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Ноо ХАБЫРЫЫС

Кэрэхсээ ки¤ини
Киґини кэрэхсээн, бол±ойон,
Кэпсэтэн ааґыый дуу, эн тохтоон,
Кылгастык да буоллар, алтыґыый,
Кµннээ±и тµбµктэн сынньатыый.
Сонуннар — дьиктилэр, дьээбэлэр,
Сэґэни тимэ±ин сµірэллэр,
Са±аллар санаа±а кэрэни,
Симииллэр сµрэххэ истиІи.
УрааІхай о±ото буолларгын —
Умнума тыл сµдµ кыахтаа±ын:
Уруйа — кынаттаан кітµтµін,
Уораана — куттаргын µргµтµін.
Киґини, Киґи диэн, эн таптаа,
Кэскиллээх санаатын арчылаа,
Кэрэмэс санаатын ытыктаа,
Кэрэмэн ыратын харыстаа.
Былыртан бачча±а диэритин
Бар дьону биир таптал ситимнээн,
Бу сиргэ олоххо сирдиирин
Билэ±ин кыракый эрдэхтэн.
Инники кэскилгин ібµгэІ
Иэримэ дьиэ туттан, иччилээн,
Иґирэх тапталын илгэлээн
Ииппитэ — кэхтибэт тµірэхтээн.
Кэриэстээ ібµгэІ иитиитин,
Кэґимэ ол µтµі µгэґин —
Киґини кэрэхсээ мэлдьитин,
Киниэхэ эйэ±ин этэІІин!
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Леди МУУС
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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, 3-с тахсыыларыгар кір.
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Бээчэ сэрэнэ-сэрэнэ, ийэтигэр чуга
ґаата.
— ДаайыІканы мин кіті±ібµн дуо?
— Ээ, кырдьык. Мэ, кыратык ыла тµс
эрэ, — уолугар туттаран кэбистэ.
Ас бэлэмнэґээри илиитин суунна.
— Ноо, илиигин сууммутуІ ини? — килиэп быґа сатаан хачымахтаґар Славкатыттан ыйытта. — Кыыспытыгар кып-кыратык
миин сойутуом этэ.
— Эбээ ужуо куппута уонна мин илиим
ыраас ба±айы, — биирдэґэ чап гына о±уста,
итэ±этэрдии ытыстарын нэлэІнэттэ.
— БµгµІІµбµн бэ±эґээ суунан бэлэмнэммитим, онон ыраас диэ, — а±алара
кµллэ. — Ок, сэлиэйдээх миин дуу, — илиитин сотто-сотто, остуол баґыгар олорунан
кэбистэ.
— Бэ±эґээ буотах, мин куруук сууна
сылдьааччыбын дии, эбээ.
— Ээ, оннук бі±і, биґиги киґибит барытын сатыыр, — Даайа сібµлэґэр.
— Ыґы-ы, мин барытын сатыыбын.
Эбээ µс куоба±ы буґарбыта-а, соро±ун
чµічэ Наадьа±а бэрсэбит µґµ, — Славка кэм
да урут тµґэн, ким хайа иннинэ кэпсииипсии о±уста. — Мин кулгаа±ын сиикэйдии
сиэбити-им, Бээчэ сирэн сиэн ба±арбата±а.
— Мин эмиэ о±о сылдьан, куобах
кулгаа±ын сібµлээн а±ай сиир этим, —
Сµідэр кµлэн кэбистэ. — Киґи сирбэт аґа,
до±ор, эґиги ыстыыр ыаскытынаа±ар быдан
ордук.
— О±ом ата±а — ыт ата±а, аґаан баран
Наадьа±а илдьэн биэриэ±э, — Даайа соруйса
олордо.
— Мин муощнай тµргэнник сµµрэбин
дии, эбээ, — ча±ылыччы кірді. — Миэхэ
икки быґыйы уонна биир, ээ, икки бууту
сойутуІ, — быыґыгар ірµскэлэґэ о±уста,
тарбахтарын чочоІолотто.
— Эс, суох, ама, сµµрµіІ µґµ дуо? Аргыый а±айдык барда±ыІ дии, аны хаарыан
аґы то±о тµґэрэн кэбиґээри.
— Мин сиґин сиир инибин, паапа курдук, — Бээчэ аргыыйдык «сакаастаата».
