлэлииргэ оройуоннаа±ы µірэх салаатын кытта
сібµлэІ тµґэрсибиттэрэ. Уолаттар дипломнарын кэнниттэн оскуола ірімµінµгэр µлэлии
кэлиэх буолан эрэннэрэн, куораттарыгар
тіннµбµттэрэ.
Итини Павел Степанович нэґилиэк
мунньа±ар эппитэ улахан биґирэбили ылбыта,
мунньахсыттар элбэх сµбэни-аманы биэрбиттэрэ.

тахсыбыттара. Сµµрµгµрдэн эрэр µрэхтэрин
тохтотон быґыттарын саппыттара. Ґрэх уута
кµµгэн аллан, барар-кэлэр сирин былдьатан,
быґыкка хаайтаран таґымын µрдэтэн µіґэ
дьурулуйбута. Оллоон оІостон, чэй оргутан,
µссэнэ олорон Баґылай:
— Сотору манна киґи билбэт дойдута
буолуо. Уолаттар, быйыл ханна кустуур санаалааххытый?
— Оттон ірµспµтµгэр ини. Тыанан кус
ааспата±а ыраатта.
— Быйыл манна Куо±астаахха кус-хаас
сыстар буолуохтаах. Кус ууну батыґар, кураанахха то±о сыстыай. Бу биґиги олорор хонуубутунан уу тахсан, Куо±астаахха ааґыа±а.
— Ок, сиэ! Нэлэґитэн, улахан кµіл
буолууґу.
— Тіґі ба±арар нэлэґитиэххэ сіп. Ол
эрээри, наґаа улаатта±ына эмиэ куґа±ан.
Куоґаахтар бары туоланнар, сайын куурбакка
оттуур сири былдьыыллар. Ол иґин былыргы о±онньоттор мээрэйдээх эбиттэр. Биґиги
Тииттиин эмиэ бэйэбит мээрэй оІостубуппут.
Ити харыйа анныгар уонна ол тумус тыа
са±атыгар хатыІ анныгар дурда оннун кірі±µт
дуо? Ити бааллар биґиги мээрэйдэрбит.
Итиннэ дурда оІостон, быґыппытын кэтээн,
кустуур этибит. Уу да±аны дьылыттан, арыт
дьыл дурдабытын ылаары дьирээлэґэр, оччо±о
быґыппытын аґан биэрэбит. Куо±астаахха
эмиэ бэлиэлээхпит, илин баска улахан тиит
турарын бары да±аны билэргит буолуо, дьэ,
онно уу тиийдэ±инэ быґыппытын аґарбыт. Ґс
кµіл хааларын толороллоро, тулатаа±ы сирдэр
сайыІІы утахтарын ханнарар ууланаллара.
Уу суо±а куґа±ан, уу элбэ±э эмиэ алдьатыылаах. Онон туох барыта кэмнээх-кэрдиистээх.
Мантан антах харыгытын хамсатан µлэлээн
оІорбут быґыккытын, биэбэйдээн, бэйэ±ит
дьаґайыаххыт буолла±а дии. Бу кµіллэр кімµс
хатырыктаахтара, кітірі-сµµрэрэ, сирэ-уота
мантан антах эґиги илиигитигэр киирэллэр.
А±ыйах хонугунан кµіллэр мэндээрийэ
туолбуттара, кус-хаас саІата хойдубута.
Алаастарга кµірэгэй ыллаабыта. Бастаан,
Куо±астаах сайылыгын урукку олохтоохторо, кырдьа±астар, ітіхтірµн ірі тардан сіхсµппµттэрэ. Кэлин саІа титииктэр,
холбоґук сµіґµтµн кірііччµлэр олорор
дьиэлэрэ тутуллан, сайылык кэІээн барбыта.
Алаастар, хонуулар нµілсµйэн, от бі±і долгулдьуйа µµммµтэ, мэччирэІ бі±і тахсыбыта.

***
Саас кэлэн, кыґыІІы иґийии кэнниттэн
айыл±а уґуктан, о±онньоттор тутуу уолаттарынаан оІорбут оІоґууларыгар, быґыттарыгар,
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Сайылык былыргытын эргитэн, киґи-сµіґµ,
кус-хаас, о±о аймах саІатынан туолбута, тµптэ
буруотунан унаарбыта.
— Даайа, кір эрэ, бу µчµгэйин! Бу — от
сыта, ити — кµірэгэй ырыата! Букатын о±о,
эдэр сааспытыгар эргийбит курдукпут дии.
— Дьэ, диэмэ да±аны, Бороскуобуйа-а.
Маннык эргийиэм диэн тµґээн да±аны
кірбіті±µм. Мин ба±ас мас дьааґыкка угуллан, ібµгэлэрбэр биирдэ кэлэрим буолуо дии
саныырым.
— Кір эрэ. О-ол кимнээх куула аартыгынан сµіґµ µµрэн иґэллэрий? Аата былыргыны
санатта±ын. Арай Тиит халыІ тай±аны кэґэн
кэллэ±инэ, ахтыл±аммытын таґааран, итинник
сиэттиспитинэн сµіґµ µµрэн, ити аартыгынан
киирэрбит.
Бороскуобуйа аІаар илиитигэр тута сылдьар хатыІын лабаатынан кумаардары µµрэн
сапсынна. ХаІас илиитинэн чарапчыланан
со±уруу диэки одуулаата.
— Э-ээ, Ньургуннаах Суойа дии. Кырдьык, кырдьык, кинилэр!
— Оо, барахсаттар! Ол иґин, Ньургун аас
пыкка Суойалыын холбоґон эрэбит диэбитэ.
Јссі, Суойа сібµлэґэр буолла±ына, дойдубар
Амма±а тіннµбµт киґи диирэ. «Бу дойдуну
наґаа сібµлээтим да, кэлин тіріібµт дойдум
тардара улаатан иґэр», — диэн МахсыымІа
эппитин истибитим.
— Оннук буолумуна. Ньургун, хата, бу
дойдуну булан, оло±ун суолун, дьолун таба
тайанна±а. Тіґілііх ыччаттарбыт олохторут-

тан тэмтэрийэн, суолларын тірдµн булбакка
муна-тэнэ, муор-туор сылдьаллара буолла?
Саатар, ити «абааґы аґа» буккуйталаата. Оттон Суойа кыыс аналынан киґитин батыґыа
буолла±а дии.
— ОнтуІ, бээ, ба±ар, Суойа эмиэ мин
курдук дойдутун ахтан мунчаарыа дии саныы
сылдьар.
— Оо-о! Дьэ! Наґаа да чараас, ыраас
санаалаах о±о буомтуйа сыспыт дии. Бастаан
кэлбитигэр хайдах курдук тимир тириини
кэтэ сылдьарай! Чэ, таптаґар дьон тылларын
булсуохтара.
Бороскуобуйа дьµігэтин аттыгар кэлэн,
кэккэлэґэ кµіх оту илиитинэн имэрийбэхтии
олордо.
— Аата, сымна±аґын, µчµгэйин. Былыр
атах сыгынньах алааска от устун сµµрэр µчµгэй
да±аны буолара.
— О±олорбут, сиэттэрбит эмиэ сµµрбµттэрэ
дии бу алааска.
— Маннык буоллахпытына, хос сиэттэрбит сµµрэллэрин кірір инибит. Ити, мин
кірдіхпµнэ, Марыына±а «баар» буолбут чинчилээх дуу?
— ЭтэІІэ эрэ буоллун. Ґірэхпин бµтэр
дэхпинэ диэччи. Дьэ, ыал тэІэ буолуо этилэр
буолла±а дии.
— Оннук, оннук. Чаас ыраатта быґыылаах.
Дьоннор сµіґµлэрин µµртэлээн эрэллэр. Дьоммут да±аны отторуттан кэлэллэрэ чугаґаата±а
буолуо. Тахсан, кµіспµтµн уурарбыт дуу?
— Чэ, хата, инньэ гыныах. Бороскуобуйа, сарсын халдьаайыга «дьоммутугар» тахса
сылдьыахпыт эрэ. Кэлбиппитин билбит буоллахтарына, µірээхтээн
эрдэхтэрэ. Сайылыкка
кэлиэхпиттэн быыс булан
тахса иликпин.
— Барыахпыт. Мин
эйигин кэтии сылдьыбытым. Кинилэр да±аны
билэ-кірі, сэрэйэ сы
таахтаатахтара.
Хапта±ай — Дьокуускай,
2005 с.

85

кэрэ¤и

Кўрўлгэн - 2010-2

СР ИДьМыгар
уопсастыба±а куттал
суох буолуутун милииссийэтин (МОБ) начальнигын солбуйааччытынан
тиийэ µлэлээбит, полковник, РФ ИДьМын бочуоттаах µлэґитэ Май
Емельянов бэйэтин баай
ис хоґоонноох оло±ун чахчыларыгар, билбитигэркірбµтµгэр оло±уран
суруйбут «Ньурба±а»,
«Бµлµµгэ», «Таатта±а»,
«Уус Майа±а», «Киин
куоракка» диэн олуктартан турар «Сулустар
суґумнара» ахтыы сэґэнин
бастакы олуга альманах ааспыт нµімэригэр
бэч ээттэнэн турар. Бу
сырыыга иккис олуга суру
наалга анаан кылгатыллан
тахсар.
Май Емельянов
иитэр-µірэтэр, сырдатар ис хоґоонноох ахтыы
сэґэнэ дьон-сэргэ киэІ
араІатыгар, чуолаан,
саІа кілµінэ милииссийэ
µлэґиттэрин ортотугар,
улахан сэІээриини ылыа
диэн эрэнэбит.

Май ЕМЕЛЬЯНОВ

Сулустар су¤умнара
Б¥Л¥¥ГЭ
50-с сылларга тыа киґитэ милииссийэ µлэґитин
хантан кэлэн кірµі буолла±ай. Оччолорго уоруу, ілірµµ
эІин диэн суо±ун тэІэ этэ. Милииссийэ µлэґитин ити
сылларга норуот номо±ор киэІник биллэр Кµµстээх
Соппуруону дьахтар ілµµтµгэр уорбалаан тута кэлбиттэригэр биирдэ кірбµтµм. О±о санаатыгар кэтэ сылдьар
формаларын тимэ±э да, туора-таары иилиммит курдара, бэстилиэттэрин хаата да килэрийэн-халарыйан
µчµгэйэ бэрдэ уонна ким да кыайбат киґитин тутан
илдьэ барбыттара биґигини сіхтірбµтэ.
1974 с. Ньурба±а КГБыга эписиэр дуоґунаґыгар
этэн кірбµттэрин сібµлэспэккэ, ба±ам хоту
милииссийэ±э киирэбин диэн, Дьокуускайдаабытым.
Доруобуйам туругун бэрэбиэркэлэтэн, хамыыґыйаны
этэІІэ ааспытым. Холуобунай ирдэбил инспекторынан
µлэлииргэ кірдіспµтµм. Каадыр отделыгар оннук µлэ
икки эрэ сиргэ баар диэтилэр. Сунтаар уонна Бµлµµ.
Бµлµµ кырдьа±ас куорат буолла±а дии. Уонна суоппардыы сылдьан охсуллан ааґарым, аны эрдэ авиапорка
Бµлµµ начальнигын Т.Н. Сосины кірсірбір бэйэтигэр
ыІырбыта, онон Бµлµµ куоратын талбытым.
Кµґµірµ ийэбин кытта Бµлµµгэ кіґін кэлбитим.
Оччолорго авиапорт ірµс уІуор баара. Элбэх тутуурдаах этибит. Тµґэр ыалбытыгар тиийэн кірбµппµт,
иґиттээх-хомуостаах чымадааммыт суох этэ. Онно
о±о саастаа±ы хаартыскаларым, кµннµктэрим (дневниктэрим) эІин бааллара. Ивановтар диэн ыалга дьиэ
куортамнаан олорбуппут. НіІµі сылыгар Грабовскай
уулусса±а икки квартиралаах дьиэттэн биирин биґиэхэ
биэрбиттэрэ.
1976 с. сайын Оля диэн олохтоох кыыґы кэргэн
ылбытым. Бастакы о±обут Ваня тірµін а±ай иннинэ
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да кэргэним Оля кыґыл о±о±о анаан тугу да
ыллаттарбата±а — о±о суутун да, «сууйуутун» да. Аньыы буолар µґµ диэбитэ. Дэлэ±э
да этиллибэт, «тірµµ илик о±о±о биґик
оІорбукка дылы» диэн.
Арай сарсыарда 4 чаас са±ана балыы
ґаттан эрийдилэр.
Аан хостон ийэм ыйытар:
— Хайа, Оля о±оломмут µґµ дуо? — барытын истэ сыппыт эбит.
— Оннук, уолламмыт, — диибин.
Тохтуу тµґэн баран, ийэм:
— Хайа, турабыт дуо? — диэн аатыгар
ыйытаат, туран оґо±ун оттубутунан барда.
Мин, таІна-таІна, уол о±о хайаан да
бэлиэтэниэхтээх диэн санааттан кимиэхэ
арыгы баар буолуон сібµн тібім иґигэр
эргитэ сырыттым. Саастаах дьон тµµннэри
эрийэрбин сібµлµіхтэрэ суо±а. Оттон эдэр
дьон бу арыгы кэмчитигэр туруораллара саарбах. Арай арыгы испэт киґиэхэ И.Е. Петровка баар буолуон сіп. Тіліпµіннээбиппэр:
— Бэйи, тохтоо, кірµµм эрэ, — диэтэ
уонна тохтуу тµґэн баран, — баар эбит, кэл,
— диэн µіртэ.
Кини µрдµк µірэ±и бµтэрэн, силиэдэбэтэлинэн µлэлии сылдьара. Кэлин ір кэмІэ
МэІэ ХаІалас оройуонугар прокурорунан
µлэлээн баран, киин куорат прокурорун
солбуйааччытынан ананан киирбитэ хас да
сыл буолла. Дьоно куоракка дьиэлэрэ суох
буолан, Майа±а хаалбыттар. Јрібµл диэни
билбэккэ, киэґэ хойукка диэри µлэлиир. Кинитэ суох ый сабыллыбат буолара. «Дьыаланы
баттаабата», «дьыаланы тінµннэрдэ», «аккаастаммыт дьыалалары отой да кірі илик»
диэн саІалары ИДьМІа сылдьан силиэс
тийэ, дознание µлэґиттэрэ кэпсэтэллэрин
µгµстµк истэр буоларым. Урут МэІэ прокурора ыараханын, дьыаланы сотору-сотору
тінµннэрэрин, милииссийэ µлэґиттэрин
сыыґаларын-халтыларын туґунан миниис
тиргэ сурук ыытарын туґунан оройуонтан
мунньахха киирэ сылдьан билэрим. Бииргэ
µлэбитин са±алаабыт буолан, МэІэ начальнигын кірдірбµн эрэ, И.Е. Петров туох ханнык сылдьарын туоґулаґарым. Дьокуускайга
киирбитин кэннэ сµрдээ±ин суохтаан: «Кини
курдук кµнµн аахсыбакка туран, биґигини
µірэтэр, бэрээдэккэ такайар ирдэбиллээх
прокурор аны кэлэрэ саарбах», — дииллэрэ.
Оччолорго кини ТУСМ диэки олороро.
Онон куораты биир гынан, кыґыІІы тым87

ныыга кыґаллыбакка, кураанах уулуссалар
устун сµµрбµтµм. Кэлбитим, Иван Ефремович остуол тардан, чэй сылытан кэтэґэн
олороро. Оля этэІІэ о±оломмутунан биир
дии µрµµмкэни куттан истибит. Киґим,
адьас амсайбат да буоллар, уол тіріібµтµттэн
µірэн кіті±µстµм диэбитэ. Биир иґити
ылаат, милииссийэ±э сµµрдµм. Кэлээппин
кытта ааны кэтэґиннэрбэккэ астылар, эрдэ
биллэрбитим. Кэлэрбин кэтэґэ таарыйа
дьуґуурунайдар Шипков Г.И. уонна Григорьев Н.С. олорон эрэн тойоннообуттар.
— Бачча эрдэ то±о манна истэ±эй? —
Гай Иннокентьевич ыйытардыы Николай
Степанович диэки кірбµт.
— Олята ыарахан сылдьара, о±олон
нохторо буолуо.
— Оччо±о уолланан бачча эрдэлээтэ±э
дуу, — диэн саба±алаабыт Гай Иннокентьевич.
Тиийбитим, барытын сэрэйэн, билэнкірін олороллоро. Суолтатыгар бэлиэтии
тµґээт, дьиэбэр ойдум. Ийэм кэтэґэн ахан
олороро. Собо буґарбыт, алаадьы астаабыт
этэ. Билигин Ваня, мин суолбун батан, милииссийэ µлэґитэ.
Буруйу арыйыыга техника тэрилин
мэлдьи туттарбыт. Ордук хаартыска±а
тµґэриини, магнитофоІІа суруйууну,
тарбах суолун аналлаах плёнка±а устууну.
Ыарахан, хараІа дьыалаларга массыына,
киґи ата±ын суолун гиипсэнэн да кутан
оІорорбут. Биирдэ уончалаах уол хаста да
уоран эрэйдээбитэ. Уорарын ааґан туттаран
туран мэлдьэґэрэ, буруйун ончу билиммэтэ. Алексей Прокопьевичтыын биирдэ
сµбэлэґэн баран, ультрофиолетовай лаампаны туттан, «детектор лжи» диэн ааттаан
оІордубут. Ыраас кумаа±ыга биир іттµгэр
«сымыйалыыр», иккис іттµгэр «кырдьыгы
этэр» диэн кістµбэт харандааґынан суруйдубут. Алексей Прокопьевич уоруйахтары
утары саІа техника оІоґуллубутун туґунан
бэрт µчµгэйдик о±о±о тиийэр гына кэпсээтэ
уонна уоруйах уолтан биллэр со±уґу ыйытта.
Мин детекторбын холбоотум, «кырдьыгы
этэр» диэн буолла. Онтон ыйытыыбытын
уоруу диэки чугаґаттыбыт. Уолбут билиммэт. Детекторбыт «сымыйал ыыр» диэн
кірдірді. Итинник тіттірµ-таары хачайдаан,
буруйун син билиннэрбиппит. Бу а±ыйах
хонуктаа±ыта хаґыаты кірі олорон билбитим, биґиги оІоро сатаабыт детекторбытын
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кµµстээх модьуйууну туруорбуттара. Суутун
са±ана киниттэн ордук µчµгэй киґи суох
буолбута, барыта ал±ас тахсыбыт аатырбыта.
Кэлин истибиппит, ол салайааччылар уруулара буолан биэрбит этэ. Суут саалатыттан
босхолонон, кыґалаІ µлэ±э ууруллубута.
Криминалистика хоґугар фотоальбом баара. Онно Бµлµµ куорат уулуссалара
уґуллубут этилэр. Ити альбом кімітµнэн
элбэх буруй арыллыбыта. Киґини ыйытарга, доппуруостуурга олус табыгастаа±а. Саас
хаардаахха тµґэриллибит буолан, араас тутуулар, дьиэлэр чуолкайдык кістіллірі. Биирдэ
біртілµітµнэн бірілµµ барса сылдьыбытым,
фотограф быґыытынан. Онно сылдьан, ити
фотоальбому оІорор туґунан санаа киирбитэ. Лµіччµктэр биир саґылы харабыынынан
ытан биэрбит соболоІмор кіміліґµіх буолбуттара. Сарсыныгар куорат µрдµнэн кіті
сылдьан, наадалаах сирдэрбин хаартыска±а
тµґэрбитим. Мин атын сиргэ кіспµтµм кэннэ
хоспун суох оІорбуттар этэ. Саалар ханна
барбыттара биллибэт. Киґи аґыйар биир
а±ыстаах саа баара. Тимирэ эргэ буолан баран, маґа саІа этэ, 10 тимир ботуруоннаа±а.
Ньурба милииссийэтин музейын дириэктэрэ,
чугас табаарыґым Р.А. Иванов бэйэбиттэн
истэн, ол фотоальбому булларан, бэйэтигэр
экспонат гыммыт этэ.
Револий Афанасьевич бу сиртэн барбыта сылтан орто. Кини суох буоларыгар
Мирнэйгэ пенсия±а тахсан баран, атын
тэрилтэттэн командировка±а сылдьыбытым. ИДьМІа харайса барарбын билэ
охсоннор, министиэристибэ бэрэстэбиитэлэ буол диэн хаайбыттара. Мин барымаары гыммыттарын сэрэйэн, улаханнык
іґµргэммитим. Револий Афанасьевич курдук
милииссийэ±э уґуннук уонна бэриниилээхтик µлэлээбит бэрт а±ыйах буолуо. ССРС
ИДьМын учаастактаа±ы милииссийэтин
µтµілээх µлэґитэ, іріспµµбµлµкэ±э киэІник
биллэр милииссийэ музейын со±ото±ун
сµµрэн-кітін тэрийбит киґи. Министиэрис
тибэ биир эмэ салайааччыта суолта биэрэн
кэлиэн сіп этэ. Ол иґин барыам инниттэн
хом санааламмытым. Револий Афанасьевиґы
тиґэх суолугар атаара, сэрэйбитим курдук,
ИДьМтан ким да кэлбэтэ±э. Кір, киґи оло±о
диэн итинник... Револий Афанасьевич олорон ааспыт ча±ылхай оло±ун, бэриниилээх
µлэтин, іріспµµбµлµкэ таґымнаах сэдэх
музейын кэнэ±эски ыччаттар кірі сылдьал-

1999 с. оІорбуттар эбит. Дьону µірэтэн,
Дьокуускайга уонна Нерюнгрига саІа туттан эрэллэр µґµ. Бу «Эпос» диэн ааттаах
полиграф эбит. Компьютертан уонна сµрэх
тэбиитин уґулар тэрилтэн турар µґµ. Кинини
албынныыр ыарахан дииллэр.
Юрист идэтигэр µірэнэрбэр криминалистиканы олус сібµлµµрµм. Ол иґин буолуо,
буруйдаахтар араас буруйу оІорууга туттубут
малларын мунньарым. Олору хомуйан, начальнигым Тит Николаевич ійііґµнµнэн
криминалистика хоґун оІорбутум. Онно
бааллара: араас быґылааІІа туттуллубут
быґахтар, охсуґар маллар, булт саалара,
хаґыылаах араас саалар (бинтиэпкэлэр,
туоґапкалар, туоґапкалаах «Белка» саалар,
«Лось» харабыыннар, о.д.а.), ботуруон, саа
иитиитин арааґа. Бу хоско ону таґынан хаар
тыска бэчээттиирим.
Биирдэ сопхуос отделениетыгар сайын
сарсыарда тарбыйах кірііччµлэр µлэлэригэр
кэлбиттэрэ — хас да торбос хаан-билик
буолан охто сыталлар, хас да байааттаІныы
сылдьаллар µґµ. Ол туґунан суґал тыллабыр киирбитэ. Мин дьуґуурунай буолан, ол
быґылааІІа барсыбата±ым. Киэґэ дьоммут
туох да тµмµгэ суох тіннін кэллилэр. Начальник хоґугар біліх ыстаарсайа Алексей
Прокопьевич маннык диэн кэпсээтэ:
— Јлбµт тарбыйа±ы бэтэринээринэн эттэттибит. Онно туоґапка сµнньµі±э кіґµннэ.
Ол гынан баран, туоґапканан ыппатахтар,
атын саанан ыппыттар. Буулдьатын эрилгэнэ
(нареґа) а±ыйах.
Тит Николаевич истэн олордохпутуна,
ИДьМІа криминалистика отделыгар эрийдэ.
Ону, итиччэ эрилгэннээх ханнык эрэ омук
бэстилиэтэ баар диэтилэр. Биґиги сэриигэ
сылдьыбыт киґи а±алла±а дэстибит. Мунньахтан тахсан иґэн, Алексей Прокопьевичка эттим:
— Оттон «Белка±а» хаґа буолла? —
диэн.
— Ээ, кырдьык да, — диэн киґим
ірµкµйэ тµстэ.
Криминалистика хоґуттан «Белканы»
ылан, кумахха тахсан ыттыбыт. Эрилгэнин
ахсаана чуо сіп тµбэстэ. Сарсыныгар баран,
буруйдаа±ы булан илдьэ киирдилэр. МаІнай
утаа нэґилиэк салайааччылара: «Буруйдаах
булуллуохтаах уонна сууттанан хаайыыга
олоруохтаах! Тыыннаах тарбыйахтары ытар
киґи киґини да ытан кэбиґиэн сіп!» — диэн
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ларын курдук µйэтитиэххэ баар этэ. Оло±ун
устата муспут докумуоннарын, экспонаттарын киэІ араІа±а таґааран, о±о аймах,
дьон-сэргэ дэлэччи сылдьарын тэрийдэххэ,
Ньурба улууґа, ИДьМ іссі дор±оонноохтук
ааттара ааттаныа этэ.
Холуобунай ирдэбил инспекторын µлэтэ
ирдээн иґэр булчут ыты санатар. Ол эрэн,
буруйдаахтар бары кус-куобах курдук сытан
биэрбэттэр. Биирдэ ірібµлбэр милииссийэ±э
таарыйдым. Киирээппин кытта дьуґуурунай
кіміліґііччµтэ Григорьев:
— Эппиэт дьуґуурунай Протопоповы
кытта биир сиргэ баран кэлиІ эрэ. Бітµрµіп
уола дьиэтигэр арыгылаан баппатах, — диэтэ.
Матассыыкылга олоро биэрээт, кітµтэн
тиийдибит. Дьиэ иґигэр киирбиппит, иґитхомуос ыскааба сууллан муоста±а сытар. Эр
киґи орто холуочук айдаара сылдьар. Ону намыратаммыт, Иван Григорьевич дьахтартан
µІсµµ суруйтара олордо. Мин аан аттыгар
киґибин манаан турдум. Бітµрµіп улахан
тугу да оІорботор, арыгылыыра иґиллэрэ.
Киґим таґырдьа тахсаары ааІІа кэллэ:
— Ииктээри гынабын, — диэтэ.
Иван Григорьевичка этэн баран,
киґибин кытта таґырдьа та±ыстым. Дьиэ
таґыгар тэпилииссэ турара. Киґим ол кэннигэр киирэн хаалла. Аан аттыгар кэтэґэн
турдум. Дьиэ олбуордаах, ханна да барбат ини
дии санаатым. Чочумча буолаат, киґим саа
тутуурдаах, биир батарантаас кыбыныылаах
бу тахсан кэллэ. Ол кэмІэ Иван Григорьевич дьиэ иґиттэн бµтэн та±ыста. Киґибит
саатын уоґун биґиги диэки туґаайбытынан
утары кэлэн:
— Ытаттаан кэбиґиэм! ХамсаамаІ!
Гириинньэ да уола буол! — диэн Иван
Григорьевичка саана-саана, олбуор аанын
кэннинэн аґан тахсан барда.
Уулусса±а тахсан, кэннин эрэ кірін
хааллыбыт. Иван Григорьевич:
— Саата баран ылыахха! Хайаан да
туттахха табыллар, — диэт, матассыыкылын
µрдµгэр тµстэ.
Дьуґуурунай чааска тиийэн кэпсээбиппитигэр:
— Ханна да барыа суо±а. Киґини ыппат
киґи, сарсыарда тутуохпут, — диэн, Иван
Степанович оргууй а±ай унаарытта.
Иван Григорьевич, тіґі да сибилигин тиийээт тута охсор ба±алаа±ын иґин,
кырдьа±ас киґи тылын ылынна. Сарсыарда
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ійдіммµтµн кэннэ, дьон утуйа сыттахтарына,
аймахтарыттан а±алан, кµлµгээннээґиІІэ
дьыалалаабыттар этэ.
Кµґµн кус кіІµллэниэн а±ай иннинэ
браконьердааґыны утары µлэлииргэ дьону
аттарыы буолла. Миигин кытта суоппарбыт
Константинов Коля барсар буолла. Сарсыарда ааттаах эрдэ туран, Дьокуускайдыыр суолунан бардыбыт. Јкµндµгэ бииргэ µлэлээбит
табаарыспытын В.Н. Трофимовы уґугуннара
тиийдибит. Чэй иґэн баран, айан суолугар
тахсан турдубут. Арай 8 миэстэлээх ГАЗик
Дьокуускай диэкиттэн иґэр. Биґиги тохтотон, суоппартан докумуонун кірдіітµбµт.
Массыына иґигэр дьон толору олороро
кістір. Коля массыынаны эргийэ барда:
— Хайа, бу тугуй? Браконьердыы сылдьар эбиккит буолбат дуо?! — диэн соґуйбут
саІата иґилиннэ.
Онно эргийэн тиийбитим — массыына иґигэр саа, кус бі±іті. Дьоммут тугу
да саІарбаттар. Саалары хомуйан, бэйэбит
массыынабытыгар уктубут. Мин кинилэр
массыыналарыгар олорсон, милииссийэ±э
тиийдибит. Онно 9 киґини боротокуоллаан,
9 сааны уонна 70-ча куґу кытта биир хомуллар кыра тыыны тутан, булчуттар тэрилтэлэригэр илдьэн биэрдибит. Биирдии улахан
кі±інµ махтал быґыытынан биґиэхэ туттартаан ыыттылар. Дьолбутугар, браконьердар
арыгылара эрдэ бµтэн, кµн ійдііх биґиэхэ
тµбэспиттэрэ. Ол иґин туох да утарсыыны
оІорботохторо. Арай итирик буоллуннар...
Чернышевскай біґµілэккэ ілірµµ
буолбутугар тµµн кэлэн, буруйдаах гараажка
киирэн, биґигини саалаах кэтэґэн олорорун билбиппит. ЧуІнаан баран, кими да
онно чугаґаппакка кэтэґэ тµспµппµт. Аан
быыґынан кірін, утуйбутун кэннэ киирэн
тыраахтар иґиттэн туох да эрэйэ суох туппуппут. Јскітµн итирик, милииссийэлэри
кытта ытыалаґыам, таах бэриниэм суо±а
диир киґини сонно тута сатаабыппыт буоллар, туох тахсыа эбитэ буолла?..
Биирдэ оттомо суохпар милииссийэ
бэтэрээнин Гаврил Алексеевич Варвариковы улаханнык іґµргэтэн турардаахпын.
Биґиги, эдэр µлэґиттэр, ол онтон µйэ саас
тухары ійдµµр µірэ±и ылбыппыт. Оччолорго
саІа µлэлээн эрэр эдэр киґи этим. Олоххо
билбэтим-кірбітµм ханна барыай? Барыта
кыраттан, киґи улахаІІа уурбат тµгэниттэн
са±аламмыта.
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ыллыктаах тылларын кэнниттэн буруйум
арылыс гына тµспµтэ. Бу кэлин ійдіітіххі,
кістін турар дьыала эбит — саастаах дьоІІо
сайа±ас сыґыан, ытыктабыл, сиэрдээхтик
туттуу ирдэнэр. Итини тула киэІ кэпсэтии тахсыбыта. Гаврил Алексеевиґы кытта
гараажка атын киґи баарыгар букатын да
санаабытын уурбатахпыт. Ол киґи хара±ар
уорбалыыр курдук кіґµннэхпит буолуо. Эрдэтинэ сэрэтии, туох да кэпсэтии суо±а. Эдэр
дьон ууну омурдубуттуу саІата-иІэтэ суох
барбыттара, эрдэ ірµкµнэйбиппит тохтообута. Сэрэтии биэрбиттэрэ. Онно сірµ-сіп
буолбутум. Ол табаарыстыы µірэх оло±ум
устата хаалбыта. Кэлин бэйэм начальник
буолан баран, ити боппуруоска элбэхтик
эргиллибитим.
Мин µлэлиир кэммэр начальнигынан
милииссийэ капитана, ССРС милииссийэтин
µтµілээх µлэґитэ Т.Н. Сосин µлэлээбитэ.
Кини µлэґиттэр кыґал±аларын чугастык
ылынар, ійдµµр, дьону-сэргэни кытта атах
тэпсэн олорон сэґэргэґэр, тойоттордуун
биир тылы булар, тобулла±ас ійдііх бэрт
сэмэй киґи этэ. Элбэх эдэр дьону таба
кірін µлэ±э ылбыт, иитэн, такайан дьон
оІортообут, салгыы µµнэллэригэр кµµс-кімі
буолбут талааннаах салайааччы. АІаардас
милииссийэ оройуоннаа±ы отделын начальниктарынан Захаров И.И., Юдин А.Е., Макаров П.С., Алексеев А.П., Кириллин В.Д.,
Винокуров А.А., Николаев А.И., Дашевскай
С.Д. уонна мин µлэлээбиппит.
Тит Николаевич — эдэр киґини кірінистэн, кіннірін, салайан, соро±ор харыстаан
да, µлэґит оІорбут улахан такайааччым.
Биэс сыл буолан баран, кини мэктиэлээтэ±э
буолуо, миигин, милииссийэ лейтенанын,
Таатта±а 1979 с. начальник оперативнай
µлэ±э солбуйааччытынан анаабыттара.
Милииссийэ дьон кіміті суох µлэлиирэ
уустугун кини бэркэ ійдµµрэ. Ол да иґин
буолла±а дьону кытта кµµскэ µлэлэґэрэ. 1976
сыллаахха дружинниктар, тирэх пууннар салайааччыларын іріспµµбµлµкэтээ±и сµлµітэ
Бµлµµгэ дэлэ±э да ыытыллыбата±а чахчы.
Милииссийэ начальниктара Сосин
Т.Н., Иннокентьев П.В. уонна Васильев Н.С.
кі±µлээґиннэринэн 1978 с. Ґіґээ Бµлµµгэ
Бµлµµ ірµс сµнньµгэр сытар оройуоннаа±ы
ис дьыала отделларын спорка табаарыстыы
кірсµґµµлэрэ аан бастаан ыытыллыбыта. Мин
теннискэ, волейболга, мас тардыґыытыгар

