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ТОСХОЛ

«К¥р¥лгэн» сурунаалга
Кµтµр µрдµк хайаттан
Кµнµн-тµµнµн кµрµлээн,
КіІµл сµµрµк кутуллан
Кыынньар кімµс кµрµлгэн...
Чымаан ча±ыл санааттан
Ча±ыл±анныы са±ыллан
Ырыа-хоґоон суруллар,
Ыраас уулуу суккуллар...
Аа±ааччыга уу курдук
Абыраллаах буолуохтун,
Кµрµлгэннии дьоґуннук
Кэрэхсэттин куруутун!

Ытыктабыллаах аа±ааччы!
Эн бу «Кµрµлгэн» биир ураты бэлиэ
тахсыытын тутан тура±ын. Ба±ар, альмана±ы
букатын да аан бастаан илиигэр ылбыт
буолуоххун эмиэ сіп. То±о диэтэххэ, бу сыл
иккис аІаарыгар тахсар ахсааммыт, суру
тааччыларбыт кімілірµнэн 5-тэн ордук тігµл
омунн аахтык улаатан, 16 тыґыынчаттан
та±ыста. Ол — уґулуччу улахан кірдірµµ,
онноо±ор бµтµн Арассыыйа киэІ киэлитигэр. Онно, биґиги тэрилтэ бас сала
йааччыбыт Мария Христофорова кэмигэр
сіптііх быґаарыылары ылан, «Ситим»
медиа біліх саха ыалын ис кыа±ар, ирдэбилигэр оло±урбут сомо±о сурутууну эрчимнээхтик, табатык ыыппыта уонна ону дьон
тута ійдіін, сµрэ±инэн-быарынан ылынан
ійіібµтэ быґаарар суолталанна.
«Ситим» сомо±о сурутуута диэн ол аата:
«Кыым» — норуот хаґыата, «Кµрµлгэн» —
уус-уран литература уонна публицистика
альмана±а, «Хатан» — о±о-ыччат сайдам сурунаала. Омос ійдііґµІІэ тус-туґунан аналлаах, тус-туґунан хайысхалаах, тус-туґунан
соруктаах курдуктар. Ол омос эрэ.
Ыал диэн киэІ уонна дириІ ис
хоґоонноох ійдібµл баар. Ыал — дойдуну,
дьону µіскэтэр тыын суолталаах тэрээґин,

кімµс ньээкэ уйа. Ыал диэн удьуор-хаан,
сиэр-туом, µгэс іттµнэн ыкса ситимнээх хас
да кілµінэ дьон — эбээ уонна эґээ, ийэ
уонна а±а, ыччаттар уонна о±олор — Ийэ
Айыл±а быґыытынан ій-санаа, кµµс-кµдэх,
µп-харчы іттµнэн бииргэлэґэн-сомо±олоґон
олохторун-дьаґахтарын тэриниилэрэ буолар.
Онон, сомо±о сурутууга «Ситим» дьону,
кілµінэлэри, ыалы ситимниир-сомо±олуур
анала чуо кістін кэллэ. Ити ханна да, хайа
да кэмІэ µµнµµ-сайдыы улахан кэскиллээх
тосхоло буолара ханнык да саарба±а, мунаа±а
суох.
Оттон Горнайга олорор поэт Александр Тарасов бу бэчээттэммит анабыл
хоґооно альманах кµн бµгµІІэ диэри
халбаІнаабакка тутуґан кэлбит тосхолун уусураннык тэгилитэн-ханалытан этэргэ дылы.
Ол — Киґи, Дьон, Дойду Кырдьыктарын
муІутуурдук кµірэччи тутан, дьµірэлээн,
олоххо айымньылаах сыґыаны уруйдааґын,
бигэргэтии. Инникитин да±аны онтон туоруур туспут суох.
Сµрэх ба±атын сµґµіх уйдун!
Алгыґы кытта эрэдээктэр
Афанасий ГУРИНОВ-АРЧЫЛАН.
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Салгыыта. Иннин «Кµрµлгэн» 2008 сыл 3-с, 4-с, 2009 сыл 1-кы, 2-с, 3-с, 4-с уонна
2010 сыл 1-кы, 2-с тахсыыларыгар кір.
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Эмээхсин, сэмэй муІутаан, ситэри
кэпсээбэтэ±ин, арай, биґиги, «улааппыт»
дьон, атыннык остуоруйалаан унаарыттахпытына? Хайда±ый? Кыралар истибэтиннэр
ээ, нус бааччы утуйдуннар. Сатыырбытынан
салайа тутан, хара бастакыттан туспа суолунан «хаамтардахпытына», арааґа, маннык
тахсыа эбитэ...

ол кыыс барахсаны кірііт сібµ
лээбит, алыс баран, харааччы
иирб ит. Тугун-ханныгын билсэ-кірсі,
ыйыталаґа-хайыы барбатах. Сиэри-туому
тутуґар мааны майгытын умнубут. Кірсµісэмэй бэйэтэ, киґиттэн эрэ таґынан тыллас
пыт, хаалары чабыламмыт:
— Ким да буол, ба±ар, айыы хаантан
ханыылан, ба±ар, адьас абааґыттан тардыылан — хаІыл тыыІІын сыґытыам, хотун
ойох оІостуом. Эн миэнэ±ин! — диэт, ойон
тиийэн сыста тµспµтэ, ба±алаа±ын онно
оІойбут — кураана±ы кууспут.
Толуу-толомон бэйэлээ±э унаар буруолуу сыыйыллыбыт, э±ирийиэн икки ардыгар,
салгыІІа суураллыбыт. Булчут сонно тута
сµґµі±эр о±устарбыт. Умса баран тµспµт.
БайааттаІныы-байааттаІныы, тµірт атах
буолан, тура сатаабыт да, кыайан ірµттµбэтэх.
Јйµн сµтэрэн, µрµк-тµрµк турукка киирбит.
Эмиэ ыалдьан хаалбыт.
Ол эрээри, эдэр эдэрэ ітті±і, бэрт
тµргэнник µтµірбµт...

Киґи хара±а туолар кэрэмэн кістµµттэн
сорсуннаах сонордьут саІатыттан матта.
СаІа аллайа соґуйбута ааґа охсон, уларыйда... У±арыйда... Уулунна... Илэ кістµбµт
эрэкэ-дьэрэкэлэрин туттаран туран умунна.
Киирэн кэлбит бэйэлээ±и кірµі±µнэн кірін,
истиэ±инэн истэн, кулгаах-харах иччитигэр
кубулуйан хаалла. Мэктиэтигэр, сытар сириттэн індійді. Итиэннэ дійбµт тэІэ иґийэн,
даллайа далбаарда... Тугу эмэни толкуйдуо±ун,
туох эрэ диэн кэпсэтэ тµґµі±µн — эт мэйиитэ
иэдьэгэйдии иирбит, тыла-іґі букатынныы
мэлийбит. Томоонноох толкуй тохтообото,
оттомноох санаа ыалдьыттаабата. Сэґэнкэпсээн буолуохтаа±ар, э±эрдэтин элээмэтэ
эстибит. Онноо±ор: «Туох кэпсиэ, до±ор?»
— диэн эйэргии кірсµбэтэ. Сиэрдээх µгэс
таґы-быґа умнулунна....
Кыыс буолла±ына, киниэхэ эрэ
кыґаммакка, аргыый-аргыый дугунан,
хаамыталыы сырытта. Ол аайы нµіл этэхаана таІас бµтэй долгуґуйа мі±µстэ. Эр
киґи, сытан эрэн, кинини тонолуппакка
одуулаґарын сэрэйэн да кірбіт быґыылаах.
Куба кыыллыы кылбаІнаан, уол сµрэ±ин
ірµкµттэ. Тіттірµ-таары тэпсэІнээн, µімэрчµімэр µктээтэ. Иґит-хомуос бэлэмнэннэ.
Тµбµгµрдэ. Сµпсµгµрдэ. Быґата, суунардыы
оІоґунна. Мілбіччµ ірµнэн кэбиспит
батта±ын аа-дьуо ыґан, тараанан намылытта.
Онтуката кімµс кµІІэ долгуннура оонньоон,
иннинэн-кэннинэн µрµйэлии сµµрµгµрдэ.
Этин-сиинин кистии бµрµйэн, сиргэ тиийэ
тэлгэннэ. Онтон ис-тас таІастарын утуусубуу устуталаан, ньылбаланан кэбистэ. Куба
маІан таґаата хара суґум быыґынан итинэнманан туртаІнаата. Кини диэки хайыспакка
эрээри: «Чэ, кірін µір! Хайдахпыный?!
Ґчµгэйбин дуо?!» — диэбиттии имэриннэ.
Илбиннэ. Иннинэн-кэннинэн мэтэґийэн,
эргичиІнээтэ. Антах-бэттэх буолан, хатайдана хамсанна...
Кэннинэн турбута: кіп-кіп сирдэрэ

— Олоххо эмиэ оннук ээ, о±олор. Алыс
барыы сэттээх-сэмэлээх. Бас баттах тыллаґыы
аанньа±а тиэрдибэт. Јбµгэлэрбит итини олус
µчµгэйдик билэллэрэ. Тутуґаллара. Сиэр
быґыытынан дьаґаналлара...
Даайа сиэннэрин эргийэ кірбµтэ.
Бээчэ былыр µйэ±э утуйбут. Славка уутун
быыґынан:
— Ы-ґы, эбээ, мин эмиэ ону билэбин
ээ, ы-ґы, — ыІыранара иґилиннэ.
Ити аата сібµлэґэр санаатын биллэрдэ.
ДьиІ уґукта±аґа буоллар:
— Онтон, эбээ, онтон тугу гыммытый!
Ґтµірэн баран, тугу гыммытый? — диэн
µрµт-µіґэ µлµмнэґиэхтээ±э хаалла±а.
Суор±анын саба тардынна. Муннун
тыаґа сµрдээх минньигэстик сыыгынаата...
— Чээн, эмиэ сыыІа хатан хаалбыт.
Маа±ыын, ійдіін, сирэйин сылаас уунан
сууйбатахпын дии, сатана баара, тірµт
тэґэ±эс мэйиибин, — кырдьа±ас бэйэтэ
бэйэтин сэмэлэннэ. — ДьиІэр остуоруйабыт
салгыы атын хаамыылаах ээ... — иґиллэриґиллибэт сибигинэйдэ. — Чэ, ити хааллын,
ба±ар, кэнники сэґэргиэм. Улахан дьоІІо
аналлаа±ы, кэлин, сіптііх кэмигэр кірінбилэн иґиэхтэрэ турда±а, — диэн эбииликтээн, эрдэттэн кіІіні-харысыґа санаата.
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быыґыгар минньигэс эрэйдэниини аны
хомолто солбуйда. Уол санаата тінµннэ.
Кірµіхтээ±ин кірбіті. Тутуохтаа±ын туппата. Хоргутта. Таалалыахтаа±ын букатын таалалаабатах, міхсµіхтээ±ин тилэри міхсµбэтэх
имэІэ-иэйиитэ арахсан биэрбэтэ.
Астымматахтыы:
— ТаІнан-симэнэн кэбистэ±иІ, эчи,
тµргэнин, бэлиэр бµтэ о±устуІ дуо? Кэрэ
бэйэ±инэн килбэІнээн, харахпын сымната
тµс даа, кірдіґібµн, — диэн саІа таґааран
ааттаста.
Барахсана кини диэки чугаґыы устан,
аргыый а±ай:
— Јйдінін кэллиІ дуу? Хайдаххыный?
Јр да кµµттэрэн, µрµк-тµрµк тµспµтµІ, —
нарын-нарыннык сыыйан саІаран, ыйытыылаах буолла.
Уол харса суох, быыґыгар, эмиэ да
ааттаґар курдук дьээбэлэрин улахаІІа уурбатах курдук тутунна. Јґµргэммэтэ. Ґірбµткіппµт кірµІнэннэ. Туора киґиэхэ ийэттэн
тірµµ сыгынньах кістін хаалбытыттан, кыратык да кыбыстыбыт майгы баара биллибэтэ.
Тіттірµтµн, сытааччыбыт дьиктитик симиттэн, сирэйэ кытаран хаалла. Ити эрээри, Эр
Киґи Барахсан буолла±а, оннугар тµстэ, бэрт
чобуотук хоруйдаста:
— Тіґі ір эйигин эрэйдээтим? Хайаан
да буруйбун боруостуом. Эрэн миигин.
— Суох, эрэйдээбэтэ±иІ. БэйэІ уґуннук
ыалдьыбыккын этэбин. Сыккырыыр тыыныІ
эрэ ордубутун эґээм табалара а±албыттара.
— Оттон эґээІ ханна барбытай? — аны
сэрэммит-сэрбэммит быґыынан аан диэки
кірбілііті.
— Эйигиттэн ыйытаары ійдініргµн
кµµттµм а±ай дии.
— Ээ, мин ону хантан билиэмий, —
тµргэн ба±айытык айахтатан кэбистэ. — Бу
хаар-муус дойдуну булуохпуттан киґиэхэ
майгынныыры эйигин эрэ харахтаатым.
— Оччо±о, иэдээІІэ тµбэспиккин,
ійгµн сµтэрбиккин, эґээм булан ыытта±а.
Бэйэтэ, быґыыта, туохтан эрэ тардылынна±а.
Сааґырбыта бэрт буолан, сырыыта
бытаарда±а... — санна дьигиІнээн ытаан
бараахтаата. — Эґээбин олуґун суохтаатым
уонна... — этиитин салгыы ситэрбэтэ. Бітін
хаалла. СыІыр±аан барда.
Ыарыґах мух-мах буолла. СаІарбата.
Кыыс киниэхэ эрэ кыґаммакка, ытыыытыы, кэпсии олордо.

кµійµллэ барбакка, µллэІэлии µтµстµлэр.
Суон-суон тутулларга олохтоохтук олорсон,
ласпарыґан та±ыстылар. Иннинэн эргийбитэ:
µрµІ туллук эмиийдэрэ сасыґа оонньуур курдук сµтэ-сµтэ кістін, кіічµктэнэ кіттµлэр.
«Куотан хаалыахтара! Тут-тут! Иккиэн тэІІэ
кітµтµіххэ... Туллуктарбын кітµтµіххэ...» —
диирдии, имэринэн кірді. Эмиийдэрэ эмиэ
да чіміхтіґі µмµірµстµлэр, эмиэ да ніІµімаІаа µтµілэстилэр. Иккиэйэх бэйэлэрэ
сµрдэнэн, уолан туґугар, сµµс кістµµнэн
уларыйан, тупсан-торолуйан кіґµннµлэр.
Алыс да маанытык дьалкыстылар, олус да ордуктук ойуоластылар... Кіттµлэр-дайдылар...
Кылбаа кынаттарынан уол кутун нэлэмэн
киэІ халлаанын саба хаххалаан кэбистилэр...
Соґуттулар. Сордоотулар.
Киґибит кэтит кіхсі кыараата. Хара±а
хараІарда. Ыксаата. Ымсыырда. Тутан ылаттыан ба±арда. Јй-санаа істі, арай, эт-сиин
ірігійдііті...
Эрдээх эІээрэ улам-улам кµµґµрэн,
улам-улам тэбиэґирэн, атын бэйэлээх
кµµрµµнэн толугуруу туолла. Сибилигин
тілі кітін тиийэн, то±о тµґэн кэбиґиэхтии
тыыллан-хабыллан турда. Кини эрэ имэІ
илдьитэ буолан, ким хайа иннинэ сэргэхсийдэ. Сэргээтэ. Сібµлээтэ. Јй-сµрэх
дьµірэлэґиитэ хаґан ситэри силигилээн,
дьиІ иэйии иитиллиэ±ин кэтэґиэн ба±арбата.
Јрµкµйэ мі±µстэ. Эр бэрдин сµрэ±ин тэбиитэ тµргэтээтэ. Тыастыын кытта уларыйда.
Бастаан син киґи киэнэ киґилии олуктаах
курдуга, онтон тоІсо±ойдуу тобугураан ылла.
Сыыйа улааттар улаатан истэ. Аны атын
дор±ооннонон, табык охсордуу дуораґыйда.
Кулгаах чуІкунуур дирбиэн-дарбаан µлµгэрэ
тулатын толорон кэбистэ. Чэчэгэйгэ кэйдэ,
этин-сиинин ититтэ. Ити курдук, оргуйандоргуйан, кубата суунарын былаґын тухары
буґа-хата сытта...
Ойон тиийэн, кууґан ылыан ба±арталаата.
Ол эрээри, сµрэх ба±атын сµґµіх уйбата —
суор±аннаах тэллэхтэн кыайан турбата.
Уґуннук ыалдьан быстарбыта таайда. Арай,
мэник-тэник санаата эІиІІэ бары тиэртэ... Кыыс хас хамсаныытын кыра±ытык
кэтээн, кіліґµнэ таммах-иммэх саккыраан,
итииргии-имэІирэ сытта...
Кэрэ бэйэлээ±э тоІ кµіс быстыІа
суунна-тараанна. Уґуннук кµµттэрии кэрэтэ, дьэ, манна кіґµннэ. Кэмниэ кэнэ±эс
чомполонон бµттэ. КистэлэІ µірµµнµ, ити
6
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путунан ір да ір чуумпурдулар...
— Оо, мин ытыґым эйиэнин кытта тэІ
дии, — кыыс эмискэччи тэґэ барда. — Бу,
кір-кір, оттон тарбахтарым эйиэниттэн
быдан уґуттар.
— Оннук эбит, — уол соґуйда.
— Аны атахпытын кээмэйдэниэххэ эрэ,
— бідіІ толуу бэйэтэ быыкаа о±о курдук
омуннанна. Этэрбэстэрин уґулута тэптэ,
кылбаа маІан сотолор туналыс гыннылар.
— Чэ, суор±аІІын киэр бырах, тэІнээтэІнээ, — дии-дии, чочуонай тобуктарын
кини тобугар сыґыары анньан кэбистэ.
Уолбут оччону кірііт, эмиэ оргуйан
турда. Дуу-даа буола дійµірдэ. Кэмнэґэртэнкээмэйдэґэртэн адьас атын санаа µµйэ-хаайа
тутта...
Эр Киґи Барахсан имэІирдэр
иІиирдээ±э баарын биллэрэн, эмиэ ірійінчірійін биэрдэ. Бастаан, кырдьык-хордьук,
аа-дьуо чороІолуу чуІнаата. Аргыый а±айдык
хамнанна. ЈндіІілііті. ЈндіІнііті. Јс
хоту, иннин туґаайан, µнµгэстэннэ. Ґннэ.
Ґнµіхтээтэ. Ґлµннэ-тµлµннэ. Салгыы
улам-улам кыа±ыран барда. Байааттыман
буолан, хаадьаІнаан сыппакка, бэрт чиргэл
бэйэлээхтик хантайан-хабыллан турда. Хонуу ортотугар хорос гынна, Суон Мо±охтоох
Холус Боотур, ХалыІ Тастаах Та±ыл Баатыр аатырда, Эмис Эргиирдээх ИмэІ
Эристиин буолан, µрдээн-µµнэн кіґµннэ.
Нµґэр-нµґэр бэйэлээхтик ірµтэ мі±µстэ,
ыгым-ыгым айылаахтык тыІыы тыылынна.
СаІарар саІалаа±а буоллар: «Ымсыырбыппын ылыахтаахпын!» — диэн халыан
µлµгэрдик хаґыытыыра эрэ хаалла...
— Кір-кір, мин тилэ±им эйиэниттэн
быдан улахан эбит дии, — кыыс тэІнэґэринкуоталаґарын тохтоппото.
Оонньоколоґор санаата ойо±оско
охсуолуура билиннэ. Батарбата баалаата.
Ыарыґа±ын хас лабаатын барытын субу аа±ан
барыахтыы даллаІалаата. Сапсыммахтаата.
Эбии иэдэтэн, булчутун ата±ын имэрийбэхтээтэ:
— Эн саІа тіріібµт тугутчаан курдуккун! Чээн, кып-кырачааІ-Іы-ын. Сэниэтэ
суох-ху-ун. Илиичээн-нээх-хин. Атахчааннаах-хын. Хап-харачаан харахтаах-хын. Оттон мин ийэ таба±а майгынныыбын. Илиимата±ым бідіІ ба±айы дии.
— Эс! — биирдэґэ утарыласта.
Иґигэр санаата: «Барахсан санаа-

— Сµґµіхтэргин эґэ µлтµ кумалаабыт
быґыылаа±а... Ол эрээри хааныІ-сииниІ
суо±а. Эґээм ол кыылы бултаґа сырытта±а.
Јлірді±µнэ биирдэ кэлэрэ дуу? Эбэтэр дойду
сиригэр тиийбитэ дуу? Тугу эмэни кэпсии
тµспэккин дуо?
— Тугу да билбэппин. Јйдіібіппµн
ээ, тібібір чахчы туох да суох. Онтон
атын хайаан да кэпсиэм этэ, — туоххатуохха тµбэспитин соччо-бачча арыйыан
ба±арбата.
«Амырыын тыыннаах кырдьа±аґындьа
кэнники туох-ханнык сылдьарын, кырдьык, билбэппин. Чахчыта, билиэхпин ис
сµрэхпиттэн ба±арбаппын» диэн уоскутуна
сатаата.
— Эн µс ыйы быґа ійдімміккі сыттыІ
дии.
— Оо, то±о уґунукатай?!
— Оннук. То±о эрэ олус ір эрэйдэнниІ.
Дойду иччитэ муокастаабыта дуу? Эґэ-бірі
буолан кубулунан кістµіхтэрин сіп диэн
эґэм мэлдьи кэпсээччи.
— Билбэтим ээ.
— Чэ, сотору турар-хаамар буолуоІ.
Дойдугар, дьоІІор, кэргэІІэр айанныаІ.
А±ыннахтара а±ай дии... Мин курдук... —
биллэр биллибэттик µіґэ тыынан кэбистэ.
Сыыйылла±ас хаастара тµрдэстэн ыллылар. Ыйаастыгас харахтарыгар санньыар
санаа хара кыната кіґµннэ. Мэктиэтигэр,
чо±улуспут уоттара умуллан хааллылар. Дэбдэгэр иэдэстэригэр эмиэ кµлµк тµстэ.
— Дойдубар миигин кµµтэр-ахтар
кимим да суох ээ, дьиэ-уот туттубата±ым.
Баайым-дуолум диэн икки ыттаахпын, булчут
бі±ілір, — уол хап-сабар хоруйдуу о±уста.
Кыыґы илиититтэн харбаан ылла.
Ыгыта туппахтаата. Биирдэґэ µірбµттµµ ірі
кірін кэбистэ. Имэ кэйдэ. Илиитин эґэ
тардан ылбата.
— СаІарарыІ минньигэстик да иґиллэр.
О±о сааспын санатар. Хайдах эрэ мэниктиэхпин, сµµрµіхпµн-кітµіхпµн, ис-испиттэн кычыгыланан, кµлµіхпµн-µірµіхпµн ба±ардым.
Улааппыт кыыс ыстаІалаан бырдааттанара
кіріргі сµіргµ ба±айы буолуо дуо?
— Ээ, суох, кэрэ киґи киэнэ барыта
кэрэ буолуохтаах дии саныыбын. Мин эмиэ
кµлсµім. Ґірµµнµ тэІІэ µллэстэр µчµгэй.
— Чэ, эґээхэйбэр тµспэт инибин.
Иллээх ыал о±олорун курдук тібілірµн
холбоон, ійінсін олордулар. Соннук тутус
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тимирэ-тимирэ дагдайда. «Туллуктаргын
кітµтµім. Кітµтµім!» — диэмэхтээтэ. Ол
мучумааныгар, быыс-арыт булан, атынын
да±аны, саарама, ордорбото. Эттээх-эттээх
µістэриттэн быры-быллаччы туппаласта,
чараас-чараас кытыыларыттан ньимисньимис ньуххайыста. Хаарыан хараІа
муннуктары харбыаласта, хаарыан сырдык
кырдаллары тардыаласта. Дьэ, имэрийэнтоморуйан, кµннµін кµннээтэ, оонньуон
оонньоото.
Бастаан, толуу-толомон барахсана
охсуґа сатаан булумахтанан кірді. Кіліґµнбалаґын ыгылынна. Ынчыктаата. Онтон
улам-улам уларыйан барда... Итийдэр ити
йэн, иґийдэр иґийэн, уІан-таалан истэ...
Устунан налыйан хаалла... Мэктиэтигэр,
кірдірбµтµнэн кэриэтэ кыччаан-аччаан,
симэлийэн-сигэнэн, эр киґиэхэ хам баттата
нуо±айда.
Булчут ону эрэ кэтэспиттии туттуммахтаан хаалла. Јрі кіті-кіті мі±µстэ, тиэрэ
кэдэрийэ-кэдэрийэ тµґµілэстэ. Омунугар
уґуутуу-уґуутуу ойуолатта, хадаарыгар
хаґыытыы-хаґыытыы хамнатта.
Быыґыгар:
— Мин о±о буолбатахпын, мин — эр
киґибин! — диэн аахсааґыннаах буолла.
Санаабыт сиринэн барытынан сырыы
бі±інµ сырытта. Ымсыырбыт ыллыктарынан олук таґаара ойуолатта. Кыбычыын
быыґыгар кыбылла-кыбылла, айан бі±ітµн
айаннатта. КистэлэІ сирдэри кіІµ тµґэн,
кіІµл бара кітті. Кµінтээтэ. Кµрµіґµлэстэ.
Кµµґµлэстэ. Атыыр атыыра ітін, айакалыыры ылыммата, ааттаґары аахсыбата...
Кыыс эрэйдээх сымыґа±ын быґа ытыран, ынчыктыы-ынчыктыы, ытыы сытта. Эр
Киґи Барахсан сі±µмэр кµµстээ±э билиннэ.
Модороон уох уґугунна, иэдээн имэІ иитилиннэ. Айыл±ата таайда. Дьахтары быдан
баґыйда. Дьарамайбыт кыайда. Ґтµі дьµґµн
ис кыа±ы быґаарбата ырылхайдык кістін
та±ыста. Улахаммын дэнээччи хоттордо.
Ытыы-ытыы, араастаан ыйыталаґан, ааттаґа
сатаата:
— Ама, оонньообутум оччо холуон дуо?
Ама, іґµргэммитиІ итиччэ µлµгэр дуо?
Аґыммаккын дуо?..
— Аґынабын-аґынабын... Мин кубам...
Мин кубам... Мин туналы маІан субалаа±ым,
мин µµт µрµмэ µрµттээ±им... Кыыс бµтэй
эттээ±им, барахсаным, барахсаным... Хайаан

та уларыйара, эчи, тµргэнин. Сибилигин
хара±ын уутунан сууна олорбута дии.
Аны билигин дьиибэлэнэр-дьээбэлэнэр.
Ааґа баран, киґини кµлэн эрэр. Дьахтартан ата±астамматах ба±айым ини. Ороґу
о±о±о майгыннаабата±ым биллэр. Ама дуу,
оонньообутуІ о±ус буолаарай... Хааным хамныырын, арыычча кыатана сытабын... ».
— Диибин. Кырдьык, атыыр тугутчаан
курдуккун. Наґаа µчµгэйгин. Чээн, кини
тиипакалаах эбит дии, шыллаан ылбыт киґи
баар ини-и, — э±элээхтик кірµтэлээтэ.
ТоІоло±унан ойо±оско анньыалаата.
Аґыммыттыы-харыґыйбыттыы ірµтэ тыыммахтаата. Биир кэм «чээн» µіґэ «чээн»
диэн лэбээрдэ. Сэргэхсийдэ. Омунугар
иІнэІэлии-иІнэІэлии кµлэн быара суох
барда. Уоскуйан быстыбакка, эбии тэттэтэттэ, ірµтэ тэбиэлэннэ. Тэбиэґирдэ.
Сыгынньах буута субу-субу кылбайарын
кымаардаан кірбіті. Иґин тµгэ±э нэлэснэлэс элэІнээтэ. «Чэ-чэ, тут-тут!» диэбиттии кэрээниттэн та±ыста. Уол санаатыгар,
ымсыырдыбыттыы дьалкыґыйан-дьалкыйан,
дьалыІ ылыан ба±арар µІкµµгэ µллэІэлии
мі±µстэ...
Эр бэрдэ хаана хойунна. Кыыґырыахча
кыыґырбакка, іґµргэниэхчэ-іґµргэммэккэ
син барбаласта. Уонна ииримтийэ имэІирэн,
кыынньан-кіінньін турда. ИІнэІниириниэ±эІниирин сіп тµбэґиннэрэн, кыыґы
тµірэ анньан кэбистэ. Ґрдµгэр тµстэ. Толуутолору тµістэриттэн ыга харбаан ылбытын,
бука, билбэккэ да хаалла. Чараас сарыы
таІаґын эмиийин кэрэтигэр тиийэ хайа
тарта. Тумуга суох бікµнµктэр субу мілбіс
гына кістµбµттэригэр аны айа±ынан тµстэ.
Харса суох эмэн чобур±атан барда.
«Ийэ табата» эбии тэбиэґирдэ:
— Тугутчаан-тугутчаан, дьиІнээхтик
эмэн эрэр дии! Эппитим дии! ¤ы-ґыых, ґыґыых, кычыгылана-ар! — диэн саґыгырыысаґыгырыы, кымаахтаґа сытта.
Ґллэх-тµллэх кµігэІнэґэр баайдарын
бµілэнэн, тарбахтарын саратыа±ынан саратта. СарбаІнаата. Эмэн чобур±атааччы
тібітµн кыа±а-кµµґэ тиийэринэн халбарыччы анньа сатаата.
Булчут ону баардылаабата, уІа-хаІас
кіґі сылдьан, кыыс эмиийдэрин харса суох
µІµлµйдэ. Соппойорун тохтоппото. Хаар
маІан булгунньахтар икки ардыларыгар
хара тібіті сµтэ-сµтэ кµірэйдэ, іґіс кэтэ±э
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— Суох. Барсыбаппын. Мин аны
эйигин билбэппин. ҐрµІ кµн анныгар тіннірбіті±µм буоллун, ілµµ-сµтµµ
тµгэ±иттэн ірµґµйбэтэ±им буоллун. Јргіс
µІµµгэр µілµллµбэтэ±им буоллун, куйа
бэйэ±эр куустарбата±ым буоллун, хаарыан
бэйэбин талаппата±ым буоллун, ґуу-уу... —
диэн уґуутуу-уґуутуу субурутта.
Уокка кэннинэн олорон, ыараханнык
ынчыктаата:
— Јйгір-сµрэххэр, эккэр-хааІІар
умнуллубат гына тохтоото±ум буоллун!
Ааспат-арахпат ахтыл±анынан хатанна±ым
буоллун!
Аанай-туонай абаккабыан,
Ааґан иґэргэ былдьатта±ыам!
Атах сотторго холонон,
Ата±астанан хаалла±ыам!

аґыммат буолуомуй? Хайаан харыстаабат
буолуомуй? — хаґан да саІарбатах тылларын биир-биир кэчигирэтэн, µрµт-µіґэ
хатылаата.
Уо±а хараан быстыбакка, хас да тігµл
тіхтµрµннэ. Омуннаах имэІ чµімпэтигэр
итийдэ±ин аайы сірµµкµµ умсаахтаата.
Та±ыллаах таптал ар±аґыгар турунна±ын
аайы астына дабайбахтаата. Кµµґэ-кыа±а
уґуктан-муІутаан, олус уґуннук уоскуйан
быстыбата...
— Ата±астаатыІ дии! Тугутчаан буолбатах эбиккин, эн! Сµµлэ киирбит буур таба±ын!
Кыыллыйбыккын! — биирдэґэ ытыы сатаан
баран, аны хаґыытаан то±о барда.
— Кэбис, сэгээр, инньэ диэмэ, —
тібітµттэн имэрийэн, уоскута сатаата.
— Айманыма. Кыыллыйбатым. Киґилии
бэйэбинэн сібµлээтим, кэрэ бэйэ±ин сэргээтим. Эр киґи буолла±ым, бу баарбын илэ
биллэрдэ±им.
— Сэргиир-сібµлµµр диэннэрэ, ама,
маннык буолла±ай?! Кµрµлµµр кµнµс, бэйэлээх бэйэм дьиэбэр ата±астаатыІ... Олуґун
хомоттуІ!
— Сэгээр, хомойума-хоргутума. Мин
эйигин хоонньубар уктар холоонноох до±ор
оІостуом, кэккэлэґэ хаамар кэргэн гыныам.
Ырыых-ыраах, бэйэм дойдубар, кіґірін барыам. Киин сирдэргэ илдьэ сылдьыам. Кµнтµµн аайы эйигинниин хоонньоґорбуттан
киэн туттуом. Манна µідэн тµгэ±эр со±отохтуу
хаалларбаппын... Хаалларбаппын... —
баллыгырыы-баллыгырыы, мунна тыаґаан
барда.
Илиитин иминэн кыыс таґаатын
имэрийэ-томоруйа сытта. Эттээх буутун
сымна±астык туппахтаата, иэннээх іттµгµн
сэрэнэн таарыйбахтаата. Уоскуйда. Нуурайда. Мичээрдии-мичээрдии, µрµт-µіґэ
µлµгµнэйдэ:
— Илдьэ барыам... илдьэ барыам...
У±арыйыы-уоскуйуу дириІ уутугар
тимирэн, кыбыс-кытаанахтык утуйан хаалла. Дьиэлээхпит ойон туран, тырыттыбыт
таІаґын хомунна. Эмиэ тіттірµ бµк тµстэ.
Суулуу тутан, син балачча олорбохтоото.
Онтон ата±астаммыт кыґыытын-абатын син
аґарынна быґыылаах. Кіні тµстэ. Кµікэччи
тутунна. Далан кубалыы улуутуйа уґунна.
Дьоґун кістµµлэннэ. Тэйиччиттэн кынталлан олорон, хойуу батта±ын ірµннэ. Биир
суґуох оІоґунна.

Ґµнэ-тэґиинэ суох бэдиккэ
ҐрµІ кµммµн кµлµгµртэ±иэм.
Ґіл бэйэбин кµµгэн сµµрдэн,
Ґрµт тµґэ кµірчэхтэттэ±иэм.
Аанньа ахтан, таптаан-харыстаан
Ааттаґан турбутуІ буоллар дуу...
Аан бастакыттан маанылаан
Аа-дьуо ыйыппытыІ буоллар дуу...
Уончалаах о±о эрдэхпинэ
Уортан кµрэтэн ыыппыттарын
Уґук сир кэтэ±эр саґаммын
Улааппытым, эт туппутум.
Унньуктаах уґун кэм устата
Умнубатах тірµт тылбын
Уруу-хаан тардыґа истэммин
Улууканнык долгуйбутум.
О±о сааспын эргитэммин
Оонньоколоґон турбуппун,
Олус холуоннук ылынан
Ойох оІостон кэбистиІ.
Утарылаґа сатаабыппын
УлахаІІа уурбатыІ дии.
УІуо±уІ кычыгыланарын
Уйуммакка ытаттыІ дии.
Атын санаа±а баґыйтаран
Атыыр бэйэ±ин кірдірдµІ.
Ахтыл±аммын аймаан кэбиґэн
Араллаан бі±інµ таґаардыІ.
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силлиэрэн сирилэстилэр. Уол µрдµнэн кітін,
эриэн ситиилии эриллэІнэстилэр, кµіх тымырдыы кі±ірµІнэстилэр. Уонна иґиллэр
гына суостаахтык суугунастылар:
¤уу-уу... уу-уу...
Тутар-хабар кµµс µрдµгэр
		
ій-санаа кµµґэ баар.
Кµµс µрдµгэр кµµс.
Хас санаа баґыгар
		
баґыйар санаа баар.
Санаа баґыгар санаа.
¤уу-уу... уу-уу...
Ала холоругунан уґаты-туора сыы
йыллаат, утуйа сытааччы тібітµн оройун
кірбµтµнэн тµстµлэр. Сиґин оро±ун батыґа,
курдары охсоот, ата±ын икки ардынан субурус гыннылар. Сорох-сорох салгыннара
соннук суураллыбакка та±ыстылар, сорохсорох суугуннара эр киґи сыгынньах этигэр
иІэн-сµтэн хааллылар...

А±алаах ийэм барахсаттар
Алгыстаах мааны тылларын
А±ыс дайдыны уІуордаан
Ааттаан тиийэн истибэтиІ.
А±а ууспун сураспатыІ,
Ахтар сирбин булларбатыІ.
Атарахсыйар муІмуттан
Ал±аска да таґаарбатыІ.
Ааспытын кэннэ ситиґэн
Аалар ыарыыга кубулуйуом!
Аат-суол барбыт кыґыыкабын
Арахпакка саната туруом!
Ґµт-баас буолбут куппун-сµрбµн
Ґіккэ ытаан аґарыныам.
ҐрµІ кімµс киэргэл кэтэн
Ґрдµк харысхал оІостуом.

***
Надя эмиэ ыарытыйда. Сµрэ±инэн буол
бакка, аны хаба±ынан моґуогурда. Бµірэ
да±аны баарын биллэрэн эрэр. Икки іттµнэн
хам тутан кэбиґэр. Эбиитин мэйиитэ эргийэр. Хотуолуур-хайыыр. Сытан ылла±ына
эрэ аґарынар. Кµµстээх эмтэртэн то±о эрэ
туттунар. УІуохтаах отон сэбирдэ±ин оргутан, кµІІэ биэстэ-алтата иґэр. Тібітµгэр
араас санаалар охсуллаллар да, то±о эрэ ону
чугастык ылыммат.
Итинник хас да кµн эмтэнэн, син
аґарынна.
Биир киэґэ, саІа нухарыйыах буолан
иґэн, тµµл тµґээтэ.

ҐрµІ Айыылартан кірдіґін,
ҐІэн-сµктэн нірµйдэ±им!
Аар Айыылартан ааттаґан,
Анаан-болдьоон тоІхойдо±ум!
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Ытыыр саІабын ылыныІ даа,
Ытык тылгытын тиэрдиІ даа,
Антах хайыґар буолумаІ даа,
Алы гынан арчылааІ даа!
Айманыылаах-ааттаґыылаах
АалыІнаспыт тылбын-іспµн
Алтанныыра кімµс дуйдаах
Анал тойукка холбооІ даа!
ҐрµІ Айыылартан µстэ тіхтµрµйэн,
µІэн-сµктэн, кірдісті±µм буоллун! Аар
Айыылартан анаан-минээн, ааттаансуоллаан, ааттаста±ым буоллун! — диэн
ырыатын бµтµµтµгэр, сіґµргэстээн олорон,
кірдіґµµлээх хаалла...
Уорастыйбыт дор±ооннор тордох киэІ
иІээґиннэрин эргийэ кіттµлэр, бµччµм
бµµрµктэрин тиийэн іІійдµлэр. Уґун
ура±астары батыґан, халлааІІа уґууран
та±ыстылар. Итии-тымныы дохсун салгыныгар кыттыґан тыалыра сырыстылар.
Уґуга биллибэт улуу куйаартан кµµссэниэ ылан, тіттірµ иэ±иллэн киирдилэр.
Кµннээххэ иґиллибэт добун тойукка кубулуйдулар. Тыл хомуґунун иІэриннилэр, кырыыс
ыар тыынын иитиннилэр. Јскі кубулуйан,
іґіх хараІа іІніннµлэр, иэстэбили ирдээн,

Арай, кірді±µнэ, тэйиччи со±ус Лялига
сэрбэллэн турар. Сµрдээ±ин дьоґумсуйбут.
Уоґун туллаппыт. Будьурхай хойуу
батта±а кыбыс-кытаанахтык ірµллµбµт.
Саґархай сµµмэхтэр уруккутун курдук
µрэллэІнээбэттэр. Тібітµн иІнэччи туттубут. Оттон харахтара ча±ылыстар. Ґірбµттэр
а±ай. Сµµрэн сэгэйэн кэлэн, сиэттиґэн
кэбистэ. Бэрт сылаастык чуубугураан, сонунун кэпсээн бараахтаата. Ытыґын сыысчаана тыбыс-тымныынан хаарыйан, сµрэ±ин
кірбµтµнэн киирдэ. Надя уІа сыґыахча
кубарыйда. Иґийдэ. Ол эрээри, кыыґын
саІатыттан бэттэх кэллэ. Кыатанна.
— Маама-а, мин манна µчµгэй ба±айытык
сылдьабын. Эбээм баара буоллар, іссі µчµгэй
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гыы кыайан утуйбакка, оронугар хороллон
баран олордо. Ґірµµтµн-хомолтотун икки
сµµмэх µллэртии, аІыы-маІыы араартыы,
тµµлµн ырыта сатаата. Наардааґын тµмµгэ
кістµбэтэ. Кыайбакка, чіміхтµµ мунньан,
«ірін» кэбистэ. Оннук тµµнµ быґа эрэйдэнэн, кірбµт хара±ын симпэтэ. Сытта±ына,
тыына хаайтаран барарга дылы. Онон, соннук олорбутунан хонон турда.
Сарсыарда, биэґи ааґыыта, Скрээбиннэргэ та±ыста. Даайа баччаларга эрдэ ба±айы
турарын билэр.

буолуо этэ. Сотору кинини ыІырыам, —
астыммыттыы эргичиІнээтэ, былаачыйатын
тэлимнэттэ.
— Ол аата хайдах, ґыччыай?
— Оттон кини ірµµ «ии, о±ом
барахсаны-ы, со±отохтуу ыыппыт муІум
да-а...» диэн тахсар уонна «ыІырдаргын,
кµн бµгµн да барсабын...» диир. Кµн аайы
истэбин. Ол иґин аґынан, «эбээ, сіп-сіп,
сотору кэлэр µґµгµн, иккиэн сылдьыахпыт»
диэтим. Кини миигин кімµскэґиэ этэ.
— Оо! О±ом сыыґа! Оттон «манна
µчµгэй» диэхтээбитиІ дии...
— Маама, µчµгэй-µчµгэй. Эйигин
эмиэ ахтабын. Ол эрээри, ыІырбаппын,
ыІыртарбаттар, — илиитин дуомун сулбу
тардан ылла.
— Оо, дьэ. Чыычаахпын мин
кімµскэґиэм этэ. Наґаа да кыракыйгын.
— Ээ, мин маннаа±ы о±олору барыларын кыайабын.
— О±ом сыыґа...
— Эмиэ ытаатыІ дии, маама! Ытаама!
Эн ытаатаххына, мин эмиэ ытыыбын. Мин
Кынтайаан диэн бырааттанаары сылдьабын.
Онон олох санаар±аама.
— ¤ыччыый, ытаабаппын. Эн эмиэ
ытаама. Ити туох дьиибэ ааттаах уолуй?
Кыыс курдук намчы дуо? Ким о±отой?
— Кыыс курдук буолбатах, Кынтайаан
диэн, ол аата, «µчµгэй» диэн. Эн искэр олорор дии, маама.
— Оо-оо... — эмиэ уґуутаата.
— Маама, эн бэйэІ наґаа кыракыйгын.
Тугу да билбэккэ сылдьа±ын. Онноо±ор мин
билэбин дии. Кини улахыын ба±айы дьээдьэ буолуо±а. Курутуой дьээдьэ! Мин уонна
эйиэхэ тµµлгэр кэлбэппин.
— О±ом сыыґа, кэлбэппин диэмэ дуу?
— Эбээбиниин сылдьыам. Кыра сылдьан кырыйтарбыт баттахпын илдьэ кэллин.
Сыттыгын анныгар укта сытан, сыллаан
тахсар. Мин барытын билэбин ээ.
— Оо, эрэйдээ±и да±аны...
— Эбээм кэллэ±инэ, баттахпын атыннык
ірдірµі±µм. Маннык акаары ба±айы. Тібім
ыалдьар, — сµµґµн-кэтэ±ин имэриннэ.
— Оо, о±ом сыыґа, ыґан кэби
ґиэххин.
— Сатаммат. Мі±µіхтэрэ. Чэ, маама,
мин бардым.

Бу сырыыга СоппуруоІІа тойонното соруммата. Толло санаата. Ааспыкка,
«киґигин ылан барыахтара» диэн тµмµктээх
дьиибэ тµµлµн, о±онньорго кэпсээбитин,
арааґа, сібµлээбэтэ±э. ИІиэттэн эрэ кэбис
питэ.
— Наґаа куґа±ан тµµлµ тµґээбиппин
дуо? — Надя хоруй кµµтэ сатаан баран, тулуйбакка ыйыппытын:
— Ааґар былыт иигэ-саа±а ини,
кыґаллыма, — диэт, тµІнэри хайыґан,
тµннµк тааґын сууралаабыта.
Б ы ґ а а р а г ы н а с а т а а б а т а ±а . Б э р т
на±ыллык чэй иґэ олорон, тилир-талыр
тµґэн, илгистэн турбута. Муус маІан
батта±ын ірµтэ анньыммыта. Уолугун туппахтанан ылбыта. Устунан «атын тэрилин
дьаґайыахтаа±ын, ол малын сылгыґыттарга
бэ±эґээ тиэрдиэхтээ±ин адьас умнубутун»
туґунан, «ійдµµ» биэрэн, хомунуу омунугар
тµІкэл-таІхал тµспµтэ. Бэрт тµргэнник тэринэн, бэлэм сылтах уолаттарга барар буолан
хаалта.
— Хойутуом, ба±ар, хонуом, кµµтээйэ±ин,
— диэннээх таґырдьа тилир гыммыта.
НіІµі кµнµгэр эрэ кэлбитэ. Ити кэнниттэн тµµлµн ырыппатахтара. Хаалбыта.
Умнуллубута.
ДьиІэр, урут, ити тµбэлтэ иннинэ, бэркэ тапсан арааґы сэґэргэґэллэрэ. О±онньор
тµµл туґунан айа±а аґыллан, олохтоохтук
оІостон олорон кэпсиир этэ. Ойуун-уда±ан
удьуордаахтар биитэр оккураІ оІоґуулаахтар
тµµллээх-биттээх буолалларын, дьыл уларыйар кирбиитигэр синньэ киґи да±аны,
тэґиттэн, син ону-маны кірµін-билиэн
сібµн тоґо±олоон бэлиэтиирэ. Иччилээх
тµµл кіннірµ тµµлтэн уратытын ырытара.
Быґаарара. Надя билэр дьонуттан ардыгар
холобурдаан ылара. Ситинник кэпсээтэ±инэ,

Сµрдээ±ин тэґииркээн уґугунна. Сал11
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— Буот! Ону бэйэм да бакаа билбэппин.
ДаайыІкабын эмтэрэ сылдьабын дии.
Надя чугаґаан, дьµігэтин иґин имэрийэн кірді.
Биирдэґэ:
— Ээ, ити били биэс ыскылааккаларым,
аны алтыа буолбуттара, — дии-дии кэтит
иІээґиннэрин имэриннэ, кµлэн быычыгыраата. — Онон беллиданс кырасаабыссаларыгар аны киирсибэппин.
— Кырдьык, эбиллибиккин эбит дии.
— Баара±адыйар быґыым ини. Хат
буолбатах киґи. Ґлэбэр тахсыам этэ, сотору.
Харчы куруук наада курдук.
— Сіпкі этэ±ин эрээри, кыыскын
ханыылаатаххына наґаа астык буолуо эбит
дии.
— Билбэтим, кістін иґиэ. ҐІсэргиэхпин
ба±арбаппын эрээри, сылайабын а±ай, ээ.
Соро±ор кыыґырталаан ылабын.
— Хайдах буоллуІ ол? Эн са±а
µірµнньэІ, эйэ±эс киґи суох этэ дии.
— Ити баар дии. Дьиэлээхтэрим эмиэ
инньэ диэн тыллаахтар. Мин наар кµлэ-µірэ
сылдьыахтаа±ым ыйыллар. Ол иґин соро±ор
отой саІарбаппын. Тыыным-быарым хаайтарда а±ай.
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олоххо уонна тµµлгэ кістµбµт тµбэлтэлэр,
бары, орун оннугар сіп тµбэґэн испиттэрэ
эрэ баар буолара.
Хабыс-хараІа±а харбыалаґан иґэн,
Скрээбиннэр кµµлэлэрэ уонна аан хосторун тµннµктэрэ уоттаа±ын ыраахтан кірді.
Кµµлэ±э биирдэ баар буолла. Сылдьа µірµйэх
киґи бэрт тµргэнник ааны аґа баттаата.
Кисиэнньэтэ, бу бэлтэллэн, уун-утары
тахсан испитигэр ыы муннунан анньылынна.
— ¤уу! Бу кырасаабысса хайда±ый, ээ!
Чуут тіріті сыстыІ дии! — кинини эрэ
кэтэспэтэх киґи аанын тіттірµ сабыныахча
тардыаласта.
Кэннинэн чинэккэлэстэ. Соґуйбутун
омунугар тэйиэккэлээн ылла. Лис курдук
эттээх-сииннээх бэйэтэ тµµтэх кэриэтэ
эґиллэІнээтэ. Саарпыгын муннуга тэлимнээтэ. Ыалдьыта хаґан айах атан,
дорооболоґуон да иннинэ быґа тµстэ:
— Айуу, чэ! Кэбис-кэбис! Эчи, мээчиктэннэхпин! Бирибиэт-бирибиэт! — диэн, уларыйа охсон, кµлэн ылла. — Чэйдэ туруораар,
мин билигин кэлиэм, — дии-дии, µргµлдьµ
ааґа тµґэн, тікµнµйэ турда.
— Уо-ай, наґаа дии, хата, бэйэІ киґини
куттаатыІ... — Надя бытаан муІутаан, дьэ,
ійдінні.
Аргыый сыыйан саІаран, кини эмиэ
соґуйбута син билиннэ.
Тыаґа-ууґа суох сыбдыйа сылдьан,
чаанньык холбоото. Чааскылары бэлэмнээтэ. Кэмпиэт-бэчиэнньэ уонна барыанньа
уурталаан, остуол тарта. Астыммыт киґи
быґыытынан олорунан кэбистэ. СыІаах
баттанан, тµннµгµ манаата. Кисиэнньэ тахсан киирэр сир диэкиттэн, ыксаан-бохсоон,
бікµнµйэн иґэрин кірін, кµлэ санаата.
Биирдэґэ киирэ охсон, илиитин суунан
талыгыратта. Суунар тэрилин, арааґа, турута
анньыалаан то±о тµґэрэ сыста. Уґуутаата:
— ¤уу, аата абыраннахпын! Чэпчээтэхпин!
— ИґиІ ыалдьыбыт дуо?
— Ээ, суох, атыннык «ыалдьыбыппын»
быґыылаах.
— Хайдах ол?
— Ээ, чэ, ити хааллын. Дабаай, чэйдиэххэ. Хотуолааммын, аґым тµірэ барыта
та±ыста.
— Уой, Ксю, токсикозтаатыІ дуо?

Иккиэн чочумча саІата суох олордулар... Онтон Надя уоскутардыы:
— Эн, киґи, наґаа хаайтарбата±ыІ
буолуо. Этэн баран кэлээр диэбит киґилэрэ
буолла±ыІ дии.
— Ардыгар кµнµ быґа саІарбаппын ээ.
Торуллан, хомойобун быґыылаах. Ээ, чэ,
ытаммаппын. Хата, эн кэпсээ. Туох айылаах
эрдэлээтиІ?
— Тµµлбµн кэпсии охсоору сµµрэн
кэлбитим ээ. Билигин хайдах эрэ кэпсиэх
санаам кэлбэт дии.
— Тыый, бу кыыс уларыйа охсоро
тµргэнин. Ґлэ±эр хаска бара±ын?
— Бµгµн ірібµлµм.
— Чэ, оччо±уна, на±ылыччы кэпсэтиэх.
Ба±ар, сыыйа-баайа, санааІ аґыллыа.
— Сіп, Ксю, на±ылыччы чэйдиэххэ.
Барыанньаттан баґан ылан, итии
чэйигэр булкуйда. Сирэйигэр чугаґатта.
Э±ирийдэ.
— Наґаа астык сыттаах дии. Сайыны
санатар...
— Ити, уолаттарым оттуур арыыларыттан булан-талан а±албыт моонньо±онноро.
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Интилэрим мэниктииллэрин быыґыгар
«улуу» сир асчыттар.
— Ол аата баґаамы µргµµллэр дуо?
Маладьыастары!
— Оттон бэйэлэрин холлоругар син
сіп эрээри, айуу-айа, иґиттэрин аІаара біх
буолар. «Улуубут» онно сытта±а дии.
— Оо, тµргэн ба±айытык хомуйаллара
буолуо.
— Чэ, ону кірін турбут суох. Сµідэр
сирдээн илдьээччи. Онон чугас эргин кими
да таба туппаппын. А±аларыттан харыс
да хаалбаттар. Мин эрэ дьиэ±э олоробун.
Моонньо±ону маска µµнэр диэтэхтэринэ,
итэ±эйээри турабын. Ґтµлµктээх отонньут
буолан бµппµтµм буолуо.
— Уой, наґаа дии. Дьиэ µлэтигэр
кимнээ±эр тµргэн туттуулааххын дии. Сир
аґыгар да хаалсыбат инигин.
— Буот! Оруобуна эттиІ! Ол иґин
илдьэ барбаттар. Дьиэ бµппэт тµбµгµттэн
куотунаннар. Сибиэґэй салгыІІа бэйэлэрэ
эрэ сылдьаллар. Биґиги ДаайыІкабыныын
дьиэ біхтірібµт. Хаайтардым а±а-ай! Хаґан
эрэ саас кэлэр?!
— Сааґы мин эмиэ кµµтэбин. Эн «дьиэ
киэргэллэрэбит!» диэххиний. Бэлэм ас кэлэрэ наґаа астык дии. Бырдахха сиэппэккин,
куйааска буспаккын.
— Ээ, кырдьык, ити тылларгын компьютербар киллэринэн кэбиґиэххэ! Киэргэл
бі±і буоллахпыт. Оттон, дьиІэр, буланталан а±албыттарын, бэлэми, буґарар олус
µчµгэй. Бээчэбит киэнэ — син ама. Оттон,
Славка-а!.. Айу-у-айа, сэбирдэ±и хомуйан
кэлбиттэн туох да атына суох... Гербарий
диэн сымыйа!
Иккиэн кµлэн ілі сыстылар.
— Эбээлэрэ бµк тµґэ сытан, устар кµнµ
быґа ыраастыыр. Аґынаммын, мин соро±ор
кыттыґааччыбын.
— Оо, дьэ, кырдьык, гербарий эбит.
— Ону ол сибэккилээх, сэбирдэхтээх
диэІ дуо? Сол кµнтэн барыанньаланан
бµттэхпит дии.
Эмиэ кµлµстµлэр.
— Кыґын, бу маннык, баґа-баґа сии
олорор, µчµгэйэ сµрдээх дии.
— Этимэ да±аны. Лялик эмиэ наґаа
отонньут этэ. Аанньа ахтан, кэмигэр
хай±аабатахпын... — µіґэ тыынна. — Білµµн
тµґээн кірдµм ээ, о±ом сыыґын.
— Чэ, Надюша, арыычча буолан
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иґэІІин эмиэ тіннін хаалаайа±ын. Барбыты кытта барбыт суох. Тулуйуохтааххын
эрэ диирбэр тиийэбин.
— Оннук.
— Ґчµгэйи эрэ саныахтааххын. Уруккуттан этэбин дии, эйиэхэ. Аралдьыйа сатаа,
сарсыарда тµннµгµнэн кµн тыгарыттан дьоллонон уґуктуохтааххын.
— Сіпкі этэ±ин. Мин икки илиибинэн
сібµлэґэбин. Јрµµ ійдµµ сылдьабын ээ. Ол
эрээри, соро±ор... барыта ба±а санаа хоту
кыайтарбат.
— Чэ, тµµлгµн кэпсээн таґааран кэбис.
Куґа±анын умнуохпут. Ґчµгэйин иІэриэхпит,
— Кисиэнньэ бэрт итэ±этиилээхтик эттэ.
Эбии чэй кутуталаата. Ыкса чугаґаан,
кэккэлэґэ олордо.
Дьµігэтэ тугу тµґээбитин, чыпчылыйбакка да олорон иґиттэ...
— ДьиІнээх ба±айытык кэпсээтиІ дии.
Кырдьык кірсµбµттµµ. Мин эйигин ыарахан буолбут дуу дии саныы сылдьыбытым.
Оруобуна сэрэйбит эбиппин. Харыстаан,
ыйыппата±ым ээ.
— Билбэтим ээ, улаханнык саІарыахпын
куттанабын.
— Мин тµµлµ сатаан ырыппаппын эрээри. Син ону-маны ійдіітµм. Билигин быґа
этэн кэбиґэр санаам суох. Ґчµгэйэ барыта
о±оІ санаатынан салаллыа. Атынын — умун
диирбэр тиийэбин.
— Оо, Дьэбдьиэй эрэйдээх.
— Надюша, умун диэтим. ОІоґуу диэн
кытаанах. Орооґор кыахпыт суох буолла±а.
Кэпсии-ипсии сылдьаайа±ын. Куґа±аны
ыатарар дьон куґа±аІІа ымньаналлар. Олох
табыллыбат. Куґа±ан куґа±аІІа тардыґар,
µчµгэй µчµгэйдиин сиэттиґэр.
— Сіп. Јйдµµбµн.
— Арай, КынтайааныІ туґунан, кыайаргынан, элбэ±и, µчµгэйи эрэ кэпсээтэххинэ
сатанар. Ити этиллибитин курдук буолуо.
Кырдьар сааскар кімµс уІуоххун кіті±ір,
алтан уІуоххун араІастыыр дьоґун киґи
баара хайаан да наада. «Курутуой дьээдьэ».
— Сіп, Ксю, эн хайдах эрэ хотунуІ
Даайа курдук саІаланан ыла±ын дии. Оттомурдаххына, ардыгар туттарыІ-хаптарыІ
кытта маарынныыр. Кырыйдаххына µкчµ
буолсугун.
— Кэбис-кэбис, ол мин оттомурарым
ахсааннаах ини, кыратык дьыалабыайдыахпын эрэ сіп, — µірэн мычылыйда. — Арды-

проза
Время не ждет, деньги не спят» µґµ.
Надя итинник дьыалалары µчµгэйдик
ійдіібіт. Онон эр киґиттэн µлэ-хамнас,
«бизнес» туґунан токкоолоспот. Ол оннугар, иэйии туґунан, туох инникилээхтэрин
туґунан истиэн-ыйытыан ба±арар да — оннукка сыґыаннаах то±оос кістµбэт. Тыл-іс
суох... Баар да буолуох сибикитэ биллибэт.
Оттон анаан-минээн ыйыталаґыан толлор.
«До±оччугум о±отун ахтан а±ай кэллим!» —
дии-дии, сыллаан-уураан киирэн барда±ына,
барыта таґы-быґа умнуллар. Суо±ар оІостон
олорон этиэх буолбута — баарыгар этиллибэт, ыйытыа гыммыта — ыйытыллыбат.
Барыта хардата суох хаалан, хараанумуллан, умнуллан иґэр... Этиллиэхтээх —
этиллибэт, иґиллиэхтээх — иґиллибэт...

гар бэйэтэ эмиэ итинник диир ээ. Ґтµктэ±ин
диэн хомойбот. Онон, а±ыйах сылынан µс
µµт-µкчµ дьахтары кірірµІ буолуо, µіґэаллара Даайалары, ґэ-ґэ.

Кўрўлгэн - 2010-3

***
Надя, кырдьык-хордьук, куґа±анын
умнан кэбистэ. Јйі-санаата соґуччу
µіскээбит µірµµтµн эрэ туґугар тµмµлµннэ.
Кыа±а баарынан харыстана сатыы сырытта.
Санаа баттыктарын хаалларда. Хом туймууларын тілµтэ тыытта.
Кµн-тµµн тупсан, сырдаан истэ.
Тіліґµйдэ. Мікµнµйдэ. Этэ-сиинэ тігµрµйэ
туолла. Урукку, кыыс эрдэ±инээ±и, кірµІэ
тіннµбµккэ дылы гынна.
Јйдіін кірір дьоІІо тупса улары
йан иґэрэ биллэн барда. Иґэ биллибэт да
буоллар, балыыґа иґэ хоп-хобугунас буолла. Ким сіпсіґір, ким сµіргµлэґэр. Надя
кинилэргэ эрэ кыґаммат. Чіл туруктаах,
кытаанах санаалаах сылдьарга ис сµрэ±иттэн
дьулуґар. О±отун туґугар кини тугу барытын
тулуйуохтаах. Ґлэлиэхтээх µлэтин бµтэрэн
кэбиґэр. Ґксµн эрдэлээн кэлэр. Киэґэ
о±онньорго минньигэс ба±айытык ас астаан
тоґуйар. Ыарытыйбат да буолла. Кимнээ±эр
тото-хана аґыыр, µчµгэйдик астына-дуоґуйа
утуйар. Элбэхтик салгын сиэн, таґырдьа
дьаарб айар. Тымныы эІин диэн толлон
турбат. Ґллэччи таІнан баран, со±ото±ун
уулуссаны «мээрэйдиир».

СаІа дьыл тµµнµгэр, ба±ар, этиэм
дуу дии саныы сылдьыбыта. Сатаммата.
Ити аптаах тµгэни Васялыын, иккиэн эрэ,
кірсµіхтэрин ба±арбыта. Кини санаатын хоту
барбат оІоґууланна.
Киґитэ эрдэттэн сэрэппитэ:
— Бырастыы гын, сэгээр, хомойума.
Атын сиргэ барар буоллум. Наадалаах дьону
кытта тэІІэ арыгыластахпына табыллар. Ґлэ
кµнµгэр сорох-сорохторун таба туппаккын.
Как говорится, в неформальной обстановке
чугас билсэр, кэпсэтии ыытар ордук. Јйдµµр
инигин?
— Барар буолла±ыІ дии, мин туох диэн
тутуґуохпунуй? Ханнаа±ы бырааппынан?
Барытын ійдµµбµн.
— Дьэ, ити баар, кыыґырдыІ. Эн
буолла±а дии, миэхэ толору бырааптаах
киґи диэн. Илэ ійбµн сµµйбµт, эр сµрэхпин
ірµкµппµт! — омуннуран, тутан-хабан барбыта...
Сатабыллаахтык этэн-тыынан, онноо±ор
іссі ураннык таптаан-хоонньоґон, уулларан
кэбиспитэ.
Бараары туран, кыракый тугу эрэ,
суулаа±ы, сиэбиттэн хостоон утары ууммута:
— Сэмэй бэлэхпин эрдэттэн биэриим.
— Уой, тугуй ээ? Оттон мин тугу да
бэлэмнээбэтэ±им дии.
— Эр киґи бэлэххэ-туґахха наадыйбат.
Миэхэ эн бэйэІ кэрэ бэлэххин. Чэ, арыйан
кір.
— Уо-аай, кімµс ытар±алар, наґаа астык
дии! — µірµµтµттэн ыстаІалаан ылбыта.

Арай, Баардаах Баґылай тугу да сэрэйбэт.
Билбэт. Ол туґунан ійµгэр да о±устарбакка
сылдьар киґи уун-утары турары, саараама,
харахтыа суо±а диэн сірµ-сіпкі этэллэр.
Кµµппэт суолун туох диэн кэтии-маныы
сылдьыай? Дьахтар баар? — Баар. Тап
тыыр? — Таптыыр. Онон бµтэр. Уруккутунуу
омун-тілін тµґэн, таптаан-ахтан, харааччы
иирбитэ уларыйан, оннун-тойун булан турар.
Тібіті барыта тобус-толору — «бизнес». Бэ
йэтин туттар тыла. Ґлэ±э баттатан, киин сирдэртэн кэлбэтэ элбээтэ, манна, дэриэбинэ±э,
кістірі аччаата. Ый баґыгар-ата±ар охсуллан ааґар. Со±уруунан-хотунан ахсаабакка
айанныыр. Эт-балык таскайдыыр. Техника
а±алтарар-хайыыр. Аны туох эрэ тендергэ
кыайбыттар µґµ, ол тµбµгэр сµµрэр-кітір
µґµ. Билигин да ситиґиллиэхтээх ситтэрэ
илик, оІоґуллуохтаах оІоґулла илик диир.
«Дел выше крыши. Деревню кто поднимет?
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— Сахалыы чоху ытар±а. Харыс бэлиэтэ.
Эйигин ыраастыы, харыґыйа сырыттын диэн
бэлэхтиибин, — кыыс илиитин бэлэхтии
ба±астыы холбуу тутта, сыллаан ылла. —
До±оччугум о±ото, мин эйиэхэ µчµгэйи эрэ
ба±арарбын билэ±ин дии.
— Чыычаа±ым барахсан, — дии-дии,
биирдэґэ таала ууллан, сыстан турбута.
Санаа эрэ, туох эрэ... Барыта умнуллубута...
***
СаІа дьыл кµнµгэр Надя дьуґуурус
тубалыыра эрдэттэн билиннэ. Онон
кэтэґиилээх уон икки чааґын балыыґа±а
ылыахтаах. Атын кыргыттар, кэргэннээхо±олоох дьон, ааттаспыттарын-кірдіс
пµттэрин быґа гыммакка, солбуйарга
сібµлэспитэ. Аккаастыан сіп этэ да±аны
— туттуммута. Санаан кірді±µнэ, арай, киниэхэ эрэ дьиэтигэр кэтэґэр о±ото-уруута,
онноо±ор «бэйэм киэнэ» диир муннуга суох
эбит. Кураанах дьиэ±э кимиэхэ-туохха ык
саан кэлиэй? Соппуруона, саатар, суох.
О±онньор, кыыґа улаханнык ыалдьан, куораттыырга кµґэллибитэ. «Букатын
мілтіх, киґи илиитигэр киирэн эрэр µґµ.
Эдэр ба±айы дьахтар иэдэйбит...» диэн
олохтоохтор билэ-кірі охсон, итиннэ-манна
кэпсэтэллэрэ иґиллэр. Соппуруон бэйэтэ
µнµр эрийэ сылдьыбыта. СаІата-иІэтэ
сэргэх этэ. Онон сылыктаатахха, о±ото дьон
сэрэйэринии олус куґа±ан туруктаах буолбатах быґыылаах. «Уґуур чинчилээхпин, онон
муускун-маскын Сµідэргэ дьаґайтараар,
хайдах эмэ олоро тµґэр инигин» диэбитэ.
Кыыґа арыый аматыйан, айаны тулуйар
кыахтанна±ына, со±уруу эпэрээссийэ±э
ыытыахтаахтар µґµ. Оччо±уна биирдэ
дэриэбинэ±э кэлэр µґµ.
Онон кини дьиэ±э турар бэйэтинэн
суос-со±отох хаалла... Ааспыт оло±ун кµлµм
тµгэннэрин эргитэ бэрэлээтэ. А±ынна...
Ыал-кµµс буолан, кэргэн-ийэ аатыран,
дьоллоохтук санана сылдьыбыта, эчи, кэмчитин эбитэ. Ол дьоллоох тµгэннэр тµµл-бит
тэІэ кµлµгµлдьµйэн сµппµттэр. Таптыыр
кэргэниІ мичээрэ уонна таптыыр о±оІ
саІата дьиэтин иґин уґуннук толорботохтор.
Дьахтар дьоло диэннэрин астына-дуоґуйа
амсайбатах. Кэлин эргитэ санаан кірді±µнэ,
баар да эрдэхтэринэ, со±отохсуйар-тутахсыйар
эбит. То±отун быґаарар кыа±а суох.
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Билигин аттыгар, ійµгэр-санаатыгар
Васята эрэ баар курдук. «Баар курдук»
дииригэр эрэ тиийэр. Бу хаама-сиимэ, этэтыына сылдьарын ыллахха, кырдьык да±аны
Баардаах Баґылай субу аттыгар баар. Атын
іттµнэн кірдіххі — суо±а биллэн тураах
тыыр. Тіґі да бииргэ олорботохторун иґин,
дьиэ кэргэннээх буолла±а дии. Сокуоннай
ойохтоох. Уолаттардаах. Ким тугу саныырынан, ким хайдах ылынарынан, иккиэн син
ійдіґір быґыылаахтар.
Бу маннык иґирэх-истиІ, эмиэ да
уоруйах-албын сыґыан син баар буолуон сіп
эбит. Олох кубул±аттаах оґуора араас...
Надя ити эгэлгэлэргэ тібітµн сынньан,
тірдµн-тібітµн ырытыан ба±арбат. О±отун
туґугар кини тугу ба±арар тулуйуо. Билигин — µчµгэй, ол аата — µчµгэй. Кэлин туох
хайдах уларыйан иґиэн билиэн да ба±арбат.
Саныан-ыраланыан куттанар...
***
Бээчэлээх Славка кыґыІІы уґун ірі
бµллэригэр убайдарын Толик ыІырыытынан
куоракка бараары тиргиллэ сылдьаллар.
Хордуон хоруопкаларга толору араас оонньуурдарын мустулар. Ол «баайдарын» илдьэ
бараары, хосторун муннугар чохчолоотулар.
Тулуйбакка, сотору-сотору, онтуктарын хостоон ылан, тіттірµ-таары саамылыыллар.
Ол быыґыгар оонньууллар.
— Куораттар мааны дьиэлэрин
сыыґырдаары, то±о бачча элбэх бі±µ-са±ы
илдьэ±ит. Бэлэмнэнэргит, эчи, эрдэтин.
Јлµісэ СаІа дьыл кэнниттэн биирдэ кэлэрэ
буолуо дии, — Кисиэнньэ этэн кірір.
— Біх буолбатах, барыта наадалаах,
маама. Барытын эрдэттэн «сып-сап туттан
дьаґанабыт». Эбээ оннук µірэппитэ, — игирэлэрэ иннилэрин биэрбэттэр.
Чиэппэрдэрэ бµтэрэ субу чугаґаата.
Биир туспа µірµµ. Сотору таайдара Алексей
бэйэтин массыынатынан кэлэн ылаттыах
таах. Таарыйа, эт-балык, хортуоппуй тиэнэн
илдьиэхтээх.
Ґірэхтэрин µчµгэйдик тµмµктээн
эрэллэр. Урут да±аны хоп курдук, «орто»
этилэр. «Тµірт», «биэс» сыана кинилэргэ
тірµт кэмчитик кэлэр. Кинилэр онно эрэ
кыґаллыбаттар. Оскуола±а, µірэнэ буолбакка, мэниктии-оонньуу барар тэІэ саныыллар. Ордук Славка µрµксээгэ µірэххэ
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оонньуура итээбититтэн дуу, алдьаммытыттан дуу улаханнык айдаарыстылар. Устунан
охсуґан кэбистилэр.
«Ґґµс кылаас µірэнээччитэ Слава
Скрябин однокласснигын Иванов Сашаны улаханнык кырбаабыт» диэн оскуола±а
айдаан та±ыста. Учууталлар айахтара кытаран олорор. «Кырбаммыт» сиэннээх
кырдьа±астар міІµттэллэрэ иґиллибит...
«СибилиІІэттэн, кір да маны! Сиртэн
быга илигиттэн сµрдэммит. А±атын туйа±ын
хатарыа суох. Сµідэр кірсµітµн баппатах.
Сытыытынан, бука, ийэтинэн барда±а!» —
диэн буолбут.
Мурун хаана тохтуулаах кыра
сууралаґыылар улахан дьон кыттыґыытын
тµмµгэр «улуу охсуґууга» кубулуйан хаал
лылар. Эбии-сабыы, кµµркэтии кµµґэ
диэн итинник. Халымыр да со±ус баас-µµт
µлµгэрдээх эчэтиигэ тэІнэспит.
Онон Славка тіріппµттэрэ эмиэ
оскуола±а ыІырыллар «чиэскэ» тигистилэр. Сол сурах дьиэ±э иґиллээтин кытта
быґаарсыы буолла.
— СаІа дьылга «курутуой» бадаарак!
Дьэ, «курутуой бадаарак» ирдээн кіріірµІ
эрэ! — Кисиэнньэ иґэ буста, игирэлэрин
сии сыста.
— О±олору олус мі±µмэ, — истибэттэригэр Сµідэр кімµскэстэ.
Бу сырыыга оскуола±а а±алара бэйэтэ
барда. Кисиэнньэ анаан-минээн этиґэ бараары тииспитин бобон кэбистэ.
— Эр дьон бэйэбит быґаарсыахпыт.
Эґиги манна айдаарсыбакка олоруІ.
ДьиІнээ±ин билиэм, таарыйа Уйбаныаптарга
сылдьан кэпсэтэн кэлиэм, — диэтэ.
Кисиэнньэ Сµідэрэ кэлэрин кэтэґэ
сатаата... Киґитэ таґы-быґа сµттэ. Бэлэс
бэйэлээх тулуйбата. Со±ото±ун сууттаталаата.
МіІіттіін, буруйдарын аа±ан, саІата умайыктанна. Славка икки чанчыга абытайдык
аа±ылынна. Ыарыытын омунугар, тібіті барыта чанчык буола тэнийдэ, кэґэйдэ. Бээчэ
«быраатын кірі-истэ сылдьыбата±ын» иґин
эмиэ хаарылынна. Кэтэххэ бэрилиннэ. Таарыйа ата±астанан хаалбытыттан, кыґыйанабаран, хара±а туолла. Онон иккиэн тэІІэ
ытаан сыІсыйыы. СыыІ-сыраан субуруйуу.
Айдаантан балтылара ДаайыІка уґуктан,
ытаан ньыыгынаан абыраата. Ийэлэрин
аралдьытта. «Борокуруорбут» міІµттэміІµттэ, хоско тµстэ.

сыґыана суох тэриллэринэн толору: кыракый массыыналара, араас тааІкалара,
сімілµіттэрэ... саллааттардаах аармыйата...
Аа±ан сиппэт µлµгэрэ. Перемена буолла±ына
кµннµµр. Ити халыІ сэриитин барытын
паартанан, муостанан тэлгэтэн баран,
кыргыґыы кытаана±ын тэрийэр. Убайа
Бээчэ киниэхэ дылы олус омуннаахтык сэриилэспэт да буоллар, инитигэр кіх буолан
эмиэ сэргиир. ТэІІэ ытыалаґан тыаґыырууґуур. Атын о±олор эмиэ Славканы
µтµктэн, баґаам оонньуурдарын оскуола±а
соґон кэлэр буолбуттар. Кірµдµіргэ мэнээк сµµрэкэлэґэллэрэ арыый аччаабыт.
Кылаастарыттан быкпакка, «чуумпуран
абыраабыттар».
Кµґµн, бастаан, ким хайдах тілі
пµіннээ±инэн куоталаґар этилэр.
— Миэнэ жесткай, реклама±а кірбµппµт
курдук!
— Оттон миэнэ ещё круче, эн киэІ
Іинээ±эр быдан муощнай. Эйиэнэ сорох
кабинеттарга бааще хаппат буолан хаалар
дии. Антенната мілтіх ба±айы быґыылаах.
— Эс, наоборот, эйиэнэ «дрова» дии! Туох
да фишкалара суох, боростуой ба±айы.
— Сымыйалаама, миэнэ эйиэнинээ±эр
навороченнай, сіп да! Ещё круче! Сатаан
туттубат эрээригин, айдаарыма!
— Миэхэ убайым Москваттан суперсовременнайы а±алыахтаах. Оччо±о эґиги
барыгыт киэнэ «дровалар» буола тµґэллэр.
Эрдэттэн біххі быра±аттаан кэбиґиІ.
Билигин ол куоталаґыылаах тіліпµін
нэрин ким да±аны аанньа ахтыбат. Сонуна
тµргэнник ааспыт. Суотабай баарыгарсуо±угар улаханнык баардылаабаттар. Бастаан
кэлэригэр эрэ, ірі кітін, омуннуран баран
уоскуйбуттар. Уруккуларын курдук араас
сэриилээх оонньуурдарынан µлµґµйэллэр.
Бары кэриэтэ Наруто туґунан «баай-дуол»
мунньаллар. Кимиэхэ туох ордугунан эбэтэр
итэ±эґинэн мэнэйдэґэллэр. Эргинэллэр. Эргитэллэр. Туох хас сыаналаах буолара чопчу
билиннэр да±аны, соро±ор ніІµі тµґµµлээх
баґырхай туттуу-хаптыы, алыс баґыылаах
атыы-тутуу буолар.
Учууталлара µірэр: сылгы курдук
сырсыакалаґа сылдьыахтарынаа±ар, кылааска чікі олорон оонньообуттара ордук
диир.
Чэ, оннук биир-икки нэдиэлэ нам бааччы оонньоон баран сатамматылар. Ким эрэ
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— Оо, букатын сатамматах уол эбит
буолбат дуо?! Улаатта±ына хайа µлµгэр буолар? — эбээлэрэ бэркиґээн, баґын быґа
илгистэр.
— Миигиттэн куттанар ээ, эбээ, —
Славка киґиргии о±уста. — Мин кинитээ±эр
кµµстээхпин, — тоІоло±ун чочос гына
кірдірін, былчыІын кµµрдэ сатаата. — Бу
кір, эбээ.
— Чыычаа±ым, кµµс бі±і эбиккин. А±аІ
курдук буолсугун.
Ытаабыттарын умнан кэбистилэр.
— Эбээ, паапа µчµгэйдик билэн кэлиэ
дии. ДьиІнээ±ин. Дии, эбээ, оннук-оннук
диэриий, эбээ, — эрэх-турах сананан, µрµтµіґэ µлµмнэстилэр.
Эбээлэрин тула кітін, санныгар иилис
тэн, оргуґуохтаах ыа±астар курдук ыйаас
тан хааллылар. Илиититтэн имэрийдилэр.
А±алара кинилэр кырдьыктарын хайаатар
да±аны быґаарсыахтаа±ын бµк эрэннилэр.
СаІа дьыллаа±ы бэлэхтэрин, µлэхтээх оонньуурдарын, бэлиэр ылан эрэр курдук буоллулар. Ґірдµлэр-кіттµлэр. Сэргэхсийдилэр.
Даайа эр-биир сµµстэриттэн сыллаталаан ылла:
— Мин сиэннэрим, куґа±аны-µчµгэйи
ійдµµллэр. Сатаан араараллар. Хайа, улахан
дьон, тииІ мэйии буоллахтара дии.
Ийэлэрэ хоґуттан Даайы Ікатын
кітіхпµтµнэн тахсан кэллэ. Уоскуйбут.
— А±а±ыт кэлэн иґэр, тµннµгµнэн
кірµІ эрэ, — мичээрдээтэ.

Даайа саІата суох истэ олорбута баара,
тулуйбакка кыттыста:
— Тоойуом, ¤ылаапка, буруйд аах
б у о л л а х х а , ы т а а б а т б а ± а й ы . Д ь і г µ і р
Баґылайабыстаах баар суох сиэннэрин,
дьэ, ол то±о муннун сыыґын туура сотон кэбистиІ? — сэмэлиирэ, дьиибэлиирэ
биллибэттик. — Бэйэтэ да тимэх курдук
тіп-тікµнµк, мэри-мэлтэгэр мунна эбии
мэлтэрийдэ±э дии. Муннун µµтэ оІойон
турара харахпар субу кістіргі дылы. Аґара
мэнигин бэркэ билэбин.
Славка эбээтин диэки кылап-халап
кірді. Сирэйэ сырдаата. Арааґа, тимэх муруннаах чооскуну санаатыгар ойуулаан кірді.
Кінньµірдэ.
— Эбээ, Иванов ¤ааска аан бастаан
бэйэтэ са±алаабыта. Кривошапкин Ылдьыытаны сыІаахха охсубута. Ону мин
кыыґыраммын: «То±о охсо±ун?!» — диэбитим. Кини миигин тібі±і охсубута. Мин
ытаабата±ым ээ, эбээ. Бэйэтин саайбыты-ым!
Муощнай ба±айытык!
— Ол иґин да±аны, мин о±ом атыттары
кімµскэґэн охсуста±а дии. Хайаан ыал о±отун
була-сатаан, охсо-тэбэ, кырбыы сылдьыай?!
Аньыы да±аны. Кµµстээх мілтіххі хайаан да
кіміліґµіхтээх. Сіпкі гыммыккын, тоойуом.
Кэм Уйбаныаптар ордук хос саІалаах буолуохтара, — быыґыгар хомуруйуулаах уонна
хайаан да хай±ааґыннаах саІа-иІэ та±ыста.
— Славка сіпкі этэр, эбээ. Иванов ¤ааска ґылаабай о±олору уруккуттан
ата±астааччы. Ардыгар харчыларын былдьаан
ылааччы.
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Хотойдор дойдуларыгар
Ааптары аа±ааччылар 2006
сыллаахха «Бичиккэ» тахсыбыт
«Ґґµс палаата µґµйээннэрэ» диэн
сэґэн-кэпсээн хомуурунньугунан,
Таатта айар дьонун «АраІас Сулус» кинигэлэринэн уонна «Чолбон»,
«Илгэ» сурунаалларга, республика
хаґыаттарыгар бэчээттэнэр айымньыларынан билэр, туспа суоллаахиистээх, ураты кірµµлээх суруйаач
чы диэн ійдµµр буолуохтаахтар.
Јссі быйыл «Аймал±аннаах дьаІ
таабырына» диэн фантастика
жанрыгар суруллубут сэґэнэ тахсан
турар.
Александр Федорович Постников улуустаа±ы «Таатта» хаґыакка
µлэлиир. Таатта айар талаан
наахтарын тµмэр «Уран тыл» улуус
тµмсµµтµн салайааччыта.
2002 сыллаахха «Идэ±э бэринии
лээх буолуу» бириэмийэтин лауреата
буолбута. 2006 сыллаахха спорду
сырдатыы иґин Вячеслав Степанов бириэмийэтин ылбыта. Бэйэтэ
хайыґарга спорт маастарыгар
кандидат, уолаттара республика±а,
Уґук ИлиІІэ ситиґиилэнэр тус
тууктар. Итиннэ эбэн эттэххэ,
Сындыыс а±ата Сµідэр Арчы кэрэхсэбиллээх суруйуулара «КµрµлгэІІэ»
эмиэ бэчээттэнэн тураллар.