— Чэ, бэйи, ким тугу сібµлµµрµн
ійдµµбµн ээ, о±олорум барахсаттар умнан
кэбиґиэ диэн санаталлар.
— Хайа, оскуолаларбыт тугу-тугу диэтилэр? Туох-ханнык быґаардылар? — Кисиэн
ньэ кыыґын олоппоґугар олордо-олордо,
эрин диэки кірбілііті.

µідэр киэІ-киэІник атыллаталаан
эрчимнээхтик хаамар. Ол эрээри, олус чуумпутук, дьоґуннук сы±арыйар.
Ата±ын тыаґа иґиллибэт идэлээх. Бэйэтин
кыанар киґи биир уратыта итиннэ. Бу билигин эмиэ туох да батыччахтааґына суох:
— Аспыт бэлэм дуо? — диэн ыйыппытынан киирэн кэллэ.
Сирэйэ бэрт холку. Кыыґырбыттымтыбыт быґыы-майгы баара биллибэт.
Уолаттара тµннµгµнэн мылаарыІнаґа
сылдьалларын тэлгэґэ ааныттан бэлиэтии
кірбµтэ. «Эрэттэр туох диирбин кµµтэн
эрдэхтэрэ» диэн кµлэ санаабыта. Кинилэр
мі±µллэр тірµіттэрэ суох буолбутуттан,
Уйбаныаптардыын ійдіспµтµттэн бэйэтэ да
чэпчээн а±ай иґэрэ.
— Ужуо бэлэ-эм! — Славка обургу куукуна диэки сµµрэн ма±ыйа турда.
Эбэтигэр илии-атах буолан, ас тардыґан
барда. Тµргэникэтэ диэн, тэлэмээттэнэн
сµрдээх. Холодильник аанын субу-субу арыйталаан, лис-лас быра±аттыыр тыаґа ыраахтан
иґиллэр. Бэрдин бэрт аґын-µілµн, иґитинхомуоґун ончу биири да±аны мµччµ-хаччы
туппата. Барыларын син тохпокко-хорбокко
этэІІэ остуолу буллартаата.
— Бу сатана уола омуна-тіліні. Бээ
эрэ, сэрэн. Итиигэ буґаарыгын, — диэн
Даайа бопсуґа сатаата, оттон сирэйэ-хара±а
«чыычаа±ым тутукунайан, кіміліґін абырыыр ээ» диирдии сып-сымна±аґынан,
сып-сылааґынан сайар курдук... — Бар, о±оІ
олоппоґун чугаґат, — кµістээх иґитин кытыыга тарда-тарда дьаґайда уонна ыскаап аттыгар
баран, быґыыта, тугу эрэ кірдіін, ону-маны
туппалаґа сырытта. — Уонна долбуурун иннигэр тµґэрээр, таарыйа быылын сотоор.
Эмээхсин этэн бµтэриэ эрэ кэрэх,
остуоллаах олоппос оннун булла. Ґрдµнэнаннынан сып-сап суураланан, сотуллубукка
син майгыннаата.
— ДаайыІка миискэтэ бу баар ээ, эбээ,
бу-бу, — балтын ойуулаах иґитин, оґох кытыытыттан хаба тардан ылан, адьас эбэтин
муннун анныгар µІµлµттэ.
— Ээ, мин о±ом — тииІ мэйии, эчи,
этиппэт да±аны, — эбэтэ µірдэ. — Маа±ыын
ыскаап тµіґµгэр уурбут курдук санаабытым ээ, хайа икки ардыгар итиннэ тиийэн
хаалла±ай... Кэм мин тэґэ±эс мэйии... —
ботугураата, мииниттэн баґан ылан сойута
ууран кэбистэ.
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барыахтарыгар диэри, ба±ар, тупсуо дуу?
Контрагынан эрэ сулууспалыыр буолуохтара
дуу? Ба±алаахтар эрэ сылдьалларын курдук,
— µіґэ тыынна. Кимтэн эрэ «ээх, оннук,
сіпкі ыралана±ын» диэн сібµлэґии ирдэс
питтии тулатын кірµммэхтээтэ.
— Биґи армия±а барыахпытын ба±арабыт
ээ, убаайдар уонна паапа сылдьыбыттара
батта, муощнай элбэх хаартыскалардаахтар
дии, — Славка урут тµґэн, Бээчэтин диэки
кылап-халап кірді. Биирдэґэ сібµлэґэн
тоІхоІноото.