Быґылаан буолбут сирин кірін, чинчи
йэн кэлэн баран, киэґэ тугу кірбµппµн, тугу
саба±алыырбын, туохтан бастаан са±алыахха
сібµн дакылааттаатым. Кыра массыынанан
сылдьыбыттара суола хаарга чуолкайдык
кісті сытара. Тит Николаевич сылааґына
ол массыынаны кірдµµргэ хамаанда биэрдэ.
Отделтан тахсан истэхпитинэ, уоппуска±а
сылдьар милииссийэ старшината Варвариков
сулууспа±а илдьэ сылдьар массыыната кэлэн,
гараажка киирдэ.
— Уолаттар, таарыччы кірін ааґыа±ыІ
эрэ, кілµіґэ хайдах быґыылаа±ын кірдірµім,
— диэт, іссі аана сабылла илик гараажка кэллибит. — КірµІ эрэ, бу адьас атын ойуулаах
протектор. Оттон бу хаІас кілµіґэни кірµІ
эрэ, ойуута µкчµ иннинээ±и уІа кілµіґэ
киэнин курдук. Иннинээ±и кілµіґэлэр
ойуулара мантан атыттар, уруґуйдаабытым
курдук буолуохтаахтар. Чэ, бардыбыт, — диэт
тахсан, тэрилтэ гараажтарын уґун тµµнµ
быґа кэрийэн мэлийбиппит.
Сарсыарда µлэлии олордохпуна, Тит
Николаевич хоґугар ыІыртаран ылла.
СаІата суох икки тэтэрээт лииґигэр иннигэр, кэннигэр толору суруллубут суругу
куду анньан биэрдэ. Эмиэ туох эрэ буолла±а
диэн билсэн бардым. Аа±ан иґэн, кэннин
кірбµтµм, Варвариков начальник аатыгар
суруйбут эбит. Соґуйуу бі±інµ соґуйдум:
— Мин манна туох да буруйум суох.
Туох диэммин, Гаврил Алексеевиґы уорбалыы сылдьыамый? Сµрэ да бэрт. Кіннірµ
милииссийэ массыынатыгар протектор
ойуутун уолаттарга кірдірін, быґааран
ааспытым. Тылынан истэр биир, илэ кірір
туґунан буолла±а дии, — диэн кыттыга суох
тук тутуннум.
— УорбалаатыІ диэбэппин, дьала±ай
сыґыаІІынан кырдьа±ас киґини кыы
ґырдыбыккын. Бу суругу таах хаалларар
табыллыбат. Эписиэрдэр чиэстэрин кірір
суукка ыытабын.
Ити кэнниттэн кырдьа±ас милииссийэ
µлэґиттэрэ кыттыылаах суут буолбута. Сууту
баґаарынай инспекция начальнига, эписиэр
дэр сууттарын бэрэссэдээтэлэ К.А. Акимов
ыыппыта. Суут иннинэ эдэр уолаттар миигин кімµскµµр, буруйа суох киґини таах да
дьµµлгэ таґаараллар диэн киирсэр санаалаах
ленинскэй хоско киирбиттэрэ. Ол эрэн,
тылы маІнайгыттан кырдьа±астар ылан,
илиилээх-атахтаах оІорботохторо. Кинилэр
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Прокурорунан Горнайтан тірµттээх,
киэІ кі±µстээх, сіІ саІалаах, лоп бааччы
тыллаах-істііх А.Г. Парфенов ананан олорбута. Хонтуруол кытаана±а, прокурор эппитэ
сокуон буолара. Ол эрэн, киґи быґыытынан
олус эйэ±эґэ. Ґлэбэр ыктаран, Афанасий
Гаврильевич массыынатын кірдіґін уларсарым. Онноо±ор бэйэм илдьэ сылдьарбын
кіІµллээччи. Оччо±о бµтэн баран, массыынатын сууйан-тараан, босхо барбытын
тардан, алдьаммытын оІорон биэрэрим.
Бу µс салайааччыларбыт дьиэлэригэруоттарыгар табаарыстыы этилэр, бииргэ
бултууллара, сынньаналлара. Дьыалаларбытын кіннірін, сµбэлээн-амалаан уу тэстибэт
гына оІортороллоро. Бэрт уґуннук уонна
тахсыылаахтык µлэлээбиттэрэ.
ДьиІнээх дьыаланы арыйыыга маІнайгы
уруогу холуобунай ирдэбил ыстаарсай инспектордара Алексеев А.П., кини µрдээн,
Томмокко барбытын кэннэ Михайлов В.П.,
силиэдэбэтэллэр Павлов П.В., Петров И.Е.,
ыстаарсай участковай инспектор Никифоров
С.В., ОБХСС инспектора Протопопов И.Г.
биэрбиттэрэ. Итини таґынан миэхэ кµµскімі буолбут, милииссийэ уустук идэтигэр
уґуйбут, такайбыт дьоннорунан буолаллар:
начальнигы оперативнай µлэ±э солбуйааччы
Кириллин В.Д., кырдьа±ас милииссийэлэр
Григорьев Н.С., Васильев И.Н., Варвариков
Г.А. Кырдьык да±аны дойду кµчµмэ±эй кэмигэр ыарахан µлэ±э эриллибит, оло±у билбит,
мас хайдыбытыныы кіні дьону кірсін бииргэ µлэлээбиппэр дьыл±абар махтанабын, сулууспам са±аланыытыгар олук µктээбиттэрин
умнубаппын. Элбэх сиргэ µлэлээтим, µгµс
киґини кытта алтыстым. Ол эрэн, бастаан
бииргэ µлэлээбит табаарыстарбын хаґан да
умнубаппын.
МаІнайгы сулуспун 28 сааспар эмиэ
манна µлэлии сылдьан ылбытым. Ол миэхэ
олохпор улахан ситиґии этэ. О±о эрдэхпиттэн ба±арбыт ба±ам туолан, дьэ, форма
кэппитим уонна сынньалаІІа тахсыахпар
диэри устубата±ым. Уолум Ваня майорун
ылаат, Мирнэйтэн эрийбитэ. Ону мин:
— Эн сааскар мин эмиэ биир сулус
таах этим. Кыра эрэ этэ. ЧыыныІ-хааныІ
кэмигэр µрдээн истин, сулустарыІ суґума
бэрт ыраахтан ча±ылыґа сырдаан, дьоІІунсэргэ±ин µірдэ сырыт, — диэн алгыы хаалбытым.
12.07.05 с.

кыттыбытым. Ити кірсµґµµлэр салгыы тэнийэн, спартакиада±а кубулуйбуттара.
Кэлин Тит Николаевич ыалдьан олорон,
хомо±ой тыллаах хоґооннору, милииссийэ
µлэтин туґунан быґылааннаах кэпсээннэри
суруйбута. Нааныкап диэн айар ааттаммыта.
Суруйааччылар холбоґуктарыгар чилиэнинэн
киирбитэ. Хас да кинигэни таґаартарбыта,
соро±о µп кістµбэккэ бэчээттэммэккэ хаал
быта.
Мин кэммэр бастаан Попов Н.Н. судьуйанан µлэлээбитэ. Иккиэн эдэр буолан,
бэркэ тапсарбыт. Биґиэхэ мэлдьи сылдьара.
Саас, кµґµн куска, куобахха салгын сии
таарыйа сылдьар буоларбыт. Норуот суутун
бэрэссэдээтэлинэн сэрии кыттыылаа±а, бэрт
сэмэй киґи Колесов И.П. µлэлээбитэ. Кини
дьону билэрэ бэрдэ. Бэйэтин билбэтэ±ин
иґин дьонун-сэргэтин аа±а ійдµµрэ. Ол
иґин буруйданааччылар киниттэн улаханнык
толлоллоро.
Иннокентий Павлович сууттуур
тµгэннэриттэн биир тµбэлтэни ійдіін хаалбыппын. Биирдэ сууттуу олорон, идэтинэн
буруйданааччы кимтэн кииннээ±ин, хантан
хааннаа±ын туоґулаґан барбыт. Онтон чочумча саІата суох таалан олорбут.
— Бээрэ, эн Миитээ±ин дуо? — диэн
кэмниэ кэнэ±эс ыйыппыт.
Киґитэ сібµлэґэн кэ±ис гыммытыгар
чаас аІаарын курдук сынньалаІ биллэрбит.
Онтон суут бµппµтµн кэннэ мустубут дьоІІо
быґааран биэрбит. Буруйданааччыны кытта
А±а дойду сэриитигэр бииргэ сэриилэспит
эбит. Ол киґи буруйа кыратын, билинэрин
уонна кэмсинэрин аахсан, кіІµлµн быспакка
усулуобунай болдьохтоох бириигэбэрдээбит.
Иннокентий Павлович тілірµйбэт
тыллаах, олус култууралаах, сэмэй киґи этэ.
Партийнай тэрилтэбитин салайара. Оля
биґикки сыбаайбабытыгар ЗАГС аатыттан
эр уонна ойох буолуу туоґутун туттарбыта.
Кэлин биирдэ эмэ кірµстэрбит эрэ:
— Ґйэлээх сааспар суутунан дьону
араартаан кэллим. Тіґі ыалы араарбыппын
ійдіібіппµн. Ол эрэн, биир эдэр дьону
холбооттоон турардаахпын. Кµн бµгµнµгэр
диэри олус бэркэ олороллор, — диэн астына
этэрэ.
Суут сэкирэтээрдэринэн эдэр кыргыттар Лиза Руфова, Ли-Сай Альбина уонна
Шура Алексеева, оттон прокуратура±а Валя
Осипова µлэлээбиттэрэ.
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кірдірµµлэринэн аан хатыылаах, тµннµктэр
бµтµттэр µґµ. Онон умайыы дьиэ иґиттэн
тахсыбыт курдук.
— Холуобунай ирдэбил соруга — буруй
даа±ы булуу. Туохтан баґаар та±ыста? Онно
ким буруйдаа±ый? Ба±ар, уоттаабыттара буолуо? Ити эґиги соруккут. Баґаары умуруоруу
аналлаах дьон µлэтэ. Алексей Прокопьевич,
инникитин быґылаан буолбут сиригэр
бэйэ±ит тустаах µлэ±итин толорор буолуІ,
— начальник µірэтэрдии эттэ.
Онтон тутан олорор кумаа±ытын ос
туолга ууран баран, чыпчылыІнаан ыла-ыла,
салгыы саІаран барда:
— Министиэристибэттэн суґал кімі
кэлээри бэлэм олорор. Прокурор, Дьокуус
кайтан эксперт кэлэ илигинэ, ма±аґыыІІа
кірµµнµ оІорору кіІµллээбэтэ. Бµгµн,
ірібµл кµн буолан, сімілµіт кітірі саарбах.
Прокопий Васильевич, дьыаланы кібµтэн
ма±аґыын таґын кірµµнµ оІордуІ ини?
— ОІорон. Кірµµ тµмµгэр хас да тµннµк
алдьаммыта кіґµннэ. Баґаарынайдар алдьаппыт буолуохтарын сіп. Сылдьыбыт дьону
барыларын доппуруостуу сылдьабыт. Дьыаланы онуоха-маныаха диэри дьала±айтан диэн
кібµттµм. Кµлµµс тылын илдьэ сылдьыбыт
Петрова кірдірµµтэ халбаІ. Кинини хаа
йарым буолуо. Тіґі хоромньу тахсыбытын
аа±арга хамыыґыйа анаттым. Быґылаан
буолбут сирин кірµµнµ оІоро охсуохха
баар этэ. Тит Николаевич, ити боппуруоска
іссі тігµл Афанасий Гаврильевиґы кытта
кэпсэтэриІ буоллар.
— Сіп. Дьокуускайтан дьон кэлэ илигинэ кіІµллµµрэ саарбах да буоллар, ыйытан
кірµім. Атыыґыттары эрэ буолбакка, кинилэр билсиилээхтэрин кытта доппуруостуохха
наада. Электричество ситимин хаґан тардыбыттарын чуолкайдыахха. Софрон Васильевич, ол-бу сµппэтин курдук харабыллааґыны
салгыы тэрийэ±ин.
Ити кµн сімілµіт кэлбэккэ туґата суох
ааста. НіІµі кµнµгэр сарсыарда кэлэн барда,
министиэристибэттэн ким да кэлбэтэ. Онон
µґµс кµнµгэр прокурор Парфенов кірµµ
оІорорго сарсыардаттан сорудах биэрдэ.
Сонно тута силиэдэбэтэл Петров ма±аґыын
кэтэх ааныттан кірµµнµ са±алаата. Кини
иІэн-тоІон туран, боротокуолу суруйар.
Мин кэрэґиттэри кытта кэмнээн биэ
рээччи буоллум. Инньэ гынан, эбиэт са±ана
ма±аґыын ортотун эрэ диэки тиийдибит.

Бµлµµгэ µлэлээбитим иккис дуу, µґµс
дуу сылыгар СаІа дьылы кірсіірµ, урууларбытын, табаарыстарбытын ыІыран
аґыы олордохпутуна, «арахсыспат атаґым»
тіліпµін тырылыы тµстэ. Эмиэ быґылаан
буолан, µлэбэр суґаллык ыІырдылар. Холуобунай ирдэбил инспектора µлэтигэр тµµн,
кµнµс мэлдьи бэлэм буолуохтаах. Јрібµлірігій диэн аахсыллыбат.
Ґлэбэр тиийбитим универмаг умайан
эрэр диэн тыллабыр киирбит. Тиийбиппит — буруо бі±іті, ис іттµттэн умайара.
Ма±аґыын иґигэр киґи киириэх буолбатах,
буруо да буруо. Милииссийэттэн баран,
противогаз а±алан ма±аґыын иґигэр киирдибит. Шлангалары соґо сылдьан, уоту сабыта
ыстаран, баґаарынайдарга кімілістµбµт.
Сарсыарданан уоту умулуннаран, ыгыллар
буола сытыйан, дьиэбитигэр тар±астыбыт.
Сарсыарда тохсунньу 1 кµнµгэр
µлэбитигэр мустан, ма±аґыын умайыытынан дьарыктаммытынан бардыбыт. Кµнµс
начальник хоґугар сµбэ мунньах буолла.
Капитан Сосин сулууспа начальниктарын
биир-биир туруортаан, ма±аґыын умайыытын арыйыыга туох µлэни ыыппыттарын
ыйыталаста:
— Баґаарга табаар, умайбата±ын иґин,
буруоттан уонна ууттан барыта буорту буолбут. Онон улахан хоромньу та±ыста. Идэлээх
µлэґит, Корнил Архипович, эт эрэ, туохтан
умайыы та±ыста?
— Баґаарынайдар тµргэнник тиий
биттэр. Таґыттан киирии сибикитэ
кістµбэт, аан хатыылаа±а µґµ. Бэ±эґээ
киэґэ ойо±ос хоско универмаг сэбиэдиссэйэ
арыгылааґыны тэрийбит. Итириэхтэригэр
диэри кµµлэйдээбиттэр. Бэл, кµлµµстэрин
тылын сµтэрбиттэр. Хайаан да табахтаабыт
буолуохтаахтар. Ол тірµіт буолбута саарба±а
суох. Ол хоско араас табаар толору. Баґаар
ити хостон са±аламмыт.
— Алексей Прокопьевич, эґиги са
наа±ытыгар? — Тит Николаевич холуобунай
ирдэбил ыстаарсай инспекторын диэки
хайыста.
— Бастаан, уоту умуруорсубуппут.
Онтон µлэґиттэри ыІыртаан ыйыталас
пыппыт. Суоллаан, ма±аґыын кµлµµґµн
тылын суолтан булбуппут. Арыгылаабыттара
чуолкай. Бастакы кэлбит баґаарынайдар
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Онно намыґах хаптаґынынан эргитиллибит
хоско каасса аппараата турара. Ол туґунан
Иван Ефремовичка этэ-этэ, иґирдьэ киир
дим. Онно кірі тµспµтµм, муоста±а эргэ
таІастар сыталлар: ыстаан, истээх сон,
бэргэґэ, тэстибит хаатыІка уонна хаґан да
сууллубатах ис таІастар. Ол иґигэр кірін
бэркэ билэр кир-хох иІэн хаалбыт, іІі да
кыайан быґаарыллыбат буолбут сибиитэрэм
баар.
— Бай! КэлиІ эрэ, «бич» таІастара
сыталлар дии, — диибин.
Дьонум биирдэ баар буола тµстµлэр. Кимин саныы сатаатым да, тібібір киирбэтэ.
Боротокуолга киллэрбитин кэннэ таІастары
милииссийэ±э илдьэ бардым.
Хоспор киирээт, вытрезвитель µлэґитин
Корякины ыІыран ыллым: хайаан да билиэхтээх, бу «бич» кини илиитин иґинэн
ааспыт буолуохтаах.
— Гриша, бу таІастары µчµгэйдик
ійдіін кір эрэ. Кимиэннэрэ буолалларын
кыайан ійдіібіккі олоробун, — дии-дии,
сибиитэрэни кірдірдµм.
— Голованов таІаґа дии. Эн сото
рутаа±ыта Ґгµлээттэн киллэрэн, бытархай
кµлµгээнистибэ±э олордо сылдьыбытыІ
буолбат дуо? Болдьо±о бµтэн, тахсыбыта
а±ыйах хонно.
— Ээ, арба да±аны!
Картотекабын хаба тардан булан ыллым:
ханнык ыстатыйанан сууттаммыта, олорор
сирэ, хаартыската, о.д.а. баара.
Начальникка киирэн дакылааттаатым:
— Быґылаан буолбут сирин кірµµ кэмигэр каасса аппараатын хоґуттан Голованов
Иван Станиславович диэн 1951 с. Иркутскай
уобаласка тіріібµт, уорууга сууттана сылдьыбыт, ГорПО±а хачыгаардыыр, тµптээн олорор
сирэ суох киґи таІаґын булан ыллыбыт.
Ма±аґыыІІа киирэн таІаґын уларыттан
тахсыбыт курдук. Онон кини уоттаабыт
буолуон сіп. Иван Ефремович быґылаан
буолбут сирин салгыы кірі хаалла.
— Головановы була охсуохха. Ма±аґыын
умайыытыгар кини чахчы сыґыаннаах буо
луон сіп, — диэн Тит Николаевич дьыала иґэ,
тіґі да хараІатын иґин, чуолкайданан эрэриттэн астынан харахтара симириІнииллэрэ
элбээтэ.
— Кірдµµ бардылар. Ханна ырааппыт
µґµі, булуохпут, — диэт, мин тахсан бардым.
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Бµлµµ куорат участковайа Никифоров,
сотору буолаат, хоспор киирэн кэллэ:
— Киґибит СаІа дьылтан хачыгаарка±а
кісті илик µґµ. Ба±ар, дьахтар булуммута
буолуо, — диэн тµмµктээтэ.
Софрон Васильевич ис-иґиттэн милиис
сийэ айылгылаах киґи этэ. Тµмµк оІоруон
иннинэ барытын кэрийбит, ыйыталаспыт
буолуохтаах. Кини билбэтэ±э суох. Мэлдьи
дьону кытта µлэлэґэн тахсааччы. Биирдэ
арыгыґыттар мустар сирдэрин кэрийэ сырыттахпытына, биир дьиэлээх дьахтар:
— Кµнµс — Соппуруон, тµµн —
Соппуруон! Хаґан сынньанар-сынньатар
киґигиний?! — диэн соґуппуттаах.
Онтон биир ордууга кітін тµспµппµт,
хас да уол арыгылыы олороллор эбит. Быыс
кэннигэр хачыгыраґаллара иґиллэр. Софрон
Васильевич быыґы баран сэгэтэн кірді.
Онтон дьахтар:
— Тохтоо, тохтоо! Саатар, бµтэттэр эрэ!
— диэн кыланар саІата иґилиннэ...
Оннук эмиэ баар буолааччы.
Прокопий Васильевичка киирэн сµбэ
лэстибит. Мин Иван Григорьевичтыын авиапорка барар буоллубут. Атыттар хайдыґан,
арыгыґыттар тµмсэр сирдэринэн кэрийэ
бардылар. Киэґэ, тіґі да хараІардар, ДНД
массыынатыгар олорон авиапортаатыбыт.
Мин µлэлиир кэммэр сімілµіт ірµс уІуор
тµґэрэ. Авиапорт µгµс µлэґиттэрэ µрдµттэн
Тойон Хонууга олорон µлэлииллэрэ. Иван
Григорьевич, олохтоох киґи буолан, ким
ханна олорорун эндэппэккэ билэрэ. Тустаах
киґини буламмыт, бэ±эґээ Дьокуускайга кіппµт дьон билиэттэрин корешогун
кірдµбµт. Онно Голованов сурулла сылдьар
эбит.
Уорбаланааччыны кірдіті, Тит Николаевич миигин кытта, кірін билэр киґи
диэн, Корякины кімі±і биэрэн ыытта. Гриша — тірілкій, бааґынайдыІы кірµІнээх,
кэтит сарыннаах, будьур±ай баттахтаах, исиґиттэн сайа±ас майгылаах, биир тылынан
киґи астынар, эрэнэр киґитэ.
Куоракка тиийээт, µргµлдьµ минис
тиэристибэ±э барбатыбыт. Вокзалга кэлэрбарар дьон мустар, аалыІнаґар сирдэрэ.
Хайаан да кэрийэн кіріргі быґаарынныбыт
— сылдьыбыт сыыґы, кірдіібµт кімµґµ булар дииллэр. Аллараа этээґи тіттірµ-таары
хаамыталаатыбыт да, Головановка майгынныыр киґи баара кістµбэт. Иккис этээскэ
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— Элбэх сиргэ сылдьыбыт суолуІ
суо±а.
— Ээ, ол хоско туох барыта баара.
— Оттон таІаскын каасса аппараатын
хоґугар уларыттыбыт этиІ дии?
— Урут ити ма±аґыыІІа сылдьыбыт
буолан, каасса ханна баарын билэрим.
Ба±ар, харчы баар буолуо диэн, остуол
дьааґыктарын кірбµтµм.
— Онно атыыґыттар бэйэлэрин харчыларын хаалларбыттарын ылбыккын.
— А±ыйах солкуобай баара. Онон кітін
кэлбитим.
— Соро±ун ханна гынныІ?
— Манна рестораІІа аґаабытым.
— Ма±аґыынтан ханна барбыккыный?
— Григорий Григорьевич кыттыґар.
— Туруору таІнан баран, іссі кыра
хостон булан одьукулуоннаммытым уонна
кулуупка µІкµµгэ барбытым, СаІа дьыл
буолла±а, — диэн Голованов, туох да улахан буолбата±ын курдук, барытын кэпсээн
биэрдэ.
Киґибитин порт быстах хаайыытыгар
сарсыІІа диэри хааллардыбыт. Тута кэпсэтэр сиртэн начальникпытыгар эрийдибит.
Буруйдаах киґини туппуппут туґунан дакылааттаатым уонна Петрова умайыыга туох да
сыґыана суо±ун быґыытынан хаайыыттан
босхолуулларыгар кірдістµм.
— Эн онно кыґаллыма. Кини буруйа
элбэх. Кыратык ійдіні тµстµн. Кэмигэр
тахсыа±а, — диэтэ.
Голованов уорууга буруйун толору билиммитэ.
04.03.06 с.

кэтэґээччилэр ыскамыайка аайы толору
олорбуттар. Ким кинигэ аа±ар, сэґэргэґэр,
сорохтор отой да утуйбуттар. Икки іттµнэн
бардыбыт. Кіннірµ таІастаах буолан,
биґиэхэ ким да кыґаллыбат. Дьон сирэйин
сэмээр кірі-кірі, аргыый а±ай хааман истим.
Арай, киґим дьон быыґыгар бу олорор. Тіґі
да таІаґа уларыйдар, кірін тута биллим:
сабыс-саІа кыґыІІы сонноох, харатыІы
кістµµмµн иґинэн спортивнайдаах, ата±ар
тиэриллибит хара хаатыІкалаах, тібітµгэр
сигиэйкэ бэргэґэтин кыІнары анньынан
уол о±ото!
— Дима, дорообо! Хайа диэки айаннаатыІ? — диэн табаарыспын
кірсµбµттµµ µірэ-кіті ыйыталастым.
— Ийэбэр бара сылдьаары. Кірбіті±µм
да ыраатта, — диэн киґим туох да буолбата±ын
курдук хардарда.
— Кірсµбµччэ, баран бэлиэтиэххэ, —
диэн ыІыран кытыыга таґаардым.
Онтон Гриша кэлэн, милииссийэ
хоґугар илдьэ бардыбыт. Кэпсэтии
быґыытынан баґаар туґунан бастаан тугу
да саІарбатыбыт.
— Ийэ±эр бараргын биґириибит. Ити —
µчµгэй, хайдах мэлдьи дьоно суох киґи курдук ускул-тэскил сылдьыаІый, — диибин.
Онтон соґуччу:
— Универмагтан ылбыт харчыІ онно
тиийэрэ саарбах. ИйэІ Иркутскайга олорор
дуо? — диэн ыйытабын.
— Иркутскай тыатыгар. Харчы кэтэґэн
олорбутум этэ, телеграмма ыыппытым баара...
— ТаІаскын бэркэ саІардыммыккын.
— Оттон кыґыыта бэрт ээ, кулууп
ка µірµµ-кітµµ, µІкµµ-битии, бэлэхтуґах бі±іті. Арай мин эрэ эргэ, кирдээх
ба±айы таІастаах уулусса±а тор±он бірілµµ
со±ото±ун сылдьарым. Дьон миигиттэн туораан ааґаллара. Оттон мин барбах холуочук
эрэ этим, СаІа дьыл буолла±а дии! Биирдэ
кірбµтµм, универмаг аттынан ааґан иґэрим.
Ма±аґыын тµннµгµн маґынан то±у биэрэн,
иґирдьэ киирбитим.
— Уотун то±о умаппатаххыный?
— Ону эмиэ билэ±ит дуо?
— ЧµмэчиІ сыата муоста±а тохтубут
этэ дии.
— Дьон кірµі диэн, кырдьык, уоту
холбообото±ум. Биир кыра хостон чµмэчи
булан уматтыбытым.

САППЫКЫ СУОЛА
Бµлµµтээ±и педучилище µірэнэр
куорпуґа саІа тутуллан µлэлии турар кэмэ
этэ. Уолаттар-кыргыттар оройуон аайыттан
сылын аайы кэлэн, учуутал идэтин ылаары,
кµрэс былдьаґан, кыайыы дьолун билэн
µірэнэ хаалаллара. Бу биґиэхэ биир саамай
тµбµктээх учаастагынан буолара.
Биир сарсыарда µлэбэр кэлбиппэр,
дьуґуурунай Васильев быґылаан буолбутун
эттэ.
— Училище кыргыттарын уопсайыгар
тµµн тµннµгµнэн киирэннэр, маллардаах
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хас да чымадааннарын уоран тахсыбыттар. Тµннµк тааґыгар хаан суола хаалбыт,
таґырдьа хаарга атах суола баар дииллэр.
Бу соторутаа±ыта биллэрдилэр. Ким да кэлэ
илик, бу кэтэґэн олоробут, — диэн Иван
Николаевич быґылаан туґунан кылгастык
билиґиннэрдэ.
Ити кэмІэ силиэдэбэтэл Петров кэллэ.
Массыына±а олороот, училище±а бардыбыт.
Уопсайга кыргыттар кэтэґэн олороллоро.
Таґырдьа тахсан, алдьаммыт тµннµк аттын чинчийдибит. Онно кірдіххі, хаарга
дириІ, эриллэ±эс ойуулардаах саппыкы
суола хаалбыт. Тµннµгµнэн киирээри,
эттэрин істµікµлэ±э таарыйаннар, хаан
хаалбыт. Иван Ефремович кэрэґиттэри
булаттаан, быґылаан сирин кірµµнµ суруйбутунан барда. Кыргыттары кытта кэпсэтэн
кірдµбµт да, ким да уоруйах киирэ сылдьыбытын кірµіхтээ±эр буолуох, истибэтэх
да±аны. Онноо±ор, тµннµктэрэ алдьанан,
дьиэлэрэ тоІ хаґаа буолбутугар улаханнык
маІкыларыгар о±устарбатахтар.
Атах суолуттан атын туґалыах туох да
суох курдук. Эмсэ±элээбиттэртэн да туґа
тахсыа суох. Онон саппыкы суолун батыспытынан бардым. Тіґі да тэпсилиннэр, бідіІ
ойуулардаах саппыкы суолун син онноманна булаттаатым. Кыылы суоллуур кэриэтэ
тіІкіччµ туттан, Калинин уулуссанан куорат киинин диэки бардым. Сотору-сотору
сµтэрэн, тіттірµ-таары элбэхтэ тиэґинним.
Сарсыардаттан да кэлии-барыы куорат сиргэ
ханна барыай. Ыллык суолун батан, Ґіґээ
Бµлµµ диэки барар киин Ленин уулусса±а
та±ыстым. Уулуссабыт килэгир, іссі массыыналар сылдьыбыттар. Саппыкым суолун
тірµт да сµтэрэн кэбистим.
Ити иґэн, МагадааІІа юридическай
институкка µірэммит сылларбын ійдіін
кэллим. Суоллуурга икки албас баар: бас
такыта — быґылаан буолбут сириттэн
батыґыы. Иккиґэ, суолгун сµтэрдэххинэ,
тэйиччинэн эргийэ сылдьан кірдііґµн.
Уоруйах, бастаан, то±о эрэ киин диэки барбыт. Ол иґин уулусса±а тахсыбыт сириттэн
суолу икки іттµнэн, іссі туора уулуссалары
хабан, ыраахха диэри тэлэкэччийэн, куорат
диэки іттµн кірін кэллим.
Уоруйах суолун ханна да булбатым.
Суол суо±а эмиэ тµмµк, ол аата киин диэки
барбатах буолуон сіп. Ол иґин Ґіґээ Бµлµµ
іттµн кичэйэн кірі-кірі, оргууй а±ай хааман
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истим. Ол иґэн, биир сиргэ чуолкай ба±айы
суолу булан ыллым. Куорат таґын диэки
барбыт. Тіґі да тоІнорбун, суоллаан, баран
истим. Кэмниэ кэнэ±эс суолум электростанция тиэргэнигэр кэлэн киирдэ.
Быґа хонтуора±а аастым. Бу тэрилтэ
салайааччытын мин бэркэ билэр киґим.
Кузьма Иванович µлэтигэр баар буолан биэр
дэ. Дэлби тоІон киирээт, ититэр систиэмэ
батареятыгар сыстан турдум. Кузьма Иванович сылаас чэй кутан биэрдэ. Ґлэ-хамнас
туґунан сэґэргэстибит.
— Уоту биэрэр сµрµн дизельбит алдьанан, саппааспытын холбонон олоробут, —
киґим кыґал±атын кэпсиир. — Владивостоктан оннук мотуору ірімµіннµµр дьон кэлэн
µлэлээбиттэрэ ыраатта. Бµтэрэн эрэллэр.
— ДьоІІун ханна олордо±ун?
— Манна. «Кыґыл муннукка» олорон
µлэлииллэр.
Тіліпµін µрдµгэр тµстµм.
— Силиэдэбэтэл Петров электростан
ция±а суґаллык кэллин, педучилище±а баар
буолуохтаах. Мин манна хонтуора±а баарбын,
— диэн дьуґуурунайы дьаґайдым.
Дьонум кэлиэхтэригэр диэри тугу
гына олоруохпунуй, Кузьма Ивановичтыын
кыґыл муннукка та±ыстыбыт. Таґырдьаттан
быґа киирэр туґунан ааннаах эбит. Мин
бастаатым. Ааны аґан киирбитим, µс нууч
ча уолаттара ону-маны гына сылдьаллар.
Киирэр ааны утары турар олоппоско, уІа
саппыкылаах ата±ын оллооннуу ууран, эдэр
нуучча уола олорор эбит. Мин уллуІа±ын
кірбµтµнэн киирдим. Ойуута анарааІІы
суолга олус майгынныыр! Дорооболоґоот,
ол уолу ыІыран, хонтуора±а батыґыннаран
та±ыстыбыт. Киирээт, дастабырыанньабын
таґааран, уолга кірдірдµм. Туохха кэлэ
сылдьалларын, уонна аатын чуолкайдаан
баран:
— Бэ±эґээ киэґэ ханна сырыттыІ? —
диэн ыйыттым.
— Суох. Билбэт сирбэр ханна мэнээк
сылдьыамый? Хоспутугар олорбуппут, — Поляков ымырыттан да кірбіті.
— Бу эн саппыкыІ дуо? — кэтэн олорор
саппыкытын ыйабын.
— Суох, бу барыбыт саппыкыта. Ким
ба±арар кэтэр. Таґырдьа тахса сылдьаары,
сарсыарда кэппиппинэн сылдьабын, —
киґим адьас да чугаґатар санаата суох.
Ити кэмІэ Иван Ефремович киирэн
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кэллэ. Кылгастык балаґыанньа хайда±ын
билиґиннэрдим. Кэрэґиттэри киллэрэн, Поляковтан саппыкытын устан ыллыбыт. Бэйэтин атын хоско таґааран кэтэґиннэрдибит.
Биригээдэ дьонун ыйытыыттан туґа тахсыбата. Поляков сытар оронун кірµµ кэмигэр
тэллэ±ин анныттан хааннаах биинтэни булан ыллыбыт. Кэтэ сылдьар таІаґын устан
кірбµппµт, хаІас илиитин быччыІар туох
эрэ сытыынан туора сотуу баар. Силиэдэбэтэл уураах таґааран, Полякову балыыґа±а
илдьэн, илиитин бааґын чуолкайдатта.
Экспертиза±а анаан, хаан ылларда. Ити
эрэ кэнниттэн Полякову милииссийэ±э
а±алан, РСФСР ХПК-н 122-с ыстатыйатыгар
оло±уран туттубут. Ити кµн элбэх туоґуну
уонна эмсэ±элэммит кыргыттары доппуруос
таатыбыт.
Поляков буруйун дакаастыыр балай да
матырыйаал хомулунна. Ол курдук: гиипсэнэн кутан ылыллыбыт тµннµк аннынаа±ы
атах суола, онно сіп тµбэґэр ойуулаах кэтэ
сылдьар саппыкыта. Ону тэІэ істµікµлэ±э
сыстыбыт хаан уонна тэллэ±ин анныттан
ылыллыбыт биинтэ±э хаалбыт кини хаанын
білі±µн кытта сіп тµбэґэллэрэ. Ити барыта
кини уорбутун чопчу кэрэґилиирэ. Хомуллубут дакаастабылларга оло±уран, силиэдэбэтэл Петров Поляковтаах олорор сирдэригэр дьэІдьиир оІорорго уураах таґааран,
прокурортан кіІµл ылла. Полякову киллэрэн, ол уураа±ы кытта билиґиннэрдибит
уонна бэйэтин буруйун чэпчэтэн, уорбут
малларын кіІµл іттµнэн тінµннэрэригэр
сµбэлээтибит. Уйатыгар уу киирэн, буруйун
билинэргэ кµґэллибитэ. Электростанция
дьиэтин анныгар кистээбит малларын ити
киэґэ массыына фаратын сырдыгар кірдірін
биэрбитэ.
Ити курдук уоруйах ир суолун ирдээн,
тоІ суолун тордоон, дакаастабылларынан
муннукка хаайан, буруйун биир кµн иґигэр
толору билиннэрэн турабыт.
11.11.06 с.