Бииргэ µ³рэммит до±отторугар Халанча
Коля са²ата-и²этэ суо±унан биллэр, мэлдьи тугу
эрэ толкуйдуу сылдьардыы, бытаан-бытааннык,
санаар±абыллаахтык унаарыччы к³р³н кэби´эр
идэлээх, сулламмыт тиит курдук бэйэтигэр сатала суох у´ун курбуу у²уохтаах уол. У´уна бэрдин
и´ин жирафаттан оргу´уохха диэри э²инэ бэйэлээх
хос ааттана сылдьыбыта. Бэл диэтэр, Дон Кихот
диэн ки´и соччо сирбэт аатыгар тохтоон бараннар, чугастыы, аатыгар дьµ³рэлии Халанча диэни
и²эрдэхтэрэ µ´µ.
Коля биир µксµн у´ун у²уо±уттан кыбыстан,
нµксµччµ тутта сылдьар. Онуоха эбии хотойдуу
хонто±ор муруннаах, у´ун ньолойбут сирэйбит синньигэс моойу аллара баттыы сылдьар. Тэйиччиттэн
уобарастаан к³рд³хх³, хайдах эрэ токур муруннаах
т³б³т³ ура±ас оройугар олорор хотойу санатар.
Ити эрэн, майгыта сымна±а´ын и´ин кинини ким
да±аны хотойго тэ²нээбэтэх. Ол и´ин µгµс дьон —
бэл араспаанньатын, а±атын аатын да билбэккэ —
Халанча эрэ диэнинэн адьас тэґиппэттэр.
Халанча оскуола±а нэ´иилэ ортонон µ³рэммитэ.
Арай биология±а, зоология±а кµнэ-ыйа тахсара. Ити
уруоктарга кини тобуллан туран, ханнык µµнээйи
ханна µµнэрин, ханнык кыыл ханна µ³скµµрµн
ту´унан бэркэ интэриэ´иргээн туран истэрэ
уонна одо²-додо² а±ыйах тылынан уот харахха
и²иннэрбэккэ кэпсиирэ. Библиотека±а сылдьан,
наар кыыллар, к³т³рд³р тустарынан литератураны
с³бµлээн, уларсан аа±ара. Дьиэтигэр араас кыылы
барытын мунньара. А²аардас ийэ со±отох уола
э²инэ бэйэлээх харамайдары тутан иитэрин бастаан
бопсуох курдук буолан и´эн, кэнники сапсыйан
кэбиспитэ. Онон, тии²иттэн чарапаахатыгар тии
йэ, араас харамайдар кыракый дьиэлэригэр к³²µл
кµµлэйдииллэрэ.
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Сытыары сымна±ас майгылаах Коля
биэс сыл хаайыы киhитэ буолбута. Итини
этэн эрдэхтэрэ, ким ба±арар а²аар ата±ынан
хаайыыга µктэнэн турар диэн. Бука, хас
биирдии киhи оло±ун устата ал±ас эбэтэр
соруйан да±аны сокуону кэhэн эрдэ±э...
Хаайыылаах... Хаайыы сыллара... Тµµлбит курдук ынырык да±аны сыллар. Эбиитин
ол кэм²э ийэтэ эрэйдээх, уола хаайыыга
тµбэспитин кэннэ санаар±аан, м³лт³х доруобуйатын кэбирэтэн, орто дойдуттан
кµрэммитэ. Ама да ааспытын иhин, Коляны
дьыл±ата ылбычча киhи тулуйбат суолугар
умса аспыта. Киhи киhиэхэ б³р³т³³±³р
куhа±аннык, сиэмэхтик сыhыаннаhарын,
м³лт³х буоллаххына, ким да±аны эйигин харыстаабакка тэпсэрин билбитэ. Ол эрэн, хотойдуу эрдээх, ыраас санаатын ыhыктыбакка,
³сс³ кииллийэн, этэ²²э тыыннаах к³²µлгэ
тахсыбыта. Билигин оло±о бэйэтиттэн эрэ
тутулуктаа±ын бигэтик ³йд³³бµтэ. Дойдутугар кинини кµµтэр ким да суо±а. Онон
уол тута кыра эрдэ±иттэн иитиэхтээбит
санаатын толорон, «хайыhарын» хоту диэки хайыhыннарбыта. Куорат авиапордугар
биир бэрт сайа±ас булчут киhини булсан,
биэс сыл хаайыыга µлэлээн муспут харчытын сыы´ынан билиэт атыылаhан тус хоту
к³ппµтэ...
Халанча Коля хоту кэлээт, олохтоохтор со´уйуохтарын и´ин, тута ыстаада±а
тылланан тахсыбыта. Олохтоох эдэр дьону
ыарахан µлэлээх, сылга биирдэ-иккитэ
эрэ б³´µ³лэккэ киирэр, а±ыйах хамнастаах
таба´ыт идэтэ угуйбат этэ. Ол и´ин µксµгэр
буруйдаммыт, бэрээдэгэ м³лт³х, б³´µ³лэккэ
баппат дьону кµ´эйэн кэриэтэ, сыылка±а
курдук ыыталлара.
Онон кооператив салалтата бэйэтэ
тылламмыт дойду уолун µ³рµµнµ кытта тэрийэ охсон, тыа±а т³´³ µ³рµйэ±ин, таба±а
сыста±а´ын, туох уруулаа±ын-аймахтаа±ын
токкооло´о барбакка, аны у´уну-киэ²и
толкуйдаан батыныа диэбиттии, бастакы
вертолетунан ыстаада±а та´аарарга дьулус
пута. Лебедев диэн, хоту дойду тыалыгар
µрдэрэн, харааран хаалбыт сирэйдээх,
саа´ыра барбыт кооператив салайааччыта
и´игэр эдэр уол дьыл±атын бэрт кэбэ±эстик
бы´ааран, э´э-б³р³ дойдутугар умса анньабын диэн син аhына санаабыта. Ол эрэн,
Дьаа²ы тэллэ±эр баар ыстаадата таба´ыт
тиийбэтиттэн ы´ыллан эрэрин санаан, ³р³

Биирдэ саас булчут ыаллара кыната тос
тубут хотойу а±албыта. Аарыма к³т³р кини
бултуур µµтээнин таhыгар, хантан кэлбитэ
биллибэккэ, суолун т³рдµгэр сохсоллон олороро µhµ. Кыната тостубут к³т³р хас да кµнµ
быhа барбата±ын иhин, хаалла±ына син биир
³лµµhµ диэн, та²аhынан саба быра±ан тутан,
дэриэбинэ±э киллэрбит.
Т³h³ да бааhыран м³лт³³т³р, чолбоодуччу к³рбµт уоттаах сытыы харахтаах,
уордаах к³рµ²нээх аарыма к³т³рµ Коля
с³±³ да, аhына да к³рбµтэ. Ыалыттан арахпакка утуйар уутун умнан туран, кэпсээ²²э
киирбит к³т³р ыраахтаа±ытын кэтээбитэ,
араас аhы барытын аhата сатаабыта. Хотойо
то±о эрэ наар хоту диэки хайыhан улуутуйан
олороро. Ас биэрдэхтэринэ, сиргэммит курдук киэр тэбэрэ уонна субу к³²µлгэ к³т³н
барыахтыы тостубут кынатынан далбаатанадалбаатана умса баран тµhэрэ. Ґhµс кµнµгэр
хотойдоро букатын м³лт³³бµтэ. Тиhэх
т³гµлµн, санаар±аабыттыы, хоту диэки
хайыhан олорон, киhи этин сааhа аhыллыах
ча²ыр±аабыта уонна, аан дойдутун кытта
бырастыылаhардыы, кынатынан даллахдаллах сапсынаат, умса баран тµспµтэ. Бу
сырыыга ата±ар кыайан ³рµттэн турбата±а.
Харахтара эрэ кыламныы сытаат, сыыйа
сабыллан барбыттара. Хоту к³²µлгэ талаhа
сатыыр хотой ³лµµтэ Коля ³йµгэр умнуллубаттыы хатанан, курус ³йд³бµл буолан,
оло±ун тухары аргыстаспыта...
Оскуола сыллара аны санаатахха, µчµгэй
µчµгэй курдук тµргэнник да элэс гынан аас
пыттара. Онтон... онтон Коля оло±ун киэ²
аартыгар µктэниитэ эмискэ хара балаhа
саба бµрµµкээбитэ. Ол бастакы сылыгар
булт-алт µрдµк µ³рэ±эр кыайан туттарсан
киирбэтэ±иттэн са±аламмыта. Дойдутугар
кэлэн, быстах-остох µлэлэргэ µлэлии сылдьан, кини курдук µ³рэххэ киирбэтэх бииргэ
µ³рэммит до±отторунаан булсан арыгылыыр идэлэммиттэрэ. Биир эмиэ уочараттаах арыгылааhын кэнниттэн кыыhырсан
охсуhан кэбиспиттэрэ. Онно биир уоллара
улахан эчэйиини ылан балыыhа±а киирбитэ.
Буруйдаа±ынан дьоно-сэргэтэ суох, со±отох
ыарыhах ийэлээх Халанча Коля ааттаммыта.
Уол онно:
— Тугу да ³йд³³б³т гына итирбитим... — диэн а´а±астык билиммитэ суут
µлэ´иттэригэр улахан буруйдуур тірµітµнэн
аа±ыллыбыта.
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Дьаардаах хара буруонан илгистээт, дьыбардаах салгыны то±о силэйэн, µ³´э кыырайан
тахсыбыта уонна, «аны э´иги хайдах да±аны
хаалы²» диэбиттии, кыґал±ата суох к³т³н
кµпсµтэ турбута.
Бµгµн дойду сонунун то±о-хоро тэбээн,
б³´µ³лэк сылаас кэ´иитин хаалларан барбыт
вертолет кэнниттэн харах ыларын тухары
халы² хаарынан бµрµллэн сытар киэ² дуол
хо´ууттарыгар — таба´ыттарга, сылга биирдэ эмэ буолар омоллоон оло±о, дьэргэстэй
ы´ыа±а са±аланна±а диэн кэбис. Бу кµн —
кинилэр кµннэрэ. Бу киэ´э тимир о´охтор
ханнык да музыкаттан итэ±э´э суох µ³рэк³т³ тачыгырыахтара-куугунуохтара, чµмэчи
сырдыгар сµ´µ³хтээн аа±ыллыбыт о±олорун
суруктара дьыл-кэм тµргэнник аа´арын санатыахтара, куруусканы ыы быччары кутуллар
уоттаах уу итии хааннары хамсатыа±а. Бу тµµн
кинилэргэ эрэ анаан, ким эрэ умнан саппатах
балааккатын аанынан сулустар бэтиэхэлээхтик дьиримнэ´э тыган, б³´µ³лэк кулуубугар
ыытыллар µ²кµµнµ санатыахтара...
Коля±а хоту дойду барахсан киэ² нэлэмэн к³²µл дуола иэгэйэр икки атахтаах ибили
тэпсэн киртиппэтэ±инэн, бырта±ырдыбатах
ыраас салгынынан, хаайыыга курдук хаанымсах хара санаалаах дьон µ³рдµ´эн хаамсыбатахтарынан ис-и´иттэн чэбдик, сырдык
кµµ´µ биэрэр курдуга. Манна ким да эйигин
м³р³йд³³б³т, сирэй-харах аспат, барар-кэлэр
суолгар до±уур ииппэт, о±уурдуу сатаабат,
быдьар тылынан µ³хпэт.
Кыра эрдэ±иттэн айыл±а±а сылдьарын
с³бµлµµр, булка сыста±ас Халанча бу дойдуга
маа´а бэркэ табыллыбыта. Онуоха эбии хоту
дойду хо´уун дьоно бастакы к³рµµгэ дьиппиэн курдук эрээри, билсэн бардахха, элэккэйдэрэ, сайа±астара киниэхэ с³бµлэппитэ.
Кµн аайы таба к³рµµтµн-истиитин быы´ыгар
баай бултаах-алтаах дойду романтиката уол
кутун-сµрµн туппута. Ыстаада кісті±µн аайы
са²аттан са²а тыытыллыбатах айыл±алаах
µтµ³ сирдэр кµнтэн кµн, хото±ос субуллан
тахсарын курдук, биир-биир кістін испиттэрэ. Сибиэ´эй эт-ас, ыраас салгын,
эрчимнээх хамсаныы хаайыыга энчирээбит
доруобуйатын к³нн³р³н барбыттара. Ха´ан
да уойбат бэйэтэ мэктиэтигэр сирэйэ кытта
т³гµрµйбµтэ. Ол сылдьан, хотойдор бу да
иhин хоту к³²µл олоххо тардыhаллар эбит
диэн санаан ылаттыыра...
Табаhыт бµгµн эрдэ турда. Бэ±эhээ

тыынан кэбиспитэ. Хата, сатаатар манан
кіміліґµіххэ диэбитэ дуу, ыскылаатыттан
уол та²а´ын-сабын µчµгэйдик тэрийэллэригэр сорудахтаабыта.
А±ыйах хоноот, таба са±ынньахтаах,
са²а куруму этэрбэстээх Коляны вертолет Дьаа²ы тэллэ±эр тэлэкэчитэн а±алан
тµ´эрбитэ. Эрдэттэн рациянан билси´ии
бы´ыытынан болдьоммут сиргэ икки ыстаада
таба´ыттара кµµтэн тураллара. Таба´ыттар
вертолет салба±а ситэ тохтуу да илигинэ,
куттанан кэннинэн чугуру²на´ар табаларыгар: «Ньох, ньох!» — дии-дии, ньуо±уларын
кµірэІнэтэн, саба сµµрдэн кэлбиттэрэ.
Сэ²ийэтигэр а±ыйах ньуолах бытыктаах,
кырыаран хаалбыт бар тµµ та²астаах ки´и
чомпой бэргэ´этин ³р³ анньынан баран,
туркутуттан сµр чэпчэкитик ойон турда. Таба
ты´а µтµлµгµн устаат, Коляны ³т³рµ-батары
к³р³-к³р³:
— Аташкаан, дойду уола Ньукулай
диэн эн дуо? Мин Тэрээ Шэмэн диэммин.
Мин ыштаадабар барша±ын. Кэшиигин
умнубаты² ини, — диэн муос-таас курдук
этээт, ба±ыыр илиитин уунна.
Коля, тылларын былас тµ´эрэн, кµµскэкµµскэ тыынан курдур±атар, адаархай муостарын илгистибитинэн, сибилигин а±ай к³т³н
барыахтыы сэргэхтик туттан-хаптан турар
табалары со´уйбуттуу к³р³-к³р³, нэ´иилэ:
— Ыых... — эрэ диэн кэбистэ.
Вертолетунан к³тµ´эн кэлбит сопхуос зоотехнига таба туругун ыйытала´аыйытала´а, кимиэхэ туох та´а±ас кэлбитин
µллэрбитинэн барда. Таба´ыттар аата-суола
суруллубут, куул аайы кылыгырыыр тыас
таах та´а±астарын µ³рэ-к³т³ туркуларыгар
тиэйбитинэн бардылар. Сорохтор вертолетчиктар тула µмµ³рµ´э-µмµ³рµ´э, тыстарын,
тµµлээхтэрин мэнэйдэстилэр. Ол дьон,
дьаа´ыктаах арыгыларын харыстаабакка,
у²а-ха²ас харса суох атастаґан µллэІнэтии
буолла.
Сотору буолаат, барыта бµппµтэ. Вертолет аана хап гына сабыллыбыта, салба±а
бэрт ыараханнык дьигис гынаат эргийэн
кулахачыйбытынан барбыта. Тимир к³л³
обургу, µрдµк ар±астарыгар сайыннары
µрµ² кылаан кырыатын уулларбакка,
биирдэ эйэ±эстик сылаа´ынан мичик аллайбатах, µйэлэр тухары у´уктубакка µрµ²
суор±анынан µллµктэнэн сытар улуу дьаалы
дойду хаарын кµ³рчэх курдук ³р³ ытыйбыта.
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киэhэ дьоhумсуйан олорон, кураанах мастан
кыhан бэлэмнээбит, уурбут-туппут курдук
элбэх лабаалардаах харыйаны санатар кыспаларын (уот са±аhатын) тимир оhо±ор укпут
мастарын быыhыгар кыбыта аста. Кини бу
дойдуга кэлиэ±иттэн хайа да бэйэлээх кыра
маhы сыа-сым курдук кыhан µлµннэрэн,
арбатан, аал уоту айхаллыы уhугуннарар
к³³бµл киhини о²орон таhаарарын аhары
с³бµлµµр. Ордук киэhэ, табаhыттар µлэлэрэ
µмµрµйµµтэ, чµмэчи чуумпу сырдыгар
сарсы²²ы µлэтин торумнуу олорон, сытыы
быhыччатын ³нч³±µн тобугар тирээн, хас
биирдии уhаты тардыы аайы бэйэ-бэйэтиттэн
быстыбакка ситимнэ´эн эриллэн тахсар,
киhи с³±³р чараас сыыйылла±астарын, талааннаах худуоhунньук нарын киистэтинэн
суруйарын курдук, сырылатан таhаарарын
туохтаа±ар да астынар.
Балаакка тимир о´о±ун имик-самык
уотугар хотойдуу муруннаах тэ²кэллибит
уhун киhи т³²к³й³н олорон, киэ²-куо² хамсаныыларынан сырдыгы, сылааhы биэриэх
тээх, оло±у сал±аан аал уотун кµµдэпчилэтэ
уматар са±аhа оhуордарын кыhалланмµhэллэн туран кыhарыгар, хайдах эрэ, хоту
дойду оло±ун сэґэнэ, философията, баар
курдук. Хаар-муус хоннохтоох бу уhук хоту
дойдуга ардахха-хаарга, итиигэ-тымныыга
итинник са±аhаны сатаан кыспат киhи киhи
буолбат. Коля испиискэтин уматан, кыспатыгар да±айаатын кытта аал уота барахсан
µ³рэ-к³т³ умайан тигинээбитинэн барда.
Хоту дойду киhитин оло±ор ³сс³ биир сэргэх
кµн µµннэ±э диэн кэбис.
Коля бириhиэн буола±ын арый ан
таhырдьа тахсыбытыгар, дьыбардаах,
лы²кынас ыраас салгын этин-сиинин
уhугуннара кууста. Сааскы кµн уота
µрдµк мэ²э халлаа²²а харбаспыт хайалар
муус кыаhаан чыпчаалларыгар сааллан,
тыhыынчанан умайар ча±ылы²нас сырдык
кыырпахтары тула ыспыта уу харахтаах
кыайан утары к³рб³т µлµгэрдээх кµлµмµрэ
буолбут. Арай кырыа кыhын Хотугу Муус
таах бай±алга кµрэнэн иhэн тыыммыт,
бур±ачыйар тымныы салгынын хайалар
аппаларыгар, кµлµктэригэр хаалларбыта,
туман буола боруоран, µллэн олорор. Тула
барыта сааскы кµн уhуктарын кэтэспиттии
иhийэн сытар.
Хайа тэллэ±ин са²а харааран эрэр
эниэтигэр туллуктар тµhэн аhаан туораахтана
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сылдьалларын к³р³н, уол дойдутун санаан
кэллэ. Оо, дойду сирэ барахсан т³h³ эрэ
тупсан, уhуктан, сэргэхсийэн эрэр... От-мас
номнуо к³±³р³н эрдэ±э. Бука, Аллан эбэ
мууhа-хаара кі±ірін, эстэрэ чугаhаан, ырбыыланан дьалкылдьыйа ахан сытаахтаата±а.
Манна µрдµк сир буолан, т³h³ да ыам
ыйын кµнэ ча±ылыччы тыктар, сир-дойду
ситэ уhуктубакка, инчэ±эй хаарынан к³р³н
иhийэн сытар. Ол эрэн, дойду дьалхааныттан арахсан, бу уу чуумпу дьиппиэн сиргэ
этэ²²э сырыттахха, кµн-дьыл тµргэнник да
аа´ар эбит.
Коля ыраас салгыны тµ³hµн му²унан
э±ирийэн, илиитин кµн диэки ³рµтэ ууммахтыы, тыылла²ныы туран, кыырай халлаанынан тус хоту тутан к³т³н иhэр хотойу к³р³
тµстэ. Ноо, сµдµ к³т³р барахсан эмиэ кини
курдук к³²µл, киэ²-дуол олоххо тардыhан
истэ±э! Ыраах сиринэн ыырданан, этэ²²э
быйыл т³р³³бµт дойдутугар кэлээхтээбит...
Манна кинини самнарар икки атахтаах
³ст³³±³ аны суох...
Коля тимир чаанньыгар сааскы кµн
уотуттан уулла-уулла мууhуран кытааппыт
хаары к³й³н киллэрэн чэйин ³рµннэ, ордубут кµ³hµн тобо±ун сылытынна. Итииргээн, буола±ын аанын тэлэччи аста. Бµгµн
ордубут малы-салы хомуйан, алларааІІы
олохторугар барыахтаах. Дьоно, мантан ыла
хайаттан хаар сууллуо диэн сэрэхэдийэн,
бэ±эhээ табаларын µµрэн илдьибиттэрэ.
Бачча µрдµк хайалар ар±астарыттан кµµс
ылан тµhэр инчэ±эй, халы² хаар суолугар
к³рсµбµтµ барытын, тугу да ордорбокко,
то±о солоон тµhэр µhµ. Тэрээ кэпсээнинэн
былырыын сµµрбэччэ табаларын мэлиппиттэр. Онно хаар суулларыгар т³h³ эмэ
бэйэлээх суон мастары сытыы кылыhынан
быhа охсор курдук сотон ааспыт. Халы²
хаар анныгар хаалбыт чубуку, атын кыылсµ³л хойут сайы²²а диэри сытыйа-ымыйа
сытааччы дииллэр. Бэл тыатаа±ы кырдьа±ас
у²уо±а кытта к³ст³р эбит. Сэрэх му²утаан,
хайдах киирэн биэрээхтиирэ эбитэй! Хата, бу
кэм²э ар±а±ыттан тор±онноон тахсан, хаар
сууллубут хотоолугар былырыы²²ы собул±а
тобо±ун к³рдµ³н с³п. Билигин ол кыылы
к³рсµбэтэр ханнык. Буулдьа саатын ботуруона суох диэн дьонунан ыытан кэбиспитэ.
Кыhын устата дьаныhан туран, чубукуну,
кыылы бултууругар элбэх ботуруонун бараата. Онтуката баара, аныгы µйэ±э сыаната
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ыараханынан манна кэмчитийбит. Арай,
кыра булка диэн, сµнньµ³хтээх иитиитэ суох
биир уостаах субуйаа²кы саалаах.
Кµн ортото салгын биллэрдик итийдэ.
Коля со±отох ууча±ыгар малын-салын ындан,
табалар тэпсэн омоох суол о²орбут кэдээллэринэн сэрэнэн, сыыйа аллара тµhэн и´эр.
Тµстэ±ин аайы инчэ±эй хаара харааран барда.
Этэ-сиинэ тиритэн, ис та²а´а, истээх ыстаана кытта этигэр сыhынна. Устан кэбиhиэ±ин,
аны инчэ±эй хаардаах бадараантан ураты
табыгастаах олорор сирэ да суох курдук.
Ууча±а барахсан икки ³ттµнэн ыарахан ындыыны сµгэн ньааччайан иhэн, «пуус!» гына
тыына-тыына туруору тµhµµлэргэ халтарыйан, икки кэлин ата±ар олорон ылаттаан
сордонор. Коля±а бу саастаах, сымна±ас
майгылаах иччимсэх табаны к³лµнэ, миинэ
µ³рэннин диэн биэрбиттэрэ. Кы´ын туркунан сылдьарга д³б³²нµк µ³рэммитэ. Онтон,
аны миинэн кірін баран, ата±а сиргэ тиийэ
сылдьарыттан эбитэ дуу, таба сиhин тоhутуом
диэн аhынарыттан эбитэ дуу, табыллыбакка,
кыккыраччы аккаастанан
кэбиспитэ. Акка холоотоххо, хайдах эрэ тµ³рэккэйэ,
эрэлэ суо±а да бэрдэ. Онон
мантан сай ын туркунан
сырыы бµтэн, аргыый а±ай
сатыы сылдьарыгар тии
йэр. Дьоно биир µксµн ол
да иhин, бэ±эhээ айа²²а
тардыллыахпыт диэн,
на±ылыччы хонон, малысалы дьаhайарыгар этээт,
ойдордохторо.
Аллараа хотоолго
тиийиитэ от-мас хойдон,
к³т³р-сµµрэр са²ата элбээтэ. Мантан кіспµт сирдэрэ
биир таба к³hµн кэри²э
эрэ хаалбыт буолуохтаах.
Маннаа±ы таба к³h³ дойду
к³hµттэн кылгас дииллэр,
онон дьонугар тиийэрэ
чугаhаата. Коля табатын
сиэппитинэн, кэнниттэн µрэр с³рµµн тыалга
к³м³л³´µннэрэн, иннин
диэки дьµккµйэн истэ.
Таас µрэх эмпэрэ сыырын µрдµгэр кэлиитэ, табата эмискэ
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хара±ын ³²µргэhинэн к³р³³т, кэннинэн
чугуру²наабытыгар уол соhуйан олоро
тµ´э сыста. Сэтии быатыттан тардыалыытардыалыы, туох буолбутун ситэ ³йд³³б³кк³
турда±ына, сыыр хааhыттан эмискэ сир
ньиргийиэр диэри ырдьыгынаабытынан,
к³хсµн тыаhа кµрдьµгµнээбитинэн аарыма
уот кыhыл эhэ сирэйэ бу мардьас гынна.
А±ыйахта ыстанаат, Коля иннигэр хоруйа
тµстэ, кµнµ-ыйы сабардыы икки кэлин ата±ар
турда уонна киhи кута-сµрэ ыстаныар диэри
ынырыктык часкыйда. Уол атыны саныы
испит санаалара чыпчылыйыах тµгэнэ быhа
ыстанна, маннык аарыма кыылга анамматах,
ындыытыгар укпут кыра саата туhата суо±ун
уонна быыс булан ылар да кыа±а суо±ун тута
³йд³³т³.
Алдьархай аа²наабытын билэн, ууга
тµспµт ки´и µрµ² кµн ³лл³йµгэр оттонмастан тарды´арыныы, хамсаабакка сыттахха
э´э тыыппатын ту´унан ханна эрэ истибитэ
со±отох быы´анар сырдык суоллуу кыламнаан ааста. Суох, кини ³йµн сµтэриэр диэри
куттаммата, онон тыыннаах
хаалар и´ин табыллар алба´ы
барытын туттуо±а... Ки´и
санаата аан дойдуга саамай
тµргэн дииллэр... Маннык
ыксаллаах, суо´ар кэм²э да
тµбэстэр, Коля аарыманы
кытта эт илиинэн эрийсэллэрин ту´унан сымыйакырдьык дой±охтору санаан,
то±о эрэ кы´ыйан кэллэ.
Ама да тылынан-³´µнэн
кыайа-хото туппуппут и´ин,
айыл±а маннык аарыма
кыыл ын кытта олимпиада да чемпиона киирсэрэ
саарбах. Боку²нуур боро²
ураа²хай толору кµµ´µгэруо±угар сылдьар хоту дойду му²ур ыраахтаа±ытын,
айыл±а а´ы²астаах кыылын, эт илиитинэн хайдах да кыайар кыа±а суох...
Арай... Коля, киhи-хара
буолар к³мµскэнэр суолум
бу эрэ хаалла диирдии, сэтии
быатын ыhыктаат, т³б³тµн
саба туттубутунан, тымныы бадараа²²а умса тµстэ.
Уhунунан аатырар бэйэтэ

проза
халаачык курдук кумуйуо±унан кумуйан, аан
дойдутуттан арахсар кэбин туона, хара±ын
бы´а симэн, тыыммакка да, ³лбµт киhилии
кирийэн сытта...
Кыыл, бастаан, охтон тµспµт киhиттэн
соhуйда. Тµ³рт атах буола тµhээт, таба кэнниттэн ойон иhэн, µрдµгэр хоруйа тµстэ.
Саба барыйан быhах курдук ты²ырахтардаах
баара±ай баппа±айынан уол истээх ыстаан
наах буутуттан бобо харбаан ылан, со±отохто,
тµµтэх от курдук чэпчэкитик ³р³ бырахта.
Коля, сымыhа±ын быhа ытырбытынан
салгы²²а эhиллээт, хаста да эргийбитинэн
дири² а²хай чалба±ар кµ³дэллэнэн тµстэ.
Ынырык ыарыыттан туймаара сытан, эhэ
дьаар сыттаах тыына кэтэ±эр биллибитигэр:
«Хамсаабатах эрэ киhи!» — диэн санаа кыламнаан ааста...
Ханна эрэ µ³дэн тµгэ±эр тимирэн иhэн,
т³б³тµн у²уо±а кырдыргыырын, ойо±осторо
тостон хачыгырыылларын истэн ааста уонна:
«Ыалдьыбата то±о муодатай?.. Арааhа, ³ллµм
быhыылаах?.. Хоту ³л³ кэлээхтээбит эбиппин...» — диэн эмиэ да дьиктиргии, эмиэ
да, быстахха былдьанан, олох µчµгэйин билбэккэ дьабыныгар к³т³н эрэриттэн бэйэтин
бэйэтэ аhына санаата... Кыыла турбут сµµнэ
эhэ бадараа²²а буккуллан сирэйэ-хара±а
к³стµбэт киhини баппа±айдарынан т³кµнµтэ
сылдьан охсуолаан, та²ас бµтэй хадьырыйталаан баран, хамсаабатын билэн, ыарахан
ындыыларыттан мас икки ардыгар и²нэн
м³хс³ турар таба диэки кµ³´элийдэ...
Оо, киhи барахсан! Оло±у² тухары элбэх да дэ²-оhол, была±айга былдьатыы кµµтээхтиир... Аныгы µйэ икки
атахтаах сайдыылаах адьыр±аларын кытта
тэ²²э эриспити² да±аны, аны айыл±а
аhы²астаах адьыр±атыгар тµбэhэн, быстахха
былдьанна±ы² то±о ба±ас абатай?! Дьыл±а
Хаан кырыы хара±ынан к³р³р³ то±о ба±ас
тыйыhай?! Ама, бу уйаара-кэйээрэ биллибэт улуу киэ² дуолга биир уол о±о оло±о
баппата±а то±о ба±ас сµрэй?!
Халанча Коля т³h³ ³р сыппытын билбэтэ, ³йд³н³н хара±ын аhан тулатын к³р³н
баран: «Хайа, тыыннаах эбиппин дуу?..»
— диэн эмиэ да итэ±эйбэккэ муодар±ыы,
эмиэ да олох олорорго эрэл µ³скээбититтэн
µ³рэ санаата. Чугаhынан адьыр±ата баара
биллибэт. Онтон, хамсанан иhэн, ынырык
ыарыыттан эмиэ ³йµн сµтэрдэ. Иккистээн
³йд³н³н кэлиитигэр кµнэ ар±аалаабыт ба23

дахтаах. Хоту дойдуга сааскы кµн тµµннэри
киирбэккэ µ³hэнэн эргийэ сылдьар. Онон
саба±алаатахха, лаппа киэhэрбит, халлаан да
с³рµµдµйбµтэ сµрдээх.
Кыыла ыарахан таhа±астаах табатын тэйиччи ситэн охторбут быhыылаах.
К³стµбэт. Этэ-сиинэ, быhытталанан, бµттэтэ
суох сааллан ыалдьар.
— Бэйэ эрэ, илиим-ата±ым бµтµн
быhыылаахтар. Тыыннаахпын дии... Дьонум
диэки айаннаан к³рд³хх³ хайда±ый?.. —
диэн, бэйэтин б³±³хсµтээри буолуо, нэhиилэ
са²а таhаарда.
Баайыы бэргэhэтин кэтэ сылдьар эбит
да±аны, т³б³тµн оройо уотунан умайар,
ойо±осторо кэйэн ыалдьаллар. У²а ата±ын
буутугар ыстаана хайдыбытынан кыа хаан
б³лµ³хсэ то²мут. Нµ³лµйэн ыалдьар ата±ын
тарбахтарын кыратык хамсатаары гыммыта,
сµµhµнэн иннэлэр буутуттан ата±ын т³б³тµгэр
диэри батары киирэргэ дылылар. Эмиэ ³йµн
сµтэрэ сыhан иґэн: «Маннык сыттахпына
хааным баран эбэтэр то²он ³л³бµн», — диэн
санаатыттан ³йд³н³рг³ дылы гынна. Илиилэрэ хамсыыр курдуктар...
Дойду уола туох баар кµµhµн мунньунан, хаан уонна бадараан буккуспут кирдээх
чалба±ар хам сыста то²мут та²аhын арааран,
арыый кураанах сиргэ, то±ус сорунанан да
буоллар, сыыллан та±ыста.
— Ыч-чыы, ычча! Тымныытыан... —
диэн, бабыгырыы-бабыгырыы, са²а аллайда.
Ити эрэн, тымныыга хаана бохсуллан,
элбэхтик тохтубата±ын сэрэйдэ. Хамсаммытыгар биирдэ у²а буута инчэйэн, та²ас бµтэй
хаана о±уолаата. Онуоха амырыын ыарыыттан
ынчыктыы-ынчыктыы, сиэбиттэн быа булан,
ыстаанын таhынан буутун ыга баанна. Сотору
хаана кэлэрэ тохтоото. Эчи, тохтон-тохтон
аччаабыт да быhыылаах... Бэлэhэ хатан утаппыта сµр... Ыксаан, мууhурбут кирдээх хаары
уобалаабытыгар хара±а кэм сырдаата. Оксиэ,
маннык сыыллан айаннаата±ына дьонугар
хаhан тиийэр?.. Ата±а, т³б³ті, ойо±оhо улаханнык эмсэ±элээбиттэр быhыылаах. Хайдах
эмэ балыыhа±а тиийэ охсубут ки´и!.. Ону
баара, тиийдэ±инэ да±аны, аныгы кытаанах
µйэ±э кини аайы сыаналаах вертолет кэлэн
быстыа дуо?.. Ки´и а²аара буолан, тыыннаах
хаалла±ына да±аны, киниэхэ кы´аллыах чугас айма±а бу орто дойдуга суох! Эрэйэ суох
манна сытан ³лбµтэ ордук буолаарай?..
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Коля ³лб³³р³н эрэр хара±ынан кµ³х
халлааны одуулуу сытан, киэ²ник-куо²нук
дайбаан, кыра±а ымыттыбакка, эмиэ баарыан
сарсыарда к³рбµтµн курдук, тус хоту к³т³н
иhэр хотойу к³р³ тµстэ. О±о эрдэ±иттэн
с³бµлµµр к³т³р³ кини оhоллонон сытарын
к³р³р курдук уонна: «Пахай да±аны, ити
аайы санаа² тµhэн сытар дуо? Эт-сиин
быстыытынаа±ар санаа тµhµµтэ ынырык.
Орто дойдуга ким кµµстээх санаалаах, ол
тыыннаах хаалар. Оло±у² ута±ын быhыма.
Инни² диэки дьµккµйэн ис!» — диирдии
улуутуйа к³т³н ааста.
Халанча о±о сылдьан с³бµлээн аахпыт Джек Лондон «Олоххо таптал» диэн
кэпсээнин санаан кэллэ. Суох, Коля! Эн

хайаан да±аны олох иhин тиhэ±эр тиийэ
охсуhуохтааххын. Сытан биэрии, бэриниигэ, бэйэни ³л³рµнµµгэ тэ²нээх... Сахаларга
былыр-былыргыттан бэйэ±э тиийинии ыар
буруй бы´ыытынан биллэр...
Эмискэ суор кыланна. Уол дьигис
гынна: «Сытан эрэ бэринэр табыллыбат!» —
дии санаат, ыарыытыттан сымыhа±ын быhа
ытырда уонна уhун, унньуктаах суолга турунна. Ким да±аны маннык ынырык, ыарахан
суолу тутуhан айанныы илигэ... Онтон кини
— Халанча диэн ааттаах алаас уола, айан
ныыр... Суох — кини тыын былдьаhыгар эрэ
сыыллан иhэр к³²д³й Халанча буолбатах...
Кини — олох ута±ын салгыахтаах хотойдор
дойдуларын модун санаалаах Хотойо...
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Ки´и µтµ³тэ ³лл³±µнэ ахтыллар...
лара элбээн истэ. Ол аайы ³й³-санаата
туймааран, тыына-быара бобулла²наан
барда. Биирдэ ³йд³³бµтэ, µ³дэн тµгэ±эр
хара ірбіх сабыылаах, сытыы хотуурдаах
³лµµ сибиэнэ обургу тимир кµрµчµ³гµнэн
т³б³тµн батары саайбытынан, кытыаста турар
уот кутаа±а со´он и´эр эбит. Оргуйа турар
сымалалаах хочуолу тула эккирэ´э сылдьар
атырдьахтаах абаа´ы айма±а ба±айылар кинини к³р³³т, µ³рэн аллараста´а тµстµлэр.
Уостарын-тиистэрин сыып-саап сотуннулар,
кэлэн-баран кµлµкµчµстµлэр. Јлµµ обургу
ха´ыытаппытынан, кини илиитин-ата±ын
то´уталаан, тырыта тыытан ыла-ыла, хочуолга быра±аттаан барда. Этин-сиинин ынырык
ыарыы хам тутта...
Бµтэ´игэр орулаппытынан, туйахтаах
ата±ынан тµ³´µттэн тэбинээт, т³б³тµн бы´а
тардан ылла уонна оргуйан бидилийэ турар сымалалаах хочуолга элиттэ. Хаанынан
ы´ыахтанар т³б³т³ хочуолга к³т³н и´эн, сабыллан и´эр халта´аларын быы´ынан кылатан к³рд³±µнэ, арай биир тэрилтэ±э µлэлиир
кэллиэгэлэрэ ыдьырыччы бу´ан сыталлар
эбит. Ааттаах ата´а Дайыыла, тыыннаах
эрдэ±инэ, µгµс ки´и хара±а и²нэр таллайбыт
улахан кулгаа±а кытарчы бу´ан, ³сс³ улаатан
тэллэх са±а тэллэйбитэ к³ст³н ааста... Оо,
онтон ол µ³лээннээ±э Бииктэр харахтара
буспут балык курдук туртайбытынан, арбайбыт баттахтаах т³б³т³ оргуйа турар сымала±а

Кини сылааґынан угуттуу куу´ар,
дьэп-дьэ²кир ыраас да ыраас ууга умуста.
Тулата барыта сырдыгынан сыдьаайар,
ча±ыллар, кµлµмµрдµµр... Бу ула±ата биллибэт, к³±³рµмтµйэн к³ст³р дьикти киэ²
дуолга ис-и´иттэн чэпчээн, илиилэрин к³т³н
и´эр курдук даллатан, холку бэйэлээхтик
устан истэ. Ол и´эн, м³´µµрэ долгуннарга
кµлµмµрдээн к³ст³р к³мµс хатырыктаах балыктары эккирэтэ оонньуур, эмиэ да дьикти
кэрэ сибэккилээх уу аннынаа±ы хонуулары
сэргии к³р³р. Ити курдук т³´³ ³р устубута
биллибэт, арай биирдэ ³йд³³т³±µнэ, аллара
тµстэр тµ´эн и´эр эбит. Тулата то±о эрэ уламулам тымныйан, болоорон барда. К³мµс
хатырыктаахтары салы²наах сыалы´арга
маарынныыр дµлµ² са±а хара балыктар
солбуйдулар. Кинилэр диэтэх дьон и²сэлээх
айахтарын аппаттылар, тымныы харахтарынан суптурута к³р³-к³р³, иннинэн-кэннинэн
устан сундулу²настылар.
Кини онтон этэ саласта, сиргэннэ... Јр³
тахсаары м³хс³ сатаата да±аны, т³тт³рµтµн,
илиитэ-ата±а кыа´ыланан, дьаакырдыы
аллара куугунаата. Ыам бырда±ын курдук
хойуутук устар хара балыктар, муус тымныы
салы²нарынан сыста²наан-аалы²наан,
тыынын-быарын хаайан бардылар. Т³´³н³н
тимирэн, дьуо±уран и´эр да, балыктара ³сс³
ынырыктыйан, сытыы тиистэнэ охсубут
айахтарын аппаппытынан хайыта ыстыыл
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к³ст³-к³ст³ кµ³рэйэр... Тыый, аны дьахталлары кытта бииргэ бу´ара тураллар эбит дуу...
Ити хайаларын эрэ µрµ², толору самыыта
кµ³рэйэн ааста?.. Оо, тугуй бу — ³лµµ кµнэ
µµннэ дуу?! Бээ-бээ, миигин эмиэ бу´араары
бырахтахтара! Абытаай! Аа-а, ³³-³...
Лµ³хэ будильник тыа´ыттан у´уктан,
орулаабытынан олоро тµстэ. Т³б³тµн хам
тутта олорон, харахтара кураана±ынан
сµµрэлээмэхтээт, хомуллубатах остуолга хатаммытыгар биирдэ дьиэтигэр баарын, тыыннаа±ын биллэ... Бэ±э´ээ²²и
быраа´ынньык содула т³б³тµн т³´³ да «тимир
кµрµчµ³гµнэн» хам ыллар, тыыннаа±ыттан
ха´ан да µ³рбэтэ±ин µ³рдэ. Кэбис, аллараа
дойдулара диэн ынырыга бэрт эбит... Јлµµ
сибиэнэ чугас да сылдьар бы´ыылаах ээ?..
Ол эрээри, бастакы «умсуута» µчµгэйэ бэрдэ... Эчи хаарыаны, ірµµ итинник, аллара
тµспэккэ, туох да кы´ал±ата суох к³²µл кµ³х
дуолга уста сылдьыбыт ки´и баар ини... Ону
баара, туох барыта кэмнээх-кэрдиистээх
буолан эрдэ±э...
Уол туран суунна-тараанна. Бµгµн тойоно
Сааба уонна Маайыс кэллэхтэринэ, т³р³³бµт
нэ´илиэктэригэр оскуолаларын µбµлµ³йµгэр
тахсыахтаахтар. Ыраах айа²²а барыан иннинэ
а´ыы о±уста±ына табыллар. Сааба обургу, ³рµтэ
сабыахтаан, эрдэ кэллэ±инэ да к³²µл. Арба,
бэ±э´ээ Бииктэр сатана уопсайыгар µчµгэйдик
хаалла ини. Дьахталлар кµннэрин кытаанахтык бэлиэтээбиттэр. А´ыан ба±алаах дьо²²о
бу кµн тірµіт курдук к³´µннэр да±аны, хата,
уолаттары² бэйэлэрэ эрэ мустан кэрэ а²аардар
тустарыгар уус-уран тост б³±³ эппиттэрэ. Бука,
µгµс ааттара ааттаммыт дьахталлар барахсаттар
иэдэстэрэ итийдэ±э... Онтон кэлин хайдах
арахсыбыттарын, дьиэтигэр кэлбитин тугу да
³йд³³б³т. Чэ, барыта этэ²²э ини... Иэдээн барыта дьахтартан тахсар дииллэр, оттон бэ±э´ээ
этэ²²э биир да дьахтары кытта алтыспатахпыт,
баара суо±а ааттара эрэ ааттаммыттара, ´э-´э...
К³р, хата, бµгµн тугу барытын мэлдьэ´эрдии,
тµµлµн а²аарыгар к³стµбµт кэрэ дойдутун курдук, сырылатан-сырбатан, сааскылыы ча±ылхай
кµн да кµн тыкпыт.
Лµ³хэ т³б³тµн тымныы уунан суунан
арыый дьэгдьийдэ уонна хобордоо±ун туппутунан тугу астанарын толкуйдуу турда±ына,
аанын то²суйан дабдыгыраттылар. Ойон
тиийэн аспыта, сэрэйбит сэрэх, Сааба обургу
уонна Маайыс кэлэн, кинини к³р³н, то±о эрэ
дьиксиммиттии чугуру²на´а тураллар.
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— Хайа, эрдэ кэллигит дуу? Туох буолан
чугуру²настыгыт? Мин а´ыы да иликпин
ээ, сымыыт бу´ара охсобун дуо? — Лµ³хэ,
хобордоо±ун ы´ыктыбакка сылдьан, тойонун
уонна Маайы´ы дьиэтигэр киллэрэн и´эн
ыйытта.
— Суох, суох! Хата, тыыннаах эбиккин
дии... Ку´а±ан сура±ы и´иттибит! — Сааба
ыксаабыт куола´ынан хабыгырайда.
— Эс... — Лµ³хэ, со´уйан, хобордоо±ун
ханна гыныан билиминэ эргим-ургум тута
турда.
— Кырдьык, кырдьык, — Маайыс тойонун кэнниттэн туран чи²этээччи буолла.
— Бай, туох сура±ый?
— Сарсыарда дьиэбэр тэрилтэ±ит
ки´итэ ³лл³ диэн тіліпµіннээтилэр...
— Тыый... — мµччµ тутуллубут хобордоох тыа´а ³р³ ла²кыныы тµстэ.
Ол кэнниттэн ки´и кутун-сµрµн бат
тыыр чуумпута саба бµрµµкээтэ. Бэл саас
кы кµн сырдык сарда²алара кыара±ас
тµннµгµнэн кутуллара тохтоон, дьиэ и´э
хара²аран ылла.
— Кимий? Хайдах? — Леха кэ´иэ±ирбит
куола´ынан ыган та´аарда.
Тµµлэ илэ кэлэн, итирэн охто сытар
Бииктэр уонна Дайыыла к³ст³н кэллилэр.
Бииргэ а´аан баран, дьэ, иэдээн... Јлµµ сибиэнин сытыган сыта кытта биллэргэ дылы
гынна.
— Биллибэт! Ким ³лбµтµн эппэтилэр!
— Эс, хайдах оннугуй? — Лµ³хэ, чэпчээбиттии, умса тµ´эрбит хобордоо±ун ылан
и´эн хардарда.
— Кырдьык, кырдьык. Миитээ эрийбитэ, чуолкай э´иги тэрилтэ±ит ки´итэ ³лбµт
диир. Миитээ сымыйалаабатын билэ±ин
уонна ку´а±ан сурах ха´ан да сымыйа буол
бат! Бэ±э´ээ уолаттары кытта хаска диэри
а´аабыккытый? Туох буолбутай? — Сааба
куола´а кытаатан ылла.
— Суох, улахан а´аа´ын суо±а. Мин
с³пк³ кэлбитим. Кырдьык, Бииктэр хотторбут этэ. Кыы´ырсыы да, туту´уу да суох
курдуга. — Лµ³хэ куола´а титирэстээн ылла
уонна сирэйин-хара±ын туттумахтаата. — Бу,
баас-µµт суох!
— Оччо±уна Бииктэр хотуотугар харда±а,
— Сааба бы´а баттаата.
— Кырдьык, кырдьык оннук эбит, —
Маайыс тойонун кэнниттэн тµ´эристэ.
Чочумча са²а-и²э мэлийдэ. Ґ´µ³ннэрин

проза
суох сыбдыйан аа´ан истэхтэринэ, эмээхсиннэрэ, а²аар хара±ын кылатан к³р³-к³р³, ³р³
хобдьооро тµстэ:
— Тукаларыам, кимиэхэ кэллигит? Били
тойо²²о кэлбит буоллаххытына, бэ±э´ээ²²и
кэнниттэн то´ун ылан сытар ини...
Аа´ан и´ээччилэр со´уйан хорус
гына тµстµлэр. Барытын ³йдµµрдµµ бэйэбэйэлэрин утарыта к³рµстµлэр уонна санньылыспытынан, ыарахан та´а±а´ы сµгэн
и´эрдии, атахтарын аат эрэ харата со´он,
дьиэ±э киирдилэр. Ол да и´ин µідэн эмээх
синэ, кырдьа±ас суор, барытын билэн
олордо±о...
Хара²а к³рµдµ³рµнэн харбыала´ан
тиийэн, соруктаах ааннарын буллулар. Чочумча и´иллээн турдулар эрээри, куттаммыт
санааларыгар ки´и дьиксинэр чу²кунуур
чуумпутуттан ураты туох да суох. Ааннарын
тардан к³рбµттэрэ — хатаа´ыннаах. Онон
сэрэммиттии оргууй то²суйдулар. Балайда
табыгыраттылар эрээри, и´ирдьэ туох да
хамсаа´ын баар сибикитэ биллибэтэ. Хоруоп
и´ин курдук хара²а уонна уу чуумпу...
Ити туран, то²суйааччыларга араас санаа барыта киирдэ. Дьонноро кэлэн, и´иттэн
хатаннахтара дуу? Оччо±о то±о аспаттар?
Итиччэ то²сууру инчэ±эй эттээх, илэ сылдьар
ки´и истиэхтээх этэ! Хайдах хайда±ый? Аны
и´ирдьэ уу чуумпу? Ки´илэрэ анараа дойдуга
барбыт буолла±ына, ааннарын, бука, хатаныа
суохтаахтар ини?.. Милииссийэлэр хатаан
барыахтарын, хатаа´ына и´иттэн дии...
Та´ырдьаа²Іылар то²суурдара улам
улаатан барда. Кэнникинэн атахтарынан
кытта тµ´µ³лээн лµ²сµйдµлэр. Арай, ол турдахтарына, и´ирдьэ ки´и ы²ыранна уонна
со±отохто:
— Туох буолбут суоластаргытый! — диэн
бэркэ билэр хойуу куоластара ордоотоото.
Саабалаах Лµ³хэ со´уйан чохчос гыннылар, ки´и эрэ буоллаллар, тылларыттан
маттылар. Онтон т³т³л³ суох µрµт-µ³´э:
— Бииктээр, Бииктэр, эн дуо? Бу
— би´иги, би´иги... Тыыннааххын дуо?
Аа²²ын а´а о±ус! — дэ´эн, µ³рэн хобдьооро
тµстµлэр.
И´ирдьэ тимир орон куру´уната кыычыгыраата уонна тыастаах атах тыа´а
ли´иргэйдээн кэлэн, аан хатыырын т³л³
о±уста. Би´иги дьоммут хара²а к³рµдµ³рдээ±эр
арыый сырдык хоско Бииктэрдэрин батта±а
арбайан турарын аанньаллаа±ар да кµндµтµк
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хара±ар кыра уопсай хоско со±ото±ун олорор
Бииктэр эрэйдээх быстах ³лµµтэ к³ст³н
ааста. Јлµµ сибиэнэ бу сырыыга Бииктэр
му²наах оло±ун ылбыта чуолкай эбит.
Му²ун эттэххэ, доруобуйата а´аах этэ. Хайа,
уонна б³ппµрµ³скэтин умуруорбат табахсыт
дьаарайа. Онон, ку´а±анын таллахха, таба±ын
уоппутунан утуйда±ына да к³²µл ки´и... Туох
барыта тахсыан с³п...
— Бээрэ, венокпутун хантан ылабытый? Быраа´ынньык ³р³бµллэрэ ээ... уонна
дьу´уурустубаны олохтуохха наада, — тойон
³лбµт ки´ини атаарыы сиэрин-туомун хайдах
дьа´айыахтаа±ын толкуйдуу о±уста. — Чэ, туруохпут дуо! Барыахха! Аара чаа´ынайдартан
венок атыыла´ыахпыт.
Лµ³хэ буруйдаах курдук туттан, хапсабар хо´угар та²наары ойдо. Кыл тыынынан ырбаахытын тимэхтэнэ-тимэхтэнэ
тахсыбытыгар тойоно биир и´ит кы´ылы
туттаран кэбистэ:
— Мэ, астыы о±ус эрэ! Биирдии
µрµµмпэни стресс уста, кыратык абырахтана таарыйа и´иэххэ. Аны кэлэн, туохха
ыксаан!
***
Тэрилтэ массыыната сааскылыы халтархай суолунан айаннаан, Бииктэр дьиэтигэр
чуга´аата. Сааба инники олбохтон эргийээргийэ:
— Дьонугар биллэрэ охсуохха наада.
Леха, эн, билэр ки´и, бэйэ² т³л³пµ³ннээр
эрэ, — диэтэ.
— Биллэрэн эрдэ±им... Т³´³ эрэ айманаллар... — Леха са²а атыыласпыт веноктарын аты²ыраабыттыы к³р³-к³р³, — ба±ар,
кини буолбата±а буолуо... — эрэ²кэдийэрдии
симиктик хоруйдаата.
— Суох, суох! Киниттэн атын, ама, ким
буолуой? Со±отох олорор ки´ини итирдибиккит туох аанньанан тахсыай! — Сааба
ки´итин ³т³рµ-батары к³р³ олорон бы´а
биэрдэ.
Массыына дьиэ та´ыгар хорус гынна.
— Чэ, бастаан, иккиэн киириэххэ, веногу билигин тыытыма, — тойон дьа´айда.
Дьиэ та´ыгар туох да сµпсµлгэн баара к³стµбэт. Арай та²хаччы кырдьыбыт
эмээхсин, хаппыыста курдук, бытырыыс
та²а´ынан хаттанан, торуоскатыгар ³й³н³н,
туох да кы´ал±ата суох сааскы кµ²²э сыламныы олорор. Уолаттар кини та´ынан тыа´а
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манньыйа к³рдµлэр уонна, бэйэ-бэйэлэригэр
µтµрµ´эн кыбылла-кыбылла, то±о сууллан
киирдилэр. Киирээт уйадыйан:
— Бииктэр, тыыннаа±ы² µчµгэй да±аны!
— дии-дии, ки´илэрин кууспа±алаан бардылар.
— Айакка, туох буоллугут?! Бэйэм да
³л³рт³р³ сытар ки´ини майаачылаама², —
Бииктэр, хара±ын ири²этин сотто-сотто,
дьонуттан сирэйин куоттара сатыы туран
кыы´ырыахча.
Дьоно онно эрэ уоскуйан, кµлэ-кµлэ
тахсыбыт быґыыны бы´ыта-орута кэпсээтилэр.
— Оччо±о ким ³лбµтµй? — диэн аны
Бииктэр туруору ыйыппытыгар кµлсэ тураач
чылар со±отохто уоска бэрдэрдилэр.
Кырдьык да±аны, ити ыйытыы аны
кµµппэтэх ³ттµлэриттэн кµ³рэйэн, ³лµµ
сибиэнэ син биир кинилэр ортолоругар
кµлµ²нµµрэ илэ бааччы к³´µннэ. Бу кµн кини
илиитигэр киирбэтэх µс тыыннаах уоланнар
µ³рµ³хтэрин да, хомойуохтарын да билбэккэ
турдулар. Кинилэр дьо±ус тэрилтэлэриттэн
³лµµ хайаларын эрэ оло±ун ылбыт... Эргиир
кыччаан и´эр... Онно бастакы хандьыдаатынан бэ±э´ээ²²и чалбара² кыттыылаа±а,
сµрэ±инэн чахчы м³лт³х Дайыыла сордоох
эбит. «Оо, барахсан, кµлэн-µ³рэн, бэрт ки´и
этэ...» диэн µ´µ³н биир санаалаах турдулар.
Сааба: «Дайыыла бокуонньук, т³´³
да арыый а´ары со±ус «а´ыырын» и´ин,
µлэтигэр-хамна´ыгар бэрт бµгµрµ этэ. Ки´и
эттэ±инэ, барытын тµргэн-тар±ан ба±айытык
толоро охсон кэби´ээхтиирэ. Ґнµрµµн бос
туой да±аны быыгабар биэрбиппин... Эр дьон
барахсаттар бары да±аны «а´ыыллар» ини.
Та²ара кылгас µйэлээ±ин билэн, хада±алаан
а´ата сатаабытын ³йд³³б³т³хпµн...»
Лµ³хэ: «Дайыыла бокуонньук, чахчы,
ки´и ки´итэ этэ. Кини курдук чугас ата´ымдо±орум суох. Оо, барахсан кµлэн-µ³рэн
сэ´эргээн барда±ына, ки´и эрэ кутун тутара.
Аны арыгыны буларын о±оккото! Хайа да
кµн син биир булбута эрэ баар. Хайдахтаах
да ки´ини кутугунатан, эрийэн ылан тэйэр
эрэт этэ. Тыый, аны уйарын о±оккото! Хара
сарсыардаттан да истэ±инэ син биир µлэтин
µлэлээбитэ эрэ баар. Ону баара, ити кылгас
дьыл±аланыах быатыгар, быыгабар биэрэн сиэ
тэхтэрэ. Бэ±э´ээ ол и´ин быыгабар биэрбиттэрин бэркэ с³бµлээбэт курдук са²аран эрэрэ.
Јсс³ булан и´иэххэ диир этэ. Ол кэнниттэн
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Дайыыла му²наах халтархай хайы´арын ханна эрэ хайы´ыннарбытын б³´µ³лэк хайа эрэ
муннугар ³лµµтэ обургу ситтэ±э!»
Бииктэр: «Дайыыла бокуонньук, ама
да буолтун и´ин, ку´а±ана суох ки´и
этэ. Т³´³ да киэптиир курдугун и´ин,
сырдык санаалаа±а. Мэлдьи иэс ылан баран биэрбэтэ±ин и´ин, арыгы булла±ына
к³²³мм³кк³ бэрсэрэ. Ґнµрµµн уон солкуобайы иэс ылан баран биэрбэтэ±эр таах
са²араммын... Маны билбитим буоллар...
Оо, кэргэнэ, о±олоро т³´³ эрэ буорайдылар! Би´иги µрдµбµтµгэр тµ´эллэрэ чахчы.
Бэ±э´ээ таах-сибиэ «кистэлэ²» арыгыбын
та´ааран... Онтон атын «собуоттаммакка»
эрдэ тар±а´ыахтаах этилэр...»
— Лµ³хэ, ыл, били аспытын тобо±олоон
кэби´иэххэ! Аны кэлэн, туохха чымаадыс
таан! «Сэрии толоонуттан» ³сс³ биир
«тыыннаах хаалбыт» ки´ибит доруобуйатын
эмтээн к³рµ³ххэ! Кµтµр ³ст³³х сирэйэ-хара±а
б³ч³±µрэн тµ´эн, билигин да бэттэх кэлэ
илик... — Сааба аны Бииктэрэ тыыннаа±ын
µгэргээтэ.
— Ээ, ээ! Кэргэннээх дьон оннугар
со±отох, сулумах ки´и ³лµ³хтээ±им ордук
б³±³ буолла±а! А´ыйан ытыыр кэргэн, о±о
суох! Онон ³лл³хпµнэ да±аны кыґал±а кыччыгый... Били Сталин о±онньор «нет человека, нет проблем» дииригэр дылы.
— Кэбис, кэбис, Бииктэр! Бу ыксалга,
иэдээ²²э ону-маны са²арыма! Ыл, хата,
абырах кутар и´иттэргин а±ал, — Лµ³хэ хоон
ньуттан ордубут кы´ылын хостоото.
Уолаттар арыгыларын ыстакааннарга кутуннулар, µ³рэнэн хаалбычча охсу´уннараары
дугду²на´ан и´эн, сирэй-сирэйдэрин
к³рс³ тµстµлэр. Онтон ³лµµ сибиэниттэн
этэ²²э куоппуппут и´ин диирдии, тугу эрэ
ботугура´ан баран, хантас гыннаран кэбис
тилэр.
— Дьэ, кыайардар, бэ±э´ээ иэдээн
б³±³нµ о²орбуккут! Туох эмэ криминаллаах
буолла±ына, милииссийэлэнэрбит чуолкай.
Онон аны испэккит, — тойон уолаттарыгар
муос-таас курдук эттэ.
Ити кэм²э бору²уй хос аана аргыый
а´ыллан хаахынаата. Уолаттар со´уйан, эмиэ
чохчос гына тµстµлэр. Ки´и бэрдэ Бииктэрдэрэ, батта±а бураллыар диэри илгистээт,
дьиэлээх киэбинэн уруттаата:
— ¤уу, кимий!.. — диэн ыган та´ааран
ордоотоото.
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бииргэ а´аспыт, билэр уолаттара бааллар. Олору кэпсэтэрбит дуу? Ханныгын да
и´ин, до±отторо, онон кыра со±ус харчыга
кы´аллан ха´ыахтара.
— Эс, ол харчыны хары´ыйыахпыт дуо!
Хаалары лахсыйыма²! Ыл, Маайыс, µчµгэй
буочардаах ки´и, ити венок лиэнтэтигэр бу
фломастерынан «Дайыыла, µйэ-саас тухары
у´уктубат уугунан сымна±астык утуй!» диэн
суруйа о±ус. Кэннигэр тэрилтэ² аатын умнума. Бастаан, Лµ³хэ би´икки киириэхпит.
Бииктэр, эн, кэргэниттэн наар м³±µллэр
ки´и, хойутуу киирээр. Бэйэтэ нэ´иилэ сылдьар ки´ини эрдэ ньиэрбинэйдэтэн иэдээни
та´аарыаххыт!
Сааба, тойон киэбин сµтэримээри, бартыбыалын кыбыммытынан, венок тутуурдаах
Лµ³хэни баты´ыннарбытынан, этээстээх
дьиэ±э хаамта. Иккис этээскэ тахсан и´эн,
ки´итигэр сибигинэйдэ:
— Доо, киирии-тахсыы то±о эрэ суох. Ити
массыыналар атын дьо²²о кэлбэтилэр ини?..
— Суох, ол ³лбµттээх дьон то±о да
киирэ-тахса кµµлэйдии хаамсыахтарай?
Дьиэ±э ч³к³ олордохторо дии!
Уолаттар, итинник сибигинэ´э-сиби
гинэ´э, тиийиэхтээх ааннарыгар тиийдилэр.
Санааларыгар кириэстэнэн баран, ааннарын анньан к³рбµттэрэ — хатаа´ыннаах.
Эмиэ ³йд³³б³кк³ утарыта к³рµстµлэр.
Јлбµттээхтэр хатаналларын ту´унан истэ
иликтэр этэ эрээри, тэ²нэ´иэхтэрэ дуо,
чуумпуну аймаабатарбыт диэбиттии, топтоп гына то²суйдулар. Бу сырыыга ону эрэ
кµµтэн турбуттуу, ааннара тута сэгэс гынна
уонна б³х то±ор биэдэрэтин туппут Дайыыла,
мунна кытарбытынан, уба±ас бытыга тойтойбутунан, бу мылайа тµстэ. Би´иги дьоммут
³мµрэн ха´ыыта´а тµстµлэр.
Онуоха Дайыылалара, туох да буол
бата±ыныы, тарба±ын уо´угар да±айаат:
— Тс-сс, кэргэним утуйа сытар! Абырах
баар дуо? — диэтэ±э µ´µ.
Уолаттар санныларыттан ыарахан сµгэ´эри тµ´эрэн, дьэ, «´уу!» гына
тµстµлэр. Ордук буруйдана сылдьар Лµ³хэ
µ³рээхтээтэ:
— Сатана уола тыыннаах эбит дуу!
«Абырах баар дуо» диэбитэ бу минньигэ´ин
к³р! Баар б³±³, тыыннаах буоллахха, абыра±ы
ба±ас булуохпут! — дии-дии, уйадыйан ылла,
µ³рµµтµн омунугар веногун ки´итин моонньугар кэтэрдэ быра±ан кууспа±алаата.
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Онуоха хара²аттан бэрт симиктик:
— Мин, мин, Маайыспын! — диэн са²а
и´илиннэ. — Бииктэр баар эбит дии!
— Баар, баар! Ээ, Маайыстаахпытын
умнубут эбиппит. Чэ, Бииктэр! Бу ыксалга
сытыа² дуо! Та²на о±ус! Тэрилтэ бµттµµн
иэдээнэ! Аны ки´илэрин дьа´айбатахтар
диэн тыл-³с барыа! Дайыыла му²наахха
барарбытыгар тиийэбит!
— Оо, кэргэнэ т³´³ эрэ айдаарар!..
— Хайыахпытый! А´аппыт буруйдаах
дьон барарбытыгар эрэ тиийэбит! Хата,
венокпут лиэнтэтигэр ааты эрдэ суруйтарбатахпыт ордук эбит.
— Ок-сиэ, мин аатым суруллуохтаах
этэ дуо?!
— Эн, эн! Маннык иэдээнтэн тыыннаах хаалбыт ки´и, чахчыта, у´ун µйэлэнэр
инигин!
***
Сааскы ча±ылхай кµн, ³лµµ илдьитин
эккирэтэр массыына±а эрэ кы´аммакка,
олох сырдык сарда²аларын орто дойдуга
кутар да кутар. Тула барыта кµн уотуттан
кµлµмµрдµµр-ча±ыллар, µ³рэр-к³т³р. Арай
би´иги эрэ дьоммут ыар санаа±а баттатан
кµлµгµрэн и´эллэр.
— Хайа, доо, Дайыыла дьиэтин та´ыгар
массыына б³±³ то±уоруспут дуу?.. Оо,
араа´а, ки´ибит кырдьык бараахтаабыт
бы´ыылаах!
— Нэ´илиэктэн аймахтара кэллэхтэрэ...
— Иэдээн! Кэргэнэ би´игини т³´³ эрэ
м³±³н кµлµбµрэтэр. Онноо±ор Дайыылата
тыыннаах эрдэ±инэ тутан сиэри гынара...
— Буруйдаах дьон тулуйаргытыгар эрэ
тиийэ±ит! Хара сордоохтору а´ары а´аама²
дии сатыырбын истибэтэххит ити баар!
— Эс, эн тэ²²э аса´ар эти² дии!
Ха´ан и´имэ² диэбиккиний? Хата, абырахта
а±алы² диэн ма±а´ыы²²а сµµрдээччи ким
этэй?
— Чэ, аны кэлэн, ону-маны ха´ыспыта
буолан, буруйдаа±ы була сатыы олорума²!
Бµгµн тэрилтэ µлэ´иттэрэ бары бокуонньукка дьу´уурустуба±а тµµннэри турабыт. Туохха
эмэ наадыйдахтарына, к³рд³³т³хт³рµнэ булан
биэрэбит. Буорун µлэтигэр биригээдэни кэпсэтэрбит дуу? Хоруобун, бука, эмиэ би´иги
сакаастыыр инибит? Дьонугар, аймахтарыгар
найылаамыахха наада.
— Буорун µлэтигэр Дайыыла элбэхтэ
28

проза
Дайыыла, олимпиада±а кыайбыт чем
пионнуу «лавр» веногу кэтэн туран, бастаан
утаа дьонугар ба´ыйтаран, тугу да са²арар
кыа±а суох турда. Онтон венокка туох суруллубутун к³р³³т, кинини «³л³рбµттэрин»
сэрэйдэ.
— Дайыылаа, ким кэллээ-э? — и´ирдьэ
хостон ситэ у´уктубатах дьахтар куола´а
унаарыйда.
— Біх то±о та±ыстыам, — диэт, кэргэнэ,
бу дьаабыны биллэ±инэ, букатын буорайарын
сэрэйэн, Дайыыла веногун устар бокуойа
да суох, б³х то±ор биэдэрэтин туппутунан,
дьонун та´ырдьа µтµрµйдэ уонна аанын саба
баттаата.
Ґ³рµµ чараас кынатыгар уйдарбыт эр
бэртэрэ хараІа дьиэттэн хара²аччылыы
тыа´а суох к³т³н тахсыбыттыы сананнылар
эрээри, ыаллар ити дьолунан туолбут атахтар эти²нии лµ´µгµрэ´иилэрин «³р³бµл
да кµн сынньаппаттар!» диэн ха´ыынан
до±у´уоллаабыттара и´илиннэ.
Та´ырдьа массыына±а кµµтэн олорор
Бииктэрдээх Маайыс, веногун моонньугар
кэппит, б³х то±ор биэдэрэтин туппут, ыксаабыт сирэйдээх Дайыыланы к³р³³т, айах
тарын аллаччы аттылар. Уолаттар сµµрэн
тигинэ´эн кэлээт, массыына±а то±о кутуллан
киирдилэр:
— Кытаат, собуоттуу о±ус, эмээхсин
тахсыа, бардыбыт-бардыбыт! — дэ´эн, суоппардарын ыгылытан ха´ыытастылар.
Массыына кµ³х буруону унаарытан,
суол ортотугар чоро² со±отох сайыспыттыы турар б³х то±ор биэдэрэни хаалларан,
µ³рбµт-к³ппµт дьону и²нэл-та²нал тµ´эрэн,
тµннµктэригэр кµн сырдык ча±ылын оонньоппутунан илин диэки ыстаннарда...
***
— Таак, тэрилтэбит іссі биир тутаах
µлэ´итэ тыыннаах эбит, — Сааба Дайыыла
тыыннаа±ыттан астынарын биллэрдэ.
Тойон, бука, тэрилтэ±э тахсыбыт ³лµµ
арыгыны кытта ситимэ суо±уттан ордук µ³рдэ
бадахтаах.
— Айыкка! Абырахтана охсубут ки´и!
— «тыыннаах бокуонньуктара» бу барыта
тµµл буолбата±ын, кини дьи²нээх олоххо
баарын, кыратык да уларыйбата±ын илэ
бааччы к³рд³р³н, аны бэйэтин «быраабын»
туруоруста.
— Абырах диэн мелочи жизни! Тыын
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наах буоллахха, барыта баар буолуо. Тэрилтэ±э
барыахха, онно салгыы тугу гынарбытын толкуйдуохпут, — тойон дьа´айда.
— Ээ, дьоппуон баара! Хата, тыыннаах
эрдэххинэ, уон солкуобайбын биэрээр эрэ,
— Бииктэр иэ´ин син биир умнубатах, мантан антах кыттыґыы-бырахсыы кыґал±ата
кµірэйиэ турда±а.
— Хайа, доо, ³л³н баран тиллибит
ки´ини итинник к³рс³±µн дуо? Былыргыны былыт саппыта. Ол анараа дойду оло±ун
билбэппин. Мин билигин са²а ки´ибин, —
Дайыылалара, быґыыны-майгыны ту´анан,
тµ³´µн м³т³ппµтµгэр Маайыстара дьоллоохтук кµлэн сы´ыгыраата.
Тэрилтэ±э тиийэн, ³лµµттэн халты
харбаппыт дьон, веноктарын тула олорон,
салгыы сµбэлэстилэр.
— Чэ, кэбис, аны ыалларынан сылдьан
кэрийимиэххэ! Туох гынаары тіліпµін диэн
баарый? Бастаан кимнээххэ эрийэбит?
— Араа´а, бухгалтер Хаача±а эрийэрбит
дуу? Доруобуйата м³лт³х этэ дии!
— Ээ, кырдьык, кини буолуон с³п! Бы
йыл хаста да больничнай ылла дии...
— Маайыс, дьахтар ки´и, дьахтарга эн
эрийэн к³р!
— Кэбис, кэбис! Туох диэн ыйытыахпыный? Ама, Хаача тыыннааххын дуо диир
сµрµкэтэ бэрт! Кыы´ырымта±айын бары
бэркэ билэ±ит!
— Ол ³лбµт ки´и кыы´ырар дуо?
— Аньыы да±аны, ону-маны са²аран!
Оттон билбэтэх курдук туттан кэпсэт. Ким
эмэ ылла±ына, Хаача баар дуо диэн ыйытаар,
бэйэтэ ылла±ына тыыннаа±а дьэп-дьэІкэ
буолла±а! Чэ, мэ, эрийдим, кэпсэтэ о±ус...
Маайыс тіліпµін туруупкатын ылан,
у´ун-у´уннук ы²ыран дыыгыныырын долгуйа и´иллии турда. Атыттар да кµлбµттэрэсалбыттара уунан сууйбуттуу тута суй
гынна. Бу с³кµµндэлэргэ Хаача дьыл±ата
бы´аарылларын ³йд³³н, бары са²ата суох,
бµтµннµµ кулгаах-харах буолан турдулар.
Маайыс, кµµтэн, таастыы ньимийдэр ньимийэн иґэр сирэйин кірін, ілµµ сибиэнин
тыйыс тыына Хаача барахсан µрµ² тыынын
µрдµнэн сабардаабытын сµрэхтэринэнбыардарынан бµк сэрэйэн бардылар.
Сааба: «Хаача барахсан, ама да ааспытын и´ин, тэрилтэни тутан-хабан олорбута.
Кимтэн да толлубакка барыларын са²арарын,
бэл кинини кытта м³хпµтµн и´ин, µлэтигэр
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— Кырдьык да±аны, хаалбыт дьо²²о
шанстара кыччаан и´эр!
— Кутталлаах-сэрэхтээх икки эрэ
ки´и хаалла. Ыл, Маайыс, уопутурбут
ки´и, эрийэн билэ о±ус! Ха´аа²²а диэри
таабырынна´а туруохпутуй!
— Бастаан, кимиэхэ эрийэбин? Ньукулайга дуу, Маабыра±а дуу?
— Чэ, Маабыра±а эрий! Тыыннаах
буолла±ына, сир тµннµгэ буолла±а! Ким
³лбµтµн, хата, билэн олорор ини!
Маайыс хап-сабар эрийэн куугунатта.
Эмиэ ки´и дьыл±ата бы´аарыллар тµгэнэ
µµннэ. Ол икки ардыгар мустан турар дьон
Маабыра барахсаны манньыйа-санньыйа
ахтан-санаан ыллылар. Тэрилтэлэрин баар
суох тутаах µлэ´иттэрэ этэ... Кэпсэтиитэ
кыайыылаа±ынан, ыпсарыылаа±ынан чугас эргин ки´и тэ²нэспэт ки´итэ. Аны
сайа±а´ын о±оккото. М³хт³±µнэ да±аны, кыра
о±ону атаахтатар курдук тахсара. Оо, ама да
ааспытын и´ин, ки´и кэрэмэ´э этэ...
— Алло, алло! Хайа то±о са²арбаккыт!
— туруупкаттан иґиллибит саІа барыларыгар да былыта суох ыраас халлаантан этиІ
сатараабытыныы соґуччу буолла.
Хата, «уопуттаах» киґилэрэ ким-хайа
иннинэ ійдіні охсон:
— Ээ, Маабыра, дорообо! Баар эбиккин
дии... Бу мин, Маайыспын! Маайыспын!
Туох сонуннааххын? Сонун-сонун? — диэн
кутан-симэн барда.
— Туох да суох, арай ыаллыы тэрилтэбит са²а µлэ±э киирбит уолларын а±ата атын
улууска ³лбµт µ´µ... Тэрилтэбит аатыттан
ха´ыакка кутур±ан сурук биэрэрбит буолуо.
Ханныгын да и´ин биир хонтуора±а, дьиэ±э
µлэлиибит...
— Онтон венок ылабыт дуо? — Маа
йыс, толкуйдаа±ын толкуйдаах, аны атыыласпыт веноктарын ту´а±а та´аараары
токкооло´ооччу буолла.
— Эс, атын улууска к³мµллэр ки´иэхэ
ылбат инибит. Бээрэ, сарсыардаттан тойоммутугар Сааба±а, эйиэхэ эрийэбин да ылбаккыт. Ханна сылдьар дьо²²утуй?
— Оттон Ньукулайга эрийбити² дуо?
— Эрийэн...
— Ха´ан эрийбиккиний?
— Бу соторутаа±ыта.
— Оо, чэ, бэрт эбит!
— Туох бэрдин этэ±ин?
— Суох, суох, манна са²арабын. Чэ,

чахчы кыґаллара. Арба, кыбартаал отчуотун
о²оруохтаа±а, аны хайаларынан ситэртэрэбин?.. Бээ, бээ, кини оннугар кими µлэ±э булабын?! Сыл тахсан и´эн, дьэ, мо´уок, до±ор...»
Маайыс: «Оо, Хаача барахсан эдьии
йим тэ²э этэ! Ґлэбэр ірµµ сµбэлии-амалыы
сылдьаахтыыра. А²аардас хамнаспын кини
туруорсуутунан µрдэппиттэрин и´ин махталым улахан. Сыл аайы о±уруот а´а уонна
сибэкки µµннэрэргэ µнµгэс б³±³нµ ыларым.
Быйыл, дьэ, кимтэн ылабыный?..»
Лµ³хэ: «Хаача эдьиийбит, т³´³ да элбэхтэ м³хпµтµн, ха´ыытаабытын и´ин, ки´и
ки´итэ этэ. Ити олорор дьиэбин кини кэпсэтэн булбута дии. Аны оттук маспын тэрилтэ
суотугар т³л³ппµтµн да ылан к³р. Хамнаспытын ха´ан да хойутаппакка кэмигэр о²оро
охсон бэрдэрэрин о±оккото...»
Бииктэр: «Эдьиий Хаача, кытаанах курдугун и´ин, майгыта и²э-дьа²а суох к³н³
этэ. Кырдьыгы ха´ан ба±арар сирэйгэ этэр
кыахтаа±а. Хамнаспын кэлэр ыйтан улаатыннарыах курдук эппитэ, ити баар дии...»
Дайыыла: «Эдьиийбит Хаача курдук эр
дьону ³йдµµр дьахтар, бука, суо±а буолуо?!
К³р, µлэлээбитим тухары арыгы и´эн баран,
µлэбэр балачча элбэхтэ киниэхэ тµбэстим
эрээри, сирэйбэр утарытынан эрэ м³±³р
уонна тойо²²о, бэл атын µлэ´иттэргэ, кэпсээбэт. Барахсан µтµ³ ки´и этэ. Кэргэним
миигин итинник ³йдµµрэ буоллар...»
Кэмниэ кэнэ±эс дьон санаатын ситимин
бы´ан, Дьыл±а Хаан ким эрэ илиитинэн
туруупканы ылларда:
— Алло!
— Алло, Хаача баар дуо?
— Истэбин... Маайыс, эн дуо? Тугу
кэпсээти²? Арба, Дьахтар кµнµнэн!
— Ба-ба´ыыба! Ээ, кырдьык, Хаача±ын
дуо? Хата, тыын.... ээ, баар эбиккин дуу!
— Бу кыыс да±аны, хайдах буоллу²?
Сарсыардаттан быраа´ынньыктааты² дуо?
Оскуола µбµлµ³йµгэр то±о барбатыгыт? Туох
ха наадыйды²?
— Ээ, баран, баран... Ити к³нн³рµ билсээри эрийэ сырыттым. Чэ, пока!
— Бу тухары эрийбэт эти², эмиэ тугун
муо... — Хаача туох эрэ диэн м³±³н эрдэ±инэ,
Маайыс туруупкатын уура о±уста.
— Ураа, Хаача тыыннаах!
— Эмиэ тугун ураатай-тайматай! Хата,
быыс булан м³хп³т³±³р махтал! — Бииктэр
³с-са±а буолла. — Оччо±уна ким ³лбµтµй?
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проза
Маабыра, тойо²²о бэйэм этиэ±им, венок,
ээ, тьфу-тьфу, некролог бы´аарыллыбыта,
туй-сиэ, бы´аарыллыа! Эн долгуйума, хата,
баар эбиккин дии! Быраа´ынньыгынан,
уонна пока!
— Бу кыыс хайдах буолбутуй...
Маайыс туруупканы элэс гыннаран уура
о±уста:
— Дьэ, дьи²нээх ураа! Би´иги бары
тыынн аахпыт! Ыаллыы тэрилтэбит са²а
µлэ±э киирбит уолун а±ата ³лбµт...
— ¤уу, бэрт эбит, оннук эрэ буоллун!
— Ол атын да ки´и ³лбµтэ эмиэ
туох бэртээх µ´µнµй?! — Бииктэр кэм да
хадьарда´ан хаалла.
— Хата, абырахтана таарыйа сууйуохха,
— Дайыыла ыты´ын сууралаамахтаата.

ордук-хо´у т³л³ ы´ыктыбат бэйэтэ дэлэмсийэн соґуталаата.
***
Айанньыттар дьахталлар тустарыгар,
тылларын-³ст³рµн чочуйа-чочуйа, балачча
к³т³хтірдµлэр бадахтаах, то² кµ³с бысты²а
кэнниттэн, олорбохтоспут дьон, µ³рэнк³т³н, кытаран-на±аран тахсан кэллилэр.
Дайыылалара моонньугар веногун кэтэ сылдьан тэбиэ´ирэн:
— Аны ³л³н бэрт, тьпуу, мэ! — диэн
халлаа²²а хокуоскалаан саайда уонна веногун у´улу тардан ылан, б³х дьаа´ыгар
элиттэ.
Тµбэлтэтигэр, ол ньамала´а турдахтарына, сырылатар-сырбатар, адьас у±араабат
сырдыгын кутар кµннэрэ то±о эрэ ³´³н,
харааран киирэн барда. Тула барыта ³´³х
кы´ылынан кытара кыы´аат, улам-улам
к³±³рµмтµйдэ, онтон боруоран, болоорон
и´эн, а±ыйах мµнµµтэ и´игэр букатын
да±аны им-балай хара²а±а куустарда. Бэйэлэрэ ³л³р ³лµµттэн мµччµ тµстµбµт диэн,
кыырпах да былыта суох сааскы ча±ылхай
халлаа²²а µ³рэ-к³т³ турбут дьон тулалара
со±отохто хара²арбытыгар, сµрэхтэрэ эмискэ
толугуруу м³хс³н, кут-сµр баттаттылар...
Б³´µ³лэк кµрµлµµр кµнµс ытыс та´ынар
хара²а±а тимирэн, со±отохто ньим барда...
Бэл ыттар µрэн баргы´аллара тохтоон, тула
иин тµгэ±ин курдук им-дьим и´ийдэ...
То±о эрэ айыл±а бэйэтинэн ³лµµ кµнэ
— урут дуу, хойут дуу — ха´ан эмэ син биир
ада±ыйан кэлиэхтээ±ин кытаанахтык сэрэтэр
курдук гынна... Онноо±ор миллиардынан сыл
тыкпыт кµнµ, ба±ар, сарсын ³лµµ илдьиэн
с³п...

Эпилог

— Аай-да, Миитээ! Ґ³дэн уола!
Хаа´ы б³±³нµ о²орторбутун к³р! Дьэ,
бэйикэй! Ол эрээри, хата, барыта этэ²²э
тµмµктэммитинэн! Ылы², нохолоор!
Ма±а´ыы²²а ыстаны²! Абыра±ы уонна
би´иги, ыраатар дьон, ³йµ³бµтµн бы´аара
охсуохха! Мэйи², бу µ³рбµччэ мин туруорабын! Бары ірµµ тыыннаах буоларбыт
ту´угар! — аны, Сааба ха´ан да харчыны
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ЯСИА сонуннарыттан:
1997 сыл кулун тутар 8 кµнµгэр Россия
олохтоохторо Камчаткаттан Калининградка
тиийэ кµн ³лµµтµн к³рдµлэр. Бу сµµс сылга биирдэ буолар айыл±а дьикти к³стµµтэ
ордук Саха сирин киин улуустарыгар чуол
кайдык бэлиэтэннэ. Ол курдук, кµнµс 11
чаас 05 мµнµµтэттэн са±алаан, µс мµнµµтэ
устата кµн диискэтэ бµтµннµµ бµрµллэн,
тула барыта ытыс та´ынар хара²а±а киирэ
сырытта. Маннык µйэ±э биирдэ буолар улуу
к³стµµ дьон-сэргэ ³йµгэр санаатыгар, кыылсµ³л майгытыгар-сигилитигэр хайдах дьайа-

проза
рын учуонайдар кµн бµгµнµгэр диэри толору
бы´аара иликтэр. Психологтар дьон санаата
тµ´эрин, самнарын, олохтон барыы элбиирин,
саахал тахсарын бэлиэтииллэр. История±а
биллэринэн сорох дьон сырдыктан сырдык кµн
³лµµтµн бэстилиэнэй ты´ыынча туолуутун
кытта сибээстииллэр. Бу тµгэн орто дойду
оло±о кылга´ын ³сс³ т³гµл санатарга дылы.
Оттон чопчу бу кµн ³лµµтµгэр Саха сиригэр
ханнык да ыксаллаах бы´ыы-майгы µ³скээбэтэ,
дьон-сэргэ айыл±а дьикти к³стµµтµн научнайдык толкуйдаан ылынна.

Кўрўлгэн - 2010-3

«Таатта» ха´ыаттан:
Би´иги корреспондеммыт кулун тутар
8 кµнµгэр кµн ³лµµтэ дьон майгытыгарсигилитигэр хайдах дьайарын билээри кэккэ бэлиэтээ´иннэри о²ордо. Онно бу кµн
кыыл-сµ³л майгытыгар уларыйыы тахсыбыта эрдэттэн биллэн, б³´µ³лэк ыттара, тµµннэри кµргµ³мµнэн µрэн баргыйан,
нэ´илиэнньэни утуппатылар. Оттон Ытык
Кµ³лгэ хара сарсыардаттан дьон-сэргэ
уулусса±а элбэхтик то±уоруйда. Дьахтар
кµнµн быраа´ынньыгар мааны хотуттарын
дьиэлэриттэн та´аарбакка сынньаппыт эр
дьон барахсаттар тµбµгµрэ сылдьаллара
µгµстµк к³ст³р. Дьон ³йµн-санаатын долгутар туох да уларыйыы к³стµбэт эрээри,
то±о эрэ арыгы ма±а´ыыныгар элбэх эр ки´и
то±уоруйда. Онон ту´анан, би´иги корреспондеммыт а±ыйах ки´иттэн экспресс ыйытыы
о²ордо.
— Табаарыс, бµгµн кµн ³л³рµн ту´унан
истибити² дуо? Ол ту´унан туох санаалааххын?
— Кµн ³л³р даа! Пахай, ол аата бэстилиэнэй ты´ыынчалара туолла±а. Чэ, син биир
бары ³л³бµт, онон гулять так гулять, ³сс³
биир бытыылканы эбии атыыла´ар эбиппин.
— Табаарыс, оттон эн туох дии саныыгын?
— Ээ, кµн ³лµµтµн дуо? Онноо±ор кµн
³л³р буолла±ына, би´иги ³лбµппµт диэхтээн.
Ол и´ин бу Дьахтар кµнµгэр сынньаммакка,
кµн ³л³рµн бэлиэтээри сылдьабын.
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хын?