— У б а й д а р г ы т С а х а л и ІІ а , м и н
Забайкалье±а сулууспалаабыппыт. Саха
уолаттара бары µчµгэйдик сылдьыбыппыт.
— Оннук-оннук, о±ом байыаннай
чааґыттан элбэх махталы тутар этим. Бары
дьиэнэн доргуччу аа±арбыт. Убайдаргар
командирдара ыыппыт суруктара билигин
да бааллар ээ, сундуукпар уура сылдьабын,
— эмээхсин кэнники тылларын сибигинэйдэ. Онтон кіхсµн этитэ-этитэ: — Эр киґи
— саллаат, Ийэ дойдутун, дьонун-сэргэтин
кімµскµµр аналлаах, — диэн эбэн биэрдэ.

— Оттон бары ійдістµбµт.
— Дьігµір Баґылайабыстаах эмиэ бааллара дуо-о? — эбэлэрэ куоба±ын агдакатын
кымаахтаґа-кымаахтаґа унаарытта. Охсуґууэтиґии дьиІ тірдµн-тібітµн билиэн олус
ба±арар. Сиэннэрэ буруйа суохтарыгар бµк
эрэнэр.
— Ээ, о±онньордоох эмээхсин иккиэн
бааллара. Лоп бааччы дьаґаллаах кырдьа±астар.
Онон айдаана суох быґаарыстыбыт. Ийээ, эн
ити кіп эттээ±иттэн сиэххиний.
— Маннык сыралаґан, астаґан сиирбин
былыр-былыргыттан ордоробун. Эґиги кыра
эрдэххититтэн µірэнэн хаалбыппын, билигин да±аны тииґим-уоґум син баарга дылы
дии, — кµллэ. — Хайаан, Дьігµір Маасата
ордук хос саІата суох хаалбыта эбитэй?
Тыл-іс баґаам буолан, ма±аґыыІІа кини
эрэ мэлдьи быраапсай аатырар этэ дии, —
мунаахсыйда.
— Таарыччы саІа физруктуун билис
тим, боксёр, спорт маастара эбит. Хата,
уолаттарбын µґµс чиэппэртэн бокса секциятыгар биэриэх буоллум, — Сµідэр бэркэ
астыммыт киґи быґыытынан кэпсии-ипсии
олордо.
Килиэбин халыІ гына арыыланна, миинин, µрэ-µрэ, итиилии иґэн сирилэттэ.
— Оо, муощна-ай! Биґи Бээчэлиин боксёрдар буолабы-ыт, — Славка µірэн айманна.
— Мин оччо±уна, уулусса±а кими барытын
кыайабын. Чемпионнуубун.
— Киґи уулусса±а охсуґаары спортсмен
буолбат, — Сµідэр сібµлээбэтэ. — Билбэт
буоллаххытына, ійгµт хойунна±ына биирдэ
кіІµллµµрµм дуу?!
— Ээ, ити таах этэр ини, куґа±аныµчµгэйи син араараллар дии, — эбэлэрэ
кімµскэстэ.
— Кэбис-кэбис, ол буокса±а аны
онтуктарын-мантыктарын тыраамбалыахтара, — Кисиэнньэ айа±ын саба тутунна. —
Айыбын даа! Тібі±і биэрсэллэр буолбат да!
Кірі-кірі куттанабын.
— Эр дьон дии, аармыйа±а барыахтара. Бэйэлэрин кыанар буоллахтарына онно
тиийэн абыраныахтара, — а±аларын куолаґа
холку.
— Ээ, ол дедовщиналаах, куґа±ан армия
ларыгар олох да ыыталыахпын ба±арбаппын,
ыытыам да суо±а! — ийэлэрэ ча±аарыйда, чинэс гынна. Онтон киґитин сирэйин кірііт,
уларыйан хаалла. Сибигэнэйдэ. — Кинилэр

Ити курдук кэпсэтэ-кэпсэтэ, эбэлэрэ
буґарбыт куобахтарын бэрт минньигэстик
сии олордулар... О±олор µірдµлэр а±ай.
А±аларыттан мі±µллµбэтилэр. Омуннаах
«охсуґуулара» туґалаах дьарыкка тиэрдэн
кэбистэ.
***
Скрээбиннэргэ соґуччу сонун тири
лээн кэллэ, «сонун кэллэ» диэхтээ±эр сорук
кµірэйэ тµстэ диирбит ордуга дуу. А±алара
Сµідэр СаІа дьыл кэнниттэн, баґаарынньык
идэтигэр кэтэхтэн µірэнэ, Дьокуускайдыыр
буолан хаалла...