саамай µгэнигэр кустуу сылдьар диэн! Олох
тоох киґи буолбатах, кус о±олорун бачча±а
биґиэхэ ким да ыппат. Кэлэн быґаарсыа
этигит», — диэн.
Биґиги сонно тута ким оннук кустуон сібµн саба±алаан бардыбыт. Бэрт
соторутаа±ыта Кµµлэт диэки биир хаайыыт
тан тахсыбыт киґи 60-чалаах аІаардас дьахтары дьиэтигэр киирэн кµµґµлээн баран,
Бµлµµ диэки сатыы куоппут этэ. Ойуур устун
бу кумаарга ханна сырса сылдьыахпытый,
кірдіін кірін баран тіннµбµппµт. Биллиэн
сіптііх нэґилиэктэрин сэрэтэлээбиппит.
Јр-ітір буолбакка, ити Халбаакыттан биллэрии киирдэ. Кини буолуон сіп, билигин,
кырдьык, ким сааланыай? Отчуттар кистээн
илдьэ сылдьар эргэ сааларын уорда±а. Анас
тасия Павловнаны кытта эбиэт кэннэ билсэ
сырыттым. Киґибит, дьону кірдір эрэ, саґан
хаалар эбит. Ыппыт сирдэриттэн ботуруонун быыґын ылан кірдіхтірµнэ, Пушкин
хоґооннордоох кинигэ лииґэ буолар µґµ.
Тутан а±ала рга Ники форов С.В.
биґиккини ыыттылар. Халбаакыттан кімі±і
дружинник ылан аастыбыт. Отчуттартан
туоґулаґан, кыґын мас кэрдээччилэр олоро
сылдьыбыт болуоктара киґибит «кустуур»
сирин таґыгар баарын биллибит. Уґукта±ас
буолла±ына, киґини былдьыа диэн болуокка
тиийбэккэ эрэ аара тохтоон, сарсыардааІІы
саґар±аны кэтэстибит. Сэксэ оІостон сыта
тµстµбµт да, кумаар утуппата.
Болуокка чугаґаан баран, сэп курдук сэрэнэн, ох курдук оІостон µімэн киирдибит.
Ыттаа±а буолуо диэн дьиксинэрбит. Хата,
ыта суох эбит. Отой тыаґа суох кэлэн, ааны
оргууй анньан кірбµппµт — иґиттэн хатыылаах этэ. Чэ, дэґээт, ааны то±у кітін, эмискэ
наара аттыгар баар буола тµстµбµт. Ґрдµгэр
тµґэн, харытыгар тимир кыаґы кэтэртибит.
Эргэ саата аттыгар эркиІІэ ійіннірµллэн
турара. Уоґугар иитиилээх ботуруон сылдьара. Хас да иитиилээх ботуруон сыттыгын
анныгар сытара.
— Эрдэ билтим буоллар, киирсэрим
хаалла, — диэн чабыламмыта.
Тіґі кырдьыгы эппитэ буолла? Биир
ботуруон µрдµкµ быыґын быґа±ынан
олуйан ылан кірдµм. Кырдьык, Пушкин
хоґооннордоох кинигэ лииґэ буолан биэрбитэ. Ону билигин, ба±ардар, улуу поэт тыына
араІаччылаан, хаан тохтубата±а буолаарай
диэх курдук санаан ылабын.

ПУШКИН ХО¤ООННОРО
Эбиэттии бараары олордохпутуна,
дьуґуурунайга Халбаакы сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ Анастасия Павловна абаран-сатаран
туран эрийбит: «Биир билбэт киґибит кэлэн буулаата. Бу туох ааттаах µлµгэрэй, от
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Ити курдук эІкилэ суох табыллыылар биґиги сэрэхтээх µлэбитигэр хам-тµм
баар буолааччылар. Кутталлаах сырыыларга
µчµгэй толкуй, ыксаабат буолуу, буруйдаах
санаатын, кыаллар буолла±ына, оло±ун да
билии улахан суолталаах буолар. Буоллунхааллын диэн сыґыан араас алдьархайга
тэбиэн сіп.
25.12.06 с.

«ДЬАХТАР» СУОЛА
Дьуґуурунайдыы олоробун. Бµлµµ куоратын биир ойдом турар дьиэтиттэн уоруу
буолбутун туґунан дьиэлээх Слепцова эри
йэн биллэрдэ. Кэтэґэр гына этэн баран, онно
тиийдим. Хаґаайка, сайын буолан, тиэргэІІэ
кірµстэ. Туох буолбутун туоґуластым. Хас да
сыаналаах маллары уорбуттар. Кэрэґиттэри
булан, кірµµ боротокуолун суруйбутунан
бардым.
Дьыала ис хоґооно маннык эбит. Дьиэлэрин муостатын кырааскалаан, малларын
биир хоско хатаан баран, икки хонуктаа±ыта
урууларыгар баран хоммуттар. Бµгµн эрэ,
муоста кырааската тіґі куурбутун кіріірµ,
уоруу буолбутун билбит. Кими да уорбалаабат. Муоста±а киґи хара±ар чуо быра±ыллар
атах суола хаалбыт. Уоруйах кµµлэ±э кыракый бааІка±а дьиэлээхтэр оґохторун
оппуохалаабыт бороґуоктарын тобо±о турбутун хараІа±а кірбіккі то±о тэбэн, µрдµгэр
µктээн, дьиэ±э ааспыт. Суолуттан кірдіххі,
дьахтар эрэґиинэ саппыкытын суолун майгынныыр. Суолу анал плёнканан тµґэрэн
ыллым. Уоруон сіптііх дьону бэрэбиэркэлээн кірдµбµт да, мэлийдибит. Буруйдаах
кістµбэтэ. Кµннэр ааґан истилэр.
Арай биир кµн туохха эрэ наадыйан
силиэстийэ хоґугар киирдим. Ыстаарсай
силиэдэбэтэл Павлов эдэр уолу доппуруостуу олорор. Уол ата±ар кылгас дьахтар
эрэґиинэ саппыкытын кэтэн олорор. Ата±ын
кітіхтірін, саппыкытын уллуІа±ын ойуутун
кірдµм — Слепцова дьиэтин муостатыгар
хаалбыт суолга олус майгынныыр. Прокопий
Васильевичтан, бµттэ±инэ, уолу илдьэ мин
хоспор киирэ сылдьарыгар кірдістµм. Сотору киирэн кэллилэр. Плёнка±а уґуллубут
суолу кытта саппыкы ойуутун тэІнээн
кірдµбµт. Ґµт-µкчµ сіп тµбэстэ!
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Салгыы эрийэн, ити кµн уоруллубут
маллары уол олорор дьиэтин µрдµттэн Прокопий Васильевичтыын баран боротокуоллаан ыллыбыт. Эмсэ±элээччини ыІыран,
малларын кірдірдµбµт. Барыта, хата, баар
эбит.
Ити курдук харан хаалбыт дьыалалар,
ааспакка-арахпакка аала сылдьан, эмискэччи
арыллааччылар.
25.12.06 с.

ИТЭ¡ЭЙИИ
Бµлµµгэ µлэлээбитим сыл эрэ буолуута Краснодарскай уобалас Армавир диэн
куоратыттан телеграмма кэллэ. «Задержать
гражданку Масалову Валентину Андреевну
(тіріібµт сыла, сирэ ыйыллыбыт) зпт прописанную Кызыл Сыре тчк Арест имеется»
диэн ис хоґоонноох. Тит Николаевич ону
толорторууну оперативнай µлэ±э солбу
йааччытыгар В.Д. КириллиІІэ сµктэрбит.
Василий Дмитриевич Масалованы туттара
миигин ыытта.
Пааспар остуолуттан ханна олорорун,
µлэлиирин сурунан ыллым. Аргыс массыынаны булан, Кыґыл Сыырдаатым. Ґлэлиир
сиригэр быґа тиийдим. Гааґы кірдµµр
тэрилтэ±э сэкирэтээрдиир эбит этэ. Бу туох
эрэ ыарахан буруйу оІорбут, дьонтон саґа
сылдьар дьахтар мин туІуй санаабар модороон кірµІнээх, сµµрэлии сылдьар албын
харахтаах эІин буолуохтаа±а. Ол эрэн, адьас
атын сирэйдээх-харахтаах киґи олороро.
Санныгар тµґэ сылдьар хараІатыІы кугас
баттахтаах, тупса±ай кірµІнээх, сібµгэр
толору эттээх, орто уІуохтаах эдэр дьахтар
кірбітіх киґитин кірін:
— Кимиэхэ кэллиІ, туох наадалааххын?
— диэн бэрт эйэ±эс куолаґынан ис киирбэх
киэІ харахтарынан утары кірін олорон
ыйытта.
— Мин милииссийэттэн сылдьабын.
Эйигин дойдугар кірдµµллэр, бэйэІ да
сэрэйэр инигин? Быґата, эйиэхэ кэллим, —
диэн, онно-манна муннарбакка, сорукпун
кінітµнэн билиґиннэрдим.
— Уой, мин онно туох да буруйум суох
ээ. Уонна ханна да саґа сатаабата±ым. Манна
кэлээт пропискаламмытым.
— Ити барыта µчµгэй, биґиги ону би-
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туґунан толкуйдуубун, оттон кини букатын
да атыны саныыр эбит.
Кырдьык да оннук буолара чахчы.
Биґиги систиэмэбит хамсыыра налыччы.
Кэпсэтии µгэнигэр куоракка тиийбиппитин
ійдіімµнэ хааллым. Милииссийэ±э кэлэн,
докумуоннары толорон, дьуґуурунайга Масалованы туттардым. Дьахтар дьуґуурунай
биэрбит аґылыгар хайыґан да кірбіті.
Василий Дмитриевичкэ сырыым туґунан
дакылааттаатым. Хайдах да бу эдэр нуучча
дьахтарыгар тугунан эмэ кіміліґіргі бигэ
сананным. Сµµрбэ да сыл кырдьыбатар,
іскітµн этэригэр дылы тірµт да буруйа суох
буолла±ына, суолга халтайга эрэйдэниэ, санаата алдьаныа турда±а. Бу дьыала±а тутан
кэлбит киґи быґыытынан кыттыгастаах курдук сананным. Сааттаахтык тутуллан тиийэн
босхолонон хаалла±ына, биґиги туспутунан
туох ійдібµл хаалыай?
— Василий Дмитриевич, Масалова
тылыттан-іґµттэн иґиттэххэ, отой да буруйа
суох быґыылаах. Ыытан кэбистэхпитинэ
хайдах буолуой, баран, бэйэтэ быґаарыстын
ээ, — диэн бэйэм санаабын быктардым.
— Хайдах буолбут киґигиний?! Ол
буруйдаах тылын итэ±эйэ±ин дуо? Хаайыыт
тан куотаары тугу ба±арар лахсыйыахтара.
Чуолкайдык эппиттэр буолбат дуо, тутуІ,
хаайыІ диэн. Итинник телеграммалары
толорбокко оннук-маннык толкуйдуу сылдьар буоллахпытына буруйу оІорууну кытта
хайдах охсуґабыт?! Ити санаа±ын бырах.
Хата, тутуллубутун туґунан тахсан телеграммата о±ус, хаалларын туґунан уураа±ы ыыта
о±устуннар. Бµттµбµт, табаарыс младшай
лейтенант.
Мин итинник диэхтээ±ин эрдэттэн
сэрэйэр этим. Кини бэйэтэ кытаанах
майгылаа±ын таґынан олохтоммут сокуону
тутуґарын дуоґунаґа да эрэйэн эрдэ±э. Телеграмма биэрэ охсубатым. Начальникпар Тит
Николаевичка тахсан, Масалованы туппутум
туґунан сиґилии кэпсээтим.
— Тит Николаевич, кэлэн иґэн, Масаловаттан туох буруйу оІорбутун туґунан
ыйыталастым. Мин санаабар киґи хаайыах
буруйун оІорботох курдук. Ону ааґан быйыл
Дьахтар сыла. Оскуола±а киирэ илик саастаах
кыыстаах. Хайда±ын да иґин хаайыыттан
босхолуохтара.
— Бу киґи албакаат буолан бµппµккµн
дии. Эдэр киґи, кыраґыабай дьахтары кірін,

лэбит. Ол эрэн, барсан быґаарыстаххына
табыллар.
— Хайдах ыллым да барыамый? Кэргэннээхпин, о±олоохпун.
— УоппускаІ суотугар кіІµллэтэн кµннэ
ыл. КэргэІІин о±о±унаан біґµілэктээ±и
милииссийэ±э ыІыр. Биирдэ аґыыр ійµітэ
уонна уларыттар таІаста а±аллын, — диэн
ханна да ыыппаппын биллэрдим.
Масалова суґаллык быґаарсан бµппµтµн
кэннэ милииссийэ±э бардыбыт. Дьоно кэлэн
атаардылар. Дьокуускайтан суґал сырыылаах
теплоход кэмигэр кэлэн, Бµлµµлээтибит.
Аара, таах иґиэхтээ±эр, туохха тµбэспитин
туґунан ыйыталастым. Ону кини маннык
диэн кэпсээтэ.
Биир балай да тэрилтэ±э кассирынан
µлэлээбит. Тойоно сотору-сотору, туох да
докумуона суох кэлин биэриэм диэн, харчы
кірдіін ылар эбит. Сокуоннайа суох биэрэрин Масалова ійдµµр эрээри, начальник
этиититтэн тахсыбатах. Ол эрээри, сэрэхэдийэн, туоґу сурук ылан баран биэрэр эбит.
Эмискэ бэрэбиэркэ кэлэн, итэ±эстэрин булан
ылбыт. Иккиэннэрин харчыны сиэбиккит
диэн хаайбыттар. Харчы биэрбит туоґулара
баар буолан кинини босхолообуттар уонна
итээбит харчыны тіліґіргі быґаарбыттар.
Харчылара суох буолан, элбэх хамнастаах
сиргэ биґиэхэ µлэлии кэлбиттэр. Кини бу
билигин µіскээбит быґыыны ыйыталаста:
— Дьэ, Бµлµµгэ тиийэн, миигин хайыыгытый?
— Хайыахпытый, хаайыахпыт буолла±а
дии, — кыккыта суох, ыйыппытын курдук,
эппиэттээтим.
— Хайдах уоруйах киґи курдук хааллан
олоруомуй?
— Хаалларгын ааґан, анарааттан кэлэн,
дойдугар илдьиэхтэригэр диэри биґиэхэ
олоруоІ.
— Јссі тутуллан дойдубар барабын дуо?!
— ыксаабыт куолас иґилиннэ.
— Дьыала хаґан ба±арар оІоґуллубут
сиригэр быґаарыллар. Ый аІаарынан,
тµргэтээтэ±инэ, уонча хонугунан этап
кэлиэ±э. Онон ый курдугунан дойдугар
тиийиэ±иІ, — диэн быґаарабын.
— Эчи, уґунун! Тиийиэхпэр диэри
сµµрбэччэ сыл кырдьар буолла±ым дии... —
киґи сэІээрбэт суолун истэн ытамньыйда,
олус харааґынна.
Мин этап айанын эрэйин-саатын
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сµрэ±иІ хамсаабыт дуу? Чэ, ити мин дьээбэрэн эттим. Чахчы, эн интуицияІ итинник
эппит буолла±ына, оттон биґиги µлэбитигэр
курдаттыы таайыы, сэрэйии кырата суох
миэстэни ылар, маннык гыныахха. Почта±а
баран, телеграмма ыыппыт дьону кытта
кэпсэт. Масалова туох буруйу оІорбутун
туоґулас. Онтон быґаарыахпыт, — диэн
тµмµктээтэ.
Бэйэбин босхолоппут курдук сананан,
почта±а тэбинним. Армавиры кытта сибээс,
сакаастаатахха, биир нэдиэлэнэн бэриллиэ
диэтилэр. Эчи, уґунун. Тугу да ситиспэккэ тінµннµм. Ґлэ кэннэ дьиэбэр тиийэн,
ийэбэр алаадьы оІортордум. Киэґэ кэлэн,
дьуґуурунайынан Масалова±а бэрдэрдим.
Сарсыныгар Тит Николаевичка киирбиппэр ыксаама, кэтэґиэххэ диэтэ. Мин
ыксыырым сµр, кµнµн аайы Масалованы
кытта ньээІкэлэґэр солом суох:
— Масалова манна олорбот диэн телеграммата охсуохха уонна бэйэтин ыытан
кэбиґиэххэ, баран быґаарыстын ээ, — диэн
этии киллэрдим.
— Дьэ, ыксал киґигин, до±ор, — Тит
Николаевич тохтуу тµґэн толкуйдаата. —
Кэргэнин ыІыр уонна Армавирга диэри билиэттэ ылларан, сімілµіккэ киллэрэн ыыт.
Уонна дойдутугар барбыт диэн телеграммата
о±ус, — диэн, мин этиибэр сібµлэґэн, дьаґал
биэрдэ.
Масалованы хаайыыттан таґааран,
кэргэнигэр эрийтэрдим. Кэргэнэ киэґэ
кыыґын кытта кэллилэр. Авиапорду кытта
кэпсэтэн, Дьокуускайынан Армавирга диэри
аґа±ас кµннээх билиэт ыллартардым. НіІµі
сарсыардатыгар босхолоон, Тойон Хонууга
таґааран, Дьокуускайдаттым. Василий Дмитриевич ону билэн, сэттэбин ыла сыста.
— Туох эмэ буолла±ына, эн эппиэттиэІ!
— диэн кытаанахтык сэрэттэ.
Дьэ, ол курдук, мин Масалованы
итэ±эйэн, оттон начальнигым миэхэ эрэнэн,
итинник судургута суох быґаарыыны ылынан
турардаахпыт.
Кµннэр ааґан истилэр. Иккиэйэх
холуобунай ирдэбил инспекторыгар дьыала элбэх, оройуон киэІ. Биир сарсыарда
тыа±а командировка±а бараары, уІуор
тахсан, сімілµіт кітірµн кµµтэ сырыттым.
Ол кэмІэ Дьокуускайтан сімілµіт кэлэн
тµстэ. Дьон тахсыбытыгар кірбµтµм, арай
кинилэр быыстарынан Масалова иґэр
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эбит. Мин турарбын кірііт, µірэ-кіті кэлэн, дорооболосто. Тохтоло суох, табыллан
сылдьыбытын туґунан кэпсээн ыґан-то±он
кэбистэ. Дьыалатын суукка тириэрдибэккэ
саппыттар. Оттон тойонун хаайбыттар. Туох
да эрэйэ суох быґаарсан, биґиэхэ махтала
улахан. Регистрация са±аланан, мин барыах
таах сирбэр кіттµм.
Сайын ааґан кµґµн буолла. Тµбµк бі±і
буола сырыттахпына:
—Эйиэхэ дьон кэллэ, — диэн дьуґуурунай
биллэрдэ.
Тиийбитим, Масалова кыыґын уонна
биир билбэт киґибин кытта турара. Валентина Андреевнаны хоспор киллэрэн сэґэргэґэ
тµстµм. Билбэт киґим саІа кэргэнэ эбит.
Армавирга сырытта±ына, эрэ ыала дьахтары
кытта бэртии буолбуттар. Онтон сылтаан,
атырдьах салаатыныы арахсыбыттар.
Валентина Андреевна ити кылгас кэмІэ
милииссийэ туґунан санаата тосту уларыйбытын уонна ол санаатын µйэ саас тухары
илдьэ сылдьыан туґунан бэрт µгµс µтµі тылы
эппитэ.
25.12.06 с.

ФЛИГЕЛЬ
Холуобунай ирдэбил µлэтэ киэІ уонна,
саІа µлэлии сылдьар буолан, билбэтимкірбітµм элбэх. Кµннээ±и тµбµктэн ордон,
тохтотуллубут кірдібµлгэ сылдьар дьон
дьыалаларынан олохтоохтук дьарыктаныа±ы
кµн да тиийбэт курдуга. Ол да буоллар, сіп
буола-буола ылан µірэтэрим, іссі тугу гыныахха диэн толкуйтан тиийбэтин ситэрэнхоторон биэрэрим.
Мин иннибэр а±ыйах лиистээх Шебетовскай диэн нуучча уолун кірдµµр дьыала
сытар. Кини Кыґыл Сыырга µлэлии сылдьан,
мин іссі кэлиэм инниттэн ыарахан холуобунай дьыаланы оІорон баран туттарбакка
кµрээн сылдьара. Ханна баара биллибэт
буолан, сойуус µрдµнэн кірдінірі. Тіріібµт
сиригэр милииссийэ±э тиийэ сырытта дуо
диэн сурук ыыттым уонна тіріппµттэрин
туоґуластым. Син балай эмэ буолан баран
хоруй кэллэ, ийэтэ дойдутугар олорор эбит.
Прокурортан кіІµл ылан, Шебетовскай
ийэтигэр суруйар суругар хааччахтааґын
миэрэтин тутуннум.
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Саас ааґан, сайыІІы сылаас кµннэр
µµннµлэр. Милииссийэ начальнига Сосин миэхэ аадырыстаабыт суруктарын
кірі олоробун. Ворошиловградскай уобаластан сурук кэлбит. Ылан аа±а охсобун,
сэрэйбитим курдук, Шебетовскай туґунан.
Ийэтигэр суруйбут суругун куоппуйатын
ыыппыттар. ЭтэІІэ сылдьар эбит. Архангельскай куоракка олоробун диэбит. Муора
пуордугар µлэлээн сылдьыбыт. Билигин
олорор аадырыґын ийэтэ сыыґа суруйан
суругун хойутаан туппут. Онон аадырыґыгар
«флигель-2» диэн эбэн суруй диэбит. Тіннір
аадырыґа суох.
Ол флигель диэн туохтара буолла±ай
диэн нуучча тылдьытын ылан кірдµм. Онно
суруллубут: «1. Дьиэ сал±ааґына 2. Олбуор
иґинээ±и дьиэ, тµгэх дьиэ» диэн. Баар
киґини тутар инилэр диэн, Архангельскай
милииссийэтигэр сурук ыыттым. Сотору буолаат, бу киґи манна прописката суох, манна
олорбот диэн сурук кэллэ. Оннук буолааччы.
Бэйэлэрин дьыалаларын кыайбакка сылдьан,
атын уобалас дьыалатынан дьарыктанан
кµннэрин сµтэриэхтэрэ дуо.
Тит Николаевичка киирдим:
— Биґиги Шебетовскайбыт курдук дьон бэйэлэригэр элбэх быґыылаах.
Кыґаллыбаттар. Баран кірдµµр киґи булуо
ини, — диэт, дьыаланы кини иннигэр ууран
биэрдим.
— Шебетовскай оІорбут буруйугар
хайаан да эппиэттиэхтээх, ол да иґин биґиги
баар буоллахпыт дии. Уобалас таґынаа±ы
командировканы миниистир эрэ кіІµллµµр.
КіІµллээтэ±инэ барарга бэлэм инигин?
— Тутуллар тугум да суох, — диэн хоруйдаат, тахсан бардым.
Киэґэлик начальник ыІыран ылла.
—ИДьМтан кіІµл ыллым. Сарсын
кітірдµµ бэлэмнэн. Суґал дьыалаларгын
Алексей Прокопьевичка хааллар, — диэн
дьаґал биэрдэ.
Ити курдук Архангельскайга кіппµтµм.
Оччолорго хаартаттан кірін, манна кітір
эбиппин дии санаабытым. Кини Хотугу Двина ірµс ҐрµІ муора±а тµґэр тірдµгэр уІа
кытылга 1584 с. Уордаах Уйбаан ыйаа±ынан
тутуллубут. БідіІ муора уонна ірµс пуорда.
1937 сылтан уобалас киинэ эбит.
Билигин Архангельскайы саха дьоно
ордук «мээрийэ дьыалата» диэнинэн хаґыат
ыстатыйаларыттан аа±ан, истэн билэллэр.

Дьокуускай урукку а±а баґылыга Михальчук ууттан кураанах тахсан, быйыл саас ити
уобалас кµбµрµнээтэринэн анаммыта. Ити
эрэ иннинэ Михальчук хаґан тутуллан хаал
ларын кэтэґии баара. То±о диэтэххэ, іссі
2005 сыл са±аланыытыттан кини солбуйааччылара, дьаґалтатын салайааччылара µгµс
элбэх куорат харчытын сиэн, биир-биир тутуллан хааллыбыттара, сорохторо мэктиэнэн
тахсыбыттара. Ити туґунан олохтоох хаґыат
сотору-сотору билиґиннэрэ турар. Хас эмэ
мілµйµінµнэн харчыны, тыґыынча да буол
батах, кини бииргэ µлэлиир чугас дьоно
сииллэрин отой да билбэтэх-кірбітіх µґµ.
Билигин да сууттара бµтэ илик.
Сімілµіттэн тµґээт, уобаластаа±ы ис
дьыала саламтатыгар бардым. Сорукпун кэпсээтим. Саба тµґэн, элбэх буолан µлэлииргэ
тірµіт суох эбит диэн буолла. Онон миигин
кытта µлэлэґэргэ арыый да холку µлэлээх
ОБХСС инспектора Петр Иванович диэн
уолу «Волга» массыыналаан сыґыардылар.
Биґиги µлэбитин муора пуордуттан
са±алаатыбыт. Икки кµн устата элбэх киґини
кытта кірµстµбµт. Куруусчутунан µлэлээн
сылдьыбыт сирин буллубут. Каадыр дьахтара
Шебетовскайы ійдµµр эбит этэ. Докумуоннарын ыла сылдьан, быйыл саас куоракка
тутуу тэрилтэтигэр µлэ±э киирбитин туґунан
кэпсээбит. Биґиги муораттан бµтэн, аны
куоракка µлэлээтибит. Манна тутуу тэрилтэтэ кэмэ суох элбэх. Ол эрээри, улахан идэтэ,
прописката суох киґини бідіІ тэрилтэ±э
ылаллара да саарбах. Атын іттµттэн, саатар,
олорор уулуссатын билбэппит. Дьиэ аайы
флигель баар. Куорат кытыытынаа±ы пиибэ
иґэр сирдэри кэрийдибит. Биир сиргэ бармен хаартысканы ір одуулаґан баран:
— Витя дии. Манна µгµстµк сылдьар.
Бµгµн биллибэтэ, — диэн улаханнык µіртэ.
Ґґµс сарсыардабар Петр Ивановичка
киирбитим, киґим солото суох сылдьара,
суґал µлэ баар буолбут. Миигин холуобунай ирдэбил уолаттарыгар илдьэн туттарда.
Кинилэр кэллэ-кэлээт, сылдьыбыт отделым
начальнигар ыыттылар. Кини мин сырыыларбын истэн баран:
— Эн бачча ыраахтан кэлэн баран, тугу
да кірбіккі тіннін эрэр эбиккин. Бµгµн
сынньан, куораты кір. Кірдµµр киґигин
буларга биґиги кіміліґµіхпµт. Наада
буолла±ына, аадырыґыІ биґиэхэ баар, —
диэн букатын да босхо ыытта.
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Тµґэр сирбэр оптуобуґунан тиийдим.
Нµімэрбэр Борис диэн Ломоносово куораттан сылдьар нуучча уолун кытта сытабын.
Кини Арктика±а мууґу кытта устуґа сылдьар
станция±а радиґынан µлэлиир µґµ. Онно
эмиэ сотору барыахтаах эбит. Бу куораттан,
Арктиканы чинчийэ, Чичагов, Сибиряков,
Седов уонна да атын салайааччылаах экспедициялар аттаммыттара биллэр. Онон Арктиканы баґылааґыІІа, Хотугу Бай±ал сырыытын
аґарга Архангельскай сµдµ оруолу ылар.
Иккиэн куораты кірі бардыбыт. Олус
алама±ай, ис киирбэх уол буолан, кµнµ быґа
тапсан сырыттыбыт. Петр I пааматынньыгын
аттыгар хаартыска±а тµстµбµт. Кини 1693 с.
чугас сытар Соломбала арыыга байыаннай
хараабыллары тутар Адмиралтействоны
туттарбыт. Адьас бу куорат аттыгар М.В.
Ломоносов тіріібµт. Кини пааматынньыгын
манна 1829 с. туруорбуттар. МаІнайгы Аан
дойду сэриитин санатан турар англичаннар
тааІкаларын кірін сіхтµбµт, тиґилигэ
сылдьар сирэ, эчи, µрдµгµн, уґунун! Дьэ,
ыарахан уонна тµірэккэй тэрил быґыылаах.
Муора±а киирэн сітµілээтибит, ханнык эрэ
кулуупка киирэн µІкµµлээтибит. Кµммµт
онон бµттэ.
Сарсыарда милииссийэттэн эрийдилэр:
— Шебетовскайга майгынныыр киґи
олорор сирэ билиннэ. Манна кэлэ о±ус, —
диэтилэр.
Боря барсыан олус ба±арда. Мин, саатар
эрэ диэн, илдьэ бардым.
Кэлиэхпиттэн билсэр сытыы-хотуу,
дьор±оот кірµІнээх холуобунай ирдэбил
инспектора Саша кэтэґэн олорор эбит.
— Бэ±эґээ киэґэ баартан дьиэтигэр
диэри биґиги дьоммут атаарбыттар. Адмирал
Ушаков уулусса±а, кырдьык, иккис флигельгэ
олорор эбит, — диэтэ киґим.
— То±о туппатыгыт, тутан хаайарга
уураах баарын билэ±ин буолбат дуо? — диэн
ірі баран ыйыттым.
— Тµµн ким онон дьарыктаныай?
БаччааІІа диэри сылдьыбыт киґи ханна барар µґµ, — диэн Саша холкутук хардарда.
— Бара охсуо±уІ! Аны кэтиирбитин
билэн саґан хаалыа, — диэн ирдии сылдьар
киґи быґыытынан ыксаатым.
Саша аадырыґы тµргэнник булла.
— Бу — бастакы флигель, иккис ол
турар. Эн манна хаал, кірµІµІ бэлиэтэ
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бэрт. Биґиги Бористыын баран билиэхпит,
— диэт, массыынаттан тµґэн, флигель диэки
хаамса турдулар.
Сотору иккиэн тіннін кэллилэр.
— Манна 35-с хоско олорор эбит. Остолобуойга чэйдии тахсыбыт. Маннык гыныахха, эґиги манна хаалыІ. Кэлэрин кэтээриІ.
Биґигинэ суох тута сатаайа±ыт. Кэллэ да,
бу нµімэргэ ити уулусса±а баар тіліпµін
будкатыттан эрийээр. Бэйэ±итин киниэхэ
биллэримээриІ, — диэт, Саша кумаа±ы
сыыґын туттараат, элэс гынан хаалла.
Чугас тиэргэІІэ турар ыскамыайка±а
баран олордубут. Шебетовскай сиэрэй халтаІ
сону кэтэ сылдьар µґµ. Борянан хаґыат
атыылаґыннардым. Мантан уопсайга киирэр
аан чуолкайдык кістір. Саха сиригэр олорбут буолан, миигин сэрэйэн, тутарга ыара
хаттары µіскэтиэн сіп. Ол иґин, киинэ±э
кірдіріллірµн курдук, хаґыатым ортотунан
дьілі±іс оІорон кэтии олордум. Син балай
да олорбуппут кэннэ эмискэ Борис кулгаахпар сибигинэйдэ:
— Кір эрэ, уІа диэкиттэн сиэрэй сонноох киґи иґэр.
Дьілі±іґµнэн кірбµтµм, кырдьык,
хаартыска±а майгынныыр киґи иґэр. Кэлэн,
уопсай дьиэ±э киирэн хаалла.
— Боря, эн 35-с хос эргин сырыт, ба±ар,
атын хоско тахсан хаалыа. Мин уолаттары
ыІырыам, — диэт, чугастаа±ы будка±а баран,
Саша±а эрийдим.
Сотору буолаат, икки буолан кэллилэр:
— Эн манна хаал. Биґиги бэйэбит киирэн быґаарсыахпыт, — диэтэ.
Дьыалам табыллан, сорукпун ситэн
эрэрбиттэн µірэн, хаґыаппын бµк тутан,
ис сиэппэр уктан баран, хаамыталыы сырыттым. Сотору буолаат, Шебетовскайы
батыґыннаран, уопсайтан тахсан кэллилэр.
Шебетовскай тэйиччиттэн миигин кірііт,
туора ойдо да, сµµрэн элээрэ турда. Уолаттар: «Тохтоо! Ытыахпыт!» — дии-дии, сиэптэрин хастан бэстилиэттэрин ылыахтарын
иннинэ Борис, ситэ баттаан, тиэрэ хатыйан
тµґэрдэ. Тутуґа сыттахтарына бары сµµрэн
тиийдибит.
— Миигин кірдіін бµттэхтэрэ дии
санаабытым. Эйигин кірдµм да сэрэйдим,
куоппуппун бэйэм да ійдіімµнэ хааллым,
— диэн Шебетовскай ірі тыына-тыына
іґµіннээх харахтарынан кірді.
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— Буруйдаах тутуллуор диэри
кірдінµіхтээх. ОІорбут буруйгар сокуон
быґыытынан эппиэттиэ±иІ, — диэн чиІник
хардардым.
Уолаттар ити иннинэ хоско киирэн,
пааспардарын бэрэбиэркэлээбиттэр. Шебетовскай пааспарбын сµтэрбитим диэбитигэр матарааґын анныттан булан ылбыттар.
Ханна да пропискаламматах. Онон быґаарса
барса±ын диэбиттэр.
Киэґэ Петр Иванович дьиэтигэр барыбытын илдьэ барда. Дьоро киэґэ буолбута: ас
арааґа аґаммыта, сахалыы, нууччалыы ырыа
ылламмыта, элбэх µтµі тыл этиллибитэ.
Сарсыныгар дьиэбэр тіннµбµтµм. Шебетовскай этап быґыытынан ыйы эрэ кыайбатынан кэлэн сууттаммыта.
13.01.09 с.
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ТА¢АРА К£М£Т¥НЭН
Гусева диэн нуучча дьахтарыттан СаІа
дьыл ааґыыта уоруу туґунан µІсµµ киирбитэ.
Онно этиллэринэн Грачевскай диэн киґи
кинилэргэ аймахтарыттан хаалбыт улаханнык баарыгырдар сиэпкэ угуллар чаґыларын
уорбут. Киниттэн атын ким да сылдьыбатах
эбит.
Грачевскайы булан кэпсэттим. Кини
ТУСМІа Болгарияттан командировка±а
кэлэ сылдьар эдэр киґи эбит. КіІµлэ бµтэрэ
а±ыйах кµн хаалбыт. Буруйун туох да иґин
билиммэт. Ол эрэн, Гусевалаахха сылдьарын
мэлдьэспэт.
1970-с сылларга оройуоІІа кыраныыс
са таґыттан сылдьыы бэрт сэдэх буолара.
Уонна буруйу оІоруу кинилэр іттµлэриттэн
суо±а да±аны. Онон мин иннибэр суґаллык
буруйдаа±ын-буруйа суо±ун быґаарар сорук
турбута.
Ґлэлиир, тµґэ сылдьар сирин баран
кірдµм, дьону кытта кэпсэттим. ҐІсээччи
дьиэтигэр бара сырыттым. Дьахтар ийэтин
кытта олорор эбит. Чаґы, чахчы, кинилэргэ
баар эбитин, уол хаста да дьахтарга кэлэ
сылдьыбытын чопчулаатым. Гусева кэргэнэ
сууттанан хаайыыга олорор эбит.
Грачевскайы буруйун билиммэтин
иґин µс хонукка ылан хаайан кэбистим.
Иккис кµнэ ороґооспо±о тµбэстэ. Биґиги
сэбиэскэй кэмІэ µіскээбит буолан таІара