— Убаай, оттон эн туох санаалаах-

— Јл³р да буоллахха, музыкалаах, шампанскайдаах барар ордук!
Би´иги респонденнарбыт ити курдук, ³лµµнµ утуйарга холоон, хорсуннук
хоруйда´аллар.
Салгыы уулусса±а бэлиэтэммит ³сс³
биир дьикти тµгэни ахтыахпын ба±арабын.
Икки ки´и Ойуунускай уулусса «Н» нµ³мэригэр
баар дьиэ±э ³лбµт дьо²²о аналлаах веногу
тутан, олус санаар±аабыттыы туттан киир
дилэр. Мин бу дьиэ±э олорорум бы´ыытынан
сарсыардаа²²а диэри ким да ³л³ илигин бэркэ
билэрим. Туох да сибики суо±а. Арай ыалбыт
уолун сыбаайбатыгар µгµс массыынанан ыалдьыттар кэлбиттэрэ.
Онон, дьиктиргээн, суруналыыс силиэстийэтин ыытарга сананан кэтээн бардым. Јр-³т³р буолбата, дьиэттэн µс ки´и
у´улу ойон та±ыста. Били дьонум баарыан
санаар±аабыттара ханан да суох, хата, бэркэ µ³рбµттэр-к³ппµттэр, эбиитин ыалым
Дайыыла±а а±албыт веноктарын моонньугар
кэтэрдэн баран кууспа±алыы сылдьаллар.
Дайыыла іссі біх то±ор биэдэрэлээх (!) этэ.
Онон, ити кµн ³л³р кµнµгэр дьон ³й³-санаата
мо´уогурарын к³стµµтэ диэххэ сіп курдук.
Бэркэ ыксаан, кµµтэн турбут массыына±а
олороот, бур±ас гыммыт дьону «Запорожецпынан», толору б³хтііх биэдэрэлэригэр кэтиллэн,
бампербын хомулута-хомулута, ³с³´³н туран
эккирэттим. Сотору «Н» хонтуора±а тиийэн
кэллибит.
Дьонум то² кµ³с бысты²а кэнниттэн
эмиэ µ³рэн-к³т³н та±ыстылар. Ыалым Да
йыыла кэм да моонньугар кэтэ сылдьар веногун,
халлаа²²а хокуоскалаан баран, б³х дьаа´ыгар
бырахта.
Ити курдук, чахчыта да, дьон кµн
³лµµтµн, ол эбэтэр ³лµµ кµнµн, санаа
тµ´µµтэ суох хорсуннук к³рс³лл³р³ бэлиэтэннэ
уонна би´игини сэргэхситтэ. «Маннык дьонтон
тимир то´о±ону о²оруохха наада!» диэн с³пк³
да этиллэр эбит. Ол да и´ин, статистика
к³рд³р³рµнэн, бу кµн улуус µрдµнэн биир да
ки´и ³лбµтэ бэлиэтэммэтэ.

кыайыы

Эйэ, Дьол и¤ин
Ñýðèè áóîëáàòûí,
Õààí òîõòóáàòûí
Ñèðýì êµіõ ñèðãý!
Јрµµ ÷ýëãèéý,
Ґµнэ, ÷ý÷èðèè
Òóðäóí êµí ñèðý!
Тимофеев Степан Иванович (07.01.1921)
— поэт, тылбаасчыт.
Тіріібµт дойдута — МэІэ
ХаІалас. Дьокуускайдаа±ы
культурнай-сырдатар ос
куол а кэннэ Ленинг рад
таа±ы театр институтугар µірэммитэ.
А±а дойду Улуу сэриитин кыттыылаа±а. Ленинграды кімµскэспитэ.
1946 сылтан бэчээттэнэр. «Кµіх ыллык» диэн
бастакы хоґоонун кинигэтэ 1955 сыллаахха тахсыбыта. 1964 сыллаахха
ССРС Суруйааччыларын
сойууґугар ылыллыбыта.
СР культуратын µтµілээх
µлэґитэ.
Кинигэлэрэ: «Кµіх
ыллык», «Сааскы тыал»,
«Сандаарар са±ахтар», «Уйгулаах унаарга», «О±олор»,
«Сулусчаан», «Кµнµс»,
«Оонньуурдар», «Суох буоллун сэрии», «До±ордуулар»,
«Олох уґун суолугар»,
«Эриэн-быраан эйгэтигэр», «Мµчµк», «Дьо±ойон
дьо±устук», «Јксµіннээх
кµннэр».

	Ñóîõ áóîëëóí ñýðèè,
	Ñóîõ áóîëëóí ілµµ!
	Òóðóãóð — Эéý!
	Ýéý! Ýéý!
Áàðû ñèð óñòóí,
Áàðû äüîí, òµìñµІ —
Ýéý, Дüîë èґèí
Êýêêýáèò õàІûû,
Êýêêýáèò µксµµ
Òóðóîõòóí мэлдьè.
Јрµµ µµнэ òóð,
Јрігійдµµ òóð,
Ýéý äüûàëàòà,
Äüîëó êіìµñêµµð
Áîðîñòóîé äüîììóò
Áóêà áàðûòà!
Ýðýë ñàíààíàí,
Ýð÷èì õààìûûíàí
Áàðàí èґèý±èІ,
Ñóîëáóòóí ûéàð,
Ñûðäàòà òûãàð
Êðåìëü áèґèýõý.

Семён Руфов, СР народнай суруйааччыта: «Степан
Тимофеев µгµс хоґоонноро ырыа буолан дайдылар. Олор
истэригэр «Эйэ, Дьол иґин» хоґооно Георгий Никифоров
мелодиятынан ырыа буолан, бэйэтин кэмигэр сахалыы
суруллубут Эйэ гимнэ буолан, уостан тµспэтэ±э µйэ
аІаарыгар чугаґаата».
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кыайыы
Ки¤и да к¥лэр
Тойотторбутун араастаан
«Тооспорутан» биэрэбит.
То±ооґо суох араартаан
«Тот кулахылар» дэґэбит.

Хооґур±атарбыт, µі±эрбит
Холуочукка холоонноох.
Кулаактарга холуурбут
Куґаахан ис хоґоонноох.

Ити дьо±ойоммут.
Эрэдэбиэй до±оттоор,
Этэн-тыынан ол дьоммут
Эґиги са±а оІорботтоор?

Уруккулуу «кулаактыа±ы» —
Умнубуппут ыраатта±а.
Аны ону ахтыа±ы —
Ардыбыт да±аны атта±а.

Ити, нохоо (эдэр киґиэ),
Инньэ диэмиэх, кэбис.
Дьон да±аны бэркиґиэ,
Јйµі суо±а дэбигис.

Хоґох, хомпуус хоммотун.
Бэрээдэкпитин бигэргэтэ,
Салайааччы дьоммутун
Сатаан ытыктыыр сіп этэ.

Истэриттэн иІнэрбит
Ити бору-бостуой.
Ына±ар эІин диирбит,
Ырытарбыт бустуой.

Саахыматчыт сахалар
Салалтаны ытыктыыллар.
Мачайдана барбаккалар
Мааттыыры да сатыыллар.
2007 с., бэс ыйа.

«Манты¢ саха киэнэ ээ...»
— Нуучча дьахталлара...
Самыы-таґаа... Барахсаттар!..

КиэІ уулусса±а киирбиччэ,
Килбигийэ кірі-истэ,
Саха эмээхсинэ Сµікµччэ
Сабыахайдаан испитэ.

Толуу дьахтар онуоха
Тохтообокко хардарар:
— МантыІ саха киэнэ ээ...
Инньэ диэт, мµчµк гынар.

Кэнниттэн биир дьахтар,
Китиэккээбит бэйэтэ,
Сиґин-биилин имитэн
Ситэн иннигэр тµспµтэ.

Саха эмээхсинэ
СаІарбытын кэмсиннэ.
Сэмэй киґи итиннэ
Сэмэлэммиттии симитиннэ.
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Сиилээбэккэ, эмээхсин
Симик со±устук саІарар:

1992 с.

В.А. Николаев-Сынык Баґылай,
Таатта:
...Саха аа±ааччыларын сµрэхтэрин сµµй
бµт, сµргэлэрин кітіхпµт, итии тапталларын
иІэриммит бэйиэт — уустук диэ±и олус судургу,
судургу диэ±и олус уустук оло±у олорон, бµгµІІµ
кµІІэ тиийэн кэлбит ытык кырдьа±ас. Судургута — биэс сыл тохтоло суох сэриилэспит,
43 сыл устата тохтоло суох кинигэ таґаарар
суукка µлэлээбит. Бµттэ. Бэйэтэ этэринии:
«Биир охсуу, онон бµтэр».

Степан Тимофеев маІнайгы хоґооно
1937 сыллаахха бэчээттэнэннэр, айар
талаан а сэрии кэнниттэн ситэн-хотон
сириэдийэн, сиэлэн-хааман барбыта. Бииртэн биир ірі кµµрµµлээх да, нарын иэйиилээх
да ырыалара, хоґоонноро дьон бол±омтотун
тардыбыттара. Билигин сµµрбэччэ хоґоон,
ырыа, сатира кинигэлэрдээх. Итини таґынан
тылбааска илиитин араарбакка µлэлээбитэ.
Олортон бідіІнірі — Константин Симонов
«Тыыннаахтар уонна ілбµттэр» диэн киинэ
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буолбут, µс томнаах эпопеята. Кэнники
кэмІэ сатираны ордук хото суруйар:
Тµктэрини тµµрэ сиир
Тілін тыллары булуохха,
Сардыр±аччы салаамахтыыр
Сатыыранан саайыахха.
			
(«Мµчµк», 1989)
Бу олорон, аа±ан-эргитэн кірдіххі,
уоттаах сэриигэ кыттыбыт 25 саха суруйааччыларыттан со±ото±ун хаалан, Дьыл
О±уґа муІутуу орулуур кэмигэр 89 сааґын
томточчу туолан, саха ытык ахсаана тойон
то±уґунан туймууланар 90-с хаарын санныгар
ууллардар уулларан, Кыайыы 65 сылын чиІник
кірсµбµт Степан Иванович бу дьылга (сылга
буолбатах) оло±ун бэлиэ, тµґµмэх тµгэннэрэ
тµмµллµбµттэр эбит: хаан уруу суруйааччы-

ларын тэрилтэтэ 75 сылын туолла, бастакы
«Кµіх ыллык» кинигэтэ тахсыбыта 55 сыла
буолла, итиэннэ суруйааччы тэрилтэтигэр
киирбитэ 45 сыла.
То±оостоох кэми мµччµ туппакка,
Степан Тимофеевка µрдµк ааты иІэрэн,
дьон-сэргэ, норуот билиниитин бигэргэтэн,
уталыйбат иэспитин толорон, СЈ народнай
поэта Савва Тарасов эппитинии, «тыыннаах
диэн µчµгэй да±аны» диэн ытык кырдьа±аспыт
µірэрин-кітірµн курдук дьаґаныа±ыІ. Эйэргээн эттэххэ: Мµчµк кырдьа±аска — норуодунайы!
(«Кыым» 2010 сыл 18 №-гэр тахсыбыт
«Эйэ эрэллээх саллаатыгар — µрдµк ааты»
ыстатыйаттан ).

Атастарбын ахтаммын

Ааспыт ынырык сэриигэ
Атастарбыт охтубуттара,
Синиэллэрин кэппитинэн
Сиргэ кімµллэн сыттахтара.

ТыІыра±ынан сир кырсын
Тырыта тэппитэ субу баар.
Тµлэс-балас сытаммын
Тµґээн кірібµн эбээт наар.

Кинилэр ілін эбитэ дуу,
Тыыннаах ордон сорохпут
Холкутук тыына, куолулуу,
Хобдьооруґа олордохпут.

Сирдьигинэс тимир тигээйилэр
Синиэлбин сиритэ кітіллірі.
Ал±аґаан, аґара дыыгынаґан
Атыттары тигэллэрэ.

Миигин табыах сэнэрээт
Кинилэри тапта±а.
Этим тардан, сэрэнээт,
Элэс гыммытым аппа±а.

Бу тыыннаах хаалбыттан
Бууллуйар сыыґа буолуо да,
Була сатаан санаабар
Буруйдаах курдукпун атастарбар.

Мина кэлэн µрдµбэр
Миинэ тµґэ сыспыта.
Дьоммун табан, миигин сыыґан
Буорунан саба ыспыта.

Кыргыґыыга охтубут
Дьоммутугар элбэхпит
Хаґан да±аны, тугунан да
Кыайан тілімміт иэстээхпит.
1990 с.
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Хайаан да эргиллиэм
Аана суох алдьархай сабардаан,
ХараІа былыттыы халыйта.
Эйэлээх оло±у уйгуурдан,
Јстііх уоран саба тµспµтэ.

МаІнайгы кыайыы ірігійµн
Биґиги уоламмыт билбитэ,
Москуба анныгар хотторон,
Муоґа тостон, істііх куоппута.

Ыраах баар хотугу дойдубар
Ыар сурах сындыыстыы кіппµтэ,
Ийэ дойду кімµскэлигэр
Бар дьонум саа-саадах туппута.

Кыайыынан эрэ чабыламмыт,
Кыа хааннаах саппыкы суолламмыт
Кыр істііх аан бастаан ча±ыйан
Куотарга барбыта, чугуйан.

Сааґыгар
ТµІкэтэх
Элэ-была
Эрдэлээн

Салгыы уоттаах сэрии сатараан,
Ырааттар ыраатан испитэ,
Кµр кµµстээх сэриилэр анньыґан,
Кэмэ суох сэрииґит ілбµтэ.

биир сылы эбинэн,
алааґым уолчаана
тылын этинэн,
бэбиэскэ ылбыта.

Сэриигэ бараахтыыр буолбута,
Тіріібµт сириттэн арахсан
Аттанар кµнµгэр айманан,
Хара±а уулана эппитэ:

Биґиги уолбут ситэн-хотон,
Тупсан киґи бэрдэ буолбута,
Кыр істііхтірµн кыайан-хотон
Ар±аа диэки барса турбута...

«Дойдубар мин иэспин толорон
Эргиллиэм, хайаан да эргиллиэм,
Олохпун ситэри олорон,
Бар дьонум туґугар µлэлиэм!»

Берлин иґин хабыр хапсыґыы,
Иґиллэр уордаах ыґыы-хаґыы,
Хаан хааІІа, муос муоска кыргыґыы,
Хаанымсах сиґин µіґµн тардыы...

Аан маІнай кэтэ±э чохойон,
Ыраата айанныы турбута,
Санааргыы со±отох хоройон
Хаалбыта ат баайар сэргэтэ.

Хайа, бу тугуй! Тµµл дуу, илэ дуу?!
Эдэркээн уолбутун ким кыайда!
Сµрэххэ таптаран о±унна,
Кыа хаана халыйа то±унна...

Уотунан кырбаґар сэриигэ
Москуба анныгар киирсиигэ
Уол о±о уйана-хатана
Биллэрдии билиннэ-кіґµннэ.

Эстэн эрэр істііх урдустар
Хаарыан уолбутун ілірдµлэр,
Кµннээххэ быкпатах хоргустар
Саґан сытан уоран сиэтилэр.

Хотугу дойдубут хоґууна
Бэргэнник ытара хай±анна,
Тымныыга да±аны тулуура
Тµргэнник-омуннук тар±анна.

Тахсан биэркит эбитэ буоллар,
Бµлµмµіт уотунан тибиирдэн,
Баскытын хатартыа хаалла±а,
Оо, Ыйаах кытаанах буолла±а!

«Кытаат, саха саллаат!» — диэтилэр
А±ам саастаах убайдар.
Кыайыы туґугар испиир истилэр,
Атаака±а бэлэм турдулар.

Кыргыс толоонугар тулуґан,
Тµірт сыл кэриІэ сылдьыбыта,
Москуба анныттан кыргыґан,
БерлиІІэ тиийэ барсыбыта.
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Кэтэґэр таптыыр кыыґыІ —
Ґµнэн турар хатыІы кууґа.

Кыайыы кµнµн чугаґатыґан,
Эдэркээн бэйэлээх саллаат уол
Эрдээхтик харса суох кыргыґан,
Јлбµтэ тыынын толук ууран.

Кµµтэр тіріібµт бала±ан дьиэІ —
О±ом сыыґа кэлэн µірдµі диэн,
Кµµтэр маІан баттахтаах ийэІ —
Ба±арар бµтэґигин кірµін.

Уолбут эргиллиэ диэн эрэнэ,
Аймах-билэ дьонуІ кµµтэрэ,
Тіріібµт алааґыІ µрдµнэн
Ґс куба элиэтии кітірі.

Кµµтэллэр кустаабыт кµіллэриІ,
Илимнээбит Бµлµµ эбэккэІ,
Кµµтэллэр бэрдьигэс бэстэриІ,
Сасыґа оонньообут сирдэриІ!

Кэтэґэр тіріібµт алааґыІ
Сайын от оттуур кэм са±ана,

Эргэ хочулуок
Бµгµн Сэмэн о±онньор илим µтэ барар кµнэ. Сиэнэ алта саастаах Сарыал,
бэ±эґээІІиттэн µµйэ-хаайа тутан, Эмээхсин Кµілµгэр балыктаґа барсар буолла. Уол
µірµµтµттэн биир сиргэ таба да олорбот,
тіттірµ-таары сµµрэн элэстэнэр. Сіп ээ,
кыґыны быґа дьиэ±э хаайтаран олорбут о±о
бачча кµіххэ тириитин тэнитэ таарыйа барсара баа буолуо дуо?
Эмээхсин Кµілэ біґµілэктэн биэс
биэрэстэ тэйиччи сытар. Кµіл ар±аа іттµгэр
Сэмэн о±онньордоох урут олоро сылдьыбыт
ітіхтірі баар. Сэмэн кэргэнэ Балбааралыын онно уґун кэмІэ буруо таґаарынан,
µлэ бі±ітµн µлэлээн олорбуттара. Сааґын,
кµґµнµн Эбэлэригэр илимнээн соболоон
сииллэрэ. Ол оннугар Сэмэн мээнэ сааламмат
этэ. Кэлэр-барар суол дьонун эмис собонон
кµндµлээбит ахан бэйэлэрэ. Јрµµтµн итии
чэйдээх сахалыы ыалдьытымсах ыалы дьонсэргэ бараммат махталынан мэлдьи ахтансанаан ааґааччы. Балбаара эмээхсин а±ыйах
сыллаа±ыта эмискэ сµрэ±инэн ыалдьан
ілііхтіібµтэ. Онтон бэттэх Сэмэн о±онньор,
со±ото±ун олорон тэґийиминэ, улахан уолугар Миитэрэйдээххэ кіґін кэлэн олорор.
Сиэнэ Сарыаллыын ону-маны ыаґахтаґан
кµн µтµітµн билбэккэ аґараллар. Онон Сарыал о±о тэрилтэтин билбэккэ улаатта.
Сэмэн о±онньор ааспыт уодаґыннаах
сэриигэ кыттыыны ылбыта. Кыттыбыта эрэ
диир кэрэгэй буолуо, хорсуннук-хоодуоттук
сэриилэспитэ. Кэтит киппэ тµіґµгэр Кыґыл
Сулус, Албан Аат уордьаннардаах, хас да
мэтээллээх кэлбитэ. Сэрииттэн кэлээт да,
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холкуос µлэтигэр тібітµн оройунан тµспµтэ.
Оччолорго µлэґит илии а±ыйа±а бэрдэ. Дьон
µірэхтээ±э, µлэни кыайар-хотор хоґууннара
µгµстэрэ идэмэрдээх сэрии толуктарынан
буолбуттара. Эргиллибит эрэйдээхтэр да±аны
ким ата±а суох, ким аІаар илиитэ суох буолан кэлбиттэрэ.
Сэмэн хаґан да ыарахан µлэттэн толлон
турбата±а. Кыґын фермаларга от тиэйэрэ,
сайынын звено±а оттоґоро. От кэбиґиитигэр
сайын аайы кµрэхтэґиигэ бастаан бириэмийэ
бі±ітµн ылара.
Сэмэн о±онньордоох кµнµскµ омур±ан
са±ана туруорбах бала±аннарыгар тиийэн
кэллилэр. О±онньор собо±о туттар илимнэрин манна уура сылдьар. Тіґі да эргэрдэллэр туґалыы сылдьар илимнэр. Илимнэрин
биир-биир сыымайдаата, туттуохтаах илимнэрин туспа уурталаата. Мас тыытын далбаахы эрдиитин ылан, дьиэ таґыгар бала±ан
эркинигэр ійіннірді.
Сарыал, куолутунан, иІэн-батан сылдьыбата, тэлгэґэ±э тахсан, ол-бу бі±µ-сыыґы
тэбиэлээн оонньуу сырытта. Ол сылдьан
сууллаары турар эргэ ампаары іІійін
кірді. Уонна, ону-маны кірµін-билиэн
ба±ата баґыйан, барбах аппайар аанынан,
кыбылла-кыбылла, иґирдьэ дьылыс гынан
хаалла. Иґирдьэ борук-сорукка харбыалаґа
сылдьан, хапта±ай быґыылаах туох эрэ тимир
иґити булла. Онтун туппутунан таґырдьа
сырдыкка та±ыста.
— Эґээ! Кірµµй, µчµгэй ба±айы бааІка
буллум, чиэрбэлиир иґит оІостобут дуо? —
булбутун µіґэ тойточчу уунан турда.
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Сэмэн о±онньор маІан баттахтаах тібіті
туртаІалаан, бала±антан тахсан кэллэ:
— Хайа, тукаам, кірдір эрэ. Ол туох
иґити булан омуннуран турдуІ, до±оор?
УолчааІІа ыкса чугаґаата, кырдьан
мілтіін эрэр хара±ынан кыІастаґан иґэн,
саІа аллайа тµстэ:
— Ээ, бу мин сэрииттэн илдьэ кэлбит урукку хочулуогум дии!.. Јссі мантыІ
кэриэс-хомуруос малым буолуохтаах этэ.
Хайаан, бу эргэ ампаарга быра±ыллан хаалбытай? Хата, бачча кістµбµтµн кэннэ, са
наан, дьиэбитигэр илдьэ барыахпыт.
— Эґээ, эн, кырдьык, сэрииттэн илдьэ
кэлбит хочулуогуІ дуо?
— Оннук-оннук, то±ойуом! Бу бэйэтэ
туґунан остуоруйалаах мал буолар. Ба±ар,
кэлин, отой умна-тэмнэ иликкэ, о±обор
кэпсиэм да этэ.
— Эґээ, кэпсээр-кэпсээр... — Сарыал
оччону истээт умайыктана тµстэ.
Сэмэн о±онньор хочулуогун туппутунан,
бала±анын иннигэр баар эргэ ыскамыайка±а
олорунан кэбистэ. О±онньор хара±ар номнуо
курус толбоннор тµспµттэр. Дьыл-кµн барара
тµргэнин, сэрии бµппµтэ бэлиэр отут ордугуна алтыс сылыгар барбыт дии. Ґчµгэйдик
олордоххо, киґи µйэтэ тµннµгµнэн чыычаах
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кітін ааґарын курдук диэн былыргылар
сіпкі да эппиттэр эбит. Ол да иґин кµн-тµµн
кіхсі ыараан, хаамара мілтіін истэ±э.
Сэмэн о±онньор сиэнэ Сарыал булбут
хочулуогуттан сиэттэрэн, саныыр санаата
ол быдан ааспыт амырыын алдьархайдаах
сылларга иэ±иллэн барда.
Хочулуок! Саллаат аґыыр боростуой
хочулуога. Арыт-арыт аґыыры умнан туран, µстµµ суукка сэриилэґэн силиктэґэн,
кыргыґан-кыдыйсан тахсаллара. Оо, кырыктаах кыдыйсыыттан тыыннаах хаалбыт
саллааттарга аґылык тиийэн кэллэ±инэ,
ол µірµµтµн хайдах тылгынан ыпсаран
кэпсиэІий? Итиигэ-тымныыга тіґілііх
элбэх саллааты, іллійдіін, тыыннарын
уґатыспытыІ буолуо±ай?!
Ийэ дойдуларын кімµскµµ араас омук
уолаттара ыІырыллан, биир ілµµ аннынан
сылдьан, ілірµ утуйарга холоон, харсахабыра суох сэриилэспиттэрэ. Кинилэртэн
итэ±эс, мілтіх буолар туґуІ суо±а. Кавказ
хомпоруун хотой уолаттара, удьуор сэрииґит
татаардар, казахтар, Сибиир нууччалара, ол
иґигэр бэргэн ытааччы сахалар. Сэриигэ ким
туга-ханныга µчµгэйдик биллэр. Ол эдэркээн
бэйэлээхтэртэн µгµстэрэ сэрии хонуутугар
µйэ саас хаалбыттара. Кинилэр хаалбыттара — кэлин Албан
Аат болуоссаттарыгар
умуллубат уот буолан,
µйэ саас кытыастаарылар. Кинилэр эдэр
кээн сµрэхтэрин тіліні
Ийэ сиртэн умайанкµлµбµрээн тахса турар
курдуктар...
— Чэ, до±ор, Сарыал! Кµммµт ыраатта,
илиммитин µтэ кии
риэххэ. Хочулуогу манна кістір сиргэ ууран
кэбиґиэх, — о±онньор
ыксаабыт киґи сиэринэн тэп курдук ойон
турда. — Киэґэ дьиэбитигэр илдьэ барыахпыт,
баран иґэн таарыччы
чиэрбэлиэІ буолла±а
дии.
— Сіп, эґээ, инньэ
гыныа±ым, — Сарыал
хап-сабар хардарар.
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— Ол кэнниттэн кэриэс-хомуруос малы
сууйан-сотон бараммыт кістір сиргэ ууран
кэбиґиэхпит, сіп дуо, тукаам?
— Сііп!
Ґс илими санныларыгар иилинэ
быра±ынан, Эбэлэрин диэки тиэтэйэ-саарайа
бара турдулар. Хааман иґэн, Сэмэн о±онньор
син биир уруккутун саныы истэ. Сарыал
хочулуогу ал±ас булан кэбиґэн, µмµрµйэ
оґон эрэр сыр±ан бааґын ха±ылаан кэбис
питин тэІэ буолла. Ол гынан баран, киґи
ба±арбытын да иґин таґыччы умнардыы
умнан кэбиспэт дьыллара-хонуктара этилэр,
ама да ааспыттарын иґин...
ДьиІэр, булуллубут хочулуок атын
киґи мала этэ. Сэмэн бэйэтин хочулуогун
ол киґиэхэ биэрбитэ. Кинилэр роталарыгар,
улахан кимэн киириилэр буолаары гыннахтарына, саллааттар аґыыр хочулуоктарын
атастаґар µгэстэрэ баара. Сэмэн ір бииргэ
сэриилэспит нуучча киґитэ табаарыстаа±а,
ол киґилиин эмиэ оннук µгэґинэн, иккиттэн
биирбит ілін хаалла±ына, ійдµµ-саныы сыл-

дьарга диэн атастаспыттара. Хапта±айдыІы
быґыылаах хочулуоктарыгар, уґуктаа±ынан
дьілі анньыллан, дьиэтээ±и аадырыстара
сурулла сылдьара. Онно баар аадырыґынан
ким тыыннаах хаалбыт киґи ілбµт саллаат
дьонноругар эбэтэр урууларыгар хайдах, туох
тµгэІІэ, хаґан, ханна сырдык тыына быстыбытын сиґилии суруйан биллэриэхтээ±э...
Хочулуок остуоруйатын сиэнигэр хайаан
да кэпсээтэ±инэ сатаныыґы. Сэриигэ ханнык
омугуттан тутулуга суох табаарыстаґыыдо±ордоґуу сµдµ кµµстээ±ин, абыраллаа±ын,
Сэмэн бэйэтин этинэн-хаанынан илэ билбитин кэпсиэ этэ. Алта саастаах киґи улахан
о±о буолла±а дии. Эґиил кµґµн оскуола
боруогун атыллыа±а. Эмиэ до±ор-атас
о±олордонуо±а. Биир эмэ тµгэІІэ фронтовик эґээтин туґунан табаарыстарыгар
киэн тутта кэпсиэ±э. Онон, хайаатар да±аны
кэпсээтэ±инэ сатанар.
Ити санаатыттан тэптэрэн, Сэмэн
о±онньор хаамыытын іссі эбэн биэрдэ.

Данилов Валерий Софронович-Эркин Данилов ХаІалас улууґугар Покровскай
куоракка олорор. «От ырыата», «Олох міккµірэ», «ОлоІхо дойдута Сахаада» диэн
Покровскайга бэчээттэммит хоґоон-кэпсээн кинигэлэрдээх. Кини бу «Хайаан да эргиллиэм» хоґоонун 1970 сыллаахха суруйбут. Оттон «Эргэ хочулуок» кэпсээнэ 1981
сыллаахха Сунтаар Бµлµµчээнигэр суруллубут.
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Александр ТАРАСОВ

Јбµгэм муудараґа

***
Бэлиэр миэхэ ілµіхтээх
Бµтэр уґук µµммэтин,
Ийэ сирбэр тілµіхтээх
Иэґим-кµµґµм бµппэтин.

Иэримэ дьиэм илгийэр
Итиитигэр бигэнэн,
Ийэм, а±ам эрэйэр
Иитиитин иІэринэн,
Уґун тµµн олоІхолуур
Улуу дьону истэммин,
Туґах иитэр, сохсолуур
Туґалаа±ын билэммин
О±о сааґым ааспыта,
Оттуун-мастыын оонньоґо,
Јйгі-сµрэххэ хаалбыта
Јбµгэм муудараґа...

Кутуругар сірµіхтээх
Куґа±ан тыын тэйиэхтин,
Ґтµінµ µксэтиэхтээх
Ґірµµм-кітµµм µксээтин.
До±отторбун кірсµіхтээх
Дьоро киэґэм элбиэхтин,
Кµіспµн, чэйбин ірµіхтээх
Кµндµ кµнµм дэлэйдин.
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Санаан-ахтан кэлэбин
Со±уруу Ґрэх дэнэр
Ырай тэІэ тµбэбин:
Ып-ыраас уутун иґэр
Сµµрµктээх µрµччэбин,
Сµµрэн-кітін элээрэр
Ыркыйдаах ыллык суолбун,
Куобахтыыр, атаралыыр
Кураанах хордо±ойбун,
Ыалыкыга туґахтыыр
Ыар±а быыстаах ойуурбун...

Бэлиэр миэхэ ілµіхтээх
Бµтэр уґук µµммэтин,
Ийэ сирбэр тілµіхтээх
Иэґим-кµµґµм бµппэтин.
***
Сµрэ±им аал уотун
Сандаара кµідьµтэн
Суруйуом хоґооммун
Сµргэм кіті±µллэн —

ЧіІічіктµµр, мас мастыыр,
Чабычах туоґун хастыыр
Чобой о±о диэн аатырар
Чобуо сааґым до±орун —
Хара±а суох эбэбин,
Хайаан, ама, умнуомуй?
Кини хайгыыр, сµбэлиир
ЭІээркэй куолаґынан
Элбэхтик арчыланан,
Дьоллоох кэмим ааспыта
Дьо±ус бµччµм дойдуга...

Эн эрэ тускунан,
Эн эрэ тускунан!
Санаам сырдык кыымын
Сылаанньыта ыґа
Айыа±ым ырыабын
А±ырымнаабакка —
Эн эрэ тускунан,
Эн эрэ тускунан!
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Аар кырдьа±астар
сµім тµґэллэр

Сылаас истиІ иэйии
Сылаанньытта±ына,
Истигэн эт мэйии
Иирэн турда±ына —

Алыс да±аны элбээтилэр
Айыл±аттан айдарыылаахтар,
Сэрэбиэйдьиттэр, кірбµіччµлэр,
СµІкэн ойууттар, отоґуттар.

Таптал эрэ эйиэхэ
Табатык сµбэлиэ±э...

Сулус кэриэтэ µксээтилэр
Саха саарына аатырбыттар:
Улуу поэттар, суруйааччылар,
Учуонайдар, салайааччылар...

Илбиґирбит имэІ
Иэнигиттэ±инэ,
ИІээІнээбит бэйэІ
Илиґиннэххинэ —

Ардах кэннинээ±и тэллэйдии
Албан ааттаахтар дэлэйдилэр,
Арай ол онтон кэлэйэрдии
Аар кырдьа±астар сµім тµґэллэр.

Таптал эрэ эйиэхэ
Табатык сµбэлиэ±э...

Айар µлэ киґиэхэ
***
Ийэ, Ийэ сир, Ийэ тыл
Игирэлэр кэриэтэлэр,
ИстиІ иґирэх тірµт тыл
Ийэттэн бастаан бэриллэр...

Айар µлэ киґиэхэ
Айа кирсин кэриэтэ
ТыІыы сылдьар µгэстээх,
Тµгэн кэллэ тµллµіхтээх:
Јй-сµрэх міккµірµнэн,
Јспіт иэйии кµµґµнэн.

Ол иґин о±о±о ийэ
Ордук чугас, кµндµ буолар,
Ийэбит тылын ким иэйэ
Истибит Ырата туолар!

Айар µлэ киґиэхэ
Айан суолун кэриэтэ
АбылаІнаах, дьиктилээх,
Араас элбэх эндирдээх:
Тµґµµлээх, тахсыылаах,
Тµлэй ууну умнардаах...

Табатын сµбэлиэ±э
Сµрэх
Санаа
Санаа
Сµрэх

сібµлµµрµн
сібµлээбэтин,
кэрэхсиирин
билиммэтин —

Айар µлэ киґиэхэ
Ааґар кітір кэриэтэ
Ардыгар а±ырымныыр
Араастаан аралдьыта...
Соро±ор тахсыыланар
Соргулаахтык суккулла...

Таптал эрэ эйиэхэ
Табатык сµбэлиэ±э...

Айар µлэ киґиэхэ
Айа кирсин кэриэтэ
ТыІыы сылдьар µгэстээх,
Тµгэн кэллэ — тµллµіхтээх:
Јй-сµрэх міккµірµнэн,
Јспіт иэйии кµµґµнэн!

Хоп-сип суґалсыйан
Хол-буут ырытта±ына,
Тыл-іс тумаланан
Татыарытта±ына —
Таптал эрэ эйиэхэ
Табатык сµбэлиэ±э...

Горнай, Јрт.
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Май ЕМЕЛЬЯНОВ

Сулустар су¤умнара
Ааптар, суоппартан са±алаан, милииссийэ полковнигар тиийэ µµммµтµн уонна ол кэм
устатыгар іріспµµбµлµкэ араас оройуоннарыгар ананан бииргэ µлэлээбит табаарыстарын,
µілээннээхтэрин туґунан ахтыы сэґэнин салгыы бэчээттиибит. Бу кылгас-кылгас кэп
сээннэринэн биэс олукка тµмµллµбµт айымньы икки бастакы «Ньурба±а» уонна «Бµлµµгэ»
диэн олуктара сурунаал бастакы уонна иккис нµімэрдэригэр тахсан тураллар.
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Таатта¡а
Эґиилигэр Ытык Кµіл саас ууга барбыта. СаІа тутулла турар дьиэбит холло±оґун
эмиэ уу ылбыта. Ону ол диэбэккэ, кµґµн
хойукка диэри µлэлээн, муостатын тэлгээн,
µрдµн сабан, тµннµгµн туруоран сарайдаабыппыт. Онтон итиитин киллэрээт, ситэ
бµтэрбэккэ да эрэ киирии буолбута. Уонна
хосторбутун ким хайдах сатыырынан, туох
матырыйаалы булбутунан µлэлии-µлэлии
оІостубуппут. СаІа дьиэбитигэр сыґыары
КПЗ дьиэтин туппуппут. Илья Митрофанович бигэ санаалаах, талааннаах салайааччы
буолан, туґааннаах µлэни мілтіппіккі, бу
бэртээхэй дьиэни туттарбыта. Ыалларбыт,
чурапчылар, онтон холобур ылан, эмиэ дьиэ
туттубуттара.
НіІµі сылыгар Илья Митрофанович
µрдээн, Јлµіхµмэ±э ананан барбыта. Билигин Покровскайга сынньалаІІа олорор.
Уола Саша ИДьМ холуобунай ирдэбилигэр
µлэлиир.
Кини оннугар миигин анаабыттара. ИДь
миниистирин солбуйааччы Кириллин С.И.
кэлэн, бирикээґи иґитиннэрбитэ. Степан
Иванович партия райкомун маІнайгы сэкирэтээрэ Пестряков Е.П. хоґугар ыІыран

1979 сыллаахха саас Таатта±а бадараан
тахсыбытын кэннэ кэлбитим. Начальнигынан бэрт уопуттаах, сааґын ортолообут майор
Иванов И.М. µлэлиирэ. Солбуйааччынан
олорбут Константинов атын сиргэ ананан
барбыт этэ.
Ыґыах иннинэ дьоммун а±алтаабытым.
МаІнай утаа тµґэр сиргэ, ыалларга олорбуппут. Кµґµн икки этээстээх дьиэ±э µс хостоох
квартираны биэрбиттэрэ. Ваня µґµгэр, Таня
бииригэр сылдьаллара. Ытык Кµілгэ алта
сыл олорбуппут кэннэ Проня тіріібµтэ.
Милииссийэ дьиэтэ эргэ, кыара±ас
буолан баппат этибит. Дьуґуурунай
таґырдьаттан киирэр аан утары КПЗ аттыгар кірµдµіргэ олороро. Биир хоско хас
да буолан µлэлиирбит. СаІа дьиэ акылаатын милииссийэ аттыгар тµґэрэн тутуутун
са±алаабыт этилэр. Сµгэбитин µлэлиир хос
путугар уура сылдьарбыт. Кµнµн аайы ирдэнэр эт-хаан эрчийиитин оннугар бэрэбинэ
тµґэрэн, дьиэбит эргитиитэ µрдээн иґэрэ
кµµспµтµгэр кµµс, санаабытыгар санаа эбэр
курдуга. Јрібµллэрбитигэр мас охторон,
ону киллэрэн таІастаан-астаран µлэ бі±іті
буоларбыт.
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олорон, солбуйааччым туґунан иІэн-то
Іон кэпсэппиттэрэ. Мин, сіптііх киґи
суох диэн, солбуйааччыбын атын сиртэн
кірдіібµтµм.
Сотору Горнайтан оперативнай µлэ±э
уопуттаах Дегтярёв Г.Н. ыыппыттара. Бэркэ
табыллан, хас да сыл бииргэ µлэлээбиппит.
Кэлин саІа тэриллибит ОМОН хамандыырынан анаабыттара. Дьиэтэ-уота, каадыра
суох ыарахан кэмІэ µлэлээтэр да, ОМОНу
ата±ар туруорбута. Георгий Николаевич барбытын кэннэ кини оннугар капитан Афанасьев Б.С. ананан кэлэн, бэрт уґуннук, іссі
мин кэннибиттэн хаалан µлэлээбитэ.
Милииссийэни дьон араІаччылыыр тэрилтэ быґыытынан ытыктаабат буолла±ына,
сатарыйыы барар. Ол µксµн милииссийэ
µлэґиттэрэ бэрээдэгэ суохтарыттан тахсар.
Арыгылыыр, дьиэ±э-уокка айдаарар, солуута
суохха дьону хаайар, тµµрэйдиир буоллахха,
ким эрэниэй, сылаас хара±ынан кірµій?
Онон, милииссийэ аптарытыатын
кіті±µµ, нэґилиэнньэни кытары ыкса ситими олохтооґун маІнайгы сорук быґыытынан
турбута. Ол инниттэн нэґилиэктэргэ, тэрилтэлэргэ сылдьан отчуоттааґын, кµргµім
µлэлэргэ-тэрээґиннэргэ кыттыы (холобур,
от оттооґуна, дул±а бэлэмнээґинэ, былыык
хостооґуна, кэнсиэргэ кыттыы, о.д.а.) булгуччулаах буолбута.

Сµіґµ эбии аґылыгын бэлэмигэр.
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Биир ірібµл кµн Хара АлдаІІа тахсан
отчуоттаатыбыт. Онтон салгыы спорт хас
да кірµІэр кµрэхтэстибит. Эрбии тииґин
курдук тэІІэ эристибит. Бµтэґигэр ханаат
тардыґыыта быґаарыылаах буолла. Дьэ,
икки іттµттэн бэлэмнэнии бі±і. Кірііччµ да
элбэ±э хам баттыыр курдуга. Бары олохтоохторугар ыалдьаллара саарба±а суох. Иккитэ
тардыґан тэбис-тэІмит, биир бииргэ. Олус
тыІааґыннанна. Эт-сиин эґиннэ, этэргэ
дылы, эппитин ыт да сиэбэт буолла. Сµµрµµкітµµ, сµбэлээґин, аймал±ан ханна барыай.
— Бµтэґик тардыґыы, кµµскµтµн
харыстаамаІ. Хайдах да, оройуон уґук
дэриэбинэтигэр кэлэн, милииссийэ аатын
тµґэн биэрбэтэхпитинэ табыллар, — дьонум
эстибиттэрин кірін, тылбай-іспій буоллум. — Кµµспµтµнэн тэІмит, ійбµтµнэн
сµµйµіхпµтµн наада. Хайаан да хотуохтаахпыт. Хас биирдиибит оннук бигэ санаалаах
тардыґыахтаах. Оччо±о эрэ кыайыахпыт.
Атахпыт таІаґа халтырыйа сылдьар курдук.
Бары наскыларгытын уґулуІ. Мин хамаан
дабынан кедаларгытын туора сулбурута
тэбээриІ, атах сыгынньах тардыґыахпыт, —
диэн сµбэлэґиибитин чиІэтэн биэрдим.
Кірііччµлэр саІалара, ыІырыа уйатын то±о тардыбыт тэІэ, биир кэм оргуйан
олордо. Бµтэґик киирсии. Ким кыайбыт
тµмµккэ кыайыылаа±ынан тахсар.
Оннубутун булунан, ханааппытын илии
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Ойуунускай тіріібµтэ 90 сааґыгар
Чіркііххі ортолуу бырааґынньыктаан эрдэхпитинэ, эмискэ ып-ыраас халлааІІа хара
былыт халыйан тахсан, ыа±астаах уунан куппута. Инньэ гынан, тіннір суолбут бадараан
буолан, сиикээннэри туоруур быстах муос
талар ыґылланнар, кµµтµллµбэтэх улахан
моґолу таґаарбыта. Кураан уонна ыытыллар
сирэ дэриэбинэттэн тэйиччи буолан, дьон
бары араас техниканан кэлбит этилэр. Баар
кµµстэри сіптііхтµк аттаран туруоран, хата,
биир да быґылааны таґаартарбатахпыт. Онно
ГАИ начальнига Заровняев А.П. уґулуччу
іІілііх. Самыыр курулаччы тµґэрин аахсыбакка саамай ыарахан учаастакка бµтэґик
техниканы аґарыар диэри уутугар-хаарыгар
киирэн туран µлэлээбитэ.
Биґиги тэрилтэ±э кыргыттар суохтарын тэІэ этэ. Сэкирэтээр-бу±аалтырынан
бастаан Максимова Х.А., онтон Сивцева
В.И. µлэлээбиттэрэ. Арай пааспар остуолугар Осипова Р.Г. эрэ анал дуоґунаска
µлэлиирэ. Кини а±ата атыыґыттыы сылдьан,
уоруйахтарга тµбэґэн, суорума суолламмыт.
Оччолорго Розалия Григорьевна, кыра о±о,
милииссийэ±э µлэ±э киирэн, уоруйахтары
хайаан да буларга быґаарыммыт этэ. Уонча
сыл буолан баран, буруйдаахтар булуллан
сууттаммыттар.
Христина Алексеевна милииссийэ
буолуон олус ба±арара. Ол иґин баан харабылынан ылбыппыт. Киґи а±ыйах буолан,
уоппуска кэмигэр о±о хоґун инспекторын
µлэтин Георгий Николаевич салалтатынан
табыллан толорооччу.
Биир маннык тµгэни ійдіін хаалбыппын. Сайылыкка уонча саастаах о±о ууга тааґы
бырахпыттыы сµтэн хаалбыта, хас да сыл
кістµбэтэ±э. О±олору кытта µлэлэґэ сылдьан,
Христина Алексеевна ону интэриэґиргээн,
Георгий Николаевичтан дьыалатын ылан
сиґилии билсибит. Онно суруллубутунан
сµппµт уолу биир уоллуун бара турбуттарын
ыраахтан Т. Рома диэн о±о бµтэґигин кірбµт.
Хайдах таІастаах уолу кытта барсыбытай
диэн ыйытыыга оскуола таІастаах, іссі
тимэ±э балык ойуулаах этэ диэн кірдірбµт.
Христина Алексеевна ону иилэ хабан
ылан, тэйиччиттэн хайдах тимэх ойуутун
ійдіін кірбµтэй диэн уорбалыы санаабыт.
ЫІыран кэпсэтиэххэ диэн сµбэлэспиттэр.
Окко сылдьар уолу матассыыкылынан тиэ
йэн киллэрбиттэрэ. Георгий Николаевич

битигэр ыллыбыт. Хамаанда биэрээппин
кытта атах таІастара уІа-хаІас кіттµлэр.
— Оо, милииссийэлэр атахтарын
таІаґын то±о эрэ уґуллулар?! КірµІ эрэ,
туох эрэ албастаахтар быґыылаах?! —
диэн олус долгуйбут, ыгылыйбыт саІалар
иґилиннилэр.
Ол кэмІэ: «Три!» — диэн хамаанда,
тіґі эмит кэтэґэн турар киґиэхэ, эмискэ
иґилиннэ. Тула, туох да иґиллибэт гына,
ый-хай бі±ітµн тµґэрдилэр. МуІха талыы соботун курдук бідіІ лиґигирэспит
уолаттар тиэрэ тµґэн, кырааскалаах муос
таттан тэбинэн, ханааты айа кирсин курдук чиккэччи тартылар. Кус-хаас саІатын
быыґынан: «И-и, раз!» — диэн биґиги
дьоммут кіхтііх хамаандалара иґилиннэ.
Хамаанданы батыґан тµґµнэ сатаатыбыт да,
ханааппыт аІаар ітті тиит тірдµгэр бааллан
турар курдуга. Онтон балачча дьирээлэґэн,
дьэ, кыратык хамсатыах курдук буоллубут.
Онтон эр ылан, кµµспµтµгэр кµµс киирэн,
харса суох тµґµµ буолла. Хамсаабыт хамсаан,
ханаат ортотугар бааллыбыт бэлиэ кыґыл
ірбіх, сы±арыйдар сы±арыйан, быт хаамыытынан биґиги диэки барыах курдук буолла.
Сотору дьоммут хотторбуттарын билинэн,
ханааттарын отой да ыґыктан кэбистилэр.
Биґиги ханаат аІаар ітті босхо баран, бары
муоста±а сууллан тµстµбµт.
Ура-а-а!!! Кыайыы! Ґірµµ-кітµµ,
э±эрдэлэґии. Кэри-куру буолбут нэґилиэк
хамаандатын: «Оо, дьэ, мілтіх дьоІІут!
Туохха манна биґиэхэ кµµґµмсµйэ±ит,
хонтуора дьонуттан хотторор эрээригит?» —
эІин диэн олохтоохтор дьоннорун бурайар
кыґыылаах тыллара иґиллэн ааста.
Оройуон култуурунай оло±ор кµµспµт
кыайарынан кыттарбыт. Ґчµгэй инструментальнай ансаамбыллаах этибит. Соторусотору кэнсиэргэ илдьэ баран хаалаллара.
Тіґі да туґалаа±ын, наадалаа±ын иґин,
µлэ±э-хамнаска ыктаран, дьонум кэлэллэринбаралларын сібµлээбэт этим. Биир да улахан
кэнсиэр баар суох силиэдэбэтэлим Слепцов
Н.Н. кыттыыта суох барбата. Николай Никифорович чахчы киґи астынар гына кэнсиэри
салайан ыытара.
Чіркііх музейын оІорууга нэґи
лиэнньэни кытта эмиэ кіх-нэм буолбуппут.
Онно Саха АССР народнай суруйааччыта
Сивцев Д.К.-Суорун Омоллоону кытта чугастык билсибитим.
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бастаан Христина Алексеевна кэпсэтэригэр
сібµлэспит. Онно эрийэн-мускуйан, биир
тылы булан, уолу тµргэнник билиннэрбит
этэ. Сыал ытаары, ал±аска ілірін баран,
дьиэ таґыгар баар быра±ыллыбыт булууска
кистээбитин кірдірбµтэ.
Быґылааннар син тахсыталыыллара. Ол
быыґыгар киґи кµлµіх да курдук тµгэннэрэ
баар буолааччы.
Кµґµн, биирдэ, исполком бэрэссэдээтэлэ Старостин А.Е. Хара Алдантан эрийдэ.
— Хаандыга диэкиттэн, ірµґµ батан,
сатыы нуучча киґитэ иґэр µґµ. Кыра
ботуоІка сµгэґэрдээх уонна харабыыннаах
дииллэр. Ону булчут Самсонов кыра сиэнэ
кыыс кірбµт уонна эґээ курдук саалаах
диэбит, — диир.
Ити кэмІэ, кырдьык да, Хаандыгаттан
хаайыылаах кµрээн туттарбакка сылдьар кэмэ
этэ. Ол иґин кини сырытта±а диэн, тутархабар біліх уолаттарын тµргэнник хомуйа
охсоот, Хара Алданнаабыппыт.
Олохтоох былааґы кірсін, киґибитин
хайдах, ханна тутарбытын сµбэлэстибит.
Тыынан барыа±ы, ыраахтан кірін, саґан
эрэйдиэн сібі. Ол иґин аара тоґуйарга
быґаардыбыт. То±оостоох сир баар эбит.
Суоттааґын быґыытынан сарсын киэґэ ол
сиргэ тиийэн кэлиэхтээх. Сарсыарда милиис
сийэ уолаттары кэтэґиэхтээх сирдэригэр
илдьэн тµґэртээтибит. Кырдьык, олус табыгастаах сир эбит. Биир ітті ірµс, иккис ітті
µрдµк быраан. Јрµс сµнньµнэн иґэр киґи
тоґууру хайдах да мµччµ тµспэт сирэ.
Мин кытылынан киґи чахчы иґэрин
чопчулуохпун ба±аран, мотуордаах тыыга
олорсон ірі уґуннум. Син балай да айаннаатыбыт да киґи баара кістµбэт. Суол-иис
кіріірµ, ыраахтан иґэр дьон быґыытынан
кытылга «сынньана» тахса сырыттыбыт. Кумахха эргэ саппыкылаах со±отох киґи суола
аллара диэки ааспыта чуолкайдык кісті
сытара. Биґиги тіннін, дьоммутугар тиийэн,
сатыыкиґи чахчы иґэрин кэпсээтибит уонна
бµтэґик тігµлµн ыйыы-кэрдии биэрэн баран
ааґа турдубут.
Киэґэ сэбиэт дьиэтигэр кэтэґэн олордохпутуна аптамааттаах, тµіс куйахтаах
уолаттар киирэн кэллилэр. Бытыктаах,
орто уІуохтаах, бэрт мікµ таІастаах,
кыракый сµгэґэр о±олоох биир нуучча
киґитин а±албыттар. Ыйыталаґан билбиппит, Хаандыга±а ону-маны µлэлээн баран,
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сіп буолан, сирэйин хоту балыктаан аґыыаґыы айаннаан иґэр кіччµр киґи эбит. Сиэбиттэн докумуонун ылан кірдірді. Хаандыга
милииссийэтин кытта сибээстэґэ сырыттым,
киґи тордуохтаґара туох да суох буолан биэрдэ. Ханнаа±ы сэбэ кэлиэй, ботуоІкатын
сµгэн иґэр маґын о±о харабыыІІа холуйан
эппит буолуон сіп. Сэбиэт бэрэссэдээтэлэ
Алексей Егорович туох идэлээ±ин иІэнтоІон ыйыталаста. Онно билбиппит, хачыгаар, оґохчут идэлээх, маґы да мастыыр,
«Дружбаны» да бэркэ билэр киґи буолан
биэрдэ. «Кµрµійэхпит» хаалан µлэлиэх буолан, тылын ылан, биґиги кэлбит сорукпутун
сиппит дьон быґыытынан дьиэлээбиппит.
Отой хойукка диэри µлэґит киґини булан
биэрбиккит диэн, харалар махталлара улахан
этэ.
Биир кэмІэ оройуон бастыІ лиэктэрдэрин ахсааныгар киирэ сылдьыбытым. Дьокуускайтан «Билии» уопсастыбаттан тахсан,
лиэксийэбин µчµгэйинэн сыаналаабыттара.
Тиэмэм, биллэн турар, бэрээдэк туґунан
этэ. Арыгылааґын тірдµн-тірµітµн уонна
олору утары охсуґуу туґунан киэІ кэми
хабан кэпсиирим. Уопут атастаґа, МэІэ
ХаІалас Нуора±анатыгар бара сылдьыбыппыт. СаІаттан саІа холобурдары а±алар
буолан, дьон сэІээрэн истэрэ. Биир Уолба±а
буолбут суолу холобур быґыытынан µгµстµк
туттарым.
Саас хаардаахха биир тырахтарыыс
тµµнµ быґа дьоІІо мас соспут, сарсыарданан аґаабыттар. Оччолорго арыгы толуонунан эбэтэр испииґэгинэн эрэ атыыланара.
УІуох тостор уочарата буолара. Иґэр буол,
испэт да буол, син биир ілµµгµн ыллаххына
эрэ сатанар курдуга. Ыалдьыттарга кµндµ ас
этэ. Тыа сиригэр онтуларын мунньан, отмас да тиэйтэрэллэрэ. Быґата, киґибитин
ботуччу аґаппыттар.
Дьиэтигэр кэлэн, кэргэнин ылан,
дэриэбинэ кытыытыгар турар гараажка
тыраахтардарын туруора барбыттар. Суол
сµнньµн буллараат, тыраахтарыыс сылайан,
дьиэбин, хата, буллум диэн санааттан буолуо, утуйан быркыта суох барбыт. Кэргэнэ
эІин араастаан уґугуннара сатаабыт да туґа
тахсыбатах. Уулусса±а баар дьон, дьахтар
айманарын истэн, тыраахтары эккирэтэн
иґэн: «Гааскын, гааскын ірі тарт!» — диэн,
хаґыытыы-хаґыытыы, илиилэринэн ірітаІнары далбаатаан кірдірбµттэр.
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аптааххыт», — диэн сібµлэґэн, сынньанар
сир буларбытыгар тылынан кіІµл биэрбитэ.
Ити сыл ИДьМ-гэр саІа, ботуччу бырааптаах
политотдел тэриллибитэ. Кини онно начальнигынан ананан, куоракка киирбитэ.
Эґиилигэр «Сайдыы» сопхуос Дмитрий
Петров аатынан отделениетын салалтатынан уураах таґаартаран сир анаппыппыт.
Саґыл Уйалаах диэн киинтэн кістін ордук сиргэ бала±ан туттубуппут, тігµрµччµ
кµрµілээбиппит. Кµілэ муІхаланар балыктаах, тыата кыра бултаах, сир астаах, киґи
сµрэ-кута тохтуур бэртээхэй алаас этэ. Ити
сайылыкка балайда тэрээґиннэр ыытыллыбыттара: ыґыахтар, µбµлµійдэр, сыбаайбалар.
Аны, саас аайы хайыґарынан кµрэхтэґэрбит.
Сайын ата±ынан сырсан, туоґапканан бэргэнник ытыыга куоталаґарбыт. Ґлэґиттэр
иллэІ кэмнэригэр, бэйэлэрэ да тахсан,
дьоннорун кытта сынньаналлара.
НіІµі сылыгар партия уобаластаа±ы
кэмитиэтэ ити са±алааґыммытын киэІ
ыІырыылаах мунньахха кірбµтэ. Онно
милииссийэ отделын салайааччылара уонна
политчааска солбуйааччылар кыттыыны
ылбыттара. СынньалаІы хайдах тэрийэрбит
туґунан этии оІорбутум. Ол сµнньµнэн
киэІ кэпсэтии тахсыбыта. Политотдел анал
былакаат бэчээттээн тар±аппыта. Оччо±о
ити саІа, сонун этэ. Билигин µгµс отделга
сынньалаІ дьиэтэ, баанньык, онноо±ор остолобуойдар кытта баар буоллулар.
Милииссийэ µлэґитэ буруйдаа±ы
бары іттµнэн сабырыйарга мэлдьи бэлэм
буолуохтаах. Ол иґин µлэґиттэри эт-хаан
іттµнэн сайыннарыы, бэйэ билиитинкірµµтµн µрдэтии утумнаахтык барара. Чугастыы сытар Чурапчы, Амма уонна Таатта
оройуоннара партия кі±µлээґининэн сылын
аайы µлэ±э-хамнаска уонна спорт араас
кірµІнэригэр кµрэхтэґэллэрэ. Ол чэрчитинэн биґиги эмиэ, Бµлµµ сµнньµгэр сытар отделлары батыґан, сылын аайы кірсірбµт.
Онтон 1984 сыллаахха саас, мэІэ
хаІаластары уонна уус-алданнары кытыаран, Чурапчыга аан бастаан ірµс уІуордаа±ы
ИДьМ оройуоннаа±ы отделларын спартакиадатын ыыппыппыт. Оччолорго начальниктарынан µлэлииллэрэ: Амма±а — Баишев П.Х.,
кэлин Алексеев Ю.А., Чурапчыга — бастаан
Сергеев С.Е., онтон Павлов Я.А., МэІэ
ХаІаласка — Игнатьев С.И., Уус-АлдаІІа —
Иннокентьев П.В., онтон Москвитин Н.П.

Дьахтар, маннык этэллэр быґыылаах
диэн, гаас тардарын тірдµгэр диэри аллара
баттаабыт. Тыраахтар сонно барылыы тµґээт,
іссі тµргэтээбит. Дьэ, иэдээни оІордум диэн
санааттан уолуйбут дьахтар сиргэ биирдэ
ойон кэбиспит.
Оттон тыраахтар онно эрэ кыґаллыбакка
иннин диэки дьµккµйэ турбут. Уулусса устун
кінітµк хайыґыннарыллыбыт буолан, тугу
да, кими да кірсµбэккэ, дэриэбинэ кытыытыгар турар лааппыга тигинээн кэлбит
уонна олбуору то±о кітін киирбит. Уонна
µргµлдьµ, туохтан да иІнибэккэ, уІуоргу
олбуору билэн да кірбіккі ааґа турбут.
Лааппа ніІµі олорбут ыаллар сар
сыардааІІы чэйдэрин иґэ олорон, арай
тµннµгµнэн кірдіхтірµнэ, кинилэри
кірбµтµнэн сулумах тыраахтар бирилэтэн
иґэр µґµ.
— Хайа, о±онньор, ханналаары гынныІ?!
— дьахтар, субу а±ай атын былааннаах олорбут буоланнар, соґуйбут.
— Суох. Ыалларбытыгар истэ±э, — диэн
эр киґи кыґаллыбатах.
Онтулара баара, бу тиийэн кэлбит да
дьиэ кытыытыгар дьаарыстанан сытар бэрэбинэлэргэ сааллаат, µрдµлэригэр тахсыбытынан барбыт. Кыайан тахсымына буксуйбут
уонна устунан халлаан диэки хайыґан баран
тохтообут.
Ґлэлиир киґи сынньаныахтаах. Онтон
кµµс-кµдэх ылан, саІа кµнµ кірсµіхтээх.
СынньалаІ кэмигэр киґи бэйэ-бэйэтин
кытта ордук ыкса билсэр. Бииргэ µлэлиир
киґиІ айыл±а±а та±ыста±ына, этэ-сиинэ
аґыллан, адьас атын іттµттэн кістііччµ. Милииссийэ µлэґиттэрэ бµттµµн µірµµгэ-тойго
хаґан да дьоннорун кытта бииргэ сылдьыбаттар, кинилэрдиин µірбэттэр-кіппіттір —
µлэлэрин µгэнэ буолар. Ол иґин кэллэктииби
биир сиргэ тµмэн сынньалаІы тэрийии, ону
туґалаахтык атаарыы биир эмиэ тµбµктээх
дьыала буолара.
Тэрилтэлэр бары кэриэтэ чугас эргин,
ордук Таатта µрэх µрдµгэр, сынньанар,
ыґыахтыыр сирдээхтэрэ. Ону кірі-кірі:
«Биґиги то±о итинник тµмсэрбит табыллыбатый? Бэйэ бас билэр сирдээхпит буоллар»,
— диэн ба±а санаалаа±ым. Устунан райком бастакы сэкирэтээригэр Пестряков Е.П. киирэ
сырыттым. Егор Петрович бэрт ір сэґэргэґэн
баран: «Милииссийэ±э да дьон µлэлиир.
Онон эґиги эмиэ сынньанар толору быра46
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Эрдэттэн кэпсэтэн, ханнык кірµІµ киллэрэрбитин сµбэлэґэн, бу спартакиадалары
ыытарбыт. Тµбµктээх буолан, оройуонун
сылын аайы уларыта сылдьарбыт. Биґиги
отдел µлэбитигэр µрдµк кірдірµµлээх буолан,
социалистическай куоталаґыы кірµІнэрин
спартакиада±а киллэртэрэ сылдьыбыппыт.
Онтубут бутуурдаах буолан, кэлин аккаас
таммыппыт.
Кµрэхтэґиигэ чахчы кыахтаах, бэлэмнээх µлэґиттэри ыла сатыырбыт. Эрчиллии
тиґигин быспакка буолара. Нэґилиэктэргэ
тахсан кµрэхтэґэрбит. Кыттааччылары, спартакиада чугаґаата±ына, µлэлэриттэн босхолоон бэлэмниирбит. Дуобакка Попов В.Н.-2,
мас тардыґыытыгар Унаров Ф.Ф. чахчы
µчµгэйдик киирсэллэрэ. Волейболга Хатылыков Н.П., ірі кітін тахсан, мээчиги бас
такы кирбиигэ ким да ылбат гына ньа±ыччы
охсоро. Оттон Порядин П.Н., тустан, иннин
кимиэхэ да биэрбэтэ. Мин бэстилиэтинэн
ытыыга, волейболга, мас тардыґыытыгар,
теннискэ, ханаат тардыґыытыгар дьон суох
буолан кыттарым.
Элбэх спортсмен кэлэрэ. Олору
тµґэрэргэ, аґатарга улахан µлэ барара. Ону
оройуон ситэриилээх кэмитиэтин бэрэссэдээтэллэрэ иилээн-са±алаан биэрэллэрэ.
Тэрилтэ салайааччылара улахан кімінµ
оІороллоро. Кµрэхтэґии эйэ дэмнээхтик,
билсии, до±ордоґуу тыыныгар барара. Ол
µлэ хаамыытыгар улахан туґалаа±а.
Кэлин да±аны Бµлµµ эІээрин уонна киин оройуоннар милииссийэлэрин
спартакиадатын сэІээрэрим. Судьуйанан
эбэтэр бэрэстэбиитэлинэн ананан сылдьар
буоларым. Бу хамсааґыІІа 1990-с сылларга ИДьМ-тэн Яковлев Д.А іІіті улахан.
Дмитрий Алексеевич ір кэмІэ бойобуой,
физическэй уонна сулууспа±а бэлэмнэнии
отделын солбуйар начальнигынан µлэлээн
кэллэ. Милииссийэ±э киириэн иннинэ
МэІэ ХаІаласка спорт кэмитиэтин салайан
олорбута. Онон іріспµµбµлµкэ спортсменнарын ортолоругар биллэр уонна сыаналанар
киґи. Хас саІа кэлбит миниистир, кэлин
уларыйаллара да элбээтэ, бэйэтин киґитин
туруорар. Ол µксµгэр тµмµктээх буолбат.
Итинник омсолоох быґыы суо±а буоллар,
Дмитрий Алексеевич ити салааны салайбыт
буолуон сіп этэ. Оччотугар сµµрµк хоту ээлдээл устан иґэр отдел µлэтэ-хамнаґа ордук
сэргэхсийиэ±э хаалла±а.
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Билигин µп-харчы суох, судаарыстыба
иннин-кэннин була илик кэмэ буолан, салайааччылары эрдэттэн бэлэмнээґин, эбии
µірэтии-иитии биллэрдик аччаата. Биґиги
кэммитигэр академия±а ыытан µірэтии
саІа са±аламмыта. Онно миниистирдэри
уонна кини солбуйааччыларын эрэ бэлэмнииллэрэ. Атын µлэґиттэргэ анаан, сойуус
араас муннуктарыгар куурустары тэри
йэллэрэ. Ол µлэлииргэ, саІаны билэргэ,
атын іріспµµбµлµкэлэр хайдах µлэлээнхамнаан олороллорун µірэтэргэ, тэІнээн
кіріргі, туґалаа±ын, саІатын ылынарга
сµрдээх кідьµµстээ±э. Ґлэлиир кэммэр
Москуба±а µрдµкµ кууруска µірэммитим.
Ивано-Франковскайга, ТашкеІІа, Омскайга — иккитэ, Воронежка биирдии-иккилии
ыйдаах билиини-кірµµнµ µрдэтэр куурустары
барбытым.
Ити кэмнэргэ сµбэ-ама буолбут, бииргэ
алтыґан µлэлээбит дьоннорбунан буолбуттара: райком сэкирэтээрдэрэ — Пестряков
Е.П., Ноттосов Д.А., Никифоров Е.С., Васильева Е.С., райисполком бэрэссэдээтэллэрэ
Данилов А.А., Артемьев Г.М., райисполком,
райком отделларын сэбиэдиссэйдэрэ, партком сэкирэтээрдэрэ, отделение управляющайдара, тэрилтэ салайааччылара. «Билии»
уопсастыба бэрэссэдээтэлэ Аммосова М.М.,
быраас-нарколог Баишева Т.С., табаарыстыы
суут бэрэссэдээтэлэ Ермолаев А.А., ДНД начальнига Соров М.М., актыбыыс общественник Константинов К.А., о.д.а. кытта кµннэтэ
µлэлэґэрбит. Ойуур хаґаайыстыбатын ди
риэктэрдэрэ Саввинов В.И., онтон Пахомов
Ю.С. милииссийэ±э оІорбут іІілірµн умнубаппын. Кинилэр отдел аттыгар гарааж тутан
биэрэн олус абыраабыттара. Оттон Филипп
Унаров, эргэ милииссийэ дьиэтин оннугар µс
квартиралаах уопсай дьиэ тутан, биир тыын
кыґал±абытын быґаарсыбыта.
Дьиэбит таґыгар туґунан турар хочуолунайдаах этибит. Хачыгаардары бэйэбит тутарбыт. Биирдэ «Якутскэнерго» дьоно кэлэн,
биґиги эргин улахан хочуолунайы тутабыт
диэтилэр. Ол дьону кытта билсэн, кэпсэтэн
хочуолунайы µлэбиттэн чугас туттарбытым
уонна онно холбоппутум. Кэмигэр ол улахан
ситиґии курдук этэ.
Ити сылларга милииссийэ ыытар
µлэтигэр ситэриилээх кэмитиэт бэрэссэдээтэллэрин кіміті биллэр улахана.
Командировка±а сылдьан, кµннэтэ да

Кўрўлгэн - 2010-3

кэрэ¤и
лээхтик µлэлээбит, дьон ытыктабылын ылбыт µлэґит а±ыйа±а суо±а. Кинилэри билигин истиІник ійдіін-санаан ааґабын.
Таатта сиригэр-уотугар µктэн
иэхпититтэн ыла Петр Васильевич дьиэ кэргэнин кытта ыкса билсибиппит. Тарабукин
П.В. араас эппиэттээх дуоґунастарга ананан
µлэлээбитэ. А±абыт курдук саныыр, бэрт
сэмэй, кыыґырар диэни билбэт, сµбэґитамаґыт, баар суох суруксуппут этэ. Киґини
эндэппэккэ тірдµн-ууґун билэрэ. Тугу барытын налыччы, уу тэстибэт гына олохтоохтук
оІороро.
Максимов Н.С. пааспар остуолун
начальнигынан, холуобунай ирдэбил инспекторынан µлэлээбитэ. «Молния» эркин хаґыатын солбуллубат эрэдээктэрэ, талааннаах худуоґунньук этэ. Кими
уруґуйдаабытын эндэппэккэ тута билэрбит.
Табаарыстыы шаржтарын (Попов В.Н.-II,
Макаров Е.И. судьуйаны, о.д.а.) бу баар
курдук ійдµµбµн.
Уоттан сэрэхтээх буолуу инспекциятын
начальнига Фролов П.Н. олус чиэґинэй,
µлэтинэн іріспµµбµлµкэ±э инники кµіІІэ
сылдьар, булчут, техниканы ис-иґиттэн
сібµлµµр нуучча киґитэ этэ.
Бииргэ µлэлээбиттэрбиттэн, атын оро
йуоннарга ананан, араас дуоґунастарга ИДьМ
салаатыгар µтµі суобастаахтык µлэлээбиттэрэ:
ОБХСС инспектора Николаев В.И., Сунтаар,
Ньурба оройуоннарынан начальниктаан
баран, Дьокуускай куоракка кэлэн ИДьУ
начальнигынан µлэлээбитэ. Холуобунай
ирдэбил инспектордара Шарин П.Е. Муома,
Курчатов Ю.С. Јймікіін оройуоннарынаа±ы
милииссийэ отделларын начальниктарынан
µтµі суобастаахтык µлэлээбиттэрэ. Дегтярёв
Г.Н. ОМОН хамандыырынан хас да сыл
µлэлээбитэ. Урукку силиэдэбэтэл Винокуров
И.Х. Чурапчы улууґугар судьуйанан µлэлии
сылдьар. Оттон ГАИ начальнига, холуобунай
ирдэбил инспектора Заровняев А.П. хас да
сыл ИДьМ холуобунай ирдэбилин управлениетыгар отдел начальнигынан µлэлээбитэ.
О±о хоґун инспектордара Порядин П.Н.
Удачнай куоракка олорор, милииссийэ подполковнига, алмааґы хостуур хампаанньа
харабылын солбуйар начальнига, Винокурова
А.Е. эмиэ милииссийэ подполковнига, Арассыыйа милииссийэтин бочуоттаах µлэґитэ,
Амма отделын солбуйар начальнига.
Начальнигынан анаммыт сылбар

тіліпµінµнэн билсэ олорорбут. Кинилэр
да биґигинэ суох сатаммат курдуктара. Ґлэ
хаамыытын туґунан сіп буола-буола отчуоттуурбут. Оннук биир оройуон сиэссийэтигэр олордохпуна, райисполком солбуйар
бэрэссэдээтэлэ Турнин А.Е. маннык ис
хоґоонноох лоскуй кумаа±ыны ыыппыта:
«Май Прокопьевич, биир да милииссийэ
начальнига бу курдук улаханнык хай±ана
илигэ. Ити отут сыл устата — оннук ыарахан
µлэ. Э±эрдэлиибин µбµлµійдээх сылгынан.
А.Е.Турнин». Ити сыралаах µлэбит улахан
сыанабыла дии саныыбын. Сурук билигин
да урукку блокнотум иґигэр кыбытылла
сылдьар.
Бииргэ µлэлээґин тіґµµ кµµґµнэн
буолбуттара: исполком бэрэссэдээтэллэрэ —
Посельская Р.С. (Чымнаайы), Сергеев В.Е.
(Ытык Кµіл), Сабарайкина М.П. (Кыйы),
Вырдылин В.Г. (Чіркііх), Кириллина
Т.А. (Харбалаах), Луковцев Е.И. (Баайа±а),
Кашкин В.Х., Старостин А.Е. (Хара Алдан);
сопхуос дириэктэрдэрэ — Кашкин Х.И.,
Жирков С.Г.
Кэмэ да атына, ирдэбил да кµµстээ±э.
А±ыйах да буолларбыт, санаабар кµµскэ,
утуйар уубутун умнан, дьоІІо туґаны эрэ
а±алларбыт диэн µлэлээбиппит. Оччолорго отделбар 20-чэ эрэ µлэґиттээ±им. 1987
сыллаахха саас, чыыным болдьо±о кэлэн,
майор буолбутум. Отдел µрдµнэн итинник
чыыннаах киґи суо±а. Хапытаан да бэрт
сэдэх этэ.
Судьуйанан уґун кэмІэ а±амсыйан
эрэр Егор Иванович Макаров, онтон, кини
Чурапчыга кіспµтµн кэннэ, Ирина Сер
геевна Шахурдина µлэлээбиттэрэ. Кинилэр
биґиги партийнай тэрилтэбит сэкирэ
тээрдэрэ этилэр. Хаґан да бириигэбэрдэрэ
кітµллµбµтµн ійдіібіппµн. СаІа сала
йааччынан µлэлиир эдэр киґиэхэ кинилэр
сµбэлэрэ-амалара кµµс-кµдэх биэрэрэ. Прокурорунан µлэлээбит Яковлев И.М., Пахомов
А.П. уонна кэлин Саввинов А.Е. оройуоІІа
сокуон халбаІнаабакка тутуґулларын туґугар
ійдірµн-санааларын, кµµстэрин биэрбиттэрэ.
Суукка бэрт эдэр, кірсµі-сэмэй майгылаах,
олус µлэґит кыргыттар µлэлээбиттэрэ: Чарина М.И., Оросина Е.Е., Федотова М.П.
Прокуратура±а — Барашкова Л.П.
То±ус сыл устата састаапка уларыйыытэлэрийии ханна барыай. Ол эрэн,
халбаІнаабакка олохтоохтук, бэринии
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кµґµн холуобунай ирдэбил инспекторынан
Омскайдаа±ы милииссийэ µрдµкµ оскуолатын саІардыы бµтэрбит Д.И. Бочкарёву
ыыппыттара. Кини кэлин Уус-АлдаІІа солбуйар начальнигынан, министиэристибэ±э
киирэн, ОБХССка опердаабыта.
Милииссийэ оройуоннаа±ы отделын
солбуйар начальнигынан урукку ДПС инспектора Трифонов А.Д. сааґыран, уопутуран
баран, Сааскылаахха тиийэн µлэлии сылдьар.
Оттон милииссийэ рядовойа Николаев И.И.
ИДьМ силиэстийэлиир салаатыгар силиэдэбэтэлинэн ір кэмІэ µлэлээн баран, билигин
ХаІалас оройуонугар милииссийэ отделын
начальнигын силиэстийэ±э солбуйааччытынан µлэлиир, подполковник чыыннаах.
Саа кіІµлµгэр µлэлээбит Готовцев
П.Н. ір кэмІэ Уус-АлдаІІа МОБ начальнигынан сынньалаІІа тахсыар диэри
µлэлээбитэ. Милииссийэ подполковнига
Слепцов Н.Н. ыстаарсай силиэдэбэтэлинэн,
милииссийэ отделын солбуйар начальнигынан µлэлээбитэ. ГАИ инспектора Семенов
А.М., участковай инспектор Терютин С.М.
милииссийэ µлэґиттэрин µірэтэр кииІІэ
ыстаарсай преподаватель дуоґунаґыгар
бэркэ µлэлии сылдьаллар. Унаров Ф.Ф., Попов В.Н.-1, Петров Е.Д., Белолюбскай Д.Д.,
Максимова Х.А., Прудецкай Ю.Н., Санников
А.С. биэнсийэ±э тахсыбыттар. Оттон Оросин
Е.Е., Попов А.М., Попов В.Н.-2, Большаков
А.С. µлэлии сылдьар сурахтаахтара.
Эдэр сааспар уґуннук табыллан олорбут, кыра уолум тіріібµт Тааттам сирин
дойдум курдук чугастык саныыбын, дьонунсэргэтин ахтабын.
1984 сыллаахха ИДь миниистирэ Саввин Г.М. министиэристибэ±э ыла сатаабыта.
Ону о±олорум кыралар, куоракка сатаан
сылдьыахтара суо±а диэн сібµлэммэтэ±им.
Кэлин, мэлдьи хайдах батына олоруомуй,

Уус-Майа±а барарга ыйыппыттарыгар
сібµлэспитим.
Мин оннубар анаммыт А.А. Петуховы
билиґиннэрэ, ИДь солбуйар миниистирэ
Захаров И.И. кэлбитэ. Кини кэлин Ґрдµкµ
Суукка судьуйанан µлэлээбитэ. Сарсыарда
8 чаас ааґыыта µлэбэр баран иґэн, кэлбит
дьону тµґэр сиртэн илдьэ бардым. СаІардыы
хоспор киирээппитин кытта дьуґуурунай
эрийэн:
— Петр Петрович Осипов кэллэ. Эйиэхэ
тахса сылдьаары гынар, хайыыбыт? — диэн
биллэрдэ.
Сібµлэстим. Дьонум ыйыппыттарыгар
билэр киґим кэлбит диэн судургутук хоруйдаатым. Испэр кинини ыІырбата±ым, то±о
кэллэ±э буолла диэн мунаахсыйа санаатым.
Эдэр сылдьан, суос со±ус киґи эбит этэ. Билигин суоппар бэрдэ. Киґим ааны тоІсуйан
киирэн кэллэ. Дорооболосто. Остуол ніІµі
утары турар олоппоско ыІырдым. Хас да
чыыннаах-хааннаах дьон баарыттан толлубакка кэлэн олордо уонна сіІ куолаґынан
бэрт кылгастык эттэ:
— Май Прокопьевич, биґигиттэн баран
эрэр µґµгµн дии. Ол Уус-Майа±а мин урут
сылдьыбыт сирим. Бэрт бултаах-алтаах дойду. Манна µлэлээбитиІ курдук µчµгэйдик
µлэлээ, этэІІэ сырыт, — диэт, халтаІ сонун ис сиэбиттэн кыыннаах саха быґа±ын
таґааран миэхэ уунна уонна, илиитин биэрээт, туох да саІата-иІэтэ суох тахсан бара
турда.
Кэлин толкуйдуу сатаабытым, тугунан кіміліспµтµм эбитэ буолла диэн.
Кіміліспµппµн ійдіібіппµн. Киґи ис
санаатын билэр улахан уустук быґыылаах.
Ол быґа±ы, Таатта дьонун-сэргэтин махталларын курдук санаан, билигин да илдьэ
сылдьабын.
20.01.05.