Кµґµн, сир харатыгар, хас да киґилээх
хамыыґыйа тахсан, маннаа±ы уолаттары
кытта кэпсэтэ сылдьыбыттарын тµмµгэ
ити саІа билиннэ. МЧСтар уонна улуус,
нэґилиэк дьаґалталара µп-ас кыттыґан,
сµбэ-соргу холбоон, баґаарынай депо ары
йаллар уонна онно «олохтоох каадырдары»
бэлэмниир «кэскиллээх тэрээґиннэрэ» µґµ.
Дьыала ымпыгар-чымпыгар тиийэ, µіґэттэн
ыйыы-кэрдии быґыытынан быґаарыллан
бµтэн, оннун-тойун булбут. Дьиэтин-уотун,
массыынатын-тыраахтарын барытын булбуттар. Уонча µлэґиттэрин ити кууруска ыытан
эрэллэр.
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кіппіІілµµ мі±µстэ... Арааґа, уйадыйыахча
иґийэн, чуумпуран хаалла.
— Кістµµмнээх этим буолбатах дуо? —
Сµідэр ійдітін, тыІаабыт салгыны убатта.
Биирдэґэ сэргэхсийэн, сонно чуопчаара
тµстэ:
— Доо, кырдьык да±аны, ол туґу
нан, вообщ е, умнубуппун! — куолаґа
дор±ооннонно. — СаІа булууґа уонна хаалтыс эрэ ылыахпыт, сарсын же КоммерсаІка
Натааґа±а барыам, кини Новосибирскайтан
фабричнайы а±алааччы. Уолаттарбытыгар,
таарыйа, эмиэ тугу эмэ кіріттµім.
Тэрийэр-бэрийэр былааныттан дэлэгэй
со±устук µллэґиннэ... Эбии кимнээхтэн эрэ
«качественнай» атах таІаґын, хайаларыттан
эрэ «дорожнай» чымадаан ылыахтаа±ын уу
тэстибэт гына ыпсаран, кутан-симэн кэбис
тэ. Устунан атыы-тутуу µллэ-балла улаатан
барда, куораттыырга соччо сыґыана да суох
айылаахтарга кытта тар±анна... «Араадьыйата» холбонно. Туох-ханна баара, ким-тугу
атыылыыра, тіґі-хачча сыаналаа±а тµірэ
барыта аа±ылынна. Барытын биэс тарбах
курдук билэрэ-гынара дьикти.
— Оттон эмиэ ірµµ иллэІэ суоххун, ыалга баран, таах сэлэґэ олороруІ
кістµбэккэ дылы. Тірµт дьиэттэн быкпат
курдуккун дии, ити µлµгэри барытын хаґан
билэ-кірі охсубуккунуй? — хотуна соґуйар
эрэ.
Ол аата кийиитим адьас мааны, сатабыллаах дьаґаллаах, тµргэн туттуулаах диэн
хай±ыырын биллэрэр.
— Мин киґим сэлэспэтэх аатырда±ай...
— Сµідэр мичээрдиир.
Кэргэнин эмиэ да кµлэр, эмиэ да астынар быґыынан сымна±астык кірµтэлиир.
— Репетиция±а сылдьан арааґы бары
истэн кэлэбин ээ, — Кисиэнньэ кэпсиир.
— СаІа дьылга, хата, барыбытыгар саІа
таІас ылыныахпыт. СаІа сылы саІанан,
µчµгэйинэн кірсµіхпµт этэ дии.

Ийэтэ Даайа µірµµтэ сµрдээх.
— О±ом µірэхтэн маппат дьыл±аланна,
отутуттан тахсыбыт да киґи µірэ±и ылынар ба±айыта. Оттомурбут дьон, кыра
о±очоосторго дылы онно-манна аралдьыйбакка, ордук чиІ билиини ыларгыт эрэбил,
— диэн уола саарбахтыырын сэрэйбиттии,
санаатын ыпсары этинэн кэбистэ. Хоруй
эрэйэрдии ньолооруччу туттубута, уґун
сэІийэтэ иннин диэки «ыйан» та±ыста.
— Ийээ, уруучуканы туппата±ым
сµµрбэччэ сыл буолла, арааґа, буукубаларын
да умунна±ым, — Сµідэр мµчµІнµµр. — Мин
билэрим эрэ, сµгэ уонна эрбии.