туґунан туох да улахан ійдібµлэ суох этибит.
Арай былыр биґиги нэґилиэкпит таґыгар
Таркаайыга (Иннокентьевскай, 1873-1926
сс.), Чаппанда±а (Вознесенскай, 1899-1929
сс.), Ньурба±а (Николаевскай, 1850-1922
сс.) таІара дьиэлэрэ баар буола сылдьыбыттар. Олор биґиги кэммитигэр суохтара.
Биирдиилээн дьон, µІэр да буоллахтарына,
уора-кісті µІэллэрэ буолуо.
Ротам хамандыыра Анатолий Петрович
миэхэ кэлэ сылдьыа±ыттан сылын аайы бэйэтигэр кµµлэйдэтэ ыІыра сатыыра да соло
булан барбата±ым. Ол сылдьан, Калининградка кіспµтµн туґунан суруйар буолбута.
Сири-дойдуну кірі таарыйа кэргэмминээн
Олялыын 1978 с. сайын кинилэргэ бара
сылдьарга быґаарыммыппыт. Анатолий
Петрович кэргэнигэр Таня±а анаан кыґыл
кімµс биґилэх уонна таба муоґа тутуурдаах
кµµлэйдии тиийбиппит.
Пуорка, санаабар, байыаннай киґини
кірі сатыыбын да киґим кістµµмнээх турар
эбит. Онноо±ор сэтинньигэ Саха сиригэр
кµµлэйдии парадка кэтэр форматынан кэлбитэ. Онон хайдах эрэ дьиктиргии санаабытым,
астыммата±ым.
Дьиктилэр-дьээбэлэр кинилэр квартираларыгар киириэхпититтэн са±аламмыта.
Кэргэнэ Таня, икки хороччу улаатан эрэр
уолаттара µірэ-кіті кірсµбµттэрэ. Остуолга
олорон аґааґын буолла. То±о эрэ остуолу
киэргэтэр «кµндµ» аґылыктара кістµбэт,
атын ас дэлэгэй. Ыраахтан кэлбит дьон
быґыытынан аґаан бардыбыт. Сахалар ыалдьыттарын кыґын тоІ балыгынан, сайын
итии чэйинэн кірсіллірµн туґунан биґиэхэ
кэлэ сырытта±ына кэпсээн турабын. Оччолорго остуол хотойор аґын тардан баран
ыалдьыппын ыІыран:
— Остуолга аас, итиитэ киллэр, — диэн
тоІ балыгы кірдірібµн, итии чэйи ыйабын.
Киґим кі±іччµ кірін баран олорор.
— Хайа, то±о аґаабаккын? Айантан кэлэн аччыктаата±ыІ буолуо, — диибин.
Киґим мµлµк-халык буолан баран:
— Кірсµбµччэ кіті±µіххэ баар этэ, —
диэн нуучча абыычайын санаппыта.
Мин итини санаан, сахалыы аґата тµґэн
баран кµндµлээри гынна±а дуу дии санаатым.
Аґыы олордохпутуна сэрэйэн:
— Биґиги арыгы иґэрбитин бырахпып-
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пыт. Биир µтµі кµн кµндµ коньяк атыылаґан
биирдии µрµµмкэни иґэн баран хаалбытын
барытын унитазка куппуппут. Ол кµнтэн ыла
испэтэхпит хас да сыл буолла. Эґиэхэ эмиэ
ону ба±арабыт, — диэн Анатолий Петрович
эрэл санаам кыымын букатыннаахтык умулуннаран кэбиспитэ.
Тіґі да батыґа сылдьан аґаабатах
иґин, маннык сэдэх кірсµґµµгэ кыратык
кіті±µіххэ да баар этэ... Чэ, буоллун да±аны.
Чэйдии тµґэн баран, санаабытыгар, телевизор кірі тµґээри, саала хоско киирбиппит
— онноо±ор радио да суох эбит. Ону-маны
кэпсэтэ тµґэн баран, эрдэттэн бэлэмнэммит
хоско киирэн утуйдубут. Сарсыарда турбуппут Анатолий Петрович µлэтигэр бара охсубут этэ. Кµнµс куораты кірі бардыбыт.
Кµµлэйдээн баран сіпкі кэллибит.
Киґибит суох, киэґэ мунньахха сылдьар µґµ.
Кэтэспэккэ аґаан баран утуйдубут. Сарсыар
да эмиэ эрдэ барбыт. Итинник µс хонукка
кістµбэтэ.
Тірдµс кµнµгэр киэґэлик куоракка дьаарб айан µлтµ сылайан кэлбиппит,
хата, бары бааллар эбит. Дьэ, онно Анатолий Петрович чэйдии олорон, кэнники
оло±ун туґунан байыаннайдыы кылгастык
сэґэргээтэ. Быґатын эттэххэ, таІараґыт
буолбут. Ол манныктан са±аламмыт. Хас
да кµн сµрэ±э ыалдьан ілірі бу кэлбит. Ол
сытан, хаґан да таІараны итэ±эйбэт киґи,
Иисус Христостан тыыннаах хааллар диэн
кірдіспµт. Ґтµірдэхпинэ, µйэ саас тухары
эйиэхэ махтанан µІµім диэн анда±айбыт
уонна µтµірэн ніІµі кµнµгэр туран кэлбит. Ити кµнтэн ыла таІараґыт буолбут,
сµрэхтэммит. Политзанятие оннугар саллааттар ортолоругар таІара µірэ±ин ыытар
буолбут. Истэ, этэ сатаан баран, армияттан
µµрбµттэр. Дьиэтэ-уота суох эрэйдэммиттэр, мэнээк сылдьыбыттар. Бэрт уґуннук
туруорс ан, сэбиэскэй армия бэтэрээнэ
буолан, биллэн турар, таІара кімітµнэн,
билигин олорор µс хостоох квартираларын
ылбыттар.
Биґиги кинилэргэ іссі нэдиэлэ буолбуппут. Тµµн аайы чугастаа±ы сиикээнтэн иґиллэр ба±а (жаба) саІатын
дор±ооннорунан бигэнэн утуйарбыт. Киэґэ
буолла да, Анатолий Петрович уолаттарын
илдьэ, биир итэ±эллээхтэрин кытта тµмсµµгэ
сылдьара. Итэ±эли этинэн-хаанынан билбит
киґиттэн таІара µірэ±ин бастакы ійдібµлµн

ылбыппыт. Јлірµмэ, уорума, утарсыма,
кіссµµлэґимэ диэн ійдібµллэр тібібір
хаалбыттар.
Итини санаан, ороґооспо киэґэ
быґыылаа±а, Грачевскайы ыІыран итэ±эл
туґунан кэпсэттим. Кини эмиэ таІараны
итэ±эйэр эбит этэ. Ол иґин мин кини
суобаґыгар оонньоон, хайдах итэ±эл ирдэбилин утары баран уора сылдьа±ын эІин
диэн хаадьылыыбын. Ону кини билиІІи
таІараны итэ±эйэр ыччат уорар эрэ буолбатах, тугу барытын оІорор-сатыыр диир.
— Бµгµн таІара кµнµгэр аньыыны
кистиэххэ табыллыбат, кырдьык, мин ылбытым, ханна баарын ыйан биэриэм, — диэн
барытын сиґилии кэпсээн биэрбитэ.
Ити курдук таІара кімітµнэн іссі биир
дьыала арыллыбыта.
16.12.08 с.

ЧА¡ЫЛ¡АН
Алын Бµлµµгэ олоробут. Ийэбит иккис
о±отун кэтэґэр. От оттооґуна сопхуостарга
µгэннээн турар кэмэ. Тэрилтэлэр оттооґуІІа
тириэрдиллибит былааннарын толоро охсоору, сибиэґэй салгыІІа да тыына тµґээри,
ходуґаны былдьаспыттара ыраатта. Райисполком мунньа±ар оттооґунтан атын
боппуруос суох. «То±о баччааІІа диэри
ходуґа±а киирбэккэ олоро±ут! Кµннээ±и
субуокка±а туох да кірдірµµгµт суох!» — диэн
кµнµн аайы уорган µлэґиттэрин ыгаллартµµрэллэр.
Милииссийэ начальнига Сосин, тіґі
да µлэтэ элбэ±ин, дьоно тиийбэтин µрдµнэн,
от былаанын толордо±уна эрэ табыллар.
Мунньах аайы сирэйгэ-харахха анньыллара
манан дьыала буолбатах. Былаан туолла±ына
сµіґµлэр кыстыгы эрэйэ суох туоруо этилэр. От а±ыйах буолла±ына — эмиэ эбии
аґылык бэлэмнээґинэ, эмиэ субуотунньук.
Тит Николаевич хомуньуус, тэрилтэ салайааччытын быґыытынан итини барытын
ійдµµр. Оттон милииссийэ начальнига
буоларынан улаханнык утарсар. Арай ыраах
сытар дэриэбинэ±э быґылаан буоллун, отчуттарга туох эмэ та±ыстын. Кими ыытар,
кими дьуґуурунайдатар? Оттон тутуллан
сытааччылары киминэн харабыллатар? Холуобунай дьыала болдьохтоох — кэмигэр
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суукка киириэхтээх эбэтэр тохтотуллуохтаах.
Хас биирдии дьыала дьон дьыл±ата. Ол иґин
кµнµгэр, чааґыгар диэри прокуратура кµµскэ
хонтуруоллуур, ирдиир. Ону истэ да барбаттар. Киґи барыта µлэлээх µґµ. Ынах ыыр дуу,
хаалла сытар киґи дьыл±атын быґаарар дуу?
Ону таґынан дьон уоппуска±а барыахтаах,
аны силиэстийэлээччилэри окко аралдьыппатаххына табыллар. Дьэ, кыґал±а.
Оттуур алааспыт курааннаан, саІа
сир анатан, хас да буолан, сімілµітµнэн
ИлбэІэ±э кіттµбµт. Отделение µлэґиттэрэ
кірсін, сыыґа-халты чэйдэтээт, тыраахтар сыар±атыгар олордон, ыраах µрэххэ
таґаардылар. От хойуутук µµммµт, ол эрэн,
алаас намчы отугар хантан тиийиэ баарай.
2-3 хоноот, киэґэлик илин диэкиттэн
хап-хара былыт тахсан, ча±ыл±анынан курбууланан, биґигини таарыйбакка, ыраа±ынан
куорат диэки уґунна. ЭтиІ этэн лµґµгµрэтэрэ
ой дуораана буолан мілтіін бэрт барбах
иґиллэрэ. Хата, ардах биґигини таарыйбата
диэн, оппут сытыйбат буолбутуттан биґиги
µірсµбµппµт. Сарсыарда от охсо сырыттахпытына матассыыкыл тыаґа иґилиннэ. Онно
ійдіін кірбµппµт, управляющай бэйэтинэн
иґэр эбит. Туох эрэ та±ыста±а, ити икки ыккардыгар кини кэлэр тірµітэ суох этэ диэн
кэтэґэ таарыйа сылыктыы олордубут. Бу
суол суо±ар кыраны бэйэлэрэ да быґаарыа
этилэр, чахчы, улахан буруй та±ыста±а диэн
тойонноотубут. Јр-ітір буолбата, киґибит бу
тигинэтэн кэллэ. Миэхэ чопчу кэлэн:
— Эйигин милииссийэ начальнига
ыІыртарар, барыаІ µґµ, — диэтэ.
— Туох буолбуттар? Миигинэ да суох
быґаарыа инилэр, — диэн іс са±а буоллум.
— Билбэтим ээ. КэргэниІ ыйыппыт
курдук этэллэр, — диэн соґутта.
Оля мээнэ±э ыІыттарбата±а чахчы. Начальник эппит буолла±ына µгµґµ толкуйдуур
табыллыбат, барыллыахтаах. Бэрт тµргэнник
хомунан, ол кµн сімілµітµ баттаґан куораттаатым.
ХаллааІІа тіґі да былыта суо±ун иґин,
куоракка соторутаа±ыта кµµстээх самыыр
тµґэн ааспыта уулусса±а кісті сытар. Сир
инчэ±эй, уулусса оІхойдоругар ардах уута
онон-манан олорон хаалбыт. Бµлµµ куорат
кумахха турар буолан арда±ы билиммэт. Атын
сирдэр курдук уулусса±а киґи батыллар бадараана µіскээбэт. Тіттірµтµн уулусса чиІиир,
сатыы сылдьарга тупсан биэрэр.

Јрµґµ туораат, дьиэм диэки бара турдум. Ол иґэн: «То±о бачча ыраахтан кэргэним
ыІыртарбыта буолла. О±олоноору сылдьар
да, кэмэ іссі эрдэ курдук, туох эрэ буоллахтара...» — диэн санаа бі±і±і ылларан иґэбин.
Грабовскай уулусса±а кэлбиппин билбэккэ да
хааллым. Ким да баара кістµбэт. Уу чуумпу.
Оля уолун кытта тиэргэІІэ тахсан утары
кірсір бэйэтэ кістµбэт. Сµрэ±им тэбэрэ
кµµґµрдэ. Кірбµтµм, арай бу соторутаа±ыта
атыыласпыт устата-туората тэІ кэтиттээх
ороммут тиэргэІІэ быра±ыллан сытар.
«Туох ааттаах буолла±ай!..» — дьиэм аанын
сэрэнэн аґан киирбитим, дьонум кітіхсін
бу тураллар эбит.
— Хайа, туох буоллугут? Дьиэбит то±о
буруо сыттаа±ый? — диэн тібібір туох киир
битин тµбэспиччэ ыйыталастым.
Дьонум туралларын кірін µірэн хааллым. Баґаар буолбут сибикитэ кістµбэт.
— Хата, тµргэнник кэлбиккин. Биґиги
букатын да ілі сыстыбыт дии... — ийэбит
хара±ыттан уу-хаар бычалыйан ытамньыйан
киирэн барда.
Чэйин бэлэмнии сылдьан, олус сэдэх,
киґи тµµлµгэр да тµµйбэтэх тµбэлтэтин,
хара±ыттан тµґэр таммахтары ытыґын кіхсµнэн
сото-сото, сиґилии кэпсии сырытта.
Бэ±эґээ кµнµс кыырпах да былыта суох
олус бэрт халлаан турбут. Киэґэлик хара былыт халыйан тахсан, кµµстээх тыал тµспµт,
этиІ этэн лµґµгµрэппит, ча±ыл±анынан
тамнааттаммыт. Оля кыґал±ата суох дьиэтигэр ону-маны гына сылдьыбыт. Убайым
Аппанааґай кыыґа Света педучилище±а
µірэнэ киирээри, экзамен туттара кэлэн,
биґиэхэ олороро. Эдэр кыыс этиІ этэриттэн
куттанарын кірі-кірі Оля:
— Киґи этиІ этэриттэн дьиэ±э олорон
куттаммат ба±айыта. Ойдом турар эбэтэр
µрдµк маска дэІ кэриэтэ ча±ыл±ан тµґэр
дииллэр. О±о сылдьан этиІнээх ардахха
тиэргэІІэ тахсан сірµµккµµр буоларбыт.
Эмискэ кэлбит самыыр сотору ааґыа±а,
— диэн кыґал±ата суох ону-маны кэпсии,
такайа сылдьыбыт.
Эмискэ ардах курулаччы куппут, хайдах эрэ былыт быстан тµґэрин санаппыт.
ЭтиІ этэрэ кµµґµрбµт. КиэґээІІилэрин
чэйдээн баран, утуйуу буолбут. Света куттанан, утуйар хоґуттан таІаґын киллэрэн,
саІаґын аттыгар хомуллар орону туруоран
сыппыт. Ваняны утутан баран, оронугар
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сытыарбыт. О±о ороно атах диэки турара.
Кэпсэтэ сыттахтарына, этиІ тыаґыттан Ваня
уґуктан ытаабыт. Кини балтараа саастаа±а.
Ийэтэ ылан, бэйэтин кытта сытыарбыт.
Ол кэмІэ дьиэ таґыгар уулусса±а буомба
эстибитинии тыас бі±іті буола тµспµт. Оля
соґуйан олоро тµспµт. Уулусса іттµнээ±и
эркинтэн кыра мічікі курдук ча±ыл±ан бенгальскай уот кыымын курдугунан тігµрµччµ
сардыр±аан-сырдыр±аан тахсан кэлбит. Ону
кірііт, Оля о±обор тµґээри гынна диэн
хаґыытаабытынан уолугар саба тµспµт. Света, суор±анынан саба бµрµнэн, тыыммакка да
сыппыт. Салгын хамсаата±а буолуо, ча±ыл±ан
орон ата±ын диэки супту тµґэн дэлби барбыт.
Дьиэ иґэ озон сытынан туолбут.
Оля ойон тураат, о±отун кітіхпµтµнэн
Светалыын ніІµі олорор Козловтарга
сµµрэн тахсан тоІсуйбуттар. ЫІыра сатаабыттар да, ийэлэрэ Ольга саІата бэрт ыраахтан ой дуораана буолан, киґи ійдіібіт гына
иґиллэрэ µґµ. Чугастаа±ы ыалбытыгар Лонгиновтарга самыыры, этиІи ортотунан сырсыбыттар. Онно тиийэн, тіліпµін µлэлээбэт
буолан, оскуола±а µірэнэр Дима диэн уолларын милииссийэ±э тыллата ыыппыттар.
Дьуґуурунай эрэ олорор µґµ, бары киинэ
театрын ча±ыл±ан охсон баґаар турбутугар
барбыттар. Онтон сорохторо мин дьиэбэр
кэлбиттэр. Киирбиттэрэ, буруо бі±іті µґµ.
Оронтон буруо тахсарын иґин таґырдьа
таґааран умулуннарбыттар. Ата±ын ітті баатата уонна баґа кыратык умайбыт этэ.
— Ити орону киэр гын, икки харахпар кірдірµмэ, — диэн Оля кытаанахтык
дьаґайда.
— Хайа, хайдах буоллуІ! Сабыс-саІа
буолбат дуо? Ити кыратык умайа тµспµтµн
аайы, — диэн утарсан кірдµм да, ийэбит
саІардыбата.
Хайыахпыный, милииссийэттэн баран, ГАЗ-51 массыынаны а±алан, ороммун
тиэйэн, куорат таґыгар сыбаалка±а илдьэн
хааллардым. Кэлээппин кытта Оля убайа
Денис эрийэн кэпсэттэ. Ороммун илдьэн,
сыбаалка±а хаалларбыппын истэн ілі сыс
та. Сонно сыбаалка±а ойуппут. Тиийбитэ,
ороммут онно да суох µґµ.
Мин тиийбитим, иккис кµнµгэр киинэ
театра ча±ыл±антан умайыытын кэмигэр
ба±ана сууллан уокка о±устарбыт, саІа
быйыл оскуоланы бµтэрбит уолу бµтэґик
суолугар атаарыы буолбута.
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Оля ону кірі-кірі:
— Биґигини эмиэ итинник бµгµн атаарыа этигит, — диэн олус уйадыйбыта.
Ол эрэн, айыыларбыт ити суолтан
быыґаан ылбыттара.
Ча±ыл±ан киирбит сирин чинчийэн
кірбµтµм. Урут синньигэс чµµччµнэн µµттээн
радио боруобатын киллэрбиттэр этэ. Кэлин
ол сири саба сыбаабыттар. Хаста да µрµт
µрдµгэр обуой килиэйдэммит. Ча±ыл±ан
киирбит сибикитэ отой да суо±а, онноо±ор
обуой хоруорбатах да этэ. Арай киирбит сиринэн биллэр-биллибэт куруунньук курдук
сыстыбыта баара.
Ити кэнниттэн мічікі ча±ыл±ан туґунан
элбэх хаґыаты, сурунаалы кірдµм-иґиттим
да, киґи астынар толору эппиэтин булан
аахпатым. Ити ча±ыл±ан этиІнээх ардахха
µіскµµр быґыылаах. Ча±ыл±аннаах этиІ
кэлэн аастар эрэ, ордук бэстээх сирдэргэ
озон минньигэс сыта хаалбыт буолар. Ити
ча±ыл±ан атмосфера±а эстэн, кислородка
дьайыытын тµмµгэ дииллэр. Бэйэтинэн
ыраас озон — дьаат. Сиргэ бэрт кыра эрэ
бырыґыана тиийэр эбит. Оттон бу ча±ыл±ан
хантан хайдах µіскµµрµн туґунан ким да
билиІІэ диэри чуолкай эппиэти биэрбэт.
Ґксµгэр кини содулун эрэ суруйаллар. Ол
иґин киниттэн хайдах харыстаныахха, куотуохха сібµн туґунан боччумнаах суруйуулар
суохтар. Онноо±ор кітін иґэр сімілµіккэ
киирэрин туґунан сі±ін суруй аллар. Бу
айыл±а биир дьикти кістµµтµн хаґан
быґаараллара биллибэт.
Оля кэмигэр µчµгэйдик о±оломмута.
Таня µрдµк µірэ±и бµтэрэн, билигин бэйэтэ ийэ. Ол эрэн, мічікі ча±ыл±ан содула
хойукка диэри ийэбититтэн ааґан-ара±ан
биэрбэтэ±э. ЭтиІнээх былыт та±ыстар эрэ,
Оля олус куттанар буолбута. Хайаан да дьиэ±э,
хайа эрэ муннукка саста±ына, суор±анынан
эбэтэр сонунан тібітµн бµрµннэ±инэ эрэ сатанара. Этээстээх дьиэ±э хайаан да маІнайгы
этээскэ саґара. Мин µлэлии сылдьан, хара
былыт та±ыстар эрэ, бэрт тµргэнник дьиэбэр
сµµрэр буолбутум, аттыгар хайаан да баар
буоллахпына эрэ сатанара. Кіннірµ, арда±а
суох кµннэргэ, тіґі да оннук куттанар сатамматын ійдіітір, былыт кэллэр, этиІ эттэр
эрэ туох барыта умнуллара. Билбэт киґи
итини кыайан ійдіібіт. Оля тµбэлтэтигэр
тµбэспэтэх ордук.
27.10.05 с.
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Òуруйа кут
Уххан тыллара
Алексей Егоров дьµрµлгэнэ
Óîë î±î àòàаІІà àòòàíàðûãàð
Àðàõñàð òµãýí àòààðûû áóîëáóòà.
Јйдµµгµін, îë ñóëóґó êіðііð äèýáèêêèí,
Јлір äà êµІІý êіґµòµіõ áóîëáóïïóí...
	Õîñ ûðûàòà:
Ýìèñêý áûґûííà
Ýðãèëëèè ñèòèì ñóîëà,
Ñµòòý áûëûêêà òèëëèè òèґýõ òûûíà,
Óìóëóííà õàðàõòàðãà îëîõ êûûìà,
Õàñ èéý ñµðý±ý õàðààñòà àéìàííà...
Áûðàñòûû, òûëëûáàòàõ òîІóé òàïòàë,
Ýí àíàëûІ áûëà±àéãà áûëäüàííà.
Äüûáàðäààõ òûìíûû äîéäóáóò ñèëëèýðýð,
Õààð óóëëóî, òàïòàë íüóðãóґóнà òèëëèý...
Òóëààéàõ òàïòàë òóðóéà êóò áóîëàí,
ÄèðèІ äàëàé ûéûñòàð êèýІ èýíèòòýí
Äî±îðáóí ûûòûûé, òіííіðµµé äèýáèòòèè
Òóîõõàґûéà òóîéà óéäàðà êіòіðі...
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Ìóóñ äüûë±à êóòóð±àíûíàí êóòóðàí,
ÌóІóð îІîґóóëàà±à òóãóí ñµðýé...
Óîëàòòàðáûò áààëëàðà áóîëëàð íüèè...
Óéàäûéûà ñóîõ ýòý Ñàõàì ñèðý.

«Ильмень µрдµнэн туруйалар» уус-уран
киинэ каадырдара (Егор Неймохов сценарийа,
режиссёр Никита Аржаков)
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		 «Олох кы¤ал¡ата баар
				буолар эбит этэ...»
Бу тібі±і тахсыбыт тыллар Суорун
Омоллоон киэннэрэ. 1996 сыл алтынньытыгар Таатта улууґун хаґыатыгар кинини кытта
Ольга Корякина-Умсуура «Кырдьыктан
ордук бигэ суох» диэн кэпсэтиитэ бэчээт
тэммитэ. Онно этиллибит тыллар. Дьэ, бу
кэпсэтии дуораана «Таатта» хаґыат далынан
эрэ буолбакка, «Саха сирэ», «Сахаада» курдук
улахан хаґыаттарга тиийэн, си-дьµгээр намыраан биэрбэккэ, Саха сирин µрдµнэн хас
да сыл кµµскэ дуораґыйбыта. Элбэх кµµстээх
тыл этиллибитэ, киэІ міккµір міІµрээбитэ.
Манна онтон сор±отун билсиэххит уонна
міккµір тірді дириІин, уустугун, силиґэмутуга ыраа±ын, ол эрээри, биґиги баар олохпутугар быґаччы сыґыаннаа±ын дьэІкэтик
ійдµіххµт.
Ол иннинэ маннык баар. Былырыын
саха литературатын чинчиґитэ Баґылай
Бырдьахаанап «Айар тыл уоттаннын!!! Тыл
илбиґэ тілінніннµн!!!» диэн бэрт бэлиэ ааттаах кинигэни таґааран турар. Ити хомуурунньуктан, бу уустук аа±ыыга-ырыІалааґыІІа
киириэх иннинэ, «Суорун диэн Суорун!»
диэн ыстатыйаттан маннык обургу лоскуйу
билсэр то±оостоох буолуо±а.
«Мин µірэтэ киирэрбэр, испэр, наар:
«Эллэйи наґаа тµґэрбэтэрбин», «Суоруну
аґара хай±аабатарбын» диибин даа, хайата
да син биир тахса турар... Эллэй — саха
норуотун былыргытын, ону тутуґар дьону тµґэрэ, намтата, баґаа±ырда сатаабыта
элбэ±иккэтэ кинини таІнары тарда турар...
Суорун — саха ньµкэнин сµтэрэргэ, инникитин тµстµµргэ, омук-омук µтµітµн µтµмэх
оІостон, саханы µрдэтэн иґиІ диир алгыс
тыла кинини ірі тарда турар...1 Биллэн

турар, кинилэр бастакы да, кэнники да буол
батахтар. /.../
1973 сыллаахха (ахсынньы ый ортотун
диэки бадахтаах) мин саха салаатын о±олорун
(билигин сааґырдылар) худуоґунньуктар мас
тарыскыайдарыгар илдьэн кірµґµннэрдим.
Онно Афанасий Николаевич Осипов саха
бастакы тµірт норуодунай суруйааччытын
мэтириэтин суон, баара±ай тиит мас анныгар
оІорбутун кірдірбµтэ: бастакы — Эллэй
сырдык кыґыл ырбаахылаах, ыраас лиистэн
хоґоон аа±ан ірµкµнэйэ турар; иккис —
Амма Аччыгыйа... іттµгэстии тµґэн, Кµннµк
диэки бастанан сытар; µґµс — Кµннµк
Уурастыырап... ап-ара±ас ырбаахылаах, астык
ба±айытык утары туоллан олорор; сы±арым —
тірдµс — Суорун Омоллоон... ТµІнэри со±ус
хайыґан, µлэґит киґи диэх курдук, ырбаахытын сиэ±ин то±оно±ор диэри ньыппарыммыт, хаІас илиитин тобук тардыґан, сіІін,
суодуйан олорор... Ол, арааґа, ити хартыына
маІнайгы барыйаана этэ быґыылаа±а. Мин
Уоґукап ійµн сі±і турдум — суруйааччылар
пуозаларын олус табан ойуулаабытын. Кэлин
худуоґунньук Эллэйин «олордон» кэбиспититтэн улаханнык хомойбутум — барыларын
тэІнээн кэбиспит диэн. Эллэй «турара»
ордук этэ. Ол кыаллыбат буолла±ына, кини
хайдах эрэ миэстэтин аанньа булбатах, эмиэ
син биир кытархайдыІы кыґыл ырбаахы
лаах, мааны-ыраас дьµґµннээх киґи, халдьы
со±ус туттан олороро чахчыга ордук чугас
буолуох курдуга... Тіґі даа Кµннµктээх Амма
уу тэстибэтинэн до±ордоспуттарын иґин,
о±онньотторбут тірдµін тус-туспа олох
тоох, тус-туспа хараахтардаах дьон этилэр.
Кинилэр олоххо биир мас анныгар кыайан

1
Сол да буоллар, Суорун Омоллоон саха тірµт ійµттэн-санаатыттан силис тардар Айыы итэ±элин туругурдар соруктаах Айыы µірэ±эр ха±ыстык сыґыаннаспыта, онон ситимнээн, саха аныгы µірэхтээхтэрин шаманизмІа
кµтµрээн сµіргµлээбитэ эмиэ буолбут, чахчылаах суол.
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Михаил ТИМОФЕЕВ,

СР народнай поэта
О¡онньоттор
Аал Луук Мас анныгар
О±онньоттор олороллор:
Саха мас бала±аныгар
Ба±аналар курдуктар.
Тугу эрэ сµбэлэґэр,
Міккµґэр да кірµІнээхтэр.
Ыраах-чугас да дойдулар
Ыырдарынан кэпсээннээхтэр.
Олох-дьаґах ухханыгар
Уус-уран суруйуулар
Суолталарын сыаналыыллар,
Суо±у-баары сылыктыыллар.
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Дойду, норуот, дьон туґугар
Туруулаґар кµµс µлэ±э,
Кэлэр саІа кілµінэ±э
Кµµс-уох буола турууґулар.