Кистэлэ¢ сурук
Јрµс мууґа туран, бырыы-бадараан
тоІон, кэлии-барыы µксээтэ. Саас аайы
чугастаа±ы милииссийэ отделлара мунньус
тан, спорт араас кірµІнэригэр кµрэхтэґэр
идэлэннибит. Ол иґин суол турдар эрэ,
бэлэмнэнэ таарыйа дэриэбинэлэри кэри
йэн кµрэхтэґэбит. Сарсын аны Баайа±а±а
барыахтаахпыт. Барар дьоннору, хаалан
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µлэлээччилэри быґаардыбыт. ОройуоІІа
чуумпу курдук, арай Дьокуускайтан партия
райкомугар хас да киґи командировка±а кэлэ
сылдьар. Бэйэлэрэ ыалдьыттары тµґэрэр
дьиэлээхтэр. Онон биґиэхэ наадыйбаттар.
Сэттэ са±ана µлэлээн бµтэн дьиэлээтим. Киэґэ-сарсыарда сатыы сылдьарбын
сібµлµµбµн, дьиэм да оннук ыраа±а суох.
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иґигэр Саха сиригэр, тіґі ыанар ынах, сылгы баара, тіґі хортуоска, бурдук хомуллара,
тіґі ыґыы сирэ баара суруллубута. Билигин
ити барыта бэчээккэ толорутун иґин, 30-ча
сыллаа±ыта дойду кистэлэІэ этэ. Онон, сурук
кістµбэтэ±инэ, сыґыаннаах дьоІІо сыанан
а±аабата чуолкай. Ол да иґин райком сэкирэтээрэ бэйэтинэн сµµрэ сырытта±а.
— Дипломатка кылгас кэминэн хайаан
да булуллуох тустаах. Тіґі киґи наадатын
бэйэІ бил. Дьонунан кіміліґµіхпµт. Бу
туґунан Дьокуускайга биллэримээр, — диэн
Дмитрий Алексеевич кірдіґірдµµ, ол эрэн,
кытаанахтык сэрэттэ.
— КистэлэІ докумуон сµтµµтэ бирикээс быґыытынан тутатына ИДьМ
дьуґуурунайыгар биллэриллиэхтээх, — диэн
этэн кірдµм.
Киґим истиэн да ба±арбата. Тіґі
да райисполком отдела буолбуппут иґин,
ИДьМ ыйыытын-ирдэбилин онно сигэнэн
толорботуІ эмиэ табыллыбат — министиэристибэ бирикээґэ туолуохтаах. Онон, испэр сарсыардааІІыга диэри тохтуу тµґэргэ
быґаарынным.
— Мин райкомІа баар буолуом, — диэт,
Дмитрий Алексеевич тахсан барда.
Дьуґуурунайынан біґµілэккэ баар
дьоммутун, сарсыІІы нэрээттэн уратыларын
барыларын, ыІыртаран ыллым. Уоппуска±а
сылдьааччылары кытта.
Дьон хомуллуор диэри туох буолбутун
ырыІалаан кірдµм. Биллэн турар, биґиги
дьоммут ханнык да кистэлэІ сурукка
дураґыйбаттара чахчы. Райком массыынатын кірін биллэхтэрэ — манна оннук элбэх
массыына суох. Хайдах да арыгы кірдµµ
сылдьан іІійбµт буолуохтаахтар. Оччотугар
дипломатканы аґан кірін баран, чугас эргин быра±ыахтарын сіп этэ. Арыгы мэнээк
атыыламмата. Ыйын аайы толуонунан эрэ
бэриллэрэ.
Дьуґуурунайы ыІыран ыллым.
— Филипп Филиппович, арыгы
ма±аґыына сабыллыан а±ай иннинэ ким
нээх баар этилэрий?
Арыгы ма±аґыына отделтан чугаґа.
Алдьатан уора сылдьыбыттара. Ол иґин
сигнализация туруортарбытым уонна соторусотору кірдірірµм.
— Баґылайап Сиидэр холуочук сылдьара. Јссі Дьігµірэптэргэ тиийэн арыгы
кірдіін айдаарбыт. Быґаарсаары тиийэ

Квартирабар киирээппин кытта тіліпµін
тыаґаата:
— Май Прокопьевич, биґиги табыллыбатыбыт. Ґлэ±эр бэрт суґаллык кэлэриІ
наада буолла, — райком бастакы сэкирэтээрэ
Ноттосов Д.А. бэйэтинэн эрийэ турар эбит.
Тіліпµін туруупкатын уураат, сыгынньахтаммакка да тіттірµ тахсан бардым.
Кэннибиттэн Оля хаґыытыы хаалла. Эмиэ
бэйэлэрэ эрэ аґыыр буоллахтара.
Киирээппин кытта Дмитрий Алексеевич
кэллэ. Дьиктиргии санаатым, райком сэкирэтээрдэрэ милииссийэ дьиэтигэр сылдьыбыттара суох этэ. Наадыйдахтарына ыІыртаран
ылаллара. Туох эрэ сиэри таґынан быґылаан
тахсыбыт быґыылаа±а. Ол эрэн, тіннін кэлбиппэр дьуґуурунай тугу да эппэтэ±э эмиэ
дьикти.
Итинник саныы-саныы, миэстэбэр
баран олордум. Дмитрий Алексеевич бэрт
холку куолаґынан кэпсээн барда:
— Обком тыатын хаґаайыстыбатын
отделыттан партия Киин Кэмитиэтин
µлэґитин арыаллаан кэлэ сылдьаллар.
Остолобуой сабыллыан а±ай иннинэ
аґыы киирбиппит. Тахсыбыппыт Москубабыт киґитин дипломаткатын массыына
иґиттэн уоран ылбыттар. Суоппарбыт, саатар, массыынатын аґа±ас хаалларбыт, эмиэ
аґыы киирсибит. Киґи аґыйара дипломатка иґигэр туох да суох эбит. Ким ба±арар
командировка±а илдьэ сылдьар кіннірµ
тренировочнай кістµµм, таапачыка уонна
бытык хорунар эІин курдук кыра маллар
бааллара µґµ.
— Куґа±ан уоруу тахсыбыт, ыалдьыттартан буола-буола. Мин сібµлэґиэ этим,
іскітµн биґиэннэрэ охсуґан дуу эбэтэр
арыгылаан дуу ыалдьыттар аґыылларын
мэґэйдээбиттэрэ буоллар. Оттон итинник
уоруу?.. Ба±ар, райкомІа хаалларбыттара
буолаарай, — эрэнэ со±ус Дмитрий Алексеевич диэки кірібµн.
— Бастаан мин эмиэ инньэ дии санаабытым. Дьыала таапачыка±а эрэ буолбатах. Онно кумаа±ылар быыстарыгар тыа
хаґаайыстыбатыгар сыґыаннаах кистэлэІ
докумуон баар эбит, — киґим тохтоон
ылла.
КистэлэІ суруктар араастара элбэх.
Уоллаах кыыс кистэлэІэ, ыал, тэрилтэ
кистэлэІэ, байыаннай кистэлэІ, дойду
кистэлэІэ. Оттон бу — илин уобаластарга, ол
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сылдьыбыппыт да баран хаалбыт этэ, — диэн
дьуґуурунай дакылааттаата.
Бэрт тµргэнник Баґылайабы булан
а±алалларыгар сорудахтаатым. Сотору оперативнай µлэ±э солбуйааччым Дегтярёв Г.Н.
киирэн кэллэ. Біґµілэккэ µлэлии сылдьарын булбуттар.
— Уоруу буолбутун иґиттиІ ини.
Эйиэхэ эрэ суолтатын ійдіітµн диэн этэбин, дипломатка иґигэр кистэлэІ доку
муон баар эбит. Ол кістµіхтээх. Наадалаах
диэбит кіміліґііччµлэргитин туруортааІ.
Арыгы ма±аґыыныгар Баґылайап µгµстµк
аалыІнаабыт. Кинини кытта µлэлэґиІ.
Атын саба±алааґыннар баар буоллахтарына
киирэн этээр, — диэн µлэтин хайысхатын
ыйан биэрдим.
Тµрµлµінµнэн кэлбит дьону хомуйдум:
— Райком дьонноро остолобуойга аґыы
олордохторуна, кэлбит массыыналарыттан
докумуоннаах дипломатканы уорбуттар.
Хайаан да арыгылаах буолуо дии санаабыттара чахчы. Арыгы суо±ун кірін, уулусса±а
хаалларбыт буолуохтарын сіп. Онон эґиги
чугастаа±ы уулуссалары сирийэн кірµіххµтµн
наада. Билигин Георгий Николаевичка тахсан
былааннаныІ. Чаас аайы кірдііґµн тµмµгµн
миэхэ киирэн дакылааттаарыІ. Бµттµбµт.
Николай Степанович, хаал эрэ.
Холуобунай ирдэбил инспектора олоппос ылан, миигин утары кэлэн олордо.
— Николай Степанович, эн Баґылайабы
кытта µлэлэс. Дьуґуурунайдар кинини
кірдµµ сылдьаллар. Дьігµірэптэргэ киирэн
айдаарбыт. Ону докумуоннаан кэл, — диэн
сорудахтаатым.
Ити кэннэ райкомІа эрийэн:
— Дмитрий Алексеевич, дьоннорбун
хомуйан, уулуссалары кірдірі ыыталаатым.
Туох эмит тµмµк баар буолла±ына, тута биллэриэм, — диэн дакылааттаатым.
Ити са±ана биґиги µс сиргэ бас бэринэрбит: ИДьМ-гэр, райисполкомІа
уонна партия райкомугар. Хас сарсыарда
аайы кинилэргэ суукка устата туох тахсыбытын тіліпµінµнэн дакылааттыырым.
Ону ааґан, хас тµбэспит дьону ааттарын,
µлэлиир сирдэрин ыйан суругунан биллэрэрбит. Кэлин ону, олус элбэх киґи
хара±ар быра±ылларын иґин, сыыппаранан
суруйар буолбуппут.
— Дьокуускайга биллэрбэтиІ ини?
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— Суох. Ол эрэн биллэрдэхпинэ табыллар.
— Ыксаама, — киґим саба саІаран
кэбистэ.
Сотору-сотору µлэґиттэрим киирэннэр,
тугу да булбатахтарын туґунан дакылааттаатылар. Кірдµµр сири кэІэтэн биэрдим.
Дмитрий Алексеевич кэлэн быґыыны
билсэн барда. Райком иккис сэкирэтээрэ
Васильева Е.С. райком чилиэннэрин сэрэппитин уонна хайа ба±арар кэмІэ кэлэн
кіміліґµіхтэрин туґунан тіліпµіннээн
эттэ. Тµµн 12 чаас буолла. Баартан харыс да
сы±арыйбатыбыт. Арай Николай Степанович
Баґылайабы кытта эриґэ олорор. Киирэн
кірін-истэн та±ыстым.
— Николай Степанович, киґигэр
туох эрэ баар. Миэхэ тохтуу тµґэн баран
киирээриІ эрэ, — диэн хоспуттан эрийдим.
Сотору киирэн кэллилэр. Хомуллубут
матырыйааллары ылан сиґилии аахтым.
— Сиидэр Сэмиэнэбис, мин этэрбин
ійдіін иґит эрэ. Эн урут кµлµгээнистибэ±э
олоро сылдьыбыт киґигин. Бэ±эґээ
Дьігµірэби, арыгы кірдіін, сирэйгэ охсоІІун
ХК «кµлµгээнистибэ» ыстатыйатын маІнайгы
чааґыгар тµбэґэр дьайыыны оІорбуккун. Эн
урут сууттаммытыІ сотулла илик. Ол иґин
оІоґууІ «кµлµгээнистибэ» иккис чааґа буола
тµґэр. Ону билэр-ійдµµр инигин? — киґибин
утары кірін олорон ыйытабын.
Баґылайап тугу да саІарбат.
— Салгыы иґит. Тµµн ортото буолла.
Сарсыарда кµрэхтэґэ бараары олоробут.
Ханнык эрэ командировка±а сылдьар киґи
малын уораІІыт, биґигини сынньаппакка
да ыытар буоллугут. Бу тµµн дуу, сарсын дуу
кістµбэтэ±инэ да, дипломатканы ійµµІІэ
диэри син биир булуохпут. Ол дипломатканы
уоруу, итинник кыракый чымадаан о±отун
дьон илдьэ сылдьарын урут кірір инигин,
эйиэхэ кырата 5 сылынан тµмµктэниэн
сіп. Мин онно олус кыґаллыа±ым, ону эн
итэ±эйэр инигин? — диэн ыгабын.
Киґим ууну омурдубуттуу олорор.
Уґуннук толкуйдаппакка салгыы саІаран
бардым:
— Мин эйиэхэ дьыала сµнньµнэн биир
этиилээхпин. Эн ыалдьыппыт маллаах дип
ломаткатын биґиэхэ тінµннэрэ±ин...
— Билбэт дьыалам диибин буолбат
дуо, — ситэ саІардыбакка Баґылайап быґа
тµстэ.
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улахан махтал, — уонна остуорас Балааґа±а,
— бу мантыІ «дипломан» диэн буолбатах, дипломатка диэн µксµн тойоттор
командировка±а илдьэ сылдьар маллара, — диэн кµлэ-кµлэ быґаарабын. — Чэ,
этэІІэлэриІ, сарсыарда буолара а±ыйах
чаас хаалла.
Ґлэлиир хоспор киирээт, Дмитрий
Алексеевичка эрийдим:
— Дьыала µчµгэй буолуох курдук.
— Буллугут дуо?! Адьас мин кэлиэхпэр
диэри арыйымаІ! Сибилигин тиийиэм, —
диэн Дмитрий Алексеевич µірбµт саІата
туруупка±а бу баардыы иґилиннэ.
Сотору буолаат, сирэйэ сырдаан киирэн кэллэ. Бэркэ сэрэнэн арыйда. Кірін
баран:
— Барыта баар эбит. Хантан буллугут?
— диэн туоґуласта.
Быґыта-орута кэпсээтим.
— Буруйдаах булгуччу булуллуохтаах,
— Дмитрий Алексеевич оройуон салайааччыта буоларын бу да сырыыга умнубата.
— Буруйдаа±ы булуохха сіп. Ол инниттэн дипломатканы туппут дьоннортон тарбахтарын суолун устарбыт ирдэнэр. Бастатан
туран, дипломаткалаах киґиттэн.
— Суох, суох! Оччо±о кірдііміІ, —
диэт, таґырдьаны былдьаста.
Кини барбытын кэннэ µлэґиттэри
мунньан, туґалаахтык µлэлээбиттэригэр
махтанным. Сарсыарда туох да уталытыытауларыйыыта суох Баайа±а±а барарбытын
санаттым.
Сарсыарда 8 чаас ааґыыта µлэбэр кэллим. Дмитрий Алексеевичка оройуоІІа туох
да быґылаан тахсыбата±ын туґунан эрийэн
биллэрдим.
— БілµµІІµ дьыала±а бары µлэґиттэргэ
мин ааппыттан махталла тириэрт, — диэтэ
уонна чуолкайдаста, — министиэристибэ±э
биллэрбэтиІ ини?
Ити дьыала итинэн бµппµтэ. Би
ґиги баайа±алары кыайан µірэн-кітін
тіннµбµппµт. Хомолтолоо±о, Дьокуус
кай да, Москуба да дьонноро, кэлэн мах
таныахтаа±ар буолуох, эрийэ да сылдьыбатахтара. Ол киґилии сыґыан буолбатах.
Туох да сололоох-чыыннаах буол, сыбаалка±а
да олор, хаайыыга да сыт, махтал тыллара,
эйэ±эс сыґыан — кимиэхэ барытыгар хайа
да кэмІэ кµндµлэр. Санаабар, ол дьон инники µлэлэрэ-хамнастара ити тµµн ыйааґын

Онно эрэ кыґаллыбакка:
— Оччо±о ити кµлµгээнистибэІ дьыалатын кібµтэртэн туттунуохпут, — диибин.
— Мин ылбата±ым диибин ээ.
— Ба±ар, ылбатах да буол. Ол эрэн,
ма±аґыын сабыллыыта итирик арыгы кірдµµ
сылдьыбыт — эн, арыгы кірдіін, ыалга
киирэн кµлµгээннээбит — эн. «Топпокко» ити кµн уулусса±а эн курдук холуочук
сылдьыбыт уолаттары миигиннээ±эр ордук
билэр буолуохтааххын. Эйигин босхолуубун,
ійдіммµккµн. Биир чааґынан, дьыалаІ сабыллыан ба±арар буоллаххына, дипломатка
биґиэхэ баар буолуохтаах.
— Суох, мин ылбата±ым диибин ээ.
Ылбатахпын хайдах биэриэхпиний?
— Ылбатах буоллаххына, эн табаа
рыстарыІ µлэлэрэ. Дипломатканы райсовет,
райком эбэтэр милииссийэ иннигэр киґи
кірір сиригэр хааллараарыІ. Николай Степанович, Баґылайабы малын биэрэн ыытыІ,
— Максимов, хап-сабар ойон туран, киґитин
илдьэ та±ыста.
Дмитрий Алексеевич эрийэ сырытта.
Туран, хоспор тіттірµ-таары хаамыталаатым. ТаІнан, салгын сии таарыйа райсовекка
бара сырыттым. Биґигиттэн отой чугас.
Остуорас Балааґа командировкаттан биир
массыына кэлиэхтээ±ин туґунан кэпсээтэ.
Утуйбакка бачча хойут тугу гына сылдьарбын
ыйыталаспытыгар дипломатка кірдµµрбµт
туґунан эттим.
Баґылайапка дипломатканы а±аларыгар
быґыллыбыт кэм ааста. Туох да киґи
сэІээриэ±э суох. Бары µлэлии-хамныы
сылдьаллар. Тіліпµін тыаґаата, арааґа,
Дмитрий Алексеевич эрийдэ±э. Туруупканы
ылабын.
— Май Прокопьевич, кэтэґэр суоп
парым кэллэ, — остуорас Балааґа эрийэр
эбит. — Гарааж иннигэр кыракый чыма
даанчык турар µґµ. Ону илдьэ киирдэ. Били
эн «дипломан» диириІ быґыылаах.
— Арыйбатыгыт ини. Билигин тиийиэм,
— тіліпµінµ уураат, таґырдьа ойдум.
Тиийбитим, остуораґы кытта суоппар
Уйбаан баар эбит. Балааґа:
— Ити турар, — диир.
— Уйбаан, хантан буллуІ?
— Гарааж айа±ар турарын фара уотунан
сырдаттым. Уонна, ким эрэ умунна±а диэн,
манна киллэрбитим.
— Сіпкі гыммыккын. ИккиэІІитигэр
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бэскитигэр турбутун биґиги быґаарбыт буолуохтаахпыт.
О ттон Баґылайап дьыалатыгар ити

кэннэ тіннµбэтэхпит. ҐІсµµ да киирбэтэ±э.
Эппит тыл тілірµйбэтэ µчµгэй.
17.10.06.

Суоруннуун
ИДь миниистирэ генерал Саввин Г.М.
Таатта±а тахса сылдьан, µлэни-хамнаґы
кытта билсэн баран, саІа УАЗ массыынаны
биэрбитэ.
Ол соторутугар биир µтµі кµн райис
полком бэрэссэдээтэлэ Данилов А.А. миигин
ыІыран ылан:
— Суорун Омоллоон Баайа±а тыатыгар
суруктаах былыргы дьиэ сэмнэркэйэ баарын
истэн бара сылдьыан ба±арар. Ону саІа массыыналаах киґиэхэ эйиэхэ тохтоон олоробут.
Бастакытынан, массыынаІ саІа уонна ичигэс. Иккиґинэн, Дмитрий Кононович эйигин билэр да, убаастыыр да. Ґсµґµнэн, бэйэІ
суоппаргын, оттон барсааччылар хастар да.
Биир кµн тэрилтэІ эйигинэ суох олоруо±а,
солбуйааччыІ да баар, — диэн утарсарга
дьиэк биэрбэтэ.
Таатта кырдьа±аґа Суорун Омоллоон —
саха дьонугар киэІник биллэр, улаханнык
ытыктанар норуот суруйааччыта. Чіркііххі,
тіріібµт сиригэр, кини кі±µлээґининэн былыр ыраахтаа±ы былааґын утаран, сыылка±а
кэлэн олоро сылдьыбыттарга анаан, оройуон
олохтоохторо музей тута сылдьаллар. Биґиги,
милииссийэлэр, онно эмиэ кыттабыт —
сотору-сотору баран, µрэ±и туоруур муоста
тутуутугар µлэлиибит.
— Ким іссі барсар? — сібµлэІмин
биллэрэн туоґулаґабын.
— Култуураттан Попов Н.Е., архитектураттан Чээрин П.И. уонна Баайа±аттан
сирдьит ыла±ыт, кэтэґэн олороллор. Сарсын хаска бараргытын бэйэ±ит сµбэлэґиІ,
— диэн Андрей Андреевич илии тутуґан,
соргулаах суолу ба±арда.
Сарсыарда эрдэ хомуллан, киэґэ сіпкі
тіннірдµµ айаннаатыбыт. Баайа±аттан сирдьит ылан аастыбыт. Тиийиэхтээх сирбитин кµнµс буллубут. Сууллан хаалбыт эргэ
бала±аны чинчийии буолла. Ол тµмµгэр
бала±ан нууччалар кэлбиттэрин кэннэ тутуллубутун, тутуутугар кинилэр µгэстэрин
сабыдыала баарын быґаардылар. Дмитрий
Кононович тµІ былыргы дьиэ буолуохтаах
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диэн бµк эрэнэн кэлбит эбит. Саха ааспыт
оло±ун кірдіріірµ, Дмитрий Кононович
элбэх былыргы дьиэни музейга кіґірін
киллэртэрбитэ. Бу да дьиэ кіґірµллµіхтээх
эбитэ буолуо, ону кэнники тутуу буолан
биэрдэ. Дьиэ, ампаар самнархайдарыттан
эргэ иґиттэри, туттар маллары уонна булт
тэриллэрин булан µірэн-кітін тінµннµбµт.
Барбалаан баран, суол кытыытыгар
киэґээІІилэрин аґыы сылдьар улардарга
тµбэстибит. Мин туоґапкалаах этим. Онноманна олорор буоланнар, массыынабын
хаамтара сылдьан, бастаан биири, онтон
иккиґи ытан тµґэрдим. Онтон:
— Уолаттар, туох эмит бэлиэтэ хаалларан
иґиІ, — диэн этээт, массыынабын тэйиччи
олорор уларга диэки хайыґыннарабын...
— ЧэйиІ, тµґэн кірдµі±µІ, — Дмитрий
Кононович сµргэтэ кіті±µллэн, массыынаттан тµґээт, уолаттар суолга хаалларбыт
µтµлµктэрин диэки хаама турда.
— Хайа, хаґы буллугут? — бµтэґик
улары тутан туран, кэлбиттэригэр ыйыта
тоґуйдум.
— Ґґµ. Бу улаханнарын, бу µчµгэйдэрин!
— Дмитрий Кононович µірµµтэ улахан.
— Онно ойуур иґигэр олорору ыппытым дии. Ону ыллыгыт дуо? — ыйа-ыйа
ыйыттым.
— Ол диэки ким да бара сылдьыбата
быґыылаах, — Николай Ефимович дьонун
эргиччи кірді.
Ким да саІарбата. Иґирдьэ, ойуур
иґигэр олорор биир улары ыппыт курдук
ійдµµбµн. Бастаан, массыынам суолунан тінµннµм, ыппыт сирбин кірдіітµм.
Таґырдьа тахсан ыппыт буолан, суолбун
булан ыллым. Ханан, ханнык тииккэ олорбутун быґаардым. Тиийэн, тиит анныгар
тµспµт сирин буллум да бэйэтэ суох, хаана
эрэ хаалбыт. Хаар устун хааман барбыт суола
дыргыйа сытар. Кытыан анныгар киирэн сас
пытын ытан ыллым. Хап-хара улары тутан
иґэрбин кірін, дьонум µірµµ бі±ілірі.
— Хайа, до±оттоор, ійµµн Јктііп
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бырааґынньыга дии. Биирдии улардаммыппыт буолбат дуо. То±о µчµгэйэй! — Дмитрий
Кононович кэлбиппэр илиитин биэрэн
махтанна.
— Ити улар кістµбэтэ±э буоллар, мин
ирээппиттэн аккаастанаары турбутум этэ...
— Николай Ефимович µіннээ±инэн кірін
ылла.

Бары кµлсэн то±о бардыбыт.
— Аккаастаммат киґи инигин, —
табаарыґа Петр Иванович кµлэн хаадьылыыр.
Ити курдук биирдэ кырдьа±аспыт
Суорун Омоллоон Байанайыгар олорсон
турардаахпыт.
13.11.06.

Халаан
тахсан тураллара, айдааннара киґи тулуйуох
буолбата. Харабыл ыппыт таґырдьа хаайыы
олбуорун иґигэр босхо сылдьара. Хаґан тахса
сатыырын иґин сыапка сытыарбыппыт. Уста
сылдьарын, хата, Иван Федорович саІатын
истэн іріґµйбµт этэ.
Бастатан туран, дьоммун барыларын
суґаллык ыІыртардым. Онтон ИДьМ
дьуґуурунайыгар, олохтоох оройуон салалтатыгар баар быґыыны кылгастык быґааран
биэрдим. Ґлэґиттэр кэлэн, докумуону,
сааны-сэби хомуйан, ыскааптар µрдµлэригэр
кыстаатыбыт.
Сарсыарда сіпкі біртілµіт кэлэн
хаайыылаахтары илдьэ барда. Бытархай
кµлµгээннэри, босхолоон, быыґыырірµґµйэр µлэ±э илдьэ сырыттыбыт. Тыынан сылдьан, дьону кіґірµµгэ кытынныбыт,
кэтэбили-манабылы тэрийдибит. Халаан уута
тµґэн биэрбэккэ ый курдук эрэйдээбитэ.
Туох да ілµµ-сµтµµ, уоруу тахсыбата±а.
Бастаан утаа, тыы суох буолан, килиэби
дьоІІо тириэрдиигэ кµчµмэйдэр бааллара.
Онтон тыы арааґын Дьокуускайтан біртілµітµнэн а±алан, Ытык
Кµіл кылгас кэмІэ Венецияны
санатан ылбыта. Дьиэбит тас ааныгар диэри тыынан устан кэлэрим. Онтон уу, тіґі да тµспµтµн
иґин, намыґах сирдэргэ олорон
хаалбыта. Сібµлээбит сиринэн
то±у анньыбыт уу сµµрµгэ улахан
дьаамалары µіскэтэлээбит этэ.
Сарсыарда биирдэ Ваняны
о±о саадыгар илдьэ бардыбыт.
Таня эбээтин кытта дьиэ±э хаалла. Мин туохха эрэ тардыллан,
кэргэним аах кэннилэриттэн
тэйиччи иґэрим. Ваня далаґа
устун ийэтиттэн уруттаан сµµрдэ.

Кўрўлгэн - 2010-3

Ананан тиийбит сылым эґиилигэр, саас,
уу кэлиэ диэн ким да маІкытыгар о±устарбат
этэ. Сайын олус дьара Таатта µрэх хаатыттан
тахсан, сири-уоту ылыа диэн тµµлгэ да суо±а.
Арай билгэґит Ньикииппэр Наумов бэлисипиэтинэн сµµрдэ сылдьан: «Улахан уу кэлэр
буолла, онтугутун-мантыгытын тардыныІ»,
— диэн сэрэтэ сатаабытын ким да чугастык
ылыммата±а.
Биир сарсыарда халлаан суґуктуйа сырдыыта дьуґуурунай кіміліґііччµтэ Мочкин
Г.Г. кэлэн ааммын тоІсуйда. Ити кэмІэ
милииссийэ начальнига Илья Митрофанович
Алдан ірµс эІээр халаан уутун сэрэтэр оройуон хамыыґыйатын кытта сылдьыґара.
Таґырдьа тахсыбытым — дэриэбинэ
ууга олороро! Бай, до±ор! Бу алдьархайы!
Тыынан уулусса устун элэІнэччи эрдэн
быґа отделга тиийбиппит, дьуґуурунай
Тартыев И.Ф. уґун сотолоох хорсоох саппыкылаах (сайын устата муода атах таІаґа
буола сылдьыбыта) нэґиилэ дьиэ иґигэр
сылдьара. Хаайыылаахтар наара µрдµгэр
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Далаґа уу µрдµгэр хамсаабат гына туттарыллан
турара. Эмискэ токуруйууга уолбут µргµлдьµ
ааґан, ууга ньимис гынан хаалла. Оля, µгµґµ
толкуйдуу барбакка, хайдах иґэринэн уолун
кэнниттэн ууга ойон кэбистэ. Биллэн турар,
мин буруйдаах буолбутум...
Биир киэґэ таґырдьа о±олору ыІыра
тахсыбытым, дьаама уутугар мас сыыґын
ыыталаан оонньуу сылдьаллара. Чугаґаан
истэхпинэ, Ваня халтарыйан, ууга баран
тµстэ. Сµµрэн тиийэн, окумалыттан ылан
соґон таґаарбытым, таІаґа бµтµннµµ бадараан буолбут этэ. Ыыппакка туран, уолбун
тіттірµ ууга уган сай±аан ыллым. Кірін
турааччылар о±ону тымнытаары гынна диэн
айдаарса тµстµлэр. Хата, биґиги туох да буолбатахпыт.

КыґыІІы таґымыттан Таатта µрэх 4
м 23 см тахсан дэриэбинэ 90%-ын ылбыта.
Тэрилтэ, ыал дьиэлэрэ ууга баран, оччолорго 7 мілµйµінтэн ордуктаах хоромньуну
таґаарбыта.
Ааспыт саас ол халаан уута хатыланна.
1980 сыллаа±ы ууга ким кыратык тиийбэтэ,
ким кыратык ааста дииллэр. Итинэн сылтаан, Суорун Омоллоон 100 сааґыгар аналлаах
ыґыахтара буолбата. Бу соторутаа±ыта Ытык
Кµілгэ ыалдьыттыы сылдьан, табаарыспар
Геннадий Мартыновичка таарыйдым. Уу
дьиэлэригэр миэтэрэттэн эрэ ордуктаах сиргэ
кэлэн тохтообут. Намыґах сир дии санаабытым букатын да томтор эбит этэ. Оннук
улахан уу кэлэ сылдьыбыт.

Улахан уот

1987 сыллаахха бэс ыйын 13 кµнµгэр
Хаандыгалыыр суол аттыттан тыа уота турбута. Тыаллаах кураан кµннэр тураннар, уот
кылгас кэм иґигэр баґаам сири хаппыта.
Уолба сэлиэнньэтигэр ыга кэлэн, улахан кутталы µіскэппитэ. Сэрэххэ эбии баґаарынай
массыыналары кімі±і ыыталларыгар ИДьМтэн туруорсубутум. Чугастаа±ы оройуоннартан 3 баґаарынай массыына кімі±і кэлбитэ.
Москубаттан кэлбит ойуур хаґаайыстыбатын
бэрэстэбиитэлин арыаллаан, Дьокуускайтан
Миниистирдэр Сэбиэттэрин биир улахан эппиэттээх µлэґитэ Иванов К.Е. кэлэн билсэн
барбыта. Ол кэмІэ ССРС-ка биґиги уоппут
саамай улаханнара этэ.
Ойуур µлэґиттэрин кытта биир ілµµгэ
сылдьан, уот барара балысханын, туохха да
кыайтарбатын, кµµґµн, суоґун, кыахпыт
кыратын билбитим. Кыра уоту кµрдьэ±инэн,
биэдэрэлээх уунан умулуннарыахха сіп. Оттон улахан уоттары µіґээІІи кµµстэр хас да
хонуктаах арда±ы ыыппатахтарына умулуннарар уустук эбит этэ.
Кырдьа±астар этэр буолаллара, уоту
уотунан умулуннарар ба±айыта диэн. Ол аата
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ити албас уруккуттан баар буолла±а. Олоххо ону тутталларын аан бастаан кірбµтµм.
Уоту утары хас да биэрэстэлээх сиртэн соруйан уот ыыталлара. Сирин-уотун, тыалын
сіпкі туґаннахха, уоттар кірсµґµµлэринэн
баґаар тµмµктэниэх эбит этэ. Ону баара,
быыґылаан куоппут, атын сиринэн барбыт
буолара. Ґрэхтэртэн иІнибэккэ, уоттаах
мастары уІуор тамнааттаан, тыалынан
кітµтэн, имириччи сотон иґэрэ. Биир сиргэ парашютистар хаайтаран, кµілгэ киирэн
быыґаммыттар этэ.
Уот биир ыйынан эрэ тохтотуллубута.
Ити уот 8 мілµйµін курдук хоромньуну
оройуоІІа ыйаабыта. 83 тыґыынча гектардаах тиит ойууру туґаттан таґаарбыта. 16
тыґыынча гектардаах чэчир тыаны тірдµттэн
суох оІорбута. 3 мілµйµін кубометр туґалаах
тиит маґы сиэбитэ. Ону барытын ким
тілµій? Ити умайбыт тай±а хаґан, ханнык
µйэ±э ситэн силигилиэй, туґа±а тахсыай?
Арай, уот кэннэ куруІІа µс сылынан
моонньо±он µчµгэйдик µµнэр диэччилэр.
Куґа±ан µчµгэйдээх диэн ону этэн эрдэхтэрэ.
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Силлиэ
Силлиэ кµµґµттэн баай тиит эдэр мастыы хачайдана, уґун хойуу лабааларынан
онтон-мантан тирэнэн байааттаІныы турара. Чиргэл этэ онон-манан быґыта баран
тиІиргиир тыаґа, кыычыгырыыра куттала
бэрдэ. Ол сыттахпытына, тиит сууллан, эмискэ тыас бі±іті буола тµстэ. Биґиги кирийэн
саІата суох бардыбыт. Дьиэбит хамсаабата,
тиит тібіті таарыйбыт сибикитэ биллибэтэ. Сотору тыал тыаґа намыраан барда.
Таґырдьа тахсан кірбµппµт, тииппит улахан
аІаарынан тостон, кµрµі ніІµі устуналыы
тµспµт этэ. Биир да хаптаґыны алдьаппатах.
Ол иґин этэллэр эбээт, алгыс баґа арыылаах
диэн.
Ити сайыІІы силлиэ сириэдийэн,
ытык курдук эрийэн, соґуччу да кэллэр, испиискэ сотото умайан бµтэринии тµргэнник
сµтэн-симэлийэн хаалбыта. Дьон эчэйбэтэ±э.
Ол оннугар мілтіх тутуулаах сарайдары сиргэ ылан бырахпыт, µгµс шифери кітµппµт,
тµннµк лиистэрин алдьаппыт этэ. Ити кэмІэ
пуорка икки сімілµіт тµґэн олорбут. Авиатехник µлэлии сырытта±ына, Л-410 сімілµітэ
тыаґа-ууґа суох кітін тахсан, АН-2 ніІµі
иттэннэри кэлэн тµспµт. Кіті сылдьар буочукалартан, таастан-мастан куотан, ойууру
булбута — аны тииттэрэ сууллан барбыттар.
Биир сэниэ мас кэннигэр хор±ойон, тыыннаах ордубут этэ. Оттон «Антошка» баайыылаах
буолан тулуспут.
Сайылыкпыт аттынан ааспыт кµµстээх
балаґа тыал Мойуона диэки, мас бі±інµ суулларан, солооґун оІорон барбыт этэ. Уолум
Ваня биґикки ол мастары эрбээн, тэлгэґэбит
аттыгар ба±ана атахтар µрдµлэригэр о±олор
оонньуур дьиэлэрин туппуппут. Санаабытыгар куурусса атахтаах остуоруйа дьиэтигэр
маарынната сатаабыппыт. Аан холуодатын
оннугар ачаахтаах модьу мутугу бэрт ыраахтан булан туруорбуппут. Сири хаґан,
эттээх мастары кэккэлэччи туруортаан,
тібілірµгэр µктэнэн тахсар кирилиэс курдугу оІорбуппут. Сарайын иннигэр Николай
Степанович Максимовка хаптаґынтан мэкчиргэ оІорторон ыйаабыппыт. Таґынаа±ы
о±олор сібµлээн оонньуур сирдэрэ буолбута.
БилиІІэ диэри турар дииллэр.

Ытык Кµілгэ Ханньаха алааґыгар, 1985
сыллаахха бадахтаа±а, сайылыкка анаан,
6-лыы суотайы тµІэппиттэрэ. Биґиги эмиэ
этээстээх дьиэ±э олорор буолан, сир ылан
кµрµілэммиппит. Бастаан, быґа сылдьарга
Тааттаны туоруур муоста суо±а. Ол иґин
«ИЖ-Юпитер» кэлээскэлээх матассыыкылбытыгар толору тиэллэн, мас эрбэтэр сиринэн
эргийэ сылдьарбыт. Хаптаґынынан, чэпчэки
эргэрбит матырыйаалларынан кыра сайыІІы
дьиэ о±отун биир бастакынан туттубуппут.
Оччолорго дьиэІ иэнэ, µрдµгэ барыта хааччах
этэ. Чопчу билбэтим да буоллар, холобура,
дьиэІ сарайдыын µрдµгэ 3 миэтэрэттэн ордуо суохтаах. Сокуон µлэґитэ буолан, баар
ирдэбиллэри толору тутуґарым.
Барытын тупса±ай, уґун µйэлээх оІоро
сатыырым. Тэпилииссэ уонна о±олорбор
фанеранан кыра ба±айы бэйэлэригэр сіп
оонньуур дьиэ оІортообутум, булуус хас
тыбытым. Тиэргэн тас іттµгэр кµрµі кытыытынан, дьиэ диэки иІнэйэн, кырдьа±ас
ікігір тиит µµнэн турара. Хас кэллэхпит
аайы ийэбит ол тиити баран аґатара, алгыыра. Дьиэбит-уоппут араІаччыта диэн
биґигини утары саІардыбата.
От ыйын 13 кµнµгэр 1987 сыллаахха, табаарыстарбыт Мария Дмитриевна, Порфирий
Порфирьевич Даниловтар ол кµнµ, µбµлµійгэ
сылдьыбыт буолан, чопчу ійдµµллэр, кµнµс
сайылыкпытыгар тиийэн олордохпутуна,
эмискэ Ытык Кµіл бµтµннµµ кµдэнинэн
сабыллан хаалла. Уот турда дуу, хайаата дуу
диэн тµннµгµнэн олоотоґо турдахпытына,
кµµстээх тыал бу сирилээн тиийэн кэллэ.
Тыал буолуо дуо, силлиэ! Холорук буолан,
оту-маґы ытыйан, халлааІІа таґаарда, сорох ыаллар сарайдарын кітµттэ, тэпилииссэлэрин µрэйдэ. Таґырдьа тахсан кіріірµ
гыммыппар, ийэбит быґа хаґыытаан тохтотто, о±олору быстах оІоґуллубут хаптаґын
орон анныгар куоттарыы буолла. Ванялаах
онно киириэхтэрин отой да ба±арбаттарын
иґин, бары киирэн хор±ойдубут. Тиит
маспыт суулуннар эрэ, тібіті биґиги
µрдµбµтµгэр тµґµіхтээ±э. Оччотугар биґиги
куоппут, лэкэчик µрдµгэр тэлгэммит муоста
хаптаґыннара, халыІ хахха, суон дурда буолуохтаах этилэр...

Кулун тутар, 2008 с.
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Куома «оонньуулара»
Аныгы µйэ±э ойууттар, уда±аттар,
билгэґиттэр сир-дойду аайы баар буоллулар.
Урут да бааллара. Ол эрэн, сэбиэскэй былаас
дьону онноо±ор таІараны итэ±эйбэт гына
оІортообута.
Билигин ірібµл аайы телевизорга Михаил Пореченков ыытар биэриитигэр араас
дойдулартан кэлэн кыттар экстрасенстэр
кµрэс былдьаґалларынчэй иґэ-иґэ кірібµт.
Киґи кістµбэт кµµстэрин, кыа±ын кірін
сі±ібµт, ардыгар итэ±эйиэ да суох курдукпут. Былыр µйэ±э ілін хаалбыт дьону туох
да экспертизата тойо-майа суох аІаардас
санаа кµµґµнэн эрэ быґаараллар, µірµн,
кутун кытта кэпсэтэллэр. Арассыыйа кыыґа
Наталья Воротникова, Ташкентан тірµттээх
табаа±ын уоба сылдьар Лилия Хегай, Ирантан сылдьар Мехди Ибрагини уонна Таджикистан быґахтаах уда±ана Турсунай Закирова
курдук дьон Саха сиригэр да бааллар. Араас
ыарахан ыарыґахтары эмтээн, сµппµт дьону
булан абыраабыттара µгµс.
Таатта±а µлэлээбитим хаґыс да сыла.
Биирдэ, райком µлэґиттэрин кытта мунньахтыы, Уолба±а тахсан иґэбит. Кµннээ±и
тµбµктэн босхо баран, сололоммучча, эндирдээх айан суолун да биллэрбэккэ, ол-бу
туґунан сэґэн-сэппэн ыраатар.
Ону истэ олорон, кырдьа±аспыт райис
полком солбуйар бэрэссэдээтэлэ Алексей
Егорович Турнин баран иґэр дэриэбинэбитигэр олорон ааспыт саха биир биллэр улуу
отоґута, айыл±аттан айдарыылаах чугаґынан
суох норуот эмчитэ Фома Петрович Чашкин
туґунан биир буолбут тµгэни киґи иґиттэр
эрэ истэн бара туруох курдук кэпсээбитэ
ійбір иІэн хаалбыт.
Таатта±а кэлиэхпиттэн Куома Чааскын
туґунан истэрим. Кини былыр олоро сылдьыбыт киґи буолбатах, мин а±ам эрэ иннинэ
тіріібµт. Сэбиэскэй былааґы сµµрбэччэлээх
сылдьан кірсµбµт буолуон сіп. Бэрт сайа±ас,
элэккэй майгылаах, олус кµµстээх гипнозтаах
эмчит дииллэр.
Сэрии кэнниттэн кинини ааттаан кэлбит дьону быґа гыммакка уора-кісті эмтии
рэ µґµ. Ыарахан ыарыылары кыайара бэрт
буолан, истиґэ-истиґэ, дьону эмтиирэ тіґі
да бобуулаа±ын µрдµнэн, Саха сириттэн эрэ
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буолбакка, атын да уобалас куораттарыттан
балыыґалар кыайбатах араас ыарыґахтара
кэлэн, бэрт кыракый дэриэбинэ±э то±уоруґар
буолбуттар. Ону былаас сібµлµµ кірбітіх.
ҐІсэннэр, милииссийэлэр тахсан, Куоманы
оройуоІІа киллэрбиттэр.
Милииссийэ урукку µлэґитэ, мин кэммэр коммунальнай хонтуора начальнига,
чох карьерын дириэктэрэ Иван Иванович
Бурнашов оччолорго дьуґуурустубалыы
олордо±уна, ол тутан а±албыттар уонна бас
такы хаамыра±а хаайбыттар. Тµµн Иван Иванович, дьоно баалларын-суохтарын билээри,
аан ніІµі кірір хайа±аґынан кірбµтэ,
киґитэ нµксµллэн олорор µґµ. Иккис хаамыраны баран кірбµтэ, дьон быыґыгар кини
эмиэ баар µґµ. Тµргэнник µсµґµ кірбµтэ,
онно эмиэ, киґитэ бэрт холкутук туттан,
наара±а олорор µґµ. Тіннін, остуолугар
тиийбитэ, киґитэ аны кини олоппоґугар
кыґал±ата суох олорор µґµ. Тутаары салгыны
харбаабыт.
Иван Иванович, оччолорго тіґі да
эдэрин, эрчимнээ±ин иґин, улаханнык саллыбыт. Фома Петрович гипнозтаа±ын истэр,
билэр буолан, хаамыра±а баран: «Эйигин
манна а±албыттарыгар мин туох да буру
йум суох. Сарсын кэлэн быґаарыахтара. Эн
миигин дьээбэлээбэтиІ буоллар...» — диэн
кірдіспµт.
Ол кэннэ киґитэ кістµбэтэх. Туох
да тірµіт суох буолан, тута тµґэн баран
таґаарбыттар. Таґаарбаккалар, сыыґа эмтээн ілірбµт киґитэ суох. Сµµґµнэн киґи
эмтэнэн µтµірбµттэрин эрэ туґунан дьон
туоґулуон сіп буолла±а.
Е.Д. Андросов «Таатта отоґуттара» диэн
кинигэтигэр «кэлин, о±онньор ілµін а±ыйах
сыл эрэ иннинэ, кини эмтиир сахалыы ньымалара, эмтиир отторун ааттара барылара
дьиІнээх научнай тірµккэ чугасыґар эрэ
буолбакка, ону ааґан, элбэх урут медицина±а
ситэ биллибэтэх эмтээх оттору саІа булан
эмтиирэ дакаастанан, онно эбии бµтµн Саха
сирин нэґилиэнньэтин кірдіґµµтµнэн уонна туруорсуутунан Фома Петровичка дьону,
ыарыґахтары аґа±астык эмтииригэр, дьэ,
кіІµл бэриллибитэ» диэн ахтар.
— Уолба±а боломуочунай буолан тиий-
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куймаІнатан хамсаан киирэн барбыттар. Ону
кірін олус сіхпµттэр, саІа-иІэ, хай±ал бі±і
буола тµспµттэр. «Јссі-іссі, іссі кірдір!» —
диэн ааттаґыы буолбут.
«Чэ, баалаабат, ол-бу дии сылдьыбат
буоллаххытына», — диэт, илиитин хайдах
эрэ саратаатын кытта дьиэ аана аґылла
тµспµт. Кірдіхтірµнэ, ааны ортолуу уу ірі
анньан барылаан киирбит. «Балыкта, балыкта тутуІ!» — диэн арай о±онньордорун
саІата кулгаахтарыгар чуолкай ба±айытык
иґиллибит. Онно ійдіін кірбµттэрэ, кырдьык да бэрт лэґигирэс соболор ууну кытта
устан киирбиттэр. Тутуу-хабыы буолбут.
Куома саІата ой дуораана буолан
сµтµµтэ ійдінін кэлбиттэрэ : «Пахай, бу
о±онньор сµгµн да сылдьыбат!» — диэн Маайа оґо±ун аттыгар айдаара турар эбит. Оттон
ыалдьыттар, ыстааннарын сулбурутан, били
«тэриллэрин» бобуччу тутан тураллар эбит.

дибит. Эбиэккэ Куома±а баран чэйдииргэ
сµбэлэстибит, — диэн Алексей Егорович
кэпсээнин са±алаабыта.
Ол кµн Куома: «Кµнµскµ чэйгэ боломуочунайдар кэлэр буоллулар. Эмээхсиэн,
собото таґааран буґарарыІ буоллар», — диэн
кэргэнигэр Маайа±а соруйбут. Ити курдук
дьон кэлэрин-барарын курдаттыы іті кірін
билэ олорор дииллэрэ.
Собо миинэ оргуйуута Алексей Егоровичтаах тиийэн кэлбиттэр. Остуолга
ыІыртаан, тэриэлкэ±э биирдии бідіІ
собону ийэлэрэ итии кµістэн хоторон
уурталаан биэрбит. СаІардыы аґаан иґэн,
ыалдьыттар Куоматтан кыратык оонньууларыттан кірдірі тµґэригэр кірдіс да кірдіс
буолбуттар. Ону о±онньор улахан дьону быґа
гыммакка сібµлэґэргэ кµґэллибит.
Арай эмискэ сии олорбут балыктара ірі±ілірµнэн буолаат, кутуруктарын

Кўрўлгэн - 2010-3

Украина ИДьМ-тин мэктиэтэ
улахан кыайыы тµмµгэр кэлбит путёвканы
туґаныллыахтаах диэн санааттан уонна
Украинаны кірір ба±а баґыйан барар буолла.
Ийэбит биґигиттэн ыраах тэйбэтэх
буолан, кіппµтµн ніІµі кµнµттэн суохтаан бардыбыт. Сµµрбэччэ кµн кыра о±олору
кытта хаалбыт эр киґиэхэ добуочча тµбµк
буолбута. Кэтэґэр дьоІІо кµн-дьыл хамсаабата сµрдээ±э. Ол эрэн, Оля кэлэрэ
чугаґаатар чугаґаан, сарсыарда аайы хас кµн
хаалбытын аа±арбыт кµі-дьаа буолан истэ.
Биир ірібµл кµн табаарыстарбар —
Владимир Иванович, Варвара Константиновна Саввиновтарга — олордохпутуна
милииссийэ дьуґуурунайа эрийэн:
— Бэрт тµргэнник ИДьМ дьуґуу
рунайыгар эрийиэІ µґµ, — диэн соґутта.
«Туох буолла±ай? Ханнык эрэ суґал
ыйыыны толорботохпут дуу?..» — диэн
саныы-саныы, отделга бардым. Министиэристибэ дьуґуурунайа истэн баран:
— КэргэниІ аата кимий?
— Ольга Ивановна, — соґуйан, хапсабар хардара о±устум.
— Ханна баарый?
— Украина устун путёвканан барбыта...

Сайын. От-мас кі±ірін, суол-иис кууран, Таатта тупсан турар кэмэ. Оччолорго
идэлээх сойуустар уонна олохтоох былаас
тар кі±µлээґиннэринэн чугастыы сытар
оройуоннар сылга биирдэ социалистическай
куоталаґыы тµмµгµн таґаараллара. Ону
таґынан тэрилтэлэр бэйэлэрэ кэпсэтэн эмиэ
кµрэхтэґэллэрэ. Ґлэ±э-хамнаска эрэ буолбакка спорт араас кірµІнэригэр кытта.
1982 сыллаахха Таатта±а Чурапчы уонна
Амма эмин-томун µлэґиттэрэ кірсµбµттэрэ.
Кэнники икки сылга биґиги ийэбит оройуонугар идэтинэн биир бастыІнара этэ. Бу да
сырыыга сиэстэрэлэр кµрэхтэґиилэригэр
оройуон чиэґин кімµскээччилэр ортолоругар эмиэ баара. Бэйэ идэтин билии
таґынан ас астыырга, ырыа ыллыырга кытта
кµрэхтэспиттэрэ. Ґс оройуонтан тэриллибит
жюри чилиэннэрэ бары куоластарын Ольга
Ивановна±а биэрбиттэрэ уонна Украина
устун кµµлэйдии барарыгар босхо путёвканы туттаран, ийэбитин улахан санаа±а
тµґэрбиттэрэ.
Оля кыра о±олорун хаалларан барыа±ын
ба±арбата±а. Ванялаах Таня сµµрэ сылдьаллара. Эбээбит саас дьаарбайа диэн
ааттаан Ньурбалаабыта. Сол да буоллар,
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— кэргэним туох буолла±ай диэн сµрэ±им
ытырбахтаата.
— Хас о±олооххутуй, ааттара кимнээ±ий,
хас саастаахтарый? — дьуґуурунай ыйытарын
тохтоппото.
— Уоллаах кыыстаахпыт, Ваня, Таня
диэн. Дьиэлэригэр бааллар ээ. Ийэбит туох
буолтуй?.. — Оля туохха эрэ тµбэстэ±э диэн
ытырыктата санаатым.
Киґим холкутук:
— КэргэниІ докумуоннарын сµтэрбит.
Ол иґин Киевтэн дьуґуурунай туоґулаґар,
— диэн ыксаабыт санаабын аралдьытта.
Мин улаханнык мунчаардым — ол докумуона суох хайдах сатаан кэлэр µґµ. Дьэ,
моґуок дии, уґуур буолбут.
Икки хоноот, ийэбит Дьокуускайтан
эрийдэ:
— Бµгµн кэллим, сарсын кітµім.
О±олор хайдахтарый? Уоннаа±ытын тиийэн
баран кэпсиэм, — диэн туохха да кыттыга
суох ба±айытык, µлэтиттэн эрийэр киґилии,
саІаран соґутта.
Эппитин курдук, сарсыныгар кітін кэллэ. Ґірµµ бі±іті! О±олор олус ахтыбыттар,
ийэлэрин µµйэ-хаайа туталлар, кэґиитин
хостууллар. Санаабытыгар, µйэ аІаара
буолан кэллэ. Туохха тµбэспитин, хайдах
сылдьыбытын чэйдии олорон, дьэ, уоскуйан
туоґуластыбыт.
Канев куоракка экскурсия кэнниттэн
ону-маны атыылаґалларыгар быыс-арыт
биэрбиттэр. Оля ма±аґыыннары кэрийэн,
о±олоругар таІас-сап атыыласпыт. Тута
сылдьымаары, хонор сирдэригэр кэлэн,
баґыылкалаан ыытаары, міґііччµктэри тигэн бэлэмнээбит. Онтун почта±а баран, туох
да мэґэйэ суох туттаран кэлбит.
Бииргэ сылдьар кыргыттара тµргэнинтар±анын иґин олус хай±аабыттар:
«Ыытыахтаа±ар буолуох, онноо±ор
биґиги тугу да ыла иликпит», — диэн
кµлсµбµттэр.
Сарсыныгар былаан быґыытынан іссі
биир экскурсия кэнниттэн Киевкэ тиийэн
тар±аґыахтаахтар эбит. Сарсыарда туран,
хомунуу буолбутугар Оля пааспарын кыайан
булбатах, кинигэ иґигэр уга сылдьыбыт. Онтон ійдіібµтэ, таІастары кытта ол кинигэни
бэ±эґээ дьиэтигэр баґыылкалаабыт эбит! Јссі
пааспарын иґигэр тіннір билиэтин сµтэн
хаалыа диэн уга сылдьыбыт. Бэрт тµргэнник
бара илигэ буолуо диэн почта±а тиийбит59

тэр. Туоґулаґан билбиттэрэ, баґыылкалара
бэ±эґээ киэґэ Москубалаабыт...
Ити курдук сынньалаІын бµтэґик
кµнµгэр туох да докумуона, тіннір билиэтэ,
харчыта суох турбутунан хаалбыт. Бииргэ
сылдьар до±отторо тэІІэ аймаммыттарытаспыттар. Бары бииргэ тутуґан сылдьарга
сµбэлэспиттэр. «Манна тугу да ситиспэккин.
Киевкэ, улахан тойоттор баар сирдэригэр, барыахха. Мин милииссийэ начальнигын кэргэнэбин ээ. Онон, ба±ар, кіміліґµіхтэрэ»,
— диэн кытаанах быґаарыыны ылыммыт.
Кыргыттара, киэґэ Киевкэ кірсµґµіх буолан, салгыы экскурсиялыы барбыттар. Оттон
кини, дьонуттан хайдан, быґа уунан Киевкэ
барбыт.
Киин куоракка кэлээт, дьонтон ыйдаран ИДьМ-тин булбут. Таґырдьа аан аттыгар
харабылга турар уолга тиийэн дорооболоспут,
туохха тµбэспитин кэпсээн биэрбит.
— Итиннигинэн биґиги дьарыктаммаппыт. Транспортнай милииссийэ дьарыктанар, — диэбит уонна ханна баалларын ыйан
биэрбит.
— Гражданнары кытта хайдах итинник
куруубайдык кэпсэтэ±ин?! Миигин манна
киллэр, бэйэм быґаарсыам! — дии сатаабыт
да, анарааІІыта ааІІа да чугаґаппатах.
— Транспортнай милииссийэ±э баран
быґаарыс, — диэн хатылаабыт уонна кинини
аан таґыттан да тэйиппит.
— Дьэ, бэйи, эбиэт чугаґаата, син
биир ким эмит тахсыа. Маннык тµктэри
быґыыгын µІсэн биэриэм, — дии-дии,
ісіґін турбут.
Ол турдахтарына, биир µрдµк чыыннаах эписиэр тахсыбытын µµйэ-хаайа туппут. Туохха кэлбитин ол киґи кылгастык
туоґуласпыт уонна дьуґуурунай хоско киллэрэн:
— Дьэ, эґигини кµµлэйдэтэ оонньот. Биґиги итинниккэ тµбэспиппит
буоллар, итэ±эйэн бэркит. Барытын саассааґынан кэпсээ, уоскуй, тугунан эмит
кіміліґµіхпµт, — диэн олус судургутук,
бэйэ киґитинии налыччы кэпсэппит.
Хантан сылдьарын, туох дьонноо±ун
сиґилии ыйыталаспыт. Барытын сурунан
ылбыт. Онтон:
— Эн бииргэ сылдьар дьонуІ тµспµт
дьиэлэригэр баран сынньан. Киеви, бачча
кэлэн баран, кэрийэн кір. Биґиги дойдубут туґунан сырдык, µчµгэй санаалаах

кэрэ¤и
биэрбитигэр авиапорт µлэґиттэрэ киминтугун иІэн-тоІон туран ы
 йыталаспыттар.
— Итэ±эйбэт буоллаххытына, Киевкэ
суґал сибээґинэн тахсан туоґулаґыІ, —
диэн кірдіспµт.
Ону салгыы токколуу барбакка, тылын
итэ±эйэн, ыспыраапка±а эрэнэн, салгыы
кітµппµттэр. Дьокуускайга кэлээт, Ытык
Кµілгэ кітіірµ, билиэт атыылаґа тиийбитигэр кассир, ыспыраапканы кірііт,
хаґыыра тµспµт:
— Бу докумуон µґµ дуо? Пааспаргын
а±ал! — диэбит.
— Пааспарым суох, — диэн, эмиэ туох
буолтун кэпсээбит.
Бу докумуона суох кµрээн сылдьар
киґи буолуон сіп эбит дии санаан, кассир
диспетчергэ тыллыы сµµрбµт. Ыспыраапканы иІэн-тоІон, µчµгэйдик сирийэн кірµµ
буолбут. Онно-манна эрийэн сµбэлэспиттэр,
бу ыспыраапканы итэ±эйиэххэ сібµн дуу,
сыыґатын дуу туоґуласпыттар. Тµмµгэр,
улахан быґаарсыы, айдаан кэнниттэн, суруктара дьэрэличчи кісті сылдьар Украина
ИДьМ-тин бэчээтигэр эрэнэн, син салгыы
кітµппµттэр.
Итиннэ барытыгар Ольга Ивановна,
тіґі да ал±аска ыарахан моґолго тµбэстэр,
булугас ійі, кэпсэтинньэІэ, тоІтон толлон
турбата, ириэнэхтэн иІнибэтэ суолун тобуланарыгар кµµс-кімі буолбуттара саарба±а
суох. Оттон пааспардаах уонна кітір би
лиэттээх баґыылката эмиэ сонно кэнниттэн
тута кэлбитэ.

барыахт ааххын, куґа±аны умун, — диэн
сарсыардааІІа диэри барытын оІоруох
буолан ал±аан ыыппыт.
Аан таґыгар турар маа±ыІІы харабылы хамаандалаан, таґа±аґын таксига диэри
илтэрэн биэрбит. Ол кµн білі±µн дьонугар
тиийэн, дьэ, арыый налыйбыт. Бары туох
кыалларынан кинини саатата, ійµµ сатаабыттар. Сарсыарда милииссийэ±э тиийбитэ,
дьуґуурунайа, хата, баар эбит.
— Хайа, Ольга Ивановна, хайдах
сынньанныІ? Кырдьык, эн Емельянова
Ольга Ивановна диэн эбиккин. КэргэниІ
Май Прокопьевич, чахчы, милииссийэ
оройуоннаа±ы отделын начальнига эбит.
Икки о±олоох эбиккин. Бу ыспыраапка
суруйдум. Билигин илии баттатан кэлиэм.
Кэтэґэ тµс, — диэн отой уруккуттан билэр
киґитинии эйэ±эстик кірсµбµт.
Тойонугар баран, илии баттатан, бэчээт уурдаран кэлбит. Онно этиллэринэн
кини кимэ чуолкайдаммыт уонна авиапорт
µлэґиттэрэ Ольга Ивановна дьиэтигэр диэри кітірµгэр бары кімінµ оІороллоругар
кірдіспµттэр.
Ийэбит ата±а сири билбэт буола µірэн,
хонор сиригэр тиийбит. Сойуус араас муннуктарыттан кэлэн, бииргэ сынньаммыт
кыргыттара ону истэн, кинини кытта тэІІэ
µірсµбµттэр. Бэйэлэриттэн ыарахан таґа±аґы
бырахпыт курдук санаммыттар.
Дьокуускайга диэри кітіргі мин
суґаллык ыыппыт харчыбынан билиэт ылбыт. Киевтэн туох да моґуога суох кіппµт.
Москуба±а докумуонун оннугар ыспыраапка
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Сиэн КЫНАТ

Нарын иэйэр кут баарын тухары
Хоґооннор уонна эсселэр

Ба¤ылай Саабын
пыт а±ай... Биґиги
д ь и э к э р г э ІІ э
кини бастыІ мааны ыалдьыт буолан киирбитэ. Ол
киэґэ баай, талым
астаах остуол тула
кіічіін кірдііх
кэпсээн-ипсээн,
кµлµµ-салыы,
µірµµ-кітµµ тµµн
µіґэ ааґыар диэри
буолбута. Сарсыарда хоноґобут барбытын кэннэ кэргэним: «Ити туох ааттаах кірдііх киґитэй?
Кµлэн-µірэн, дьэ, дьикти киґи быґыылаах»,
— диэбитэ. Ону Баґылайга тириэрпиппэр:
«Дьэ, оччо±о, до±оор, аны ітірµнэн эґиэхэ
сылдьыам суо±а», — диэтэ. «То±о?» «Хай±алы
иІэринэ тµґэр ба±айы», — диэн кµлэн
лэґигирэтэн кээспитэ.
Кини кµннээ±и оло±о олус судургу,
тµргэн-тµргэнник µлэни бµтэрэ охсуу,
сібµлµµр ытык дьоннорун кытта дьээбэ-хообо
тылларынан хаадьылаґа-хаадьылаґа саахыматтаан µірµµ-кітµµ, киэґэтин, ханнык эрэ
атаґын булан, бµччµм сиргэ бµгэн олорон,
итии чэйи иґэ-иґэ оргууй кэпсэтии курдуга
да, ис-иґигэр киирдэххэ, сµрдээх мындыр,
нµґэр, курутуйан сµім тµґэр тµгэннэрдээ±э.
Мэлдьи кумаа±ытын тута сылдьан суруммат

Бэлэх курдук буолбат дуо,
Бэйэтэ да, до±оор, олох!..
...Ханныгын да иґин, мин санаабар,
Кини уустуга µчµгэй,
— диэн суруйбуттаах Дьыл±а Хаан оІо
ґуутунан эрэ буолбакка тыйыс, кытаанах
олох ыйыытынан-кэрдиитинэн уустук
Дьыл±аламмыт уйа±ас, иэйинньэІ куттаах
лиирик поэт Василий Саввин1. «Окко тµспµт
оІоґуута оннук», — дэґэбит. Туох баар барыта буолбутун кэннэ, дьыл±а±а ханалытан,
бэйэбитин уоскутунабыт, буолуохтаах буолбутунуу санаан кэбиґэбит.
Василий маІнайгы таптала, кэрэттэн
кэрэ кыысчаан, саастаах киґиэхэ кэргэн
тахсан о±олоноору суорума суолламмыта.
Ол Дьыл±а Хаан кистэлэІэ этэ. Онтон
ір сылларга арахпакка эмтэр-эмэр тыын
ыарыыга ыллаттарыы эмиэ Дьыл±а Тойон
Уґун Дьурантайын суруйуута эбитэ дуу,
олох оонньооґуна эбитэ дуу, биитэр бэйэтэ
эдэригэр тэптэрэн сыыстарыыта эбитэ дуу?!
Баґылай оло±ун ити маІнайгы моґоллорун
кірсін курутуйуута ійµн-санаатын сытыылаабыта, «муоґун-туйа±ын» бу±атыппыта.
Дьыл±а Хаан оІоґуута оннук этэ дииргэ
тиийиллэр.
Баґылайдыын тіріібµт оройуоммут
хаґыатын редакциятыгар ір кэмІэ бииргэ µлэлээн, ол да кэнниттэн элбэхтэ
кірсµґэн, µгµс кірдііх-нардаах, умнуллубат
кµннэри-дьыллары, тµгэннэри атаардах-

1. Салгыыта. Иннин 2010 сыллаах «Кµрµлгэн» 1-кы нµімэригэр кір.

61

Кўрўлгэн - 2010-3

кэм дала¤ата
эрчимэ, ыйылла±аґа... Биґиэхэ киниэхэ
тэІнээх суо±а, билигин да суох...» — диэн
суруйбута. Олус да µчµгэй тыллар! Тыл тылынан. Хай±ал хай±алынан. Ол 23 саастаах
Бронтой Бедюровы Суруйааччылар союзтарыгар ылбыттарын курдук 35 саастаах
сиппит-хоппут, поэт буолбут Василий Саввины «Мин кистэлэІим» диэн кинигэтин
кэнниттэн чилиэІІэ ылбыттара буоллар,
отой атын Дьыл±аланыахтаах этэ. Тус оло±о
тірдµттэн уларыйан, µрдµк таґымнаах мунньахтарга, айар дьиэлэргэ, кірсµґµµлэргэ,
тыаларга, куораттарга эІин-эгэлгэ араас
дьиктилэри кірін-истэн, араас дьоннору
кытта билсэн, кэпсэтэн, µµнэн-сайдан,
дьэ, µрµлµйэ-харалыйа суруйан иґиэхтээ±э.
Дьыл±а ХааІІа сэлээннээбэккэ, сигэммэккэ, айыл±аттан айдарыылаах поэт Дьыл±атын
биґиги бэйэбит быґаарыахтаах этибит. Айар
кута кутаалана умайан хомуґуннаахтык
ыллыыр-туойар, кµігэйэр кµнµгэр сылдьар
отутун лаппа ааспыт киґини «µрдµк µірэххэ
бар» диэн алы гыныы кµімчµлээґин буолбакка туох буолуой?! 24 саастаах Михаил
Шолохов «Чуумпу Дону» суруйбута дии.
Василий Саввины, талааннаа±ынан билинэбилинэ, чилиэІІэ ылбатахтара. «Эдэр суру
йааччы» диэн дьаралыктаан, саа тэбиитигэр
да чугаґаппаттара сэнэбил, харгыстааґын
буолбатах дуо?
Хайалаах алтаайдар маладьыастар,
талааннаах диэбит уолларын туруорсан
кыайбыттар. Дьэ, ити буолар эдэр суруйааччы Дьыл±атыгар тиґэ±эр тиийэ
дьиІнээхтик ылсыґан, ба±аран, дьулуґан
туран, кыґаллыы-мµґэллии. АІаардас аан
тылы суруйан история±а хаалыы буолбатах.
Оччотоо±у быґыы-майгы хайдах
этэй? А±а кілµінэ суруйааччыларбыт
бэйэ-бэйэлэрин кытаанахтык тутуґаллара.
Аймахтаґыы, алаастаґыы, біліхтіґµµ
барыта баара. Эдэр эрдэхтэриттэн бииргэ
алтыґан нэмнэрин билсиспит, ір кэмІэ
суруйуунан дьарыктаммыт араас таґымнаах
биир кілµінэ атастар, аймахтар, биир
дойдулаахтар бэйэ-бэйэлэрин ійінсін,
ірі тардыґан, биир кинигэ сыыґын
таґаартараат, Союзка ылыллыбыттарын,
биир команда буолбуттарын кэннэ киирии
аана кытаанахтык сабыллыбыта. Улугуруу,
буомуруу са±аламмыта.
Ити 60-с сыллар бµтµµлэриттэн 70-с
сыллар усталарыгар: «ЧилиэІІэ киирии

этэ. «Кыґал±атын-хомолтотун кµµстээх киґи
кыатанар» диэн бэйэтэ эппитинии, кичэмэ,
иґирэх санааларын онно-манна ыґа-то±о
сылдьыбата. Јр кэмІэ мунньан, иитиэх
тээн, чопчулаан, чочуйан эрэ баран, ким да
кірбітµгэр кумаа±ыга таґаарар быґыылаа±а.
Ол да иґин бастакы кинигэтин «Мин кис
тэлэІим» диэн ааттаата±а.
Семён Петрович Данилов ис-иґиттэн
сырдаан, кэрэтик мичилий э мичээрдии
олорорун субу баардыы ійдіін-санаан кэлэбин.
— «Чэчир» саІа кассетата та±ыста.
Онно Михаил Тырылгин «Хронос», Василий
Саввин «Мин кистэлэІим» диэн кинигэлэрэ киирбиттэр. Сµрдээх сонун, хомо±ой
тыллаах-істііх интэриэґинэй поэттар.
Кістір кірµІнэринэн, быґыыларынантаґааларынан саха±а µрдµк уІуохтаах,
эрилкэй киэІ харахтардаах киґи сі±ір, кэрэхсиир эр бэртэрэ. Кинилэри икки іттµбэр
кынат оІостон хаґан эрэ аа±ааччылардыын
кірсµґµµлэргэ сылдьыбыт киґи!» — диэн
бэркэ астына, долгуйа кэпсээбитэ.
Семён, Софрон Даниловтар, ір сылларга
Саха сирин суруйааччыларын союґун салайа
олорон, эдэрдэргэ ураты бол±омтолоохтук
сыґыаннаґаллара. Дьо±урдаах іттµлэригэр
µтµі сыанабылы биэрэн, истиІ, иґирэх тыллары аныыллара. СаІа суруйан эрэр туІуй
киґиэхэ хайдахтаах сырдык эрэли µіскэппитэ
буолуой — Саха сирин суруйааччыларын
союґун бырабылыанньатын председателин
бэйэтинэн хай±ала? Тыл этиллэр. Тыл суруллар. Оттон суруллубут суоруллубат.
Мин М. Горькай аатынан литературнай институкка киирбит сылбар Хайалаах
Алтаай уола Бронтой Бедюров хоґооннорун
білі±і «Дружба народов» диэн халыІ сурунаалга биллиилээх сэбиэскэй поэт Ярослав
Смеляков тылбааґынан тахсыбыта. Биир
да бэчээттэммит кинигэтэ суох уолу ССРС
Суруйааччыларын союґугар чилиэнинэн
ыла охсубуттара. Ити 1969 сыллаахха этэ.
Онтон сиэттэрэн, Бронтой Бедюров Алтаай
народнай поэта буола µµннэ. Кини аата,
Арассыыйаны уІуордаан, араас омуктарга
киэІник биллэр.
Семён Петрович: «В. Саввин туох да
халбаІа, туох да эбиитэ-кі±µрэтиитэ суох
дьиІ чахчы сиппит-хоппут поэт буолбут. Суруйара, образтара, тыла-іґі дьэІкэтэ, поэтическай логикатын кµµґэ, тµмµктээґиннэрин
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олус уустугурда», — диэн мунньах ахсын
сэрэтии, кіІінµµ, куттааґын тэнийбитэ.
«ССРС Суруйааччыларын союґун чилиэннэрэ 50-тан элбиэ суохтаахпыт, µіґэттэн
ыйыы-кэрдии оннук!» — дэґэллэрэ. «Онно
сананымаІ да±аны», — диэбиккэ дылы. Сэрии сиэтэлээн, бэйэлэрэ да абына-табына
аччаабыт ол а±ыйах талааннаахтары туора
анньар наґаа уустуга суох этэ. Быґыы-майгы
наар эдэрдэри кµімчµлµµр курдуга. «Бэйэ
олорор мутугун кэрдинии», — диэн итини
этэн эрдэхтэрэ. «Арассыыйа±а саамай аптарытыаттаах улахан Союзпут», — дэґэллэрэ
гынан баран, то±о эрэ ол аптарытыаттарынан туґанан, саатар, талааннаахтарынан
норуокка киэІник биллибит, билиниллибит
Дмитрий Дыдаев, Василий Саввин, Василий
Дедюкин, Альберт Бµлµµйµскэй, Варя Потапова курдук ыччаттары тµргэн со±устук
чилиэІІэ µµннэрэ сатаабатахтара. Тыл тылынан. Хай±ал хай±алынан.
ЧилиэІІэ киирии бэрээдэгин, толкуйдаантолкуйдаан, уруккутаа±ар іссі кытаатыннаран
биэрбиттэрэ. Ґс, ол иґигэр биирэ хайаан
да нууччалыы, кинигэлээх буоллаххына эрэ,
Союзка киириигэ бэлэмнииллэрэ. Оччолорго
чараас билииппэ са±а да кинигэни таґаартарыы
олус уустуга. Уонча сыл онно барыа. Ґгµстэр
оннук µс кинигэлэммэккэ анараа дойдуга
бараахтаабыттара. Ґтµілэґэр-анньыалаґар
киґи ити курдук аччаан иґэр. Издательство±а
чилиэн буолбут эрэ киґи кинигэтэ µчµгэйдик
бэчээттэнэрэ. Киґилии сиэрдээхпит эбитэ
буоллар, арааґы араатардаабакка талааннаах
киґиэхэ тугу да быра±ан туран, манна бэйэбитигэр, саатар, Сахабыт сиригэр, бэйэбит
тэрилтэбитигэр хайдах ба±арар кіміліґµіххэ
сіп этэ. Бэйэбит а±ыйахпытын билинэ-билэнэ,
бэйэ-бэйэбитигэр кіміліґµіхпµтµн адьас
ба±арбаппыт. Акы-буку, мілтіх, тиийиммэттµгэммэт дьоннорбут. Уґун Дьурантайбыт оннук суруйан кэбистэ±э дуу? Киґи дьыл±атынан
оонньооґуІІа кымаардаан да кірбіппµт.
Литинститукка бииргэ µірэммит казах уолаттарым кэпсииллэрэ: «Биґиэхэ
КазахстаІІа µчµгэй хоґооннор біліхтірµн
бэчээттэттэттиІ да, Суруйааччылар союзтарыгар ылаллар. Кинигэ ахсаанынан буолбакка, талааІІынан кіріллір», — диэн.
Ол улахан омуктар ійдііхтµк да оІостунар
эбиттэр. Кырдьык, киґи талаанын а±ыйах
хоґоонуттан билиэххэ сіп.
Кµн-дьыл тохтоон туруо дуо? Улу63

гуруунан туґанан, былааска, былаас тула
мустубучча, уґуннук да уґуннук олорбохтуу
тµґэр ба±а олус кµµстээ±э. Бµтµн система
бэйэтин идеологиятын µлэґиттэригэр бэлэмнээбит далбара наґаа минньигэґэ... Ґгµстэр
Брежнев курдук бэйэлэрин тµістэрин килбэчитэргэ, ааты-суолу, араас бириэмийэлэри
хомуйбахтыы тµґµіхтэрин ба±арар курдуктара. Оттон кµімчµлэммит кілµінэ талааннаах ыччаттара буомурбут санааларын аґыы
уунан аралдьытынар курдуктара. Кинилэр
Дьыл±аларыгар тиґэ±эр тиийэ дьиІнээхтик
кыґаллыбатахпыт. Итинтэн кэнэ±эски сайдыылаах дьон улаханнык кыбыстыахтара,
саатыахтара, кэлэйиэхтэрэ. Бэйэлээх бэйэбит
талааммытыгар, Дьыл±абытыгар, кэскилбитигэр итинник ээл-дээл сыґыаммыт куґа±ан
билгэ, куґа±ан чинчи, бµтµн норуот инникитин, эстиитин тµµйэр.
Ыччаттары хай±аан, литература±а
сирдиибит эрэ. Ол кэннэ кинилэр хайдах
да буоллуннар. Тіґілііх µгµс эдэр суруйааччылар онтон о±устаран, иґээччи
буолан, ілµтэлээбиттэрэ буолуой? Ити киґи
Дьыл±атынан оонньооґун буолбатах дуо?
«Мы в ответе за тех, кого приручили», —
диэбиттээх француз улуу философ суруйааччыта Антуан де Сент-Экзюпери (1900-1944).
Эдэр о±ону хай±ыыры биґиги ібµгэлэрбит
сібµлээбэт этилэрэ, кистииллэрэ. О±о бэйэтэ сайдан, ситэн-хотон, кыа±ыран тахсарын
кэтэґэллэрэ. Хай±алы да, сэмэни да биир
тэІник уйуохтааххын. Кыра ычалаах: «Миигин оннук киґи хай±аабыта, маннык киґи
ал±аабыта», — диэн киэбирэн бэрдимсийэн
барыан сіп.
Василий Саввин Семён Петрович туох
да халбаІа суох хай±алын сµрэ±эр-быарыгар
ір да ір иІэринэн сылдьыбыта. Суруйааччылар союзтара — Бµітµр дуу, Уйбаан дуу
салайарыттан тутулуга суох — суруйар та
лааннаах эдэр да, эмэн да киґиэхэ, тиґэ±эр
тиийэ, мэлдьи кіміліґі туруохтаа±а. Оннук кіміліспіт буолла±ына, союз туох
туґалаа±ый? Салайааччы тула µірдµспµт
біліх хамнастанан аґаан-сиэн, бэйэтэ эрэ
аІаардастыы ааты-суолу ылан, бириэмийэни
µллэстэн аатыра-сура±ыра олороро µчµгэй
дуу?!
Мин кµімчµлэммит кілµінэни санаатахпына олус хараастабын. Киґи туохха
да туолбат иІсэтэ-обото, аат-суол туґугар
ымсыыта-ба±ата, дьэ, сµрдээх. Били Маркс
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гений Евтушенко улаханнык кіміліспµт,
харчынан кытта. Кэлин кыыс улааппытын
кэннэ Евгений Александрович: «Чэ, мин
эйиигин сµґµіххэр туруордум, аны салгыы
бэйэІ айаннаа», — диэбит. Ника 17 сааґын
туолаат, саастаах баай киґиэхэ, тас дойду
омугар, кэргэн тахсыбыт, ол эрээри Европа±а
ір сатаан олорботох. Москва±а кэлэн, табыллыбатах оло±уттан санаар±аан, «Евтушенко
миэхэ кіміліспіті» диэн бэґис этээстэн
сиргэ ыстанан, инбэлиит буолан хаалбыт.
Ити 1997 сыллаа±ыта. Онтон салгыы хайдах
Дьыл±аламмытын билбэппин2.
Дьэ, итинник µіґэттэн µіґээ тахсан баран, таІнары тµґµµнµ улахан да киґи уйара,
кыайара ахсааннаах.
Баґылай дьиктитэ диэн, хоґооннорун
тµмэн, наардаан бэчээттэтэргэ, аатыраргасура±ырарга, µіґэ тахсан иґэргэ адьас
кыґаммат дьээбэ киґи этэ. Кини кимниин
эрэ кэпсэтиґэри, µтµілэґэри, анньыалаґары,
кірдіґірµ, ньымааттаґары, µІэри-сµктэри
сібµлээбэтэ. Ол иґин ханна да бара соруммата.
Бэчээттэтэр уустугун, эрэйдээ±ин олус
µчµгэйдик ійдµµр буолан, итиниэхэ «баґын
сынньа» да сатаабата. Хата, кини дьолугар
о±отук саастарыттан атаґа билигин РФ
художниктарын, суруйааччыларын, журналистарын союзтарын чилиэнэ, СР искусствотын µтµілээх деятелэ, скульптор идэлээх
Василий Васильевич Бочкарёв ис сµрэ±иттэн
кыґаллан-мµґэллэн, ол µтµі дьыаланан
дьарыктаммыта. АІаардас кини дьоґуннаах,
дьулуурдаах кыґамньытынан саха±а µйэ±э
дэІІэ кістір сырдык ыраас лиирикэ кµн
сирин кірді±і.
Василий Саввин, бастатан туран,
бэйэтин кимин, тус оло±ун, ійµн-санаатын,
и э й и и т и н , т а п т а л ы н а н а а р а , ы р ы т а
кірµµлэрин уустаан-ураннаан, нарынныкнамчытык туойбут поэт. Кини хоґоонноро,
киґи сµрэ±ин-дууґатын чопчу кірбµтµнэн
киирэннэр, іргі диэри ійгі-санаа±а иІэн
хаалаллар.
Биґиги бэйэ-бэйэбитигэр хаґан да
хоґооннорбуту н аахсыбат этибит. Ба
ґылай бэйэтин хоґоонун да, атын поэт

эппитинии, «киґи иІсэтин суобаґа эрэ тохтотуохтаах» этэ. Ол суобаспыт аны суох.
Билигин о±олору субу-субу мунньан
хайгыы-хайгыы, іссі харчы биэрэ-биэрэ,
литература±а сиэтэн киллэрэбит, ілір-хаалар
кµІІэ бэйэни кімµскээччилэри, утумнааччылары иитэн-такайан бэлэмниир курдук.
Барыта бэйэ туґугар эргийиэ турда±а. Ол
иґин эдэрдэри уґуйуу улахан былдьаґыктаах,
кіІіґµµлээх µлэ. Бэйэтин ійдібµлµнэн сылдьар киґини онно чугаґаппаттар. Ити эмиэ
киґи Дьыл±атынан оонньооґун курдук.
О±о ійі-санаата, билиитэ-кірµµтэ ситэ
сайда, тулуура кµµґµрэ илигинэ хай±анан,
ба±а санаата аґара барыыта кутталлаа±а
биллэр. Хай±ал киґи ис чараас эйгэтин
уларытар. Ордук кэбирэхтик уйан дууґалаах
поэттар эмсэ±элииллэр. Кинилэр ыралаабыт,
эрэммит санаалара бэрт кыраттан сынтарыйан, хомолтонон, куруґунан бэйэлэригэр
тіттірµ ыар ыарыы буолан эргиллэр. Онон
µтµі дьыаланы тиґэ±эр тиийэ тиэрдибэт
буолан баран, µлµбээй хай±алынан µлµґµйµµ
сэрэхтээх буолуон сіп.
Баґылай тус оло±ор туох да µчµгэйи
оІорботох, уларытыыны киллэрбэтэх ол
улахан хай±алы хайдах тулуйан, уйан сылдьаахтаабыта буолла?!
Биир дьиІнээх буолбуту кэпсиэхпин
ба±арабын. Ааспыт ХХ µйэ 80-с сылларыгар
Ника Турбина диэн о±о Советскай Союз
µрдµнэн олус киэІник аатыра-сура±ыра
сылдьыбыта. Кини Ялта±а тµірт саастаа±ар
ийэтигэр этэн биэрэн суруйтарбыт хоґооно
бу баар.
Алая луна, алая луна.
Загляни ко мне в тёмное окно.
Алая луна, в комнате чёрно.
Чёрная стена, чёрные дома.
Чёрные углы. Чёрная сама.
Кыысчаан а±ыс саастаа±ар «Черновик»
диэн бастакы кинигэтэ Италия±а, Англия±а,
Франция±а, Америка±а бэчээттэммит.
Италия±а ыытыллыбыт Поэзия фестивалыгар Ника Турбина «Венеция кыґыл кімµс
хахайынан» на±араадаламмыт. Советскай
Союзтан оннук µрдµк на±арааданы урут
Анна Ахматова ылан турардаах. Ника±а Ев-

2. «Википедия±а» суруйбуттарынан Ника Турбина 2002 сыллаахха ыам ыйын 11 кµнµгэр (бастакы тµбэлтэтэ эмиэ
ыам ыйыгар эбит, онно мас лабааларын то±о солоон тµспµтэ ірµґµйбµт) Москва±а бэґис этээс тµннµгµттэн тµґэн,
баара эрэ 27 саастаа±ар кµн сириттэн кµрэммит. Оттон кэргэн тахса сылдьыбыт баай омуга 70-тан тахсыбыт
кырдьа±ас психиатр этэ диэбиттэр. Кинини кытта Ника Турбина Швейцария Лозанна куоратыгар клиника±а айгыраабыт ньиэрбэтин эмтэнэ сылдьан билсибит. — Эрэдээксийэ.
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Баґылай Бочкарёв сол да до±оругар
«ыалдьа» олорор.
тар хоґооннорун да аа±арын мин ончу
истибэтэ±им. Оччолорго аа±ааччылардыын
кірсµґµµлэргэ хоґооннорун аа±ар эрэ поэт
тар син балачча биллэллэрэ. Ол «эстраднай
поэзия» сабыдыала этэ. Баґылайы бэл
тіріібµт оройуонугар билбэттэрэ. «Чуумпу
лиирикэ» поэттара бука бары да норуокка
олус бытааннык биллэн-кістін барбыттара. Холобур, Николай Рубцову 70-с сыллар
са±аланыыларыгар µгµстэр билбэт этилэрэ.
1970 сыллаахха литинститукка µірэнэ
сыраттахпына: «Николай Рубцов кинигэтэ
атыыланан эрэр», — диэтилэр. Биґиги хаґыа
да буолан, Горькай уулуссатыгар турар кинигэ ма±аґыыныгар ыстанныбыт. Тиийэн,
биирдии бэйэбит иккилии-µстµµ кинигэни
ыллыбыт. Онуоха биир киґи кэлэн: «Ити
ханнык киґи кинигэтин ыллыгыт?» — диэн
ыйытта. Биґиги: «Бу — Сергей ЕсениІІэ
тэІнээх билигин улаханнык биллэ-кісті
илик нуучча улуу поэта», — дэстибит.
Киґибит касса±а тиийэн: «Отут кинигэтэ»,
— диир саІата иґилиннэ. Оччолорго кµндµ
кинигэ олус сыаналанара. Ол Николай Рубцов кимин-тугун аанньа билбэт киґи, биллэн
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турар, эргинээри элбэ±и атыыласта±а.
Николай Рубцов М. Горькай аатынан литерат урнай институкка µірэнэ
сырытта±ына, кини хоґооннорун нуучча
биллиилээх поэта, Ленинскэй бириэмийэ
лауреата, Социалистическай Ґлэ Геройа
Егор Александрович Исаев бэлиэтии кірін,
сібµлээн, бэйэтин илиитигэр ылан, тута сылдьан, элбэх кэпсэтиинэн µлтµ солоон, «Звезда полей» диэн кинигэ оІорторон, 1967 сыллаахха «Советский писатель» издательство±а
таґаартарбыта. Ити кинигэ±э оло±уран,
Николай Рубцов литературнай институту
бµтэрэр дипломнай µлэтин кімµскээбитэ.
Ити кинигэ сµнньµнэн кинини ССРС Суруйааччыларын союґугар чилиэнинэн ылбыттара. Ити кинигэ кэнниттэн киниэхэ Вологда±а
уопсай дьиэ±э биир хоґу биэрбиттэрэ. Ити
кинигэ кэнниттэн киниэхэ±э Сергей Есенин
дойдутугар, санаа ырата оІостубут Константиновотыгар, сылдьарыгар командировка
биэрбиттэрэ.
«Суд памяти», «Даль памяти» диэн лирическэй, философскай дилогияны суруйан
аар-саарга аатырбыт Егор Исаев итинэн эрэ
бµппэтэ±э. Кини диэтэх киґи іссі туруорсан, тµбµгµрэн-сµпсµгµрэн туран, Николай
Рубцов «Сосен шум» диэн кинигэтин эмиэ
«Советский писатель» издательство±а 1970
сыллаахха таґаартарбыта. Ол кинигэ эрэ
кэнниттэн Николай Рубцов аата поэзияны
таптааччыларга саІардыы биллэн-кістін
барбыта. Егор Александрович — эппит
тылыгар турар, тылын ылыннаттарар,
бастыІ талаан иґин тугун да харыстаммакка
киирсиґэр сэдэх µтµі майгылаах киґи. Кини
уутугар-хаарыгар киирэн, тиритэ-хорута
кэпсии-ипсии олорорун кірµіххэ астык этэ.
Дьэ, итинник іркін ійдііх, мааны сиэрдээхмайгылаах дьоннор бааллар.
Николай Рубцов туґунан литинститут
уопсайыгар элбэх номо±у кэпсииллэрэ. Арай
биирдэ кини уопсайбыт этээстэрин ахсын
ыйанан турбут Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок мэтириэттэрин устан ылан хоґугар
муспут уонна: «Чэ, Александр Сергеевич,
эн доруобуйаІ туґугар!.. Чэ, Михаил Юрьевич, эн доруобуйаІ туґугар!..» — дии-дии
кµлэ-µірэ олорорун кірбµттэр. Сарсыныгар
айдаан-куйдаан буолан, кэмниэ кэнэ±эс
Рубцовтан булбуттарыгар киґилэрэ: «Тµµнµ
быґа со±ото±ун олус чуІкуйбутум. Ол иґин
ыІыртаан киллэртээбитим. Хата, бэртээхэй
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ис сµрэххититтэн сібµлµµр, иэйэр-куойар
тіріібµт дойдулаах буолуохтааххыт. Суох
буолла±ына — кірдііІ! Онтуката суох µчµгэй
поэт буолбаккыт», — диэбиттээх. Рубцов да,
Саввин да иккиэн ийэ дойдуларын нарынтан
нарыннык уйадыйа туойар иґирэх иэйиилээх
тіріібµттэрэ. Иккиэннэрин сирдээ±и олохторо уустук, ыарахан этэ. Иккиэн айыл±аттан
айдарыылаах талааннаах эрээрилэр, тус
олохторун сатаан дьаґамматахтара. Иккиэн
поэтессалары кытта олохторун холбообуттара
сµІкэннээхэй трагедиянан тµмµктэммитэ.
Иккиэннэрин ілбµттэрин кэннинээ±и
олохторо ілбіт тыыннаахтар. Иккиэннэрин
судургу, сылаас лиирикэлэрэ кэлэр кэнчээри
ыччаты ірµµ сылаанньыта туруохтара.
Василий Саввин хоґооннорун алыптаах
эйгэтигэр билиІІи саха киґитин олоххо
ійдібµлэ, сырдык, ыраас санаалара ырылыччы кісті сылдьаллар. Кини саха тылын нарынын, намчытын, уйа±аґын, хоннохтоо±ун,
сэрэтэр, сипсийэр курдук сымна±аґын атын
ханнык да поэттардаа±ар иэйиилээхтик,
кµµстээхтик эппит чороІ со±отох поэт, били
Семён Данилов хай±аабытыныы. Итиниэхэ
саха народнай поэта Михаил Тимофеев:
«Василий Саввин бу бастакы кинигэтэ саха
поэзиятыгар дьиІнээх бомба...», — диэбитин эбэн кэбиґиэххэ. Баґылай µіґэттэн
айдарыллыбыт истиІ, иґирэх куолаґынан
кими ба±арар кµлµктµµр кыахтаа±а. Ол иґин
Арассыыйа±а тиийэ ааттаммыт партийнай
сиэрдээх, уІуо±а суох уус тыллаах поэттар
кинини бэйэлэрин уйгу-быйаІ эйгэлэригэр
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кыттыгастар даах буоламмын уґун тµµнµ
билбэккэ олордум», — диэбит.
Баґылай маннык кэпс ээннэри олус
сэргэ±элээн истэрэ. Наґаа сіхті±µнэ: «Чуу-уус!» — диэн чуґуураат, ыгыста-ыгыста
кµлэрэ. Мин аґыы олорон, кырыылаах
ыстакааммын ылан тµгэ±ин эргим-ургум
кірі-кірі, Рубцов хоґоонноруттан одоІдодоІ аа±арым.
Я смотрю на жизнь сквозь
				
дно стакана,
Водка зло, а может быть не зло.
Тяжело в деревне без нагана,
А с наганом тоже тяжело...
Уонна оргууй: «Чэ», — дэґээт, ірі
кіті±µллµбµт санааны кытта µіґэ кірін
ылааччыбыт.
В комнате темно,
В комнате беда.
Кончилось вино,
Кончилась еда,
Кончилась вода
Вдруг на этаже,
Отчего ж тогда
Весело душе?
В комнате давно
Кончилась беда,
Есть у нас вино,
Есть у нас еда,
И давно вода
Есть на этаже,
Отчего ж тогда
Пусто на душе?
Баґылай тугу эрэ ыраа±ы санаан, ір
чуумпуран, сіІідµйэн олороро... Онтон
харчыбыт бµтэн хаалла±ына, эмиэ студенныы сылдьан ійдіін хаалбыт тылларбын
аа±абын.
Стукну по карману — не звенит.
Стукну по другому — не слыхать.
Если только буду знаменит,
То поеду в Ялту отдыхать...
Баґылай оччо±о эмиэ кµлэн-салан кэлээччи. ¤э-дьэгэ буоламмыт, саІа атастары,
саІа до±оттору кірдµµ барарбыт...
Николай Рубцов да, Василий Саввин да
иккиэн коммунистическай партияны уруйдаабатах буоланнар, этэр-тыынар иэйиилэрэ,
олоххо сыґыаннара µµт-µкчµлэрэ. Николайтан Василий икки сыл балыґа. Иккиэннэрин
а±алара сэриигэ ілбµттэрэ. Сергей Есенин
эдэр поэттарга туґаайан: «Эґиги хайаан да