— До±оор, эн сатаабата±ыІ суох ини.
«Барарым дуу, барбатым дуу...» диэн мунаахсыйа санаабат инигин? Эбээбит сіпкі этэр,
— аны Кисиэнньэтэ алын сыІаах олорсон,
кэбэ±эс ба±айытык, эрин Дьокуускайга
«утаарда».
Эбиитин сибилигин ыытаары тэринэн
эрэрдии, ойон туран, тіттірµ-таары хаамыталаан бікµнµІнээтэ. Быыґыгар, кіхі±і
ыйанан турар таІаґы-сабы туппахалаан
кірді. Ата±ын тібітµгэр тура-тура, биэсэлкэ
µіґэ долбуурун харбыалаґан ылла. Ыскаабы
арыйан, ол-бу кыстанан турарын харса суох
хаґыйбахтаата. Онтон аны тіІкіІніін,
туумбачыканы іІіІнііті уонна идэтинэн
аймана тµстэ:
— Оо, дьэ, кэбис-кэбис! До±оор, эйиэхэ
саІа таІас ылбатахпыт ырааппыт эбит дии,
куоракка µірэнэргэр тугу кэтэн бара±ын? —
эрин диэки буруйдаммыттыы кылап-илэп
кірді. — Эчи, дьаґа±а да суох дьахтарбын,
— олус кэлэйбит киэбинэн бэйэтэ бэйэтин
сэмэлэннэ.
Устунан міІµттэн умайыктанан барбакка, ылы-чып баран, тугу эрэ тобула
сатыырдыы дьоґумсуйда. Чуумпурда. Бэрт
бытааннык білтірдіін тиийэн, дьыбааІІа
олорунан кэбистэ. Тугу эрэ булан ылыахтыы,
хоґу эргиччи кірµтэлээтэ. Кіхсµн этитээтитэ, дьиппинийэн-дьиппиэрэн, бэйэтэ
этэринии «дьыалабыай уобараґыгар» киирэн
хаалла. Чочумча ити курдук тимир-тамыр
туттан, толкуйга баттатан олордо.
— О±олорбуттан ордон, эйигин тірµт да
санаабатах эбиппин... — ботугураата. — Буот,
уонна дьаґаллаах а±айдык сананаахтыыбын!..
— халаатын тэллэ±ин кымыстаан барда. —
Бэйэбэр эмиэ тугу да ылыммата±ым ырааппыт дии... — быґыта-орута тыынан, тµіґэ

Онон ыал а±а баґылыга араас санаалар µµйэ-хаайа туталларын табыгастаахтык
быґаара сатыыр кыґал±атыгар ылларда.
Биир іттµттэн кірді±µнэ — сіптііх идэлээх
буолуу, таґаарыылаах µлэ мэктиэтэ итиэннэ
инникигэ эрэл, иккис санаатынан — бу кыс
ортото дьиэлээхтэрин бэйэлэрин эрэ хаалларыы тµІ тыа±а таґааран муннартаан кэбиґии
тэІэ. Кырдьа±ас ыарытыган эмээхсин,
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— Эс, мин хаґан ытаабыппыный?!
¤ылабаак буотахпын! — іґµргэммит уо±ар
таас тікµнµгµн мµччµ тутан кэбиспитэ
муоста±а тµґэн «тас» гынна, биэс аІыы
ыґыллан хаалла. — Ити баар дии, эн барыта,
— убайын буруйдуу о±уста.
Илиитин ыстаанын сиэбигэр угунна уонна, уоґун мунньаччы тутта-тутта,
Бээчэтин сирэйин-хара±ын одууласта.
Кини туох эрэ диэн сэмэлээтэ±инэ этиґэн
мордьооттоґорго бэлэмнэннэ.
Хата, биирдэґэ холку муІутаан:
— Ээ, ньичибуо, алдьаннын. Сибилигин
бэйэм харбыа±ым.
— Харбаа-харбаа, а туо киґи ата±ар
киириэ±э. Эбэтэр эбээ±э этиэххэ, кини сиппийэрин сібµлµµр.
— Эбээ суох ээ, Дьэбдьиэйдээххэ
та±ыстым диэбитэ.
— Чэ-чэ, тµргэнник-тµргэнник, харбыы
о±ус, — Славка эр ылан дьаґалымсыйда.