А.Н. Осипов. Народнай суруйааччылар. 1974 с.
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тапсан олорботохторо эбитэ буолуо. Ону,
хата, искусство кімітµнэн худуоґунньук
кинилэри баара±ай мас анныгар бастыІалаан
ханыылаґыннарбыта дьикти!»
Урамньы (искусство) алыптаах кµµґэ,
дьиктитэ диэн, чахчы, ити буолла±а. Олоххо кыаллыбаты, сатамматы дьиІ оІоруу...
Уус-уран дьиІ... Оттон биґиги олохпут
уус-уран буолбатах, дьиІнээх олох. Онон
олохпут суолун сіпкі торумнуурбутугар
ааспыт олох чахчытын, дьиІин билэрбит
туґаттан атыны а±алыан сатаммакка дылы.
Биґиги бэйэбит тібібµтµгэр-мэйиибитигэр
ити О±онньотторбутун сіптііх, дьоґуннаах
оннуларын булларан, оруннаахтык «олортохпутуна», таба «туруордахпытына» — ол аата
кинилэр тутуспут-туругурдуспут ійдірµгэрсанааларыгар, айымньыларыгар, дьайыыларыгар сиэрдээхтик уонна кырдьыктаахтык
сыґыаннастахпытына — мээнэ ааґан-уостан
хаалар тыалга-кууска силир да гыммат
баара±ай тииттии бигэ тирэхтээх-силистээх
дьон-омук буолан иґиэх этибит.
Ол барбыт міккµіргэ кыттыґан, Михаил Чооруоґап «Амма Аччыгыйын туґунан
син биир µчµгэйи суруйуохтара» диэн ыстатыйаны «Саха сирэ» хаґыакка бэчээттэппитэ. Кини онно: «Кырдьык, мин санаабар,
Амма Аччыгыйа съезкэ куґа±аннык эппитэ», — диэбитэ. Ол эрээри, Михаил Андреевич оччотоо±у тосту уларыйыылаах кэм
кµµрээнин киинигэр, долгунун ар±аґыгар
буолбут «Сахаада» хаґыат Иван ГоголевКындыл эрэдээктэрдээх «Јлµінэ сарсыардата» уус-уран сыґыарыытыгар тахсыбыт
«Историяны саІалыы, кіні хара±ынан
кірін суруйуохтара» диэн ыстатыйа ааптарыгар Багдарыын Сµлбэ±э хом санаатын
биллэрэн баран, «быґата, бу ыстатыйа
суруллубата±а, мин аахпата±ым буоллун!»
диэн тµмµктээбитэ.
Оттон биґиги, µіґэ эппитим курдук,
этиллибити бол±ойбот, суруллубуту аахпат
буолар туспут суох. Ону ырыІалыырбыт
дьон-омук быґыытынан ійбµт-санаабыт
туруутугар тыын суолталаах.

Суорун Омоллоон:
«Кырдьыктан ордук бигэ суох»
90 саас. Бэйэтэ биир µйэ. 90 кыґын
хаарын анныгар тіґілііх олоруллубут баай
кистэммитэ буолуой? Тіґілііх міІµрµін
міккµір, суккуллар тыл сууґарсыыта 90
кыґын халыІ хаарыгар хам баттатан, кіссµі
бэйэлээхтик олох тууґа-тумата буолан, иІэнсµтэн сытта±а. Арай ону бу баай хаґаайына
бэйэтэ халыІ хаарын анныттан ньургуґун
кэриэтэ быктарыан сіп этэ.
Оннук санааттан мин Дмитрий Коно
новиґы кірсіірµ, куоракка кыайан туппакка, Суоттуга айаннаттым. Ол кµн речниктэр нуучча хаґаактара Јлµінэни іксійін,
Туймаада хочотугар тиксибит кочтарын
(«коч» — тµµрдµµ «кіс», «хос» диэн тылтан
µіскээбит тыл буолуон сіп, мас хараабыл
о±ото2) макетын µірµµлээхтик Суотту музейыгар бэлэхтиир сиэрдэрэ-туомнара буолар. Араас тыл-іс этилиннэ. Ол быыґыгар
бу коч республиканы аґатан-таІыннаран
олорор, табаар 90 бырыґыанын таґар Јлµінэ
олохпут тымыра буоларын кірдірір символ
эІин диэтилэр. Онтон Суоруммут эттэ, дьэ,
эІсэн эттэ эбээт. Уобараґын кµµґµнэн бу
оІоґуллубут оІочону, бµгµІІµ оло±у бииргэ
ыпсары этэн таґаарда. Нууччалыы. Ону быґа
тылбаастаан эттэххэ, бу курдук буолла:
— Бу кіс оІочону 365 сыл буолан баран, история бэйэтэ биґиэхэ хат эргилиннэрдэ. Аґы-таІаґы тастын диэн буолбатах.
Киґиттэн киґиэхэ, норуоттан норуокка
сµµрµгµрэ устар духовнай тымырбыт устун
уґуннун, история муспут баайын, кини кырдьыгын бу духовнай ірµґµнэн тиэртин диэн,
бµгµІІµнµ-уруккуну быстыспат ситимнээтин, норуоттар икки ардыларыгар до±ордоґуу
диэн улуу баайы тастын диэн.
Хаартыска±а тµґµµ мучумаана буолла.
Арай биирдэ кірбµтµм хаґаактар бэйэлэрэ
аймалаґан хаалбыттар. Суорун кугас соно
хагдарыйбыт от-мас быыґынан биирдэиккитэ элэІнээн хаалла. Мин «о±онньорум»
кіхсµн туґаайбытынан сµµрэн «элээрдим».
Ол буолан, дьиэтин таґыгар арыычча ситтим.

2
«Коч» ордук «кіс» (кіґµµ, кіґір-) диэн тылы кытта ситимнээ±ин саба±алыыр оруннаах. Нуучча тылын
тылдьыттарыгар «кочевать» диэн туохтуур тµµр тылларыттан былыргы ылымдьы (заимствование) дэнэр. «Кіс»
(кочёвка, кочевать-) диэн атын тµµр тылларыгар «кµч» (татаар, уйгуур), «кус´» (чуваш), «коч» (лобнордуу — Кытай,
Синцзянь-Уйгурия) диэн курдук эмиэ ханыылардаах. Ол эбэтэр нууччалыы «коч» «устар аал» диэн суолталаах тыл
«кес аал» (айан аала) диэн курдук ситим судургуйуутун тµмµгэр µіскээбит буолуон сіп.
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Дмитрий Кононович эргичис гынна уонна
улахан киґи о±ону хайгыырын кэриэтэ:
«Хайа, до±ор, сµрдээ±ин сµµрэр эбиккин
дии. СиттиІ дии! Дьэ, маладьыас!» — диэтэ.
Сэґэргэстибит. ХалыІ хаарбыт анныттан
ньургуґуммут быкпыта дуу, суо±а дуу... Чэ,
ону, аа±ааччы, бэйэІ сыаналыаІ буолла±а.
— Дмитрий Кононович, аан бастаан
ыйытар ыйытыым: эн айымньыларыІ уонна
Таатта сирэ-дойдута, дьоно-сэргэтэ диэн. Эн
айымньыларыІ геройдара Таатта дьонуттан
прототиптаахтара буолаарай?
— Айымньы биир сиртэн сибээстэнэн
тахсыбыт эбит. Киґи ійµгэр-санаатыгар,
иэйиитигэр сабыдыалтан айымньы µіскµµр
эбит. Бастакы айымньым – Јлµінэ. Мин
Таатта сиригэр µіскээтэ±им. Онно маґа
тиит, хатыІ, µіт. Онтон µірэнэ киирдим.
Онно Суола µрэх чугаґаабытыгар, оччо±о отмас хагдарыйбыт, тыа хараарбыт кэмэ, ыкса
кµґµн этэ, арай кірбµтµм, туох да сµрдээх
µчµгэй мас кі±ірін лаглайан олорор. Онтум
харыйа эбит. Онтон салгыы айаннаатыбыт. Эмиэ кµіх. Бэстэр лігліґін тураллар.
Быр аан µрдµттэн ірµґµ іІійін кірдµм.
Унаара-мыраана биллибэт киэІ дойду тии
йэн кэллэ. Дьэ, ол миэхэ сµрэхпэр-быарбар,
санаабар иІэн хаалбыта, туох да сµрдээхтик.
Алаас диэн кыара±ас сир буолар. Оттон ірµс
киэІэ-куоІа миэхэ олус сабыдыаллаабыта.
Мас оІочонон кµнµ быґа эрдэн туораабыппыт. Онтон «Јлµінэ» тіріібµтэ. Ити бастакы кэпсээним тыла-іґі олоІхолуу. Сириндойдутун ойуулааґына хара бастакыттан
«Кімµс µктэллээх, симиниэс сиксиктээх,
алтан ардайдаах» диэн олоІхо тыллара. Ити
барыта бэйэм Ханньаґым олоІхоґуттарын
тыллара-істірі. Куохайааны, Кылачыысабы кытта дьукаах олорбуппут. Бµітµр уус
диэн баара. ОлоІхоґут. Биґиги сайылыкпытыгар Ытык ТаІаска сайылыыр этэ.
Ити олоІхоґуттар сабыдыаллара, тыллараістірі киирэн, «Јлµінэ» бµтµннµµ оннук
барбыта.
«Тіріібµт µрэ±им таптала» диэн Тааттаны хоґуйбут хоґоонум баар этэ. «Јлµінэни»
кытары Алампа Софроновка биэрбитим.
Ону барытын биирдэ бэчээттээбэтэ±э.
«ЧолбоІІо» сурунаал кэннигэр «почтовай ящик» диэн баара. Онно эн «Јлµінэ»
ірµскµн кыайан билигин бэчээттээбэппит,
тыла-іґі µчµгэй эбит, онон суруйан ис

диэн таґаарбыт этэ. Ол миэхэ улаханнык
кіміліспµтэ.
Ґрэ±им, Таатта эрэйдээх, быыкаайык
ірµс гынан баран, улахан ис киирбэх. Уонна
быйаІа турда±а. Таатта µрэ±эр оттуур сирдээх этим. Јбµгэлэрим ходуґалара. Миичикэ Хоруоллаа±а диэн. А±ам онно быґыт
оІорбута. Онон кыра да уу кэллэ±инэ, µіґэ
баар хочолору ылар этэ. Ол иґин от µµнэрэ.
А±ам ілбµтµн кэннэ 12 сааспыттан ол
ходуґабын бэйэм оттуур этим. Уонна Амма±а
Болодьума диэн сиргэ ходуґалаах этибит.
Тааттаны уруґуйдуур этим. Дьиэбэгэнэ±э
отуулана сытан оттуурбар дьиэбэр тіннірбір
Таатта µрэ±и куруук туоруур этим. Ол
уруґуйдарым сµрдээх µчµгэйдэр этэ да,
кыайан ситэрбэтэ±им. Таатта барахсаны ис
сµрэхпиттэн таптыырым. Ону «Тіріібµт
µрэ±им таптала» хоґооІІо суруйа сатаабытым. Онон тіріібµт дойду, айыл±а сабыдыала киґиэхэ сµрдээх кµµстээх.
«Кµкµр Уус» эмиэ оло±у кытта сибээстээх. 1929 с. Ханньас диэн нэґилиэкпэр
колхоз тэрийэ сатаабытым. Тэриниэхтэрин
ба±араллар этэ да, кыаллыбата±а. Ону кытары тэІІэ Сиэллээх диэн ийэм ууґунан
нэґилиэгим дьонноро «Кыґыл кµµс» диэн
колхоз тэрийбиттэрэ. 1930 с. колхозка
киирб итим. Ол киирбит киниискэм билигин да баар. Урукку кырдьа±ас колхоз
таахтар сібµлµµр, махтанар да этилэр. Мин
нацтруппа±а µлэлии сылдьаммын, харчы
мунньаммын, косилка, ат кыраабыла, сэппэрээтэр ылан биэрбитим. Дьоммуттан атыыр
µірµн тобо±о хаалбыта. Олору — 15 сылгыны
олоччу, тэлиэгэтигэр, сµіґµтµгэр тиийэ туох
баарбытын барытын — колхозка биэрбитим.
Уонна эрдэ колхоз тэриллэригэр балай эрэ
ір кэмІэ маґынан, хаамыынан мээрэйдээн,
Таатта эрийэ-буруйа барар сирин бµтµннµµ
кірдіріммµн, каарта оІорбутум. Ол «Кыґыл
кµµс» кырдьа±астара саныыр этилэр. Кэнники «Победа» диэн колхоз буолбуттара.
Билигин да «победалар». Миэхэ куґа±ана
суохтук сыґыаннаґаллар.
Колхоз тэриллэрэ кытаана±ын, саа
ґырбыт киґиэхэ ыараханын «Кµкµр Ууска»
кірдірбµтµм. Эдэр ыччат ітті колхозка
дьулуґар этэ. Биллэр да билбэтэр да, сырдык, аныгы олох диэки дьулуґара. Онуоха
биґиги нэґилиэккэ, Чіркііххі, Таатта±а
Дьуур курдук комсомол, хомуньуус дьон баар
этилэр. Активистар. Дьуур уобараґа олоххо
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баар дьон. Онтон сµµмэрдэнэн оІоґуллубут
герой.
Оттон пьеса±а сыстыбытым диэн маннык. Чіркііххі «Саха аймах» диэн общество,
«Саха омук» филиала тэриллэ сылдьыбыттара. Онно интеллигенция кыттар этэ. 1918
дуу, 1919 дуу сыллаахха «Кукаакы кулубаны» оскуола±а туруорбуппут. Оччотоо±уга
сурук тар±ана илигинэ пьесанан маассаны
сырдатыы кµµстээх, сµрдээх тиийимтиэ
быґыылаах этэ. Онон биир курдук пьесаны суруйарга ылыммытым. Иккис іттµнэн
1921 с. Чурапчыга Сокольников луохтуур
ілбµтµн кэннэ туох баар малын, туох да
µтµікэннээх библиот екатын Чіркііххі
кіґірін а±албыттара. Библиотека волревком дьиэтигэр турбута. Онно Шекспир
томнара баар этилэр. Онтон кинигэ ылан
аа±ар буолбутум. Туох да олус тартаран аа±ар
этим. Ийэм эрэйдээх: «Тохтот кинигэ±ин,
тахсан маскын тиэй», — диэн дьаґайыар
диэри. Уонна нуучча классиката, Гоголь
сабыдыала улахан. Кинини µтµгµннэрэн,
сµрэ±э суох дьону кµлµµ гынан, «Кµіх
Кіппінµ» суруйбутум. Холобурга, Плюшкин уобараґа — Кµіх Кіппі, Тµптµр Хара.
Кулаковскайга, Софроновка эмиэ «Кэччэгэй
баай» баар. Олоххо бу диэн прототиба суох
гынан баран, ити уобарас улахан характернай этэ. Ону аа±ааччылар быґа тоґутан, ол
киґиттэн суруйбут-кірдірбµт диэн этээччилэр. ДьиІинэн ол оннук суох.
— Дмитрий Кононович, аны билигин
оло±уІ ыарахан кэмнэрин таарыйан ааґыахха.
Эйиигин то±о хаайа сылдьыбыттарай?
— Туой национализмы кірдµµр, халыйар дьон баар этилэр. Омук республиката
буоллун да националистаах буолуох курдук.
Кулаактааґын диэн баар этэ — сµрдээх
алдьархайдаах дьыала. Кыра нэґилиэккэ
улахан баай суох буолар. Ханньаска эмиэ
суо±а. Оттон комсомоллар хайа да нэґилиэк
барыта кулаактаах буолуохтаа±ын курдук
толкуйдууллара. Инньэ гынан, кіннірµ сэниэ дьону эмиэ кулаак оІоро сатыыллара.
Мин табаарыґым Сідµіт Обойуукун диэн
баар этэ. Ол куоракка киирэ сылдьан, таас
хамса таґаарбыт. Хаґы да±аны. Ону атыылаабытын эмиэ кулаак оІороору дугдуІнуу
сылдьыбыттара. Ийэбин эмиэ кулаактаары
гыммыттара. Ону Куоста Сокольников уонна
Ойуунускай тохтоппуттара. Васильев Пантелеймон Иннокентьевич диэн артист баара.
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Ол а±атын кулаак оІорбуттара. Олор «кыґыл
кµµстэр» этэ.
1928-29 сс. µірэх дьылыгар мин
Чіркііххі сэбиэдиссэйинэн тахсыбытым,
техникуму бµтэрэн баран. Со±уруу дойду
хаґыатын сурутар этим. Наркомпрос таґаарар
бюллетеннэрэ баар этэ. Онно µірэ±и кытаатары, кичэйэри суруйаллара. Онно суруйар
этилэр, комсомоллары мээнэ µлэ±э ыланнар,
µірэхтэрин мілтітіллір диэн. Ол курдук
санаан, мин эмиэ Чіркііх оскуолатыгар комсомолу олох сµгµн µірэттэрбэттэрин бопсубутум. Ол-бу хампаанньаларга нэґилиэктэргэ
µµрэллэр да µµрэллэр. Мин оскуола сэбиэтигэр этэр этим: µірэнэ сылдьар о±олору,
комсомол диэн, туох да кэпсэтиитэ суох
алыс илдьэ баран, хампаанньаны ыыттарар
µірэхтэригэр куґа±ан диэн. Онно алыс кытарбыт, чорбоІнуу сатыыр дьон баар этилэрэ, салалта±а. Ордук куґа±ан тірµттээх эбэтэр µрµІІэ сылдьыбыт дьон. Биир µрµІІэ
сылдьыбыт Федосеев диэн киґи баара. Ол
эІин сµгµн гымматахтара. Комсомоллары
атарахсытар диэн. Ол иґин Уус АлдаІІа
Боро±оІІо кэлбитим. 1929-30 сс. эмиэ
оскуола±а сэбиэдиссэйдээбитим. Сµрдээх
µчµгэйдик µлэлээн испитим. Ону Тааттаттан били Федосеев дуу, ким дуу суруйбут,
бу эґиэхэ кулаактан сибээстээх киґи барда,
учууталынан диэн. Онон эмиэ кырыы харахтарынан кірін барбыттара. Мин буолла±ына,
оскуола о±отугар µірэ±и, билиини биэрэргэ
кыґаллар этим. Эмиэ араас хампаанньа±а тырыта тыыталларын бопсо сатаабытым. Онон
эмиэ атарахсыппыттара. Румянцева эІин
диэн бааллара. Эмиэ тылбай-іспій буолан,
туората сатаабыттара.
Наркомпрос миигин куоракка ыІыран
ылбыта. НамІа районо±а инспекторынан
ыыппыта. Онно Винокуров диэн Таатта
киґитэ боломуочунайынан тахсыбыта.
Ґірэххэ соччо сыґыана суох киґи. Барытын билэр курдук туттар этэ. Мин ону эмиэ
кириитикэлээбитим. Ол кэнниттэн миигин
Наркомпроска µІсэллэр. Инньэ гынан,
Наркомпрос инспекторынан бэйэтигэр
ылар. Оскуола сэбиэдиссэйиттэн іссі µрдµк
дуоґунаска. Ґлэлии сылдьан, «КыымІа»
ыстатыйа суруйбутум. Кыра кириитикэлээх
этэ. Ону Гоголев диэн киґи националист
быґыылаах диэн суруйан, наркомпростар
эмиэ туората сылдьыбыттара. Дьону киксэрэн этиттэрэллэр этэ. Козловскай диэн тоІ
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нуучча, со±уруу дойду киґитэ баара. Ону
киксэрэн, миигин национализмІа буруйдуур
гына этиппиттэрэ. Онно «Кµіх Кіппінін»
киирбиттэрэ. Бу — µлэґит киґини кµлµµ
гынан, дьадаІы дьону сµрэ±э суох буоланнар
дьадаІылар диэн суруйда диэн хаґыакка
суруйбуттара. Гоголевтаах.
Наркомпроска Жирков Иван Николаевич диэн нарком баар этэ. Ол киґи миигин
кімµскэспитэ, наркомпростар устаары гыммыттарыгар. Издательство±а учебник суру
йарга біліх тэриллибитэ. Онно ыыппыта.
Дьэ, киґи быґыылаахтык µлэлээн барбытым.
Учебник бі±ітµн суруйбутум. Ол кэмІэ
Ойуунускай кэлэн, «Институт языка и культуры» диэни тэрийбитэ. Онно бµтэйдии, бэ
йэм кіхсµбµттэн «заведующий отделом письменности института» диэн дуоґунаска анатан
кэбиспитэ. Онно µчµгэй ба±айытык µлэлии
сырыттахпына, 1937-38 сс. барыта репрессия
буолар. Миигин «Кµкµр Ууґунан», «Сарыал
ырыатынан» киирэллэр. Кириитикэ бі±і
буолаллар. НационализмІа уорбалыыллар.
Хаґыакка Тµнгµрээдэп да диэн, КулачиковЭллэй да±аны сµрдээхтик суруйаллар. Нууччалыы, сахалыы националиґы «хастаан», туох
да±аны суруйуу бі±інµ суруйбуттара. Инньэ
гынан, 1938 сыллаахха сэтинньи 2 кµнµгэр,
хойутуу со±ус, хаайыллыбытым. Контрреволюционнай тэрилтэ баар буолбут, Ойуунускай тэрийбит, мин онно кыттыбыппын.
Ону мин тірµт да билбэтэ±им. Ойуунускай
туґунан ыйыттахтарына: «Мин билэрбинэн,
ійдµµрбµнэн Ойуунускай дьиІнээх революционнай поэт, улахан суруйааччы», — диэн
аґа±астык этэрим. «Кини тугу да тэрийбэтэ±э,
миигин кытыннарбата±а», — диэн тылбын
биирдэ да уларыппата±ым. Кулаковскайдаах
тустарынан ыйыталлар этэ. Ону мин националистар буолбатахтар диибин. Хаайыыттан
кулун тутарга таґаарбыттара. «За отсутствием
состава преступления» диэн босхолообуттара.
Кириитикэ±э мин хаґыатынан эІин биирдэ
да харда биэрбэтэ±им. Тірµт. Чэ, тугу кэпсииллэрин кэпсээтиннэр, кµн-дьыл бэйэтэ
кірдірµі диэн. Уонна ол дойдуга да олорон
саныырым, син биир тахсыа±ым диэн. То±о
диэтэххэ, туох да куґа±аны оІорбото±ум.
Советскай былааґы утарар да санаам
суо±а, утарбата±ым да±аны. Оннук ыраас
киґини советскай былаас хаайар, буруйдуур
буолла±ына, бэйэтэ да эстэр ини диэх курдук
саныыр этим.

Оччолорго билсэр кыыстаа±ым. Кычкина Мария Иннокентьевна диэн. Биир
уопсайга олорбуппут. Хаайыыга илдьэ баралларыгар дьэІдьийэ сылдьар кэмнэригэр
хайдах эрэ быыс булан, мин хоспор киирэн,
ылгын чыІыйатыгар кэтэр быыкайкаан
кілііскілііх этэ, кыґыл кімµс, ону илиибэр
анньан биэрбитэ. Тугу да эппэтэ±э. «Маанньам барахсан миигин таптыыр эбит» диэн
санаа миигин туох да олустук бі±іргіппµтэ.
Ол биґилэ±и тутан ылбыттара. Сµппµтэ.
Эдэр таптаабыт дууґа±а кыра да бэлиэ алыс
суолталаах буолар эбит. Ол кини іттµттэн
эмиэ улахан хорсун быґыы эбит. Кинилиин
холбоґон, ыал буолбуппут, о±оломмуппут.
Сµрэ±э ыалдьар буолан, эрдэ кµн сириттэн
сµппµтэ.
Хас эмэ сыл устата хаайыллан сордонорум тµµлбэр киирэн, баттатан утуйар этим.
Онтон ордук ыарахан суох этэ. Олох, политика уларыйан, онтум кэнники мµлµрµйэн
барбыта. Ол да буоллар, сорох дьон син биир
борбуйдаґалларын уураппатахтара. Тыл, культура институтун Ойуунускай 1935 с. тэрийбитэ.
Институт 25 сылын бэлиэтииргэ Ю.Н. Прокопьев хаґыакка ыстатыйа суруйбута. Онно
тіґі киґи µлэлээбитин барытын ахтыбыт этэ.
Миигин эрэ суруйбатах. Мин киниэхэ эрийэ
сылдьыбытым. «Мин эмиэ µлэлээбитим ээ.
Орфография±а, быраабыла±а, терминология±а.
Эн то±о мин ааппын суруйбатыІ?» — диэн.
Онно кини мулу-халы: «Ээ, редакция кылгаппыта буолуо», — диэбитэ. Обком киґитин
суруйуутун редакция хайаан сарбыйыай?
Дьэ, мэлдьэспитэ. Мин сапсыйан баран
аахсыбата±ым. Оннук санаатын кини куруук
илдьэ сылдьар быґыылаах эбит. 1983 с. эбитэ
дуу, Охлопков Баґылай Дьігµірэбис диэн киґи
Маппыайабыс диэн бандьыыт аатын ааттаата
диэн сайабылыанньа оІорон, Ю.Н. Прокопьев
миигин бюро±а киллэрэн, улахан политическай
ал±аґы оІордулар, бу таатталар диэн быыгабар
биэрбитэ. Оччолорго Е.С. Никифоров райком
секретара этэ. Кинилэргэ барыларыгар, уонча
киґиэхэ, быыгабар биэрэн силбиэтэнии бі±і
буолбута. Дьэ, ити курдук кэнники эккирэтиини Ю.Н. Прокопьев сал±аабыта. Мунньахтыырыгар, дьэ, сµрдээх этэ, суоґур±анара.
Туттара-хаптара, киґини саІардыбата. Ону
мин: «Хайдах саІардымаары гына±ын?» — диэн
саІарбытым. Ойуунускай учуутала Матвей
Матвеевич Сивцев µрµІнэргэ кыттыбыт да
буолла±ына, Ойуунускай учууталын туґунан
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бэйэтэ суруйан турар. Уонна, ыраахтаа±ылары
эІин учебникка история быґыытынан киллэрэн µірэтэллэр. Быыгабарым туґунан союзпар
ыытаннар, партийнай чааска дьµµллэппиттэрэ.
Софрон Данилов онно председатель этэ. Д.К.
Сивцев оІорбут ал±аґа тµгэхтээх, дириІ, онон
партия мунньа±ар оґуоба кірµіххэ диэбитэ.
Ону партийнай чаас мунньа±а ылыммата±а.
— Хаайыыга сытыы сµрдээх ынырыгын
кэпсииллэр. Силиэстийэ ата±астабыллаа±ын,
ыараханын. Оннук доппуруоґу эн ааста±ыІ
дии.
— Миэнэ арыый бастакы уохтара
ааспыт кэмигэр тµбэспитэ. Круглов диэн
нуучча киґитэ силиэдэбэтэллээбитэ. Кини
«Кµкµр Ууґу» суруйбуккун, оннук-маннык
диир. «Ону эн хантан билэ±ин? Сахалыы
аахпаккын. То±о миэхэ итинник этэ±ин?»
— диэн тіттірµ ыйытабын. Онуоха ах бэрдэрэр. Оннук сабыдыаллаґар этим. Уонна
хара бастакыттан мин позициям кытаанах
этэ: сымыйаны биири да эппэккэ. Кими
да±аны, бэйэбин да±аны сымыйанан
хараарпакка, туох баарынан кэпсииргэ
дьулуспутум. Ойуунускайы кыратык да
хараардыбата±ым.
Тµµнµн ыйыталлар. Олус уґуннук,
унньуктаахтык. Моґуогурдар гына. Хаа
тыІка±ын устан ылаллар. ЭркиІІэ тіттірµ
хайыґыннаран ір туруораллар. Онтон да
атын ньымалара элбэх. Чэ, хайдах да муучу
гыммыттарын иґин, сымыйанан этэр санаа
суох этэ. Букатын. Ба±ар, ону чувствуйдаабыттара буолуо. Уонна бэйэлэрэ да билэн
эрдэхтэрэ дьыалалара барыта µлµннэриитин,
халыйыылаа±ын. Кинилэр да дьон буоллахтара дии. Сахалыы билбэттэр, аахпаттар уонна
саха суруйааччытын буруйдууллара хайдах да
сібі суо±ун.
Билэрбинэн кінітµк, политиканы
эІин аахсыбакка, кырдьыгы тутустарбын
диэн сылдьар этим. Сылдьабын да±аны,
онтон, билиІІэ диэри. Кырдьыктан ордук
бигэ суох. Нуучча іґµн хоґооно баар, «Бог
правду видит, да не скоро скажет» диэн.
Онон кырдьыкка эмсэ±элиэххэ да сіп. Ол
да гыннар, кырдьык кырдьыга ітін, арыы
µрдµгэр уу ыттыбатын курдук, дагдас гынан
тиллиэхтээх.
— Саха советскай литературатын ким
тірµттээбитигэр міккµір µіскµµ сылдьыбыт
эбит дии, эґиги са±ана?
— Міккµір суох этэ. Ойуунускай
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тірµттээбитигэр. Ойуунускай хаайыллыбытын кэннэ Эллэй кµірэйэн тахсыбыта.
Кини тірµттээбит киґи курдук. Оттон мин
Ойуунускай хаайыллыбытын да кэннэ кини
саха советскай литературатын тірµттээбит
суруйааччы, классик диэн суруйа сылдьыбытым. Хаайылла да сытта±ына.
Эллэйи мин алыс куґа±ан киґи диэ
бэппин. Олох кыґал±ата баар буолар эбит
этэ. Бандьыыттааґын кэмигэр Эллэй
педтехникумІа µірэнэ сылдьыбыта. Саас
бандьыыттар Намынан, Тулагынан куораты
эргийбиттэр. Оттон куорат — кыґыл. Ол
кэмІэ Эллэй чычымахтары кытта дойдутугар тахсан хаалбыт. Хайдах сибээстэґэн,
хайдах тахсыбыта биллибэт. Онно кини
сайылаабыт. Кириитикэлээтэххэ, тутустахха,
µрµІнэри кытта сылдьыспыт курдук кістір.
Онтукатыттан куттанан, наґаа тµґэн, туох
да партиятаа±ар хаІас, кытарар кыґыл буолан, туохха барытыгар, дьэ, национализмы
кірдµµр идэлэммитэ. Ол олох кыґал±ата
буолуо±а. Олох киґини уларытара биллэр.
Ол линиятын кини хаґан да ыґыктыбата±а.
Саамай революционнай киґи кини эрэ
курдук. Амма Аччыгыйыттан ыйыппытым:
«То±о Эллэй наґаа кытарар, то±о бииргэм
халыйарый?» — диэн. «Ээ, ити бэйэтэ сылдьыспыта. Онтукатын саптар»,— диэбитэ. Ол
са±ана Чычымахха иккиэн бааллар. «Албынныыргыт ааспыта» диэн Амма Аччыгыйын
бастакы суруйуута — эмиэ сылдьыбытын
мµлµрµтµµ. Кыратык кинилэр сабыдыалларыгар тµбэспит быґыылаах буолуо дии
саныыбын. Ити олус охсуулаах. Итиниэхэ
киґини олус буруйдуохха сатаммат. «Сааскы
кэм» бастакы варианыгар Буосса уола диэни,
бэйэтин учууталын, бандьыыт курдук суруйбута. Онтон кэнники уларытан, украинец
оІорбута. Оттон 1927 с., учууталыгар анаан,
хоґоон суруйбута. Ити курдук кµµґµлээґин
политиката сорох киґиэхэ сабыдыаллыыр.
— Дмитрий Кононович, эн бэчээккэ тахсыбакка хаалбыт эбэтэр бэчээккэ
тахсыахтаа±а бобуллан хаалбыт айымньылааххын дуо?
— Мин «Тµптµр Хара» диэн пьеса суруйбутум. Ґс оонньуулаах. Хайдах эрэ бэ
чээккэ биэрэ сатаабата±ым. Жанрынан «Кµіх
Кіппі±і» бо±уодьулуур этэ. Онтон «Кµкµр
Ууска» Тµптµр Хара диэн бэйэтин уобараґын
эрэ киллэрбитим.
Снайпер туґунан киносценарий суруй-
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бутум. 120 страницалаах. Машинканан. Ол
син туґалаах µлэ буолуо эбитэ буолуо. Киинэ
режиссёрдарын кытта аалса сылдьыбытым.
Олор алыс бэйэлэрин киллэрэ, хайаатар да
сценарист-автор буола сатааччылар. Материальнай интэриэстээх буолаллар. Саха
оло±ун, уобараґын билбэттэр. Онон киинэ±э
киирэр уустук буолан сытар. Сценарий нууччалыы. Олох эрдэ суруйбутум. Санаабытым:
бу ааспыт сэриигэ саха тугунан аатырыай
диэн. Кульбертиновы, Охлопковы, атыттары да±аны кэмэ суох µірэппитим. Онно
буолбут араас случайдары киллэрбитим.
Уонна фроІІа сырытта±ым дии. Онон сэрии диэн тугун кірді±µм, биллэ±им. Онон
интэриэґинэй буолуон сіп этэ да, сытар.
— Дмитрий Кононович, дьон бэйэтин
оло±ун суруйар ээ. Автобиографическай. Эн
оннук суруйар былааныІ суох дуу?
— Мин оло±ум кэпсэнэн турар. Интервьюнан эІин, сорох кэпсээннэрбинэн. Уонна «мин-мин» диэхпин ба±арбаппын. То±о
диэтэххэ, рядовой киґибин, дьиІинэн. Норуот тылынан-іґµнэн, норуот уобараґынан,
норуот психологиятынан, майгытынансиэринэн, ону батыґыннаран, реалистически
ону кірдіріірµ суруйар эбиппин.
Музейым дьыалата чімчійді±µнэ,
историческай айымньыны суруйуох эбитим
буолуо. Саха кыргыс µйэтиттэн саллан, эйэ±э
тардыґыытын туґунан. Ийэ, а±а уустаан
кыргыґыы бары норуоттарга баар. Ол эрээри,
кыргыс µйэтэ биґиэхэ чугас, бэттэх со±ус.
Ону норуот илдьэ сылдьар. Ол онтон саха
норуотун уратыта, философията µіскээбит.
Кырыыстаа±ар алгыс ордук. «Алгыс баґа
сыалаах, кырыыс баґа хааннаах» диэн. Чэ,
ити теманы ылсыам эбитэ буолуо.
Кэпсэттэ О. Корякина.
«Таатта» улуус хаґыата, алтынньы 4 к., 1996 с.
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«Таатта» хаґыат редакциятыгар

(В. Чекурова±а, Т. Мординовка,
С. Протопоповка, П. Мироновка)

«Таатта» хаґыат редакцията кулун тутар
ортотугар Чычымах 4 ветераннара мин туспунан суруйбут матырыйаалларын ыыппытын
туттум. Онно редакция «быґаарыы» биэрэрбэр кірдіспµт. Ол кірдіґµµнµ толорон
эрэбин, эрэй суо±ар эрэй...