А±ата сэрии иннинэ тµґэрбит
акылаатыгар. 1969 с.
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сиэтэн киллэрбэтэхтэрэ. Кини инникитэ
кубус-кураанах куйаар курдуга. Аттыгар киґи
дэбигис кыайан киирбэт таас дьиэлэр тураллара. Олор тимир ааннарын тоІсуйан µІэсµктэ, кірдіґі, ааттаґа сатаабакка сапсыйан
кэбиспитэ, биирдэ санаатахха, хомолтолоох
курдук.
Поэзия уонна олох тус-туґунаннар.
Баґылай µчµгэйкээн хоґооннору айааччы. Ол кинини олох атын ірµттэригэр
кітµмэхтик сыґыаннаґарга кµґэйэр. Итинэн
кини Николай Рубцовка адьас чугас. Оттон
Рубцов нуучча биир чулуу лииригиттэн, Афанасий Феттэн, силис тардыбыта. Бу µс поэт
киґи чараас дууґатын ибир хамсааґынын,
олох кµлµм гынан ааґар сылаас тµгэннэрин
сурукка «тык» гыннарбыт сµдµ µтµілээхтэр.
«Аал уоппар итэ±элим» диэн бастакы
кинигэм Семён Петрович Данилов уонна
кинигэ издательствотын оччотоо±у кылаабынай редактора Дмитрий Иванович
Пестерев — уратыны, ойуччуну олуґун
сібµлµµр дьиктилээхэй дьон — дьулуурдаах
кыґамньыларынан кµн сирин кірбµтэ, тіґі
эмэ сорох биллиилээх поэттар «кинигэ тахсар
кыа±а суох» диэн рецензия суруйбуттарын
µрдµнэн. Издательство анал хамнастаах
редактордара бука бары аккаастанан кэбис
питтэрин кэннэ туораттан Леонид Попову
кірдіґін, тылын ылыннаттаран редактордаппыттара. Семён Петрович, Москва±а
литинститут кэнниттэн армия±а сулууспалыы
сырыттахпына, маннык суруйбута: «Анатолий! КинигэІ тахсыбытынан айхаллыыбын!
Атыылана турар. Кірµіххі µчµгэй. Мин ылан
аа±ан, онон-манан арыйтаан кірдµм. Ис да
хоґооно солуІІа, ис кимиэллээххэ дылы.
Хайдах эрэ, уопсай эргэнэ хара тыаттан —
биир чорбойон, бэлиэтик кістір мас курдук
саныахпын ба±арабын!..» Аа±ыахха, истиэххэ,
киэн туттуохха астык тыллар! Эргэнэ хара
тыа — саха литературата. Онтон биир чорбойон бэлиэтик кістір µґµ мин кинигэм.
Суруллубут суоруллубат. Ити кэнниттэн
тута баттаґан, со±урууттан кэлбиппэр, Пет
рович: «Манна куоракка дьиэ-уот кістµµтэ
олус уустук. Онон тыа±а тахсан µлэлээн эр.
Онтон кірµіхпµт...» — диэбитэ. Итини бу
тµірт уонча сыл ааспытын эрэ кэнниттэн ол
«ыанар ынахтаах» эйгэлэриттэн кінітµнэн
тэйиппиттэрин курдук ійдµµбµн.
Ол «ыанар ынахтаах» эрэ буолуо дуо?
«Куґа±ан дьоннор бааллар. Олор биґиги µтµі
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дьоннорбутун хасыґан туран хараардаллар.
Биґиги кырдьыкпыт чахчы кырдьыктаах»
диэн абааґы кірсµґэр, хойох хостоґор
міккµірдээх эйгэлэригэр истигэн, тук курдук
толоругас — чэ, ба±ар, талаан быґыытынан
мілтіх да буоллун — кинилэргэ туґалаах
альтруист киґи наада этэ.
Баґылай биґикки оннук бойобуой
байыастар буолар майгыбыт суо±а. Биир
µксµн онон биґиги туга да суох кураанах
куйаарга тµбэґэн хааллахпыт. Семён Петрович со±уруу суруйааччылар айар дьиэлэригэр
сылдьан, µірэнэр институтум ректорыттан
В.Ф. Пименовтан мин туспунан ыйыппыт.
Онуоха Владимир Федорович: «Этот парень
себе на уме», — диэбит. Семён Петрович санаан кэллэ±ин ахсын дьээбэлээх ба±айытык
мµчµІнµµ-мµчµІнµµ: «Ити Пименов эйиигин то±о, дьэ то±о, «себе на уме» диэбитэ
буоллуой?» — диирэ...
О ч ч о л о р г о м и н с а х а б и л и ІІ и
µірэхтээхтэрэ µрµІ, кыґыл са±аттан
ыраахтаа±ы былааґын µі±µµттэн µіскээбит,
Ойуунускайдыы эттэххэ: «Иккиттэн биир
дэспит инники буоллун диэн ірігій
іґµіннээх» міккµірдэрин тірдµн-тібітµн
ымпыгар-чымпыгар тиийэ билбэт этим.
Билбэт этим оччотоо±ута ол бэйэ-бэйэлэрин
дьаралыктаґар, µІсµґэр-харсыґар,
хараардыґар охсуґууларын биґиги кілµінэ±э
тиийэ а±албыттарын. Ол да иґин Ойуунускай
аатынан государственнай бириэмийэ лауреата, Таатта талааннаах поэта Николай Урсун
Семён Данилов сырдык кэриэґигэр анаабыт
хоґоонугар:
Сымыйанан этэллэр:
«Сµрэ±э тохтообута...»
ДьиІнээх поэт этэ Сэмэн...
Охсуґууга охтубута!
— диэн суруйда±а.
Дьэ, бу дьиІнээх утумнааччы, бойобуой
байыас тыллара!
Мин бэрт кырабыттан истэрим революция иннинээ±и саха бастакы µірэхтээхтэрэ
дойдуларын сайыннарар, дьоннорун
µірэхтээх оІорор туґугар тугу да кэрэйбэккэ,
эрэйбэккэ ис сµрэхтэриттэн кыґаллан туран
турууласпыттарын. Ол атын µйэ дьонноро
этилэр. Революция атын о±олору тіріппµтэ.
Ону іті кірбµттµµ, XIX µйэтээ±и немец
политическай деятелэ Отто фон Бисмарк
маннык эппиттээх эбит: «Революцию подготавливают гении, осуществляют фанатики,
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Былаас істіґµннэрэн, араарт аан
баґылаары, кµµс іттµнэн кµµґµлээн соІ
нообут, коммунистическай идеологиянан толкуйданан оІоґуллубут мэІиэлээх
тэрээґинигэр кии рэннэр, саха аныгы
µірэхтээхтэрэ «биґиги кырдьыгы этэбит»
дии-дии киирис да киирис буолбуттара. Ити
— империя суруллубатах сокуона. Кыай
тарбыттар µІсэ тиийэллэрэ. Кыайбыттар
айхаллата тиийэллэрэ. Быґаарааччылар
µіґээІІилэр. Империя сокуона кытаанах.
Јлірµµ, хаайыы, сыылка, бэркэлээтэ±инэ
— хаґыатынан хаарыйыы, істіґµннэрии,
иирсиґиннэрии, этиґиннэрии, міккµір
уотугар арыыны кутуу, охсуґуннарыы, тыала
суохха маґы хамсатыы... Аны биир былаас
суулунна да оІорбут, охсуспут дьыалата
бµтµннµµ сууллар. Оччотугар туох иґин
охсуґууга охтоллоро буолла? Кµн-дьыл
ааста±ын ахсын ити дьыала туох да туґата
суо±а кістір.
Јйдііх омуктар итинник кубул±аттаах
илимІэ киирэн биэрбэтэхтэрэ, бэйэбэйэлэрин сиэспэтэхтэрэ. Кµннээ±инэн
«кыайа» охсон аатыра-сура±ыра тµґµіхтэрин
ба±алаахтар охсуґа сатыы сырыттахтара.
Тіґі да µіґэттэн киксиґиннэрбиттэрин
иґин, бэйэ-бэйэбитин харыстаґыах баар
этэ. Эстэр-быстар дьыл±абыт тардара дуу?
Талаан сиргэ мээнэ ыґылла сыппат ээ. Василий Саввин дьыала±а эриллэр кэмигэр ол
«кырдьык иґин охсуґааччылар»: «Бу Семён
Петровичпыт “биґиэхэ киниэхэ тэІнээх
суо±а, билигин да суох” диэн суруйбут
киґитэ туохха тµбэстэ?» — диэн ыйыталаґан,
быґаарсан, дьиІнээх кырдьыгы булбуттара
буоллар дуу? Киґи тібі±і охсуллан баран, хас
да хонукка билиммэккэ, билбэккэ, ыалдьаыалдьа сылдьыан сіп. Оннук тµбэлтэ кµн
бµгµнµгэр диэри буола турар.
«Јрігій ілірсµµ іґµінµн µрдэппит
дирбиэннээх-дарбааннаах ол революция»
(П. Ойуунускай) тэбэн биэрбит уйгутуттан
туґаммыт дьоллоох кілµінэ утумнааччыларын µірэтэн, эмиэ «ірігій іґµіннээх
істіґµµнµ» тэрийиэхтэрэ турда±а. Киґи
хомойор. То±о биґиги хааммытыгар бэйэбэйэбитин абааґы кірсµґэр, бэрдимсийэр,
іґіхтііх істіґµµ, кырык баарый? Онуоха эбии іґµргэспитин хаска ылыаІый?
ҐіґээІІилэр онон туґанан істіґµннэртээн,
сиэтэлээн эрдэхтэрэ. Литератураны ба±ас,
дьэ, салайан салайдахтара. Охсуспатах киґи

плодами же её пользуются подонки». (Антология мудрости. Сост. В.Ю. Шойхер. — М.:
Вече, 2007. — 481 с.) Аны атын кинигэттэн
атын тылбаас: «Революцию замышляют
гении, осуществляют фанатики, а их плодами пользуются ничтожества». (Борохов Э.
Энциклопедия афоризмов. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. — 466 с.) Дьэ, ити революция биэрбит быйаІын былааска тахсыбыттар уонна ол эргин ыкса біліхтіспµттэр
билиІІэ диэри туґана сырыттахтара. Кинилэр эн литератураІ, искусствоІ сайдалларын туґугар, талаан арылларын туґугар ис
сµрэхтэриттэн кыґаллаллар дуо?
Мин бу эсселэрим киириитигэр эппитим: былаас литератураны кытта салайыам
диэбитин. Дьэ, салайан салайбыта. Бас
такы сэбиэскэй суруйааччылар µгµстэрэ
литературнай чекистэр буолбуттара. Ол
иґин, ійібµллээх буолан, кыахтаахтык
саІараллара. «Кµрµлгэн» уус-уран альманах
ааспыт нµімэригэр Сэбиэскэй суруйааччылар Бµтµн Союзтаа±ы сийиэстэригэр Амма
Аччыгыйын этиитин бэчээттээбитэ. Кинини
µіґэттэн «маннык эт» диэн дьаґайбыттара,
модьуйбуттара кісті сылдьар. Киґи диэн
киґи. Кµн сырдыга кµндµ. Кµµстээх, кытаанах былаас этиитин толордо±о. Онон чиэскэбочуокка сырытта±а. Хайа, кырбааґыны,
накаастааґыны тулуйбакка хас эмэ сµµґµнэн
киґини испииґэктээн биэрбит киґилээхпит
дии. Ба±арбатаргын да этэргэр, саІараргар
тиийэ±ин. Оннук былаас билиІІэ диэри
литератураны аахпакка эрэ сурах хоту, тыа
хаґаайыстыбатын дьаґайар курдук, салайан
олордо±о, истигэн, бэйэ туґалаах киґитигэр
бириэмийэлэри, ааты-суолу уочаратынан
µллэртии-µллэртии.
Сэбиэскэй кэмІэ салайааччылар,
идеологическай фронт байыастара бука
бары таІара буолуулара сайдыбыта. Кинилэр ааттарынан, Саха сирин кыракый
нэґилиэктэригэр тиийэ, колхозтар ааттаналлара, Политбюро чилиэннэрин мэтириэттэрэ
хас кулууп, хонтуора ахсын ыйаналлара.
Бэл кыракый тэрилтэ бэйэтигэр сіптііх
таІаралаа±а. Киґини культ оІорон баран,
ону кімµскээбитэ буолан, атын дьону баалкылыыр кимІэ эрэ олус туґалаа±а. Киґини
таІара оІорон ірі тутуо суохтааххын.
Ону таІнары тµґэрэр, тіттірµ оннугар
тінµннэрэр, дьµµллµµр кэм хайаан да кэлиэхтээх.
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баар ини. Эйэ дэмнээхтик ійдіґін, тулуйсан, бэйэ эт ійµнэн сылдьыбыт кіні. Бэйэбэйэни сиэґии — кэскил кэхтиитэ.
Баґылай ханна ба±арар сылдьан хойох
тоґууну, біліхтіґµµнµ, охсуґууну, албыныкілдьµнµ, тµктэри, хобдох быґыыны абааґы
кірірі, куґа±ан толоос тµбэлтэни иґиттэ±инэ
сібµлээбэтин тута биллэрэ охсоро. Сапсыйан баран хаадьас гынан биэрэрэ. Кини
сиэригэр-майгытыгар, ійµгэр-санаатыгар,
быґыытыгар-таґаатыгар тіріібµт сирин
тыына-салгына, айыл±ата µтµі сабыдыалы,
дьайыыны оІордо±о. Киґи ханнык сиргэ
тіріін-µіскээн борбуйун кітіхпµтµттэн
тутулуктаах.
Дµпсµн сириттэн тахсыбыт Василий
Васильевич Никифоров-Кµлµмнµµр хайа да
былааска сібµлэппэтэ±э, айхаллаппата±а,
чиэстэммэтэ±э. Тіттірµтµн µтµрµллµµгэ, хаа
йыыга сылдьыбыта. Империя батталыттан
дьонун-сэргэтин кімµскµµр уйа±ас сµрэхтээ±э.
1896 сыллаахха Нижнэй Новгородка буолбут
Бµтµн Арассыыйатаа±ы промышленнай уонна
художественнай быыстапка±а сырытта±ына:
«Толуу, мааны кірµІнээх кырасыабай
туора урдус (инородец) баар. Ону баран
кірµІ!» — дииллэрэ эбит. Бэл адмирал А.В.
Колчак: «Нацменнарга да ійдііх дьоннор
тірµµллэр эбит!» — диэн сіхпµтэ-махтайбыта
µґµ. Ґгµстэн биир тµгэн: 1924 сыллаахха
со±уруулуу илиІІи іттµбµтµттэн ыкса ыалларбыт обургу со±ус сирбитин-уоппутун ойу
охсон ылаары гыммыттарын аІаардас кини
собус-со±ото±ун сатабыллаахтык кэпсэтэн
хааллаттаран турардаах... Оннук Киґини
ҐрµІ Аар Тойон биґиэхэ анаан ыыппытын
биґиги бэйэлээхтэр сордоон-муІнаан суорума суоллаатахпыт.
Василий СаввиІІа ол Кµлµмнµµртэн
туох эрэ баарга дылы. Биир айыл±а, Алдан
кэрэ Кытыла тіріппµт, улаатыннартаабыт
уолаттара буоллахтара.
Атаґым Баґылай барахсан дьон холус,
хобдох сыґыаннарыттан о±олуу хомойоро,
кэлэйэрэ. Оннук кіні сµрµннээх, ыраас
сµрэхтээх, амарах, уйа±ас дууґалаах, бастыІ
сиэрдээх-майгылаах сµдµ киґи этэ. Кини
курдук µчµгэйгэ бигэ эрэллээх кытаанах
дьоннору олохпор а±ыйахта кірсµтэлээтим.
Редакция±а ким хайа иннинэ кэлэн,
кµннээ±и µлэтин торумун бµтэрэ охсубут буолааччы. Биґиги тµµннэри дьуґуурунайдаан,
хаґыаппытын таґааран кыайбыт-хоппут дьон
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быґыытынан киирэн кэлэбит. Сотору буолаат, киґибит саІа хаґыаппытыгар сыыґа
баарын була охсор — «ґуу-ґаа», айманыы,
імµрµµ бі±і. Оонньуу-кµлµµ аргыстаах ити
курдук µлэбит кµнэ са±аланар. Баґылай,
бµтµн коллектив уопсай санаатын µірµµтэкітµµтэ буолан, биґигини барыбытын дьиктитик абылыыр.
Кинини киґи барыта сібµлµµрэ, ытыктыыра. Элбэх ыччат дьон кинини батыґа,
эккирэтэ сылдьара. Оннук эІин-эгэлгэ аргыс
атастардаа±а. Хааман-сиимэн суксулдьутан,
быґымахтык быґаарталаан, ірµµ сіптііх
суолу-ииґи тµргэнник була охсоро. КиэІэ,
холкута, ис-иґиттэн µтµінµ саныыра
таґыттан кісті сылдьара. Олохтоох дьоґун
тыллаах-істііх чахчы µтµікэннээх киґи.
Баґылай суккуйан олорор суруксут этэ. Ыпсарыылаах уус тыллары хааґахтан хостоон
эрэрдии ійµттэн аа±ан куугунатара.
Василий Васильевич Саввин ССКП
Уус-Алданнаа±ы райкомун уонна народнай
депутаттар оройуоннаа±ы советтарын органыгар «Ленинскэй тэрийээччи» хаґыат
редакциятыгар тыа хаґаайыстыбатын отделын сэбиэдиссэйинэн µлэлии сылдьан,
автовокзал харабыла Наум диэн кырдьа±ас
икки орон сэргэстэґэ турар быыкайкаан
хоґугар дьуккаахтаґан олорбута. Семён
Данилов, Михаил Тимофеев бэйэлэринэн
хай±аабыт биґиги кілµінэбит уґулуччулаах
лиирик поэтыгар онтон ордук усулуобуйа
суо±а. Биллэн турар, киґи оло±ун бэйэтэ
оІостунуохтаах. Дьиктитэ баар, айыл±аттан
талааннаах µгµс дьон олох туґалаах іттµн
сатаабат, дьиэ±э-уокка дьо±ура суох муІкук
буолааччылар. Баґылай олоххо тапталы
кимнээ±эр да уйаннык уу тэстибэт гына
ылыннарыылаахтык хоґуйара. Ол кини
кистэлэІ курутуйуутуттан тахсара. Хоґуйуу
киэІ кі±µстээх кулута этэ. Онон аралдьытынан олорбута. Уґун Дьурантай итинник
кини Дьыл±атын суруйда±а.
Арай биирдэ редакция±а — Баґылай,
мин уонна сурук отделын сэбиэдиссэйэ
А.И. Охлопкова — µґµін кэпсэтэ олорон,
поэзия±а кэлэн иІнэ тµстµбµт. Агафия Ивановна: «Хоґоону ба±ас, тото аґаабыт киґи,
ким ба±арар суруйуон сіп», — диэт, сейфэтин
хатаан «чып» гыннарда. Баґылай бэйэтэ да
киэІ эрилкэй харахтарынан быччаарыччы
кірііт: «Чуу-у-уус...» — диэн чуґууран, чуур
даан баран, кµлэн кµґµгµрэтэ-кµґµгµрэтэ,
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Тіріібµтµм — тус дьолбор
бырдах баарын курдук икки илиитинэн
Тµіґµлэспэт айылгылаах,
сапсына-сапсына, атын хоско куотта. Мин:
Тутуура суох бу дойдуттан
«Кырдьык сіпкі этэ±ин. Били Кµннµк
Тіннір ыраас санаалаах.
Уурастыырап: “Бу тоттук µйэ±э, ордук эдэр
ыччаттарга, бэйээтимсийэ сатааччылар
Тіріібµтµм киґи аналын
элбээтилэр”, — диэбитинии хоґоону бэрт
Тµґэн биэрбэт ыралаах,
кэбэ±эстик суруйуохха сіп. Тылтан тылы
Тіґі кµµґµм кыайарынан
наардаан, кэккэлэтэн, халыыпка киллэрэн,
Туругурдар эрэ ба±алаах!
ыпсаран-хопсорон, кірдіххµнэ, хоґоон
курдугу, чэ, быґата, сµрэхтээх киґи барыта
Кµннэтэ дьикти айыллар
суруйуон сіп», — диэтим, итиэннэ киґибин
Кµммµт сирин µрдµгэр:
батыстым. Тиийэн, иккиэн дуоґуйуохпутугар
Киґи — ааґар хомолто,
диэри кµлµстµбµт. Буолар да эбит! Кырдьык,
Киґи — бµппэт ырыа.
хоґоону ким ба±арар суруйуон сіп. Ол эрээри... Ол эрээри...
«Киґи — бµппэт ырыа». Бµтµн хоґоонтон
Манна мин Софрон Данилов суруйбутун холобурдуохпун ба±арабын: «Ханнык бу µс тыл ааспат, арахпат ійдібµл буолан
ба±арар µірэхтээх киґи ійµнэн ійдіін, аа±ааччы ійµгэр хаалар. ДьиІнээх поэзия
дэхси, точнай ба±айытык (ардыгар аІардас — дьэ, бу! Элбэх киэргэтии, лыІкынаан
ононимнарынан да) рифмаламмыт хоґоону олорор дор±оон суох. Чопчу этэр санаата,
суруйуон сіп. Оттон дьиІ чахчы поэтическай ійдібµлэ эрэ аа±ааччыга хаалар. «Киґи —
образтаах хоґоону айыл±аттан бэриллибит ааґар хомолто, Киґи — бµппэт ырыа». «¤ык»
дьо±урдаах эрэ киґи суруйар кыахтаах. гына тµґэ±ин, ис-искиттэн иэйэн, ыраа±ы да
Ырыаґыттар кэриэтэ. Тіґі да элбэх, µгµс ыраа±ы санаан кэлэ±ин. Хоґоону аІаардас
µірэ±и бµтэрэІІин, айыл±аттан куолаґа ійµнэн суруйуохха сіп, кµµстээх тыллары
суох эрээригин, µчµгэй ырыаґыт буолан сµµмэрдээн. Ол эрэн, онно Иэйии баар буохаалыаххын сатаммат» (Данилов С.П. Санаам луохтаах. Ол Иэйии Ґіґэттэн айдарыылаах
туймуулара. — Дьокуускай: Бичик, 1995. — эрэ киґиэхэ бэриллэр.
ИстиІнэр, нарыннар, дириІнэр
338 с.). Оннук!
Иэйиинэн суруллар хоґооннор,
Поэзия диэн тугуй? Сорохтор поэзия
Иччитэх ітіххі тэІнээхтэр
диэн µірэ-дьµірэ дор±ооннор лыІкынаан
Иэйиини билбэтэх хоґооннор.
кэрэтик иґиллиилэрэ диэхтэрэ. Сорохтор
наґаа киэргэтиилээх хоґуйуу, эриэккэс дьикти тэІнэбил, уратытык ханалытан
этии диэхтэрэ. Сµµс киґи сµµс араастык этиэ±э. Мин санаабар поэзия
диэн хоґоон кэрэтик иґиллиитэ
буолбатах, ол эрэйиллэрин эрэйиллэр гынан баран. Поэзия диэн
тупса±айдык, ураннык, лоп бааччы
этиллибит, киґини кэрэхсэтэр ійсанаа, ійдібµл уонна идея буолар.
ХоґооІІо автор тіґі ійдіі±і,
хайдах дууґалаа±а ырылыччы
кістір. Айыл±аттан айдарыылаах
Баґылай итини барытын бэрт эрдэттэн ійдіін, маннык хоґоону
суруйда±а:
Тіріібµтµм — мин бу сиргэ
Тілкілііх оло±у олороору,
Тµірэккэй олох бэйэ±иттэн
Тутулуктаах диэн этээри.
ХаІастан: В.Титов, В.Босяк, В.Саввин, А.Старостин.
«Ленинскэй тэрийээччи» хаґыат редакцията, 1976 с.
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ыстаабыта... Саныахха ыар. Иккиэн талааннаах поэттар...
Баґылайдаах Варя дьиІнээхтик
таптаспатахтара чахчы. Иккиэн поэзия
таІаралаахтара. Ол иґин бэйэ-бэйэлэрин
ійдістіхтірі, тулуйустахтара. Хайа, уонна
Баґылай, кµлэн-µірэн, майгылаах бастыІа
буолла±а.
Ол иэдээннээх, алдьархайдаах кµн иннинэ Варя дьиэтигэр уоппускаларыгар улдьаара
сылдьар «эдэр суруйааччылар» — дьиІинэн
саас ортолоох оттомурбут уолан дьон —
суксуруґа сылдьан арыгылаабыттара биллэр.
Баґылай кэлиэн иннинээ±и кµн киэґэтигэр
Варя дьиэтигэр кини балта, Василий Дедюкин, Иннокентий Левин, Сергей Егоров
уонна Саха сирин суруйааччыларын союґун
эппиэттиир секретара Моисей Ефимов
бааллара µґµ. Василий Бочкарёв «Ырыаґыт
дьоло уонна соро» диэн ахтыы сэґэнигэр,
кырдьык хаґан эрэ кылбайыахтаа±ын билэбилэ, то±о эрэ Моисей Дмитриевиґи аатын
ааттаабакка «тумулук туттуллар киґи» диэн
суруйбута. Онтон поэт Василий Сивцев
«Киґи дьыл±атынан оонньооґун» диэн
суруйуутугар ол «тумулук туттуллар киґи»
дьиІнээх аатын аан маІнай ааттаабыта. Онон аны кистэл суох. Ол кµґµІІµ
хараІа тµµн Моисей Дмитриевиґи атаара
сылдьан, кµлµгээн уолаттарга тµбэспиттэр.
Варяны тібі±і охсон дійµтэн тµґэрэллэр,
µлтµ тэб иэлииллэр. Сарсыныгар Варя
балыыґа±а эмтэнэ сытар Баґылайын кэпсэтэн, кіІµллэтэн, ыІыртаран ылар. Арахсыспат аргыстар бука бары эмиэ салгыы
аґыыллар. Ол тµмµгэр Варя балта, Сергей
Егоров, Василий Дедюкин Баґылайдаахха
хоно хаалаллар. Тµµн µіґµн лаппа ааґыыта
Варя, уґуктан, тыынын былдьаспыт. «Суґал
кімінµ» ыІырбыттар да кэлэригэр тии
йээхтээбэтэх. Дідµµкµннээх Дьігµірэп, куттаныы бі±інµ куттанан, дойдуларын суолун
хайбыттар. Кинилэр билигин суохтар. Онон
кµлµгээн уолаттарга тµбэґиини билээччи
ытык кырдьа±аспыт Моисей Дмитриевичпит
баар. Кини кіні сиэрдээх киґи быґыытынан
чахчы буолбут суолу — кырдьыгы история±а
хаалларан, ис сµрэ±иттэн, µтµі санаанан
суруйуон сіп. Дьон-сэргэ бэйэлэрин тапталлаах поэттарын ыраас, дьэІкэ тылларын
эрэниэхтэрэ дии саныыбын.
Василий Саввин, дьэ, то±о кырдьыгы кэпсээбэтэ±э буолуой? «Јлірбµккµн!

Биирдэ мин киниэхэ: «Эн биґиги
поэт быґыытынан бэрт былдьаґарбыт суох.
Миигин холобурга, іліріірµ туран, Саабын
курдук суруй диэтэхтэринэ да±аны, эн курдук
суруйар кыа±ым суох. Эйиигин эмиэ Старос
тин курдук суруй диэтэхтэринэ да±аны, мин
курдук сатаан суруйуоІ суо±а», — диэбиппэр, кини олус сібµлµµ истибитэ итиэннэ
ити этиибин кэлин атын дьоІІо хаста да
кэпсиирин истибитим. «Бэйэлэрэ туґунан
суоллара-иистэрэ суох кыра ычалаахтар эрэ
дьону мэнээк µтµктэллэр», — диирэ. Биир
ааттаах баґырхай атаспыт Баґылай Босяк
этэрэ: «Ити Уйбаан Микээлкин µµт-µкчµ
Ыстаарыґын курдук суруйар. Ону хай
гыыллар да хайгыыллар, оттон Ыстаарыґыны
кириитикэлииртэн соло булбаттар», — диэн.
Мин бырааппын кімµскэґэн: «Киґи бастаан
суруйарыгар кими ба±арар µтµктµін сіп.
Уйбаан бэйэтин туспа, ураты суолун-ииґин
булунуо турда±а. Бириэмэ кірдірін иґиэ±э»,
— диирим.
Урукку кілµінэ поэттар хотуулаах,
охсуулаах µлэни, сылгыґыт, ыанньыксыт
µрдµк ситиґиилэрин суруйар эбит буоллахтарына, саІа кілµінэ дьон — киґи ис эйгэтигэр киирэн — иэйэр сµрµн-кутун, ійµн,
ійдібµлµн суруйар буолбуттара. Ол былааска,
партия±а туґата суох этэ. Баґылай хаґыакка
тыа хаґаайыстыбатыгар аналлаах бµтµн
балаґалары да суруйдар, ол туґунан хоґоон
айбата±а. Кини ис санаата, ис кистэлэІэ
поэзия чуумпу тылларын иэйэр чімчµµгµн
кірдііґµн этэ.
Кини поэзията миэхэ эрэйи-муІу
эІээринэн тэлэн мындыр буолбут ій-сµрэх
µтµі мааны сµбэтин санатар. Сµбэ диэн сµбэ.
Олох диэн олох. Олоххо киґи санаабата±а,
µійбэтэ±э эмискэ буолуон сіп. Баґылай Варя
Потаповалыын холбоґууларын мин испэр
сібµлээбэтэ±им. Иккиэн богема олохтоох
поэттар хайдах тапсан олоруохтара буолла
диэн мунчаарбытым. Баґылайга талааныгар
сµгµрµйэр, кірір-истэр, хараанныыр амарах
дууґалаах дьахтар сіптіі±і. Оннук кэргэни
Дьыл±ата анаабата±а хомолтолоох.
Јссі Николай Рубцову саныы тµспµтµм.
Кини тиґэх дьахтара поэтесса Людмила
Дербина этэ. Иккиэн тэІІэ иґэллэрэаґыыллара, кыыґырсаллара, таптаґаллара.
Тиґэх тµµн тулуйсубатахтара. Дербина
итирбит Рубцову муомахтаан ілірбµтэ. Ииримтийэ имэІирэн, биир кулгаа±ын быґыта
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«ыттарыахтаах», дууґалаах буолла±ына,
саатар, кыл тµгэнэ хараастан ылыахтаах,
чімчікітµгэр ій дуомнаах буолла±ына, сµім
тµґэн, олох туґунан толкуйдуу тµґµіхтээх
этэ. Оннук дьайар кµµстээхтэр Василий
Саввин уот сытыы тыллара.
Кини иккис оло±о са±аланна. Бу бааллар кэриэс-хомуруос тыллара.
Јлліхпµнэ — тыыннаахпар
Син биир эрэнэ сылдьыахтара,
Кµн былыкка саспытыгар
ТэІнии эрэ саныахтара.

Јлірбµккµн! Билин! Билин!» — дии-дии,
милициялар кырбаа да кырбаа буолбуттарын
тулуйбата±ым. Мин ілірбіті±µм диирбин
истэ да барбаттар. Чэ, тіґінµ кыайаргытынан дьµµллээІ! Айыкка. КырбаамаІ эрэ
диэбитим», — диэн Баґылай кэлин миэхэ±э
кэпсээхтээбитэ. Кырбааґын, сордооґунмуІнааґын — былыр-былыргыттан эрэбилэ
биллибит ньыма. Ону онноо±ор буолуохтар
тулуйумуна буолбатах суолу «оІорбуппут»
диэн билинэн отой буруйа суох дьону уган
биэрэллэрэ, биир-биир ааттаталаан, ханна
олороллорун ыйан туран... Баґылай кими да
уган биэрбэтэ±э.
Биґиэхэ тіґінін элбэх холуобунай
дьыаланы арыйбыт — бастыІ силиэдэбэтэл.
Онон сорох-сорох силиэдэбэтэл сµрµн соруга
— кими ба±арар ыган-тµµрэн билиннэриэх
тээх эрэ. Хас биирдии дьыала ол оннук ньыманан «арыллан» истэ±ин ахсын, іссі умсугуйан, ірі баран иґии, ииримтийии имэІигэр
киирии, карьера туґугар тууґугуруу дьиІнээх
кырдьыгы булууттан туора хайыґыннараллар.
Баґылай дьоло суо±ар оннук силиэдэбэтэлгэ
тµбэстэ±э. Дьыл±а Хаан оІоґуута оннуга
дуу? Талааннаах силиэдэбэтэллэр эбиттэрэ
буоллар, Варяны тібі±і охсубут ол кµлµгээн
уолаттар суут ыскаамыйатыгар олоруохтаах
этилэр. Баґылайы сааттаахтык хаайыыга
ыыппыттара да, сµдµ талаанын кыайан
хаайбатахтара. Поэт кырдьыгы эппэтэ±э
бэйэтэ туспа кистэлэІи µіскэтэр. Ону іті
кірбµттµµ кини маІнайгы кинигэтин «Мин
кистэлэІим» диэн ааттаата±а. Сылык, мындыр муІутаан, кырдьыгы эппэтэ±э кинини
— киґи быґыытынан да, поэт быґыытынан
да Дьыл±атын — іссі тыыннаа±ар уос
номо±ор кубулуппута. Тымныы, ха±ыс ардах
кэнниттэн эмискэ кµн тыган сибэкки тылларыныы, Василийдаах Варя сырдык курус
иэйиилээх лиирикэлэригэр ураты дьикти
интэриэс µіскээбитэ. Кµн-дьыл, кэм-кэрдии
тумана хойунна±ын ахсын іссі кµµстээх интэриэс µіскµµ туруо±а. Ол — чулуу поэттар
ілбµттэрин кэннэ кэлиэхтээх ілбіт-сµппэт
Дьыл±алара, албан ааттара.
Буруйа суохха буруйданыы хара мэІэ
киґиттэн сууйуллара олус уустук. Баґылай
хаайыыттан босхоломмутун кэнниттэн:
«Киґини ілірбµт киґи хоґооно бэчээттэммэт», — диэн тымныытык тылласпыт
киґи Василий Саввин бастыІ хоґооннорун
аахта±ына, сµрэхтээх буолла±ына, сµрэ±эр

Биирдэ бэриллэр µйэ±э
Олоруохха хорсуннук! —
Саахымакка сиэртибэ биэрэн,
Кыайыыны ситиґэр курдук.
Киґи сиргэ тіріін баран,
Хайаан да айа сатыахтаах.
Хайаан да арыйа сатыахтаах,
Хайаан да тута сатыахтаах!
Николай Рубцовка биир маннык кірдііх
хоґоон баар:
Моё слово верное
			
прозвенит!
Буду я, наверное,
			
знаменит!
Мне поставят памятник
			
на селе!
Буду я и каменный
			
навеселе!..
Биґиги бэйэбит Василий Саввиммытынан киэн туттабыт. Бу история±а эрэ хаалар
кураанах тыллар буолбатахтар. Маны биґиги,
билигин тыыннаахтар, дьиІнээхтик ылсыґан
оІорон барыахтаахпыт.
Василий Саввин уонна Василий Бочкарёв. Саха норуотун искусствота сайдарын
туґугар ханнык да идеология±а буккуллубакка бэйэлэрин сэмэй кылааттарын киллэрбит поэт уонна скульптор, до±ордуу икки
Баґылайдар, илиІІи са±ах кытара кыыґыыта
тіріібµт-µіскээбит Дµпсµннэрин кэрэ
кырдалын устун кµлµмµрдµµ сырдаан, кµлэµірэ куустуґан иґэллэрэ субу таас пааматынньык буолан кылбааран турдар, кэлэр
кэнчээри ыччакка, кэлэр-барар дьоІІо кэрэ
кэпсээн, бµппэт ырыа, тыыннаах номох
буолуох этэ.
Ону ким туруорсан то±у анньан, µбµнаґын булан оІорторуой диэтэргит, Василий
Саввин 60 сыллаах µбµлµійµн тус бэйэтинэн
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тутан-хабан тэрийсибит, поэт «Ыра — ырыам
ымыыта» кинигэтин аа±ан, ис сµрэ±иттэн
кини поэзиятын сібµлээн, кіміліґін
таґаартарбыт, «Иэйиим сырдык сыдьаайа»
кинигэтигэр «До±ор туґа» диэн сµрдээх
истиІ аан тылы суруйбут сµµнэ µтµілээх,
Ил ТµмэІІэ тµірт тігµл норуот депутатынан
талыллыбыт бас-кіс, улахан киґилээхпит
дии — Александр Николаевич Жирков диэн.
Кини диэтэх киґи — били Социалистическай Ґлэ Геройа, поэт Егор Исаев уонна
ССРС Государственнай бириэмийэтин лауреата, суруйааччы Виктор Астафьев Николай
Рубцовка тиґэ±эр тиийэ кіміліспµттэрин
курдук — Василий Саввин сырдык аатын
µйэтитиигэ µтµі дьыаланы тиґэ±эр тиийэ
оІоруо, икки Баґылайдар сэргэстэґэ иґэр
толору кірµІнэрин µйэлээх матырыйаалга
таґаартаран, дьиктилээхэй пааматынньыгы
туруортарыа диэн бµк эрэнэн, бу суоруллубатын диэн суруйа олордо±ум.
Александр Николаевич — са±алаабыт,

ылсыспыт дьыалатын, тиґэ±эр тиийэ, хаґан
ба±арар µтµі тµмµктээх бµтэрээччи. Дьонсэргэ кинини оннук ытыктыыр, эрэнэр.
Хайа, уонна чугас эргин суох кэрэхсэбиллээх
пааматынньыгы туттарбыт киґи аата норуокка уос номо±о буолан тар±аныа турда±а...
Василий Саввин иккис оло±ун Дьыл±ата
ситинник сырдык!
Хоґооннорбун аахпыт билиэ, —
Хайдах сиргэ олорбуппун.
Хоґооннорбун аахпыт ійдµі, —
Хаґан тугу оІорбуппун.
Саха±а дэІІэ тіріібµт лиирик поэт,
дьэ, ити курдук айхаллаах, атааннаах, улугуруулаах, балыырдаах уустук олоххо олорон ааспыта. Дьыл±а Хаан оІоґуута оннук
буолла±а...
Суох! Оннук буолуох туґа суох. Олус да
сіпкі эппит Николай Рубцов: «Мы сваливать
не вправе вину свою на жизнь...» — диэн.
Киґи — ааґар хомолто,
Киґи — бµппэт ырыа.

Ба¤ылай Д£д¥¥к¥н

Кµімчµлэммит кілµінэ биир ча±ылхай
сулуґа Василий Дедюкин этэ. Кини µрдµк
мэІэ халлаан тµгэ±эр тугу эрэ кірдµµрдµµ
сулус курдук чо±улуччу ірі кірін, дьо±ус
бэйэтэ харыс µрдээн, элбэ±ии да элбэ±и
кэпсиир-ипсиир санаалардаах томтолдьуйа
хонойон киирэн кэлэрэ. Јрµтэ ігдіІніін
кµлэн-µірэн, уґуктаах тииґэ субу-субу
килбэчиІнээн, кини сирэйин іссі ордук
тупсарарга дылыта. Пушкинтан са±алаан,
Блокка тиийэн кэлэрэ: «Толя-а-а, Блок
сµрдээх утарсыылаах, уустук поэт. Ол эрэн,
ис-иґиттэн намчы, мындыр иэйиилээх.
ДьиІнээх олоххо буолбуту олус ураннык
ойуул уур. Эн «Поэттар» диэн хоґоонун
билэ±ин дуо? Онно куорат таґыгар бада
рааннаах сиргэ, кыґыл арыгы иґэ-иґэ,
хоґоон айа-айа, поэттар хайдах олорбуттарын
суруйар! Ол бу бµтэґик кэрчигэ:
...Нет, милый читатель, мой
			
критик слепой!
По крайности, есть у поэта
И косы, и тучки, и век золотой,
Тебе ж недоступно всё это!..
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Ты будешь доволен собой и женой,
Своей конституцией куцой,
А вот у поэта — всемирный запой,
И мало ему конституций!
Пускай я умру под забором, как пёс,
Пусть жизнь меня в землµ втоптало, —
Я верю: то бог меня снегом занёс,
То вьюга меня целовала!
Баґылай миигин ити курдук Поэзия
абылаІнаах µрдµк дойдутугар, ійµ-сµрэ±и
ірµкµтэр µлµскэннээх эйгэтигэр угуйан,
уккуйан киллэрэрэ. Биґиги убайдыыбырааттыы курдук истиІник билсиґэн
хаалбыппыт. Баґылай, убай убай курдук,
миэхэ±э бэрт иґирэхтик сыґыаннаґара.
Араас поэттар, айар µлэґиттэр тустарынан
олус умсул±аннаахтык, сэргэхтик кэпсиирэ.
Бэйэтин хоґоонун кимиэхэ да маарыннаабаттык ірі кіті±µллэн, хас биирдии тылларын иэйэн-куойан, таптаан туран, чиІник
ча±аара аа±ара:
Билбит киґи, оо, билбит киґи —
Ардахтар туохтан ытыылларын.
Кірбµт киґи ньии, кірбµт киґи —
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На черной Вселенной любовниками
				
отравленными
лежат две поэмы,
как белый бинокль театральный.
Две жизни прижались судьбой
			
половинной —
две самых поэмы моих
				
соловьиных!..3
Эриирдээх-мускуурдаах оло±у, араас
норуоттар араас дьыл±аларын, киґи дууґатын
кэрэтин, уйусханнык туойар Евгений Евтушенко хоґоонун Баґылай ійµттэн аа±ан
добдугуратара:
Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы как истории планет.
У каждой всё особое, своё,
и нет планет, похожих на неё.

Кими ситээри тыаллар сырсалларын.
Ийэм эрэйдээх, ийэм эрэйдээх,
Со±отох уолуІ аны мин хаалла±ым.
Ол да±аны элбэх эндирдээх
Уйусхан аартыгынан сырытта±ым.
Баґылай тібітµн улам-улам µіґэ
кіті±ін, кэтэ±э чохойдор чохойон иґэрэ.
Ыраа±ы да ыраа±ы одуулаан, отой атын
эйгэ±э тиийэр курдуга.
Таайбыт киґи, оо, таайбыт киґи —
ЧараІнар кими суохтуулларын.
Истибит киґи ньии, истибит киґи —
Быралгы былыттар ыллыылларын.
Тіріібµт алаґам, тіріібµт алаґам,
То±о мин тµµлбэр уйаннык киирэ±ин?
Сылдьабын буолбат дуо, син, киґи буолан,
Сырдык ырабын ыґыкта иликпин.
Куолаґа арыт-ардыгар синньээн
чаІкынаан ылара. Боттоллубут сирэйэ іссі
ордук томтоллон, сырдаан, хайдах эрэ толуу
тойон кыыл хонойон олорорун санатара.
Јйдіібµт киґи, оо, ійдіібµт киґи —
Јрµстэр нµґэр сэґэннэрин.
Сэрэйбит киґи ньии, сэрэйбит киґи —
Сис тыалар тугу тµґµµллэрин.
Кіґµтэр дьыл±ам, кіґµтэр дьыл±ам,
Ханна илдьэ±ин, туохха тиэрдэ±ин?!
...Айыл±ам кииннэнэр чопчута буолан
Аймана тэптэ±иэн миэнэ сµрэ±им.
Тыллар лыІкыныыр тыастара ір да ір
тыаґыы-ууґуу тураллара. Кини хоґооннорунан
олох олороро. «Эстраднай поэзия» уґулуччулаах
поэттарын хоґооннорун биґиги ірµµ биґирии,
сэргии истэрбит, саІа кинигэлэрин, сураґан,
уларсыґа сылдьан аа±арбыт. Баґылай Андрей Вознесенскай тугу да сэІээрбэт, сирэй кірбіх, тус бэйэтин эрэ кірµнэр татым
ійдііх-санаалаах дьону саралыыр чиІ-чаІ
хоґооннорун кэпсиирэ. РотоприІІа бэ
чээттэммит «Ґс муннуктаах грушатын» булбут
этэ. Айдааннаах Андрей: «Уберите Ленина с
денег...» — диэбитин сі±ірі. Хап-хара тастаах
«Ахиллесово сердце» кинигэтиттэн дуораччы
чуордук аа±ан киирэн барара:
Аминь.
Убил я поэму. Убил, не родивши.
				
К Харонам!
Хороним.
Хороним поэмы. Вход всем
				
посторонним.
Хороним...

А если кто-то незаметно жил
и с этой незаметностью дружил,
он интересен был среди людей
самою незаметностью своей.
У каждого — свой тайный личный мир.
Есть в мире этом самый лучший миг.
Есть в мире этом самый страшный час,
но это все неведомо для нас.
И если умирает человек,
с ним умирает первый его снег,
и первый поцелуй, и первый бой...
Все это забирает он с собой.
Да, остаются книги и мосты,
машины и художников холсты,
да, многому остаться суждено,
но что-то ведь уходит всё равно!
Таков закон безжалостной игры.
Не люди умирают, а миры.
Людей мы помним, грешных и земных.
А что мы знали, в сущности, о них?
Что знаем мы про братьев, про друзей,
что знаем о единственной своей?
И про отца родного своего
мы, зная всё, не знаем ничего.
Уходят люди... Их не возвратить.
Их тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять
от этой невозвратности кричать.

3. Харон, грек мифологиятыгар ілбµттэри аидка, ілµµ дойдутугар, таґааччы. Мифология тылдьытыгар дьэбин уоспут
сирэйдээх о±онньор быґыытынан ойууланар диэн ыйбыттар. — Эрэдээксийэ.
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Баґылай бэйэтэ бу хоґооІІо этиллэринии киэІ эйгэ±э улаханнык биллибэккэкістµбэккэ сэмэйдик олорон ааста. Кинини
кытта тэбис-тэІІэ іссі да айыллыахтаах
«лыІкынас сарсыарда», «µрµлµ-дьµрµлµ»,
«сандалы кубалаІ», «на±ыл иэйиилээх» кэрэ
эйгэ хаґан да эргиллибэттик сµттэ±э. Кинини мин µчµгэйдик билэбин диэхпин сіп
эрээри, билбэтим элбэх этэ. «Эн кэллиІ»
диэн «Айыл±а алгыґа» диэн кинигэтигэр
киирбит наґаа µчµгэй хоґоонноо±о. Ону
µгµстµк аа±арын сібµлµµрэ. Ол кини суруйбут «эргиллэн кэлбит» кындыл кыыґын
мин хаґан да харахтаан кірбіті±µм. Уопсайынан, мин Баґылайы кыргыттары
кытта сэргэстэґэ, кэккэлэґэ сылдьарын,
кэпсэтэрин, хаадьылаґарын биирдэ да
элэс кірін аґарбата±ым. Таптал туґунан
истиІ иэйиилээх хоґооннордоо±о. Олор
туохтан тірµттэнэн суруллубуттарын, ымыы
кистэлэІнэрин, ити Евтушенко эппитинии,
мин тугу да билбэппин.
Маннык талба киэґэ±э,
До±оччугуом, µІкµµлµіх,
Эдэр сааспыт иэйиитин
Эрчимнээхтик эргитиэх.
Килбигийэ туттума,
Кэмчиэрийэн хаалыма.
Бу тыллары Баґылай мелодист Дмитрий
Михайлов кірдіґµµтµнэн вальска анаан
суруйбута. Баґылай бэйэтэ адьас ыллаабат
этэ. Кини ыллыырын хаґан да истибэтэ±им.
Ол эрээри, хайдахтаах курдук бэйэлэрэ исистэриттэн дьиэрэйэ ыллыыр, эрчимнээхтик
эргичийэ µІкµµлµµр µірэ-дьµірэ ураннык чочуллубут тылларый? Поэзия бэйэтэ ыллыыр.
Ол тыллар тайаара, дайаара кітіллір.
Аарыма буур табам муоґугар
Чолбону мин илдьэ иґэбин...
Таба адаархай муоґун икки ардынан
чолбон ыйанан кістір! Бу — Баґылай
ойуулуур-дьµґµннµµр дьо±урун кімµс булумньута.
Мин сырдык ыраны таптыыбын,
Мин тµргэн айантан µірэбин,
До±орбор бу кэґии гынаммын
Чолбону кіті±ін иґэбин.
Бу ырыа айыллар киэґэтигэр Дмитрий
Михайлов ыалдьытымсах, сэмэй дьиэтигэр
мин баар этим. Дима пианинотыгар кыыратта кыырайар дор±ооннору кылыгырата
оонньуура. Баґылай кыыс кындыа тылларын,
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дор±оонноохтук аа±а-аа±а, хат-хат хатылыыра. «Табылынна. Ґчµгэй. Ґчµгэй. Јссі
биирдэ», — дэґэллэрэ...
Дмитрий Михайлов-Бала±аччы эмиэ
биир µтµі майгылаах, дэгиттэр талааннаах
киґи этэ. «Сэргэлээх уоттара» СГУ литературнай куруґуогар билсибиппит. Бастакы кіІµл
хоґооннорбун кини аан маІнай сэІээрбитэ,
итиэннэ: «Маннык суруйарыІ эйиэхэ олус
барар эбит. Кытаат, бу курдук суруйан ис!» —
диэн олус истиІник, минньигэстик ал±аабыта.
Этэргэ дылы, киґиэхэ кыра да туґалаах. Ол
тыллара миигин кµн бµгµнµгэр диэри санааны кіІµллµк сайа этэргэ кі±µлµµр, сирдиир,
кµµрдэр курдуктар.
Баґылайдыын радиокомитекка поэт
Иван Алексеевка сырыттыбыт. Кини илиитинэн кірдірі-кірдірі: «Анатолий, бу икки
суол барар. Биирдэрэ µчµгэй, атына куґа±ан.
Эн куґа±ан суолунан бардыІ. Ол аата кіІµл
форманы тутустуІ. «О±онньоттор» итинник
суолу сібµлээбэттэр. Кинилэр бука бары
нуучча литературатыттан тахсыбыттара.
КіІµл форманан µксµн капиталистическай
дойдулар поэттара суруйаллар. Биґиэхэ ити
киирэ илик. Онон «о±онньоттор» эйиэхэ
уґун уоту оттуохтара. Онуоха кыґаллыбакка
инниІ диэки хорсуннук баран иґиэхтээххин.
Мин эйиэхэ аатырбыт американскай поэт
Уолт Уитмен «Листья травы» диэн кинигэтин
уларсыам», — диэбитэ. Киирэ-тахса сылдьан,
ити курдук чопчутук, умнуллубаттык, а±а
уолун сэрэтэринии этэн кэбиспитэ. Кырдьык, кини эппитинии, ол «о±онньоттортон»
са±алаан, атын ордук санаґааччылар, бэрт
былдьаґааччылар уґун уоту оттубуттара.
Ол кірдµгэннээн билиІІэ диэри дьайа
сытта±а...
Кырдьык, Уолт Уитмен µлµскэннээх,
дьайааннаах кіІµл хоґоонноро мин харахпын аспыттара. Бу оло±у, дьону адьас атын
харахпынан кірір буолбутум. Оччо улаханнык уларыппыта.
Иван Алексеев ССРС Суруйааччыларын
союґугар 7 тігµл киирэ сатаабыта. Кµннµк
Уурастыырап: «Мин баарым тухары Уйбаан
Јліксµійэп союзка киириэ суо±а», — диирэ.
Баґылай айар µлэ±э µірэтэ-такайа
сылдьыбыта. Кини тыллары оонньотон,
кµлµмµрдэтэн, Алтан Сарын курдук саІа
тыллары айан, онно умсугутан, айар аартыкка кучуйан киллэрэрэ. Хас биирдии
хоґоонугар хайаан да биир-икки дьикти тыл
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тэбиэґирдэхтэринэ эрэ тиритэ-хорута тигинэччи µлэлээччилэр, ірі кµµрµµлээх дьикти
µчµгэй айымньылары суруйааччылар. Баґылай
Дідµµкµн оннук µрдµк кµµрµµлээх, іркін
індµл майгылаа±а. Ол улуутуйа кістµµтэ кини
санаатын кµµґµн, µтµі амарах майгытын, хорсунун, эрдээ±ин кірдірірі. Сібµлээбэт поэттарын «бездардар», талаана суох кілііктір
диэн быґа бааччы этэн кэбиґэрэ. Ону убайым
Николай: «Бээрэ, Баґылай ити эн мэнээк
сапсыйыма, олоххо эІин араас буолааччы»,
— диэн тутуґара, итиэннэ кэпсиирэ: «Били
нуучча революционер-демократа Чернышевскайы Бµлµµ остуруогар сыылка±а олордо±уна,
биґиги революционер-народоволецпыт
Неустроев-Урсикпыт убайа кірсін: «Мин
бииргэ тіріібµт быраатым Константин
Санкт-Петербург университетын физикаматематика факультетыгар µірэнэ сылдьар»,
— диэн кэпсээбит. Онуоха Чернышевскай:
«Ол бырааккын аны кірµіІ суо±а», — диэбит.
«То±о инньэ диигин?» — диэн Урсик убайа
соґуйан ыйыппыт. «Ол университекка мээнэ
дьону ылбаттар. Эн быраатыІ, чахчы улахан
ійдііх буолан, онно µірэнэ сырытта±а. Оттон
биґиэхэ ійдііх киґини сібµлээбэттэр. Онон
кинини сµгµн сырытыннарыахтара суо±а,
сойуолуохтара, ілірі сатыахтара», — диэбит.
Баґылаай, ити курдук биґиэхэ талааннаах
киґини сібµлээбэттэр. Эйиигин ханна да
чугаґатыахтара суо±а. Эн этэр бездардарыІ
кэлин тойон-хотун буолуохтара. Оччо±о
кинилэртэн кірдіґіргµттэн соло буолуоІ
суо±а», — диэн убайым Баґылайы хаадьылыыра. Киґитэ онуоха эрэ кыґаллыбат, хоноччу туттан олорон, доргуччу хоґоонун аа±ан
доллоґутара:
Уунабын илиибин мин µіґэ...
Уунаммын турабын ол курдук
Сир-халлаан силбэґэр ситимэ
Мин бэйэм эбиппин диэх курдук.

баар буолара. Онон кини тылы сонуннук
тыынныырга, атын куоластаан лыІкыната
ыллатарга µірэтэр курдуга. Чэ, холобур:
«Кылыкын таммахтар...» Ол хайдах айыллыбытай?
Кини биґиги дьиэбитигэр µгµстэ сылдьара. Мин убайым Николай Николаев СГУ
инженернэй-техническэй факультетын деканынан µлэлиирэ. Баґылайы олус сібµлµµрэ.
Кини кэпсээннэрин санаан кэлэ-кэлэ
кµлэрэ-µірэрэ. Јр кэлбэтэ±инэ суохтуура,
кµµтэрэ. Мелодист Аркадий Алексеевтыын
ыаллыы олорорбут. Биирдэ субуота киэґэ
Баґылай баарына Аркадий Михайлович
кµірэс гына тµстэ. Кэпсэппэхтээн баран,
Баґылайы: «Сааскы таммахтар тустарынан
ырыа тылларын суруйуоІ этэ дуо? Миэхэ
онуоха аналлаах мелодия баар», — диэтэ. Оччолорго бµтµн Союз µрдµнэн Арно Бабаджанян тµргэн тэтимнээх ырыалара кµнµстэритµµннэри ылланаллара. Кини «Ах, капель,
ах, капель» диэн ырыата санааны сайгыччы
саймаардан, чэгиэн-чэбдик эрчими биэрэрэ.
Оннук ырыа атылыыта биґиэхэ эмиэ баар
буолуохтаах этэ. Саас кэлэн иґэрэ.
Сарсыарда туруубутугар Баґылайбыт
хоґооно суруллан хаалбыт этэ. «Буруолаппытынан» аахтардыбыт. Строкалара то±устуу
буолбакка, алталыы сµґµіхтээ±э. Кµнµс
Аркадий Михайловичка анаан-минээн
дархаґыйан та±ыста. Киэґэлик киирбитигэр:
«Хайа, ырыа±ыт хайаста?» — диэн сэргэ±элии
тµстµбµт. Киґибит санаата кэлбитэ, сµргэтэ
кіті±µллµбµтэ сµрдээх. Хамсанан-имсэнэн,
илиитинэн-ата±ынан кірдірі-кірдірі: «Ээ,
дьэ, киґим «дьааґыгын» ылан, бу курдук
илгиэлиир, ибигирэтэр, сахсыйар, толугуратар. Чэ, ханнык эрэ ырыа син та±ыста
быґыылаах», — диэн кэпсээннээх буолла. Ол ырыа кµн бµгµнµгэр диэри ыллана
сылдьар. Ол аата норуокка биґирэннэ±э,
таптанна±а. Тыллара, хатылааґыннара бас
такы кірµІµттэн уларыйбыт, Аркадий Михайлович тупсарбыта биллэрэ.
Чурулу, чурулу таммахтар...
Кµйгµірэн, кµйгµірэн эрэллэр...
Кырыысам µрдµттэн кылыйсар
Кылыкын, кылыкын таммахтар.
Айыл±аттан айдарыылаах дьон араас
дьээбэлэрдээх буолааччылар. Сорох айар
дьон бэйэлэрэ бэйэлэриттэн астына-астына,
бэйэлэрин кимтэн да µрдµктµк хай±анахай±ана ис-истэриттэн ірµкµйдэхтэринэ,

Улуулар куттара аймыыллар
Уола хаан бэйэбин, ардыгар,
Оччо±о имэІнээх дьµґµллэр
Уйусхан халлаантан тµґэллэр.
Баґылай бэйэтэ, кырдьык, хантан эрэ
ыраахтан, адьас атын сиртэн ал±ас кэлэн
хаалбыт киґи курдуга.
Улуутуйа сіІіллір киппэ хайалар...
Аа±ара да, кэпсиирэ да интэриэґинэйэ.
Уустаан-ураннаан, киґи истэ эрэ олоруох
курдук алыптаахтык араас мµччµргэннээх
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эппэккэ, кірдіібµтэ буола сылдьан, били
кэлбит кэтэх ааннарынан сылыпыс гынан
хаалбыт. Дьэ, до±оор, тымныы обургу кинини кµµтэн турбуттуу таґыр±аччы быґыта
кымньыылаабат µґµ дуо? Баґылай эрэйдээх
кулгаа±ын саба туттаат, µірэнэр сиригэр
тор±о бітіріІµнэн ірµтэ бітµіхтээн кэлбитэ
— аана «тиІ» курдук хатааґыннаах буолан
биэрбит. Харса суох тэбиэлээн куґур±аппыт.
Кµµттэрээн-кµµттэрэн кµндµтµйбµт харабыл
кэлэн, аны аан ніІµі доппуруос бі±ітµн
тµґэрбит. Адьас бі±µірбµтµн кэннэ нэґиилэ
киллэрбит. Сыгынньахтанар сиргэ сµµрэн
тиийбитэ — кини эрэ соно со±ото±ун сукуллан ыйанан тураахтыыр эбит. Иккис этээскэ
ыстанан тахсыбыта — муннук остуолга кини
эрэ паапката, кумаа±ылара ыґыллан сыталлар µґµ. Ґірэ±ин биир кµнэ, дьэ, ити курдук
бµтэн, дьэ, «ґуу!» гынан, уопсайын диэки
айаннаабыт.
Атын тµбэлтэ. Саас ыам ыйын саІата
этэ. Бырааґынньыктар быыстара. Баґылай
биґиэхэ кэлэн ирэ-хоро хоґоон аа±ан, кэпсээн кэпсээн, µірэн-кітін, сэргэхсийэн
хоннубут. Сарсыарда эрдэ убайым µлэтигэр,
мин µірэнэ бардыбыт. Баґылай эбиэттэн
киэґэ µірэнэбин диэн, дьиэ±э со±ото±ун
утуйа хаалла. Тураат, таґырдьа тахсыбыт.
Арай, ійдіімµнэ, ааны саппыта английскай
кµлµµс хатанан «лап!» гыммыт . Анньан
кірбµт. Хайаан аґыллыай? Маайканан,
тренировочнайынан,
таапачыкалаах эрэ туран хаалбыт. Оннук балачча тэйиччи олорор
билэр киґитигэр сатыы
саллаІнаабыт. Сонноох, плащтаах дьон
кинини бэркэ дьиктиргии, кµлэ кіріллірі
µґµ. Хайыа±ай? Тиийбитэ, киґитэ хайы
µйэ µлэтигэр баран
хаалбыт. Хата, кэргэнэ
баар эбит да, дьэ, элбэх
ыйытык, быґаарсыґыы
кэнниттэн элэ-была
тылын этитэн киллэрбит. Сіптііх таІас
уларсан аны миигин
кірдµµ ыстаммыт...
Дідµµкµннээх
Инники хаІастан: Улуро Адо, Платон Ламутскай,
Анатолий Старостин, Василий Дедюкин, Петр Аввакумов. 1993 с. Альберт Бµлµµйµскэй

сырыыларыттан ахтан дуоґуйуохпутугар
диэри кµллэртиирэ.
Биирдэ кыґын ахсынньы са±ана
Баґылай µірэнэ олордо±уна, суруйааччылар
икки Ньукулайдар, Габышев уонна Босиков,
кэлбиттэр. Университет саха салаата оччолорго Короленко уулуссатыгар баара. Онтон
быґа сµµсчэкэ миэтэрэ сиргэ «Тай±а» диэн
гостиница буфетыгар тахсыбыттар. Баґылай
сотору тіннµім диэн, паапкатын ылбакка,
сонун, бэргэґэтин кэппэккэ элэстэммит.
Ґтµі аска-µілгэ уонна ордук сытыы тыл
абылаІар ыллартаран, тэнийдэр тэнийэн,
уґаатар уґаан, букатын ыкса киэґэрэн хаалбыттар. Буфет сабыллара кэлбит. Ньукулайдар бараары таІныбыттар. Арай кірбµттэрэ,
Баґылайдара бинсээгинэн эрэ нэлэйэн
турар эбит! Бачча аам-даам сырылас тымныыга хайа киґи соно, бэргэґэтэ суох
сылдьыа±ай? Сµппµт. Ылан барбыттар. Гостиница µлэґиттэрэ: «Баґаалыста, бырастыы
гыныІ. Биґиэхэ туох да сµппэт этэ. Булуохпут. ДолгуйумаІ. Кыратык кµµтэ тµґµІ», —
диэбиттэр. Онон-манан, µіґэнэн-алларанан
кірдµµ сатаабыттар. Сон кістµбэтэх. ТаІнан
турар Ньукулайдар итииргээбиттэр. Улахан
Ньукулай итэ±эґи-быґа±аґы, этиилэри
суруйар кинигэлэрин кірдіібµт. Кэлиибарыы, сµпсµлгэн іссі сµрдэммит. Кэмниэ
кэнэ±эс Баґылай µірэнэ олорон кэлбитин
ійдµµ тµспµт. Кыбыстан, дьонугар тугу да
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биллиилээх советскай суруйааччы Александр
Фадеев: «Биґиги литература маастардара
буолбатахпыт, биґиги туґалаах, кідьµµстээх
суруйааччыларбыт», — диэбиттээх. Онуоха
холуйдахха, Баґылай Дідµµкµн отой туох да
туґата, кідьµµґэ суох µйэтин тухары «эдэр
суруйааччы» буолла±а...
Биирдэ µірэ±им быыґыгар сайын
Москваттан кэлэ сылдьан, Сэргэлээххэ
Семён Даниловка тахсан иґэн, Баґылайы
кірµстµм. «Чэ, хата, барыс», — диэбиппэр
киґим улгумнук сібµлэстэ. Семён Петрович
куруук буоларын курдук µірэ-кіті сылаас
тык кірµстэ. Дьиэтигэр ыІыран киллэрэн,
Баґылайы µлэлиир остуолун иннинээ±и
мааны олоппоґугар, миигин ол ойо±оґугар
олордуталаата. Кини мэлдьи мин ханнык
суруйааччылары сібµлµµрбµн, ханнык суруйааччы ханнык айымньыларын таптаан
аа±арбын ыйыталаґан тахсааччы. «Саха эдэр
поэттарыттан кими ордук сібµлµµгµн?» —
диэтэ±инэ, «Билигин суруйа сылдьааччылартан саамай талааннаахтара — Василий
Дедюкин», — диирим.
Кэпсэтии ким хайдах сылдьарыттан
са±аланан, улам-улам ыраатан испитэ.
— Эґиги ити сойууска ону-маны тиґэн,
ыґан-то±он, биґиги да биґиги диэн кэпсиир киґини то±о ірµµтµн ытыс µрдµгэр
тута±ыт? Кинитэ суох туох да сатаммат дуу,
тугуй? Аґара туґалаах киґи быґыылаах,
— Баґылай ірдііІІµттэн сібµлээбэт
киґитин ыйытта.
— Биґиги кинини, анаан-минээн,
инники кµіІІэ ірі туппаппыт. Киниттэн
тугу да туґаммаппыт, — Семён Петрович
холкутук, оргууй хардарар.
— Оттон сахалыы кинигэлэрдээх, нууччалыы тахсыбыт кинигэтэ дойду биир улахан
сурунаалын сыллаа±ы бириэмийэтин ылбыт
киґини то±о сойууска ылбаккыт?
— Ол киґи урут элбэх киґини µІэн
хаайыыга ыыттаран турардаах... — Семён
Петрович куолаґа кытаатан ылар.
— Ґіґэттэн туох диэн этэллэрин хоту
сырытта±а. Тойон, салайааччы буолар µчµгэй.
ИґиттиІ, толордуІ да сіп, — Баґылай
тыла-іґі судургу, арааґа, кутун-сµрµн
баттатта быґыылаах.
— Оннук буолбатах, — Семён Петрович
оронуттан туран, остуолун хаІас тардарыттан
хас да суруктары таґааран кірдірді. — Бу
суруктар бааллар. Кµн бэ±эґээ ол айдааныгар

комсомол уобаластаа±ы комитетыгар дьал
хаан сырыылаах, айдааннаах эдэр поэттарынан биллэллэрэ.
ДьиІнээх суруйааччы ханнык да
идеология±а кыттыґыа суохтаах. Ханнык
эрэ идеология байыастара «маннык эт» диэбиттэрин ылыныа суохтаах. Айар киґи кимІэ
да майгынныа, кими да батыґыа суохтаах.
Ол уратытынан айар µлэни киэргэтиэхтээх
араас сибэккилэр, араас омуктар аан дойдуну киэргэтэллэрин курдук. Киґи киґиттэн
ураты буолара — айыл± а сокуона. Айар
дьон утумнаґан, майгыннаґан барыылара
айыл±аны утарыы, кыґарыйыы буолар.
Айыл±а±а µµт-µкчµ сибэкки да, сэбирдэх да,
кыыл да суох.
Истиэххэ наґаа µчµгэй идеологиянан имэІирбит ійдііх-санаалаах дьон
бэйэлэрэ талан ылбыт эбэтэр кµґэллэн
киирэн хаалбыт суолларынан киэн туттан,
онон астынан, кинилэр эрэ таба суолунан иґэллэрин курдук сананан атыттары
кµінтээн, кµімчµлээн, туората кіріллірі,
киэптииллэрэ, ата±астыыллара, µі±эллэрэ
туох сайдыыны биэриэй?! Хааччахха олорон
суруйбут суруйааччылар айымньылара ійсанаа іттµнэн татым, кыара±ас ыырдаах, хачаайы буолаллар. КіІµл санаалаах суруйаач
чылар баар буоллахтарына эрэ, литература
сайдар. Дідµµкµннээх Альберт Бµлµµйµскэй
оннук аан маІнайгы этилэрэ...
«Социалистическай реализм диэн
тойоІІо ійдінір ньылаІнааґын ньымата,
оттон кіннірµ реализм — биґигини маннык
кірµІ диэн бирикээстээґин», — диэн ким
эрэ этиитэ баар этэ.
Ити, биллэн турар, былыр-былыргыттан
биґигиннээ±эр ордук сайдыбыт ар±ааІІы
дойду киґитин этиитэ. Биґиги хаалан
иґэрбитин билиниэх тустаахпыт. Сайдыахпыт. Јйдµіхпµт.
Талааннаах киґи то±о сыаналамматый?
Ча±ылхай Баґылай ДідµµкµІІэ сіптііх
µлэ кістµмµнэ µтµіх-батаах, тµІ кыра
біґµілэктэргэ тиийэ учууталлаан харах
таґаарынара.
Суруйааччылар союзтара чилиэн буола илик Баґылай ДідµµкµІІэ туох диэн
кыґаллыай? 9-с кылааска µірэнэ сылдьан,
маІнайгы хоґооно бэчээттэммит «Хотугу
Сулус» сурунаал редакциятыгар, саатар,
корректор µлэтэ кістµбэтэх. Бэл ССРС Суруйааччыларын союґун ір кэмІэ салайбыт
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обкомІа ыІырыллан эппиэттэґэ сырыттым.
Москва±а тиийэ µІсэллэр. Оннук куґа±ан
дьоннор бааллар. Сµгµн µлэлэппэттэр...
Биґиги балачча уґуннук кэпсэппэхтээн
баран, барардыы оІостуммуппутугар, Семён Петрович дневнигин — А4 форматтаах
халыІ тэтэрээти — таґааран остуолга ууран
баран:
— Чэ, манна, уолаттаар, тугу саныыргытын суруйуІ! — диэтэ.
Мин наґаа соґуйдум. Урут кинилиин
элбэхтэ кірсµбµппµт буолуо да, хаґан да бу
бµгµІІµ курдук дневнигин кірдірбіт этэ.
Итини мин Семён Петрович Баґылайы
сібµлµµр, µрдµктµк сыаналыыр эбит дии
санаабытым. Бастаан Баґылай суруйбута.
Ол кэнниттэн мин маннык хоґооммун суруйбутум:
Кытаанах харахтар,
миигин билгэлээмэІ!
Эґиги иннигитигэр мин
ілµктµйбµт дууґа,
биитэр µірµµ µктэммит тµµ санаа
		
міссµінэ буолан кістµі±µм.
Мин ис ыар дьыл±абын,
ыарытыйар куба ырабын,
		
кµлµк кэмэлдьибин
Ким да таайар анала суох.
Айыллыбытым мин
сµрэ±им тэбиитин
		
чыпчыл±ан ахсын
			
аа±аары,
Ону харыстаан
		
тус бэйэм уратыбын,
		
бу сиргэ хааллараары...
Литература, искусство ханнык эрэ чунуобунньук эбэтэр ким эрэ салайыытынан,
дьаґалынан, былаанынан, бырайыагынан
сайдыбат. Кини туох да ыйыыта-кэрдиитэ
суох бэйэтэ дьаалатынан устар. Арыт
на±ыллык, чуумпутук, арыт айманан, ірµтэ
будуллан. Литератураны, искусствоны ураты толкуйдаах, саІаттан саІа идеялаах,
айыл±аттан айдарыылаах биирдиилээн дьон

сайыннараллар. Онуоха сіптііх то±оос баар
буолла±ына. Кµн-дьыл ааста±ын ахсын ким
µйэлээ±и айбыта кістін иґиэ.
Туох да саІаны, уратыны эппэккэ тыллары рифмалаан, импровизациялаан, кістін
турары хоґуйан, тойуктаан хоґооІІо
майгынныыры суруйары Баґылай адьас
сібµлээбэтэ. Ол да иґин маннык диэн
суруйда±а:
Бу Орто дойдуга букатын кэлбиттии,
«Мин эрэ бэрпин!» — диэн,
			
ірµтэ мэІийсии...
Быґаарыа ис дьиІин кэлэр Кэм-Кэрдии.
Кини поэзията ураты толкуйдаа±а,
µчµгэй µірµµлээх дор±ооннору чугдаарар
дьикти идеялаа±а.
Мин дууґам буур±а±а дьэгдьийэр,
ЭтиІнэр тірµµллэр сµрэхпэр –
Дьайааннаах кµµс хаІыл уо±уттан
Дьай±арар санаа ыар былыта.
Ол иґин буолуо дуу:
		
ірµµтµн
Аймана,
		
астына кірібµн
Айыл±ам
		
дуорааннаах µІкµµтµн,
Айыл±ам
		
баґархай кістµµтµн!
Поэт Василий Дедюкин ис туруга киэІ,
кіІµл уонна халлаан курдук µрдµгэ. Кини
поэзиятын эйгэтигэр киирдэххитинэ, эґиги
билиэххит саха тылын уус-уран кыа±ын,
ійдµµн-сµрэхтиин сырдыаххыт, дууґалыын
дуоґуйуоххут.
Ґгµстµк этэбит: о±олор — отоннор...
Ґµнээйи буоллахпыт барыбыт да±аны,
Ґрµлµйбµт олохпут тµмµгэ — отоннор.
Ити курдук кылыкын дор±ооннор
лыІкыныы ча±ылла кітіллір. Баґылай
ДьааІы киппэ таас хайатыныы улуутуйа
сіІідµйэр...
(Бµтµµтэ бэчээттэниэ)

Ааптар уонна В.Бочкарёв тус архыыптарыттан ылыллыбыт хаартыскалар ту
ґанылыннылар.
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Василий МИХАЙЛОВ

Михайлов Василий
Давыдович МэІэ ХаІалас
Таба±атыгар 1944 сыллаахха тіріібµтэ. Онуґу
бµтэрээт, оччотоо±у ыччат
дохсун кµµрээнигэр кыттыґан,
«Оскуол а — Ґлэ — Ґрдµк
µірэх!» диэн ыІырыынан холкуоска тµірт сыл µлэлээбитэ.
1972 сыллаахха СГУ саха
салаатын бµтэрэн, Амма Алтаныгар учууталлаабыта. Онтон
Дьокуускайга кіґін киирэн,
П.А. Ойуунускай аатынан
Литература музейыгар 18 сыл
устата салаа салайааччытынан
айымньылаахтык µлэлээбитэ.
Ити кэмІэ ытык-мааны дьону: араас кілµінэ суруйааччылары, чинчийээччилэри,
культура дьайааннарын, о.д.а.
кытта ыкса билсэр, кинилэр
сылаас сыґыаннарын, истиІиґирэх тылларын-істірµн истэр дьолго тиксибитэ.
1994 сыллаахха Музыка µрдµкµ оскуолата
арыллыа±ыттан пенсия±а барыар диэри сэттэ сыл устата
онно саха тылын уонна литературатын учууталынан µлэлээн,
ыччат музыка эйгэтигэр киэІ
сирдэринэн сылдьан, µрдµктэн
µрдµк ситиґиилэниитин
тµстэґээччилэртэн биирдэс
тэринэн буолбута.
СР культуратын туйгуна.