— Илиим наґаа сылайаары гынна, — мэктиэтигэр тэпсэІэлээн ылла. Кирилиэґэ
тэбис-тэІІэ хаадьаІалыы мі±µстэ. Субу
ньаачайан сууллан хаалыахтыы хаачыгыраатакыычыгыраата.
— Ыксаама-ыксаама, эмиэ оонньууру алдьатаарыгын уонна бэйэІ дэлби тµґээригин.
СтремяІкаІ хамсыыр а±ай дии.
— Ээ, мин успейдаан ыстаныам
эт-э! Курутуой прыжо-ок! — бу ыстанан
эрэрдии, илиитинэн сапсына-сапсына
чохчоІолоото.
— Сіп-сіп, аргыый! Ыксаабакка киэргэтиэххэ, — Бээчэ килэбэчигэс µлтµркэйдэри
хомуйан тіІкіІнµµрµн быыґыгар инитин
буойда.
Кытай бытархай лаампаларын арааґын
ииччэх-бааччах ыйаталаан баран, «курутуойдук мигайдатан» µірдµлэр-кіттµлэр.
— Оо! Биґиэхэ СаІа дьыл ужуо буолла-а!
Гирляндаларбыт муощнайда-ар! — µіґэ
сылдьааччыбыт обургу омун-тілін оргуйда,
ыстанан кэбистэ.
Улаханнаан-кыралаан, кµіхтээнкыґыллаан, ол аата, санааларыгар син
дьµґµн-тайма наардаан, оонньуурдарын
барытын ыйаан тэйгэтэн кэбистилэр. Таас
киэргэллэр абына-табына кылабачыстылар.
Санааларыгар барыта табылынна.
Игирэлэр харыйаларын тула сµр
дьоґуннук хаамса сырыттылар. Ґіґэттэналлара чинчийэрдии кірбіхтіін мэ

кітіххі сылдьар о±олоох дьахтар, ону кытта
алын кылааска µірэнэр уолаттар — туораттан
да кірдіххі, кыаммат-хотуммат араІа. Эгэ,
чугас киґилэрэ Сµідэр санаатыгар «дьэ,
мин суохпар хайдах дьаґанан олороллор?»
диэн ыйытык тіґі ыарыылаа±ын ким билиэ
баарай? Идэтинэн иґигэр толкуйдуур. Аадьуо сылдьан, дьиэ ис-тас µлэтин ыпсарар...
Мастара-муустара, эттэрэ-астара баар... Арай
сµіґµлэрин кіріллірµгэр эрэйдэниэхтэрин
сэрэйэр...

Кўрўлгэн - 2010-4

***
Бµгµн ахсынньы отут биирэ...
Кисиэнньэ Даайалыын сарсыарда букатын эрдэттэн куукуна±а букунаґаллар.
Омуннаатахха, таґырдьа да быга иликтэр.
Бырааґынньыктаа±ы астарын бэлэмнээн
кµн сололоро суох. Кулуупка оонньууга барыахтарыгар диэри µгµс іттµн µмµрµ тутар
ба±алаахтар. Туттуулара-хаптыылара «адьас
мааны».
Бээчэлээх Славка а±аларын кытта харыйа быґан кэлбиттэрэ. Киэґэлик, ириитэ,
бэйэлэрэ симиэхтэрэ. Ґірµµлэрэ дьикти.
Ый инниттэн ыксатан-ыксатан, «эрдэ
а±аллахпытына иннэтэ тµґэн хаалыа±а»
диэнт эн эрэ иІнэн сылдьыбыттара. Санаалара, дьэ, туолла. Кµіх лабаа минньигэс
салгынынан саалаларын тунуйан кэбис
тэ. ТоІ мас ирэн истэ±ин аайы дырылас
сыта эбилиннэр эбиллэн истэ... Ону кытары кµµттэриилээх СаІа дьыллара субу
чугаґыырга дылы гынна...
Уолаттар харыйаларын киэргэтии
тµбµгэр сµпсµгµрэллэр.
— ¤ылаапка, эн µіґээ іттµгэр ыйаа, мин
алларааттан ылан биэрэн иґиэм, бастаан гирляндалары иилиэхпит, сі-іп, — Бээчэ «улахан» киґи быґыытынан дьаґайбахтыыр.
— То±о бэйэІ гыммаккыный? Стре
мяІка±а тахсаргын куттана±ы-ын, ол иґин
миигин соруйса±ын да?