Ытыктабыллаах Т.Е. Мординов мин
туспунан «муІура суох хай±абыл µлµскэнигэр
тэптэрэн, хай±абыл таґынан баран дьалкы
йан... урут да талбытынан саІарарын, дьайарын билэр буоламмын этиэх киґи эттэ±э
диэбитим» диэбит.
С. Протопопов: «Суорун Омоллоон
уґуннук олорон, улуу суруйааччы, Герой, хас
эмэ бириэмийэ лауреата буолла... Таатта±а
тахсан ытыктабылы, чиэстэбили ылан баран,
аны бу дойдуга эргиллиэм суо±а диэн барда±а
дуу...» — диэт, діксі ситэрэн, — «Суорун
Омоллоон таатталарга бандьыыттааґын
диэн биир дьаралыгы эбэн биэрдэ», — диэн
тµмµктээбит.
Дьэ, сµрдээх, бэйэлэрин тылларынан эттэххэ, «иґэ истээх» тыллаах-істііх
кырдьа±астар эбиттэр!
Кинилэр миигин Эллэйи, Амма Аччыгыйын «бандьыыттааґыІІа кыттыбыттара»,
ону ааґан, «таатталарга бандьыыттааґын
диэн биир дьаралыгы эбэн биэрдэ» диэн,
кірдірбµтµнэн туран баайсар эбиттэр. Мин
«бандьыыт», «бандьыыттааґын» диэн тыллары биири да туттубата±ым. Аа±ан да кірµІ!
Мин Умсуура ыйытыытыгар хоруйдуурбар
хара бастакыттан Эллэй туґунан ахтыыбар
«олох кыґал±ата баар буолар эбит» диэн
эппитим.
Куораты µрµІнэр тулалаан, осаднай
балаґыанньа±а олордо±уна, µрµІнэр Чычымахха баар эрдэхтэринэ, Эллэй Чычымахха
тахсан хаалта чахчы. Ону Т. Мординов:
«Эллэй куораттан Чычымахха тахсыбыт этэ»,
— диэн бэйэтэ туоґулуур. Оттон Амма Аччыгыйа ол бириэмэ±э бэйэтин учуутала П.А.
Николаевы кытта, биитэр кинини солбуйан,
учууталлыы олорбута эмиэ мэлдьэ±э суох.
Онон кинилэр иккиэн µрµІнэр баар бириэмэлэригэр Чычымахха сылдьыбыттарыттан,
«кириитикэлээтэххэ, тутустахха, µрµІнэри
кытта сылдьыспыт курдук кістµіхтэрин»
сіп курдук буолан, онтон санаа±а-оноо±о
киирэн, айымньыларыгар, олохторугар
да±аны о±устарыахтарыгар сіп диэбитим.
Ити ійдібµлµ мин биэс тігµл тоґо±олоон бэлиэтээбитим: «Ол олох кыґал±ата буолуо±а»,
«Олох киґини уларытара биллэр», «Ити олус
охсуулаах», «Итиниэхэ киґини олус буруйдуохха сатаммат», «Ити курдук кµµґµлээґин
политиката киґиэхэ сабыдыаллыыр» диэн
тµмµктээбитим.
Мин кинилэри куґа±ан дьон, куґа±ан су-
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руйааччылар да диэн, хаґан да баайсыбата±ым.
Бу да сырыыга, бэйэм эмиэ суруйааччы
буолан, оччотоо±уга саха суруйааччыларын
партия іттµттэн олус кытаанах сойуолааґын
баарыттан кыґарыллан, олуллан, «хаІас»
диэки халыйарга кµґэллибиттэрэ диэн эппитим, этэбин да±аны. Кинилэр «халыйыылара», саха суруйааччыларын «буржуазнай
национализмІа» буруйдааґыннара, ким бары
билэринэн, баар суол этэ.
Аан бастаан Эллэй, Ойуунускайы
былыргыны тµіґээччинэн ааттаан, кини
µрдµгэр саба тµґµспµтэ. ДокумуоІІа
наадыйар буоллахха, ійдіін-дьµµллээн,
«Ойуунускай кімµллµбµт ырыата» диэн
Ойуунускай бэйэтэ 1929 сыллаахха суруйбут
хоґоонун кірµІ. Онно Ойуунускай Эллэйи
«борокуруор» диэн ааттаан, кини этэр тылын
биэрбит. Биитэр Ойуунускай «Литература
µспµкµлээннэрэ» диэн суруйуутун, ол эмиэ
Эллэйгэ туґаайыылаах...
Оттон Амма Аччыгыйа эмиэ муІІа
тµбэспит. Бастаан, 1928 сыллаахха П.А. Николаевка «МаІнайгы учууталбар» диэн хоґоонун
сµрдээх улаханнык махтанан анаабыт. Онтон
1934 сыллаахха Москва±а суруйааччылар 1-кы
Бµтµн Союзтаа±ы съезтэригэр А.Е. Кулаковскайы, А.И. Софроновы, Н.Д. Неустроевы
«буржуазнай националистар» диэн ынырык
таах уоттаах тылы эппит. Онтон µрµІІэ
кыттыбыт дьону репрессия бі±і буолан, сэрии кэмэ кэлэн, онуоха кини «Сааскы кэм»
диэн романыгар били маІнайгы махтаммыт
учууталын Буосса уола диэн ааттаан, бандьыыт бэрдэ оІорон таґаарбыт. Учуутала
П.А. Николаев, бандьыыт аата иІэн, олус
улахан кыбыстыыга, µі±µµгэ тµбэґэр. Со±отох
тіріппµт уола «бандьыыт уола±ын» диэн
µі±µµттэн а±атын іліріірµ, дьиэ таґыттан
сааланан киирэн баран, бэйэтин ытынан
кэбиґэр. Учуутал алдьархай бі±і±і тиксэр. Ол
кэнниттэн Амма Аччыгыйа «Сааскы кэмин»
хат уларытан суруйар, урукку бэйэтин учууталын бандьыыт оІорбутун, букатын атын,
украинец аатынан солбуйар3.

Дьэ, бу курдук, бэйэтин айымньытыгар
тосту уларытыылары киллэрэн, Николай
Егорович муІ-сор бі±інµ кірсііхтіібµтэ,
политика эрийиититтэн тыыннаах хаалаары. Ити тоталитарнай систиэмэ кэмигэр
суруйааччы соро±ор биир да тыл инниттэн
тыына быстар куттала кими барытын тµґээн
кірбітіх соругар тµбэґэр кутталын дьайыыта, охсуута этэ4. Итинниккэ суруйааччыны,
«киґини олус буруйдуохха сатаммат» диэн
диктофоІІа мин эппиппин Умсуура тугу да
быспакка, эппэккэ да±аны «Таатта» хаґыакка
(04.10.96) «Кырдьыктан ордук бигэ суох»
диэн бµтµн балаґаны иґинэн биэрбитэ сіп,
онно туох да куґа±ан суох.
Мин µіґэ ааттаабыттарым, Чычымах тµірт ветераннара, мин диктофоІІа
муІатыйыым ис кутун-сµрµн ситэ-хото
ійдµµ сатаабакка, миигин «докумуонунан» быґаарарбар модьуйар эбиттэр. «Докумуонунан» буолла±ына, ону, бука, суут
эрэ быґаарара буолуо±а. КіІµлгµт, буолар
буоллун. Таатта µтµі аатын алдьатааччынан
миигин булаІІыт, кыайдаххытына, бэйэ±ит
бэркитин кірдіріргµтµгэр сіптііх бириэмэ
кэлбит быґыылаах.
Мин туох да докумуонум суох. Арай,
Эллэй миигин (миигин эрэ буолбатах) «буржуазнай националист суруйааччы», «норуот
істіі±і» оІоро сатаан, хаґыат сирэйин хас
таабыта туох эмэ «докумуон» эґиэхэ буолара
дуу, суо±а дуу...
В. Чекурова мин этиибин, «олох уларыйыыларыгар сіп тµбэґэн уларыйбыт дьон
курдук кірдірін сымнатан биэрбиппин», таба
ійдіін иґэн, Чычыма±ын олохтоо±умсуйуу
«патриотизматыгар» сабыдыаллатан хаалбыт. Эллэйи, Амма Аччыгыйын мин бииргэ
µіскээбиттэрбиттэн, мин биир идэлээхтэрбиттэн, мин «холуннарыыбыттан», мин таатталары «тµґэн биэриибиттэн» — миигиттэн
кімµскµµ сатаамаІ! Хата, бэйэ±ит кинилэр, суруйааччылар, муІнарын-таІнарын
билбэккэ эрэ ханнык эрэ ал±астарын эбии
кµµркэтэн биэриэх курдуккут. МуІІа-

3
Амма Аччыгыйа «Сааскы кэмигэр» Суорун Омоллоону прототип быґыытынан эмиэ киллэрэн турар дииллэр.
Холобур, Н.Н. Павлов-Тыаґыт роман биир «дьиибэ» персонаґа Мэхээлэ Суудап туґунан 1973 сыллаахха бугурдук
суруйбут: «Мэхээлэ Суудап — Дмитрий Сивцев, Суорун Омоллоон. Мэтириэтэ уонна хараахтыра олус табыллыбыт.
РомаІІа эппит тыла этириэґинэн µµт-µкчµ. Ити киґи билиІІэ диэри ити хараахтарын ыґыктыбат: томороон
тылларынан дьа±ырыйара іссі бэргээн иґэр» — кір: Тыаґыт. «Амма Аччыгыйын туґунан (Кэмчи санаалар уонна
ол-бу) // «Чолбон», 1994 с., 6-с №, сс. 169-174.
4
Этии хаґыакка итинник бэчээттэммит.
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сорго, алдьархайга, хара балыырга тµбэспит
саха кырдьа±ас суруйааччыларыттан чороІ
со±ото±ун мин эрэ ордон сылдьабын. Кинилэри — ол иґигэр Эллэйи, Амма Аччыгыйын — дьиІнээ±инэн, кырдьыктаа±ынан
кімµскэґэбин, кімµскэґиэм да±аны
тыыннаа±ым тухары. Саха литературатын историятын, ис кыґал±атын, бука,
эґигиннээ±эр арыый ійдµµр буолуохпун
сіп этэ да, эґиги инньэ дии санаабат
быґыылааххыт...
Тіріібµт-µіскээбит Тааттабар, ким
да тіттірµ µтэйэ сатаабытын иґин, атахпар
уйуттарым тухары кэлэ турарым буолуо±а,
ханнык да Протопоповтартан кыбыстыам
суо±а. Дьірµ, суут да иннигэр «докумуон»
туттан, Чычымах тµірт кырдьа±астарын
кытта сирэй-харах кірсін, таатталар «бэрпитин» кірдіріргі мин бэлэммин, эґиги
наадалаа±ынан аахтаххытына...
Эґиги туох диигит, бар дьоммут билиэнистиэн?
Д.К. Сивцев.
«Таатта» улуус хаґыата, кулун тутар 29 к.,
1997 с.

Бэрт принципиальнай дьон,
дьэ, туох диигит?
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Д.К. Сивцев-Суорун Омоллоон «Таатта»
хаґыат редакциятыгар (В. Чекурова±а, Т.
Мординовка, С. Протопоповка, П. Мироновка)» диэн суруйуутун «Сахаада» муус устар
16 кµнµгэр бэчээттээтэ.
Суорун Омоллоон Амма Аччыгы
йын: «МуІІа тµбэспит...», «1934 сыл
лаахха Москва±а суруйааччылар I-кы Бµтµн
Союзтаа±ы съезтэригэр А.Е. Кулаковскайы,
А.И. Софроновы, Н.Д. Неустроевы «буржуазнай националистар» диэн ынырыктаах
уоттаах тылы эппит», — диэбит. Онтон то±о
бу улахан суруйааччы итинник суолга туруммутай диэн ыйытыыга быґаччы хоруйдаабыт,
ылыннарыылаахтык быґаарбыт.
Ол туох эбитий? «Оччотоо±уга саха
суруйааччыларын партия іттµттэн олус
кытаанах сойуолааґын баарыттан, кинилэр
кыґарыллан, олуллан «хаІас» халыйарга
кµґэллибиттэрэ». «Бэйэтин айымньыларыгар
тосту уларытыылары киллэрэн, Николай

Егорович муІ-сор бі±інµ кірсііхтіібµтэ,
политика эрийиититтэн тыыннаах хаалаары. Ити тоталитарнай систиэмэ кэмигэр,
суруйааччы соро±ор биир да тыл инниттэн
тыына быстар куттала кими барытын тµґээн
кірбітіх соругар тµбэґиннэрэр дьайыыта,
охсуута этэ».
Итинник. Ситэри ійдінір. Буруйдаах
— партия, кини суруйааччылары олус кытаанахтык сойуолааґына. Буруйдаах — тоталитарнай систиэмэ, кини суруйааччы тыынын
иґиллии олоруута.
Аны билигин суруйуум иккис тµґµмэ±эр
киириим.
Мин ити этиллибит советскай суру
йааччылар 1-гы съезтэрэ 60 сыла туолуутун
кірсі, 1994 с. атырдьах ыйын 18 кµнµгэр
«Историяны саІалыы, кіні хара±ынан
кірін, суруйуохтаpa» диэн ыстатыйаны
«Јлµінэ сарсыардатыгар» бэчээттэппитим.
Суруйуубар Амма Аччыгыйа съезкэ этиитин ахтыбытым, уґун со±устук быґа тардыыны а±албытым уонна сорохтор былаас
тугу этэринэн, ыйарынан «араатардыырга»,
сµµрэргэ-кітіргі уґуйуллубуттара уонна ол
оннук гыммыт дьон айахтарын чахчы ииттиммиттэрэ, кыа±ырбыттара, кµннээбиттэрэ
диэбитим.
Дьэ, до±ор, онно араас сололоох табаарыстар буолан-хаалан а±ай турбуттара этэ
дии. Саха сирин суруйааччыларын союґун
бырабылыанньата «Саха сирэ» хаґыакка
1994 с. алтынньы 5 кµнµгэр Aha±ас Суругу
таґаартарбыта. Онтугар: «Н.Е. Мординов-А.
Аччыгыйа ССРС суруйааччыларын маІнай
гы съеґигэр тыл эппитин, быґыы-майгы
кµґэйиитинэн, оччотоо±у сиэринэн аґары
тµґµµлэри оІорбутун биґиги мэлдьэспэппит», — диэбитэ. Ол гынан баран, итинтилэрин туора сотон, Сурук бµтµµтµгэр миигин
уонна «Јлµінэ сарсыардата» редакциятын
Амма Аччыгыйын «аґа±астык холуннардылар» диэн туран кэлбитэ уонна «Николай
Егорович чиэґин, µтµі аатын хараардыбыттарын, достоинствотын тµґэрбиттэрин
бэчээтинэн аґа±астык билинэллэрин, Николай Егоровичтан бырастыы гынарыгар
кірдіґіллірµн» модьуйбута.
Биллэр суол, мин сібµлэспэтэ±им уонна
«АІаардаабакка-быґа±астаабакка ыраастаныахтаахпыт» диэн харда суругу суруйбутум.
Ону «Јлµінэ сарсыардата» алтынньы 20
кµнµгэр бэчээттээбитэ.
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Суругум сµрµн идеята маннык этэ:
«Амма Аччыгыйа — уус-уран тыл маастара, саха тыллаах баарын тухары аа±ыллар,
биґирэнэр айымньылары суруйбут художник.
Мин ону «Суох» диэбэппин. Ол гынан баран,
кини саха тыллаах баарын тухары умнуллубат
аньыылаах-харалаах уонна онтун билинэ
илик диибин. Ол ону эппитим хараардыы
эІин диэн сыаналаныан сатаммат».
Саха сирин суруйааччыларын союґун
бырабылыанньатын председателэ Савва
Тарасов 1994 с. ахсынньы 23 кµнµгэр «Саха
сирэ» хаґыакка кэриэстэбил суругу бэ
чээттэппитэ. Онтугар, быстахтык ыллахха,
маннык диэбитэ: «Ыраахтан ыІырар уоттаах
сибэтиэй сиргэ — литература тµґµлгэтигэр
— туораттан кµрµіґµлээн киирэн орооґууну,
онон айар µлэґиттэр курдук уйан дууґалаах,
аґа±ас эттээх, олус судургу курдук эрээри,
олус уустук эйгэ±э булкуґары букатын
сібµлээбэт этэ».
Ити аата тугуй? Биґиги, суруйааччылар,
диэн — биґиги. Эґиги, аа±ааччылар, диэн —
эґиги. Эґиги ба±ас биґигини хайа кыаххытынан ійдµіххµтµй дуу, тэІнэґиэххитий дуу?!
Онон биґиги эйгэбитигэр орооґумаІ диэн
тахсар буолбаат?! Биґиги уонна эґиги.
Итинник дэппитинэн туран, орооґор,
кыахтаах киґи кістµбµтэ. Николай Соломов ойон тахсыбыта. «Кини кэхтибэт кэс
тыллара (Н.Е. Мординов-Амма Аччыгыйа
туґунан ахтыы)» диэн суруйуутун бэчээттэппитэ («Саха сирэ», 1995 с., олунньу 21
кµнэ). Ахтыыга аан тылы хаґыат редактора
Василий Кириллин бэйэтэ суруйбута. Улахан кээмэйдээх суруйуу — хаґыат балаґата
бµтµннµµ.
Амма Аччыгыйа, Н. Соломов суруйарынан, наар Сэбиэскэй олох µчµгэйин,
µтµітµн, оттон билиІІи оло±у сирэн, наар
куґа±анын, кµлµк іттµн ахтан кэпсэтэр
идэлээ±э эбитэ µґµ. ¥гµстэн а±ыйах холобуру аа±ыІ.
«Сталины да µрµІнээн-харалаан
кірдірір диэн суох». Аны: «Сталин обожествлял Ленина, реального человека, который
мог допускать и допускал ошибки», — диэн
эмиэ буруйдууллар. «Солоухины ійдііх
суруйааччы дии саныыр этим, ол киґим
«Родина» сурунаалга Ленини «бааґынайдар
бурдуктарын былдьаабыта» диэн µіхпµт».
«Билигин ханнык былааска, общество±а олоробутуй? Дьэ, дьаабы олох буолла». «Наґаа,
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толоос сахатымсыйыы, аґара тµґµµ баар.
Ордук тыл боппуруоґугар». «Саха о±ото сахалыы эрэ µірэниэхтээ±ин курдук тыллаґыы
сыыґа дии саныыбын». «Улахан тэрилтэ
буолла да «Саха» диэн ааттаныахтаах курдук.
¥ксэ нууччалар олорор, µлэлиир оройуоннара «улуус» диэн буоллулар».
Били, Суорун Омоллоон этэр «саха суруйааччыларын партия іттµттэн олус кытаанах сойуолааґына баарын», «тоталитарнай
систиэмэ кэмигэр суруйааччы соро±ор биир
да тыл инниттэн тыына быстар кутталын»
туґунан, итиччэ уґун кэм устатыгар политика туґунан эІинэ эгэлгэлээхтик кэпсэтэн баран, Амма Аччыгыйа ончу тугу да
ахтыбатах µґµ. Хата, ол оннугар диэххэ дуу,
«ата±ын тоґутан, КалиниІІа телеграмма
биэрэн, со±уруу эмтэнэ барбытын» туґунан
этиитэ баар.
Ити аата туох диэн буоларый? Кµндµ
аа±ааччы, дьэ, бэйэІ сыта-олоро тойонноо.
Н. Соломов халытар, бэйэтин санаатын
Амма Аччыгыйыгар соІнуур дуу биитэр
атын тугуй дуу?
«Кі±ін кітті±µнэ...», — диибит. Ол
кэриэтэ Ньурба Маалыкайыттан Василий
Ксенофонтов «Учуутал аргыґыгар», саба
быра±ан, балыйан: «Багдарыын олорон аас
пыт µтµі дьоммут айыыларын-хараларын
«арыйар», — диэбитэ (1994 с., ахсынньы 15
кµнэ).
Ол эрэн, барыта итинник балыйыы,
µіхсµµ буолбата±а, сиэрдээх сыанабыл
эмиэ баара. «Саха литературатын саІалыы
кірµµ» диэн «Тігµрµк остуолга» кэпсэтиини
«Јлµінэ сарсыардата» бэчээттээбитэ (1994 с.,
ахсынньы 12 кµнэ). Онно академик Б.Н. Попов маннык диэбитэ: «Бµгµн сыаналааґын
(критиканы этэбин) сиэр-майгы (поведенческий) эрэ іттµнэн барар уонна онтон µіґэ
дабайа илик. Холобур, Багдарыын Сµлбэ
«айдааннаах» ыстатыйатын таґыма сыччах
ситиннигин µрдµнэн хайдахтаах ґуу-ґаа,
ууга-уокка тµґµµ са±аланна? Кини Амма
Аччыгыйын суруйааччы быґыытынан тугу
да быктарбата±ын µрдµнэн, суруйааччыны
бµтµннµµтµн туора сотор курдук сыыґа
ійдібµлµ µіскэттилэр. Амма Аччыгыйын
чулуу айымньылара кинини уґулуччулаах суруйааччы буоларын намтатыахтара суо±а. Ол
чахчы! Ити гынан баран — баар эмиэ атын
чахчы. Багдарыын Сµлбэ бу саІа историчес
кай кэмІэ норуот ійі-санаата уґуктуутугар
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µтµітµн-іІітµн хайдах да гынан кыккыраччы мэлдьэґэр кыа±ым суох».
Бµтµµбэр іссі маннык баар. «Јлµінэ
сарсыардата» (1997 с., атырдьах ыйын 21
кµнэ) Г.П. Башарин «Борьба за восстановление литературного наследия (1941-1944
годы)» ыстатыйатын бэчээттээбитэ. Аан
тылы учуонай огдообото, филологическай
наука кандидата, доцент К.И. Платонова
суруйбут уонна онтун: «Но правда ни в огне
не горит, ни в воде не тонет. Правда бессмертна!» — диэн тµмµктээбит. Ыстатыйа±а
Н.Е. Мординов 1934 с. Суруйааччылар 1-кы
Бµтµн Союзтаа±ы съезтэригэр этиитин
таґынан, іссі сити сыллаахха Саха суру
йааччыларын конференциятыгар аахпыт «О
якутской советской драматургии» дакылаата
ахтыллар. Софронов бідіІ айымньыларыгар
барытыгар кэриэтэ «националистическай
концепция» баар диэбит эбит дакылааттаабыт Н.Е. Мординов. Атыннык эттэххэ, ол
кини, Суорун Омоллоон этэринии, «муІсор бі±інµ кірсііхтіібµтµн» тµмµгэ этэ.
Амма Аччыгыйын µілээннээхтэрэ,
саха бідіІ дьоно итинник дииллэр. Ону
миигин ол-бу диэн ордук-хоґу саІаран
хаалбыт бэрт принципиальнай дьон, дьэ,
туох диигитий?
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Багдарыын Сµлбэ.
«Сахаада», ыам ыйын 14 к., 1998 с.

Сэбиэскэй суруйааччылар
Б¥т¥н Сойуустаа¡ы
I сийиэстэрин
матырыйаалыттан
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет т. Мординов5.
МОРДИНОВ (Якутия): Товарищи, несколько слов о якутской литературе, которая
в основном создается молодежью. До 1928 г.
в наших якутских литературе и театре господствовали буржуазно-националистические
писатели, почти единственные в республике
не только писатели, но и образованные люди.
Как шедевр буржуазно-демократического
творчества можно привести поэму Кулаковского «Сон шамана», в которой он говорит
следующее: «Из пупа России идут голодные
толпы. Эти пришельцы поработят Якутию.
Якуты вымрут. Через несколько лет останутся одни обгорелые столбы — свидетели
о когда-то живших якутах. Спасение может
быть лишь в отчаянной всенародной борьбе
с пришельцами». Притом прямо говорится
о внимании, уделяемом «великими державами» Якутии. Особую симпатию Кулаковский
выражает Японии. Японцы у него все и
стройны, и красивы, и кровью родственны
с якутами6.
В 1926 г. под редакцией националиста

5
Бу 1934 сыллаахха Москуба±а буолбут сийиэс µлэтигэр Н.Е. Мординовы кытта П.А. Ойуунускай кыттыыны
ылбыт. А±ыйах сылынан «норуот істіі±і» аатыран хаайыллыахтаах Ойуунускай ити кэмІэ хайыы µйэ туора тутуллан эрэрэ, ол да иґин киниэхэ, бастаан, «сµбэлиир куолас» эрэ бэриллибит. Оттон т. Мординов «толору быґаарар
куоластаах» эбит. Ол да буоллар, сийиэскэ Ойуунускай ССРС Суруйааччыларын тэрилтэтин саламтатыгар (правлениетыгар) талыллыбыта.
Рафаэль Ба±атаайыскай «Ґс чулуу до±ордуулар» диэн поэматыгар маннык баар:
Сура±ырбыт отут тµірт сыллаахха
Суруйааччылар Сойуустаа±ы сийиэстэригэр
Адьас эдэр Амма Аччыгыйа
Ал±аґы таґааран турардаах:
Ґрдµк кітµµлээх µс хотойдорбутун —
Јксікµлээ±и, Алампаны, Неустроевы —
Буржуазнай национализмІа буруйдаан,
Буора±ы уокка бырахпыттыы, тыл эппитэ.
Ону истибит улуу Ойуунускай, бука,
Олус кэлэйбитэ буолуо?! Амма бэйэтэ кэпсииринэн,
Туспа хоско тахсан «кыґыллыы» туран:
«Тугу-тугу булдьугураатыІ, ити?!» — диэбит.
Оттон миэхэ Башарин эппитэ:
«О±о саастаах Амма ити этиитэ
Отут а±ыс сыллаа±ы хааннаах репрессия
Саха сиригэр кµµґµрэн барыытын
Саталаан-кµіртээн биэрбитэ. («Кµрµлгэн», 2009-2)
Манна диэн эттэххэ, Амма Аччыгыйа «булдьугурааґын» туґунан бэйэтэ ахтан суруйбутун быґыытынан итини
кини бэйэтин дакылаатыгар сыана быґыныытын, кэмсиниитин курдук ійдµµр сіптііх буолуо±а.
6
А.Е. Кулаковскай-Јксікµлээх Јліксій «Ойуун тµµлэ» анаарыы поэмата «сараламмыт». Чинчийээччилэр
айымньы бастакы харата 1910 сыллаахха суруллубута диэн этэллэр.
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Софронова и Леонтьева (быв. кадет с высшим юридическим образованием) выходил
единственный литературный журнал Якутии
— «Утренняя звезда»7. В редакционной статье первого номера этого журнала говорится:
«Стремясь развить литературу и искусство,
никакие рассказы и стихи из общественной, политической и экономической жизни
печатать не будем». А во втором номере
печатается контрреволюционная новелла
пантюркиста, бывшего бандита Баишева
«Воспоминания о прошлом»8. Это наиболее
художественная вещь, созданная националистами. Каждая обломанная берёза в усадьбе
отца автора «Воспоминаний о прошлом», напоминая иссохшие руки мертвеца, взывает о
мести советской власти, давшей возможность
беднякам делить эту землю между собою. «Не
видно никакого развития и роста чего-либо
нового, зато всё разрушено, развалено. Видя
это, сердце моё заныло, забурлила кровь», —
заканчивается новелла.
За эти годы, т.е. до 1928 г., Ойунский
прошел сквозь националистический вой
буржуазной интеллигенции как непревзойденный поэт революции. Политический
питомец дореволюционного кружка Ярославского и Петровского, в колчаковское
время испытавший тюрьму и ссылку, первый
председатель губревкома, Ойунский и как
поэт шёл и идёт впереди революционных
писателей Якутии. Его песни: «Песня свободы» (1917), «Господин генерал» (пепеляевщина) и «Клятва на могиле Ильича» (1927)

давно стали любимыми народными песнями
Якутии. В этом году 17-летний юбилей его
литературной деятельности превратился в
подлинно народное торжество. Его имя присвоено якутскому государственному театру.
Лишь с 1928 г., после политического
разгрома общества «Якутская нация» и его
главарей, молодёжь широко втягивается в
литературу9. Но творческое влияние националистической интеллигенции оставалось
еще долго. С 1928 г. молодежью написаны
следующие наиболее крупные произведения:
«Коммунист Семён» Новикова, на тему о новой интеллигенции, детские пьесы «Святки»,
«Милые дети» и «Пионеры» Б. Ястинова; к
сожалению, этот товарищ за последнее время
слишком быстро начинает печатать поэму за
поэмой, роман за романом10. При его низком
культурном уровне это торопливость вызывает некоторую настороженность. Написаны
такие сюжетно сложные и художественно
ценные вещи, как пьесы: «На пламени весны» Иванова, «Братья Ефремовы», «Перековка» Сивцева и др11. Основываясь на отзывах
критики, зрителей и читателей, беру на себя
смелость включить в достижения якутской
литературы так же и мои пьесы: «От колонии
к коммуне», «Разрыв сетей» и поэму «Мысли
на площади».
Наша литература выращивает обещающих молодых поэтов — Чиряева, Винокурова
Илью и Васильева Алексея12. В 1932 г. издан
сборник 19 начинающих писателей республики «Литературному фронту», получивший