Бо¡уттуу
Сэмэйиин саІа ылбыт аптамаат саатын «айааґаан»
кµннээн а±ай сылдьар, кµґµІІµ кіччіх кітµі±µттэн
дьиэтигэр ахсааннаахтык да кістір буолла. Кэллэ±инэ,
хонно±уна да±аны, кыратык омуннаан эттэххэ, Маасатын кытта буолбакка, кµµлэ±э турар дьыбааІІа
таІастыын-саптыын, хай±атаары, аптамаатын ула±аа
іттµгэр кыбынан хоонньоґон утуйар уонна кµн
бµтэйинэ, дьиэтээ±илэр «тип» курдук утуйа сыттахтарына, туран мэлийбит буолар. Јссі ити куоракка этэ
буолла±а.
Ол бэйэтэ бµгµн, бала±ан ыйын саІатынаа±ы
кыра хаґыІнаах сарсыарда, уоппускалаах киґи
быґыытынан, хата, дойдутугар тыа±а тахсан, мэлдьи
бултуур ЧараІын устун хааман-сиимэн элэстэнэн
а±ай иґэр. МаІнайгы хаґыІнар тµґµтэлээн, айыл±а
барахсан, туох эрэ дьиктини кіґµтэрдии, иґийэ чуум
пурбут, талбаарбыт. Иннигэр кус сібµлээн тµґэр µгµс
дµідэлэрдээх КиэІ ЧараІ эІэлдьийдэ, хоммут ынахтар саІардыы туран, мэччийэн, ар±ам-тар±ам барыталаан эрэллэрэ хойуу туман быыґынан тахсан эрэр кµн
кыґыалыгар барыгылдьыйталаан кістін ааґар.
Сити курдук, ЧараІ тулатынаа±ы уулары сыыґаан,
куґу кірбіккі, кыґыйан-абаран иґэн, Былахтаахха барар суол уІа іттµгэр турар дµідэни кірі-кірі, µрдµнэн
кыйа хааман, тыа са±атынаа±ы ырааґыйа±а іІіс гына
тµґµµтµгэр кµµстээх кынат тыаґа ірі кµлµбµрµµ тµстэ.
Сэмэйиин соґуйбучча ньыкыс гынаат, аптамаатын сулбу тардан ылан, саІардыы кітін кµлµгµлдьµґэн эрэр
улардары ытыалаан табыр±аталаан барда. Ханна эрэ
оту-маґы солоон сууллар тыас, іліірµ тыын былдьаґан
тиґэх міхсµµ сµрдэнэ тµстэ. Эмискэ кітін тахсан
соґуппут улардартан ордон, кітін талыбырыы турбут
суох буолла. Арай, бµтэґигинэн ытыллыбыт улар,
солооґун суол бэтэрээ кытыытыгар сууллан баран, суолу туора-быґа сµµрэн хоро±олдьуйда. Сэмэйиин саатын
ииттэ охсон, ыппакка хаалла. Улар хойуу от тібітµн
силигирэппэхтээн, онон-манан элэІнээмэхтээн иґэн,
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ыар±а быыґыгар киирэн, иІэн-сµтэн, симэлийэн хаалла.
Сатыылаабыт уларын тула чээччэйэн
кірдµµ сатаан-сатаан баран, чуурун биэрэн,
бастаан ытыалаабыт сиригэр тіннін кэллэ. Кыратык тура тµґэн, тыын ылла уонна
сууллартаабыт улардарыгар барда. Сотору
буолбата, хайыы µйэ±э кінчіччµ кіґµйэн
хаалбыт, урут хаґан да харахтаабатах µс
аарыма хара уларын булаттыы охсон, ата±а
сири билбэт буолуор диэри ыга µірэн, аттыгар сытар сыгынахха олоро биэрдэ уонна,
тµµлэрин-іІнірµн имэрийтэлээн кірі-кірі,
сі±і-махтайа олордо:
— Оо-к-сиэ! Барахсаттары даа! Аата,
бідіІнірµін, быґыылара-таґаалара кэрэтиэн!..
Кини іліртµµр эрдэ±эс улардарыгар
ханан да холооно суох улахан кітірдір буолан биэрдилэр эбээт. £ссі мантыкаларыІ,
арааґа, хара уларбыт о±олоро эрэ да буоллахтарына кіІµллэрэ. Биирдэ кµрэххэ
тоґуурга турда±ына, µµрээччилэр: «Хара
улар бардыа, хара улар барда-ыа!» — диэн
хаґыылара-ыґыылара убайыктана тµспµтэ,
ону да±аспытынан, саалар тыастара тітілі
суох бітµгµрээмэхтээбитэ. Онтон µµрээччилэр
ытыалыыр тыастара-уустара мілтііґµнµн
са±ана, илин уґукка турар тоґуйааччы ытан
тµптэлээбитэ, онно тыаны быыґынан кірі
тµспµтµгэр µіґэнэн, омуннаатахха, сімілµіт
са±а кітір сараадыйан ааґан а±ай эрэр эбит
этэ. Дьэ, ол булчут буолуо±уттан аатырдар
хара улардарын аан бастаан харахтааґына
этэ. Оттон бу бµгµн... Байанайым барахсан,
соруйан анаан-минээн, тоґуйан, тосхойон,
уунан, ууран турбута дьиктитин!
Сэмэйиин сэмээр баґын быґа илгистэн
бэркиґээн эрэ кэбистэ.
Былыргы булчуттар, тыа±а бултуу тахсан
иґэн, хара уларга тµбэґэн бултуйдахтарына,
тута тіннін киирэллэрэ µґµ. Хара улары
бултуйуу син биир тыа аарыматын — лікій
тайа±ы, суулларыыга тэІнэнэрэ дииллэр.
Ол тіннін киирэн, аал уоттарын куугуначчы оттон, улардарын астаан-µіллээн баран,
уоттарыгар бэрсэ-бэрсэ ал±аан, µірэн-кітін,
аґаан-сыр±аан а±ай хоноллоро µґµ. Дьэ, ол
курдук булчукка дьоґун суолталаах булду
бултаан олороохтуур эбит эбээт! Буолаары буолан, µґµілэр, ол аата, µс бµк µірµµ
тосхойдо±о.
Улахан хал±айбыт µрµксээгин ылан,
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улардарын укта, онтуката аны тугу да угума
диэбиттии, тысхайан а±ай та±ыста.
— Хайа, до±оор, мантыахайым олох да
ыгыччы туолан, аккаастанан абыраата дуу?!
— уол, соґуйан хаалан, хайыан да булбакка
турда.
Ыксаан, кыратык баттыалаан да кірді
уонна, тэІнэґиэ дуо, кµµґµнэн мадьыктаан,
быатын ыга тардан баайан кэбистэ.
КµґµІІµ халлаан кииримэрдэнэн истэ.
Онон-манан оґуу-тоґуу былыттар уґулута
ойон, іріґілінін саба сµµрэн та±ыстылар.
Тыал, бастаан утаа, хагдарыйбыт оту, сэппэрээги имэрийэрдии тараамахтаата, будьурхай
µіттэр, бэрдьигэстэр быыстарынан кістµбэт
кирис ітµµлµµ субуллаІнаата, онтон, індіс
гынан, дьыл±ан тииттэр уор±аларынан ірі
сыылан бµгµллэІнээтэ уонна сабарай лабааларга тайаныталаан, абарбыттыы силигирэппэхтээт, эмискэ иэ±иллэн, кµлµгµрэ
лµІкµрбµт дµідэ±э таІнары сатыылаан тµстэ.
Кини бэйэлээх туохха да бохсуллубат модун
кµµстээ±ин билинэрдии, уоскуйан, тохтоон
ылбакка, уу ньуурун тµрдэґиннэрэн, эрэґэ
долгуну дьэрэлиппитинэн барда. Ол оонньуутуттан тэбиэґирэн-тэтимирэн, кµµґµрдэр
кµµґµрэн, сэтэрдэр сэтэрэн истэ.
Сэмэйиин ібµгэлэрин µгэґин тутуґан,
тіннµі±µн дуу, салгыы бара туруо±ун дуу
толкуйдаамахтаан, саараан турбахтаата, онтон
эмискэ тысхайбыт µрµксээгин эґэ тардан
ылла уонна, тугу эрэ ботугуруу-ботугуруу,
тыа±а ньимис гынан хаалла. Кини туох диэн
ботугураабытын ким билиэ баарай? Ба±ар,
ҐіґээІІи Ґрдµк Айыыларыттан салгыы бултуу барарбын кіІµллээІ диэн µІэн-сµктэн
кірдіспµтэ дуу? Биитэр эргэнэ хара тыатын
иччитэ Баай Барыылаах тойон эґэтиттэн
іссі µгµс булта-алта ыйан-хайан биэр диэн
сибигинэйэн µлэспитэ эбитэ дуу?
Ґрµксээгин тыа±а киллэрэн, былыр
кэрдиллибит баара±ай тиит чіІічігµн
кіІдійµгэр укта уонна маґынан, хатырыгынан, кіті±інін сабан µллµктээн кэбистэ.
Тыаттан тахсан, бастаан утаа, сатыылаабыт
уларын кірдµµр быґыынан, саатын бэлэмнии
туппутунан, онон-манан іІілдьµйэ сылдьымахтаата, онтон соґуччу, эргиллэ биэрдэ да,
лааІкыны тэпсэн, ыркыйы быыґынан тус
со±уруу диэки тµґµнэ турда.
£бµгэтин µгэґэ адьас да умнуллубута дуу
биитэр, иґигэр илдьиритэн тіґі да ійдіітір,
суолта биэрбэккэ, дайбаан истэ±э дуу?! Туох
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куґа сыалыгар букатын киирбэтэ. Икки
хара±ынан куґун кірді±µнэ, чуолкайдык
кістір, онтон, кыІаата да, мэлийэн хаалар.
«Туох ба±айыный?!» — диэн, муодаргыымуодаргыы, хара±ын сотто-сотто кыІаталаан
кірді да, хара±а син биир тугу да кірдірбіт,
тумарыктыйар эрэ. «Чэ, оттон, хаґан да
хайыамый?! Ханан эрэ кытыылыыр инигин?
Кµµтэн эриэххэ», — диэн саныы-саныы,
тыа±а тµґэн, тэйиччинэн эргийэн, манан
тахсыа диэбит сиринэн сыбыдьыал мас бэлэмнэнэн, сыбдыйан киирэн истэ.
«Хата, манан эмпэрэтэ намыґах эбит
ээ», — диэн µірэ санаата, онтон кірі тµспµтэ,
куґа кинини урутаабыт, хайыы сах кытыыга тиийбит уонна тахсаары чыраахтаґан
а±ай эрэр эбит. Кыґыйа санаата, ытаары
дугдуІнаан кірін баран тохтоото уонна,
кытыыга тахса сатаан, тостубут кыната
мэґэйдээн, булумахтана сылдьар куґугар
ыстанна. Куґа, тіґі да моґуоктаннар, кини
тиийиэн иннинэ эмпэрэ хааґыгар кµірэс
гына тµстэ да, тыа диэки дьулуруйда.
Сааґыт, сатыытын кірдіін, эмпэрэ
хааґыттан са±алаан, тыа диэки іттµгэр уонча саґаан сири илдьи тэпсэн кэбистэ. Кус
бµгµін, саґыан сіптііх-сіптііх диэбит сирдэрин барытын ыйда-хайда а±ай да, ытыґын
сотунна. Кэнникинэн сылайан да барда
— куґа суо±ун курдук суох, мэлийии диэн
чахчылаа±а манна буолла. «Аата, ыттаа±ым
буоллар ньии, «о±обун» хайыы µйэ±э илиибэр ылбыт буолуом этэ», — диэмэхтиидиэмэхтии, аттыгар арыІахтыы тµґэн сытар
сыгынахха сынньанар быґыынан олорунан
кэбистэ. «Хайдах-хайдах ба±айыный? Адьас
тилэх баттаґа кэлбитим дии, ити икки ардыгар халлааннаан кіппітіх буолла±ына,
манна ханан эрэ сытыахтаах этэ буолла±а
дии? Туома, иннэни кірдµµрдµµ кірдіітµм
буолбаат, баатыгырын, сибиэн дуу? Чэ, баар
буоллаххына, сарсыарда эрдэ аґыы киирээ
инигин, онно кірсµіхпµт», — диэн сапсыйан
кэбистэ уонна, туран, ілбµт кустарын ыла
барда. Тыала кµµстээ±э, долгуна дохсуна
— ілбµт кустары ханна да иІиннэрбэккэ,
кытыыга таґаартаабыта ырааппыт. Сэмэйиин
тµірт тыйаа±ы кытта икки буор хара±ы ылан,
хааллартаабыт кустарын ылаттаан баран,
µрµксээгэр айаннаата.
Ґрµксээгин ылан, кустарын онон-манан
бытырыыс курдук иилтэлээн баран, кµн тіґі
да киэґэрдэр, дьиэтигэр быґа киирбэккэ,

ій-санаа ситимэ кинини сирдээбитин ким
билиэ баарай?!
ЧараІар икки-µс чаас сылдьан баран,
тінніірµ, Ар±аа Холоруктаах диэн ааттанар
дµідэ±э киирээри, уонча кус сылдьарын мас
быыґынан кірін, чугурус гына тохтуу биэрдэ.
Улардарын кэнниттэн іліртіібµт, куругар
иилинэн испит уонча куґун биир сиргэ
чіміхтµµ быра±аттаата уонна кустар сылдьар илин бастарыгар ханан киириэхтээ±ин
былааннаан турбахтыы тµстэ. Онтон тіннін,
тыанан ыраа±ынан кыйан, эргийэ барда.
Онон-манан хаґыІІа о±устарбыт тэллэйдэр, хайыы µйэ±э саґарбыт сэбирдэхтэр,
кіті±ілір, харааччы буспут уулаах отон уонна
хотуттан дьілі µрµіххэ айылаах аІыґыйар
курас тыал кµґµІІµ курус хартыынаны
толорон, ситэрэн биэрэргэ дылылара. О±о
эрдэ±иттэн, уончалаа±ыттан, сааламмыт
буолан, ЧараІын ыырдарын сµґэ билэрэ,
онон кустарын µрдµгэр чопчу тиийэн, биир
сыгынах кэннигэр сытаат іІіс гынна.
Кустара кытыыттан µіс диэки, холбоонхолбоон баран, утары саайар дохсун тыалтан
ча±ыйбакка, іріґілінін саба охсон ааґар
тор±он долгуннартан толлубакка, аргыый
устан кµірэлдьиґэн а±ай эрэллэр эбит. Сэмэйиин µгµґµ, элбэ±и толкуйдуу барбата,
саатын сыгынах µрдµгэр уураат, кичэйэн
кыІыы-кыІыы, ытыалаабытынан барда.
Бастакы кµргµс ытыы кэнниттэн биир да
кус кіппіті. Долгуна, балхаана бэрт буолан,
хас кус табыллыбытын, ілбµтµн быґаарбакка
ойон турда. Кини тураатын кытта икки кус
кітін куґугурайан та±ыстылар. £лліхтірі
диэн бµк эрэнэн турар булчут, соґуйан, ыппакка кірін эрэ хаалла. Биир сатыылаабыт
кус, лаґыйан ыла-ыла, дµідэ куулатын диэки дьулуруйан а±ай эрэр. Куґугар, тіґі да
мэрэччи кісті сырыттар, дµідэтин µрдµнэн
маґы-оту силигирэтэн сµµрэн истэ, куґа,
улаханнык табыллыбыта дуу, ханна да туораабакка, умсубакка иннин диэки барбытын
курдук баран иґэрэ. Онтон, кытылга чугаґаан
иґэн, эмискэ ар±аа кытыл диэки халыйдар
халыйан барда. «Бэйи эрэ, ол тумуска тии
йиитигэр ытыалыахха сіп эбит ээ!» — диэн
санаа кµлµм гынан ааста да, иннин диэки
іссі тµргэнник харбыаласта. Булчут тумуска
тиийиитигэркуґа, кµµстээх тыалга µµрдэрэн,
хайыы µйэ ааґан эрэрэ.
Сэмэйиин аттыгар турар титирик
мутугар саатын ууран, куґун кыІаата да,
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Эбэ µрдµнэн халбыйа хааман киирэргэ сананна.
Дьиэтигэр чугаґаан иґэн, µрµІнэргэ сылдьыбытын иґин, кыґылларга тутуллан хааллан,
µгµс эрэйи-буруйу кірсµбµт Уґун Бµіччээн
бокуонньук іті±µн ааґа дайбаан истэ±инэ, дьон
мас кэрпит сирдэригэр чіміхтіін, іріґіліін
кэбиспит абыр±алларын быыґыттан биир куобах
«тилир!» гына ойон тураат, иннин диэки туох
баарынан тµґµнэн кэбистэ. Булчут саатын сулбу
тардан ылан, ытан эрэрин ійдіібіккі да хаалла.
Биирдэ кірді±µнэ, наґаа чугастан уохтаах саа
сµнньµіхтээбитигэр табыллан, куобах сµрдээх
µіґэнэн элээрэ кітін эрэрэ кістін ааста.
Соґуйбучча, бэйэтэ да билбэтинэн ытан «бар!»
гыннарбыт куоба±ын ылаары тіІкійбµтµгэр
тібітµн оройуттан уллуІа±ар диэри эмискэ туох
эрэ «дыр-дыр» гыныталаата, мэктиэтигэр, хара±а
ирим-дьирим буолбахтаата. Онно соччо-бачча
суолта биэрбэтэ — бултуйбут киґи туруо дуо?
Ґрµксээгин нµксµччµ сµгэн, куоба± ын
илиитигэр тутан, дьиэтин диэки дьµккµйбµтµнэн
барда. Дьиэтигэр киирбитигэр убайа µірэн а±ай
кірµстэ:
— Хайа, до±оор, ілгімнµк бултуйбуккун
дуу? «Ойуур тыа±а бµгэммит, куобахчааннар
элбэхпит» дэґэн, бµімнээн ыллыы-туойа
олорор мохоонойдору сордорун сордообуккун
дуу, быґыыта. Ок-сиэ! Куґу да±аны иннин
ыла ілірбіхтіібµккµн буолбаат, — дии-дии,
µрµксээктэн араартаабыт кустарын биир сиргэ
чіміхтµµ быра±ан истэ. — Уйбаанабыс ити эн эрэ
киириэІ иннинэ чэйдээн ааста, «ЧараІмыттан
хаґан да мэлийбэтэхпин мэлийэн иґэбин, дьірµ
дьыраа±ы да кірбітµм» диир, бу эн булкун
кірбµтэ буоллар, букатын буорайыа хаалбыт.
Чэ, оттон, аны табысхааннарбытын хостуохха, —
диэбитинэн µрµксээк быатын сµірэн, таІнары
тутта. — Бабат-татат! Диибин да±аны, манна адьас
да атын «табысхааннар» ньылгырыґа сыталлар
эбит буолбаат! Оо, Уйбаанабыс маны кірбµтэ
буоллар, омун-тілін муІутаан, дэриэбинэ±э
туох-туох диэн кэпсээн ыґылыннаран тиийиэ
эбитэ буолла?! Оо, арах-арах! Хара улардар барахсаттар аарыма да кітірдір эбит, іссі бу о±олоро
буолуохтара турда±а дуу?! Бэйи, куоба±ы хайыта
тыытан, кµіспµн уура охсуум, эн бу бултаргын
булуус саппанньатыгар таґааран тэлгээн кэбис,
сарсыарда биир эмэ эрдэґит ыалдьыт кэллэ±инэ,
«кырдьа±аскыт булдун кірін µірµІ!» диэн
киґиргээмэхтии тµґµім этэ буолла±а дии.
Кµістэрэ буґан, хотороллорун са±ана кµн
ар±аа са±а±ы кэрийэ намтаатар-намтаан истэ.
Тыал арыый мілтµµ быґыытыйбыт. Убайа,
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Онно, дьон олорбот буолбут, былыр µйэ±э
быра±ыллыбыт ітіххі туох дьахтара тахсан мэнээктиэ буолла±ай?! Хата, атаскаан,
бэйэІ тугу эрэ сиикэй-тµлэкэй эрдээхтээн
а±ай эрэ±ин?.. — Сэмэйиин хаана хойдон,
кыыґырыах-тымтыах да курдук буолуталаан
истэ.
Киґитэ, кини этэр тылын бол±ойон
истибэккэ, тугу эрэ суруйа-суруйа, эппитин
этэ, кэлиилии кэбэ олордо, ол быыґыгар
фуражкатын устан, остуолга бырахта уонна
уґун кэпсэтии са±аламмытын биллэрэн,
дьиппинийэн, оннун булунна.
Булчут эмискэ, хантан да кэлбитэ биллибэккэ, баар буолан хаалбыт бу былаас
киґитин кытта соччо ыксалаґыан ба±арбакка,
кини сирэйэ-хара±а суох ньµдьµ-балай балыйыытын истэртэн аккаастанан, ула±аа
хайыста. Милииссийэ онно эрэ кыґаммата,
онон-манан тµіргµлээн, эрийэн ыйытыыта,
хотуулаахтык хомуруйан иґиитэ сµрдэннэ.
— Сэмэйиин Николаевич, эн бачча
сааскар диэри, дьоІІо-сэргэ±э биллэрбэккэ,
чып кистэлэІинэн сµµрэр атахтаах уонна
тылбыйар кынаттаах бииґин-ууґун кэбэхтээн, кэйгэллээн ахан биэрээхтээтиІ? Аны
ити биис уустарыгар уодаґыннаах хоромньуну оІорбуккар ба±аІ хаммакка, иІсэ±эр,
истэр кулгаа±ыІ бµілэнэн, кірір хара±ыІ
сабыллан, хат дьахтары кытта хаптаттыІ!
Туох ааттаах саатар сирэйэ суох, киґилии
сиэрдээх быґыыны билиммэт буолбут
кыайаргыный?! Баай БайанайыІ хара тыа
маанылаа±ынан, хара уларынан, хада±алыыр,
чіІірі чµімпэлэриІ тылбыйар кынаттаах
бастыІын харыстаабакка, харыыта суох куду
анньан кµндµлµµллэригэр сіп буолбакка±ын
сааттаах-сууттаах быґыыны оІорон сир-буор
сирэйдэнниІ?!
Дьиэлээх, бу µлµгэрдээх кµн хааныгар
сылдьан, хара балыырга тµбэґэн тµІнэстиэх,
тµірэІниэх курдук халбаІ олохтонон эрэриттэн ыксаата±а буолуо, суор±анын бурайбытынан олоро тµстэ уонна киґитигэр эргиллэ
биэрдэ.
— Эн, тіґі да былаас киґитэ буол, ол
мин туох айылаах сиэргэ-майгыга баппат
тосту-туора быґыытын оІорбуппун билэн,
сирэйэ-хара±а суох хастыІ-тµірдµІ?! Хайа,
кэлин тиґэ±эр, кыайан дакаастаабакка, чопчулаабакка кэмсинэ сылдьаайаІый?!
Милииссийэ сібµлээбэтэхтии кіхсµн
этиппэхтээтэ, онтон ыга кыыґырбыт,
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мииннэрин кутуталаан баран, оґох кэнниттэн биир кыґыллаа±ын а±алан аста уонна
µрµµмкэ±э кутан, куобах этиттэн ойо тутан
арыылаан баран, оґо±ор тиийэн, аанын аґан
іІійін кірі-кірі:
— Баай Байанай тойон эґэм! Аны да±аны
о±о±ор булта-алта ыйан-хайан, ілµµлээнчаастаан биэрэ тур! О±оІ булдуттан матыма,
µірэ-кіті аґаа-сыр±аа! — диэт, арыгытын
уотугар ыста уонна куоба±ын этин кытыаста
турар чоххо бырахта.
Аґаан, иґиттэрин хомуйан баран
уґаабатылар, таґырдьа тахса тµґэн баран,
сытар аатыгар бардылар, ол эрээри, ону-маны
тµіґэн, баллыгыраґан сыппахтаатылар, онтон сыыйа-баайа, кµнµскµ сылаалара таайан,
муннулара тыаґаан барда.
Сэмэйиин, этэ-сиинэ улугуран, дыы
гыныы-дыыгыныы ыараан, нухарыйан барда.
Тіґі уґуннук утуйбута буолла, дьиэтин аана
эмискэ холорук киирбитинии тэлэллэ тµстэ
да, кµлµйµіІкэ сонноох, паапка кыбыныылаах, милииссийэ таІастаах киґи тэлэкэчийэн киирдэ уонна оронун аттыгар олоппос
а±алынан олорунан кэбистэ.
— Дьэ, эрэ, атаас, халыІ айыылаах,
ботуччу со±ус буруйдаах урааІхай бэйэ±инэн
бу тыылла сытар эбиккин дии! Туох буруйуайыыны оІорбуккун билбэтэ±э буолан
кубулунума, хара ааныттан икки іттµттэн
ійдіґін µлэлээтэхпитинэ, дьыаланы сотору
µмµрµтµіхпµт дии саныыбын, — дии-дии,
паапкатыттан ыраас лиис ылынан суру
йардыы суоґур±анан олорунан баран, кини
диэки хайыста.
Онно кірді±µнэ, саас ортотун кыайа
илик, муннун анныгар кутуйа±ы ытырбыттыы,
тор курдук хара бытыктаах, малаарыІнаабыт,
сиикэй маІан киґи буолан биэрдэ.
— Бастатан туран, кус кіІµллэниэ быдан ыраах инниттэн аатырар сааланан, уоран
бултаан, киэбирэ-хаабыра а±ай сылдьа±ын?!
Ити уоґахтаах кус, улар о±олорун кэрээнэ
суох кыдыйарыІ таґынан, иґин хайа ыппыт куобаххын кытта биир хат дьахтары
дьууктаатыІ! — диэн баран, µрµІ лииґигэр
уруучуката ірµскэлэспиттии дьоруолаамахтаан барда.
— Туос сымыйаны чоргуйа олорор туох
буолбут киґитэ манна ада±ыйан хааллаІый!
Куоба±ы кытта ханнык да хат дьахтары
ілірбіті±µм чуолкай бі±і буолла±а дии?
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тыйыґырбыт кірµІнэнэн, олоппоґун хачыгыратан эргиллэн эрдэ±инэ, уґуктан кэллэ.
Туох дьиибэ тµµлµн тµґээтэмий диэн
иґигэр мунаара санаан аґарда.
Сµрэ±э бµллµгµрээбитэ, итииргээн,
кіліґµн-балаґын аллыбыта сµр, хаІас хара±а
оло±уттан ньиргийэн ыалдьарга дылы.
Чэ, бэйи, уу-дьаар буолбакка, салгыы
утуйуохха, арааґа, тµµммµт да±аны улаханнык
ыраата илик быґыылаах...
Уот уматан, чаґытын кірµі±µн, убайым
уґуктуо диэн, тардынна...
Дьиэ иґэ эмиэ иґийэ чуумпурда. Сэмэйиин утуйан мунна сурдур±аан барда, ол
эрээри, били милииссийэтэ, хантан да кэлбитэ биллибэккэ, эмискэ эмиэ баар буолан
хаалла да, µгэґинэн эриирдээх ыйытыыларынан моґуоктаабытынан киирэн барда. Хаста
да утуйа-утуйа уґуктубут курдук сананна да,
милииссийэтэ, лабаххай курдук хам сыстан
хаалбыттыы, арахсыа, хоІнуо суох барахсан буолан биэрдэ, батары сааллыбыттыы
олоппоґугар олорор...
Тµµн тіґіліібµтэ буолла, арай убайа,
уот уматан, тардыалаабытыгар соґуйан,
уґукта биэрдэ:
— Хайа, до±оор, туох буоллуІ?
ЫарыйдыІ дуу, хайда±ый? Ынчык-бітµіх
бі±і буолбуккар, ыксааммын уґугуннардым
дии?! Эмиэ да баттатар курдуккун?
— Ээ, дьэ, бэрт дьээбэ±э тµбэґэн сытабын, утуйан барда±ым аайы кµлµйµіІкэ
сонноох милииссийэ кэлэ-кэлэ: «Ити куобаххын кытта биир хат дьахтары ілірдµІ!»
— дии-дии, баайсыы, кыыґырыы-тымтыы,
ыгыы-тµµрµµ бі±і, онно иннибин биэрбэккэ
міккµґэбин.
— Туох ба±айыный? Милииссийэ буолабуола... Уґун Бµіччээн іті±µттэн ілірдµм
диэн эрэриІ буолбаат?! Ама, ол кырдьа±аспыт
оло±о иччилэммит ба±айыта буолла±а дуу?
ЭбэлэриІ эйигин хара саахтаах эрдэххиттэн
кірбµт, билбит а±ай бэйэкэлэрэ буолла±а,
муокастыах да, куттуох да тустара суох.
— Хайдах эрэ тібім аІаара ыалдьар,
хара±ым оло±о дьаралыйар. Хата, уґуктубучча
таґырдьа тахса сылдьыахха уонна киирэн
утуйан доргутан кірµіххэ. Били «тойонум»
утутар дуу, суох дуу? — Сэмэйиин сирдиргэнэ
саныыра биллэн ааста.
— Доргутан диэхтиигин ээ, ити µлµ
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гэрдээх дьиибэтик буллара сытаІІын... Чэ,
тахсыах. Халлаан сірµµдµйбµт, сулустар
кыґыІІылыы ча±ылыспыттар...
— ХаґыІнаары гыммыт дуу, тугуй? —
Лэгиэн бµтэн, дьиэтин диэки хааман иґэн
сылыктыы истэ.
— Баччаларга хаґыІныыра сіп бі±і
буолла±а, кырдьа±астар бурдук буґар, хортуоска торолуйар хаґыІнара диэннэр баар
буолаллара диэн кэпсииллэрэ буолбаат... —
Сэмэйиин тэрээґэ µктэлин сыыґа µктээн,
суулла сыста.
— Бу да киґи, сэрэнэн хаамыаххын,
онтугун-мантыгын да ілірір ыраахтан µґµ
дуо? — Лэгиэн сэмэлиирэ иґилиннэ.
— Хара±ым ыарыыта сµрдэнээри гынна
дуу, тугуй? Уута-хаара да сµµрэрэ эбиллэн
иґэргэ дылы, — диэн бµдµрµйбµтµн хара±ын
ыарыытыгар кілбірµтµннэ.
Киирэн сыттылар, уубут кітµі диэн
хайалара да саІарбакка, ньимийдилэр.
Ол эрээри, Сэмэйиин утуйбата, хара±ын
дьарал±ана тулуппакка, кулуннуу міхсін
хонно. Сарсыарда турууларыгар хаІас хара±а
тірµт да сабыллан, оттон µчµгэй хара±а кµн
сырдыгын да±аны, лаампаны да кыайан
кірбіт буолан соґутта. Уоґун тулата, уокка
сиэппиттии, хаба±ырталаан тахсан, ла±ыыр
курдук бааґырбыт.
— Улаханнык моґуогурбуккун, эмтээхтомтоох сиргэ, куораккар, киирэн кіріргір
тиийдэ±иІ дии? Аны баалатан, букатын да
кылатаргыттан мэлийиэх кутталыІ баар
эбээт! УоппускаІ бµтэрэ а±ыйах да хонук
хаалаахтаабыта, чэ, оттон хайыаІ баарай?
Оттон, ити дэІІэ тµбэспит хара улардаргыттан бэйэм да дьаахханабын, хара тыа
маанылаахтара мээнэ±э тосхойботохторо
буолуо диэн бэ±эґээ кірµіхпµттэн ырдыр±ана
санаабытым. Кустаргын µрµксээккэ хаалаан
биэрэбин дуо, хайа, дьонуІ булкун-алкын
кіріірµ кэтэстэхтэрэ дии?
— Маннык харахтаах-сирэйдээх сылдьан
тугу соґуом буолла±ай?.. Хайдах эмэ гынан,
µчµгэй аргыска тµбэґэн, дьиэбин буларым
буоллар. Оттон билигин матассыыкылгынан
дэриэбинэ±э илдьэн биэрэргэр тиийэ±ин...
— Илдьэн, илдьэн. Хайдах тиийбиккин,
эмтэнэргин биллэрэ тураар, бургунас муоґун
курдук иккиэ бэйэбит эмти-томту буолбакка
сылдьаахтыырбыт буоллар, µчµгэй буолуох
этэ.
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мыыс барсыахтаах дьонун олордоот, ыксал
муІутаан, массыынатын эрийэ тардан эргилиннэрээт, ар±аа диэки супту тµґэн айанныы
турда. Хайа да суоппар ыксаллаа±а µгµстэргэ
биґирэппэтэ чуолкай, ол ыксыы-бохсуу сылдьан, ол-бу моґолго, быґылааІІа тµбэґиэ
диэн дьаахханартан, сэрэхэдийэртэн тахсан
эрдэ±э. Оттон хара±ын µµтэ кістµбэт буолуор
диэри ыксаабакка, тып курдук, туохха да тутуллубакка, баран-кэлэн суґугурайа сылдьыы
сырыыны-айаны кыайа-хото тутуу тірµітэ
буолара саарба±а суох. Барыах буола-буола
барбат, онтон-мантан тардыллан, сыґылласоґулла сылдьартан туох µчµгэйэ тахсыай?
Дьарамыыс суолга солуута суох чаардыыры,
сэлэґэн олорон хаалыыны ілірдµµ абааґы
кірір. Барыах буолла — барар, µлэтин
эІкилэ, иІнигэґэ суох толорор.
Сэмэйиин прораб Сэмэни кытта,
кылааґынан быысаґан, оскуола±а биир кэмІэ
µірэммит буолан, бэйэ-бэйэлэрин бэркэ билсэллэрэ. Оскуола кэнниттэн µгµстэр тэйсэн,
сµтэрсэн да хаалбыт эбит буоллахтарына,
олох обургу кими ба±арар µрдµк міІµінµгэр
мі±µґµннэрэ сылдьан, бэл, кыр істііхтірµ да
кірсµґµннэртиирэ, тиксиґиннэртиирэ ханна
барыай?! Сэмэн оскуола кэнниттэн холкуоска
µлэлээн иґэн, саллааттыы барбыта, онтон
кэлэн, СГУга µірэххэ киирбитэ.

«Иж-Юпитер» матассыыкыл кэлээскэтин илин іттµгэр таастаах буолан, ыарыґах
кµґµІІµ хаґыІнаах чыгдаан сарсыарда
тымныытын билбэккэ, хонтуора±а дьон
саІа мустан эрдэхтэринэ тиийдилэр. Сопхуос дириэктэрэ Дмитрий Петрович кэлбитэ
ырааппыт:
— Пиэрмэ кырдьа±аґа Лэгиэн, дорообо! Туох буолан наґаа эрдэлээтиІ? —
дии-дии, илиитин биэрэн дорооболосто.
— Хайа, до±оор, бу атаґым Сэмэйиин то±о
сабыґынна, ыарыйдыІ дуу, тугуй?
— Эмискэ хара±а ыалдьан біілµµн утуйбата, ынчык-бітµіх бі±інін хонно. Дмитрий
Петрович, хайа, ар±аа диэки барар массыыналаах буолаайаІый? Бу киґини хайдах эмэ
кыбытан, Майа диэки бырахтар эрэ.
— Чэ, Лэгиэн, эґиги манна кµµтэн
эриІ. Биґиги билигин кыратык мунньахтыы
тµґµіхпµт уонна быґаарыахпыт. Атаґым Сэмэйиин маннык кыайтарбытын урут хаґан да
кірбіті±µм. Хайдах да кімілістіххі сатанар.
Бэйи, мин барыым.
— Миитэрэй онноо±ор буолуо±у
быґааран, салайан олорор, кіміліґµі, —
диэн баран, Лэгиэн кимнээ±и эрэ кытта
кэпсэтэн барда.
Сэмэйиин хара±ын уута тахсарын тохтоло суох сотто-сотто, ыарыытын тулуйуо±унан
тулуйа сатыы турда. Ол быыґыгар кимнээх
эрэ кэлэн кэпсэтэ сырыттылар, харах ыалдьара
кутталлаа±ын эІин туґунан элбэ±ии-элбэ±и
ыатарыах эбиттэр да, ыарыытыттан ордон,
сµгµн-са±ын тµптээн-таптаан солуулаа±ы
тугу да булан хоруйдаспата. Хонтуора
таґынан массыына, матассыыкыл арааґа, ол
быыґыгар тимир тиґиликтээх тыраахтардар,
эрэґиинэ кілµіґэлээх «білірµµстэр» уулусса
ардах кэннинээ±и хойуу хааґытын быллыгыраччы кэстэрэн, тіттірµ-таары тиэстиилэрэ µксээбит. Чаас кэриІэ буолан баран,
хонтуора±а киирии-тахсыы сµрдэнэ тµстэ.
Мунньах бµттэ. Дьону быыґынан дириэктэр
иґэрэ кіґµннэ:
— Лэгиэн, бырааккын бу киґи илдьиэ±э.
Бэстээххэ тиийэллэр, онтон прораб Сэмэн
куораттыыр, кини СэмэйииІІэ кіміліґµі.
Чэ, атаас, Сэмэйиин, ыарыыга ылларыма,
ісіґін ірі охсон ис! — дии-дии, Дмитрий
Петрович илии тутуста уонна суоппарын
кытта тугу эрэ быґаарсымахтаан баран, хонтуоратыгар тінµннэ.
Сонно тута дириэктэр суоппара Дьара-

***
Тыаттан элбэх бултаах-алтаах, µгµс
кэґиилээх киириэ диэбит а±алара, ыалдьан,
киґи сирдьиттэнэн киирбититтэн дьоно,
ордук о±олор, соґуйбуттара а±ай. Тµµнµн кыайан утуйбакка эрэйдэнээн-эрэйдэнэн баран,
сарсыарда сэттэ са±ана, харах бырааґыгар
толуоІІа тиксээри эрдэлээн, Сайсары поликлиникатыгар айаннаата. Кэлэн иґэр кэлэн
иґэр буолла±а, кµґµІІµ халлаан кыйыдыйбыт, уорааннаммыт, хоту диэкиттэн ха±ыс
ба±айытык тыалырбыт.
ТолуоІІа тиксэрин тигистэ буолан баран, эмчитигэр µс эрэ чааґынан киириэхтээх.
Хайдах буолар? Дьиэтигэр барыа±ын ыраа±а
бэрт. Чэ, бэйи, иккис этээскэ эмчитим хоґун
аттыгар тахсан олорон эрэрим дуу? А±ыйах
чааґы тулуйаа инибин? Сэмэйиин, хара±ын
уутун болотуогунан сотто-сотто, µіґээ этээс
кэ та±ыста.
Хара±ын дьарал±ана улахана бэрт буолан, уґуннук тулуйан олорбото. Ип-итии,
кып-кыара±ас кірµдµір устун хааман да
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кірді. МуІар, дьоно да элбэ±э бэрт. Кэнникинэн тыына-быара хаайтарыах курдук
буолан, ыксаан, тіннін кэлэн, эмчитин
хоґун таґынаа±ы ыскамыайка±а олорон иґэн,
саас ортотун саІа ааґан эрэр бадахтаах хара
ачыкылаах эр киґи уонна мааны таІастаах
дьахтар олороллорун бµдµµлээн кірін аґарда.
Эр киґи тугу эрэ кэпсиир быґыылаах, саІата
уораґыйан иґиллэр. Сэмэйиин сэргээбэтэ,
уґук диэки тиийэн, тібітµн хам туттан,
ардыгар бэйэтэ да билбэтинэн ынчыктаан
ыла-ыла, бµк тµґэн олордо. Дьахтардаах эр
киґи кэпсэппэхтээн иґэн, кини ынчыгын
истибиттэрэ дуу, атынтан буолара дуу, дьиктитик чуумпуран хааллылар, онтон эр киґи
дьахтарыгар сибигинэйэрэ иґиллэн ааста:
— До±оор, улаханнык ыалдьар киґи
баар дуу, тугуй?! Ким ынчыктыырый?! Аттыбытыгар чугас олорор дуо?! Кэпсэтиим эрэ,
чугаґата±ын дуо, киниэхэ...
Сэмэйиин, билбэт дьонноро тіґі да
кини туґунан кэпсэтэн барбыттарын истэ
олордор, тібітµн ірі кітіхпіккі, дьиппинийэн олоруох санааланна. Сотору буолбата, иґиттэ±инэ, дьоно кини аттыгар кэлэн
тохтоотулар.
— До±оччуок, баалаама дуу? Саха
инигин, билигин куораппытыгар тіріібµт
сахабыт тылынан сатаан кэпсэппэт дьоІІо
элбэхтик тµбэґэбин, кірбіппµн дэммэппин,
оннук киґини кытта адьырыґан а±ай арахсыбыт буолабын. Эн эмиэ тылгын билбэт
киґигин дии, быґыыта.
— Билэбин, билэбин, ол гынан баран,
тібім ыалдьара бэрдиттэн иирэн эрэ барбакка олоробун, — диэн Сэмэйиин мас саха
буоларын балыйтараары гынан, ыксаан хардарсыбытын бэйэтэ да ійдіібіккі хаалла.
— Оттон оччо±о то±о харах бырааґыгар
уочараттаґа сатаатыІ? Тібі киэнэ атын эмчит буолара буолуо дии?
— Хара±ым ыалдьар, уута-хаара саккыраан сордоото, бука, онтон да тібім ыалдьар
ини...
— Ээ, ол уута сарт тµґэр буолла±ына, кырдьык, хара±ыІ буолара чопчу эбит. СаІа±ыттан
иґиттэххэ, эдэр бі±і быґыылааххын, бачча
эдэргиттэн ыарыыны олохсутума, бу поликлиниканан эрэ муІурданыма. Кырдьыгы тугу кистэниллиэй?! Миигин уонча
сыллаа±ыттан кіріллір-истэллэр, балыыґа±а
хаста-хаста сыттым, ол тухары оннук µчµгэй
буолан эрэр, маннык тупсан эрэр диэн
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µірдэ-кітµтэ а±ай сылдьаан-сылдьан баран,
былырыын эмискэ: «Эпэрээссийэлиибит,
глакуомаІ сµрдэммит», — диэн тииґэн
туран кэллилэр. Хайдах эмтээн-эмтээн
баран, тугу да билбэккэ сылдьыбыттарай?
Буолар буолбутун, бµтэр бµппµтµн кэннэ
эрэ ійдіін кірдіхтірі. Оччолорго ортотук
борутар этим, бэйэм талбыппынан кіІµл
сылдьарым. Бу киґибинээн сµбэлэґэн баран,
табылынна±ына, дьэІкэтик кірі сылдьарым
µчµгэйэ бэрт буолуо этэ диэн эпэрээссийэ±э
сібµлэспиппит. Онно сібµлэспэтэхпит буол
лар, туох-ханнык дьыл±аланыахпыт эбитэ
буолла, билигин кµнµм сырдыгыттан матан,
сабыллан олордо±ум... — киґитэ соІуоран,
бµк тµґэн барда.
— Чэ, чэ! Ньукулаай, тохтоо! Хаґан да
хайыахпыт баарай?! Сиэстэрэ кэллэ, ол аата
эмчит да сотору кэлэр ини. Бу о±о улаханнык
эрэйдэнэ а±ай олорор, хара±ын уута тохтоло
суох саккырыыр, аІаара букатын да±аны
сабылла сылдьар дуу, быґыыта? — дьахтар
Сэмэйиин сирэйин іІіІнііміхтііті.
— Ээ, ол уута саккырыыра іссі кыра,
ілµір диир хара±ым кµн сырдыгын да, лаампа
уотун да утары кірдірбіккі, саатан сордоото,
кыайан, суолбун да кірін хаампакка эрэйдэнним.
Ити тµгэІІэ: «Быраас кэллэ-кэллэ»,
— диэн кимнээх эрэ сибигинэстилэр. Хос
аана аґылла-аґылла сабыллымахтаата. Син
балайда буолан баран: «КиириІ!» — диэн
саІа иґилиннэ.
— Чэ, то±ойуом, эн киир! Ыалдьан
тииґигирэ олоруоІ дуо? Биґиги, быґа тутар ыарыыта суох дьон, кыратык кэтэґэн
эриэхпит.
Сэмэйиин дьонугар махтанан баран,
иґирдьэ ааста. Эмчит уґуннук кірді, сабыллыбыт хара±ын атыта сатаата да кыайбата,
онуоха эбии ыарыґах µлµгэрдээх ыарыыны
тулуйбакка буолуммата. Тµмµгэр туох эрэ
эмтэри суруйан биэрдэ, онтон сиэстэрэ сабыылаах хара±ар хааппыла кутаары, дэлби
атыІнатан, кµµскэ ыарытыннарда.
— Ити суруллубут эмтэри аптекаттан
ылларан, µстµµ-тµіртµµ чаас буола-буола
куттуохтааххын, оттон таблеткаларгын ыйыл
лыбытынан кітµппэккэ иґээр уонна, µс
хонон баран, кірдірі кэлээр.
Кини тахсыытыгар Ньукулайдаах хардары киирэн эрэллэр эбит. Дьахтар Ньукулайын
эмчит хоґугар µІµлµтэн иґэн:
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дэлэйэн, диэлийэн а±ай турар, ол эмчитиІ
уґатан-кэІэтэн кэбиспэккэ, тµргэнник
анал балыыґа±а киллэрэ охсоро туґалыах
этэ, итиччэ ыга ылларыы мээнэ±э буолбат!
Аныгыскы сырыыгар, туох да чэпчээґин, уларыйыы тахсыбата±ына, харах балыыґатыгар
киллэр диэн кірдіґіір, сіп дуо?
— Балыыґалара диэІІэ хаґан да
сыппатах киґибин, адьас киириэхпин
ба±арбаппын.
— Кэбиэс, кэби-иэс! Эдэр киґиэ, инньэ
эрэ диэмэ, ыарыыга баалата сылдьарыІ сатаммат, оннук тµгэІІэ, балыыґа±а киириэхпин
ба±арбаппын эІин диэн кэтэмэ±эйдээґин
отой сатаммат. Ыарыыны, куттана-чугуІнуу
сылдьан, иннин ылбаттар, мин тіґі эмэ этэллэрин хоту сылдьа сатаабытым да, бу айылаах
буолан олороохтоото±ум. Харах диэн туохха
да тэІнэммэт тыын сириІ буолла±а эбээт!
Илиитэ, ата±а суох син сордоґон сылдьыахха сіп, от-тон ха-ра-±а суох... — Ньукулай
уйадыйан, санна дьигиІнээн барда.
Хата, киґитэ мілтіін олордо±уна, кэргэнэ тиийэн кэллэ.
— Эмпин-томпун баарынан ыллым,
соро±ун атын да аптекалартан булуохпут,
— дии-дии, киґитэ хараастыбытын, тіґі да
кірдір, билбэтэ±э буолла.
— Сэмэйиин, дьиэ±эр тіліпµіннээххин
дуо? — Ньукулай, куолаґа тіґі да титирэстээтэр, кыатана сатыы-сатыы ыйытта.
— Суох, суох! Биґиги курдук урааІхайдар
оннук дьолго тиксиэхпит ыраах буолаахтаата±а
эбээт! Аттыбытынаа±ы дьиэ±э аптамаат
тіліпµін баар.
— Ыл эрэ, Варя, дьиэтээ±и тіліпµіммµ
тµн суруйан биэр, ба±ар, биирдэ эмэтэ табыгастаах сиргэ тµбэстэ±инэ эрийиэ дии. Ээ,
арба, ханна µлэлиигин?
— Ойуунускайга.
— Ол аата ханна?.. Ээ, сіп-сіп. Дьэ,
ійдіітµм. Ойуунускай музейыгар буолла±а,
билээн билэн. Арыый борутар эрдэхпинэ,
маІнай аґылынна±ын утаата, биир дойдулаахпын, убайбын, улуу киґини Василий
Андреевиґы кірсі таарыйа сылдьыбытым.
Сі±µµ бі±інµ сі±ін а±ай тіннµбµппµт баара.
Бу µлµгэрдээх улаатан, кэІээн, килэдийэн
эрэр куорат ортотугар саха алааґын санатар
бала±аннаах, µрдµк мо±ол ураґалаах, кµіх
кырыстаах тэлгэґэ уонна биґиги сылдьарбытыгар сахалыы ырыаны дэлэйдик кµірэччи
холбоон кэбиспиттэрэ уйул±абытын хам-

— Биґигини кµµтэр µґµгµн, — диэтэ.
Сэмэйиин кµµтэ таарыйа, уочаракка
олорооччулартан туора турар ыскамыайка±а
баран олордо. Бу ійдііті±µнэ, ити кірсі
тµспµт дьонун тустарынан тугу да билбэт
эбит. Арай эр киґи Ньукулай буоларын эрэ
истибит. Оо, дьэ, хара±а суох буолуу муІугар
ылларыы — ыарахан суол. Ньукулай эрэйдээх, сааґынан да±аны наґаа ырааппатах киґи
быґыылаах... Хас о±олоох, туох дьыл±алаах
дьиэ кэргэни кытта билсэн эрэрин бэрт
тµргэнник билэ охсуох санаата кµµґµрэн
кэллэ.
Сотору буолан баран, Ньукулайдаах
сэнньэлиґэн тахсан кэллилэр:
— Хайа, уолбут баар дуо?
— Баар, баар, олороохтуур.
— Суркуоп Ньукулай Уйбаанабыс диэм
мин. Маа±ыын саІа кірсііт да билсиэх
баара, улахан омуктар курдук, — Ньукулай
илиитин уунна.
— Сэмэйиин Дьулуурап диэммин, —
эмиэ киґитигэр эргилиннэ.
Ньукулайдаах Сэмэйиин илии тутуґан
турбахтаатылар.
— ДьиІ сахалыы µтµікэннээх ааттаахсуоллаах ыччат сылдьар эбиккин дии,
кыл мµччµ билсиґэр дьолго тигистэхпит.
Ґйэбит тухары тіґі эрэ элбэх хаарыаннаах
билсиґиилэри бол±ойон кірбіккі, билбэккэ,
кыйа хааман ааґа сылдьарбыт буолуой? —
Ньукулай тайа±ын ыскамыайка ойо±оґугар
ійіннірі-ійіннірі олорон барда.
— До±оор, мин аптекаларыттан биэрбит
эмтэрин-томторун ылыым, эґиги кэпсэтиІ.
— Ити мин кэргэним Варвара Петровна, эрэйдээ±им сыыґа кырдьык-хордьук
эмп атыылаґа бараахтаата, ол суох буолан,
туґалыыра ааґан хаалбыт харахха туох эмэ
наада буолуой? То±ойуом, хара±ыІ хайдах
ыарыйда? ЭмчитиІ туох диэн «тоторон»
таґаарда.
— Тыа±а уоппускабар сырыттахпына,
эмискэ ыалдьан, ууга-уокка тµґэрэн, бэ±эґээ
эрэ киирбитим, аІаар хара±ым букатын
да аґыллыбат гына лип сабыллан хаалбыт.
Эмчит бэрт уґуннук кірді-иґиттэ, ол гынан
баран, харахпын атыІнаппытыгар сыккырыыр тыыным эрэ ордон тахсан олоробун. Тугу
быґаарбыта буолла, эмп-томп бі±інµ суруйда а±ай быґыылаах, ону ылларан, эмтэнэн
кірµім. Уонна µс хонугунан кэлээр диэтэ.
— Билигин истэр тухары харах ыарыыта
88

са¡а¤а
наппыта а±ай. Онно хайдах эрэ саха буоларбытынан киэн тутта санаабыппыт баара.
Сахалар киэн туттуулара буолбут µтµікэннээх
тµілбэ±э сылдьар, норуотуІ чулууларын,
ытык дьонун кірі-истэ, алтыґа сылдьар
дьоллоох ыччат эбиккин. Дьэ, уоланым, мин
сµбэбин ылыныаІ, толкуйданыаІ дии саныыбын, чэ, уонна сµтэрсимиэх, хам-тµм да
буоллар, эрийэн, бэйэІ олоххун сэґэргиир,
мин иннэ сµлµµтµн да са±а сырдыга суох
олохпун биирдэ эмэ сураґан ааґар буолаар
дуу?! Чэ, оттон хайыахпыт баарай? Кірсµіххэ
диэри! Ыалдьыма-сµтµмэ, бачча эдэргиттэн
этэ±иргээмэ дуу? Ал±аата±ым буолуохтун!
— Ньукулай, ачыкытын кіннірі-кіннірі,
илиитин биэрдэ.
Сэмэйиин улахан кыґал±а±а ыллара сылдьар дьоІІо туох да диэн санааны кіті±ір
тылы-іґµ булан этэр кыа±а суо±уттан кэлэнэ
санаата уонна си буолуохтаа±ар кіннірµ:
— Кірсµіххэ диэри! — диэн тыл
ыґыктаат, илиитин биэрдэ.
Кини Ньукулайдаа±ыттан арахсаат, гардеробка барда уонна, хара±ын сотто-сотто,
аптека±а тиийэн, эмчит суруйбут эмин ыйыталаста, хата, барыта баар буолан, атыылаґан
дьиэлээтэ.
Икки нэдиэлэ кэриІэ таґыттан сылдьан
эмтэнэ сатаата, хара±а, аматыйыахтаа±ар,
тымныыттан сэтэрэн буолуо, іссі бэргээн
истэ. «Балыыґа±а киллэр», — диэн хаста
да тыл быктаран кірі сырытта, ол эрээри,
эмчитэ балыыґа±а миэстэ суо±ун туґунан
хатылыырыттан, дьэ, сылайбат буолар эбит.
Биир киэґэ кэргэнэ µлэтиттэн µчµгэй
сонуннаах кэллэ. О±о эрдэ±инэ ыаллыы олор
бут дьµігэтэ Светлана харах балыыґатыгар
µлэлиирин истэн, тіліпµінµнэн ирдээн, кэпсэтэ сылдьыбыт. Светлана уґуннук сµтэрсэн
баран булсубуттарыттан сµрдээ±ин µірбµткіппµт а±ай µґµ уонна сарсын кэргэІІин
трахматознай диспансерга уон чааска ыытаар,
кыахпынан кіміліґµім диэн эрэннэрбит. Сэмэйиин, тµµнµн тіґі да олорбутунан хоннор,
кыра да буоллар, эрэл кылаІнаабытыттан
санаата биллэ-кісті кіті±µлµннэ.
СарсыІІытыгар Лермонтов уулуссатыгар турар диспансеры ыйдараан-ыйдаран
булан, эмчитигэр Светлана Андреевна±а
кірдірі киирдэ. Хара±ын тииґигэ муІутаан
сордуу сылдьар буолан, эмчитин сирэйинхара±ын да бµдµµлээн кірбіті, суолтатыгар
дорооболоспута буолан баран, сиэстэрэ
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ыйыытынан-кэрдиитинэн робот курдук уІахаІас сы±арыІныы сырытта.
— Дьэ, до±оччуок, дьыала мілтіх, эйигин хайдах бачча буолуоххар диэри туох да
дьаґалы ылбакка сырытыннардылар? Хара±а
суох буола сыспыккын. Хайа, поликлиника±а
кірдірµнэ±иний?
— Сайсарыга.
— Оо, дьэ, эмиэ «сайсаардар» буолан
та±ыстылар, сордоммут да дьон, ыарыґа±ы
оперативнайдык быґаара охсон, диагноґын
чуолкайдата анал балыыґаларга ыыта сатаабаттар, ыбылы ылларан, буорайбытын,
моґуогурбутун эрэ кэннэ ыыталлар. Эн
тµбэлтэ±эр, дьµігэм муннукка хааллан,
ыксаан, хата, миигин бэрт эрэйинэн булан, ыалдьаргын кэпсээбитэ. Оттон оннук
эккирэтиґэр диэни сатаабат, тугу да тобуланхайан булбат, билбэт киґи буол — оччо±о таах
хара±а суох буоларгар тиийэ±ин. Харах диэн
тыын уорган, онно сэрэхтээхтик, сэргэхтик
ійдіін сыґыаннаґыахха наада. Поликлиникаларбыт да±аны бааллар ээ, бу киґи маннык
µлµгэр уґугулата ыалдьа сылдьарын билэбилэ, то±о бытааран олордулар?!. — Светлана
Андреевна Сэмэйиини кичэйэн кірі-кірі,
кыґыйан-абаран міІµттэ сырытта. — Сэмэйиин Николаевич, тірµттэргэр хара±а суох
буолбут эбэтэр улаханнык ыалдьыбыт киґи
баара дуо?
— Билбэтим ээ, мин ійдµµрбµнэн
суох.
— Дьэ, дьиибэ... Дьэ, дьиибэ даа буолар
эбит, — дии-дии, эмчитэ тугу эрэ суруйан
барда уонна сиэстэрэтигэр кумаа±ытын
биэрэ-биэрэ эттэ. — Бастаан баттааґынын
кэмнээ, онтон бу хааппылалары кутаар.
Сиэстэрэ хаІас хара±ын атыІнатан,
баттааґынын кэмнии сатаата да, ыарыыта
бэрдиттэн кыайан тулуйбата, уІатын Светлана Андреевна кіміліґін, син кэмнээтилэр.
Онтон эмчитэ:
— Чэ, оччо±о билигин дьиэлээн эр,
миэстэ та±ыста±ына, мин Маша±а биллэриэм,
µлэтин тіліпµінµн биэрбитэ. Дьиэ±эр кытаатан эмтэнэ сырыт. Бу хааппылалары ыл уонна
кµІІэ µстэ куттаар, сіп дуо? — диэтэ уонна,
сиэстэрэтиттэн ылан, µс кыра бытыылкалаах
эми уунна.
— Махтал, Светлана Андреевна! Аныгыскыга диэри! — Сэмэйиин аргыый а±ай
тахсан барда уонна бэйэтин идэтин чахчы
баґылаабыт, µлэтигэр бэриниилээхтик
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Ити кэннэ Светлана Андреевна µлэлиир
хоґун диэки бара турда.

сыґыаннаґар бідіІ эмчиккэ кірдірін, санаатыгар тута чэпчээбиккэ дылы буолла.
Ол сырытта±ын иккис кµнµгэр кэргэнэ
µлэтиттэн кэлээт да:
— Сарсын балыыґа±а киирэр буоллуІ,
Светлана Андреевна эрийэ сырытта, ыарыґах
элбэ±э бэрт µґµ, бастаан, «кірµдµіргэ» ылан
эриэхпит, билиІІи ыарыытын туругунан
салгыы хайдах да уґатар, дьиэтигэр сытыарар
сатаммат диир.
Дьиэ кэргэн бары турунан, а±аларын
балыыґа±а киирэригэр бэлэмнээн бардылар,
бэл, кыра кыыс а±атын сотторун, мыылатын туппутунан улаханы оІордум диирдии
µІµілэспитинэн барда. Икки улахан: «Оскуолабытыгар бэйэбит кыайан сылдьыахпыт,
уулуссаны сэрэнэн туоруохпут!» — диэн бигэ
тылларын биэрдилэр, оттон кыра кыыс —
дьиэ «бі±і», мааматыгар хортуоска хастаґан
кіміліґµіх буолла.
Сэмэйиин ыарыым мµлµрµйээрэй
диэн тымныы эркиІІэ чэчэгэйинэн сыстан
сыппахтаата уонна, хаґан да балыыґа±а
киирбэтэх киґи буолан, иннигэр туох-туох
тосхойорун оІорон кірін толкуйдуу сытта:
«Арай хара±ым балыыґа±а киирбитим нэдиэлэ буолтун кэннэ эмискэччи µчµгэй буолан
чэмэлийэн хааллын, іссі уруккубунаа±ар
быдан ордук ыраа±ы кірір буолбут буолуум.
Оо, оччо±уна олус да µчµгэй буолуо этэ...»
Тіґі да араастаан албаґыран санаатын аралдьытына сатаатар, ыарыыта онтон кыратык
да у±арыйбат.
НіІµі кµнµгэр а±аларын балыыґа±а уга,
таксинан бары бардылар. Бµтµн дьиэ кэргэн
«кіґін» кэлбитин истэн, Светлана Андреевна
тахсан, о±о сааґынаа±ы дьµігэтин о±олорун
кірін, сі±ін киирдэ:
— Эйигин, о±о эрдэххинэ, наар ыалдьар курдук саныыр, истэр этим ээ. Хата,
миигиннээ±эр муус ілµір киґитээ±эр ордон
тахсыбыт эбиккин буолбаат! Сµрдээ±ин диэн
сіхтµм, µірдµм. Аны булустахпыт, мэлдьи
билсэ турар буолаар — чэгиэн сааспыт ааґан,
сааґырыы, тµспэтийии бэлиэтэ хайабытыгар
да биллэн эрдэ±э. Тётя Шура, маамам подругата, эн эдьиийиІ, эмискэ ілін хаалбытын, командировкаттан кэлбиппэр дьонум
кэпсээн соґуппуттара а±ай. Чэ, Муся, кыра
сылдьан, эйигин итинник ааттыырбыт,
улаханнык долгуйума, кэргэниІ туругун
туґунан миигиттэн билсэ туруоІ буолла±а
дии? Сіп дуо?

Сэмэйиин балыыґа±а киирбит кµнµ
гэр эмиэ аанньа утуйбата, хаста да укуол
оІорбуттарын µрдµнэн ыарыыта мµлµрµйбэтэ,
онуоха эбии кірµдµіргэ сытааччыларга
µксµлэригэр да±аны тµµнµ быґа тура хааман
тахсар сиэстэрэлэр уонна сорох ыарыґахтар
кэлэн-баран талырдаґаллара уулара кітін
уйгууралларыгар тірµіт буолара. Кини хабыр
ыарыыттан ірі міхсірі, сотору-сотору ойон
турара, эмиэ туалекка ор±осторо биитэр, кырабаатыгар олорон, бірілµµ улуйуох курдук
буолуталыыра.
Сиэстэрэлэр кэлэ-бара, кини муІнанарын
кірі-билэ сылдьан, дьуґуурунай бырааска эппиттэр эбит. Быраас кабинетыгар ыІыртаран
ылан, ыарыґа±ы кірін баран: «Блокадата
туруоруІ», — диэн сорудах биэрдэ.
Туалекка сылдьыбытын кэннэ Оксана
диэн сиэстэрэ процедурнайга илдьэ барда
уонна, олоппоско олордон, чэчэгэйигэр
ыарыылаах да ыарыылаах укуолу туруорда. Сэмэйиин тібітµн ыарыытын баґыйар
ыарыы биллибититтэн соґуйа санаата.
Укуолланан баран, икки чаас курдук «куІ»
гынан ылла, онтон салгыы укуолун дьайыыта бµттэ±э буолуо, ыарыыта эмиэ ірі туран
туймаІнаппытынан барда.
Кинини кірііччµнэн µтµілээх эмчит,
тургутардыы кытаанах-кытаанахтык батарыта
кірбµт, нууччалыы хааннаах Гордей Иванович Томскай ананна. О±онньор, кµІІэ
хаста да ыІыран, сирийэн кірір. Бастакы
кµннэргэ ыарыґах сарсыарда эрдэттэн анаалыска сылдьыталаата уонна харахха а±ыйах
чаас буола-буола дэлэйдик-холойдук кутуллар
хааппылалары сэргэ, эти-сиини эймэнитэр,
нµілµтµµлээх ба±айы укуоллары уоптарар
буоллулар.
Уонча палаатанан, аІаара дьахтар,
сытааччы да дэлэй, µтµірэн, ірµттэн тах
сааччы да µгµс. Сэмэйиини нэдиэлэ кэриІэ
кірµдµіргэ «тараІнатан» баран, биир µтµі
кµн палаата±а, дьэ, киллэрдилэр. Туспа бµім
хоско кыбыллыбыт, бэйэтэ анал туумбаламмыт эІин киґи, кірµдµіргэ «кµілэґийэ»
сытар дьону атын хара±ынан атыІырыы
кірір буолла. Киґи барахсан, биир мутугунан
µрдээн, кыратык да кимтэн эрэ інµйбµтµн
билиннэ±инэ, кэтэ±э чонойо тµґэрэ баар
буолар, оннук дьиктилээх «салгыІІа»
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— Итинник ыалдьыбыт киґи отой
тымныйбакка, ыарыыга-сµтµµгэ ылларбакка
сылдьыахтаах, — диэн тµмµктээтэ Мария
Петровна.
О±олор бµтэн, учууталларын батыґан,
палааталарынан, атын сирдэринэн тар±аґа
тахсан бардылар. Кабинекка о±онньор
ыарыґахтыын иккиэйэ±ин эрэ хааллылар:
— До±оор, хараххын туохха да дэІ
нээбэтэ±иІ дуо?
— Суох, бултуу сылдьыбытым да, туохха
да таарыйбата±ым. £лірбµт курдукпун дуо?
— Хайдах эрэ оннукка маарынныыр,
хара±ыІ харатын кыл мµлчµ таарыйбакка,
уґаты синньигэс сап курдук ириІэрии баар.
Хата, бачча±а тиийиэххэ, дьоллоох киґи
быґыылааххын, итинтигэІ хара±ыІ харатын
тута таппатах... — кырдьа±ас эмчит іссі тігµл
дьиктиргээбиттии кірµтэлээн ылла. — Чэ, баран сынньан, сылайда±ыІ, ыарыыланна±ыІ
да буолуо.
Сэмэйиин кірдірір хостон тахсан, палаататыгар барда, аара Лугинова Маабыра
эмээхсини кірсін, кыратык кэпсэппэхтээн
ылла уонна хоґугар киирэн, сытынан кэбистэ.
Бэйи эрэ, ити Мария Петровна этэринэн
бу мин курдук ыалдьар киґи кыратык да тымныйбакка сылдьыахтаах эбиппин буолбаат.
Оччотугар биґиги аам-даам тымныылаах
хотугу дойдубутугар хайдах олоруох муІмутуй
даа? Арай космонавтардыы скафандрдаах
эрэ сырыттахпытына сатанара дуу? Иэдээнэ
бэрт буолсу дии? Оттон о±онньорум адьас да
хара±а суох буола сыспыккын диэтэ дии...

о±устаран, биґиги да киґибит тыынан,
тыбыыран барыа±ын, сіп-сіп µлµгэрдээх
ыарыы мµлкµйэн, киґилии ійµн-тійµн булларан абырыыр. Онно эбии, сотору со±ус
инчэ±эй эттээх тулуйбат ыарыылаах харах ис,
тас іттµгэр бэриллэр укуолу анаан, букатын
тоґун ылан, баара-суо±а биллибэккэ, тыаґа
суох хаамар буолан сырытта.
Кµµстээх эмтэнии ыйа ааґыыта, сабыллан, кыайан атыІнапп ат да буолан
моґуоктаан сылдьыбыт хара±а арыллан
дьоллоото. Суунар сиргэ киирэн, хатанан
туран кірµммµтэ — хара±ын µрµІэр кµµрбµт
а±ай кып-кыґыл дьураалар уґаты-туора
ииччэх-бааччах таарбайбыттар. Тымыра
наґаа кµµрбµт, кірµіхтэн сµіргµ хара±ын ір
кыайан тулуйан мыІаабакка, уруккутунуу
сабан баран, хоґугар барда.
Кµнµс хара±ын укуолун ыарыыта суох
ылан, онно эбии хойуу ба±айы лапсалаах дьоно а±албыт мииннэрин «кыайан» дуоґуйан
сытта±ына, бырааґыгар ыІырдылар. Гордей
Иванович кабинета студеннарынан туолан
кірµстэ уонна о±онньор кэргэнэ, университет
доцена Мария Петровна, кинини ыІыран
ылан кириэґилэ±э олорто, итиэннэ араас
уба±аґынан сото-сото, атыІнатан, кірдірін
киирэн барда. Студеннар, ханнык эрэ хал
лаантан тµспµт космонабы кірірдµµ, µтµрµґэµтµрµґэ µмµірµґэн, ыксалаґан а±ай бардылар. Бастаан утаа студеннар кіріллірµгэр
улаханнык кыґаммат курдук туттан олорбут
эбит буолла±ына, кэнникинэн хара±ын дэлби
атыІнатан, туох эрэ уба±аґынан сотоллоро
биллэн, ыалдьара, дьаралыйара олустаан истэ.
Мария Петровна ітір тохтуур санаата суох
быґыылаах:
— Герпетический кератит... грибовидный...
Сэмэйиин улахан идэлээх эмчит о±олорго
быґаарарын истэ-истэ, хайдах итиччэ элбэх
ыарыыны-сµтµµнµ, тµґээн да баттаппакка,
сµгэн-кіті±ін илдьэ сылдьарын бэркиґээн
эрэ кэбистэ. Ол ханна эрэ киґи организмын тµгэ±эр бµгэ сылдьар «единовирус» дуу,
«адиновирус» дуу сіптііх тµгэн µіскээтэр
эрэ, эт-хаан мілтіін-ахсаан биэрдэ±инэ,
ірі кібін, кµннээн а±ай тахсар µґµ. Оччо±о
герпес хараххар «бельмо» бі±інµ µіскэтэр,
оннук ыарыыга ылларбыт киґи бэрт сотору
кірірµттэн матара µгµс, кыайан эпэрээссийэ
оІоґуллубат, оІордохторуна да±аны сµµстэн
биирэ эрэ табыллар эбит.

Палаататыгар чопчу харах эрэ ыарыытынан буолбакка, дэІІэ, оґолго тµбэґэн,
харахтарын ілірін сытар тыа дьоно да µгµс.
Ол быыґыгар, катарактанан ыалдьан, харахтара бµрµллэн, кµн сырдыгыттан матан
сылдьан баран, соторутаа±ыта эпэрээссийэлэнэн кірір дьолугар иккистээн тиксибит,
Муоматтан сылдьар сэттэ уонуттан тахсыбыт Дьігµір о±онньор µлµскэн µірµµтµттэн
ойуоккалыахха айылаах:
— Дойдубар тиийдэрбин эрэ тыабар
бултуу ааґыам этэ буолла±а! — дии-дии, айа±а
хам буолбакка, чо±улуІнуур.
Онтон Сэмэйиин биир сарсыарда, сууна
бараары, кірµдµіргэ тахсыбыта, икки эмээх
син тугу эрэ ыйа-ыйа, кинини тохтотон,
сапсый да сапсый буоллулар, онуоха±а тохтуу
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— Таґаарар буолтара то±о дібіІій? Харахпын олох астарбаттар... — кырдьа±аспыт
муІатыйыах курдук буолуталаата.
Онуоха кэккэлэґэ сытар, мэлдьи
ыаґахтаґар атаґа Сунтаар Миисэтэ:
— Ок-сиэ! Сµіґµгµн-аскын кірбіккі,
хас хонукка даххаґыйа сытаары гына±ын?
Ааранан мин да эйигиттэн сал±ан бардым,
хор эрэ, хата, быраастар барахсаттар сірµсіпкі быґаарыммыттар, кинилэргэ да
кыІкыйданаІІын сµгµн сылдьыбата±ыІ
буолуо.
О±онньор дьукаа±ар хардарса барбата.
Эбиэт а±ай иннинэ кырдьа±аспытын, сиэстэрэ кэлэн, аллараа этээскэ илдьэ барда:
— О±онньорум эрэйдээ±и сордуурун
сордуубун да, тахсан барда±ына суохтаабытынан барабын ээ... — Миисэ µіґэ тыынна.
Сµµрбэччэ мµнµµтэ буолан баран, Нератовпыт тахсан кэллэ:
— Хотунум харахпын аґан, буукубаны
да кірдірі сатаата, тарба±ын сарата-сарата
уокка элэІнэтэн да кірді, тугу да боруппатым... — дии-дии, санаата тµґэн, туумбатын
хасыґан эрдэ±инэ, эмиэ сиэстэрэ киирэн,
сиэтэн илдьэ та±ыста.
Ыарыґахтар туох да буолбутун тобулан
ійдіібіккі, саІата суох сыттылар. Сотору
буолбата, киґибит туох эрэ тутуурдаах хоспут
ааныгар кісті тµстэ:
— Ээ, пахай, до±оттоор, харахпын ылан
быра±ан кэбиґэн баран,муІнуу сылдьаллар
эбит!
Бары соґуйдулар:
— Ол хайдах? Бэйэ±эр эппэккэ эрэ дуо?
Сиэстэрэбит да±аны ханнык эпэрээссийэ
оІоґуллубутун билбэккэ сылдьара тугун
сµрэй? Кµлµµ гыммыкка дылы уонна суругубичиги кірдірбµтэ буола сырыттахтара... —
онтон-мантан абаккарбыт саІалар-иІэлэр
иґиллитэлээтилэр.
— Бэйэбэр да баар... Тута хара±ым
моґуогураатын кытта киирбэтэх µґµбµн...
Икки-µс балыыґанан эмтэнэн куруґаайдыы
сырыттахпына, отум сыата миигиттэн ыйып
пакка эрэ уйаламмыт уонна, ириІэрэн, харахпын дьілі сиэн сытытан кэбиспит. Хата,
кэт диэн биэрбит муос харахтара кµп-кµіх
нуучча хара±а буолан сібµлээбэккэ, тутан
киирдим.
Миисэ оронугар дьохтонон олорон
сµбэлиир быґыынан:
— Чэ, кэм биґиги, тыа дьоно, эмтэ-
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тµґэн, бол±ойон кірбµтэ, биир саас ортолоох
дьахтар:
— Бу кы-ґыы-л, бу кµ-µіх, бу хар-тыына чэ-ээн µчµгэйиэн! — дии-дии, истиэнэни
кыйа оргууй а±ай сэрэниин-сэрэнэн дугунан,
имэрийтэлии сылдьаахтыыр эбит.
Сэмэйиин олорбут оло±ор аан бастаан,
бу эрэ, киґи барахсан кими ба±арар уйул±атын
хамсатар, уйадытар туохха да тэІнэммэт
дьиктилээх µірµµтµн — хара±ынан сабыллан,
орто дойду кµлµмµттэн маппыт эрэйдээх
маІан халааттаах аанньаллар кімілірµнэн
орто дойдутун, ойор кµнµн иккистээн кірір
дьолго тиксэн, долгуйан тураахтыырын — уу
хара±ынан кірін, эт кулгаа±ынан истэн, тыыннаах туоґу буолан турар эбит. Кини, дууґа
уйан утахтарын таарыйар бэлиэ тµгэІІэ
тµбэґэн, эмиэ биллэ-кісті долгуйан, эмээхситтэрин аттыларыгар тыаґа суох сыбдыйан
тиийдэ уонна киґи добун µірµµтµн уйгуурдуон ба±арбакка, тыыммакка да иґийэн
олордо...
Киэґэтин уонча киґилээх палаата
омуннаах-тіліннііх да±аны, кіннірµ олох
чахчыларын да эридьиэстиир бэртээхэй кэпсээннэринэн кµµрэн олорор. Бары — сахалар,
бары талбыт курдук араас оройуоннартан
тµмµллэн хаалбыт эбиттэр, мэґэйдээччитуорайдаґааччы суох. Киґини сэргэхситэр
кэпсээннэри сэргэ, палааталарыгар уонна
балыыґа да µрдµнэн тахсар уларыйыылары, кітµппэккэ, бэрт сэргэхтик истэ-билэ
сылдьаллар — ким эмэ тастан да киирэр,
бэйэлэрин да истэригэр хаатыйаланан сіІін
сылдьар сонуннары иґиттэ±инэ, уталыппакка, тута кэпсээбитинэн барар.
Хос хоту муннугар Нам кырдьа±аґа
Нератов сытар. Саха киґитэ, сайынын кµн
былдьаґыгар, олорон турбакка, тµбµгµрэн,
тула міхсін тахсара ханна барыай?! Кини
о±олорунаан от кэбиґэ сылдьан, хара±ар
от сыата киирбитин: «Ааґыа, аа-ґаа ини»,
— диэн, кірдірµммэккэ, уґаттар-уґатан испит, онтон отун µлэтин µмµрµтэн эрэ баран,
дьэ, кірдірі киирбит. Харах балыыґатыгар:
«ХааныІ баттааґына наґаа µрдµк эбит», —
диэн атын балыыґа±а эмтэтэ утаарбыттар,
онно ый аІаара сытан кэлбитигэр бэрт
суґаллык эпэрээссийэлээн хачыгыратан
кэбиспиттэр.
О±онньорбутун нэдиэлэ кэриІинэн
таґаарар буоллулар:
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томто буолан иґиэхпит? Нуучча тоІон ілµір
диэри: «Ньочубуо!» — диэхтиир µґµ дииллэр
буолбаат! Оттон биґиги, тыа «ірµіллэрэ»,
татыгыр гына ілін тµґµіхпµтµгэр диэри
биитэр бу мин до±орум Нэрээт курдук кылатарбытын мэлитиэхпитигэр диэри кикириґэ
сылдьаахтыыр эрэйдээхтэр буоллахпыт.
Хаґан да хайыахпытый? Хата, эмээхсиІІэр
кыыґырдаххына, нууччаІ хара±ынан кірін
турулуІнатыаІ буолла±а дии?!
Кµлэн ньиргиґэ тµстµлэр.
— Оо, ол эрэйдээ±им аІаар хара±а эмиэ
муос эбээт! Кыґынын саахпытын кµрдьэ
сылдьан, туллан тµґэн хаалбытын кµн
аІаара кірдіін булааччыбыт, оттон билигин
иккиэммит киэнин кірдµµрбµтµгэр хонор
инибит.
Дьон эмиэ кµлµстµлэр. Туох кірі-нара
тардылынна диэбиттии, хара±ын сампаан
бµітµгэр то±о тэптэрбит, кыыс µчµгэй
дьµґµннээх, ньылбаарыІнаабыт киргиз
уола ааІІа кісті тµстэ уонна, улаханы
тугу да булан кірбіккі, тіттірµ тінµннэ.
Кµнµскµ аґылыктарын аґаан баран, Намнарын кырдьа±аґын атаардылар. Нератовтара
таІаґын таІнан, µрµксээгин сµгэн тахсаары
туран, дэлби тэпсэІнээтэ уонна:
— О±олоор, аны хаґан кірсібµт? Хойутуу киирдэхпинэ сылдьыам этэ... — диэтэ.
— Бу о±онньор букатын тµіґэйэн
бµппµт буолбаат! Манна балыыґа±а эйигин кірсµіхпµт этэ диэн, эн хаґан ілінбыстан киирэргин кэтэґэн, хас эмэ ыйынан
сытыыґыбыт дии? — ыала, Сунтаар Миисэтэ,
бу да сырыыга сµгµн хаалбата.
Сэмэйиин балыыґа бµтэн биэрбэт унньуктаах уґун кµннэрин µтµірэн биэрбэккэ,
µс ый сытаары, билэн биллэ. Онуоха эбии
таас шприцтэр, иннэлэр оргутуллуулара, онно
тиксэн, укуолланарыІ, кµнµ быґа кµµтµµгµн
µксэтэллэр.
Сиэстэрэлэр ортолоругар «чэпчэки»,
«ыарахан» илиилээх диэн араартыыр кыргыттардаахтарын киирдэ±ин бастакы кµнµттэн
ыла истибитэ, ону бэйэтэ этинэн-хаанынан
билэн, чахчылаа±ар билигин адьас да саарбахтаабат. «Ыарахан» илиилээх Сусанна кэлэр
кµнµгэр укуолга барыан букатын ба±арбат,
дьон-дьон кэнниттэн ыІыртаран-ыІыртаран
хомнуо хойут тиийэн, мі±µллэ-мі±µллэ
укуолун ылар. Ыарыґахтар тириилэрэ халыІа
бэрдэ дуу биитэр иннэбит хоппото оччото
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дуу, анньан кирдиргэтэрин тулуйан тулуйаллар, оттон харах иґигэр уонна таґыгар
биэрэр укуолуттан суккуруур тыыннара эрэ
ордор, итинник укуол кэнниттэн икки-µс
хонугу мэлдьи харахтара «баґыллан», кі±ірін
сылдьаллар.
Биирдэ, ыкса киэґэ утуйалларын са±ана,
Мииринэйтэн эґэни кытта охсуспут киґини
а±албыттар диэн сурах балыыґаны тилийэ
кітті. Омуннаах іттµлэрэ билигин а±ай
кірі охсоору ірµкµнэстилэр, тµннµгµнэнµілэґинэн тµґµіххэ айылаах тилигирэстилэр, хата, ол «дьоруойдара» эпэрээссийэ
остуолугар сытар буолан «быыґанна». Дьон
эрэ буоллаллар, араастаан дьирикинэс
пит эрэттэр эґэттэн тыыннаах ордубут
бітіґµ, остуолуттан туруору тарпакка, уохтара хараан, хос-хосторугар ар±ам-тар±ам
тар±аґан абыраатылар. Ол да буоллар, буула±а
кµµстээ±и ким хайа иннинэ кірі охсуохтарын
ба±арааччылар хойукка диэри хосторуттан
быгыаласпахтаатылар.
Сарсыарда ыґыытыыр эрдэ, биэс
чаас са±ана, Мииринэй бухатыырын Сунтаар Миисэтэ кірін киирдэ уонна палаататын дьонун омуннуран уґугуннартаан
кэбистэ. Ыарыґахтар мі±µттµіхтээ±эр,
кыыґырыахтаа±ар «дьикти киґини» ким хайа
иннинэ кірµґµннэрэр дьолго тиксэрдиІ
диэн, махтаныах да курдук тутуннулар уонна биирдии-иккилии табахтаабыта буолан,
сылта±ыра-сылта±ыра, тахсан-киирэн сыбыытаспытынан бардылар.
Сэмэйиин да хаалсыбата, табахтаабат
да буоллар, Миисэттэн биир сигаретаны
бэриґиннэрэн, болточчу уобан, тахсан барда.
Ґіґээ иккис этээс кирилиэґин лаппараІар
кыра хоой баарыгар табахсыттар мустар
ордууларыгар µс-тµірт биґиги дьоммут
ортотугар, кіннірµ кустар быыстарыгар хаас
хонойон олорорун курдук, тібіті уонна хаІас
хара±а, илиитэ бэрэбээскилэммит модьу-та±а
киґи, со±отох хара±ынан, хатааґын чолбонун
курдук, дьэрэличчи кірін турулуІнататурулуІната, табахтыы олороро. «Дьэ, кырдьык да±аны, хара тыа адьыр±атын кытта кµін
кірсµін, хабырдык хапсыґыан сіптііх киґи
эбит!» — диэн, икки миэтэрэлээх толуу нууччаны Сэмэйиин сі±і, дьулайа кірі олордо.
Кµнµскэ диэри Мииринэй бухатыырын
«хорсун быґыытын» туґунан ыалдьааччылар
да, µлэґиттэр да бары биллилэр. Киґилэрэ
тугу да быґа-хото саІаран эрэрэ иґиллибэт
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суптурута тµґµілµµр. Эґэтэ ыарыыланна±а
буолуо, міхсірі, хамсыыра сµрдэнэ, эрчимирэ тµґэр, ол сылдьан, тібітµн то±ута баттаан,
ыарыылаахтык хайыта харбаталыыр. ХаІас
илиитэ, ойо±оґо уотунан умайаллар, илиитэ
тугу да билбэт, куІ курдук. Быґа±ынан кµµґэ
баарынан эґэтин ойо±оґун, иґин булкуйталыы сатыыр да, сэниэтэ да эстибитэ сµрдээх
быґыылаах, хотутарын дуу, хотуппатын дуу
билбэт, мээнэ тµґµілµµр эрэ. Эмискэ куйахата уот аґыйа тµґэр, сырдык-хараІа буолбахтыыр, онтон устунан мэй-тэй баран, имбалай тµІ хараІа±а мэлис гынан хаалар...
Тіґі ір сыппыта буолла... £йдінін кэлбитэ... Ханна эрэ сыылла сатыыр, µнµіхтµµр.
Кинини хадьырыйар, µрдµгэр баттаан сытан
охсуолуур, туох да±аны суох курдук, ол эрээри хара±а тугу да кірдірбіт уонна туох эрэ
инчэ±эй саккырыыр. Сордоноон-сордонон
індійін тулатын кірµнэ сатыыр да, тугу
да булан кірбіт, ытыс таґынар ыас хараІа.
«Хайыы µйэ±э тµµн буола охсубут эбит
буолла±а, тугун дібіІій?!» — диэх курдук
санаан аґарар. Онтон, хара±ын туттаары,
илиитин µіґэ ибир гыннарбытыгар туох эрэ
мэґэйдиир, сыстаІныыр, сыыйыллар баарга дылы, ону лаппыйан, кичэйэн кіріірµ,
ійдіібіккі, хаІас то±оно±унан тайанар уонна
уоттуу салыыр µлµгэрдээх ыарыыттан туймаарыйан, уйуттубакка, сууллан тµґэр. Ол тиэрэ
тµґµµтµгэр сирэйигэр ибис-инчэ±эй биллэн
ааспыт. «Туох инчэ±эйэ баар буолла±ай?..»
— диэн сібµлээбэккэ, сирэйигэр сытар туох
эрэ мічікінµ ылан илгээри гыммыта куйахата уот аґыйбыт уонна иэдэґинэн уба±ас
сµµрэрэ биллибит. Онно да±аны эґэ кини
куйахатын саралыы тардыбытын билбэтэх.
Хаан-билик буолбут илиитинэн сирэйигэр
саба тµґэ турар куйахатын тугун да арааран
ійдіібіккі, µіґэ сы±айар, онуоха-а иннигэр кµґµІІµ хагдарыйбыт айыл±а нэлэґийэ
арыллан кістін кэлбит!
Адьыр±а ханна эрэ саґан сытан, µрдµбэр
тµґµі диэн дьааххана саныы-саныы, булчут
куттаммыттыы тулатын кірµммэхтиир. Аттыгар тыатаа±ы баара биллибэт, онно бол±ойон,
ійдіін кірбµтэ — эґэ киниэхэ µрдµгэр саба
тµспµт сириттэн чыІха атын сиргэ тиийэн
кэлэн µнµіхтµµ сытар эбит. Хайа диэки
кэлэн сытарын быґаара, чуолкайдыы барбатах, кыах да суох буолла±а, то±ус сорунан
µнµіхтээн ат буолбут, онтон, сал±алыысал±алыы, аттыгар турар тииттэн тардыґан
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эрээри, хайа эрэ бітіс, киниттэн буолбут
быґылааны сиґилии кэпсэтэн, «ыга тутан»
ыла охсубут. Ону биґиэхэ тиэрдээччинэн
Сунтаар Миисэтэ буолла:
— Гена обургу биир µтµі кµн массыынатынан бултуу бирдьигинэтэн испит, сµрµн
трассаттан биэрэстэ курдугу туораан, кілітµн
хаалларан баран, салгыы сатыы дайбыахтаах
эбит. Карабинын, ботуруонун уонна ійµілээх
µрµксээгин ньохчоччу сµгэн...
— О-ок-сиэ! Бэйэтин до±орун курдук
кэпсээн барда буолбаат! Ити µлµгэрдээх
киґи туох айылаах таґа±аґыгар ньохчойбут
бэйэкэтэй?! — Бµлµµ Бµітµрэ, бэркиґээн,
быґа тµстэ.
— Бээ-рэ, Бµітµір, бу киґини сµгµн
кэпсэтиннэр! — Уус-Алдантан тірµттээх,
хара±а суох Баґылай Микииппэрэп о±онньор
сібµлээбэтэ.
— Ээ, чэ, киґи кэпсээн муІнана
олордо±уна, быґымаІ даа бы-ґы-маІ!..
...Ол гынан а±ыйахта барбахтаабытын
кэннэ, тугу да сэрэхэдийбэккэ истэ±инэ,
таас хайа кµлµгµттэн эмискэ эґэ барыс гына
тµспµт. Киґи соґуйан, сууллан эрэрин эрэ
ійдіін хаалбыт, охторугар саатын маґын
булгу тµґэн кэбиспит. Туохха тµбэспитин
ырыІалаабакка, туруох буолан ігдіІніін
эрдэ±инэ, эґэ дьаардаах айа±ын ы тарчы
атан, салыІынан ыґыахтаммытынан саба
баттаабыт уонна ууга-уокка тµґэрбитинэн,
сиирэ-халты дайбаабытынан барбыт. Аґаран
биэрэн, сыыґа-халты дайбата сылдьан санаан ылбыта — µрµксээгэ, кэдэрги тардан,
кілітµннэрэн кэбиспит эбит. «Хайдах эмэ
гынан µрµксээкпиттэн арахса охсубут киґи!»
— диэн санаа кµлµм гынан ааспыт. Эґэ
айа±ын дьаллаччы аппытынан іссі нэмийэн
µрдµгэр тµґэн эрдэ±инэ, хаІас то±оно±ун
батары биэрээт, тилигирэччи міхсін, уІа
илиитин араара сатыыр тµбµгэр тµспµт.
Эґэтэ то±оно±ун убахтыыра, бµлгµнµн,
ойо±оґун хабыалыыра сµрдэнэн, кµґµІІµ
чараас таІаґынан сылдьар киґини дэгиэ
тыІыра±ынан батарыта харбыыра, сытыы
аґыыларынан ыарыылаахтык хадьырыйталыыра кµµґµрэн испит. Ол сылдьан, дьолго,
уІа илиитэ тілі ыстаммыт да, булчут уІа
іттµгэр куругар иилинэ сылдьар быґа±ын тута
харбыаласпытынан, кірдіібµтµнэн барбыт.
МуІур уґугар быґа±ын син булан, сулбу
тардан ылар да, эґэтин хонно±ун аннынан
94
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туран кэлбит. Ол курдук, ійµн-тійµн булар
быґыынан тура тµспµт, итиэннэ иннин диэки дьµккµк гынна да, эрийэ-буруйа µктээн,
байааттаІныы-байааттаІныы бара турбут. Ол
иґэн, хайдах эрэ олус билэр ба±айы сиригэр
кэтиллэ тµспµккэ дылы буолар: «Да-аа! Отсюда до трассы недалеко, рукой подать...»
— диэн илиитинэн далбаатана-далбаатана
µлµгµнэйбэхтиир, ол «билээ±имсийэ» иґэн,
эмискэ туохтан эрэ иІнэн, баґа атах, ата±а
бас буола, тібітµнэн туохха эрэ ыарыы
лаахтык охсулла-охсулла кµідэллэнэн а±ай
сууллан эрэрэ баара µґµ...
Гена ол сууллуутугар ійµн сµтэрэн, хас
да чаас сытан баран, ійдіні-ійдіні сыыллан,
трасса кытыытыгар тиийэн сытта±ына, билэр
дьоно тµбэґэ тµґэн, суґаллык балыыґа±а
илдьэн, онтон сімілµітµнэн Дьокуускайдатан, тµмµгэр, бу балыыґа±а «дьоруойдуу»
сытар эбит.
Ыарыґахтар кэлин истибиттэрэ, кинилэр
«буула±а кµµстээхтэрэ» кµін кірсµбµт эґэтэ
улахан ілін охтор бааґа-µµтэ суох ата±ын
тэІнээн тыылла сытарын булбуттар. Онон
до±отторо Геналара тыатаа±ыны чахчы кыґыл
илиитинэн бо±утуннарбыт буолуон сіптіі±ір
бигэ эрэллээхтэрин биллэрбиттэр...
Дьэ, итигирдик буолар-буолбат сонуннарынан балыыґа уґун кµнµн кылгатан,
киґи барахсан орто дойдуга кірсір µгµс
моґоллорун, онноо±ор иннэнэн тэґэ кэ
йиллэ, ыарыы муІар хапчыйтара сылдьан,
сі±і-махтайа, истэр-билэр тµгэн эмиэ баар
буолар ба±айыта.
Сэмэйиин, тіґі да µс ый кэриІэ сыттар, ыарыыта ситэ ааспата, ол да буоллар,
син биир балыыґаттан тахсар кµµтµµлээх
кµнэ µµммµтэ. Кµµс, сэниэ диэн букатын
суо±а, хаІас хара±а муус ніІµі кірір курдук тумарыктыйар эрэ, урукку іттµгэр чэмэлгэн курдук ча±ылыччы кірі сылдьыбыт
киґиэхэ — улахан охсуу. Кыната тостубут
кіІµл кітірдµµ, бо±уттан, бохсуллан хаалыы
кини тус оло±ор тирээбитэ. СарсыардааІІы
аґылыгын барбах аґаан баран, хоґугар кэлэн,
кыратык сынньана тµґэн, сытан ылла уонна нэґиилэ салбыІнаан хааман, эмчитигэр
Гордей Ивановичка тиґэх тігµлµн кірдірі
киирдэ.
О±онньоро араас прибордарга сы±арыта
сылдьан уґуннук чинчийэн кірді.
— Сэмэйиин Николаевич, эмтэнииІ са95

наа хоту барда. Хара±ым кірірі мілтіх эІин
диэн куруйа, хомойо сылдьыма, итигирдик
буолуохтаах. ЫарыыІ балысхан, эмтэнииІ
эмиэ онно дьµірэлии олус кµµстээх. ЭмиІ
аны да сыыйа-баайа тар±ыа-дьайыа, кірірµІ
уруккуІ курдук буолар кыа±а суох, ол
эрээри, син арыый а±ай буолуо±а. Билигин дьиэ±эр тахсан, іссі да ыйтан ордук
олоруоІ, икки нэдиэлэ устата укуолгун ыла
сылдьыаІ, онтон салгыы нэдиэлэ±э биирдиитэ бэрэбиэркэлэниэІ. БюллетеІІин саппаппын. Тірдµс ыйыІ туолуута инбэлииккэ
таґаарыы туґунан туруорсуохпут, сіп дуо?
— дии-дии, иннигэр сытар ыраас илииґигэр
тугу эрэ суруйан харылаппытынан барда.
Сэмэйиин «инбэлиит» диэн тылы улаханнык ороґуйа иґиттэ. «Отут алтабыттан
кыаммат-тµгэммэт буолан олоруох муІум
буолуо дуо? Тугун сµрэй?! Хара±ым улаханнык буорайаахтаабыт буолла±а?» — диэн
хараастан, бµппµгµрэн, букатын сабыстан
барда.
Гордей Иванович ыарыґа±ын санаата
міхсµµтµн курдары кірбµттµµ:
— До±оччуок, инбэлииккэ таґаарыыны
бµтэґиктээх бириигэбэр курдук ійдіімі,
ити — ыарыґа±ы доруобуйа±ын аны кичэйэн кірµн диэн сэрэтии, эмтэнии араас
ньыматын кірдііґµнµгэр кыа±ы биэрии.
Дьиэ±эр-уоккар ыктарбат, µпкэ-харчыга
олуйтарбат буоллаххына, киин сирдэринэн
кірдірµнµіххµн, сµбэ-ама ылыаххын син,
— диэн уоскутардыы эттэ. — Эн диагнозкын мин бэйэм да саарбахтаан сылдьабын.
Хайдах эрэ сахалыы булларбыт дуу диибин.
«Татаар тыллаах-таба эппэтин» диэн дьиктилээх уос номо±ун санаан аґарабын уонна
бу ыарыґа±ым сµлµґµннээх тыллаах киґи
иннин быґа хаампыт дуу, тугуй диэн мунаарар буоллум... Хара±ыІ ыалдьар кµнµгэр
тугу гыммыккыный? БаччааІІа диэри ону
дириІник иІэн-тоІон туоґулаґаахтаабатах
эбиппин. Кіннірµ бултуу сылдьыбытым диэбиккин ійдµµбµн, чэ, билигин туох баарынан,
сэґэргээ, — диэн баран о±онньор кытаанахкытаанахтык суптурута кірі олордо.
Сэмэйиин бастаан утаа мух-мах буолбахтаата, онтон сыыйа-баайа туох баарынан
сэґэргээн киирэн барда... Ол эрээри, кини
ійі-санаата кэпсээнигэр буолбакка, кинини
отутуттан эрэ тахсаатын кытта, соґуччу булан,
умса тэбэн бо±утуннарбыт ыар ыарыытыттан
хайдах тілірµйэбин диэн уйул±атын хамна-
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тимнээхнэр, ол чуолкай, — о±онньор суруйбут кумаа±ытын уунна уонна илиитин биэрэн
быраґаайдаста.