— Ээ, ґуох, куттаммаппын. Эн
миигиннээ±эр тµргэІІин дии.
— Мин сµµрэн эйигин куруук кыайабын
дии, убаай. Муощнай ба±айытык сµµрдэхпинэ
табаарыстарбытын барыларын кыайабын,
туока тустан хотторон кэбиґээччибин.
— Эн эмиэ тустарга кыратык µірэнэн
эрэ±ин дии. ¤ылабаактаан ытаамыаххын эрэ
наада.
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маама кэґэтиэ, — Бээчэ инитин сэмэлээтэ.
— Оччо±уна бэйэІ киэргэт, киґини міх
да міх буола±ын, — биирдэґэ оонньуурун
салыс гына илгэн кэбистэ. Илиитин сиэбигэр
угунна. Сібµлээбэтэ±ин биллэрэн, буугунуубуугунуу тэйэ хаамта.
— Чэ-чэ, ¤ылаапка, бырааґынньыгы
бэлэмниир дьон кыыґырсыбаттар ээ. Маамалаах паапа сотору кэлиэхтэрэ дии.
— Ээ, мин билли-им! Лялик оІорбут
макеттарын иилиэххэ. Киниэнэ µчµгэй
ба±айыла-ар!
— Кырдьык да±аны, тµргэнник а±ала
о±ус. Бµтэрэн баран, сакалааттаах бэчиэнньэ
сиэхпит, «Кола» иґиэхпит. Мин аччыктаатым быґыылаах.
— Мин эмиэ аччыктаатым а±а-ай. Иґит
эрэ, иґим ужуо тыаґаан эрэр.
СаІа дьыл маанылаах маґын киэргэтии,
дьэ, оннун-тойун булла. Таас оонньуурдары
уонна чыпчыІнас уоттары кытта дьэрэкээн
іІнііх самолёттар, хараабыллар, ракеталар
кэккэлэстилэр. Симэнии силигэ ситтэ. Соруга туолла...
Сµрµнэ, «бадаарак» угуллуохтаах кыґыл
хаатыІкаларын мас анныгар эр-биир кэчигирэттилэр. Уон икки чаас кэнниттэн
іІійін кірдіхтірµнэ µлэхтэрэ хаатыІка
иґигэр баар буола тµґµіхтээхтэр... Хас сыл
аайы оннук бэлэхтэтэллэр... Кыра сылдьан,
Тымныы о±онньору кэтээн-манаан утуйбакка эрэйдэнэллэрин санаатахтарына билигин
кµлэллэр. Утуйан хаалан куоттаран кэбиспит
буолаллара. Кэлин, улаатан суо±ун биллэллэр
да, хаатыІкаларын син биир уураллар. Ким
кэґииттэн аккаастаныай?
— Ээ, саамай µіґээтигэр тугу да
иилбэтэхпит дии, — Бээчэ оонньуурдаах
дьааґыктарын хаґыста.
— Бу баар, бу баар, — инитэ, кэм да
тµргэн киґи, кини иннинэ була охсубут.
Кирилиэґигэр тутугурайан тахсан, уґун
синньигэс киэргэлин харыйа тібітµгэр кэтэрдэн кэбистэ.
— Бээчэ, кір эрэ, сіп да?
— Ээ, муощнай.
— Оо, массыына кэллэ-э! Толик кэллэ
дии, паапатыныын! — ыстанан тµстэ. Аан
хоско тэбиннэ.
— Оччо±о биґи куоракка барсабыт дуо?
— Бээчэ бэйэтэ бэйэтиттэн ыйытан ботугуруу
хаалла.

лээриІнэстилэр. «Муощнай... курутуой...
президент ёлката, телевизорга кістір курдук
...» диэн «кµµстээх» тэІнэбиллэр кµірэччи
этилиннилэр. Атын да сі±ір-махтайар тыллар элбэхтик иґилиннилэр. Онтон сыыйабаайа саІалара-иІэлэрэ сµтэн мэлийэн
истэ. Улам-улам уостан-умуллан, устунан
букатын да уурайда. Уу чуумпу буолла. Бэйэбэйэлэрин кірсііт, астымматахтыы чыпчырынан кэбистилэр.
— Убаай, ёлкабыт хайдах эрэ дии, оонньуурдарбыт а±ыйах ба±айы курдуктар... —
кырата, сыыІын ірі сыІа-сыІа, кэтэ±ин
туппахтанна.