7
Манна оччотоо±уга кійгітµллµбµт «Чолбон» сурунаал уонна онно µлэлээбит А.И. Софронов-Алампа, итиэннэ
В.Н. Леонтьев ыйыллыбыттар. Алампа дьыл±ата кэм биллэр буолла±ына, балыырга тµбэґэн, кіскі утаарыллан,
1932 сыллаахха Сибиир лаа±ырыгар ілбµт В.Н. Леонтьев аата-суола бэчээккэ тахсыбыта сµµрбэччэ эрэ сыл буолла.
Боро±он улууґун II Лігійµттэн тірµттээх Василий Никанорович бэйэтин кэмигэр дьон туґа, саха туґа диэн киэІ
ірµттээхтик кµµскэ µлэлээбит тумус дьонтон биирдэстэрэ этэ. Литература кириитигэ. 1924-1926 сылларга Юстиция
наркомун солбуйааччытынан олорон, Саха АССР маІнайгы Конституциятын оІорбут.
8
Гаврил Васильевич Баишев-Алтан Сарын (іссі Алтан, Хахайдаах Хабырылла диэн ааттанара) МэІэ улууґун
Дьабылыгар 1898 с. тіріібµтэ. Тыл µірэхтээ±э, суруйааччы. 1930 с. Тройка суута буруйун билиммэтэ±ин µрдµнэн µс
сыл хаайыыга, ол кэннэ кіскі ыытарга уурбут. Онтон тіннµбэтэх. Баґылай Бырдьахаанап эппитинии: «Буруйа диэн
саха тылын, культуратын былыргы кэрэтин чіл хаалларар міккµірдээх этэ».
Бырдьахаанап «Алтан Сарын уонна «Чолбон» сурунаал» диэн ыстатыйатыгар іссі маннык этиллибит: «19271928 сс. аны «ксенофонтовщина» айдаана туран, редколлегия чилиэннэрэ — Леонтьев, Софронов, Бояров — онно кыттыылаах курдук кістіннір, кинилэр «куор±аллыыр» µлэлэрин ордуута, тирэ±э буолбут «Саха омук» уопсастыба уонна
«Чолбон» сурунаал аполитичнай, реакционнай тэрилтэ быґыытынан сабыллыбыттара; ол сурунаалга бэчээттэммит
Алтан Сарын «Уруккутун ійдµібµт» кэпсээнэ істііх кылаас іґіхтііх санаатын этэр, аллегориянан суруллубут
«ірібілµµссµйэни утары кэпсээн» быґыытынан сыаналанан, кэлин «Чолбону» µі±эр-саралыыр дьоІІо сигэнэр ук, туоґу
буолбута» (Протодьяконов В.Н. «Айар тыл уоттаннын!!! Тыл илбиґэ тілінніннµн!!! — Дьокуускай, 2009).
9
«Саха омук» уопсастыба туґунан этиллэр.
10
Итинник «Б. Ястинов» диэн бэчээттэммит. Быґыыта, Тааттаттан тірµттээх суруйааччы Герасим
Бястинов-Бэс Дьарааґын оччотоо±у айар аата итинник эбит.
11
Алексей Иванов-Кµндэ уонна Д.К. Сивцев-Суорун Омоллоон ааттаммыттар.
12
Валерий Чиряев, Илья Винокуров-Ча±ыл±ан уонна Алексей Бэрияк (Васильев). Алексей Бэрияк тіріібµт Бээрийэтин (Уус-Алдан) аатын ылыммыт.
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лестный отзыв критики. В 1933 г. выпущен
сборник 14 товарищей из литкружка при
вилюйском педтехникуме. Около 70% произведений, печатаемых в журнале «Красная
тропа», составляет творчество литкружковцев, а еженедельные литстраницы 8 газет
республики почти целиком заполняются
ими13.
Первая книга для якутов вышла в 1827
г. — 107 лет назад. Это был катехизис на
якутском языке. И лишь спустя 68 лет, в
1895 г., вышел «Первоначальный учебник
русского языка для якутов» на русском языке. Первой заботой советской власти было
привить грамоту на родном языке. В 1917 г.
вышел якутский букварь. За всю дореволюционную историю Якутии вышло 20 книг.
За 12 лет книгоиздательства при советской
власти вышло 600 книг, из них около 150
книг по художественной литературе.
В наших песнях не воспевается японский империализм, на который возлагал
надежду Кулаковский14. В них воспевается
радость освобожденного большевизмом народа. Якутские трудящиеся за четырехлетнюю гражданскую войну разбили восстание
белых офицеров и якутского кулачества, как
сейчас выясняется, снабжавшихся японским
империализмом. Разбили генерала Пепеляева, присланного Японией. 60% национальной красной роты было уложено в 1923 г.
в одном сражении с Пепеляевым в Амге, и
всё-таки в этом же сражении генерал, удирая
за границу, был взят в плен Вострецовым.
Мы испытали трехсотлетнее рабство русских царей. Нет, мы больше не хотим быть
рабами. Если японский империализм думает
охватить Якутию от советской власти, пусть
будет ему известно, что большинство якутовохотников, попадает из мелкокалиберной
винтовки в глаз белке и что якутские трудящиеся сумеют в нужный момент попасть

из боевой винтовки в смертельные места
японских генералов.
Мне хочется остановиться еще на общих вопросах национальной литературы.
Здесь говорилось очень много хорошего о
молодых национальных литераторах. Все это
правильно. В дополнение я хочу остановиться
на некоторых недостатках: на отставании от
жизни и на том, как молодые писатели бегут в перегонки с жизнью. Под отставанием
обычно понимается то, что данный товарищ
своевременно не откликается на очередные
достижения советской власти. У нас в Якутии
еще в период первой пятилетки один критик
доказывал отставание тем, что мы не пишем о
второй пятилетке. У меня имеется газета от 31
июля «Советский писатель», орган абхазского
союза советских писателей. Там помещён
доклад Стрелецкого о поэтах Абхазии. Он
говорит: подходит женский день, Старцев
пишет стихотворение «Работница», созывается областная конференция комсомола — эта
тема уже вчеканена в его поэтические строки.
Поэт поёт об ударниках, о колхозе, затрагивает военную тематику, словом — идёт в ногу.
А как этот поэт «вчеканивает» — ни слова.
Поэт Глокти не печатал свои стихи в течение
нескольких месяцев, и докладчик делает вывод: «поэт замолчал всерьёз и надолго».
Наши молодые писатели не только
спешат много написать, но спешат перейти
к высшему жанру литературы. Если молодой
писатель стремится сегодня же стать драматургом, не потратив времени даже на прочтение драматических произведений других,
то критика поддерживает этот «благородный
порыв». В результате получается драма не
литературная, а драма человека, желающего
стать драматургом.
Надо вдолбить молодым писателям,
что идти в ногу с жизнью — значит уметь
воплощать идею партии и класса в высоко-

13
«Чолбон» сабыллыбытын кэннэ 1930 сылтан «Кыhыл ыллык» диэн сурунаал тахсан испитэ. Манна ол этиллибит. Онтон «Кыґыл ыллыкка» эрэдээктэрдии сылдьыбыт Ойуунускай хаайыллаатын кытта 1938 сыллаахха сурунаал
«Уус-уран литература» диэн ааттаммыта уонна хомуурунньук (альманах) буолбута.
14
Манна т. Мординов итинник диирин диэбит буолан баран, «дьоппуон µспµйµіннэрэ» дэлэй эбиттэр. Холобур,
«Социалистическая Якутия» хаґыат 1938 сыл кулун тутар 20 кµнµнээ±и нµімэригэр «Буржуазный националист
под маской советского писателя» диэн Д.К. Сивцеви (Суорун Омоллоону) «саралыыр» ыстатыйа бэчээттэммитэ.
Ким суруйбута ыйыллыбатах. Арай ити кэмІэ омугумсуктары «хастыыр» ыстатыйалары Захар Тµнгµрээдэп уонна
Серафим Кулачиков-Эллэй УрааІхайап ордук тууґугуран суруйбуттара биллэр. Ыйыллыбыт ыстатыйа±а Суорун
Омоллоон «Охоноон» диэн кэпсээнигэр сыґыаннаан, аатын кистэммит суруксут маннык тутуспут: «Почему-то автор «невзначай» заставляет старика топором рубить лицо ревкомовца, потом японской (заметьте не какой-либо, а
именно японской?) спичкой сжечь труп убитого и после этого с явным сочувствием описывает, как огонь пожирает
тело убитого. Автор здесь явно протаскивает вражескую идею о том, что, мол, якуты не поддерживали борьбу
ревкомовцев» — хараардыы миэнэ, А.Г.
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художественные, убедительные произведения
независимо от темы, времени и места. Дело
не в теме, дело в идеологической выдержанности и в мастерстве. Молодые писатели
очень часто малокультурны. Литературная
критика ошибки, проистекающие из малокультурности писателя, относит к политическим ошибкам. Иногда гораздо полезнее
было бы доказать писателю, что он глуп, что
он неразвит, что ему нужно учиться. Вместо
этого критика приписывает ему всевозможные уклоны: троцкизм, каутскианство и т.д.
В результате такой критики молодой автор
годами воображает себя перестраивающимся,
переходящим на пролетарские рельсы.
Нередко малокультурность молодых писателей проявляется в их пренебрежительном
отношении к устному творчеству своего народа и незнания истории родного края.
Часто колхозник, скучающий при чтении маленького рассказа молодого писателя,
по две ночи подряд слушает национального
сказочника, потому что сказки имеют магическую художественную силу. Надо научить
молодого национального писателя не пренебрегать национальным наследством и уметь
использовать эту магическую силу устного
творчества народов в своих произведениях
(аплодисменты)15.

УУС-УРАН КИЛЛЭ¤ИК

Атын аэродромнар
Јрдіі±µтэ Расул Гамзатов биґикки,
ыалдьан, сай ортото биир кэмІэ
балыыґа±а сыппыппыт. Мин оронтон
турбат ыарыґах этим. Расул соторусотору мин палатабар сылдьара. Кітіх
муІунан араас фруктаны, эгэлгэ отону киллэрэн кµндµлµµрэ. Итиэннэ,
саамай кылаабынайа, субу а±ай суруйбут
хоґоонун, этэр курдук, «буруолаппытынан» илдьэ киирэрэ. Бастаан бэйэтин
тылынан, авардыы аа±ара, онтон, тылыттан тылыгар сіп тµбэґиннэрэн тылбаас
тыыра. Дьикти µчµгэй хоґооннор этилэр.
Кэрэ таґаалаах кыыс, тіґі да мара
таІаґы таІныбытын иґин, тупса±айа іті
кісті сылдьар буолар. Син ол кэриэтэ,
дьиІнээх поэзия тіґі да баллыр тылбаас
ніІµі хайаан да биллээччи.
15

Биир чуумпу киэґэ Расул эмиэ, ааны
киэІник тэлэйэн, кітін тµстэ. Хоґоонун
суруйарыгар сµрэ-кута кµµркэйбитэ іссі да
ааґа, «сойо» илигэ. Ол-бу киирии тыла суох
хоґоонун аа±ан киирэн барда... Ити са±ана,
саанан-сэбинэн куттаан туран, самолёту
омук сиригэр кµрэтэр адьынат саІа µідµйэн
эрэрэ. Ол тыйыс чахчыттан са±ыллыбыт
хоґоон этэ.
Бу хоґоон ис номо±о билигин да мин
ійбір сµппэттик иІэн сылдьар. «Лётчиктар
— хоґуун дьоннор. Ити эрээри пираттар
кинилэр чабыр±айдарыгар бэстилиэттэри
тириилл эр. Лётчиктар іріліґін туруохтар этэ да, кэннилэригэр — сµµстэн тахса
пассажирдара бааллар. Инньэ гынан, атын
аэродромнарга тµґэргэ тиийэллэр. Мин да
кутта±аґа суох киґибин. Ити эрээри бириэмэ
ардыгар мин чабыр±айбар бэстилиэтин тириир. Онуоха утарылаґан туруом этэ да, кэннибэр — мин кыракый норуотум баар. Инньэ
гынан, ардыгар атын аэродромнарга тµґэргэ
тиийэбин...» (Бу строкалар Расул Гамзатович
хара±ар тµбэґэр кµннээх буоллахтарына,
кэрэ хоґоону дьµдэтэн кэпсээбит модороон
строкаларбын бырастыы гыннын).
¥чµгэй хоґоон биир уратылаах. ¥чµ
гэй хоґоону хаґан да атыІыраабаккын.
Тіттірµтµн, «мин эмиэ ситинник санаабытым ээ» дии тµґэ±ин. Расул хоґооно эмиэ
мин µгµс сыл устата сµрэхпэр сіІµрдэн
сылдьыбыт санаабын эппиккэ дылыта.
— Бэчээттиэхтэрэ дуо ити строкалары?..
— диэбитим мин, саарба±алаан.
— Ханныктары?
— Кыра норуотуІ туґунан эппиккин.
Арай эйиэнэ буолан...
— То±о?!. — Расул, хоґоонун тиґэх
строфатын саІата суох хос-хос аа±ан турбахтаабыта, онтон хоґоонун аа±арынаа±ар быдан
сойбут куолаґынан ботугураабыта. — Ба±ар,
буолуо...
Кэлин ити хоґоон нууччалыы тылбаастанан тахсыбыта. Кыра норуот туґунан
тыллар букатын атын ійдібµлµнэн солбуллубут этилэр. Ону аахта±ым кµн мин улахан
сµтµктээх курдук сылдьыбытым.
Биґиги бары да±аны кыґал±а кµґэ
йиитинэн ардыгар «атын аэродромнарга
тµґµтэлээн» — соро±ор, ба±арбатарбыт да,
саІарыа суохпутун саІаран, этиэ суохпутун

Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. — Москва, 1934, сс. 639-640.
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этэн, ону ааґан оІоруо суохпутун оІорон
сырыттахпыт дии...
Оо, аІаардас сµрэх этэрин, санаа
ба±арарын хоту, хаґан да, хаґан да «атын
аэродромІа тµґµтэлээбэккэ» олох олорбут
киґи баар ини!
Саха народнай суруйааччыта Софрон Данилов
«Санаам туймуулара» (1995) кинигэтиттэн.
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Тµмµк тыл
Маны суруйа сылдьан, ыччаттартан Ðàñóë Ãàìçàòîв туґунан ыйыталаґан
кірдµм. Билээччи кэмчи: сорохтор кэммит
атын уонна олох кыґал±ата элбэх дииллэр быґыылаах, атыттарга, ба±алаахтарын
µрдµнэн, харахтарын-кулгаахтарын далыгар
киирэ иликкэ дылы эбит. Онон кылгастык
ахтан-сырдатан ааґар оруннаах уонна Гитлер
фашизмын Кыайыы 65 сылынан то±оостоох,
сиэрдээх да±аны.
Ðàñóë Ãàìçàòîâ
(1923-2003) — Дагестан
киэІник биллибит народнай поэта, омугунан
авар16. А±ата Гамзат Цадаса эмиэ Дагестан народнай поэта. Дьэ, ити эбит
— удьуор утума диэн.
Ити эбит — туйа±ы хатарыы, а±а баґын тосту
олоруу диэн. Кыратык
тэйэ былаан эттэххэ,
итинник утум, итинник тыын баар буолан,
Дагестан хотойдоро аан дойду бі±істірµн
тµґµлгэлэригэр хаардыы хааман эрдэхтэрэ.
Тірµт ійдібµллэрин, тірµт тыыннарын
илдьэ сылдьар дьон буолан. Оннук да буолан, Расул Гамзатов Махачкала±а Тарки Тау
диэн мусульманнар тірµт-уус кімµллэр
сирдэригэр кэргэнин сэргэстэґэ хараллан
сытар17. Оннук да буолан, Расул Гамзатов
мэлдьи да буоларын курдук бэргэнник:
«Дагестан Арассыыйа±а ба±а іттµнэн хаґан

да киирбэтэ±э уонна Арассыыйаттан ба±а
іттµнэн хаґан да тахсыа суо±а», — диэн
эппитэ ох тыл буолан хаалла±а. Биґиги
бастаахтарбыт-мааныларбыт курдук, «добровольное вхождение», «присоединение» эІин
диэн кубул±атыран, µс мас тірдµгэр муна да,
муннара да оонньооботох.
Расул Гамзатов — «Журавли» диэн аан
дойду µрдµнэн кырыйа кіппµт улуу ырыа
тылларын суруйбут дьоллоох поэт. Бэл ити
ырыа музыкатын суруйбут композитор Ян
Френкели, кини сэрии кыттыылаа±а этэ, 1989
сыл кµґµнµгэр Рига±а, траур музыкатынан
буолбакка, «Журавли» до±уґуолунан тиґэх
суолугар атаарбыттара µґµ.
Ìíå êàæåòñÿ ïîðîþ, ÷òî ñîëäàòû,
Ñ êðîâàâûõ íå ïðèøåäøèå ïîëåé,
Íå â çåìëþ íàøó ïîëåãëè êîãäà-òî,
À ïðåâðàòèëèñü â áåëûõ æóðàâëåé.
Îíè äî ñåé ïîðû ñ âðåìåí òåõ äàëüíèõ
Ëåòÿò è ïîäàþò íàì ãîëîñà.
Íå ïîòîìó ëü òàê ÷àñòî è ïå÷àëüíî
Ìû çàìîëêàåì, ãëÿäÿ â íåáåñà?
Ëåòèò, ëåòèò ïî íåáó êëèí óñòàëûé,
Ëåòèò â òóìàíå íà èñõîäå äíÿ,
È â òîì ñòðîþ åñòü ïðîìåæóòîê ìàëûé,
Áûòü ìîæåò, ýòî ìåñòî äëÿ ìåíÿ.
Íàñòàíåò äåíü, è ñ æóðàâëèíîé ñòàåé
ß ïîïëûâó â òàêîé æå ñèçîé ìãëå,
Èç-ïîä íåáåñ ïî-ïòè÷üè îêëèêàÿ
Âñåõ âàñ, êîãî îñòàâèë íà çåìëå.
Ìíå êàæåòñÿ ïîðîþ, ÷òî ñîëäàòû,
Ñ êðîâàâûõ íå ïðèøåäøèå ïîëåé,
Íå â çåìëþ íàøó ïîëåãëè êîãäà-òî,
À ïðåâðàòèëèñü â áåëûõ æóðàâëåé...
«Журавли», чахчы, номох буолбут
ырыа, Саллаакка анаммыт реквием. Хоґоон
1964 сыллаахха суруллубут. Расул Гамзатов
Хиросима±а сылдьан, атом дэлби тэбиитин
сардаІатыттан хаана сµґµрбµт кыысчаан

Авардар бэйэлэрэ «маарулал» дэнэллэр.
Тарки Тау — кумыктар диэн Дагестан биир бідіІ уонна тµµрдµµ тыллаах омугун тылыттан нууччалыы
«Узкая Гора» диэн тылбаастанар, оттон сахалыы Даркы Тыа диэн буолуон сібі. Ити «синньигэс», «кыара±ас» диэн
суолталаах дар / тар диэн тµµрдµµ тыллаахтарга киэІник тар±аммыт тыл. Аныгы саха тылыгар «дар уІуох»
(синньигэс, уІуо±а эрэ хаалбыт), «даркылаа» (ол аата кыара±ас, синньигэс оІор) диэн курдук ситимнэргэ, тылларга
ордон сылдьар. Оттон «тыа» диэммит атын тµµрдэр киэннэриттэн суолта іттµнэн эмиэ уратылаах. Биґиги «тыабытыгар» «хайа» «µрдµк сир» диэн суолта мµлµрµйбµт.
16
17
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Хиросима±а Эйэ пааркатыгар
туруоруллубут мэ²э ³йд³бµнньµк

µтµі санаалаах эмчитин тылын итэ±эйэн,
кµн сирин сырдыгар тардыґан, тыґыынча
кумаа±ы туруйаны — цуруну — кырыйан
оІорорго дьулуспутун туґунан номо±у
долгуйа-аймана истибит, ол, баара эрэ
12 сааґыгар кµн сириттэн барбыт Садако
Сасакига анаммыт ійдібµнньµк мэІэни
уйадыйа кірбµт. Мап-маІан таІастаах дьоппуон тыґыынчанан дьахталлара киниэхэ µір
туруйаны санаппыттар. Кинилэргэ µрµІмаІан кутур±ан іІі эбит. Аны туран, туох
имнэммитэ буолла, ол тµгэІІэ халлааІІа
µп-µрµІ туруйалар, кылбаара турууктаґан,
илэ чахчы кітін кэлбиттэр... Эмиэ ити кэмІэ
икки улахан уолун сэриигэ сµтэрбит ийэтэ
барахсан суох буолбут...
Ырыа бастакы
толорооччута Марк
Бернес (1911-1969),
аатырбыт киинэ
артыыґа, ырыаґыт,
«Новый мир» суру
наалг а «Журавли»
хоґоон тылбааґын
таба тайанан кэрэхсии кірбµт.

Ìíå êàæåòñÿ ïîðîþ, ÷òî äæèãèòû,
Ñ êðîâàâûõ íå ïðèøåäøèå ïîëåé,
Â ìîãèëàõ áðàòñêèõ íå áûëè çàðûòû,
À ïðåâðàòèëèñü â áåëûõ æóðàâëåй...
— диэн са±аланар эбит.
Ону Бернес, Расул Гамзатовтан ыйытан, буойун-поэт Наум
Гребневкэ чочуйтарбыт, «джигиты» диэни
«солдаты» диэІІэ уларыппыттар, уонна Ян
Френкельгэ музыка суруйарыгар кірдіспµт.
Онтон тыІа рагыттан
ыалдьан ілµін эрэ иннинэ «Êîìñîìîëüñêàÿ
ïðàâäà» хаґыат эрэдээксийэтигэр мустубут дьоІІо ыллаан иґитиннэрбит. Онно
аатырбыт сэрииґиттэр ортолоругар ìàðøàë
Êîíåâ баара, хара±ын уутун арыычча
кыатана-кыатана, Ìарк Áåðíåñкэ уонна ßн
Ôðåíêåëьгэ: «Ñïàñèáî. Êàê æàëü, ÷òî íàì
îòêàçàíî â ïðàâå ïëàêàòü», — диэбитэ уос
номо±ор хаалбыт.
Ити курдук ырыа аатырдар-аатыран,
сура±ырдар-сура±ан испит. Ол эрээри, ір-ітір
буолбатах, ону сібµлээбэт кыыба±аґыттар
маІкы маґыныы кµірэс гыммыттар уонна
ССКП Киин Кэмитиэтин суругунан кімін
кэбиспиттэр. Бу ырыаны церковьтарга, мечеттэргэ мэлиибэн, сайбарыын ырыа курдук туттар буоллулар, бу сэбиэскэйэ суох,
хомуньууґу утарар айымньы диэн. Дьэ, мыыдарас диэтэ±иІ. Ити билигин инньэ диибит,
оттон оччо±о кµлэр-салар кыах соччо-бачча
суо±а чахчы. ҐІсµµнµ ураты «сэргэх барахсаттар» Политбюро±а турунуулаахтык
тиэрдэн, Леонид Брежнев сирэй кірµµтµгэр
киллэрбиттэр. Онуоха Генеральнай секретарь
ылбат-биэрбэт майгынан: «Èñïîëíÿòü ìîæíî,
íî íå ÷àñòî», — диэн дьµµллээбит. Ону аныгы кэм ар±аґыттан эмиэ олох кыґал±атыгар
олуйтарбыт эбит диэн саба±алыахха сіп...
Боборо сатаммат, уонна ырыаны боппут да
баара биллибэт, атын іттµттэн хомуньуус
ійµн-санаатын «дьиІнээх кімµскээччилэр»
сµгµннээбэттэрэ сытта±а...
Хайдах да буолбутун иґин, дьон-сэргэ
тапталыгар, биґирэбилигэр уйдаран ірі
кітін тахсыбыт «Журавли» ырыаны дала±а
санаалаахтар тµІнэри биэрэн тµґэрбэтэхтэр.
Оччо µрдµктµк кµірэйбит этэ. Ол да иґин
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кіті±ін, Ырыа буолан, кыырай µіґэ
кітін тахсыбата±а буоллар, Ильмень кµіл
миинэттэн-буомбаттан µлтµ кµірэлэммит
мууґун кыа хааннарыгар уґуннаран, сэрии
будул±аныгар былдьаммыт эдэркээн саха
ньургун уолаттарын дьыл±аларын туґунан
Егор Неймохов сценарийынан Никита Аржаков устубут-туруорбут «Ильмень µрдµнэн
туруйалар» диэн уйадытыылаах киинэтин
аймаґыйа кірµі этибит дуо? Эбэтэр Алексей Егоров, иэйэ-куойа, Уххан тылларыгар
ыллыыр «Туруйа кут» диэн ырыатын долгуйа
истиэ этибит дуо? Суох.
Саамылаата, быґаарыылары оІордо
Афанасий ГУРИНОВ-АРЧЫЛАН.
П.Н. ИВАНОВ тµмпµт матырыйаала
туґанылынна.

Кўрўлгэн - 2010-2

билиІІэ диэри истибит эрэ нохтолоох
сµрэ±ин долгутан эрдэ±э.
Ити — Уран Тыл олох кыґал±атыттан
кээдьэІнээбэтин, кэмтэн кэхтибэтин,
µйэлэри уІуордуурун, тутултан тутулуктамматын, биир омук ыырынан муІурдамматын,
биир итэ±эл хаачча±ар хаайтарбатын бигэ
туоґута буолуо±а. Киґи аймах хара мэІэ
буолбут Хиросима алдьархайыттан, кырачаан дьоппуон кыыґа олоххо дьулууруттан
аймаммыт, икки улахан уолун сэрии уотугар
былдьаппыт ийэтин кутур±анын-энэлгэнин
тойон сµрэ±эр сіІірдін илдьэ сылдьыбыт
Расул Гамзатов авардыы эппит Уран Тыла
Марк Бернес, Наум Гребнев уонна Ян
Френкель сайа±ас сµрэхтэригэр дуораґыйа
охсуллан, мілµйµінµнэн уйа±ас дьон сылаас сµрэхтэригэр уйа туттан, хото±ойун
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Поэзия дьикти алыптаах к¥¥¤э...
Василий Саввин поэзиятыгар сµгµрµйээччи
Мичийэ ыстатыйа суруйбутун «Чолбон» сурунаал редакцията 2009 сыл сэтинньи 27 кµнµгэр
туппут. Мичийэ бэрт истиІ, кэрэ иэйиилээх,
сырдык санаалаах тыллары суруйбут. Хомойуох
иґин, автор дьиІнээх аатын, аадырыґын ыйбатах
буолан, ыстатыйата «ЧолбоІІо» тахсар кыа±а
суох эбит.

Поэт Василий Саввин
Мичийэ диэн кэрэ ааттаах автор, арааґа,
олус уйан, чараас дууґалаах, сырдык, ыраас
санаалаах уонна Василий Саввин поэзиятын
сµрэ±ин ымыыта оІостон сылдьар буолан, бэйэтин дьиІнээх аатын кистээтэ±э — аны, ба±ар,
ким эмэ ал±аска мин кэрэ иэйиибин сиргэ-буорга
тэпсиэ дии санаата±а, харыстанна±а...
Мин до±орум поэт Василий Саввин «Ґрµччэ
сµµрµгэ» (1993), «Ыра — ырыам ымыыта»
(1998), «Иэйиим сырдык сыдьаайа» (2008) диэн
хоґооннорун кинигэлэрин хомуйбуппунбэлэмнээбиппин «Бичик» кинигэ кыґата бэркэ
кыґаллан-мµґэллэн бэчээттээбитэ. Ити кэннэ
«Киґи — бµппэт ырыа... Василий Саввин» диэн
кинигэни, бэйэм µп-харчы булан, 2008 сыллаахха
бэчээттэппитим. Ол кинигэлэр атыыга тахсаат,
тута бµтэн испиттэрэ.
Мичийэ: «Василий Саввин поэзиятыгар сµгµрµйээччилэр кµн-тµµн аайы элбээн
иґэллэриттэн киґи µірэр эрэ», — диэн суруйбута
кэрэхсэбиллээх. Чахчы, билигин миигиттэн Орто
Халыма, ДьааІы, Јлµіхµмэ, Сунтаар, Ньурба,
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Таатта, МэІэ ХаІалас улуустарын
поэзияны таптааччылара поэт кинигэтин кірдіін сураґаллар. Кинилэргэ
кіміліґір кыа±ым билиІІитэ суох.
До±орум поэзиятын аа±ааччы
сµрдээ±ин кэрэхсиир эбит диэн, «Бичиккэ» поэт толору хомуурунньугун таґаарыахха баара диэбитим да,
былааІІа хабыллан, босхо бэчээттэнэрэ кэккэ уустуктардаах эбит. Ол курдук,
улахан ааттаах-суоллаах эІин буолан,
хас да хос комиссияны аастаххына табыллар. Онон, бэйэм µп-харчы булан,
до±орум айымньытын тµмэн, биир
кинигэ оІорон, µйэтитэр санаалаахпын. Оччотугар µтµі до±орбор иэспин
тіліітµм диэх этим.
«Чолбон» сурунаал µлэґитэ, талааннаах суруйааччы Уйбаан ОсиповОйуур ыстатыйа автора дьиІнээ±ин
бил, оччо±о тута бэчээттиэхпит диэн
сорудах биэрэн кірдіітµм, кыґалла сатаатым да, Мичийэ кимин билбэтим.
Онон, толкуйдаан баран, кимэ
биллибэт Мичийэ сµрдээх истиІ
иэйиилээх, дириІ ис хоґоонноох суруйуутун «КµрµлгэІІэ» бэчээттииллэригэр кірдіґін, мин билбэтэх-кірбітіх
авторым — эдэркээн Мичийэ, хотун
хаан Мичийэ, далбар хотун Мичийэ
— булгуччу саха µтµі-мааны дьахтара
буоларын мэктиэлээн, бу суруйдум.
«Чолбон» сурунаал редакцията
уонна Мичийэ, миигин, поэт тыыннаах до±орун, бырастыы гыныІ дуу.
Поэт уонна аа±ааччы истиІ иэйиилээх
ійдіґµµтµн, кистэлэІнээх «кэпсэтиитин» хааччахтыыр ханнык да±аны мэґэй
суо±а буолуо дии саныыбын.
Эрэли, ытыктабылы кытта
Василий БОЧКАРЁВ,
СР искусствотын µтµілээх деятелэ,
скульптор, суруйааччы, суруналыыс.
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«...Ки¤и — б¥ппэт ырыа...»

Кўрўлгэн - 2010-2

Санаа дьірбіті

Ыам ыйын 12 кµнэ, 1938 сыл... Бу саас
кы дьикти кэмІэ туох барыта уґуктар, тиллэр
кэмигэр 71 сыл анараа іттµгэр Поэт буоларга
айдарыллан, Киґи уустук дьыл±атынан олорорго айыллан, Олох эриирин-мускуурун
уйарга ананан, уол о±о буолан, Василий
Саввин кµн сирин кірбµтэ.
От ыйын 24 кµнэ, 2005 сыл... Бу
сайыІІы нуурал киэґэ улахан буукубаттан
суруллар, µгµс киґи кутун туппут Поэт, Киґи
µрдµк аналын оло±ун устата чиэстээхтик
сµкпµт, орто дойду Оло±уттан биирдэ да хомойон кірбіккі, Василий Саввин сэмэйдик
кµн сириттэн кµрэммитэ.
Бу кэрчик кэмІэ (баара суо±а 67 сылга)
олорбут, айбыт кэмнэрин туґунан «Киґи
— бµппэт ырыа» диэн кинигэни до±оро
Василий Бочкарёв таґаартаран, До±оругар —
Поэкка, До±оругар — Киґиэхэ ілбіт-сµппэт
ійдібµнньµгµ бар дьонугар бэлэх ууммутуттан олус µірэбин уонна махтанабын.
Василий Саввин поэзиятыгар
сµгµрµйээччилэр кµн-тµµн элбээн иґэл
лэриттэн киґи µірэр эрэ.
...Мин кинини таптыыбын эдэркээн
кыыс туІуй тапталынан, хотун хаан дьахтар
имэІнээх тапталынан, сааґырбыт далбар
хотун истиІ айылгылаах тапталынан. Уон
а±ыстаах кыыстыы сыттыкпын илитэбин,
атын дьахтарга кµнµµлээн кыыґыра тымтабын, ийэлии кууґуохпун, нарын тыллары
этэммин уоскутуохпун ба±арабын...
Оннук дьикти турукка, ураты эйгэ±э мин
Василий Саввин таптал туґунан хоґооннорун
аахтахпына киирэбин. Дьиктитэ, мин кинини
харахпар ойуулаан кірібµн, олоІхом дойдутун хорсун-хоодуот бухатыыра оІорон, µрµІ
атынан кітµтэбин, аґыныгас санаалаах ос
туоруйа геройа оІорон тµµлбэр киллэрэбин,
дууґам тµгэ±эр, сµрэхпэр уйалыыбын...
Дµпсµн алаастарынан хаамсыбыт, кэрэ
айыл±алаах Чаарыаска сылдьыспыт, тото-хана
сэґэргэспит курдукпун. Мунчаарбыт кэммэр,
хомойбут тµгэммэр поэт хоґоонноруттан

сіптііх эппиэти, хоруйу булабын, сибигинэйэн кинилиин эрэ кэпсэтэбин, санаабын
киниэхэ эрэ аґабын, «мин тиийиэм эйиэхэ,
эрэн» диэбитин долгуйа кµµтэбин.
Итинник дьикти туругу Василий Саввин
миэхэ эрэ бэлэхтээбэтэ±э буолуо, кини — хас
биирдии аа±ааччы сµрэ±эр-дууґатыгар дьа
йар кµµґµ, кµлµµґµ булар ураты айылгылаах
дьикти Поэт.
Василий Саввин поэзиятын ҐІэр
ТаІаратынан олоІхо Туйаарыма Куота (саха
кыыґын уобараґа) буолара саарбахтаммат.
Итинтэн сиэттэрэн, кини тапталын лирикатын µс кэрдиис кэмІэ араарыахха сіп
Айар µлэтин бастакы кэрдиис кэмигэр,
Сэргэлээххэ µірэммит сылларыгар, эдэр
саас туІуй тапталын хоґуйарыгар, таптал
диэн дьикти иэйиини бэлэхтээбит Кэрэ
Кыыґыгар µгµс строкалар анаммыттара.
Бу кэрэ киґини кµннэтэ кірірµттэн, кини
саІатын истэриттэн, биир салгынынан тыынарыттан, биир сиринэн хаамарыттан да олус
долгуйара, µірэрэ, онтон ордугу Поэт эрэйбэт да быґыылаах эбит. «Олох биир тыын
наах кэрэ сибэккитигэр» холуура, таптал
тылларын аныыра. Поэт ыра санаа оІостон,
«сап-сандаархай харахтар» кµннэтэ кинини кірдµіхтэрин, «кірсµґµµттэн µірµµнµ»
бэлэхтиэхтэрин ба±арара. Бу сыллардаа±ы
хоґооннор сырдык сыдьаайдаахтар. Ґгµс
ыччакка тапталы умаппыт, кэлтэй да эрэйдээбит, ыал да оІортообут, икки аІыы да
араарбыт, µірµµлээх да, хомолтолоох да
тµгэннэри бэлэхтээбит эдэр саас биґигэ
— Сэргэлээх, эн, буола±ын. ҐІэр ТаІара
оІостор кыыґа «ал±ас биир мичээри» бэлэхтээбитин Баґылай «сµрэхпин уматар буолла,
ол ал±аска тиксибит мичээр улам дууґабын
эрэйдиир буолла» диэн билинэр. Онтон салгыы бигэргэтэн этэр:
Мин тіріібµт быґыылаахпын
Эйигин эрэ туойаары,
Эрэйдэнэ, эймэнийэ,
Эйигин эрэ таптаары.
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Сµрэ±эр уйалаабыт, дууґатыгар иитиэх
тээбит таптала, кини саныырын курдук
буолбата±а. Сµрэ±и, дууґаны кураанахтаан
ааґа кіппµтэ, манна да Василий Саввин Кэрэ
Куотун буруйдаабата±а, тіттірµтµн, махтанасµгµрµйэ хаалбыта.
Дьол баар — бу тырым харахтарга,
Таптал баар — бу эйэ±эс мичээргэ,
Оо, µчµгэйин! Чэ, миэхэ да буолбатар,
Кинилэр ананаллар дии кимиэхэ эрэ.
Айар µлэтин иккис кэрдиис кэмигэр Поэт оло±ор судургутук, ол эрээри,
нµґэрдик атын Куо киирбитэ. Бу кэмІэ
Василий СаввиІІа кини кыґал±атын кы
ґал±а оІостор, µірµµтµн тэІІэ µллэстэр,
ійдµµр, ійµµр, тирэх буолар до±ор наада
этэ. Оннук до±орунан, оло±ун аргыґынан
Варвара Потапованы кини ійµнэн талбыта.
Ол кэмІэ дьыл±алара алтыґан, суоллара бы
ґыта охсуґан хаалбыттара чугаґатан, бэйэбэйэлэригэр тардыґыыны кµµґµрдµбµтэ
саарба±а суох.
Эдэр уол туІуй таптала сиппит-хоппут
эр киґи дириІ иэйиитигэр кубулуйбута. Тапталга, олоххо, тулалыыр эйгэ±э ураты кірµµ,
ураты сыґыан, анаарыы тыына биллибитэ.
Василий Саввин Поэт, Киґи быґыытынан
сиппитэ, туойар тойуга, этэр тыла илбис
тэммитэ. Айар µлэ бу кэрдиис кэмигэр саха
бастакы поэтессата Варвара Потапова сабыдыала улаханын мэлдьэґэр кыах суох. Икки
иэйэр куттаах хоґоонньуттар кµрэс да курдук
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суруйуохтарын-айыахтарын сіптііх тµгэнэ
элбэх буолуохтаах.
Василий Саввин айар µлэтин µґµс
кэрдиис кэмигэр поэзиятын далбарайынан,
кімµс тµістээх ымыытынан, саІа аппыт
ньургуґуІІа тэІнээх эдэркээн кыысчаан
буолбута. Кинини дьиІнээхтик ійдµµр,
ійµµр, таптыыр аанньала сµрдээх соґуччутук
киирэн кэлбитэ. Киирбитэ илиитин даллатан, таптал тылларын сибигинэйэн, сырдык
мичээринэн сандааран...
Поэт ити кµнµ оло±ун устата кµµппµтэ,
кэтэспитэ, тµµлµгэр кытары кірбµтэ буолуо
диэн саныа±ы ба±арыллар. Таптыыр уонна
таптатар дьолун толору билэн барбытыттан
µірэбит. Поэт эдэркээн Музата тапталы эрэ
а±албата±а, Василий Саввин оло±ун суолталаабыта: «ааттаах поэт буолуохтаахпын,
кырдьыыны кыайыахтаахпын, кµлэ-µірэ
сылдьыахтаахпын...» — диэн хоґоонноругар
туойбута, «эн таптыыр буоллаххына — элбэ±и
іссі кыайыам этэ», — диэбитэ. Эдэркээн
кыысчааны таптаабыта эдэрдии эрчимнээхтик, «мичээрин сµрэ±эр саґыаран, кµлµµтµн
сµрэ±эр хатаан», таптаабыта а±алыы намыыннык, намчытык, о±отун курдук санаан. Таптал бары дьэрэкээнэ, кустугун іІі анаммыта
киниэхэ, эдэркээн до±оругар, Поэзиятын
Музатыгар...
МИЧИЙЭ,
Василий Саввин поэзиятыгар сµгµрµйээччи.
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Александр АЛЕКСЕЕВ

КутуйAх кырыыїA
Ґтµ³ сайыннара
Ґµнэн кэлбитигэр,
Ґрµ² кµннэрэ
Ґ³´э ойбутугар,
Ґгэс буолбут
Ґ³рµµлээх ы´ыахтарын
Ґрµ² Айыы уола
Баай Байанай
Биллэрэр буолбут.