тар ыарык-баттык санаа µµйэ-хаайа тутара.
Кэпсээнинэн Гордей Иванович бол±омтотун
тарпата±а чуолкай, ону кини бэйэтэ да±аны
бэркэ билэрэ. О±онньор туох да±аны саІаны,
киґини соґутары булан истибэккэ, туох эрэ
кумаа±ыны эргим-ургум туппахтаабыта буола
олорбута. Сэмэйиин, мµлµ-халы да буоллар,
кэпсээнин тµмµктээтэ, бырааґа син биир
хамсаабакка, тааґыран баран олордо.
Кини туох эмэ диэн тыл ыґыкта илигинэ, хамсаан-имсээн туран баран хаалыа±ын
санаата буолбакка, Сэмэйиин, кіхсµн этиппитэ буола-буола, олорбохтоото. Онтон Гордей Иванович дьикти ба±айытык ачыкытын
µрдµнэн тургутардыы кірбіхтіін ылла уонна
иІиэттэ-иІиэттэ туран кэллэ:
— Сэмэйиин Николаевич, бэрт дьээбэтик, иччилээхтик бултуйбут да, тµґээбит
да эбиккин. Бачча сааспар диэри ыарыґах
бі±інµ эмтээн а±ай биэрбит киґибин
да±аны бу эн ыалдьыыІ олус дьикти. Саба
быра±ан со±ус «герпетический кератит» диэн
диагнозтаабыппыт буолан баран, эмтээтэ±им
иккис ыйыттан ыла ити туруорбут диагнозпар сіпсіспіт тµгэннэрим кібµтэлээн,
ілірµµ буолара дуу диэх курдук эбэтэр букатын да, былыргылар этэллэринэн «сахалыы булларыы», сµлµґµннээх тыллаах таба
дьаІыдыйыыта да буолуон сібµн туґунан
иэрэІ-саараІ санаалар кииртэлиир буолбуттара. КэпсээІІинэн буолла±ына, ити
кµн бултуйууІ да бойум бі±і эбит. Итиннэ ахтыллар Уйбаанабыс эІин курдук хас
булчут иннин куурдубутуІ буолуой?! Чэ,
оттон тугу µгµґµ этиэм баарай? Кытаатан
харыстан! Ити мин суруйбут эмтэрбин кичэйэн туґан уонна дойдугар та±ыстаххына,
бултуур ыырдаргар охсулуннаххына, хайаан
да сиргин-уоккун аґата сылдьар буол диэн
кырдьа±ас киґи быґыытынан сµбэлиибин.
Киґи уонна айыл±а хардарыта дьайсыылара
кµµстээх, бэйэ-бэйэлэриттэн быстыспат си-
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Сэмэйиин кірµдµіргэ тахсан, о±онньор
кабинетын утары истиэнэ±э ыга анньыллан
турар ыскамыайка±а лах гына олоро биэрдэ. Гордей Иванович билигин а±ай эппит
тыллара: «Сахалыы булларыы... Сµлµ-ґµннээх... Сµ-лµ-ґµн-нэ-э-ээх тыллаах таба
дьаІыдыйыыта буолара дуу?.. дуу?.. дуу?..»
— диэн уораґыйан, дуораґыйан чэчэгэйин
чыбыр±аччы кэйэн, ійµн-санаатын туох
эрэ µµйэ-хаайа тутарга дылы буолла. Ыксаан, ырбаахытын уолу гун тілірµтµнэн,
уґуутаамахтаан ылла. Кэнникинэн арыый
а±ай кіхсі кэІээн, холкутаан барыыта аны
хаґан эрэ, оскуола±а сырытта±ына, оонньуу
кірдірбµттэригэр Дьэппириэмэп артыыс,
Кµкµр Уус буолан, ат баґын миинэн олорон, кинээс Бииктэригэр анда±ар биэрэн,
ытыы-соІуу, киґи барахсан µс хос істіі±ір
да ба±арбат, ыар-нµґэр тылларын ыґыкта
иэйэ-куойа олороро кістін кэлэргэ дылы
буолла. Кини: «Бу анда±арбын кэґэр кµннээх
буоллахпына — икки хара±ым чээкэй ілµµ
буолан ууллан то±уннун, икки илиим куІ
садьыалай буолан такыччы таттын!» — диидии, хара±ын уутунан сууна-сууна самнан,
ыараан олороро.
Оо, дьэ, тугун даа сµрэй? Орто дойдуга
икки атахтаах бэйэ-бэйэтигэр туга тиийбэккэ,
итигирдик ыарахан сµлµґµннээх тылы этэн,
бэйэтин уонна атын киґи дьыл±атын быґа
дьаІыдыйан, бо±утуннарара буолуой?! Ама,
оннукка тµбэґэн, тµІнэстибит муІа буолуо
дуо?! Тугун да хобдо±ой? Этэр тыл иччитэ,
илбиґэ илэ-чахчы иэнигийэрэ, киґи барахсан инникитин иІнэри µктµµрэ, ама, баара
буолуо дуо?!
Сэмэйиин санаата тµґэн, сукуллан
олордо...
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Сэргии, сэ¢ээрэ к£р¥ст¥м
Ньурба Маарыттан дьо±ус со±ус бакыаттаах кумаа±ыны туттум. Анал суругун аа±ан
баран, «хайа, бу Валентин хоґоон суруйар
эбит дуу» диэн соґуйа, µірэ санаатым. Урут
бу тµілбэ±э Виссарион Акимов «Хотугу Сулуска» тиийэ, эдэр эрдэ±инэ, ыалдьыттаталаан сылдьыбыта. Онтон бэттэх хоґоонньут
баарын истибэт этим. Арай, дьо±ус дьµґµйµµ,
кэпсээн жанрыгар уратытык эрэннэрэрдии
эІсэн испит Станислав Саввинов ійіібµт,
сыаналаабыт Далана ілµі±µттэн самнан
хаалбыта. Онуоха эбии ыар ыарыы хам ылан
адьас да тохтотто.
Валентин Иванов: «Бу мин, тыа киґи
тэ, уґуга бµппэт µлэм быыґыгар ону-маны
кыралаан суруйар идэлээхпин. Бэйэм µірэ±и
ылбатах киґибин, онон тугу санаабыппын
суруйабын. Суруллубуту бэчээккэ таґаартара
иликпин. Ол хайдах тахсарын да билбэппин.
Ксенофонт Дмитриевич, бу хоґооннорбун,
бука диэн, аа±ан, бэйэІ туох дииргин
иґитиннэриэІ этэ диэн ыытабын», — диэн
ис санаатын сайа±астык салайан ыыппыт.
Ону тµбµгµм-садьыгым да±аны, ыалдьарым
да быыґыгар аахтым.
Эрдэлээн эттэхпинэ — сирбэтим. Бэртэр диэхпин баламат, баґыы буолуо±а. Ол
эрэн, бу хоґооннорго киґи кутун-сµрµн
таарыйар, сµрэ±эр-быарыгар иІэр санааоноо оонньооґуннардаах, уйан уйул±алаах
уонна ураты умсул±аннаах да хоґуйуулар суох

буолбатахтар. Кµнµн-дьылын суруйарыттан
кірдіххі, уран умсул±аІІа ійµн-сµрэ±ин
сµµйтэрбитэ балачча буолбут эбит. Уонна, оло±у, дьону, айыл±аны кірµµлэригэр
тус бэйэтин ійµн-сµрэ±ин ірµкµйµµтµнэн
хоґоон олугунан хоболонор э
 бит.
Тыла-іґі баай, ийэ тыл иґинэн айанныыра биллэ, сэрэйиллэ сылдьар. Туох эрэ
уратылаах уйан, уйа±ас куттаа±а кістіргі,
биллэргэ дылы. Уус-уран хоґуйуу ис хоґоонун
киэбиттэн таґыл±алаан тахсыбыт курдук. Ис
киирбэх олуктар киґиэхэ ылыннарардыы
дьаарыстанан, таІыллан тахсаллар. Тірµт
тыл-іс киэбинэн µірэ-дьµірэ (аллитерация) хоґуйан этиини сібµлµµр эбит. Биир
хоґооІІо барыта «Х» буукубаттан са±аланар
сµµсчэ олугу кірін сі±і санаатым. Киґи
аайы ылбычча табыллыбат таІыы. Соро±ор,
аныгылыы аґара да аґа±ас дьалыґыйыылар
киирэн тахсаллар. Ону мин сіп эбэтэр сыыґа
диэн туора хаґыйартан туттуннум. Автор
аа-дьуо бэйэтэ да сыымайдыа, сыаналыа
буолуо.
Мин санаабар, аа±ааччы да аймах биир
саІа ааты билсэрэ тосту-туора буолуо суо±а.
Биир бэйэм сэргии, сэІээрэ кірµстµм.
Дьарыктаныан сіптііх автор быґыытынан
умсугуйан, бэйэтигэр µрдµк ирдэбили туруорунан салгыы µлэлэґиэн ба±арабын.
Ксенофонт УТКИН-НҐ¤ҐЛГЭН.

Илин
Илинтэн тахсар кµннээх,
Иилээх-са±алаах
Ийэ аан дойдубар
Иннинэн сирэйдээх,
Итии хааннаах,
Илибирэс сµрэхтээх,
Имигэс тыллаах,
Иччилээх санаалаах,
Икки илиилээх,
Иэгэйэр атахтаах
Илэ-бодо µіскµі±µттэн

Иччилээх ітіх туруоран,
Иэримэ эркин оІостон,
Иґит-далбар тэринэн,
Иннигэр аґыырданаары
Иґин туґугар міхсін,
Икки санныгар быра±ынар
Итии таІастанаары
Ийэ айыл±атын кытта
Илин былдьаґан кэллэ.
«Икки уон µйэ» кµрэстэґэн,
Ийэ айыл±а барахсан
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Иннин биэрээхтээн
Илистэ быґыытыйда.
Икки атахтаах бииґэ,
ИІсэтин кыаммакка,
Иґэ олус тотон,
Илбис сэриитинэн
Ииригирэ быґыытыйан
Иэччэ±эр диэри
Итии субайы то±он,
Инчэ±эй эти-сиини
Ибилитэ сынньыґан,
Ийэ айыл±атыгар
Ииги-саа±ы то±он,
Илдьиритэ тэпсэн,
ИІнэри тілкілінµіх,
ИиІІэ киириэх кутталланна.
Истэр кулгаахтаах,
Иннинэн харахтаах!
Иґит-бол±ой, кір-иґит!
Инникини кірµµлэнэн,
Ийэ айыл±алыын
Илин былдьаґан бµтµіххэ,
Иитэ-са±ата суох барар
Иэстэбиллээх буолуо±а...

Устар оргууй санаам
Уот иннигэр олордоххо,
Уоскуйар кутум-сµрµм,
Улугурар этим-сииним...
УоскулаІ санаабын, ардыгар,
Уйгуурдар дуу уотум эбэтэр,
Ґілэґинэн таґааран, дууґабын
Ґіґэттэн іІійтірір дуу...
Кµµгэннии уостубут санаабын
Кµµґµрдэр уотум иччитэ.
Кірдііхтµк умайар тіліммір
Кµідьµйэллэр кіІµл санааларым...
Ураанан уґуурар уот
Умуллубатын тухары
Уоттаах тыыннаах урааІхай
Уостуо-сµтµі суо±а µйэлэргэ!

Дьэргэлгэн
ДьиэрэІкэй µІкµµлээх,
Дьирибиниир кµірэгэйдээх,
Дьээбэлээх о±о сааґым,
Дьор±оот эдэр сылларым,
Дьэлтэйэр дьэтим кэмнэрэ
Дьоруо ат сэлиитинэн
Дьэргэлгэн буолан аастылар.
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Тіріібµт дойдум
Ааттаах айан суолун
Аартыга ааґар сиригэр
Мааны, бастыІ дьоннордоох
Маар біґµілэгэ турар.
Кµнµґµн кµн кµлµгµн кірµнэр,
Кµілэґийэ оонньуур,
Дьикти ыраас уулаах
ДьіІкµµдэ Эбэлээхпит.
Алта хардыы дьэІкирдэрин,
Алмаас туґа диэннэр,
Айыл±атын алдьаппыттарын
Аахсар кыахтара суох буолан:
«АлыстаамаІ...» — диэбиттии
Аргыый уста сыталлар
Маанылаах Мархам барахсан,
Бµтэй Бµлµµ Эбэкэм...

Дьараны-чычааґы тутуґан,
Дьаабы дьаллыкка ылларан,
Дьааттаах ууну ыймахтаан,
Дьэгээрбэни, кµµлэйи батыґан
Дьэллигириэхчэ буоламмын
Дьэбэрэ±э тимирбитим
Дьэргэлгэн курдук ааста.
Дьол тааґын кірдіін,
Дьоґун оло±у олорон,
Дьон кэккэтигэр тахсыахпын
Дьолуом билиэх буолла±а...
Дьµкээбил тµµІІµ оонньуутунуу
Дьикти ыраны тµстээммин
Дьэргэлгэни эккирэтиэм мин...

Уот кµµґэ

Сµгµрµйµµ

Кµлµµкэ тимиринэн
Кµідьµтэн биэрдэххэ,
Кµµгµнµµ тыаґаан
Кµлµбµрµµ умайар оґо±ум...

Сµгµрµйµім сиргэ тиийэ,
Сµµс сыллаах олох
Сµрµн-кутун иІэриммит,
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Сµмэтин сµµрдµбµт
Сµдµ ытык кырдьа±аска...

Хотой тойону харахтааммын,
Ханнык киґи айма±а буоларбын
Хата, дьэ, кµµскэ ійдіітµм,
Ханыылаґа сананным.

Сµгµрµйэбин мин
Сыл аайы тыллар,
Саргыга, кэрэ±э тардыґар,
СаІа олох кэрэґитэ
Сибэккибэр — ньургуґуммар...

Јрµскэ быґылаан
Јрдіі±µтэ этэ.
Јріібµччэ мин
Јлµінэлиир Эбэкэм
Јріґілµµ кума±ар
Јр таалалаан сыппытым.

Сµгµрµйµім эмиэ
Сибигинэйэр уоґунан
Ситэри кыбыстан эппэтэх
Сир симэ±э кыысчаан
Сириэдийэр тапталыгар...

Јтір дуу, ір дуу,
Јндійіммµн кірбµтµм:
Јті±ір тµістээх,
Ј±µллэ±эс бииллээх,
Јрбіх сыыґа да суох
Јрµс кыыґа турара!

Сµгµрµйµім этэ мин
Сордоох муІнаах олохпут
Солбуллубут µйэтэ
Сомо±олуурун туґугар
Сахалыы саІа сал±анарыгар.

Јмµттэн хаалан,
Јтµйэнэн бэрдэрбиттии,
ЈІµргэґинэн кірін,
Јйµм бааллыбыттыы
Јір-ір таалан сыттым.

Хотойу кірдµм
Хоннохтоох со±устук
Хорула±а айаннатан иґэммин,
Ходуґалаах алааспар
Хотой тойон кыылы кірдµм.

Јлµір бэйэм тулуйбата —
Јрбіх сыыґа тыыра барда.
ЈІµргэс буолан, «били»
Јрі тустан тахсыбытын
Јйдіібіккі да хааллым!..

ХаллааІІа харбаґар аарыма
Харыйа тібі лабаатын
Хомуйа тутан ылан
Хорос гына олоро биэрдэ.

Јйдінііхтіін кэлбитим:
ЈІµрµк куйаас охсон,
Јрт тураа±ыныы буспуппун
Јлбіт мэІэ уулаах Эбэкэм
Јрµґµлтэлээх уутугар
Јй киллэрэ тураллара...

Хончойон олорон,
Хонууну µрдµнэн,
Хара тыатын быыґынан
Хаґаайынныы кірір-истэр.
Ханнык сир бырта±а
Хайа диэки айаннаан
Харбыалаґан иґэр диэн
Хайыґан да кірбіті.

Валентин ИВАНОВ.
Ньурба, Маар.

99

сэргэ

Кўрўлгэн - 2010-3

«Суруйааччы буолбуппуттан бэйэм да со¤уйабын...»
Кэрэ олус сэдэх. Оттон «кэрэ айымньы»
диэн ійдібµл — онноо±ор іссі кэмчи. Кэрэнэн
киэркэйбит, кэрэ суолталаммыт, кэрэ тыыннаммыт сонун суруйуу киґи сµрэ±эр сіІін,
уйа туттар уратылаах. Кэрэ хаалар — сµрэххэ!
Кэрэ олохсуйар — сµрэххэ!
«Кэрэ айымньы» эмискэ кµірэс гынар дьикти айылгылаах. Бµтэй Бµлµµ тµгэх
нэґилиэгиттэн урут ханна да биллибэтэх
Сэмэн Маисов диэн аат саха литературатыгар соґуччу киирдэ. Буолаары буолан, роман

курдук бідіІ жанрынан ис кыа±ын, сі±µмэр
талаанын бигэргэттэ. Ол иґин да Сэмэн айар
эйгэтин «кимниин да ханыыласпат, хатыламмат...» диэхпин ба±арбытым. Оннук санаа
«Ийэм кэпсиир...» романын утаппыттыы биир
тыынынан аа±ааппын кытта µіскээбитэ. Оттон
Сэмэни кытта сахалыы сайгыччы сэґэргэґэн
баран, ол «хатыламмат, ханыыласпат» диэн
сыана быспыт тылларым ааптарга бэйэтигэр
эмиэ сыґыаннаахтарын, кини ис кэрэтин ары
йалларын дьэІкэтик ійдіібµтµм.

— Сэмэн, билигин саха дьоно-сэргэтэ
Семён Маисов диэн ааты иґиттэ±инэ, кини
ійµгэр-санаатыгар тута «Ийэм кэпсиир...» уонна «прозаик» диэн ійдібµллэр кітін тµґэллэрэ
буолуо. Оттон ис дьиІэр Семён Маисов
— бу кимий: хантан сыдьааннаа±ый, туох
тірдµлээ±ий-уустаа±ый?
— Мин 1973 сыллаахха Бµлµµ улууґун
Ґґµс Кµµлэтигэр тіріібµтµм. Ийэм Анна
Петровна Бµлµµ Кыргыдайыттан утумнаах,
оттон а±ам Семён Сергеевич тірµт уус Ґґµс
Кµµлэт олохтоо±о.
Биэс саастаахпар тіріібµт дэриэбинэбин, дьиІэр, кыракый учаастак о±ото
буолла±а, «бідіІсµтµµ» диэн ааттаан, олох
суйан олорбут ітіхпµтµттэн µс кістііх
Ґгµлээт нэґилиэгэр сµіґµлµµн-майдыын
бµµс-бµтµннµµ кіґірбµттэрэ. Дьааґыла, о±о
саада диэІІэ тірµт сылдьыбата±ым. Орто
оскуоланы Ґгµлээккэ бµтэрбитим. Туйгуннук
µірэммитим диэн киґиргиир кыа±ым суох,
лоп курдук орто µірэнээччилэр ахсааннарыгар киирсэрим. Мэник-тэник, бэрт бэтиэхэ
майгылаах о±о этим. Уончалаахпар биир кµн,
ийэм ырбаахытын тэллэ±иттэн тутуґа сылдьан
ытыы-ытыы, иннибинэн-кэннибинэн хаама-

хаама, арааґы баллыгырыы-баллыгырыы,
дьиктитик таарымталанан ыалдьыбытым.
Икки-µс сыл курдук улаханнык эрэйдэнэн
турабын. А±ам барахсан Бµлµµ куоратыгар
киллэрэн, хаста да кірдірі сылдьыбыта да,
быраастар тугу да быґаарбатахтара, балыыґа±а
укпуттарыгар кµрээн тахсан турабын. Кэлин
санаатахха, этиэх эппитин кэннэ ійдіітіххі,
«сахалыы» ыалдьа сылдьыбыт эбиппин.
Тимир уонна мас ууґа хос эґэм Маа
йыс о±онньор диэн эбитэ µґµ. Ол онтон
Маайыґаптар диэн араспаанньа µіскээбит.
Биир бэйэм итинник араспаанньалаах киґи
баарын ханна да кірсі, сурах да хоту,
билиІІитэ, истэ иликпин. Били, эппиккэ дылы, Уйбаныап, Сиидэрэп дуу биитэр
Бітµрµіп дуу диэн араспаанньалаа±ым эбитэ
буоллар, ба±ар, хос аат ылынар ыраланыам
эбитэ буолуо.
— «Ийэм кэпсиир...» ромаІІын аахпыт
киґи элбэх о±олоох дьиэ кэргэн мурун бµітэ уола
буоларгын сµрэ±инэн бµтэйдии сэрэйэр ээ...
— Биґиги кытта тіріібµт — сэттиэбит.
Мин — сэттис о±обун. Маны сэргэ іссі µс о±о
«тіннін» турар. Дьэ, кырдьыга да, атаах о±о
этим. Дэлэ±э биэспэр диэри ийэбин эмиэм
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дуо. Мин анныбынан ийэм о±о куоттаран турар, онон хойукка диэри µµттээх буолааччы.
Биир эмит киґи тастан киирэн: «Тыый, бу
бачча улахан уол ийэтин эмэр эбит дуу?!» —
диэтэ±инэ, кыбыстан куотан, саґан хааларбын
ійдµµбµн.
— Бµргэґи хааґахха хаайбаккын. Баардаах
баара хаґан ітін, суруйааччы буолар суолга
µктэннэрбитэй?
— Отуппун туолуохпар, ааґыахпар диэри,
бэл, чороІ со±отох кэпсээнэ, хоґооно суох
киґи этим. Оскуола±а учуутал соруда±ынан
хоґоон, ійтін суруйуу толорбуппун аахсыбатахха... Кэлин, 2004 сылга, университет саха
салаатын кэтэхтэн µірэнэн бµтэрэн кэлэн
баран, ол саас айар µлэнэн дьарыктанан барбытым.
— Романы суруйууІ хайдах са±аламмытай?
Илбиґирэн туран µлэлииргэр ханнык санаа кынаттаабытай?
— 2004 сыл бэс ыйыттан суруйан барбытым. МаІнай хас да кэрчиги, кэпсээн гынан,
хаґыаттарга, сурунаалларга бэчээттэппитим.
Тэрилтэ±э эІин µлэлээбэккэ, анаан, бу туґа
диэн дьарык, сорук оІостон туран айантутан испитим уонна µс аІаар сыл курдук
сыралаґан, тµірт кинигэтин харатын 2008 сыл
тохсунньутугар бµтэрбитим.
Эдэр суруйааччылар республикатаа±ы
XVI сµбэ мунньахтарыгар бастакы кинигэтин
µрµІэр таґааран илдьэ тиийэн кыттыбытым.
ДьиІэ бастакы, иккис кинигэтэ диэн араар
бакка биир кэлим гына суруйан турабын.
Ґс кинигэ буоларын дьэІкэтик билэр этим.
Кэлин аа±ан, сыымайдаан кірін баран, тµірт
кинигэ гыммытым. Ыраас харата, «А4» лиискэ
илиинэн суруллубута, балтараа тыґыынча
кэриІэ сирэй. Ромаммын суруйарбар кµммµнхонукпун аттарынан, сорук оІостон туран,
ірібµлэ суох µлэлээбитим. Айар-тутар кэммэр,
бэл, тіліпµіммµн арааран кэбиґээччибин.
— Саха литературатын историятыгар
прозаиктар айар µлэлэрэ сµрµннээн кэпсээнтэн,
сэґэнтэн силис тардар. Роман — бу проза сис
жанра буолла±а дии. Онуоха Эн сµрэххэр туох
хамсатар кµµс буолбутай?
— Ийэм Анна Петровна — сµрдээх
хомо±ой тыллаах-істііх кэпсээнньит,
сэґэнньит бэрдэ киґи. Кыра бэдик эрдэхпиттэн ийэм барахсан кµн эгэлгэ кэпсээннэрин,
сэґэннэрин иґиттим ини, истибэтим ини. Ол
тірµіт буолла±а. Урут мэлдьи санааччыбын ээ:
«Ийэм ити айылаах эрэйдээх-кыґал±алаах,
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эмиэ да дьоллоох-соргулаах оло±ун туґунан
эттээх со±ус кэпсээн дуу, кыаллар буолла±ына,
іссі сэґэн дуу суруйбут киґи баар ини, абалаах», — диэн.
Итинник тэґитэ кэйдэрии миигин мэлдьи аймыыра, утуйар уубун уйгуурдан ірµµтµн
µµйэ-хаайа тутара, бэл, эрэйдиирэ да диэтэхпинэ туох да омуна, дарбатыыта суо±а буолуо.
Кэлин, романым тµірт кинигэтин харатын
суруйан бµтэрэн баран, санныбыттан букатын сµµнэ сµгэґэр тµспµтµн курдук сананан
сылдьабын.
— Эдэр суруйааччылар республикатаа±ы
сµбэ мунньахтарыгар киэІник биґирэммитиІ,
улахан суруйааччыларбыт айымньыгар µрдµк
сыанабылы биэрбиттэрэ. Олоххор оннук
µтµікэн тµгэннэр тосхойоллорун сµрэххинэн
биттэнэр µгэстээххин дуо?
— Айымньыларынан аа±ан, ытыктыыр
суруйааччыларым ромаммын µрдµктµк сыаналаабыттарыгар испэр µірэбин эрэ. Ытык дьон
ыллыктаах тыллара-істірі, сµбэлэрэ-амалара,
онно эбии сыыґабын-ал±аспын, итэ±эспинбыґа±аспын ыйан-кэрдэн биэрэллэрэ кµµспэр
кµµс эрэ эбэр. Бэйэ иннигэр іссі ордук улахан
сорук, ирдэбил µіскµµр.
— Эн «µрµІ хоґоон» ніІµі тиэрдэр
гражданскай лирикаІ — эмиэ бэрт бэлиэ,
аа±ааччыны умсугутар. Тус бэйэІ «прозаикпын»
эбэтэр «поэппын» дэнэ±ин дуу? Эйиэхэ ордук
хайата чугаґый?
— Быґаччы этэн кэбиґиим дуу: прозаны
ордоробун. Ол хайа эмит санаа ірµкµйµµтµттэн,
иэйии киирбиччэ биир эмит хоґоону «ньамахтаат» да, поэппын дэнэн тµіґµ тоІсунуу —
сиэргэ баппат быґыы.
— Оччо±о поэзияІ тірді туохханый?
Хомо±ой хоґоон хомуґуна диэн тугун-ханныгын
хаґан ійдіібµккµнµй?
— Хоґоону биирдэ эмит, санаам сай
±аныан ба±арда±ына эбэтэр сµргэм кіті
±µлµннэ±инэ, суруйарга холонобун. Кырдьыгы
эттэххэ, хоґоону букатын соторутааІІа диэри
сэІээрээччим, аа±ааччым суох. Билигин да
хоґоон кинигэтин сырса сылдьан атыылаґаатыылаґа µлµґµйэн туран аа±ар дьон ахсааныгар тірµт киирбэт киґибин. Инникитин
да ол «ураты айылгылаах» дьон кэккэлэрин
хаІатыґарым саарбах.
— Кэрэхсэбиллээх хоґоонноруІ строкаларын быыґыгар: «Орто дойдуга тірііммµн,
ама, уолунан кырдьыам дуо?.. Ама, оннук
тілкілііх айыллыбыт муІум дуо?..» — диэн
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тыллары аа±абыт. Итинтэн да сэдиптээн,
мин Эйигин сµрэ±ин сипсиэринэн оло±ун суол
талаан, тулатын сырдатынан сылдьар киґи
быґыытынан сыаналыыбын. Аа±ааччыІ иннигэр бµµс-бµтµннµµ арыллартан арыт саллыбаккын дуо?
— Хоґоон кинигэтэ тахсарыгар диэн
ис хоґооннорунан биэс тµґµмэххэ наар
даан («Айыл±а абылаІа», «Булчут иэйиитэ»,
«Таптал... Таптал эрэ...», «Сайа±ас санаалар»,
«Санаа сайдыыта»), барыта балтараа сµµсчэ
хоґоону ыытан турабын. Ол онтон сыымайдаан, «ҐрµІ іІ» диэн ааттаан, кинигэ
таґаарбыттар этэ.
«Туоххаґыйыы» хоґоону аа±ан баран:
«Итинник хоґоону киґи бар дьон дьµµлµгэр
таґаарбат куолута», — диэн «сµбэлээччилэр»
бааллара. Оттон «УлуутумсуйумаІ!..» хоґоону
аа±ан баран, бэйэтигэр чугастык ылынан
«іґµргэммит» кырдьа±ас кытта кістµбµтэ, аны
мунньахха «мі±µллµбµт» биир «эдэр муІнаах»
аа±ан баран: «Олус бэрт хоґоон, хата, наґаа
уоскуйдум», — диэн этэн турар.
Туох да диэбит иґин, ким туох
кыґал±алаа±ынан буолла±а... Испэр сонньуйабын эрэ. Сµбэ мунньахха, араас тэрээґиІІэ,
киэґэлэргэ сылдьан, сонун дьоннуун билсэр,
кэпсэтэр, санаа µллэстэр туґаттан атыны
а±албат. Киґи µгµґµ, элбэ±и билэр-кірір.
— Саха литературата ірµс синньиисинньии кэтириирин курдук... Ханнык кэрдиис
кэми ордук долгуйа ылына±ыный?
— Сэбиэскэй кэм са±ана биґиги бідіІ
прозаиктарбыт дьон-сэргэ биґирэбилин ылбыт улахан айымньыларын суруйбут кэмнэрэ
— литературабыт уґулуччу сайдыбыт сыллара. БилиІІи эдэр суруйааччыларга ол ытык
дьоммут айан-тутан хаалларбыт айымньылара
бигэ тирэх буолалларын, ама, хайа «эдэр»
билиниэ суо±ай.
— Эйиэхэ «мин суруйааччыбын» диэн санаа
о±о эрдэххиттэн иитиэхтэммит курдук дуу
эбэтэр сыыйа-баайа µіскээн эрэр дуу?
— Мин бэйэбин кіннірµ суруйар дьарыктаах киґибин эрэ дэниэхпин сіп. Суруйааччы диэн тус бэйэбэр наґаа улахан ійдібµл.
Бµлµµ ыґыытыыр тµгэ±эр олорон, суруйааччылары хаґан харахтыам, кірµім баарай?
Суруйааччы буолан хаалбыппыттан бэйэм да
соґуйабын ээ.
Дьокуускайга кэтэхтэн µірэнэ сылдьан,
биирдэ эмит «тыыннаах» суруйааччыны
тµбэґэ кірдіхпµнэ испэр: «Оо, суруйааччы,

били, кини... Мин кини кинигэтин аахпытым...» — дии-дии, тулабар баары таґыччы
умнан, сµгµрµйэ кірін, ботугуруу турар киґи
этим буолла±а.
— Суруйааччы омугун иннигэр сµІкэн
эппиэтинэґи сµгэр. Эн омугуІ иннигэр ытык
аналыІ тугуй?
— Хас биирдии киґи бу Орто дойдуга
сиэрдээхтик олох олороро — ытык анала.
Туох-хайдах ис хоґоонноох оло±у олоруу
тус бэйэттэн быґаччы тутулуктаах. Оттон
суруйар дьарыктаах киґи норуотун оло±ундьаґа±ын, ійµн-санаатын уратытын сурук
гынан суоллаан µйэтитэрэ — ол эмиэ ытык
аналы толоруу.
— Тыл, туох-ханнык иннинэ, суруйааччы таґымын тыыннаах туоґута. Эн тылга
сыґыаныІ хайда±ый?
— Тыл-іс сыыґа-халты туттуллара ардыгар ханна барыай. Ол эрээри, ону кіннірµµ,
айымньыны нарылааґын, кыладытыы — суруйарга холонор киґи бэйэтигэр биир сµрµн
ирдэбилэ.
— Суруйааччы эрэ барыта ураты,
киґиттэн чыІха атын буоларга дьулуґар ээ...
— Бу диэн чопчу арааран этэр кыах суох.
Ону аа±ааччы, туораттан кірір харах хаґан
ба±арар кыра±ы буоларыныы, ордук арааран
эрдэ±э.
— Саха литературатыгар ыччаттар,
до±отторбут, санааларын ууран, илиилэрин араарбакка айа-тута сылдьаллара олус
µчµгэй! СаІа кілµінэ суруйааччылартан кими
чорбото±унуй, ким талааныгар сµгµрµйэ±иний?
— Ангелина Шадринова-Суоґааны
хоґооннорун олус сібµлµµбµн. Букатын
кимиэхэ да маарыннаабат, бэлиэ суоллаахиистээх хоґоонньут. Онуоха эбиитин айым
ньытын аа±ааччыга сатаан тиэрдэр ураты
уус саІалаа±ын сі±ібµн эрэ. Икки дьо±ур
тэІинэн бэриллэрэ — сэдэх кістµµ. Хоґоону
истээччигэ сатаан тиэрдэр курдук тыыннаан,
дэгэттээн аахпат аата ынчыктыы, ыІырана
турар диэн сатаммат быґыы. Буолаары буолан,
туора киґи айымньытын. Оттон прозаиктартан Константин Эверстов уґулуччу турар.
Кини µлэ±э-хамнаска µтµрµйтэрэн, улахан
айар дьо±урун бары іІµн-дьµґµнµн ситэри
арыйан, бар дьонугар іссі да ситэ тиэрдэ илик
дии саныыбын.
— Аныгы кэм литературатыгар ханнык
тиэмэ, эйгэ сурулла илик курдугуй?
— Таарыллыбатах тиэмэ диэн хара
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баґаам. Ону ким аа±ан ситиэ баарай. Бэйэм
ба±ам диэн эдэрдэр айар µлэнэн идэтийэн,
µлэ-хамнас оІостон туран, туппут илиилэрин
араарбакка, ыґыктыбакка дьарыктаналлара
эбитэ буоллар. Ол туґуттан быґаччы ійібµл
баар буолуохтаах. Оччо±уна эрэ таарыллыбатах
тиэмэлэр таарылланнар, саІаттан саІа, сонун
айымньылар сурулланнар литературабыт эйгэтэ кэІээн иґиэх этэ. Сурук µлэтэ диэн наґаа
сылаалаах, илистиилээх дьарык. Билигин киґи
аІаардас сµрэ±ин ба±атынан эрэ айар, суруйар
кэмэ кэлэн турар.
— Оттон ханнык жанр ситэ тэнийэ
илигий?
— Биллэн турар, драматургия. Итиннэ
«эдэрдэр» анаан, идэтийэн ылсаллара буол
лар. Улуу поэт Бµітµр Тобуруокап этэн
турар ээ: «Поэт — хоґоон айыахтаах, прозаик — кэпсээн, сэґэн суруйуохтаах», — диэн.
Драматургия±а эмиэ, анаан, дьарык, сорук
оІостон туран µлэлэґэр саІа суруйааччылар
тахсаллара эбитэ буоллар, литературабыт ити
саамай уустук жанра инникитин сайдыах этэ.
Литература бары жанрыгар барытыгар дэгиттэр суруйааччы сэдэх, µгµстэргэ кыаллыбат
да суол.
— Биґиги кэммит суруйааччыта дьонсэргэ оло±ор сабыдыаллыыр кыа±а намтаата
диэххэ сіп дуу, µрдээн иґэргэ дылы дуу?
— Наґаа элбэх хойгур тыллаах-істііх,
тиэмэлээх, иитэр-µірэтэр іттµнэн туох да
суолтата суох кинигэ сиэри таґынан элбээтэ, µксэ омук содур кинигэтэ. Ким баай,
халыІ харчылаах, киэІ билсиилээх тугу
ба±арар бэчээттэтэр µйэтэ кэлэн турар. Ол
кини айымньытын таґыма хайдах да буоллун. Киоскалары, кинигэ ма±аґыыннарын
кір: кµн араас килэйбит-халыйбыт тастаах,
эІин-эгэлгэ дьэрэкээн іІнііх ойуулаах
тµірэтэ ілірсµµ-іґірсµµ, уорсуу, бэйэ-бэйэни
сидьиІник сиэґии, кыдыйсыы, эр-ойох, баай
былдьаґыытын эрэ туґунан олус да салгымтыалаах (хаґан да µлэлээн умса тінні-тµґэ
сылдьалларын киґи кірбіт ээ), ис хоґоонноох
кинигэ биир кэм хайыр курдук тардыллан
турар. Эдэр, о±о дьон итини кірі, аа±а сылдьан, туох ійгі-санаа±а иитиллэрин дьиксинэ,
дьаархана сэрэйиэххэ эрэ сіп.
ДьиІнээх, µрдµк таґымнаах литература
диэн букатын атын буолла±а. Элбэхтэн а±ыйах
холобур: Михаил Шолохов, Виктор Астафьев,
Валентин Распутин, Анатолий Иванов уонна
бэйэбититтэн Анемподист Софронов, Ни-

колай Неустроев, Кµндэ, Амма Аччыгыйа,
Суорун Омоллоон, Далан, Софрон Данилов
курдук суруйааччылар айымньыларын киґи
тіґіті да аахпытын иґин хаґан да салгыбат.
Хата, тіттірµтµн хас аахта±ыІ аайытын,
саІаттан саІа µтµікэн санаалар ійгі-санаа±а
са±ылланнар, кµµскэр кµµс эбиллэн иґэргэ
дылы...
— Итиннэ да±атан, киинэ туґунан этиэІ
дуо?
— Киинэлэрбит дьыл±алара син биир
кинигэлэр киэннэрин кэриэтэ. Билигин киґи
улаханнык сэІээрэ, долгуйа кірір киинэтэ
сэдэхтик уґуллар буолла. Урукку, сэбиэскэй
кэм са±анаа±ы киинэлэр иитэр-µірэтэр
іттµнэн хайдахтаах курдук µрдµк таґымнаах,
µлэ±э, µірэххэ ірµкµтэр, кµіртµµр µрдµк ірі
кµµрµµлээх этилэрий! Холобурдуур хаґан
ба±арар итэ±этиилээх буолар ба±айыта, онон
нуучча улуу киинэ устааччыларын киинэлэриттэн бэрт а±ыйа±ы ыллахха: «Весна на
Заречной улице», «Девчата», «Поднятая целина», «Тихий Дон» (С. Герасимов устуута),
«Приходите завтра», «Ссора в Лукашах», «Высота», онтон да атын µтµікэннээх уус-уран
киинэлэри киґи тіґі да кірбµтµн иґин хаґан
да салгыбат.
Киинэни холбооккун, сонно тута
оччотоо±у кэм наґаа ыраас, ахтыл±аннаах,
чіл салгына тута саба кууґан ылара, ама, кими
долгуппат, дьоллообот буолуой... Ол буолар
— дьиІнээх киинэ искусствота, дьиІнээх
литература диэн. Итинник киинэлэр, кинигэлэр киґи киґи быґыытынан чіл буоларыгар
кімілірі, суолталара — сµІкэннээхэй улахан.
Билигин тыа сирин ураты оло±ун-дьаґа±ын
туґунан киинэни устубат да буоллулар. То±о
диэтэххэ, ону билээччи кэмчитэ бэрт. Тыаттан тахсыбыт улахан дьо±урдаах эдэр киинэ
устааччы суох. Ким утуму салгыай?..
— Биллиилээх американскай суруйааччы
Хемингуэй: «Писатель, если он настоящий
писатель, каждый день должен прикасаться к
вечности или ощущать, что она проходит мимо
него», — диэбиттээх. Сібµлэґэ±ин дуо?
— Аан дойду дьонун-сэргэтин ытыктабылын ылбыт суруйааччы ити бэргэн этиитин
иґиттэххэ, киґи барахсан оло±о хайдахтаах
курдук кылгаґын уонна судургутун ійдіін,
тута санааІ самнарга дылы гынар. Ол эрээри,
іскітµн эн итини чахчы µтµі, чіл ійгµнэнсанаа±ынан толору ійдµµр буоллаххына, икки
атахтаах бу Орто дойдуга ааґар ыалдьыт, хонор
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хоноґо кэриэтэ омур±аннаан ааґарын уратытык білµґµіктээн ылынар эбит буоллаххына
— олох олоруу ордук кµµскэ сыаналанар.
Хас кµІІµн халтайга ыыппакка, атаар
бакка — мэлдьитин туґалаахха, µйэлээ±и айар
га эрэ анаабыт киґи диэн санаа µµйэ-хаайа
тутар. Арааґа, ити буолуохтаах Хемингуэй
этиитин киґиэхэ дьайар ураты кµµґэ. Ол
гынан баран, туох барыта икки ірµттээх диэбиттии, «бµппµт пессимист» дьон ити этиигэ
холоонноох санааны атыннык ылынан, киґи
диэн муІура суох кэмІэ тэІнээтэххэ —
туох да буолбатах, барыта суола суох сµтэр,
симэлийэр диэн ійдібµлтэн киґи аймах
историятын тиэрэ эргитэр сидьиІтэн сидьиІ
дьайыылары кытта оІоруохтарын сіп. Били,
сарсын бµтэґик тыґыынча кµнэ µµнэр диэбиттэригэр, дьон киґилии кэмэлдьилэрин,
майгыларын сµтэрэн кыыллыйбыттарын
туґунан киинэ курдук...
— Киин сиргэ, куоракка, уонна, кырыы
сиргэ арыыланан, тыа сиригэр олорор суру
йааччылар туох эрэ атылыы, туох эрэ ураты
ірµттэрдээххит буолуо, бука... Ол туґунан,
арааґа, толкуйдаан эрдэ±иІ...
— Киин сиргэ, куоракка, бардахпына,
тірµт тэґийбэппин. Кутум-сµрµм букатын
тохтообот. Бэл, Бµлµµ куоратыгар киирдэхпинэ, тіґі кыалларынан сорукпун µмµрµтэ,
бµтэрэ охсон, тµргэнник ітіхпµн быспыт
киґи диэн биир кэм ол мучумаана. Куоракка
бардахпына, туох да омуна суох, били Суорун
Омоллоон «Бэйэтэ эмтиэкэ» кэпсээнигэр баар
Макаар о±онньорго дылы, бэйэм эйгэбиттэн
тахсан, букатын дµі-даа буолан хаалабын.
Дьэ, ол оннугар алааспар, ітіхпір
чугаґаан истэ±им аайы ійµм-санаам, дьэ, тобуллан, дьэІкэрэн, букатын да саІаны, сонуну айыах-тутуох санаалар µµйэ-хаайа тутаннар,
атын а±айдык бала±аным хал±анын тэлэйэр
урааІхай буолла±ым. Киґи да кµлэр...
Куоракка, ити айылаах дьалхааннаах эйгэ
±э, олорон, хайдах сахалыы тыыннаах айымньыны айыахха сібµн биир бэйэм сатаан санаабаппын. Сааґырбыт, кырдьа±ас іттµлэрэ, ба±ар,
буоллуннар да±аны. Тіґітµн да иґин, кинилэр,
µксµлэрэ, о±о саастара тыа сиригэр ааста±а.
Тыа сирин оло±ун-дьаґа±ын билэр, тыа сирин
ураты уґуу тыынын кэрэтин сµрэхтэригэрбыардарыгар иІэриммит дьон буоллахтара.
Ол µтµі ійдібµл ійдірµгэр-санааларыгар
сµппэттии сіІмµтэ айар µлэлэригэр тіґµµ кµµс
буолара саарба±а суох.

Оттон куоракка тіріібµт, билиІІи
ити айылаах араас омук бэйэтигэр баппатах мікµтµн а±алан тар±аппыт, ыспыт,
бырта±ырдыбыт сиригэр иитиллибит, улаап
пыт о±о муІнаах хантан кэлэн, сахалыы сайдам санааланыа баарай. Эгэ кэлэн, тіріібµт
тылын-іґµн сµмэтин, норуотун култууратын
билиэ, литературатын аа±ыа дуо? £скітµн
сіптііх, кµттµіннээх µлэ ыытыллыбата±ына,
инники іттµгэр иэдээммит, быстыыбыт,
омук быґыытынан эстиибит тірді итиннэ
буолуо...
— Арай: «Суруйааччы буолуу µтµі уонна
мікµ ірµттэрин биир-биир эт эрэ», — диэн
туоґуластыннар, оччо±о туох диэн хоруйдуоІ
этэй?
— Сурук µлэтинэн, айар алыбынан дьарыктаныы, ордук ромаІІа ылсар буоллахха,
ол киґиттэн сµрдээх улахан хара µлэни,
сыраны-сылбаны эрэйэр. Киґи элбэхтик
эрэйдэнэр, ій-санаа ытыл±аныгар ылларар.
ТолкуйуІ, санааІ эрэ барыта суруйа, айа
сылдьар айымньыІ туґунан буолар. Били,
эппиккэ дылы, киґи барыта «кіІµл-босхо»
кіті-дайа сылдьыа±а, арай эн эрэ утуйар уугун
умнан, тµµннэри суруксуттаан «муІнаныаІ».
Ол эрээри, сыралаах µлэІ тµмµктэннэ±инэ,
син тугу эмэни бооччойдум, саІаны, сонуну
эттим-тыынным ээ диэн санаа ону барытын
умуннарар.
Оттон мікµ ірµтэ диэІІэ тугу этиэххэ
сібі эбитэ буолла... Урут сэбиэт былааґа
туругуран турарын са±ана суруйааччы айбыт
айымньытыгар сіптііх тілібµр (гонорар)
тілінірі, суруйааччылар айар дьиэлэрэ диэн
баара, ба±алаах литературнай институкка
µірэнэрэ улахан уустуга суо±а. Билигин киґи
аІаардас сµрэ±ин ба±атынан эрэ айар µлэ±э
ылсар. Босхо бэчээттэннэххинэ, «улуу» µірµµ.
Гонорар диэн баар эбит да буолла±ына, ол —
эн хас эмэ сылы быґа сыраласпыт сыралаах
µлэ±эр тірµт ханан да дьµірэтэ суох тілібµр.
Суруйа аччы эмиэ аґыыр айахтаах,
таІнар саннылаах, ыалдьар-сµтэр кэмигэр
эмтэнэр эттээх-сииннээх киґи буолла±а. Дьэ,
ити кэннэ ирдии сылдьыІ — сонун романнары, сэґэннэри, саІаттан саІа айымньылары.
Киґи барыта суруйарыгар, айарыгар µтµі
усулуобуйалаах буолбат. Тыыннаах буолар
туґуттан µрµІ кµнµн тэрилтэ µлэтигэр барыыр
киґи хаґан кэлэн хоннохтоохтук айар-тутар?
Онон, биир тылынан эттэххэ, суруйааччы
µлэтэ материальнай іттµнэн тірµт, букатын,
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сыаналаммат µйэтэ кэлэн турар. Ити барыта
— олохпут бµгµІІµ таґыма мілті±µттэн...
— Эн олоххор университеппыт иґинэн баар
аан дойдуга суос-со±отох саха филологиятын
уонна култууратын факультетыгар уґуйуллууІ
ханнык ійдібµллэри хаалларбытый? Олус
ытыктыыр дьонум Гаврил Филиппов, Баґылай
Бырдьахаанап, Варвара Окорокова, Валентина
Семёнова курдук учуонайдарга µірэнииІ суру
йааччы буолуугар олук уурбута буолуо дуо?
— Саха салаатыгар µірэнии суруйар
дьарыктаах киґиэхэ туґаттан атыны а±албата
биллэр. Ол аІаардас сурук бэлиэтин сатаан
туруорарга, тылы таба суруйууга эрэ кімітµн
ааґан, атын да іттµгэр µтµітэ µгµс буолла±а.
«Кэпсээн суруйуохпун ба±арабын да, сурук
бэлиэтин билбэппин...» — диэбит дьону мин
хаста да истэн турабын. Биллиилээх учуонайдар тылларын-істірµн истии, сылтан сыл
сонуну, саІаны билии, ити айылаах элбэх
тургутар µлэлэри толоруу, курсовой µлэлэри
суруйуу, дипломнай µлэ — ама, хайдах
умнуллубат суолу-ииґи, ійдібµлµ хаалларбат
буолуохтарай?
Ханна эмит сылдьан: «Мин саха салаатын
бµтэрбитим», — диир киґини иґиттэххинэ,
хайа эрэ чугас уруугун, аймаххын, биир ілµµгэ
сылдьыбыт киґигин кірсµбµт курдук сµргэІ
кіті±µллэн сэгэс гына тµґэ±ин...
— Саха омук саргылаах сарсыІІытын
туґунан санаабат суруйааччы диэн суо±а
буолуо. Білµґµіктµµр, ыраа±ы анаарар дьо±ур
Эйиэхэ иІпитин сµрэхпинэн бигээн-билгэлээн
билэбин...
— Хас биирдии суруйар дьарыктаах
киґи, туох-ханнык иннинэ, бэйэтин норуотун
оло±ун-дьаґа±ын, ійµн-санаатын уратытын
сиґилии, ымпыктаан-чымпыктаан ойуулуу
сатыыр. Хаґан эмит айымньыІ тылбааґын
хайа эмит омук киґитэ аахта±ына, «сахалар
бу курдук олохтоох-дьаґахтаах, култууралаах,
µґµйээннэрдээх, кэпсээннэрдээх эбиттэр
ээ» диэн сэІээрдэ±инэ — ол буолуо этэ бэйэ
омугун иннигэр ытык иэґи толоруу.
Материальнай баай диэн бэрдин бэрт
эрээри, син биир хаґан эрэ сµтµі, симэлийиэ
турда±а. Оттон ій-санаа уратыта суруллан кинигэ буолла±ына — саха саІалаах, икки атахтаах баарын тухары ааккын, норуотуІ аатын
сура±ырда сылдьыа±а. Онтон ордук µйэлээх,
кэскиллээх, ама, туох баар буолуой?
— Глобализация муІутуу сайдыбыт кэмигэр саха омуга ханнык суолу солоон, туохха
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тайанан, µйэлээх олохпут отуорун оІостуох
чинчилээхпитий?
— Улуу киґибит £ксікµлээх £ліксій
ыйбытын, эппитин-тыыммытын хоту
дьаґаннахпытына эрэ омук быґыытынан ордуохпут. Омук билэрин билэн, омук сатыырын
сатаан...
Омук сатыырын сатаабыппыт, билэрин
билбиппит иґин, бэйэбит туспа тыллаахістііх урааІхайдар буоларбытын умнуо
суохтаахпыт. Билигин, саха салаатын, тірµт
култуура факультетын бµтэрбиттэр эрэ тылбыт
туґа диэн сµµрэр-кітір курдуктар. ДьиІинэн,
хайа да µірэх салаатын бµтэрбит, бэйэтин
сахабын дэнэр хайа да идэлээх киґи тыл-іс
туґугар мэлдьи кыґана, ыалдьа сылдьыахтаах
этэ. Ол биґиэхэ то±о эрэ кыаллыбат.
— Саха народнай поэта Наталья Харлампьева дириІ ис хоґоонноох этиилэрин ірµµтµн
бол±ойон истэр µгэстээхпин. Наталья Ивановна
биирдэ: «Киґи — дьикти айыл±алаах. Кинини
сирэйэ-хара±а суох эмискэ кыа±а суоххун, ійі
суоххун эбэтэр дьаґала суоххун диэн µі±эр
биитэр буруйдуур буоллахтарына, син уйунар.
Міккµґэр, дакаастыы сатыыр, іґµргэннэр да
инникитин кірµнэр, тардынар. Оттон киґини
омугунан кириэтиир, намтатар тµгэннэригэр,
кини букатын ійі кітір. То±о диэтэххэ, омугунан µі±µµ киґи сиргэ турар тирэ±ин тиэрэ
тэбэр, оло±ун оІкулун алдьатарга туґуланар,
былыргытын, аныгытын, кэлэр кэскилин барытын туора сотор», — диэбиттээх.
— Ґрдµк култууралаах, ійдііх-санаалаах
киґи, хаґан да омугунан намтатан, дьону
µіхпэт ба±айыта. Онон оннук киґи этиитин,
тылын-іґµн истэ да барыллыа суохтаах. Хата,
ол µі±эр киґини бэйэтин омугун ійдііхтірі
ыар дьµµлµнэн буруйдуур кµннэрэ хаґан эрэ
син биир µµнµі. «Итэ±эс» ійдііх-санаалаах
дьон тылын бэйэ±э чугастык ылынан самнар, кэхтэр тірµт сыыґа. Ол — эмиэ бэйэ
мілті±µн, сатаан кімµскэммэтин туоґута.
Аахсар да буоллахха, кэм «миинэ барар» дьону
кытта міккµґµллµіхтээх, кырдьыгы таґаарына
сатаныллыахтаах.
Биґиги тылбыт баайынан, ойуулуурдьµґµннµµр тылынан-іґµнэн, туттуллар араас
кµн эгэлгэ дэгэтинэн аан дойду хайа да омугун
тылыттан туох да итэ±эґэ суох. Сир µрдµгэр
хайа омук тыла баґылыыра сыччах биир сµрµн
суолтан тутулуктаах. Ол — омук ахсааныттан.
Судургутук холобурдаатахха, биґиги, сахалар,
арай биир миллиард ахсааннаах буолуох, ан-
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гличаннар µс сµµс эрэ тыґыынча буоллуннар.
Оччо±о хайа тыл баґылыыр, кіґµлµµр суолтаны ылыа этэй? Биллэн турар, саха тыла!
Урут, то±ус уонус сыллар саІаларыгар,
биллиилээх тюрколог Николай Климович
Антонов о±онньорго µірэнэн турардаахпын.
Кини: «Ахсаан іттµнэн эбилиннэхпитинэ эрэ, тылбыт тыыннаах буолуо, норуот
быґыытынан ордуохпут», — диэн санаатын
сайа этэн турар...
— Улуу Александр Пушкин алыптаах,
ураты аптаах-хомуґуннаах тылларыгар мэлдьитин эргиллэ турабын... Кини: «Кыґаныма
хай±алга, куттаныма µі±µµттэн, аахсыма
акаары дьоннуун», — диэн бэргэн строкалардаах. Оттон Эн биир хоґооІІор: «Миигин,
ба±ар, ійдііміІ, орто дьоннор, эґиги», — диэн
туоххаґыйыы, тууйуллуу иэйиилэрэ таґаарбыт
тыллара бааллар...
— Х о ґ о о ІІ о н а ґ а а ч э п ч э к и т и к
сыґыаннаґар, онон-манан, элэІ-сэлэІ элэгэлдьитэн аахпыта буолаат, «оннук эбит, маннык эбит» диэн µрдµттэн саба быра±ан сыана
быґар дьон баар буолар. Оттон айымньы ис
дьиІэ туоххатын, хайа санааттан-онооттон
хоґоон суруллубутун ырыта, сыныйа да барбаттар. Ґлэ-хамнас, булт-алт, кірдііх-нардаах
дьэІкэ ис хоґоонноох хоґооннорго сыґыан
туґа — туспа.
Оттон киґи уустук санаатын ытыл±анын
эгэлгэтин тылынан эридьиэстээн этиитэ
арыт-ардыгар тута ійдімміт суол. Букатын
да ійдµі суохха сіп. Дэлэ±э да: «Проза —
барыларыгар, поэзия — бэйэ±э», — диэхтэрэ
дуо? Алампа Софронов «Тµµл дуу, илэ дуу?»
хоґооно маннык быґаарыылаах эбит: «Тугу
да толкуйдаабакка олорон эмискэ суруйбутум.
Кэнники бу µрµІэр таґаарарбар аа±ан кірін
баран, туох санааттан бу курдук суруйбуппун
бэйэм да кыайан быґаарбатым. Туох толкуйтан суруйбутум эбитэ буолла... Бу сыылкабыттан быыґанан, дойдубар тіннµім дии
санаабыт санаам долгуна таарыйда±а буолуо
ээ», — диэбит.
— XXI µйэ суруйааччылара XX µйэ айар
куттаахтарыттан уратылара туох буолуой?
— Урут «соцреализм» да «соцреализм»
диэн, тоІсо±ой хаппыт маґы дьаныґан
тоІсуйарын кэриэтэ, биир кэм салгыахха
диэри хатылаа да хатылаа, санат да санат буолаллара. Билигин онно холоотоххо, кэм кіІµл
кэм кэллэ±э... Ол эрээри, букатын кіІµл хаґан
да буолуо суо±а. Урут таарыллыбатах, кэпсэм-

мэтэх, туора харахтаах кірбітµнэн, хапта±ай
кулгаахтаах истибэтинэн чып кистэлэІІэ
сыппыт тиэмэлэр арыллан, суруллан дьонсэргэ билиитигэр, аа±ааччыга тиийэн эрдэхтэрэ. Ити — биир сµрµн ураты.
— Историческай ромаІІа ылсыаххын
ба±арбаккын дуо?
— «Ийэм кэпсиир...» роман хайа эрэ
іттµнэн историческай айымньыга киирсиэн
сіп курдук этэ дии саныыбын. Биитэр кыргыс
µйэтин са±анаа±ы эрэ кэм онно хапсар дуу...
Ал±аґым буолуо, ба±ар. Киґи билбэтэ диэн
кэмэ суох буолла±а...
Киччим санаабын кыратык быктардахха,
бэйэм олорор кэмим, бµгµІІµ кэм туґунан,
аныгы тиэмэ±э айымньы суруйбут киґи диэн
ба±а санаалаахпын. Биир биллэр суруйааччы
эппитигэр дылы, бµгµІІµ кэми бµгµІІµ
кэм киґититтэн ордук ким ситэри сыныйан
билиэй? Кэм-кэрдии ааґан истэ±ин аайытын
ол эмиэ кэм кэрэґитэ буолуо турда±а. Хайа
да айымньы биир ордук сыанабыла онно
сытта±а.
— Айымньыларгын тылбаастатар ыра
санаалааххын истибитим. БилиІІи кэмІэ
хардарыта тылбаастаґыы, кырдьыга, уустук,
дэбигис кыаллыбат...
— Тылбаастатыы олус уустук, ыллаылбычча, дэбигис кыаллыбат суол. Респуб
ликабытыгар баар улахан тылбаасчыттар
— тарбахха баттанар дьон. Кинилэр мэлдьи
тылбаастыы сылдьар µлэлэрдээхтэр, мэлдьи
иллэІэ суохтар.
Икки т ылы тэІинэн дэгиттэрдик
баґылааґын — киґи аайы кыаллыбат суол.
Буолаары-буолан, уус-уран тылбаас. Тылбаас
диэн олус сылаалаах µлэ, тілібµрэ да ботуччу.
Ону уйунар µлэлээх-хамнастаах, утары уунар
µптээх а±ыйах. Саха Республикатын Правительствота, Духуобунаска уонна култуура±а
министиэристибэтэ тылбаас боппуруоґугар
бол±омтотун быґаччы уурда±ына, µп-харчы
кірµлµннэ±инэ эрэ ити іттµгэр кµттµіннээх
хамсааґын тахсыан сіп. Тіґітµн да иґин,
уус-уран айымньы туспа тыллаах-істііх,
култууралаах норуот быґыытынан уратыбытын кірдірір, омук омугу кытта ситимнэґэр,
алтыґар далаґатын биир тутаах тирэ±э,
µктэлэ буолла±а. АІаардас ити да иґин тылбааска кімі эрэйиллэрэ ирдэниллэр. Ол баа
буолбата±а буолуо.
— Байанайдаах булчут, айгыр-силик
айыл±а о±ото — бу Эйиэхэ сыґыаннаах тыллар.
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Айыл±а ханнык кµµстэригэр, быґата, туохха
итэ±эйэ±иний?
— Булка-алка букатын кыра эрдэхпиттэн
сыстыбытым. А±абынан эґэм Сергей Макарович Маисов САССР чемпион булчута этэ.
А±ам инитэ Реворий Сергеевич уонна кытта
тіріібµт убайым Сергей — олохторун тухары
хара тыаны баппыт идэтийбит булчуттар.
Аба±аларым, таайдарым, убайдарым, инилэрим бары да булчут, сылгыґыт, отчут-масчыт
— тыа сирин µлэтин ханныгын да баґылаабыт
дьон.
Булка такайбыт киґибинэн, биллэн турар,
а±ам Семён Сергеевич буолар. Туґа±ы, чаар
кааны хайдах иитэргэ, сохсону охсорго кини
µірэппитэ. Билигин сохсону, бэл, улахан да
дьонтон сатаан табан иитэрэ ахсааннаах ини.
Эгэ кэлэн, айа тэрил ымпыгын-чымпыгын
билээччи кэлиэ дуо. Ити курдук тµІ былыргы
бултуур µірµйэхтэрбит ээр-сэмээр умнулуннар
умнуллан иґиэх муІнара буолла±а.
Оло±ун бµтµннµµтµн булт соноругар анаабыт кырдьа±ас булчуту кытта
биир µµтээІІэ сытан, кини сэґэнинсэппэнин, оло±у анаарар ураты толкуйун
истии, кітір-сµµрэр, кыыл-сµіл айылгытын
ымпыктаан-чымпыктаан сиґилии билии, аар
кырдьа±астан айыл±а барахсан ахсаабат дьикти кистэлэІнэрин арыйыы — билиІІи кэмІэ
сэдэх тиксэр дьоло. ДьиІнээх булчут диэн
айыл±аны араІаччылааччы, кини баайындуолун харыстааччы, хаІатыґааччы буолуох
таах. АІаардастыы апчарыйар эрэ туґугар
айыл±а±а тахсыы, тыынар-тыыннаа±ы сиэри
таґынан кыдыйыы, ілірµµ-іґірµµ диэн
саха булчутун ійµгэр ханан да дьµірэлэспэт
быґыы. Ийэ айыл±а±а, орто баайыылаах
кіннірµ киґи анаарбатынан, билбэтинэн,
сµдµ кµµстэр диэннэр чахчы бааллар. Онно
итэ±эйэбин.
— Отут сэттэ сааскын туоллуІ. Суруйааччы киґи, чопчу эдэр эр киґи, ыал буолара, чахчы да, судургу буолар туґа суох. Айар куттаах
эрдьигэни ійµµр-ійдµµр кэрэ куо, аґа±астык
билиннэхпинэ, сэдэх. Ыал буолар туґунан санаалар µµйэ-хаайа туталлар дуо?
— Хайа чіл ійдііх-санаалаах киґи ыал
буолуон ба±арбата±а баарай. Холоонноох до±ор
булунан о±о тірітµµ, уруу тэнитии ытык анал
буолла±а. Ол эрэн, Дьыл±а, Ыйаах, ОІоґуу
диэн баар быґыылаах. Ол торумун хайа саныыргынан, таптыыргынан уларытар мэлдьи
кыаллыбат кытаанах суол буолла±а...
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— Хоґоонноргор со±отохсуйуу туґунан
наар ахта±ын. Со±отохсуйууну мындырдык
кірµµІ кэрэ кистэлэІнээх эбээт...
— Со±отохсуйуу диэн киґи санаатын
сыымайданар, сааґыланар, толкуйдуур кэмэ.
БµгµІІµ кµІІэ тугу гыммыккыттан са±алаан,
оло±ум инники іттµгэр туох кµттµіннээ±и
оІоруохпунуй диэн санаа±а тиийэ. Быґаччы
эттэххэ, бэйэ бодотун тардынар кэм. Ол эрээри, мэлдьи со±отохсуйуу сэрэхтээх, муІура
биллибэт ии кэриэтэ эргийэн кэлэ турар санаа
ытыл±анын уйбакка самнар, кэхтэр, ілірбыстар диэн уустук буолбатах. Со±отохсуйуу
диэн эмп кэриэтэ.
— «Соро±ор кµлэрим — мин сору кірірµм,
ардыгар ытыырым — мин дьоллонор туругум»,
— диэбиттээххин. Эн дьоллоохпун дэнэргэр
ханнык ійдібµллэри кµндµргэтэ±иний?
— Дьол диэн тугун киґи быґаччы биир тылынан маннык диэн эппэтэ биллэр. Тус бэйэм
санаабар дьол диэн киґи киґи быґыытынан
чіл туруктаныыта, айгыр-силик айбыт
айыл±абыт барахсан араІаччылааґынынан
киґи ис дьиІэ ырааґа, сырдыга — ол буолла±а.
Бэйэтин бэйэтэ ытыктаммат киґи кими ытыктыай. Санаа чэпчэкититтэн, ырааґыттан ордук
дьол туох да суох.
— Эн билигин бибилэтиэкэринэн µлэлиигин.
Кµннэтэ саІаттан саІа кинигэлэри аа±ар буо
луохтааххын. Олус киэІ билии суруйааччыга
мэґэйдиэн сіп дуо?
— Бибилэтиэкэрдиирим айар µлэнэн дьарыктанарбар тірµт мэґэйдээбэт. Оскуолабыт
а±ыйах о±олоох, аныгы о±о кімпµйµµтэртэн
ордон, кинигэни µлµґµйэн туран аахпат буолан турар. Аа±ара — аа±ар, аахпата — аахпат.
Аны оскуолабыт бибилэтиэкэтэ туспа дьиэ±эуокка баар. Онон, ба±ар, ордук кыґыІІы
бытар±ан тымныыларга тіттірµ-таары чуучугуруулларын ыарыр±аталлара да буолуо. Оттон сиэри таґынан «олус киэІ билии» диэн
баарын, дьэ, билбэтим.
— «Олох сіллµбэт ситимэ» диэн ійдібµл
суруйааччыга тугунан сыґыарылларый, ханнык
тосхоллорунан сабыдыаллыырый?
— Олох сіллµбэт ситимэ диэн, киэІник
ійдіітіххі, олох бэйэтэ бµттµµнэ ааттанан
эрдэ±э. Ол ситим эн суруйааччыгын, эн атын
идэлээх киґигин диэн, бука, араарбата буолуо. Оттон ис дьиІэр киирэн илдьиритиґэн,
бырыынчыктаан бардахха, наґаа уґун, олус
салгымтыалаах, муІура биллибэт куолулааґын
тахсыан сіп. Олох аата — олох!
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да биир кэм дьонобут, бары да биир кілµінэ
суруйааччыларабыт эбээт.
— Бары да ураты суоллаах-иистээх айар
куттаах дьон. Кинилэрдиин кірсін билсиикірсµµ — айар µлэ±э ылсыбытым биир µтµі
тµмµгэ. Республика ыччатын инники кµінµгэр
сылдьан, тіріібµт тылларын туруулаґан
кімµскэґэр, литературнай да, литературнайа
да суох араас тэрээґиннэри тэрийсэр, онно
мэлдьи кіхтііхтµк кыттан санааларын сайа
этэр-тыынар сэргэх до±оттордоммуппуттан
µірэбин, кинилэринэн киэн туттабын.
— РоманыІ бэчээттэниэ±иттэн айар
эйгэ±э µгµстµк сырыттыІ, тумулук туттар
суруйааччыларбытын кытта сирэй кірµстµІ,
билистиІ. Ханнык ытык дьоммут ыллыктаах
тыла-іґі эйигин сирдээн иґэрий?
— Романым бастакы кинигэтэ бэчээт
тэниэ±иттэн Дьокуускайга баара суо±а иккитэ
бара сырыттым, ону да «уот ылар кэриэтэ».
Айар µлэ±э ірµкµтээччинэн биґиги классик
суруйааччыларбыт айан хаалларбыт хаґан да
у±араабат, уостубат тыыннаах µтµікэннээх
айымньылара буолаллар. Эт киґи элэйэрэ, сылааргыыра, сылайара ханна барыай,
оччо±о улуу дьоммут айымньыларын ылан
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— Бэйэтин кэмин ійдімміт поэтынан
сµрэхтэммит Варвара Потапова:
Тугу эрэ суохтуур курдукпун...
Тугу? Бэйэм да билбэппин.
Арай, хаґан эрэ булбуппун
Сµтэрбиттии, тэґийбэппин...
— диэбит сырдык санньыар аргыстаах тыллара долгутар, уйадытар аналлаахтар. Эйиэхэ
эмиэ итинник иэйии киирээччи дуо? То±о олоххо
туохпутун эрэ сµтэрбит, энчирэппит курдук
санаабыт баґыйара буолуой?
— Итинник санаа-оноо ытыл±ана поэт
тан, поэта суохтан тутулуга суох кэмиттэн
кэмигэр, арааґата, хас биирдиибитин µµйэхаайа тутар буолуохтаах. Киґи Дьыл±а Хаан
ыйаа±ынан кэмнэнэн анаммыт оло±ун устата
мэлдьи туохха эмит дьулуґар, билбэтэхкірбітіх саІаттан саІа са±ахтарыгар талаґар.
Санаа айманыыта — муІура суох. Ол — олох
ирдэбилэ. Киґи ірµµ бэйэтин «кимин»
кірдінір. Оттон ол — олох илэ бэйэтэ.
— Эдэр поэттар Гаврил Андросов, Яна
Байгожаева, Елизавета Мигалкина, Ангелина Васильева, Александра Попова, Рустам
Каженкин-Арчы Уола, Жанна Леонтьева тус
тарынан хоммут уоскун хоІнордоххуна... Бары
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аахтарбын эрэ кµµспэр кµµс, сэниэбэр сэниэ
эбиллэн кµіртэнэн, айыах-тутуох санаанан хат
кµідьµйэн кэлэбин... Ити буолла±а — уус-уран
айымньы ілбіт-сµппэт, µйэлэри уІуордуур
быґаччы, ураты дьайыыта.
— Эн тулуурдаах дьон кэккэтигэр киирсэр
инигин?
— Тулуура, дьаныара суох киґи айар µлэ±э
ылсыбата±а ордук. Тулуура суох киґи хаґан
µлэтин тиґэ±эр ситэри тиэрдэн тµмµктµій?
— Киґи Орто туруу бараан дойдуга
олорорун тухары µірэнэр. Олох мындырдарын
иІэрбит дьоІІунан кимнээ±и ааттыыгыный?
— Кµн кµбэй ийэбин уонна айбыт ытык
а±абын.
— Эн µІэр Айыылардааххын дуо?
— Сµгµрµйэбин — Айгыр-силик Ийэ
Айыл±абар...
— Илэ сылдьар кµнµскµІ, тµµІІµ
тµµллэриІ, санааларыІ силбэґэн, хоґулаґан,
«µс олохтоохпун» дэтэр аналлаахтар эбит. «Ґс
олохтоох» буолартан сылайбатыІ, сал±ыбатыІ
дуо?
— Киґи оло±ун µс гыммыттан биирин
утуйан атаарара — биллэр суол. Тµµл тµґээбэт
киґи диэн суох. Ити кэннэ суолта уурбакка
буол эрэ. Оттон санаа уонна кµннээ±и тµбµк
бэйэ-бэйэлэрин кытта быстыспат ситимнээхтэрин сэргэ, тус-туспа араІа±а арахсалларын,
ама, ким мэлдьэґиэй?
— Эн харахтарыІ хайдах эрэ эмиэ да
о±олуу ыраастар, эмиэ да курус сыдьаайдаахтар... Сіпкі тойоннуубун дуо? ХарахтарыІ
уонна майгыІ дьµірэлэґэр ірµттэрин сэгэттэххинэ...
— «Харах — киґи дууґатын сиэркилэтэ» дииллэр. Ис эйгэІ хайда±ын тас дьµґµн
ситэрэн биэриэн сіп эрээри, итилэр ардыгар
бэйэ-бэйэлэригэр тірµт маарыннаспат буолуохтарын эмиэ сіп.
— О±о сааґыІ биґигэр — Бµлµµ улуу
ґун Ґгµлээт нэґилиэгэр — чуумпутук, айыл
±а тэтиминэн олоро±ун. Ахтыл±аннаах Ґґµс
КµµлэтиІ Эйигин угуйан, умсугутан, угуттаан
эрдэ±э... Киин сиргэ букатын таласпаккын
быґыылаах дуу?..
— Мин биэс сааспыттан Ґгµлээт
нэґилиэгэр олоробун. Биґикпин ыйаабыт тіріібµт ітіхпір, Ґґµс Кµµлэппэр

ахтыл±аммын таґаара мэлдьи кэлэ-бара сылдьабын. Дойдум барахсан — тыытыллыбатах
чіл айыл±алаах, бэйэтин айылгытынан чэчирии турар ураты тыыннаах сирдээх-уоттаах
дойду. Кини уйул±аны хамсатан, дьол хара±ын
уутун таґаарар хатыламмат кэрэ айыл±атын
бары илбиргэґин-салбыр±аґын хаґан ситэри
аттаран ойуулуом, хоґуйуом баарай?
Киин сиргэ букатын таласпаппын. Киин
сир, мин тус бэйэм санаабар, тµстэммит тірµт
айылгыттан тахсыы, бэйэІ эйгэ±иттэн тэйии,
кэхтии, быстыы, эстии, буомуруу диэн тыллары кытта дьµірэлэґэр. «Ба±а ба±атыгар, чоху
чохутугар» диэбиккэ дылы, тыа сирин киґитэ
тыатыгар олоруохтаах.
— Уґун міккµіргэ кырдьык сµтэр, симэлийэр, тутахсыйар. Міккµґэргин тіґі
сібµлµµгµнµй? Холобура, Саха сиригэр суруйааччыларбыт икки сойуустаахтарын хайдах
кірі±µнµй?
— «Минньигэстик», сиэрдээхтик міккµґэр диэн бэрт буолла±а. Киґи
міккµіртэн туґанара µгµс. Оттон икки со
йуус туґунан куолулуур кыах суох. Дьыала ис
дьиІин билбэтим-кірбітµм да бэрт. Хайа да
сойууска дьон-сэргэ биґирэбилин, ытыктабылын ылбыт улахан суруйааччылардаахпыт.
— Арай саха литературатын сµґµі±µн
чиІник тµстээбит £ксікµлээх £ліксійµ кытта сэґэргэґэр кыах бэриллэрэ буоллар, киниттэн
туох туґунан ыйытыаІ, тугу кэпсиэІ, тугу
сµбэлэттэриэІ этэй?
— Оннук тµгэн тосхойоро эбитэ буоллар,
былыргыттан быйылгыга эмискэ тµспµт киґи
буолла±а, онон аныгыны тугу эргитиэхпитий,
уруккуну, ааспыты токкоолоґон ирэ-хоро
сэґэргэґиэм этэ. Оттон «анараа дойдуттан»
бµгµІІµ олохпутун анаара сылдьар киґи эбит
буолла±ына, атах тэпсэн олорон кэпсэтии
эйгэтэ эбии кэІиирэ биллэр.
— Сэмэн, олоххор барыта былаан бы
ґыытынан барыан ба±ара±ын дуу, соґуччу,
эмискэччи уларыйыылар тосхойуохтарын
ыралана±ын дуу?
— Дьыл±ам тугу тосхойорунан буолла±а...
Ол эрээри, киґи оло±о бэйэтиттэн быґаччы
тутулуктаа±ын эмиэ умнуо суохха. Дьыл±аны,
сипсийэр тылын-іґµн, ійдіін истиэххэ!
Николай КРИВОШАПКИН.
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Ю. ПЕРФИЛЬЕВ

Тыраахтардар... абырахтар... чэйдэр...
Биир кістµµлээх оонньуу

Кўрўлгэн - 2010-3

Кістµµ аІаара аґыыр хос, аІаара —
утуйар хос. Остуолга о±онньор чэйдии олорор, тµннµк аттыгар эмээхсин телефонунан
кэпсэтэ турар. Утуйар хоско ким эрэ суор±ан
анныгар кіппіллін сытар. Эркин чаґыта а±ыс
чаас буолан эрэрин кірдірір.
Эмээхсин (телефону уурар). Сэмэн
хайыы µйэ ойбоІІо киирбит µґµ. (Тµннµккэ
іІійін туран этэр.) Хата, биир тыраахтардара бу ааста...
О±онньор. Бартыбыаллаах дуо?
Эмээхсин. Ээ, ол Сэмэн ойбоІІо тугун
бартыбыалай, эмиэ да±аны... Ама да бартыбыалламмытын иґин...
О±онньор. Тыраахтары этэбин ээ!
Эмээхсин. Болокобуусалаах.
О±онньор. Оо, дьэ! «Болокобуусалаах»
буолан?! Баа±а! Баа±а ойо±оґугар дуу, кэннигэр дуу диэн ыйытабын ээ.
Эмээхсин. Баа±а эрэ, туо±а... (Олоппоско
кэлэн олорор). Улахан тыраахтар, кіліґіті
суох.
О±онньор. Улахан тыраахтардар эмиэ
араастар ээ. Кэннигэр баахтаах буолла±ына
— сµгэґэрдээх, оттон ойо±оґугар буолла±ына
— бартыбыаллаах диэн буолар, ійдіін кэбис
аныгыскыгар. Итигэннэ «болокобуусалаах»
эІин диэн сахабыт тылын алдьаппат куолу
— состоруулаах эбэтэр состоруктаах диир
пахай дуо?!
Эмээхсин. Оннук эрэ, хайдах эрэ...
Чэ, ээх, µчµгэй, ійдіітµм. Хата, бэйэІ
хонтуора±а бараргын умнумаар.
О±онньор. Оо, дьэ, барыам-барыам ээ.
Арыый эрдэ буолбатах дуо?
Тас ааны тоІсуйаллар.

Эмээхсин. Хайа, киммит бачча эрдэ
ойон кэллэ±эй? Киир! Киир!
Ыксаабыт кірµІнээх эр киґи киирэн
кэлэр.
Киирбит киґи. Ґтµі сарсыарданан, ыалларым! Хайа, Андрей турда дуо?
О±онньор. Ээ, Куола уол эбит дуу. Дорообо, аас бу диэки, олоппос бу баар. Туох
ыксалай?
Эмээхсин. Суох, суох, тура илик. Хантан
турар?.. Бэ±эґээ били бу сайын туппут дьиэлэрин малааґыныгар сылдьыбыта. Онтуктарын
ыІырыыларыгар, киэргэтэн, «чэйдээґин»
диэн суруйбут этилэр да±аны, ханнык эрэ
атын «чэйи» испиттэр быґыылаах... То±о
эрэ тµµн аан дьиэ±э кµлсµµ-салсыы бі±і этэ.
Оттон онно эн суох этиІ дуо?
Коля. Суох буолла±а дии... (Кулук-халык
туттар.) Дьэ, матарбыттар... Ол аата бµгµн
µлэтигэр тахсыбат буолла±а дуу?..
О±онньор. Сарсын барар. Куола, хата,
сонуІІун кэпсии таарыйа биґигини кытта
чэйдэс. Эмээхсин, ыл, били чэйгиттэн баґан
а±ал эрэ.
Эмээхсин. «Чэйгиттэн» буолан... Эн
«чэйиІ» дии, миэнэ буолбатах.
Коля. Хайа, ол чэйгитин хайдах дуу,
хантан дуу баґар буоллугут? Дьикти буолаарай...
Эмээхсин. Дьэ, тµбэлтэ диэтэ±иІ! Ити
о±онньор µµттээх солууру уґаат µрдµгэр
уураары гыммыта, хаппа±а тµірэ баран,
µµппµт барыта уґаакка курулаан хаалла. Ону
то±уохпут дуо? Хата, уґааппыт уута а±ыйах
буолан биэрдэ. О±онньорбунуун мунньах
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таан, кипэтиинньигинэн оргутан баран, бу
иґэ сырыттахпыт.
О±онньор. Коля, ыл, кэл, а±ыйата тµс.
Коля. Итинник дьикти чэйи хаґан,
ханна иґиэм баарай! Эбиэккэ Андрейга
киирэ сылдьыам, наадалаахпын. Дьэ, онно
оІостон чэйдии кэлиэм. Хата, бµтэрэн
кэбиґээйэххитий. (Кµлэр.) Оттон билигин
ыксыы сылдьабын. Хата, соло о±онньору,
а±абын, ыытыам. Сіп дуо? Чэ, кµнµскµгэ
диэри. (Тахсар. О±онньордоох эмээхсин чэйдэрин сыпсырыта хаалаллар.)
О±онньор. Чэйбит амтана син буотта?
Иирээкилэр диэбэтэ ини? Кыратык сабааркалаан баран оргуппакка, ээ?
Эмээхсин. Оннук буолбакка... Аныгыс
кыгар булгуччу оннук гынаар... «Чэйбит»
диэбит буола-буола...
Солуурдаах эдэр дьахтар киирэн кэлэр.
Тас таІаґын устар.
О±онньор. Дуунньа, чэйбит... ээ-э, чэй
аатырбыт. Били иирэрэ буолуо диэбиппит,
саараама да±аны, туох да суох!
Дуня. Бу киґи тура илик дуу?.. Јндірµµс,
Јндірµµс, тур эрэ. Хотонтон киирэн баран
утуйаар. Сатаатар, бэ±эґээттэн быґа хотон
уотун оІор диибин дии. (Хос диэки ааґар.)
Истэ±ин дуо? Хата, киниэхэ сылтах кістірі
бэрт дии — хас нэдиэлэ кэриэтэ аатын
умнуор диэри аґыырыгар. Ыл, тур. (Кэргэнин
илгиэлиир.) Јссі таІастыын сыппыт буолабуола. Билигин муустаах уу а±алыам. Дьэ,
турума эрэ... (Ботугуруу-ботугуруу, хостон
тахсан барар уонна остуолга кыттыґар.
Онуоха Андрей тібітµн туттубутунан
оронуттан аа-дьуо індійін олорунар уонна
илиитинэн орон аннын харбыалыыр, онтон
іІійін кірір, ол кэннэ сыттыгын кіті±ін,
эмиэ кураана±ы сууралыыр. Устунан тугу эрэ
ійдµµ сатыырдыы, ыскаап таґыгар тиийэн,
муннугу хасыґар. Эмискэ, туо±у эрэ тµґэрэн,
тыас бі±ітµн таґаарар.)
Дуня. Бу киґи тугу то±у тµґэрдэ! (Хос
ко баар буола тµґэр.) Тугу итиннэ сµтэрэн
хаґыспытынан бардыІ?
Андрей. Ээ... били... Туох этэй?.. Билибили, ээ... пааспарбын кірдµµбµн. Бэйэм
пааспарбын кірдµі суохтаах µґµбµн дуо?
Эмээхсиним, инник диэри гына±ын дуу,
хайдах дуу?
Дуня. Пааспардаах буола-буола. Уонна,
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арба, тураат, ол туохха пааспарданныІ, аа?
Ханна, кимІэ кµрээри гынныІ дуу?!
Андрей. Оттон бэйэІ эппитиІ дии...
БэйэІ эппитиІ...
Дуня. Тугу эппиппиний?
Андрей. Оттон ааккын умнубуккун
диэбитиІ буолбат дуо?..
Дуня. Ону?
Андрей. Оо, дьэ, хайдах ійдіібіккµн?
Аатын умнубут киґи тугу гынарый? Аатын
билэ сатыыр! Ону хантан билэр? Паас-парыт-та-ан! Ол иґин пааспарбын кірдµµр
буолла±ым дии.
Дуня. Чэ, эІин араас буолума-хайаама.
Син биир итэ±эйбэппин. Билэбин, тугу
кірдµµргµн. Ханна хаалларбытын да ійдіібіт
уонна іссі...
Андрей. Ол аата эйиэхэ баар дуо? (Дунятын диэки ааттаспыттыы, сіхпµттµµ кірір.)
Барахсаным барыны бары харайа-дьаґайа
сылдьар ээ! Оннук буолла±ына, биир-икки
µрµµмкэтэ, сордообокко, а±алыый, Дуня!
Эмээхсиним эрэйдээх, о±онньоргун быыґаа
эрэ, абырахтаа...
Дуня (кµлэ-кµлэ). СонуІ сиэбин абырахтан, хата, ол ордук буолуо±а. БытыылкаІ
ыйааґынын уйбакка кітµрµ барбыт. Дьэ,
мин соруйан да тигиэм суо±а. Бытыылкатын тастын диэн тигиэм баарай... (Хостон
тахсар.)
Андрей. Оо, ол аата сиэппэр хаалларан
кэбиспит муІнаах эбиппин дии! Дьэ, сор
диэ... (Аґыыр хос диэки хаґыытыыр.) Дуня!
Пахай! Инник диэмэ! Дьон туох диэй! Бу
киґи кэргэнэ мілтіх дьахтар эбит диэхтэрэ дии... куґа±ан хаґаайка диэхтэрэ дии...
Эн оннук буотаххын билбэттэр буо... Ол
иґин, чэ, бэйэм да±аны... Дуня! Оттон сиэп
пин абырахтаатахпына... ээ, тиктэхпинэ,
о±онньоргун «абырахтыаІ» дуо?.. (Кэтэґэ
тµґэн баран, илиитинэн сапсыйар.) Ээ, чэ,
бµттэхпит дии, «абырахтанан»... (Оронугар
тіттірµ сытынан баран, аґыыр хоско баар
дьон иґиттиннэр диэбиттии, оІосто-оІосто,
µіґэ тыынар.) ¤ыык-ґуу! ¤ыык-ґуу!.. Оо,
дьэ, турар кыах суох, суох... ба±а баар да,
сытарбар эрэ тиийэбин... Били µнµрµµІІµ
киинэ±э эппиттэринии, дубина курдук...
Дуня. У-уу, туран абыраама. Хата, тібіІ
ордук кµµскэ ыалдьаарай...
Эмээхсин. Оннук, оннук. СалгыІІа
тахсан сэргэхсийиэІ этэ, хата.
Андрей. ¤ыык-ґуу... Уо, ол уґунун

к££ч££н
ньии!.. Оттон бэрт кыраны тэп гын да±аны,
чэмэлгэн буолуо тµґэ±ин ээт!.. Быдан тµргэн,
нуорма±а киирэр кэмиІ отой кылгаан тахсар...
Дуня остуоллаахтарга холбоґор. Сотору
буолаат, «ээ, арба!» диэбиттии, сімµйэтин
чочос гыннарар уонна, остуолга бµк тµґээт,
о±онньордоох эмээхсиІІэ тугу эрэ сибигинэйэр.
Истээччилэр тібілірі тоІхоІнуур эрэ. Дуня,
остуолтан туран, эмиэ хоско барар.
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Дуня (эйэ±эс µлµгэрдик). Јндірµµс,
Јндірµµс, індіірµс гын эрэ... (Эмискэ ыллаан
тэґэ барар) Турбина-а, ля-ля-ля, турбина-а,
ля-ля-ля...
Андрей. Эс! Тугун бэрдэй! О±онньоргун
ырыанан албыннаан туруораары гына±ын дуу,
хайдах дуу? Суох, турбаппын-хайаабаппын —
кыах суох, кыах суох...
Дуня (аны ламбада±а уонна индийскэйгэ
майгынныырдык µІкµµлээн барар). Турбина-а,
ля-ля-ля, турбина-а, ля-ля-ля... Кіннірµ
µІкµµлµµр санаа кэллэ! ҐІкµµлµі суохтаахпын дуо? О-онньорум инник диэри гына-ын
дуу, хайдах ду-уу? Онноо-ор эн «чэйдиигин»
дии. Турбина-а, ля-ля-ля, турбина-а, ля-ляля...
Эмээхсин. Хайыы, ити кыыс эмиэ туох
буолла?!
О±онньор. Тыый, аны «ырыаґыппы
тынан-µІкµµґµппµтµнэн» аатыраары гынныбыт буолбаат?!
Андрей. Туох акаары ырыатай! Јссі
µІкµµлµµр! Дуня, туох буоллуІ бу? Наґаа
µлэлээн, ньиэрбэ±эр о±устараары гыммыккын дуу, хайдах дуу? Кэбис, чэ. Туруохха
дуу... Дуня, оттон тугун эмиэ «турбинатай»?

Эт эрэ. Уонна µІкµµІ аата туох диэний?
Дуня. Турбина-а, ля-ля-ля, турбина-а,
ля-ля-ля... турдаххына этиэм. Оттон µІкµµм
аата «Баунти» диэн. Рекламаттан µірэппитим.
Турбина-а, ля-ля-ля, турбина-а, ля-ля-ля...
(ҐІкµµлµµ-µІкµµлµµ, хостон тахсан барар.)
Андрей (эр-биир таапачыкатын кэтэр,
ырбаахытын устар). Дьэ, муокас да буолар
эбит. (Кэтэ±ин тарбанар.) Муустаах уутун
умнан кэбиспит дии... (Хоґуттан тахсар.
Онуоха Дунята кµлбµтµнэн утары кірсір, іссі
да µІкµµлµіх курдук илиилэрин хамсаталыыр.)
Бээрэ, Дуня. Ити «турбина±ын» быґаар эрэ,
турдум дии.
Дуня (кµлэ-кµлэ). Турбина дуо? Турбина диэн «тур дубина» диэни кылгатан
этии. ЈйдіітµІ дуо, Турбина-а. Бар, хата,
хотоІІор та±ыс, сµіґµлэргин аґат —
маІыраґа а±ай тураллара буолуо. (Андрей
таІна туран, баґын илгистэн баран, илиитинэн сапсыйан эрэ кэбиґэр.)
Андрей. Оо, дьэ, кырдьык да, дубина,
ээ, турбина эбиппин! Мин, чахчы, дьиІнээх
турбинабын ээ. Кіріір эрэ, сип-сибилигин
хотоммут уота булгуччу умайыа±а! (Ґтµлµгµн
ылан, таґырдьа тахсар.)
Эмээхсин (мэтэччи туттан µчµгэмсийэµчµгэмсийэ). О-онньо-ор, аны, мин эйиэхэ
µІкµµлээн кірдірібµн дуо, «Состорук»
диэни?..
О±онньор (хап-сабар ойон туран,
µтµлµгµн µрдµгэр тµґэр). Кээс-кээс. Мин
бардым. Кµн ыраатта. (Тахсар.)
Эмээхсиннээх Дуня (ыллыыллар).
Турбина-а, ля-ля-ля, турбина-а, ля-ля-ля..
Быыс.
Нам.
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Николай ЛИНДИН

Харсыы
Чинэкиит Эбэ±э былыр Былгый диэн
киґи аатыран-суолуран олорбута баара.
Сэттэ уоллаах, Кыыс Харах диэн кыыстаах,
Бі±і Боппуодьа диэн эмиэ бэйэтин курдук
кµтµр кµµстээх-кµдэхтээх инилээх. Улахан
баай дьон.
Арай, Саалтаан диэн орто уолларыгар Орто Бµлµµттэн кыыс кэпсэтэн
сµгµннэрэр кµннэрэ µµммµт. Ол этиэхтэн кэрэ дьµґµннээх кыыґы биир улахан
ойуун уолугар ыйыттара сатаабытын кыыс
а±ата, сулууну мыынан, кыккыраччы батан кэбиспиттээх эбит. Ону Былгыйдаах
халыІ харчыны, µгµірµ µбµ харса суох кутаннар, сµіґµ бі±інµ µµрэн, сµгµннэрэн
а±албыттар. Уруу дьоно, тµІµр-ходо±ой
бі±і, уонча сыар±алаах атынан кыраґа хаары кµдээриччи тэптэрэн, олорор кµіллэрин
бэтэрээ іттµнээ±и µґµс кµіллэригэр киирэн
ортолоон эрдэхтэринэ, кэннилэриттэн хобо
тыаґа кэлэн сиппит. Ол ситэн, уоллаах кыыс
сыар±алаах аттарын, кµнµ утары, µс тігµл
эргийбит. Сол тухары хобо тыаґа биир кэм
хоІкунаан олороро µґµ. ТµІµр-ходо±ой
бары истэргэ дылы гыммыттар да±аны, сонно тутатына ким да±аны саІарбатах. Сорох
эдэригэр, уол±амчытыгар балыйтаран суолта
биэрбэтэ±э, атын Былгый тойон суоґунсуодалын билэрэ бэрдиттэн чуораан айах
буолартан туттунна±а буолуо.
Ґс кµіл хаалбытын ір гыныахтара дуо,
дьиэлэригэр кэлэн, кийииттэрин сэргэни
эргийтэрэн, кµіх от тэлгээн, аал уоттарын
куугуначчы оттон, ас кээґэн, айах тутан
кірсµґµµ тэрийбиттэр. Кийиит кыыс ол
сэргэни µґµс эргийиитигэр бµдµрµйэн ылбыта µґµ.
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Ол тµµнµгэр кийииттэрэ ыалдьан хо-

— Бачча ыраах сиртэн ыарыґах о±о кэлбит эбит... — диэн дьиэлээхтэр итир-ботур
кэпсэтэллэр.
— Хантан ойуун ыІыран а±алабытый?
— диэн ыйыталаґыы буолар.
— Тыый, оттон Отоґут Арыылаа±ар
Кудугуй ойуун баар дии, ону ыІыртарыахха,
— дэґэллэр.
Былгый инитэ Бі±і Боппуодьаны икки
ааттаах аттаан, кэґиилээн ойууІІа ыытар.
Кыанар эр бэрдэ дэлэ дуо, кістін эрэ ордуктаах сири аллаах атынан кітµтэн, соругу
толоро охсубут. Ойуун кэлээт, дµІµрµн
куурда уурбут, ол кэмІэ дьиэлээхтэр кыырар
тэриири тэрийэ охсоннор, о±онньордоро
олбоххо олорон кірµµлэниэх курдук буолан
иґэн тохтоон хаалбыт уонна:
— Мин кыахпар суох киґи кэлэн булбут. Ыраах сиртэн улахан ойуун абааґыта
буулаан киирбит. Ґтэйэр да, тутар да кыах
суох. Онон арыый µрдµк мутуктаах ойуунна
кірдіґін кірµІ, — диэбит.
Дьиэлээхтэр, ыксаан олорор дьон, аанньа буолуо дуо, тула тµґэн ыйыталаґаллар.
— Оннук ойуун ханна баарын билэ±иний?
Харах-кіс буол, — дэспиттэр.
Онуоха о±онньордоро, саІата суох
сіІідµйэн олорболоон баран:
— Мантан биэс кістііх Кэлтээки
сиригэр тоІус сирин ааттаа±а Мохсо±ол
ойуун киирэн кыстаан олорор, ону баран
кірдіґін кірµІ. Ол улуу дьаалы кэлэрэ
буоллар, хайыа эбитэ буолла?.. — диэбит.
Сонно тута икки аты кілµйэ охсон, халлаан хатыыланыан иннинэ Бі±і Боппуодьа
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аны онно ыстаннарар. Кэлтээкигэ тиийэн
кэпсэтэн билбитэ, ойуун ДьааІыттан киирэн кыстаан олорор эбит. Бі±і Боппуодьа
кэлбит соругун кэпсээн кірдіспµтµгэр ойуун
сібµлэґэн, тіттірµ тµспµттэр.
Дьиэ±э хаалбыт Кудугуй ойуун:
— ТоІус сирин аарымата кэллэ,
холло±остоох уот дьиэ±итин µстэ эргийдэ,
— диэбит.
Инньэ диэтин соторукаан а±амсыйа
баран эрэр, саар тэгил уІуохтаах ойуун
чэпчэки-чэпчэкитик сэгэлдьийэ µктэнэн
киирэн кэлбит. Кэтэґэн, сэрэтиллэн олорор
дьон чэйдэрин ірін тоґуйбуттар. Кэпсэтиибилсиґии буолан, тоІус ойууна дµІµрµн
кытта былаайа±ын кирээдэ±э куурда анньан,
таІаґын оґох чанчыгар ыйаан баран, чэй
иґэн ирэн-хорон, а±ыйах тылы ибир-табыр
кэпсэтэн эрдэхтэринэ:
— Оо, хайдахтаах эрэ барахсан! Хайдахтаах эрэ ыйдаах-кµннээх сиргэ-дойдуга
тіріібµт хотокулар маннык бэйэлээ±инэн
туттан эрэллэр, эчи хаарыаны, итинник малламмыт киґи! — диэн Кудугуй ойуун кэлбит ойуун былаайа±ын ылан, уот сырдыгар
эргим-ургум кірі турар µґµ.
Онно кірдіхтірµнэ, ол былаайах сэлии муоґуттан оІоґуллубут, биир сиринэн
кыґыл кімµс курдаах, тібітµгэр бірі
тібілііх, чахчы да мааны оІоґуулаах
эбит.
Кудугуй ойуун кэлбит киґи икки-µс
хончо±ор чэйи иґиэр диэри µстэ-тµіртэ
ылан кірбµт, оччо ымсыырбыт. Ону кэтээн
олорбут Мохсо±ол ойуун:
— Дьэ, о±онньор, биир сир кырдьа±аґа
буолла±ыІ, ити малга бэркэ хара±ыІ иІиннэ
быґыылаах. Кыырыы-кірµµлэнии буолар
кµннээх буолла±ына, илии-атах буолан
кіріір. Итигэннэ миигин икки тоІус ойууна кыыллаабыттара иккис сайына буолла.
Ґґµстэрэ аны сайын µµнэр, онно син биир
буулууллар. Оччо±уна аны сайын эн олоххор,
Ґс ОйбоІІо, сырыґыннаран а±алыам. Онно,
сібµлэґэн, халыІ хахха, суон дурда буолуох
буоллаххына, атаскааммар, ити малбын биэрэрбэр тиийэбин. Элбэх адьарайы тµІнэри
охсубут, бырахпыт, чокуйбут малым этэ
да±аны, кырдьа±ас киґи хара±а иІпитин то±о
да харыґыйыамый?.. — диэбит.
— Айыбыын! Дьэ, саатар эрэ буолла±а,
кыах баарынан тµґµнµллµі, — диэн Кудугуй
улаханнык µірэ истибит.

Онтон туран, кумутун, дµІµрµн диэки
баран иґэн, Мохсо±ол ойуун дьиэлээхтэргэ
туґаайан:
— Дьэ, хайдах гына±ыт? Тохтото±ут дуу,
хайдах дуу? Кыыскыт тыына субу быстан
эрэр, — диэн ыйытар.
— Тугу санаан кэлбиккитий? Эрэйдэнэн
кірдіххµт дии, — Былгый таІара муннугар
батыйатын таІнары тайахтанан, ойууну
батары кірін олорон, бигэ быґаарыытын
иґитиннэрбит.
Тойон эппитин кэннэ олоруохтара дуо,
кыырар тэриири бэлэмнии охсубуттар. Ойуун
олбо±ор олорон, илинтэн-кэлинтэн µірµниччитин ыІыран эрдэ±инэ, кийииттэрэ
эмискэ налыс гынар да быстан хаалар.
Кыыґы кірін-истэн, ійіін олорбут
дьон инньэ диэттэрин кытта Былгый:
— Хара тµікµттэр! Сыбыс-сымыйанан
кэлэн кыырбыта буолан албастана олоро±ут!
Икки хараххыт уолан, онноо±ор субу ілін
эрэрин кірбіккµт дуо! Оо, абам да баар эбит!
— диэбит да, ойон туран, били тайахтанан
олорбут батыйатын сулбу тардан ылан, ойуут
тары быґыта сынньаары далбаатаммыт.
Оччолоох иэдээн буолан эрдэ±инэ олоруохтара дуо, Бі±і Боппуодьа уонна Саалтаан
икки илиитигэр тµґэн, онно эбии хотун ойо±о
тойон эрин ойууттарга ыыппакка инниттэн
кµійэн, кыл мµччµ тохтотоллор. Ойууттар
кумуларын кэппитинэн, дµІµрдэрин туппутунан таґырдьа куотан хаалбыттар. Ол оннук
ханна ыраах сырсыахтарай, хара дьиэ±э тахсан, хамначчыттары кытта хоммуттара дуу,
атын ыалга тахсыбыттара дуу — ол туґунан
билэр суох.
НіІµі кµнµгэр Былгый ойууттарын
ыІыртаан киллэрэн, тупсуу буолан, киниэхэ
баай муІ дуо, тугу манньалаабыта биллибэт, иккиэннэрин бэйэлэрин олохторугар
бэрт суґаллык тиэрдитэлээн кэбиспиттэр.
Мохсо±ол ойуун били былаайа±ын Кудугуйга
ньымааттаан барбыт.
Былгыйдаах кийииттэрин кэлбитин
курдук симээн-таІыннаран, сэттэ муунта
арыылаан, ону кытта атын туох баар тэриирин толору тэрийэн, бэрэмэдэйин ырдан,
утуйар таІаґын тіргµµлээн, ампаардаах улахан ииІІэ сэргэ туруоран, уІуо±ун аттыгар
миІэ атын туспа кімін харайбыттар.
Ити кэннэ олохторо син уруккуларыныы µµт турааннык устубут — муннулаах
тыбыырбат, айахтаах айакалаабат. Ол курдук
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уу чуумпутук олорбуттар. Били ойууттартан
хайалара да±аны «бу ата±астаатахтарын!» диэн
да тыытыспатах.
Кудугуй ойуун Арыылаа±ар тиийэн
олордо±о дии, ханна барыай? Икки саІа туран эрэр уолаттардаах. Бу Арыылаахха сэттэ
ыал бииргэ олороллор эбит. Инньэ гынан,
кµіллэрин тахсыытыгар сэттэ ыал тыыта
тардыллан турар, сэттэ ыал туута, ардьата
тус-туспа чіміхтінін сытар. Уґук турар
дьиэ±э саІа ойуун буолан эрэр Сµідэкэ диэн
эдэр уол олорбут.
Дьэ, Кудугуй ойуун биир сарсыарда
туран, бэйэтин уолаттарыгар, иІиэттэиІиэттэ:
— Таллан таас тібім оройо быґыта тардыалыыр, µіл дьилэй куйахам µмµрµтэ тутан
ытырбахтыыр... Эґиги бµгµн Эбэ±э тамты
киирээйэ±ит. Туох эрэ µідэн кэлэн, улахан
алдьархай тахсаары гынна быґыылаах...
— диэбит, ис-иґиттэн тымныы ууну испит сылгылыы дьигиґийбит, иччилээхтик
хаІсырыйан таныыларын сартаппыт.
Уолаттара:
— Хайа, эн биґигини бу кµіххэ, бултбалык µлµскэнигэр хам хара±алаан олордоору гыммыккын дуу? Эн бэйэІ оІоґууІ
буолла±а. Ол иґин дьикти малламмытыІ, —
дэґэн тахсаары гыналларын били былаайа±ын
туппутунан быластаан олорбут.
А±аларын тµІнэри кітін тахсыахтара
дуо, тохтообуттар.
Дьэ, туран, кµнµскµ ыам буолуон а±ай
иннинэ тус ар±ааттан µс тібілііх µµт
маІан босхо былыт ірі сµµрэн тахсан,
Арыылаах тµілбэ ыалын кірбµтµнэн супту
устан кэлэн, Кудугуй бала±анын µрдµгэр
тоґо±оломмуттуу тохтоон, биир сиргэ эргийэ
турбут. Ону кытта да±аспытынан икки добун
холорук туох баар мас ааттаа±ы барытын µлтµ
барчалаан, µітµ-тала±ы быґыта мускуйан,
кµіл уутун мо±ол ураґа са±а ірі ытыйан
таґааран, туруору эрийэн, били тыы тахсыытыгар тиийэн кэлбиттэр. Сэттэ ыал тыытын, сэттэ ыал туутун ірі кіті±ін ылан,
бэйэ-бэйэлэригэр хампарыта охсуґуннаран,
кумах-барча оІорон, ол чарпатын-элээмэтин
аан дойдуну биир гына ыґан кµідэллээн,
ыаллар олохторун саба кµлµктээн тахсан
кэлбиттэр. Ол тахсан, ыал ааттаах сибиэлээх
балыгын ірі ытыйан ылан, тэлгэґэ буорункµдэригин кытта холбоон, кµн-кµдэн ыґыа±а
оІорбуттар.
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Арай, кірдіхтірµнэ, били Сµідэкэ уол
µс салаалаах эриэн тала±ы тутан, сибиэлээх
хохтутун таґыйа-таґыйа:
— Дьэ, кэлиІ эрэ бэттэх! Дьэ, кэлиІ
эрэ бэттэх!.. — диирэ µґµ.
Холоруктар кини дьиэтигэр адьас
чугаґаабакка, алта дьиэ тиэргэнин ірі
сµргэйэ сылдьыбыттар. Ол µлµгэр иэдээннээх
аан тал±а тµґэн, ітір наар буолбатах тµбэлтэ
µідµйэн, Кудугуй уолаттара а±аларын
µрдµгэр тµспµттэр.
— Ити айылаах алдьархайы тардан баран олоруоІ дуо? Тыыттан тыы ордубата,
тууттан туу ордубата, сэптэн сэп ордубата! Бу
былыт биґиги бала±аммыт µрдµгэр ыйанан
турда±ына, ити холоруктар ара±ар ааттара
суох, киґи таґырдьа муннун да быктарыа
суох... — дэспиттэр.
Онуоха о±онньор таІаґын ньылбы
сыгынньахтанан, ийэттэн тµспµтµнэн хаалан, кэбин киллэрээри міІµрµµ-міІµрµµ,
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буору-сыыґы илиитинэн, о±ус бур±айарын
курдук, кµдээриччи ыґа-ыґа, тµірт атах буолан баран, тµілбэ ортотун диэки таґа±а хараара турбут. Омунугар буолан, сэлии муоґа
былаайа±ын да±аны ылбакка хаалбыт.
Ол µлµгэр холоруктар кинини кэбин
ылынар тµгэн биэриэхтэрэ баар дуо? Аан
ытыл±ан ортотугар иилэ хабан ылан, о±ус буолан айаатыах курдук айа±ын атан эрдэ±инэ,
бастакы холорук иґигэр дьылыс гынан хаал
быт. Ойуун ійдіімµнэ хаалла эрэ, кэбин
киллэрэ сатаан муІнанна эрэ, иккиґин
айаатаары, эмиэ айа±ын атан эрдэ±инэ, аны
иккис холорук иґирдьэ мэлис гынар. Холоруктар аан тал±алара сонно сµтэн, уолаттар
хал±аннарын аґан, а±аларын кірбµттэрэ, иґэ
хабах курдук сараччы µллэн, тµірт лабаатын
тµірт аІыы кээґэн, тиэрэ таґыллан сытар
эбит. Ол сытааран эрэ, эмискэ ба±айы тыас
«паас!» гына тµґэр да, о±онньор иґэ тµіґµн
тылыттан хаба±ын тµгэ±эр диэри хайа баран
хаалар. О±онньор иґэ икки ойуун кэбин хайдах уйуо±ай — тиирэ тэбэн алдьаттахтара дии.
Ол буолаатын били былыт тус илин устубут.
Ону кытта Кудугуй ойуун иґиттэн босхолонон ірі уґууран тахсыбыт холоруктар,
хайдах кэлбиттэрин курдук, оту-маґы µлтµ
кумахтаан, кэнниттэн тµґэ турбуттар. Онно
Кудугуй ойуун, сэрэйдэххэ, били былаайа±ы
хаалларыа суохтаа±а эбитэ буолуо.
Мохсо±ол ойуун урут, били былаайа±ын
ньымааттыырыгар, эппиттээх эбит:
— Эн кыайбатаххына, Ороґу ойууІІа
тиийиэм, кинини кытта эмиэ кэпсэтэн турабын, эн µірµІ-иччиІ атын эдэр ойууІІа
кіґін эрэр эбит, — диэн.
Бука, Сµідэкэни эттэ±э эбитэ дуу. Оттон Ороґу ойуун тоґуйан туран сиир идэлээх
эбит. Онон ол батыаккалаґа сылдьааччылары кини хаптаталаабыт буолуохтаах.
Кудугуй ойуун а±ыйах хонугунан тыына быстыбыт. Дьабыныгар кітµін иннинэ
Сµідэкэ±э били былаайа±ы биэрбит.
— Атын айдарыылаахха, ураты
уґуйуулаахха анаммыт малга харахпын
сыыґа хатаабыт эбиппин... быґыыта, эйиэхэ
туттараары... — диэбит.
Дьэ, итигэннэ Былгыйдаахха тіннін
тиийдэхпитинэ, кийииттэрин кистээбиттэрэ µс тігµрµк сыл буолбутун кэннэ тойон
а±алара биир сарсыарда айманан турбут.
— Били о±о то±о ытыырый?.. Сатаан
сытыарбатылар быґыылаах, баран, уІуо±ун

кірін кэлиІ эрэ! — диэн дьонун дьаґайан
ыыппыт.
Тиийэн кірбµттэрэ, білµµн кэлэн,
уІуо±ун µлтµ сµргэйэн баран, дьо±ойон,
тіттірµ кімпµтэ буолбуттар.
Ол буолла±ына, икки ааттаах тµікµн
Дьалтах уонна Кітір диэн дьоннор,
кµґµІІµ хараІанан сирэйдэнэн кэлэн,
µгµс кімµстээх кийиити хостоон таґааран,
тииккэ ійіннірін олорон, туох баар
симэ±ин устан ылбыттар эбит. Сыттыгын
баґыгар били сэттэ муунта арыы ууруллубут ыа±аґын ба±астары барытын ньимиччи
хомуйбуттар.
Кийиит уІа тарба±ар баар кыґыл кімµс
биґилэ±ин устаары гыммыттара, арай туох
да иґин кэлбэт, аны маска ійінін олорор
«кыыстара» саІа таґааран ытыыр курдук
гынан барбыт. Онуоха Дьалтах туран:
— СыІыргаа да хайаа! — диэн баран,
тарба±ын тосту тутан, биґилэ±и ньылбы
тардан ылбыт, тостубут тарба±ын ииІІэ
бырахпыт.
Ону ол тµікµттэр бэйэлэрэ киґиргэнэн
кэпсээбиттэрэ сир-буор аннынан тар±аабыт.
Былгыйдаах кэлэн, кийииттэрин хат
кімін, маґын кіннірін барбыттар. Оттон уоруйахтар кылгас µйэлэнэн, уорбутымсыырбыт баайдарыттан а±ыйах хонукка
туґанан хаалаахтаабыттар. Хайалара да
куґа±аннык ілбµттэр. Онно Былгыйдаах
илиилэрэ тиийбитэ дуу, атын ким-туох
дьаґайбыта дуу — ким да билбэт.
Дьэ, ити курдук быйыл да, былыр да
киґи ордугар ымсыырааччылар, талыанхалыан ба±алаахтар баар бі±і буоллахтара,
ханна барыахтарай? Ол эрээри, киґи баайыгар ымсыырыы хайа да бэйэлээ±и µтµі±э
тиэрдибитэ ханна да, хаґан да иґиллибэт.
Былгыйдаах ол курдук ньидьирээн
олордохторуна, биир хоноґолоро:
— Кэлтээкигэ туохха да баппатах
хомуґуннаах ойуун киґи кыстаан олорор
дииллэр. Хайа да бэйэлээ±и уот диэки
іттµнэн иннинэн аґардыбат, аны сыгынньах
сутуругунан атыыр о±ус µс ойо±оґун тосту
анньан кэбиґэр, оттон µµнэн турар маґы
о±уста±ына, хайдахтаах да маґы булгу биэрэн
тµґэрэр кµтµр кµµстээх диэн аатырдаллар,
— диэн сі±ін-махтайан, сонун оІостон
кэпсээн ааспыт.
Оччону истэн баран, бэрт киґи, Былгый, олоруо дуо?
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номох
— Туо±ар аатырар! Туо±ар сура±ырар!
Киґини иннинэн быґа аґардыбат буолабуола! Бу дархаґыйда±ын кір! Дьэ, мин
киниэхэ тиийиэм буолла±а! — диэн сµр
тµргэнник тэринэн, Кэлтээкилээн хаалар.
Баай киґиэхэ тµргэн атахтаах ат муІа
дуо, били дьон субу бараары а±ай, таґа±ас
бі±інµ таба туркутугар тиэнэн бэлэмнэнэн
олордохторуна тиийэр. Кірбµтэ, улахан
ба±айы туруорбах бала±ан эбит, таґырдьа
биир дьахтар мас мастыы сылдьар.
— Хайа сиртэн киирэн олорор, ким
диэн ааттаах тоІуґуй? — Былгый ол дьахтарга супту хааман тиийэн ыйыппыт.
Онуоха дьахтар:
— Кµµгµнээмэ-кµµгµнээмэ. Тыа
О±онньоро баар, Тыа О±онньоро баар, —
диэн батаалаабыт.
Былгый онтон µллэ кыыґыран:
— Ол эґэ киирэн олорор дуо! — диэн
дьахтары µлтµ кµргµйдээн баран, дьиэ диэки
баадаґыйбыт.
Иґирдьэ киирбитэ, кыытта маІан
б а т т а х т а а х , т ур у - т ур т а ±а р б ы т ы к т а а х
о±онньордуІу киґи аан ороІІо олорон,
хаптаґын маска сэбирдэх табах кырбана
олорор эбит. Былгый киирбит да±аны ол улуу
дьаалы уот диэки іттµн быґа кітін, оґох
хаІас іттµнэн аан диэки тіттірµ эргийэн
даадайан истэ±инэ:
— Бу хантан кэлбит уорааннаах
уллуІахтаах, ньиргиэрдээх тиІил эхтээх
амаркыыІІыный? Били мин уолбар анаммыт
тыґыкааны баайгынан іттійін кµрэттэ±э буо
лан, сор-муІ бі±інµ состоруммут ньоко±ун
дуу, тугуй дуу? — диэбит ойуун.

Б ы л г ы й о н у и с т э э т , т и т и р э с т и и
тµспµт.
— Уорааннаах уллуІах, ньиргиэрдээх
тиІилэх бу баар! — диэбит да, ыт тібітµн
са±а сутуругун кутуругун тірдµттэн ірі
кууґуннаран таґааран, умса дайбаан тµґэрэн,
ойуун муннулаах уоґун то±у охсон, икки
тииґин кітµрµ биэрэн, аІаар сыІаа±ын
уІуо±ун тосту охсон кэбиспит.
Ойуун атахтара чоройбутунан орон ула±а
іттµгэр тиэрэ баран, эркиІІэ кэтэ±инэн
охсуллан, «ло-ос!» гынаат, хаанынан тибиирэтибиирэ, тіттірµ ор±остон эрдэ±инэ, Былгый
таґырдьа ойбут. Дьиэ±э атын киґи баарын
кірбітіх, бары табаларыгар тахсыбыттара
эбитэ дуу. Былгый оІоруо±ун оІорбут,
ситиэ±ин сиппит киґи быґыытынан дойдутугар киэбирэн-хаабыран, санаатыгар,
тутум µрдээн тіннір. Оттон ойууна кыраантаныйан баран, эмиэ бэйэтин дойдутугар
тиий эн, охсуллубутуттан сэппэрэн ілін
хаалар. Тыына быстаары сытан:
— Бэркэммиттэн, айабыттан, эмиэ биир
тыґыкаан куотта... — диэбитэ µґµ.
Утаакы буолбатах сэттэ уолланан, µгµс
урууланан-тарааланан айгыстан олорбут
Былгый о±ото-уруута биирдээх о±отугар диэри ілін-сµтэн, баайа-тото уот куйааска уу
уоларынаа±ар тµргэнник бµтэн-оґон, сирэуота дьон олорбото±ун, киґи сылдьыбата±ын
курдук кураанахсыйа-курастыйа тµґэр.
Арай суос-со±отох биир кыыс о±о эрэ туран
хаалбыт.
Бэрдимсийии, «мин эрэ!» дэнии, атын
киґи баайыгар, аналыгар дураґыйыы хаґан
да µчµгэйгэ тиэрдибэттэр.
Бµлµµ, Кирово.
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Тыл — ¥йэлээх алгыс
Былыргы тµµр тыла диэн VII-IX µйэлэргэ
Киин Азия±а улуу иллэри тэрийэ сылдьыбыт
тµµрдэр тылларын ааттыыллар. Кинилэр
былыр мэІэ таастарга суруйан хаалларбыт
суруктарын Орхон ірµс µрдµгэр (Монголия) олус элбэ±и булан, µірэтэн тураллар.
Онтон кірдіххі, бу тыл билиІІи баар тµµр
тылларыгар, олор истэригэр биґиги, сахалар, тылбытыгар, олус элбэх майгыннаґар
ірµттэрдээх. Ону маннык этиилэринэн
тэІнээн кірµіххэ сіп.
Тµн удымадым кµнтµз олурмадым — тµµн
утуйбатым, кµнµс олорботум.
Кірµр кізµм кірмэс тэг билир билигим
билмэс тэг — кірір хара±ым (кіґµм) кірбіт
тэІэ, билэр билиим билбэт тэІэ.
Былыргы сахаларга харах уонна кіс синонимнар, ол курдук харах-кіс диэн игирэ
тыл баар, итиэннэ кіс олохтон µіскээбит
кістір, кістµµ диэн тыллардаахпыт.
Ики адахлы± киси — икки атахтаах киґи
(киґи аймах диэн ійдібµлгэ).

Кўрўлгэн - 2010-3

***
Ахсааммыт этиллиитэ атын тµµр омуктарын кытта µкчµ дьµірэлэґэр. Холобур: бир,
ики, µч, тохус он (то±ус уон), йуз (сµµс), о.д.а.
диэн курдук, аан дойду тµµрдэригэр барыларыгар биирдик аа±ыллар. Оттон тыґыынча
диэни кинилэр миІ, биІ дииллэр. Биґиэхэ да
былыр ити тыл онно майгынныырдык этиллэр буолуохтаах. Саха былыргы номохторугар
тыґыынчалыыга чугаґыыр сµіґµлээх улуу
баайдары муІаат баайдар дииллэрэ биллэр.
Ону тэІэ олус элбэ±и биґиги муІутуур элбэх,
муІура суох µгµс... уо.д.а. диибит. Быґата,
былыргы тыґыынча диэн тылбыт ити саґа
сылдьар буолуон сіп.
***
Чингисхан кэминээ±и монголлар бэрт
уґуннук сал±анан барбыт сэрии кэнниттэн
1237 сыллаахха Азия биир кµµстээх дойдутун — маньчжурдар (чжурчжэннэр) империяларын — µлтµрµппµттэрэ. Кэлин, монгол сэрииґиттэрэ µµрµллµбµттэрин кэннэ,
маньчжурдар аны Кытайга бас бэриммиттэрэ.

Тіґі да кµµстээх дойдуларга баґыйтаран
олордоллор, маньчжурдар сыыйа кµµс-уох
мунньуммуттара уонна XVII µйэ±э Кытайы,
ыаллыы Монголияны сэриилээн ылан,
бэйэлэрэ Цин империятын тэрийбиттэрэ.
Кинилэр ыар тиІилэхтэриттэн Кытай XX
µйэ саІатыгар эрэ босхоломмута.
Билигин маньчжурдар ордон хаалбыт
тобохторо Кытайга олороллор, ахсааннара
— 4 міл., тыллара-култууралара сµрµннээн
умнуллубут. Кинилэр тыллара эбээннэр,
эбэІкилэр тылларын кытта холбуу тоІусманьчжур тылларын улахан білі±ір киирэр.
Бу біліххі кинилэри таґынан нанайдар,
удэгелэр, нивхэлэр, ульчалар, орочтар киирэллэр.
Идэлээхтэр суруйалларынан билигин
маньчжур кэпсэтэр тыла Кытай сорох бµтэй
тµілбэлэригэр эрэ ордон хаалбыт. Кинилэр
тылларыгар олус кµµстээх кытай, монгол
тылларын сабыдыала, ону тэІэ былыргы
тµµр, уйгуур, корей тылларын дьайыылара
биллэр.
Биґиги тылбытыгар дьµірэлээх маньчжур тыллара эмиэ элбэхтэр. Ґгµстэрэ
сахалыы-монголлуу ханыылаґар тыллары
кытта сіп тµбэсиґэллэр.
Ада±а — адаха (кузов тележный), амтан
— амтань (вкус, сладость), эрдэ — эрдэ (утро,
рано), ини — инэ (племянник), игирэ — икири
(пара, близнецы), олом — олонь (брод), µрµмэ
— оромо (пенка на молокі), уруй — уруй
(правда, точно так), хатан — хатунь (крепость, твердость), хамначчыт — камчигань
(слуга), хара — кара (чисто чёрный), кэмнээ
— кэмнэ (измерять), кырса — кирса (степная
лиса, корсак), кубулуй — кубулинь (перемена
старого на новое), хаґаа — хаша (амбар для
хлеба, склад), холбоо — холбо (соединять), баламат — балама (сумасброд, баламут), таала
— тала (долина, ровнина), долгун - долгинь
(перевоз, волны, струи), о.д.а. (Бу тыллар
Е. Сидоров «Якутские лексические схождения»
диэн кинигэтиттэн ылылыннылар).

118

Бэлэмнээтэ Иван ГАВРИЛЬЕВ.

к£р¥дь¥£с

ВИЛЮРИЯ

Кус уонна кыра¤ыабай
ч¥£чэ
Та´ырдьа хабыс-хара²а, кµ´µ²²µ
то²от кыра кыратык хам ылар буолбут эбит.
Уулусса±а лаампалар бары алдьаммыттар,
дьэ, хара²а±а халтарыйымаары, и²нэн охтумаары, туттуу-хаптыы онно буолла.
Ол тиэрэ-маары µктээн балааскайданан баран и´эн, арай, и´иттэхпинэ, ким
эрэ ха´ыытыы кэриэтэ кими эрэ ы²ырар.
Тохтоон ійд³³н истибитим, арай:
— Кус, кус, ханна±ыный, до±ор, кус,
кэлиий, кус! — диир.
Улаханнык муодар±аатым, туох ку´а
ба±айыный диибин. Ол ки´и тугу ы²ырарын
отой ³йд³³б³тµм.
Ити Мирнэй оройуонун биир у´ук дэриэбинэтигэр учууталлыы тиийбит кµ´µнµм
этэ, кими да билбэппин, «µлэм — дьиэм»
диэн хайысханан эрэ сылдьарым. Уопсайга
саха тылын учуутала кыыстыын олоробут.
Биир киэ´э а´аан баран, телевизор
к³р³ сыттым, кыыґым и´ит сууйар, ыллыыр э²ин, сµргэтэ кіті±µллµбµтэ туох да
дьикти.
Онтон аан а´ыллан хаахынаата,
кимнээх эрэ хоочугура´ан киирдилэр,
дорооболо´оллор, кыы´ым ырыата тохтоон
хаалла.
— Хайа, бу бачча тµµн ханна бардыгыт?
Кыра о±ону, итирэ-итирэ, то±о тµµннэри
илдьэ сылдьа±ын?!
— Ээ, оттон, эйигин к³рс³³рµ кэллибит, — диэн буолла.
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— ?!
Мин ылы-чып сыттым, туох буоларын
и´иллээн кулгаах-харах буола тµстµм.
— Уля, то±ойуом, бу дьахтары маама
гынабыт дуо? — диэн тыла биллэ булдьуйбут
эр киґи сіІнµк ыйытар.
— Кыра´ыабай... — диир о±о са²ата.
— Уля, то±ойуом, бу дьахтары маама
гынабыт дуо?
— Гынабыт, — о±о бу сырыыга чап
курдук эппиэттиир.
— Тугу-тугу тылла´а тура±ын? Киэр
буолу², тахсы²! — диэн сарылыы тµстэ
кыыс. — Јссі дьахтар диэбит буола-буола!
Кыыґым, эмискэччи «маама» буолар
куттала тирээн кэлэн, улаханнык саллыбыт
са²алаах, и´ит-хомуос тыа´ыы тµстэ. Оттон
эр ки´и, о±отугар ³йд³т³³рµ буолуо, кіхсµн
этитэ-этитэ бы´аарааччы буолла.
— Уля, то±ойуом, бу кыра´ыабай дьа...
ээ, чµ³чэ би´иэхэ маама буолуон ба±арбат,
³йд³³, то±ойуом, кыра´ыабай чµ³чэлэр бары
µ³ннэр, то±ойуом, ³йд³³тµ² дуо?
— Јйд³³тµм, — диир о±о са²ата...
Дьэ, быґыы-майгы кытаатта, били
«кыра´ыабай µін чµ³чэбит» тµргэн ба±а
йытык Кыыс Кыскыйдаан буола о±уста.
Мин ити кэпсэтииттэн хара±ым уута тахсыар
диэри кµлэн бычыахтыы, быарбын тарбыы
сытабын. Эмиэ да ки´и кµлэр, эмиэ да сонньуйар быґыыта диэтэ±и². Онтон тыас-уус
сµрдэммитигэр тахсан:
— К³мµскэ´иэххин билбэккэ кµлэ
сыта±ын! — диэн бэйэм эмиэ м³±µлµннµм.
Ол µрдµнэн, хайыахпыный, о±олоох
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эр ки´ини быы´ыыр тµбµгэр тµстµм. Эр
ки´ибит да баар, кып-кыра, мап-мадьа±ар
атахтаах, кычча±ар харахтаах, сэксэйбит
бытыктаах, соччо б³рµкµтэ суох к³рµ²нээх
«кµтµіт» эбит, эбиитин улахан холуочук —
кыыс с³пк³ куттаныан куттаммыт, оттон
о±ото о±о курдук.
— Дьахтар бу баар! Чµічэ бу баар! —
дии-дии кыы´ыран бырда²алаабыт кыыс
пыттан эр ки´илээх о±ону кµ³йэн, нэ´иилэ
та´ырдьа та´аартаатым.
Ааммын хатыы турдахпына, эр ки´и
са²ата:
— Чэ, кус, сатамматыбыт, то±ойуом,
дьиэлиэх, кус, — диир.
Эмиэ соґуйдум ахан, онтон, дьэ,
³йд³³тµм, бу ки´и о±отун итинник ааттыыр
эбит. Кэлин билбитим, о±отун инициала
«К.У.С.» диэн эбит.
Дьэ, итинник ки´и кµлµ³н да, сонньуйуон да билбэт тµбэлтэтэ буолан турар
биир ыраах, оройуон у´уга кыра б³´µ³лэккэ.
Сити киэ´эттэн кэлин хаста да±аны истибитим кµ´µ²²µ ыас хара±а эр ки´и о±отун
ы²ырарын:
— Кус, Кус, Кус, то±ойуом, кэлиий.
Кус, Кус! Дьиэлиэх, то±ойуом.
ДьиІэр, илэ ійµнэн сылдьан, эдэр
кыыґы кірін туран, буолаары буолан,
кµтµіттµµ тиийэн баран, «дьахтар» да,
«чµічэ» да диэ суох киґи быґыылаа±а.
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Боппуоктар
Сэрии кэнниттэн олох к³н³р, ас-та²ас
тупсан эрэр кэмэ этэ. Агааса а±ыйах хонугунан оскуола±а киирэ барар. Ийэтэ са²а
былаачыйа, суумка, сарыынан тµµппµлэ
тигэ сылдьар. Ата±ын та²а´ын эрдэ дьоно
суохтарыгар кэтэн, саа±ы тэпсэн марайдаан, м³±µллэн, та´ыллан сылдьар.
Кэтэ´иилээх кµнэ кэмниэ кэнэ±эс,
дьэ, кэллэ. Сабыс-са²а таІа´ы кэппит
Агаасаны ийэтэ оскуола±а илдьэн биэрдэ,
аара баран и´эн, аатын, хас саастаа±ын,
ийэтин, а±атын аатын хатылаатылар.
Са²а учуутал кэлбит — к³стµµмнээх,
хара хоруом саппыкылаах. Агаасалаа±ы
кини µ³рэтэр µ´µ. Кылааска киирэн,
паарта±а уол-кыыс буолан олордулар.
Би´иги ки´ибит бииргэ оонньуур уола
мэник да мэник Ылд ьаалыын инники

паарта±а тµбэстилэр. Билси´ии буолла,
учуутал аата у´ун ба±айы эбит, о±олор
соччо ³йд³³б³тµлэр.
— О±олор, билигин инники паартаттан са±алаан, биирдиилээн туран, ааккытын билси´эбит. Дьэ эрэ, эн тур, — диэн
баран, Ылдьааныыйда.
Ылдьаа ойон турда уонна улахан
ба±айытык:
— Ылдьаа Боппуок! — диэтэ.
Ылдьаа уол Боппуок буолбата±ын
Агааса а´ара бэркэ билэр этэ да, «араа´а,
оскуола±а кэлбит о±олор бары Боппуок
буолуохтаахтар бы´ыылаах» диэн ойон
турда уонна:
— Агааса Боппуок! — диэтэ.
Дьэ, са±аланна буолла±а, кылаас о±ото
бары тура-тура чоргуґан истилэр.
— Лµ³нньэ Боппуок.
— Туола Боппуок.
— Мааса Боппуок...
Чэ, быґата, бары Боппуок буолан
хааллылар. Учуутал со´уйбут, ³йд³³б³т³х
к³рµ²нээх, сµµ´µн имэринэр...
Киэ´э бары мунньустан а´аары сырыттахтарына, арай, учуутал киирэн кэллэ.
Оскуола±а туох буолбутун кэпсээтэ, дьэ,
онно кµлµµ-салыы кµµ стээ±э оргуйда.
Агаасаны дэллэритэн а±аллылар уонна:
— Толору суруллар ааты² кимий? —
диэн буолла.
Кыыс хоп курдук:
— Агааппыйа Саабысына Јндµрµ³йэбэ,
— диэтэ.
Сити киэ´э учуутал о±олорун дьиэлэригэр сылдьан, дьи²нээх араспаанньаларын сурунаалыгар сурунар тµбµккэ тµстэ.
Бу кыра б³´µ³лэккэ сэрии са±ана
биир дойдулаахтара лµіччµк, полковник,
хас да уордьаннаах Боппуок диэн сэрии
геройа ки´и баар эбит. Уол о±олоох дьон
о±олорун, улааттахтарына, «Боппуок курдук лµіччµк, герой буолуохтааххыт» дииллэр эбит. Ол и´ин биир кылаас барыта
Боппуок буолбут.
Агааса±а дьиэ кэргэнин и´игэр итинтэн ыла кырдьыар диэри «Боппуок байыас»
диэн аат и²эн хаалбыта. Оттон Ылдьаа
«Боппуок» улаатан, республика±а биллэр
опера ырыа´ыта буолбута. Онно, биллэн турар, «боппуок» буолар дьулуура
кіміліспµтэ чахчы.
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Бэлиэ дьон
Хабырыыстаах Мэхээс Сэбиэскэй Со
йуус тэбэр сµрэ±эр Москуба куоракка Норуот
хаґаайыстыбатын быыстапкатыгар, аатырар
ВДНХ диэІІэ, путёвканан кµµлэйдии барар
чиэскэ тигистилэр. Дьэ, хомунан-тэринэн,
сімілµіккэ уон чаа´ы бы´а утуйа да сатаан,
олоро да сатаан, у´ун-киэ² айан тµмµктэнэн,
аар саарга аатырбыт муІутуур Москуба куоракка биирдэ дьэргэс гына тµстµлэр.
Оптуобуска олордо-олордо, э²ин араас
бэлиэ, кыра´ыабай сирдэринэн сырытыннараллар, а´аталлара да мааны. Ол тухары
Мэхээс Хабырыы´ын маныыр да маныыр.
Хабырыыс тулуйбата:
— Доор, туох ааттаах к³р³±µн, тугум
кытара сылдьар дуу? — диэн чуут кыы´ыра
сыста.
— Соох-соох, кі-кі-кіннірµ пэ-пэлиэ па±айытык ха-хаама±ын.
— Ок-сиэ, до±ор, ол хайдах атыннык
хамыамый, бу биир ба±айы² отой токуруйбат
дойду ээ.
Биирдэрэ ол да кэнниттэн хам буолбата,
кэпсэтиини тµмµктээн:
— Уоп-уопсайынан пэ-пэлиэ па±айыгын,
— диэн саайда.
Хабырыы´ы² уратыта диэн, биир ата±а
кыра эрдэ±иттэн тобугунан ³±µллµбэт, к³бµск³н³ уонна, хата, учуутал ки´и бы´ыытынан
мэлдьи хаалтыстаах к³стµµмµнэн, сэлээппэлээх пла´ынан та²нар. Уонна баран, «пэлиэ» буолумуна, до±ор.
Киэ´э Мэхээс Хабырыы´ыгар иитэрійдітір µлэни ыытта.
Оччотоо±у µйэ 80-с сылларын бµтµµ
лэрин са±ана дойду µрдµнэн ы´ыллыы,
кээ´энии б³±³ буолбута. Э²ин араас маас
таах бандьыыттар, рэкетирдэр, малиновай
пиджактаах, тарбах са±а модьулаах к³мµс
сыаптаах, тµргэнник, к³л³´µн тахсыбакка
байа охсор эрэ ба±а санаалаах урдустар биир
дэ баар буолан хаалтара µ´µ.
Кинилэр тыаттан кэлбит дьону тута
билэллэр эбит. Ыраахтан кэлбит ки´и кураанах сиэбэ суо±а биллэр, онно эбиитин
Хабырыыс «а´ара пэ-пэлиэ па±айы» µ´µ.
Дьэ, сор диэтэ±и², «ата±ы ба±ас токуруйар
о²орбоккун, оттон та²а´ы син уларытыахха
с³п» диэн бы´аардылар.
Сарсыныгар атыылаах-тутуулаах сирдэри кэрийэ бардылар. Мэхээс «Москви´ыгар»
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эрэмиэн, стартер атыыла´ыахтаах. Хабырыыс
та²ас к³рµнэ, кээмэйдэнэ сырытта±ына,
арай, Мэхээс ачыкыта хаанньаччы баран,
хаама-сµµрэ былаастаан, сµµрэн бэдьэйэн
кэллэ.
— Ч-чэ, чэ, т-тµргэнник, пэ-пэлиэтии
к³рдµлэр пы´ыылаах! — диэн, ³й³-т³й³ суох
µµрэн-µтµрµйэн, та´ырдьа та´аарда уонна
метро диэки сµµрдµлэр.
Мэхээс хайы´ан кэннин к³р³р, ыксатар:
— Оол-ол, паты´ан и´эр, чээ-рэ, доор,
тµргэнник!
Метро±а киирэн, суолларын муннараары эбитэ дуу, тµспµт сирдэригэр бара
сатаан эбитэ дуу, хаста да кістµлэр, аны, ол
сылдьан, мунан хааллылар. Хабырыыс быыс
булан, дьоппуоннары кытта билистэ, кэргэнниилэр эбит, хаарта±а Саха сирэ ханна баарын к³рд³рд³, Мэхээ´и сураспыттарыгар:
— Мой босс! — диэтэ.
Дьоппуоннара иккиэн ырбайбытынан эргиллэ биэрдилэр да, тэбис-тэ²²э
сµгµрµс гыннылар. Мэхээс отой ³л³ сыста,
Хабырыы´ы ынырык ба±айытык ачыкылаах
хара±ынан кынчарыйан кэбистэ.
Гостиницалары н ала тµµн сылайанэлэйэн буллулар. Кыратык ар-бур дэ´э
тµстµлэр, ким буруйдаа±ын бы´аарыстылар
— Мэхээс эбит буруйдаах. Били кэрийэ
сылдьан, кірдµµр сапчаа´ын бэрт тµргэнник
булбут, биири ылаары гыммытын атыы
лааччыта: «Уону ыл, чэпчэкитик биэриэм»,
— диэбит, би´иги ки´ибит «дьэ, пэлиэтии
к³рбµттэр!» диэн куттанан буут биэрбит. Ол
эрэ ту´уттан метрону биир гына куоппуттар,
эбиитин муммуттар. Дьэ, сордоох ки´и,
Мэхээс!
Ол буолан, кэтэнэн-мананан, кітµіхтээх
кµннэрин иннинээ±и банкекка диэри албыннаппакка, туохтарын да уордарбакка
син тиийэн кэллилэр. Ох курдук о²остон,
туруору та²нан, Саха сирин делегациятын
кытта рестора²²а бардылар. Сарсын барар
дьон кэрэйбэккэ дэлби а´аатылар, Мирнэй
нуучча дьахталларын кытта эйэргэґэн, тыл
эгэлгэтин этэ-этэ, бииртэн биир µрµµмкэни
кітіхтірін истилэр.
Мэхээс бэйэ дьонун ортотугар туор
ма´ын, дьэ, ыытынан кэбистэ, кітіхтірдµлэр
да тааґыгар диэри таІхас гыннаран истэ,
µ²кµµлээтэ-ыллаата, дьону кытта дэлби
кэпсэттэ, билэрэ-к³р³р³ диэн дьикти, аа±ара
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бэрт буолла±а. Ол аайы «пэлиэ±э» ылааччы
суох диэтэ±э.
Хабырыыс сэрэхэдийэн, ки´итин маныы сатаата да, Мэхээс ойон турда уонна
т³л³ биэрэн кэбистэ:
— П-привет всем якутянам, п-плачу
за всех!
Инньэ диэбитигэр аттыгар олорор Хабырыыс, со´уйан, миэстэтигэр ойон ылла.
Мэхээс к³рб³тµгэр ки´итэ тыастаахтык
остуолга бырахпыт кумааґынньыгын ылан,
сиэбигэр угунна, устунан бэйэтин сы´ансо´он та´ааран утутан кэбистэ.
Сарсыныгар Мэхээс дэлби т³б³т³ ыалдьыбыт, тугу эрэ к³рдµµр да к³рдµµр.
Хабырыыс ону кірін аґынна:
— Мэ, до±ор, бэ±э´ээ мин бэлиэ
ба±айытык сытарын харайбытым, — диэтэ
уонна барытын эбэ со±ус туустаан-тумалаан
кэпсээн биэрдэ.
Мэхээс кыып-кы´ыл буолла, тугу да
са²арбат.
Дьэ, сити курдук кµµлэйдээн тураллар
— биґиги дэриэбинэбит бэлиэ дьоно Хабырыыс уонна Мэхээс.
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Ытыс
Маппый бµгµн балыктыы барыахтаах, аллар ата´а Тимкалыын илим µтэн
са±алыахтаахтар. Иккиэн тус-туґунан майгылаахтаар да, дьэ, тапсаллар. Биирдэрэ
— омун-тілін, тµргэн-тар±ан, иккистэрэ
— кыра±а ымыттыбат холку, бытаан киґи.
Бу да сырыыга мэлдьи буоларын курдук кыратык хойутаата.
— Таак, эрэ´иинэ тыыбын ыллым,
тµ³рт а²аардаах, биэстээх илимнэрим бааллар, курумуу! Курумуубун умна сыспыппын,
дьэ! Ээ, чэ, бµттэ бы´ыылаах! — диэн баран,
эргэ матассыыкылын дар гыннаран, Тимкатын дьиэтигэр элээртэ.
Тиийбитэ ки´итэ, дьэ, налыйаннаскыйан, чэй и´эн бурулата олорор.
— Чэ, чэ, бардыбыт! — киирэр аа²²а
батыччахтыы тµ´эн баран, эргиллэн тахсан
эрдэ±инэ, аны Тимкатын ойо±о:
— Маппый, аата ыксалын ба±а´ын, чэйдэ ис, киир, — диэн сонньутта, сол да иґин
икки унаарыкылар булсубут буоллахтара дии
санаан аґарда.
— Оо, бу дьахтар да±аны, бачча ыксалга
³сс³ чэйдээх ээ. Чэ, доор, сыт-тур! Бардыбыт,

чэйдии олоруоІ дуо?! — диэн ол санаатын
биир тыынынан суккуйаат, таґырдьа тилир
гынан хаалла.
Тимката са²ата суох мµчµ²нµµр эрэ.
Ыксаабыт быґыыта кістµбэтэ.
Дьэ, ол гынан, кэмниэ кэнэ±эс матассыыкылларыгар олорон хо²нон эрдэхтэринэ,
аны ки´итэ:
— Маппый ыты´ы², чахчы, кыґыйбыта
дуо? — диэн сураґааччы буолла.
— Чахчы буолумуна! Эбэбит биэрээри
кыґыйар буолла±а! Улахан ытыс мээнэ±э
кыґыйбат!
— Ол эн ытыґыІ улахан дуо?!
— Туох-туох диигин?
— Ыты´ы² улахан дуо диибин!
— Доо, соруйан була сатыыгын дуу,
хайдах?! Оттон бу баар, к³р, бу баар!!! — µллэ
кыы´ырбыт Маппый Тимкатын сирэйигэр
ыты´ын илигирэттэ.
Соннук айманан, Тыымпыларыгар бирилэтэн тиийдилэр. Маппый, кыы´ырбыта
аа´а охсон, туттан-хаптан тыытын µрдэрдэ
— Тимката олорор.
— Чэ, киирдибит, — тыытын кµ³лгэ
со´он тирилэтэн киллэрдэ.
Арай ³йд³³бµтэ, эрдиилэрэ суох.
— Оо, абаккам, хайдах умнан кээспиппиний, наа? — тугу да ³йд³³б³т³х к³рµ²нээх
Маппый кэтэ±ин тарбанан турда.
— Ноо, оттон ыты´ым улахан диэбити²
дии, эрдэн к³рб³ккµн дуо?
— Туох-туох диигин, доо! — тµргэн
ба±айытык т³тт³рµ кыы´ыра охсубут Маппый
матассыыкылын тула Тимкатын сырыста.
— Оттон ытыґыІ кыґыйбыта ааґа
илигинэ илимнэри тµґэрэ охсуохха диибин
дии... Ытыґынан да эрдиэххэ буолла±а... То±о
кыґыйбытай... — Тимка куотан лэґэйэр.
Маппый били маа бэйэлээх ытыстаах
илиитинэн табаары´ын са±атын сыы´а-халты
харбаталаан к³р³н баран, кµлэн ыгыстан
киирэн барда. До±ордуулар устунан у²а таала
кµлсэн, кµ³х окко т³кµнµ´э сыттылар.

Сатамматах кэпсэтии
Дьэбдьиэй, хотонуттан сарсыардааІ²ы
ыамын бµтэрэн, сµ³´µлэрин далга а´ата ыытан, дьэ, нус-хас туттан и´эр. Биир бургуна´а
синньээн эрэр да, кирсэ быста илик, нэдиэлэ
курдугунан т³рµµ´µ. Дьиэтигэр киирбитэ,
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о±онньоро тіліпµінµн эн кэпсэтэ турар,
ыксаабыт к³рµ²нээх:
— Бээ, хотуй, бу ийэ² киирдэ, бэйэтиттэн ыйыт, — диир, онтон Дьэбдьиэйгэ
ту´аайан этэр. — Доор, кыы´ы² эйигин
ты´ы-тириини к³рдµн диир, ³сс³ онто индиийискэй дуу, хайа сах дуу µ´µ... кыы´ырар.
Хата, тµбэґэ киирди², бэйэ² кэпсэт.
— Бай, ол туохха кірдµµр, саатар,
то±о индиийискэй буолбут ба±айыларый...
Бэйэтэ к³р³н сирбитэ ээ... Хотуттан ыыппыт тыстарын... — хотонун саппыкытын
туура тэбэн у´улан баран, тіліпµінµгэр
барда, о±онньоро ыксары ыгылыйбыт
к³рµІнээх.
Туруупканы ылбыта, кыы´ын кыы
´ырбыт са²ата бу иґилиннэ:
— Маама, ити о±онньор дьµлэйэ эбии
бэргээбит дуу, хайда±ый дуу? Отой ³йд³³б³т,
маа±ы²²ыттан ха´ыытыы сатаан, кµ³мэйим
дэлби ыарыйда.
— Миэхэ баар тыґы-тириини...
— Айа даа, маама! Ты-Вы тирии канаал
га индийскэй киинэ буолар! Ону эйиэхэ
эттин диэбитим. Ты-Вы тириини кірдµн
диэн! Киинэ диибин! Киинэ! — кыы´а
кыы´ыран, туруупкатын талыр гына быра±ар
тыа´а и´илиннэ.
Дьэбдьиэй о±онньорунаан чэй и´эн
сыпсырыйа олорон, туох буолбутун кэпсэтэн
кµлсµµ б³±³т³ буоллулар. Онтон:
— Доор, оччотугар киинэбит хас чаас
ка буоларын ыйытыахха буолла±а, — диэн
кµлэн бычыгырыы сылдьар о±онньор, туран,
тіліпµінµн диэки сэксэлдьийдэ.
Кыыґа «тирии» диэбэккэ, «µс» диэбитэ
буоллар, о±онньор хайыа эбитэ буолла. Бука,
«тыґы µс» диэн истэн айманыа эбитэ дуу...

У¤ун £р£Б¥л
Са²а дьыл уґун ³р³бµллэнэн, Маппый
ыраах оройуонтан дойдутугар кµµлэйдии,
сынньана кэллэ.
Оптуобус тохтобулугар турда±ына,
арай:
— ¤оо-ба-наа! Хайа, наа, бу эн дуо, ама,
аа? Ханна сµтэ-сµтэ к³ст³±µнµй, до±ор, ээ?
¤э-´э-´э, к³рсµбэтэх да ыраатта! — диэбитинэн µ³лээннээ±э Бµ³ккэ тиийэн кэлэн,
с³±µµ-махтайыы б³±³ буолла.
— Дорообо, до±ор! — илии туту´ан,

куусту´ан баран, сирэй-харах чинчилээ´инэ
буолла. — Хайа, бу туох ааттаах кытарды²,
сирэйи² сыттык са±а буолбут дии. Ыарыйды²
дуо?
— Ыалдьан б³±³-³, мин диэтэх ки´и
ыарыыб ын ма±а´ыынтан атыыла´абын.
¤э-´э, «биэс сµµстээх» ба±айыга баттата сытан баран, «эмп» ыла баран и´эбиэн! Хата,
барыах, миэхэ олоро тµ´µ³х.
— Ээ, суох, до±ор, кэлин к³рсµ³хпµт,
са²а кэлэ сылдьабын ээ. Хайа, хас о±олонну²,
доо, кэпсии тµ´µµй.
Бµ³ккэ хара±а тута дьээбэлэнэ тµстэ,
кµлэ-кµлэ:
— Ээ, оттон бэйэм икки о±олоохпун,
эмээхсиним µс о±олоох.
Маппый ки´итин диэки ³йд³³б³т³хтµк
к³рд³:
— Хас ыккардыгар оччо о±олоно
о±усту²? Бу ки´и эмиэ µ³ннµрэ турар эбит
буолбат дуо!
— Иккиэлэр — уолаттар, µ´µстэрэ бэ
йэм µ´µ, ´э-´э! Былырыын дьиэ туттубутум,
ыалдьыттыы кэлээр эрэ.
— Тыа ки´итэ ха´аайыстыба б³±³ дуу?
Сµ³´µ тута±ын дуу?
— Биир баар дииллэр дии, — Бµ³ккэ
Маппыйын диэки к³р³н баран, кµлэн алларастаата. — Дьиэбитигэр...
— Бу да ки´и, дьо´уннаммат да ки´игин
табаары´ым, — Маппый Бµ³ккэтэ уларыйбат
майгытыттан с³±³н кµллэ.
Сарсыныгар киэ´э тіліпµінµнэн тµрµ
лµ³н б³±³нµ тµ´эрэн, Бµ³ккэ Маппыйын
ыалдьыттата ы²ырда. Дьиэ кэргэнинэн
ыраахтан кэлбит ыалдьыты µ³рэ-к³т³
к³рµстµлэр. Кэргэнэ µгµс са²ата суох
дьо´уннаах ба±айы дьахтар эбит, уолаттар
игирэлэр, µµт-µкчµ дьµ´µннээхтэр. Бµ³ккэ
кэпсээн б³±³т³, ыалдьытын ас араа´ынан
хада±алыыр, «биэс сµµстээх» ба±айыта да
баар. Маппый уолаттар майгынна´алларын
с³хпµтµгэр:
— Доор, сµрэ±э суох ки´и, ´э-´э, били
туох диэн этэй, «оптом» о²ордо±ум дии.
Кыбыстыбыт кэргэнэ кµлэ-кµлэ:
— Сэрэнэн кµл, эмиэ тиискин сµтэриэ²,
— диир.
— Диэ да±аны, ´э-´э, бэ±э´ээ эйигин
к³рс³н баран, ма±а´ыы²²а тиийбитим,
арай, Уйбаан турар. Эмиэ ыалдьыбыт...
— Уйбаан хара±а хайда±ый?
— Ээ, ол ки´и² хара±а ыалдьыбат
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ортотугар ардьайа сытыа, — диир саІа
иґилиннэ.
— Диэ да±аны, ´ыллый. Сэрэххэ устуох
ха. Шэ, доор, тахшыахха, Уйбааммытыгар
бара шылдьабыт дуу, шуох дуу, ´э-´э?!

Сылаалаах сырыы
— Э±эрдэ! Ха´ан барды²? Ээ, суох,
до±ор, соло суох. Кэллэххинэ биллээр, харах
сымнатыллыа этэ, ´э-´э! Чэ, кытаат! — диэн
баран, биир быраат, ырбайыа±ынан ырбайан,
би´иги диэки хайыста. — Христофор эмиэ
Владивостоктаан эрэр...
— То±о барсыбаты², саппаас хомунан
кэлиэ² этэ буолла±а, таарыйа?
— Ээс, суох. Былырыын барсан с³ппµн
к³р³н кэлбитим. Сімілµіккэ олоруохпуттан хара кэлиэхпэр диэри ньиэрбэ ыары´ах
буола сыспытым.
Бастаан утаа, сімілµіккэ µ³рэн-к³т³н
олордубут, дьэ, кынат куурдунуу б³±³. К³т³н
та±ыстыбыт, кыратык тыаллаах. Христофор
сµгµн олорбот, м³±µс да м³±µс, оннун туох
да иґин булбат курдук. Биир уолбут то±о эрэ
ыраах олордо, сытан утуйан хаалла. Эмискэ
туох эрэ талыр гынна, ки´им иллюминаторынан та´ырдьаны к³рд³, чиккэс гына
тµ´ээт, тоІолох уурардартан тарбахтара
кубарыйыар диэри тутуста. Бэйэтэ куп-
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буолан турар... ґэ-ґэ... — Бµ³ккэ кµлэн у²а
сыста. — Саас-саа´ынан кэпсиим, до±ор,
бээ. Уйбаа²²а дьиэтигэр бардыбыт, эйигин
к³рсµбµппµн кэпсээтим уонна би´и дьон
на старых дрожжах сразу ту-ды! Онтон
салгыытын онон-манан ³йдµµбµн. Утуйан
хаалбыппыт, биирдэ ³йд³ммµтµм, Уйбаан
сиргэ аттыы сылдьар, тугу эрэ к³рдµµр.
Онтон эмискэ мин диэки хайыста, оо, ужас
курдук, а²аар хара±а суох. Ку´а±ан сµрэхтээх
ки´и тута барыан да курдук.
— Тыый, до±оор, ол хайдах буолбутуй?
— Ээ, оттон ол ки´и² а²аар хара±а
суох ээ, таас харахтаах. Дьиэни биир гына
к³рд³³тµбµт, хата, муостата дэлби ыраа´ырда.
Били мин утуйбут оронум анныттан буллубут, ынырык ба±айытык к³р³ сытар, доо.
Уйбаан туох да кы´ал±ата суох ылан ууга
буккуйа тµ´эн баран т³тт³рµ кэтэн кэбистэ.
Онтон олорон кэпсэтэ тµ´µ³х буолбуппут,
са²ара сатыыбын да ша-ша-ша-фи-фи-фи.
Тииспин ханна эрэ силлээн кээспиппин.
К³рдµµ сатаан баран, дьиэбэр тии´э суох
кэллим буо. Онтон бу эмээхсиним тахсан,
булан кэлбитэ. ¤э-´э, дьэ, накаас дьоннор
булсан «а´аатыбыт», до±ор. Бу µйэ±э бииргэ
быраа´ынньыктаабат этибит ээ.
— Та´ырдьа тахсан табаахтыах дуу? —
Маппый Бµ³ккэтин диэки к³рд³.
Та²на турдахтарына:
— Бµ³ккэ, тиискин у´ул, эмиэ суол
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куба±ай буолла, уо´а, хара±ын кытыыта
эрэ кытарар. «Пахай! Па даа! Сити баар,
кэм миэнэ... Таах сибиэ бµгµн к³т³н...
Сарсыардаттан тугум да сатаммат этэ ол
и´ин... Па даа, ³сс³ эбиитин хара куосканы к³рбµт эбиппин... Паа-па-па, к³р, доо,
биир мотуора аккаастаан кэбистэ, ол и´ин
о±ом сайы´ан ытаан б³±³т³ этэ... Па даа,
³л³р дьон буоллубут, тугум да массыыната
эбитэ буолла, таах сибиэ, сµгµн сатыы да
хаампакка...» — диэн ытанан-кэлэнэн барда. Тµннµгµнэн к³рбµтµм, кырдьык, биир
мотуор пропеллера тохтоон хаалбыт.
¥с мотуор холку тиэрдэрин билэбин
эрээри, ки´им са²атыттан и´им кычыгыланан нэ´иилэ тулуйан олордум. Син тиийдибит буолла±а. Тыраабынан тµ´эрбэр тобугум
салыбыраан, нэ´иилэ сирбин булбутум.
Аны тиийэн баран, биир да массыына±а
³р буолбат, тугу да на±ылыччы к³рд³рб³т
да, талларбат да. Сулбу-халбы аа´ан и´эбит.
«Паа-па-па, бу отой бандьыыттар тураллар, к³р, доо, ³л³рт³³н баран, отой ымыр
да гыныахтара суо±а. Чэ, бара охсуох, аны
би´и диэки хайы´ан эрэллэр, па даа, папа!» — диэн бі±і буолар. Ґ´µс кµммµтµгэр
массыынатын нэ´иилэ талла, син этэ²²э
атыыластыбыт.
Ол буола сылдьан, µс эр бэртэрэ,
дьо±ойон, дьахтардаабатыбыт да±аны, кэтэ
нии-мананыы, мания буола сы´ан, син
этэ²²э хо²уннубут.
Дьэ эбит ээ, саамай кытаана±ын суолга
тулуйдубут. Владиктан тахсыахпытыттан
биир нуучча ки´итин сырыстыбыт, со±отох
айаннаан и´эр, букатын µктээн кэбистэ, ханна да мээнэ тохтообот. Би´и хаалсыбаппыт.
Христофор: «Ити бандьыыттар тыллааччылара сылдьар, сирэйин-хара±ын олоруута
оннук, билбит ба±айым, киниэхэ эриллэ сырыттахпытына, бэйэтин харыстанан, угаттаан
биэриэ суо±а, кутуругар олоро сылдьыахха,
туох эмэ буолар тµбэлтэтигэр иккиттэн биир
бит...» — диэн быґаарар. Ол да буоллар,
арыый уоскуйан, таах олоруохтаа±ар, онуманы кэпсиир. Арай, кэпсээнэ барыта айан
алдьархайын, суол дьулаанын туґунан.
Онтон нууччабыт биир чэйдииргэ туораан барда, би´и сырсабыт. Христофор барбах нуктаан ылбыта этэ, уґуктаат, бураллан
турбат дуо?! «Паа-хай, бу нуучча, соруйан,
манна а±албыт. Ити отой бандьыыттар тураллар, паа-пахай... Билигин массыына-

бытын былдьыахтара, бэйэбитин... Па даа,
па-па, то±о элбэхтэрэй, саатар, баты´аллара
эрэбил...» — эІин дэтэлиир, буулдьа µµтµн
курдугунан чµрµччµ кірін, хара±а мэнээкмэнээк сµµрэлиир. Адьас тохтообокко биир
кэм итинник. Тугу да ылан а´аабыппын
да ³йд³³б³ппµн, хайдах тахсыбыппын
да ³йд³³б³ппµн. Ким да сирэйин утары
к³рб³тµбµт, ол буола сылдьан.
Нуучча барар, би´и барабыт, нуучча
тохтуур, би´и тохтуубут. Ки´ибит Хабаровскай быґыылаах эбит, салгыы барбата.
Кэнникинэн бэйэтэ да Христофор курдук
чµрµччµ кірбµт этэ. Ба±ар, соруйан, суолун бутуйбута буолуо. Ба±ар, биґиги муннарбыппыт буолуо, ким да билбэт. Дьэ,
ол гынан, куорат и´игэр харааччы мунан
хааллыбыт. Христофорбут кимтэн да тугу
да ыйыттарбат, ³йд³³н к³рбµппµт, дьон
бука бары би´игини эрэ маныыр курдуктар.
Кэлин ³йд³³тіххі, атын дьµ´µннээхпитин
и´ин к³р³лл³р буолла±а, эбиитин бытыкпыт µµнэн, сууммакка-тарааммакка и´эбит,
эбиитин туох эрэ омуктарбыт. Биґиги да±аны
атын омугу к³рд³хпµтµнэ одуулуубут буолбат
дуо.
«Саха сиригэр барар суолу ыйыттыбыт
да бµтэ турабыт. Пахай, па даа, ол ки´ибит
сонно тута бандьыыттарыгар эрийэн тырылатар, би´и эрэйдээхтэри тараччы тутаттаан ылаллар да бµттэхпит ол. Па даа, па
даа...» — µлµгэр буолан, куораттан ала тµµн
та±ыстыбыт, бензин б³±³нµ таах µрдэрэн
кэбистибит.
Бэйэ-бэйэбит сирэйбитин к³рсµ³хпµтµн
да саатабыт ол кэбилэнэ сылдьарбытыттан.
Сахабыт сирин быыґын туораан баран,
мэктиэтигэр сири сыллаан ыллыбыт, манна бандьыыт суо±ар дылы. ¥´µ³н улахан
ба±айытык «´уу!» диэн баран кµлсэн то±о
бардыбыт, тохтообокко иэрийиэхпитигэр
диэри дьаабыланнахпыт µ´µ. Хас да кµннээх
кµµрµµ-тыІааґын, ій-санаа сылаата тахсыбыт буолуохтаах, бука.
Бу сырыыга ханнык эрэ билбэт сордоох
тор барсан эрдэхтэрэ, сырыы аайы атын
дьонноох барар, ол дьо²²о отой ымсыырбаппын. Христофор хайа да µчµгэй ньиэрбэлээх ки´ини кыа±ын ылар. Аны, барар
да буоллахха, хайдах эмэ бэйэм да сылдьаа
инибин, сах сиэтин, до±ор! — би´иги уолбут,
чахчы, кыа±ын ылларбыт быґыылаах, тииґин
быыґынан силлээн «чыырк!» гыннарда.
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Оттон биґиги, кэпсээни истэ-истэ
аллараста´а олорбут дьон, дьэ, чуумпурдубут.
Толкуйдаан к³рд³хх³, ба±ар, Христофор баар
буолан этэ²²э кэлбит буолуохтарын эмиэ
с³п курдук. Суолга э²ин араас тахсара ханна
барыай... Суол сэрэ±и сібµлµµр.

Ґр¥¢-хара £¢н£р

Тыыннаах холобур
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таан баран, остуолга умса тµ´э-тµ´э, тохтуур
кыа±а суох кµллэ.
Докумуон толоруллуутун холобуругар
то±о мэлдьи Иванов Иван Иванович диэн
суруйаллара буолла?

Уйбаан бµгµн киэргэнэн хонтуора±а
барда. Куораттан тахсан, пааспар уларыталлар
µ´µ, «эбэ´ээтэлинэй бэрээдэгинэн» диэтилэр
³сс³. Тиийбитэ, ки´и б³±³т³, ыксал-тиэтэл
аймал±ана. Нуучча дьахтара, сµµрэ сылдьан,
ыйан-кэрдэн биэрэр са²ата µлµгэр.
Иннигэр µс кыра лии´и ууран баран:
«Заполните, вот вам образец», — диэн буол
ла. Би´и ки´ибит, т³´³ да булчут буолан,
ойууру кµнµстэри-тµµннэри кэттэр, техникум
µ³рэхтээх, хап-сабар толоро охсон биэрдэ.
Били пааспар сулууспатын дьахтара,
ылан аа±ан и´эн, сирэйэ кубарыс гына тµстэ,
лиистэрин т³тт³рµ быра±ан биэрдэ:
— Вы что издеваетесь? Заново заполните!
Уйбаан эргим-ургум тутан кірін баран,
кµлэ-кµлэ, т³тт³рµ уунан эрдэ±инэ, дьахтара
илиитин та´ынан садьыйан баран аа´ыахча
буолбутугар:
— Девушка, меня так и зовут, — диэн
быґаарда.
Биирдэрэ, итэ±эйбэтэх сирэйдээх т³н
н³н кэлэн, былааІкаларын т³тт³рµ ылла,
кумаа±ы быы´ыттан Уйбаан эргэ пааспарын
булла, кµ³х хара±а улаатан хаалла, бэчээттээн
солото суох олорор коллегатыгар ту´аайан:
— Зин, представляешь, его зовут Иванов
Иван Иванович... — диэн баран, устуулга лах
гына олоро биэрдэ.
Кы´алла-кы´алла, бэйэлэрин бы
лааІкаларын толоро сатыы олорбут дьон
бары кµлэн ньирги´э тµстµлэр, быарын
туттубут да баар, хара±ын уута тахсыбыт да
баар. Та´ыттан тµбэґэ киирбит, са²а паас
пардана кэлбит о±о, імµттэн-саатан сиргэ
тимирэ сыста, та´ырдьа ойоору дугду²нуу
турда±ына, кµлэн бµтэ илик пааспар толорторооччу, сиэ±иттэн харбаан ылан баран,
былааІкаларын туттарда, суруллубут холобуру иннигэр ууран биэрдэ, онтон са²арыах
курдук буолан и´эн, эмиэ иэрийэн хаалла.
Лаахтаах ты²ыра±ынан лии´ин то²суйа са-

Биир сайын мин, Сунтаар о±ото,
а±ам дойдутугар, Мэ²э Ха²алас улуу´угар,
сайылаан турабын. Онно билбитим атын
тµілбэлии са²арар диэн тугун, омук тылыгар «биэс» сыанаттан атыны ылбатах ки´и
т³р³³бµт тылбыт буккууруттан, киирии,
сыыс тыла а´ара эл бэ±иттэн улаханнык
саллыбытым.
Ма²най тиийэн баран, сыыйанунаарытан бытааннык са²арар буолан,
э´ээлээх, эбээм тугу са²аралларын ситэн
³йд³³б³кк³ эрэйи к³рдµм, са²ардахтарын
аайы «аа?» да «аа?». Ол аайы дьонум: «Бу о±о
аата сµрµн!» — дэ´эллэр.
А±ыйах хоноот, син ³йд³´³р буоллубут, син дьиэтийэн сорук-боллур буолан
бардым.
Эбиэттээри аймана сырыттахпытына,
эбээм:
— Ыл, сыччый, хара дьиэ±э тахсан,
µрµ² чаанньыгы киллэр, о±ом µчµгэй о±о,
— диэн кірдісті, іссі хай±аата.
¥чµгэй о±о истигэним дэлэ дуо, эттэ
дуу, эппэтэ дуу диэбиттии, ойон туран, элэс
гынан хааллым. Та´ырдьа тахсан, эргиччи
к³р³³т ³йд³³бµтµм — дьиэбит биир эрэ
эбит. Ханна да, хара ³²н³³х буолуохтаа±ар,
дьиэ±э майгынныыр да суох, туох эрэ ку´а±ан
ба±айы сарайа турар. Тура тµ´эн баран,
киирэн:
— Хара дьиэни булбатым, — диибин.
Эбээм со´уйан ойон турда, аантан быган, сарайа турарын к³р³н уоскуйда, ыйан
биэрдэ:
— Хата, уоттанар дьиэм туох буолбут
диэтим. Чэ, тиэтэй, — диэтэ.
Сарайбар киирбитим, арай о´охтоох,
µрдµгэр биир да ма²ан ³²н³³х чаанньык
к³стµбэт, улахан мунаахха тµбэспиппин, дьэ,
³йд³³тµм. Быстыам дуу, ойдуом дуу, эмиэ
киирэн:
— ¥рµІ чаанньык биир да суох, бары
хап-харалар, — диэбиппэр кырдьа±астарым
со´уйан эрэ хааллылар.
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Бу да сырыыга эбээм эмиэ хара дьиэтин
диэки б³кч³рµйдэ, киирэн, би´иги сойутар
диир чэй к³й³р³рµ тутан та±ыста:
— Хата, баар эбит, чэйбит оргуйан эрэр
эбит, кытыыга тардаат, киирэ о±ус. Аспыт
сойдо, айуу-айа, аата айманнахпытын...
Мин, буруйдаах ки´и, киирэн чаанньыгы кытыыга та´аараат, киирэн олоппоско лах
гына олороот а´аан бардым.
— Чаанньыгы² хайаспыт?
— Ээ, оргуйбут. Тыа±а та´аардым, —
диэн кэбистим, аны туран.
Э´ээлээх эбээм айахтарын атан баран,
миигин т³гµрµччµ к³р³н олоро тµстµлэр,
онтон э´ээм сэмээр сибигинэйэн:
— Аата ырааппытын... — эрэ диэтэ.
Дьээ, онтон эбээм эмээхсин ³йд³н³н
са²ата умайыктана тµстэ:
— Дьон илдьэ барыа, баран а±ала о±ус.
Эчи, сµрэ±э-бэлэ´э диибин диэн, илдьибит
сирэ ырааппытын ба±а´ын...
Мин букатын ыксаатым. Айманан,
субу ыстанан тахсан эрэр дьоммор нэ´иилэ
бы´аардым, и´ити о´ох кытыытыгар тардары
би´иги дойдубутугар «тыа±а тарт» дииллэрин.
Ол киэ´э кырдьа±астарым, ньиэрбэлэрэ

чараа´аан, эрдэ утуйбуттара, быыс н³²µ³
у´уутуур са²аларын истэ сытан, мин элбэ±и
да эргитэ санаабытым.
От µлэтэ чуга´аан, э´эм хотуурдарын,
кыраабылларын бэрийдэ, таарыччы сайылык дьиэтин кµрµ³тµн эмиэ о²ордо. Мин
батыґа сылдьан, мастарын туту´ан, сэбинсэбирэлин а±алан, матырыйаалларын та´ан
биэрэбин.
— Сыччый, баран то´о±олордо а±ал,
— диэтэ.
Хара дьиэ кэнниттэн мас то´о±о б³±³тµн
а±алан, иннигэр то±у сµ³ккээн кэбистим,
о±онньорум со´уйан ³л³ сыста. Кыайан
³йд³сп³кк³, баран, бэйэтэ а±албыта, онтубут
оскуома эбит.
¥лэлээн бµтэн сынньана, кэпсэтэ олорон, э´ээм к³хсµбµн имэрийэр уонна бэркэ
манньыйан олорон:
— Сорох дьон о±обутун хара µлэ±э
сыґыарбаппыт диэччилэр. Ол — сыыґа.
Ґлэни араарбат куолу. Эйигин а±а² µлэ±э
µ³рэппит эбит, о±ом улаатта±ына µлэ´ит
бэрдэ буолуо, — диэбитин бу баардыы ³йд³³н
хаалбыппын.

Вилюрия СЕРГУЧЁВА Сунтаар улууґун Куокунутугар олорор. Мас уу´а идэлээх.
Ол элбэх тµбµктээх-сыралаах µлэтиттэн быыс булан, хоґоон-кэпсээн суруйарын
сібµлµµр. Биир дойдулаа±а, саха биллиилээх суруйааччыта, талааннаах сэґэнньитэ
Эдуард Соколов-Тулусхан т³р³³бµтэ 65 сылыгар ананан, Сунтаар нэ´илиэгин олохтоох дьа´алтата уонна улуустаа±ы киин библиотека тэрийиилэринэн ыытыллыбыт
уус-уран литература кµрэґигэр кыайыылаах буолбута.
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Александр ПОПОВ.
Уус-Алдан, Боро±он.
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