Быдыан-быдан сыллар
Баара±ай ула±ааларыгар,
Былыыр-былыргы дьыллар
Быралыйбыт мындааларыгар,
БилиІІи бэйэлээх µйэлэр
Биллиэхтэрин анараа ³ттµгэр
Баар суох Ийэ сирбит
Бэтэрээ к³хсµгэр
Биир ы´ыах кµнэ
Биллэр айдааны
		
тардыбыта эбитэ µ´µ.

Ар±аа мыраан анныгар
Улуу ³рµс хочотугар
Улуу ы´ыа±ы ы´арга,
Уруу-аймах ха²атарга,
К³т³рµ-к³пп³тµ,
Сµµрэри-сµµрбэти
Хара тыа хоннохторуттан,
Хотугу сир таастарыттан,
Со±уруу эІээр сы´ыыларыттан
Бука диэн барыларын
ЫІыртарар буолбуттар.

Оччотоо±у кэмнэр
Орто дойду о²о´уутунан
Онуохалаан-маныахалаан
ОІо´уллубут буоланнар,
Олус да о´уордук,
Омуна суох сиэрдик,
Отой да кэрэтик
Ойдубакка оло±уран
		
турбуттара эбитэ µ´µ.

КиэІ нэлэмэн сиргэ
Кэрэ ы´ыах ы´ыллыбыт,
Кэлбит кыыллар бииргэ
Куомунна´аллара и´иллибит.
Со±отох саар булгунньах
Дыыгыныыр µрдµк тµ³´µгэр,
Ыраахтан биллэ к³ст³н,
Баара±ай тиит турбут.
Кини у´ук чыпчаалыгар
Хомпоруун хотой олорбут,
Халлаантан к³т³н тµспµтµн
Хайыы сах биллэрбит.
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Бу µµт тураан
Орто дойду оло±ор
Араас кыыл-сµ³л
АІаардастыы сайдан,
Т³р³³н-уу´аан,
Т³лк³тµн уруйдаан,
Эйэ дэмнээх оло±у
ЭІээрдэ´эн олорбуттар.
От-мас астаах,
Отон-сугун ³йµ³лээх,
Тэллэй-кучу кэ´иилээх,
Ґ³н-к³йµµр µтэ´элээх,
Дьэ²кир сыккыс уулаах
Ґ³рµнньэІ кыыл аймах
Ґгµ³рµ´эн ыалла´ан,
Ґйэлэргэ иллэ´эн
		
олорбуттара эбитэ µ´µ.

Биир лабаа аннынан,
Би´иги да баарбыт диэн,
УІа-хаІас ³ттµнэн
Кырбый кэлэн кыбыллыбыт,
Хара суор ыксаласпыт.
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Мэйиилээхтэрэ диэн мэкчиргэ,
Сэниэлээхтэрэ диэн сиэгэн,
Ты²алаахтарынан — таба,
Куоталларынан — куобах,
Ырыа´ыттарынан — кµ³рэгэй,
Куоларынан кыталык буолбуттар.

Арыый аллара со±ус
АраІас мэкчиргэ, арай,
Хара±ын симэ-симэ,
Лабаа аахсыбыт.
Оттон тииппит си´инэн
Тии² араа´а сµµрбµт,
Киис-кырынаас кыттыспыт.
Баай тиит анныгар,
Кµлµк тµспµт ³ттµгэр,
Хара тыа мааны кыыллара —
Хара э´элэр — олорбуттар.
У²а ³ттµлэригэр —
УІмат тыыннаах б³р³л³р,
ХаІас ³ттµлэригэр —
Кы´ыл, кэрэмэс са´ыллар.

Дьэ, ити курдук,
Ґ³рэн-к³т³н,
Кыайыыларын µллэстэн
Тар±а´ар кэмнэрэ
Кэлэрин кытта
Ким эрэ ытыыра дуу,
Ким эрэ ыллыыра дуу и´иллибит.
Туо±ун-ханныгын билээри,
Тыал кµµґэ у±арыйыыта,
Туох айылаах буолла±ай диэн,
Тула ³ттµлэрин к³рµммµттэр.

Кµн тыкпыт ³ттµгэр —
Булгунньах илин си´игэр —
Аарыма тайах тайаммыт,
Табалаах туртас ыксаласпыттар,
Кулаа´айдар куо±а²наабыттар,
Куртуйахтар куллугураабыттар.
Куобах барахсан кылыйбыт,
Мо±отой обургу ойуоккалаабыт,
СолоІдо да хаалсыбатах —
Ґ³´э-аллара сµµрэлээбит.

Оо, арай, до±оор!
Булгунньах анныгар
Кыра хороон баарыгар,
Ол айа±ын та´ыгар,
Кып-кыра кутуйах
Кыйахана турарын к³рбµттэр,
Кырыыс анньарын истибиттэр.
— Оо, хас µйэ устатыгар
Кэтэ´эн к³рдµм ээ, мин.
Сэнээбиккит то±о ба±ас сµрµкэтэй?!
К³І³ммµккµт то±о ба±ас сµіргµтэй?!
Бу да µрµ² дойду ы´ыа±ар
ЫІырыллыбатах эбиппин —
Ама да, кырабын дуу,
Ама да, харабын дуу?!
То² кы´ыны
Туоратын-устатын
То²он-хатан,
Тулуйан-сордонон,
Тыыннаах тахсаммын,
Т³р³³бµт т³рµт сирим
Маанылаах сайынын
Уруйдаан к³рс³³рµ,
Элэ-была тылларбын
Этэн-тыынан тураары,
Оо, о²о´уннум да этэ,
Онтум хаалла±а!
Миигин ахтан а´арбатаххытыгар,
Кыылынан аахпатаххытыгар
Кырыыска ыытта±ым буоллун,
Кыргыс µйэ±э сыбаата±ым буоллун,
Кэрэ кэмІит кэрэгэй буоллун,

Ойо±олуу сытар
Улуу кµ³ллэригэр
Улуу к³т³рд³р кэлбиттэр —
Кус бии´ин уу´а,
Кубалар, кыталыктар
Бары кэриэтэ мустубуттар.
Балык биистэрэ
Уу µрдµгэр быгыалаабыттар,
Улуу кµ³лгэ баппаккалар
Кутуруктарынан ууну та´ыйбыттар.
К³рµ³ххэ олус кэрэ
К³р-нар, ырыа-ы´ыах
Са±аламмыт.
¥с кµннээх тµµн µ³рэ-к³т³
Ы´ыахтаабыттар,
Бы´ыйдары бы´аарбыттар,
Кыахтаахтары талбыттар.
¥рдµгµ к³тµµгэ хотой кыайбыт,
Тµргэнник к³тµµгэ туруйа буолбут,
Сиргэ бы´ыйынан тайахтара
				
этиллибит
Б³±³ боотурунан э´элэрэ ыйыллыбыт.
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номох
Кырбыйдар-суордар
Јр³ кыырайан тахсыбыттар,
ТыІырахтарын-тумустарын
Кырыыларынан кыІаабыттар.

ҐрµІ кµммµт кыы´ар буоллун,
Аа-ыы-уу!!! — дии-дии,
Уйаара-кэйээрэ суох
У´ун киэ´эни бы´а ытаабыт,
Сордонорунан суІхарбыт.

— Кэбис, кэбис! Киэр-киэр!
Кэрэ сирбитин кэлэттигит,
К³т³р уу´а хаан тохто,
Киэр буолу² мантан! —
		
диэн туйахтаах ³тт³
£р³ татыгырыы тµспµттэр.
Оо, онуоха мас кµлµгэр
Са´ан сыппыт
Суон систээх, б³±³ бэйэлээх
Хара э´элэрэ хамнаан кэлбит.
Кини диэки буоланнар,
Б³р³л³р, са´ыллар
£р³ хабдьырына тµспµттэр —
А´ыылара кылайбыт,
ТыІырахтара тахсыбыт...

Хотой µрµ² кµнэ хараІарбыт,
Хара хаана хойдубут.
Хотуттан тыал тµ´µµтэ,
Хатыылаахтык сабыта биэриитэ
Олорбут сириттэн хоІнубут,
Кµтэр уу´уттан тірµттээх
Кутуйах кырыы´ын тулуйбатах,
Чэчэгэйин дь³л³ то²суйан,
Јґіх хааны та´аарбыт,
Јр³ ба´ан быра±аат,
Куолайыгар тµ´эрэн,
Ыйыстан кэбиспит.
— ¤уу, ити тугуй?!
Аньыы-аньыы! — дэ´ии буолбут.
— Хотой да буолларгын,
Сиэмэххин биллэрди²,
Хайдахтаах бу кэрэ сиргэ
Хара хааны тµ´эрдиІ? —
Итинник саІаран,
Со´уйуохтарын со´уйан,
Иэйэн-кутуруйан,
Ийэ сир к³т³рд³р³
Кубалара-кыталыктара,
К³с бии´ин кустара
Јр³ кµµрэ тµспµттэр.
Онуоха туран, аны,
Хомпоруун хотойбутун
Хос тылларынан
Хотоору гыннылар диэн,

Дьэ, итинтэн са±аламмыт
Аан дойду атыыр айдаана,
Хайа да ³ттµттэн
Хааннаах харсыґыы,
Суостаах хапсы´ыы.
Хара хаан диэн
Хас эмэ µйэ устубут,
Сиэмэх хаан диэн
Сир µрдµгэр µ³скээбит.
Аны ол эйэлээх кэм
Кэлбэттии тэйбит,
Биир кутуйах кырыы´а
Ґйэлэргэ тэнийбит,
К³т³р-сµµрэр ы´ыа±а
Кэрэхсэммэт буолбут.
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Дьокуускай к.

Александр Прокопьевич АЛЕКСЕЕВ 1962 сыллаахха Ньурба±а тіріібµтэ. Оскуола,
армия, µрдµк µірэх кыґаларын билэн, Усуйаана±а булчутунан, управляющайынан, онтон
«Омолой» совхоз дириэктэринэн талыллан µлэлээбитэ. Кулаарга кімµсчµттэр артыалларын салайбыта. АЛРОСА Ботуобуйатаа±ы партиятыгар, АЯМ тутуутугар сылдьыбыта.
Билигин урбаан эйгэтигэр туруулаґар.
Айар µлэнэн 1985 сыллаахтан дьарыгырар. Кэргэннээх, о±олоох.
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Дьоппуон айанньыта дойдутугар
тіннµін иннинэ суруналыыстар киниттэн
ыйыталлар:
— Арассыыйа±а тугу ордук сібµлµµ
кірдµІ?
— Эґиги о±олоргут олус µчµгэйдэр...
— Јссі тугу сібµлээтиІ?
— Олус кэрэ-нарын о±олордооххут...
— Сіп-сіп. О±олор диэн о±олор. Олох
кэрэ сибэккилэрэ. Оттон кинилэри таґынан
Арассыыйа±а іссі туох µчµгэй баарый?
— О±олоргут, кырдьык, µчµгэйдэр. Оттон илиигитинэн оІорбуккут барыта олусолус мілтіх!

Француз хаалыа дуо:
— Миэнэ икки олоппоско олорор да,
буутчааннара баппаттар — ойо±оґунан сабырыйаллар.
Биґиги киґибит — бэйэтэ да хатыІыр,
хара±а эрэ хаалбыт киґи — санаар±аабыт
кірµІнээх этэр:
— Оттон мин дьахтарым хара±а кµпкµіх...
Дьоно тута саба саІараллар:
— Кэпсэтии дьахтар самыытын туґунан,
манна ол кµіх харах туох сыґыаннаа±ый?
— Оттон киниэнэ хара±ыттан уратыта
барыта самыы ээ!

***
Доруобуйа харыстабылыгар Аан дойду
таа±ы сугулаан буолар. Америка эмчитэ тахсан араатардыыр:
— Биґиэхэ быґаарыллыбатах кыґал±а
маннык: тымныйыыттан эмтиибит — дьоммут рак ыарыыттан іліллір.
Трибуна±а француз тахсар:
— Биґиги кыґал±абыт туспалаах: рактан дьону быыґыыбыт да, тымныйыыттан
тыыннара быстар.
Дьэ, ол кэнниттэн биґиги киґибит
туран этэр:
— Биґиэхэ ханнык да кыґал±а суох:
дьоммутун ханнык ыарыыттан эмтиибит да,
сонтон іліллір!

***
Судьуйа сууттанааччыттан ыйытар:
— Кылабыыґа±а киирэр аан аттыгар
турбут массыынаны то±о илдьэ бардыІ?
— Мин массыыналаах киґи ілбµт эбит
дии санаабытым...

***
Америка, Франция уонна Арассыыйа
эр дьоно мустубучча, олорбучча іІнінкуоталаґан турбуттар. Бµтэр уґугар дьахтар
самыытыгар тиийбиттэр. Америка киґитэ
этэр:
— Мин ойо±ум самыыта кэтит да кэтит:
олоппоско олордо±уна баппат, икки іттµттэн
харыс курдук ордор!
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***
Судьуйа ГАИ µлэґититтэн ыйытар:
— Буруйдаах эдэр киґини тохтоторгор
массыынаІ кµіх-кыґыл анал уоттара холбоно сылдьаллара дуо?
— Холбонон. Биир кэм кµлµмнэс,
ча±ылыІнас этилэр.
— Сууттанааччы массыынаттан тахсарыгар тугу эмэ саІарбыта дуо?
— СаІаран. Кини «бу ханнык дискотеканый?» диэн ыйыппыта.
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***
О±олор кэпсэтэллэр:
— Мин эґээм хаґан ілірµн эрдэттэн
билэр этэ.
— Ол кини экстрасенс этэ дуо?
— Суох.
— Оччо±о хантан билиэ±эй?
— Киниэхэ судьуйа эппит!
***
— Буруйданааччы ол хаґан эйигин «носорог» диэн µіхпµтэй?
— Ити сыл курдук буолла.
— Оччо±о то±о кинини бу билигин эрэ
суукка µІсэ±ин?
— Ол «носорог» диэн ааттанар кыылларын бэ±эґээ эрэ телевизорынан кірбµтµм.
Дьэ, дьаабы кыыл. Миэхэ адьас маарыннаабат.
***
Судьуйа дьыаланы тµмµктµµр:
— Суут быґаарда, эн хартыынаны уорбатаххын. Онон босхолоно±ун.
Сууттанааччы:
— Тойон судьуйа! Ол аата хартыынаны
бэйэбэр хаалларыахпын сіп дуо?

буолбата±ын тута кірбµтµм. Ол гынан баран,
иґигэр баар харчы µµт-µкчµ миэннэрин курдук іІнііхтірі!
***
Хайыыга олорор кэргэнин кірсін баран,
дьахтар тµрмэ тойонугар киирэн, киґитигэр
чэпчэки со±ус µлэни биэрэригэр кірдіґір.
Онуоха тойон быґаарар:
— Кумаа±ы кэмбиэр оІоруутуттан іссі
ким да илистэ илик.
— Оннугун оннук эрээри, кини ону
таґынан бииргэ сытар дьонун кытта тµµнµн
ханнык эрэ холлороону хасыґар µґµ. Олус
илистибит, кітіхтірбµт кірµІнээх этэ...
***
Хаайыыга саІа киирбит киґиттэн хайдах тµбэспитин туґунан ыйыталлар. Ону
быґаарар:
— Тымныйыы содулуттан тµбэспит
киґибин, µтµі хаба ортотуттан.
— Ол хайдах?
— Ыскылаакка сылдьан эмискэ ба±айы
ытырдан то±у барбытым...
— ?!
— Ону истэн, харабыл ба±айы уґугунна±а
дии...
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***
Атын хаайыылаахтан эмиэ туохха
тµбэспитин ыйыталлар:
— Ээ, дьэ, конкуренцияны тулуйбакка
былдьаттым.
— Бай, ол хайдах?
— Хааґына бэчээттиир харчыта
миэнинээ±эр ордук буолан биэрдэ...
***
Судьуйа сууттанааччыттан ыйытар:
— Ыал дьиэтин халыы сылдьан, ойо±уІ
уонна о±олоруІ тустарынан санаабата±ыІ
дуо?
— Оо, кырдьык, наар кинилэр эрэ тустарынан саныыр этим даа, ол дьиэ±э кинилэргэ
сіптііх туох да кістµбэтэ±э!
***
Судьуйа сууттанааччыттан:
— Эн кірбіті±µІ дуо — ылбыт
кіґµлµігµІ отой атын буоларын?!
Сууттанааччы:
— Кырдьыгы эттэххэ, кіґµлµік миэнэ

тэр:

***
Тµрмэ тойоно хаайыылаахтары сэрэ-

— Олорор камера±ытыгар хомунуІ,
ыраастаныІ. Биґиэхэ тойон губернатор
кэлиэхтиэх.
— Оо! Хайдах да албаґырбытын иґин
кырдьа±ас тµікµн, дьэ, тµбэспит эбээт!
***
— Урукку іттµгэр хаайыыга олоро
сылдьыбытыІ дуо? — диэн судьуйа ыйытар.
— Суох-суох. Хаґан да±аны киирэ иликпин, — дии-дии, буруйданааччы ытыыр.
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Онуоха судьуйа уоскутар:
— Чэ-чэ, ытаама-ытаама. Бу сырыыга,
дьэ, онно киириэІ буолла±а дии...
***
— Сµтµктэммит дьахтар бідіІ сууммалаах харчыны былдьаппытын эн хантан
билэ±ин? — диэн судьуйа туоґу киґиттэн
ыйытар.
— Кини хаґыытыттан сылыктаатахха, элбэх харчыны халаппыт быґыылаа±а.
Быґа холоон, кини хаґыыта кырата тµірт
тыґыынча±а тэІнэґиэн сіп...
***
Баан тойоно µлэ±э киирэн эрэр бухгалтертан ыйытар:
— Бу иннинээ±и сиргэр тіґі ір
µлэлээтиІ?
— Тµірт сыл тиргиччи.
— Олус µчµгэй. Онтон то±о уурайдыІ?
— Амнистия биллэрбиттэрэ...
***
Эмчит хоґугар эмтэнээччи киирэр:
— Дорообо, босхо эмтээччи!
— Эйиэхэ эмиэ, дорообо, мэлдьи ыалдьааччы!
***
Хирурга ыарыґах киирэн µІсэргиир:
— Этим-сииним барыта ыалдьар. Манна
тарбахпынан анньабын — ыалдьар! Итиннэ
анньабын — ыалдьар! Бу манна эмиэ ыалдьар! Барым барыта ыалдьар! Тарбахпынан
астым эрэ — ыалдьар!
— Бээ, тохтоо-тохтоо! Кірдір эрэ...
Хайыы, эн тарба±ыІ тостубут эбээт!
***
Умнуган сордоох илиитин хонно±ор
угар уонна соґуйбуттуу саІа аллайар:
— Бээ эрэ! Тµµтэ баар, оттон атына
ханна барда?!
***
Арыгыґыт эмчиттэн ыйытар:
— Аґыах иннинэ биир µрµµмкэни иґэр
туґалаах дииллэр эбээт. Оннук дуо?
— Оннук эрээри, эн сотору-сотору
аґаама!

***
Эмчит ыарыґахха икки таблетканы
биэрэр.
— Биирин киэґэ утуйуоІ иннинэ
иґээр. Иккиґин — сарсыарда. Јскіті
уґугуннаххына...
***
Невропатолог кірдірі кэлбит киґиттэн
ыйытар:
— Мин ыарыґахтарым µксµлэрэ туора
киґи саІатын истэбит эрээри, ким уонна
хантан саІарарын билбэппит диэччилэр.
Эйиэхэ оннук буолааччы дуо?
— Сотору-сотору буолар.
— Оо! Ыарахан тµбэлтэ! Хаґан, хайдах
оннук саІаны истэ±ин?
— Тіліпµінµнэн билбэт киґибин кытта
кэпсэтэрбэр...
***
Анестезиолог эпэрээссийэ иннинэ
ыарыґахха этэр:
— Биґиги босхо утутабыт. Оттон
эпэрээссийэ кэнниттэн уґугуннарарбыт
тілібµрдээх.
***
Балыыґа±а илиитигэр уонна ата±ар бэрэбээскилээх дьахтар кірдірі кэлэр. Эмчит
ыйытар:
— Хайа, илиигин туохха ілірдµІ?
— Дьиэбин быыллыы сылдьан, уокка
о±устардым.
— Оттон ата±ыІ туох буолла?
— Быыллыыр ба±айыбыттан иэстэґэн
тэбэн саайдым ээ!
***
Балыыґа±а киирбит киґи эмтээччититтэн ыйытар:
— Эґиэхэ цитрамон баар дуо?
— Суох.
— Оттон анальгин?
— Эмиэ суох.
— Хайа, оччо±уна миигин тугунан эмтээн µтµірдэ±ит?
— ¤ы! Эйигин эмтээн µтµірдµіхпµт
диэн ким эттэ?
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этэр:

***
Долгуйбут кірµІнээх эр киґи эмчиккэ

— Кэргэним туруга ордук мілтііті, туох
эрэ кімі наада!
— Хайа, ынах тылынан эмтэммитэ тугу
да кіміліспіті дуо?
— Суох. Ґґµ бэрт эрэйинэн сыІалаан
сиэттим. Ол кэннэ кыккыраччы батынан
кэбистэ...
***
Эмчит кірір ыарыґа±ар этэр:
— Эйиэхэ диагноз туруорар уустук.
Арааґа, барыта арыгыттан буолуо...
— Оо, сіп-сіп! Јйдінні-ійдінні,
бардым-бардым. Кэлин, ійдіммµтµІ кэннэ,
кэлэ сылдьыам...
***
— Кэлин кэмІэ илиилэрим сап-са
лыб ырас буоллулар, — кірдірµнээччи
µІсэргиир.
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— Ол туохтан? Олус элбэ±и иґэриІ
буолуо, — эмчит сэмэлээбиттии кірір.
— Ээ, суох-суох. Ґксµн таґынан куттабын...
***
Балыыґа±а киирбит киґи эмтиир
бырааґыттан ыйытар:
— Х а й а , м и н ы а р ы ы м д и а г н оґ а
быґаарылынна дуо? Туох ыарыы миигин
буулаата?
— Диагноз туруорар уустук... Чэ, нэдиэлэ курдугунан Иван Иванович эйигин туох
ыарыы буулаабытын чопчу быґаарыа±а...
— Оо, Иван Иванович туох эмчитий?
Профессор дуо?
— Э-ээ... Кіннірµ быраас...
— Оннук µчµгэй, идэтийбит быраас
дуо?
— Э-ээ... Син туґалаах быраас... Паталогоанатом.

***
Икки эр киґи кэпсэтэллэр. Биирдэрэ:
— Мин кэргэним кыыллары олус тап
тыыр, ордук ыттары уонна куоскалары.
— Оттон мин дьахтарым эти сиэбэт —
от-мас эрэ аґылыктаах...
***
Ынах буоґатааччы, осеменатор,
балыыґа±а тµбэспит. Сиэстэрэлэр кэпсэтэллэр.
— Кинини атыыр о±ус кэйбит µґµ.
— Ол хайдах?
— Ким билэр, бука, кµнµµлээбитэ буолуо...
***
Киэґэ аґыы олорон, ойо±о тос курдук
тэрилтэ тойоно эриттэн саІа сэкирэтээр
дьахтарын туґунан ыйытар:
— Туох-хайдах µлэґит быґыылаа±ый?
— Ээ, дьахтар дьахтар курдук.
— Сіп-сіп, оттон хайдах таІнарый?
— Оо, олус тµргэнник!
***
Дьµігэлэр кэпсэтэллэр.
— ...дьэ, ол кэннэ мин кыыґыран:
«Суох! Бµттэ! Арахсабын!» — диэт, ааны хайы
быра±ан, тахсан бардым. Тахсаатым кытта
кэннибэр сµр улаханнык туох эрэ «па-ас!»
гынан эґиннэ...
— Оо, бу иэдээни! КиґиІ ытынан кэбистэ дуо?!
— Суох, сампаан, арыйан, тілµ тэптэрбит эбит, сирэ±эс!
***
Эр киґи дьиэтигэр киирээт, дьахтарын
утары кірсір. Кэргэнэ кинини туох да тітілі
суох кууґар, сыллыыр, ууруур. Уоскуйа тµґэн
баран, эр киґи ыйытар:
— Хайа, мин бытыкпын хоруйтарбытым
хайдах эбитий?
Дьахтара хомойбутун кыатаммакка саІа
аллайар:
— Па-хаай! Эн эбиккин дуу!
***
— Хайа, до±оор, туохтан курутуйдуІ?
— Сотору кэминэн а±а буолар чинчилээхпин...
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дьээбэ-хообо
— Оо, бэрт дьыала дии! Киґи мунчаарара туох баарый?
— Туох да суох курдук эрээри... Арай,
ойо±ум ити туґунан іссі истэ илик...
***
— Хайа, бу эн туох буоллуІ? СирэйиІ
бааґырбыт, хара±ыІ кі±ірбµт, таІаґыІ хайа
тардыллыбыт, нэґиилэ хаама±ын! Бэйэ эрэ,
мин эйигин дьиэ±эр атаарыым...
— Суох-суох! Мин дьиэбиттэн та±ыстым
эрэ эбээт...
***
Эр киґи ойо±ор этэр:
— Та-а-ак! Арыгыбын бырахтым!..
— Оо, барахсаным! — хайгыыр биирдэрэ.
— Табаахпын бырахтым!..
— Олус µчµгэй! Арыгы — сµлµґµн,
табаах — дьаат, дьахтар... — айа±ын саба
туттар.
— Аны билигин, силигин ситэрэн, эн
дьыл±а±ын быґаарыах тустаахпын...
***
Арай ороІІо эр киґи дьахтардыын сыталлар. Дьахтар хоґу тула алаарыччы кірін
баран, астымматахтыы этэр:
— ХоґуІ эмиэ кыракый...
***
Эдэр дьахтар ийэтигэр µІсэр:
— Эрим миигин таґыйда!..
— Ол хайдах?! Кини бэ±эґээ а±ай
µлэтинэн айаІІа барбыта дии...
— Оо, мин эмиэ оннук санаабытым
этэ...
***
— ИстибитиІ дуо? Уйбаан балыыґа±а
киирбит!
— Ол хайдах? Бэ±эґээ эрэ мин кинини
кулуупка кірбµтµм — биир кыыґы кытта
эрийсэ а±ай сылдьара эбээт!
— Дьэ ол! Ону ойо±о эмиэ кірбµт!
***
Икки до±ордуулар кэпсэтэллэр.
— Иґит эрэ, арай, бэ±эґээ киэґэ
µлэбиттэн кэлбитим — ойо±ум ханнык эрэ
омук киґитин кытта сытар эбит...

— Тыый, до±ор! Ону эн туох диэтиІ?
— Туох диэхпиний? Омуктуу билбэт
буолан баран? Тугу-у да саІарбатым!..
***
Эр киґи со±уруу сынньана-эмтэнэ
барбыт. Онно сылдьан, аґара кµµлэйдээн,
дьахтардаан кэбиґэн, хара±ын бастарбыт.
Балыыґа±а киниэхэ, атын харах кістµбэккэ,
іґіхтіі±µнэн кірбµт о±ус киэнигэр маарынныыр таас хара±ы чолбоодуччу олордон
кэбиспиттэр.
Тіннін иґэн, санаа бі±і±і тµґэр: ойохпор туох диэн быґаарарым буолла диэн.
Дьиэт игэр киирбитэ, дьахтара сирэйинхара±ын кірііт, саІа аллайар:
— Оо, миигин итинник кірµмэ — мин
барытын бэйэм кэпсиэм!!!
***
Дьахтар эригэр кэпсиир:
— Ити саІа ыалларбыт олус да µчµгэй
сыґыаннаахта-ар! Кини дьахтарын кууґар,
сыллыыр, ууруур, кини киниэхэ кэрэ тыллары аныыр. То±о эн инньэ гыммаккын?
— Эс! Ити дьахтары кытта іссі билсэ
иликпин дии...
***
Кыыс ийэтиттэн ыйытар:
— Ийээ, кіссµµ дьээдьэ диэн кимий?
— Оо, ол µчµгэй киґи, кини а±абытыгар
кіміліґір.
— Оттон кіссµµ чµічэ диэн?
— Дьэ, ол куґа±ан дьахтар. Уоруйах!
— Кини куґа±аннык сытары уорар дуо?
— Суох, µчµгэйдик турары!
***
Сиэн кыыс эбээтиттэн ыйытар:
— Эбээ, кіссµµ диэн кимий?
— Кіссµµ дуо? — эмээхсин тугу эрэ
санаабыттыы хонос-мэтэс гына тµґэр. —
Кіссµµ диигин дуу, тукаам?.. А-ах, да-а, да-а,
кіссµµ-µ!.. Кіссµµ!!!
Бабыгырыы тµґэр да, былыргы µйэтээ±и
улахан ыскаапка ыстанар — кµлµµґµн хачыгыратаат, тэлэйэ биэрбитэ, эр киґи дьардьамата «харк!» гына сууллан тµґэр...
Тылбаастаата Леонид ДИОДОРОВ,
СР µтµілээх юриґа, юстиция а±а сµбэґитэ.
Дьокуускай.
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