— Мин эмиэ оннук дии саныы турабын.
— Бэйэбит іссі тугу эрэ оІорон иилэ
бит да?
— Саллааттарбытын сабынан быалаан
баран ыйыахха.
— Чэ, мин а±алыам.
Славка хосторун диэки бітіріІ ойдо.
Кирилиэґи кірµіх бэтэрээ іттµгэр дабайан, иккис этээскэ биирдэ баар буолла.
Ыскааптарын хасыґан кутукунайар тыаґа
иґилиннэ. Арааґа, «куораттыахтаах» малларыгар ыалдьыттаґан эрдэ±э. Тугу эрэ,
мµччµ-хаччы тутан, муоста±а талыгыратта.
Барбытын курдук тµргэнник тінні охсон,
убайын иннигэр «аармыйалаах» хоруопкатын
то±о тутан кэбистэ. Араахыма быґыылаахтаґаалаах муор-туор саллааттар «кірін
µірэ±ит дуу, хомойо±ут дуу, дьэ, хайыыгыт?»
диэбиттии муоста±а бытарыґа тµстµлэр. Ким
илиитэ суох... Ким ата±а суох... Ким тібіті
мэлийбит... Сорох букатын да±аны ханньаччы барбыт. Наар аанньа сэрииґиттэр бµк-тах
тµґэн, итинэн-манан сарымтахтанан сытаах
таатылар. Кытаанах кыргыґыыттан бµтµн
ордубута ахсааннаах эбит...
— Пахы-ый! Бука бары инбэлииттэр
дии!
— Бу-бу, убаай, кір эрэ, µчµгэйдэр
бааллар ээ, бааще алдьамматахтар, — Славка
баайдарын кімµскэстэ.
— Туох да кістµбэт гына барытын плас
тилинынан сыбаабыккын батта.
— Соттохпуна муощнай ба±айы буолуохтара, сабыс-саІа курдук! — дьабаллыбыт сирэйдээх сэрииґитин булууґатын
тэллэ±инэн, кыґалла-кыґалла, ыраастыы
сатаан ньуххайдаата.
— Аны таІаскын дьаабылаатыІ дии,
9
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сэргии тµстэ. Бэлэ±ин эргим-ургум тутта. —
Батарейка ыллахпына ыытан кірµім, — диэн
буолла.
— Билигин пробуйдаа ээ, пальчиковай батарейкалары буолунайы а±албыппыт,
іссі аккумулятордаах, заряжаемай, — убайа
быґаара о±уста.
Ас-µіл тардыыта умнулунна. Јліксій
телевизор кірі саала±а хаалла. «Ок, ыччаттар, байыаннай харыйаны туруорбуккут ди!
То±о µчµгэйэй!» — сіхті-махтайда. Уолаттар
хай±анан астыннылар. Ґґµін иккис этээскэ
тахсан, оонньоон булумахтаннылар. «Сухопутнай» сэриилэр муостаны биир гына
тэлгэннилэр. СаІа дьыллаа±ы салют бі±і
ньиргийдэ. Суол бі±і оІоґулунна, сырыы
бі±іті ырылынна. Онноо±ор Славка саІа катера, ДаайыІка суунар баалынайын иґигэр
бµтэІи тыаґынан дыыгыныы-дыыгыныы,
ірі-таІнары кылбаґыйда. Балай эмэ ыраах
ха устан ньолбоґутан хаалыах дьону иґит
кырата хааччахтаата. Хаайтардылар. «Саас
улахан чалбахха таґааран, буолунай кыраадыс ыытыах», — буоллулар (онуоха диэри
уІуо±ун туппатахтарына)...
Ол сылдьан, аґара омуннаахтык оонн ьоон ньамалаґан, кыыстарын
уґугуннардылар... Ытаан бэбээрэ сылдьар
ДаайыІкаларын тэллэІэлэтэн илдьэн, таай
дарыгар туттара о±устулар. Кырачааннара
билбэтэх-кірбітіх саІа киґититтэн соґуйда
быґыылаах, ах баран хаалла. Уулаа±ынанхаардаа±ынан кірі-кірі мэрбэІниир эрэ.
Славка нэлэгэр тааґы тилигирэтэн а±алан,
таайын ата±ар анньан кэбистэ:
— Манна чохчотооччулар, «шии-иш,
шыы-ыш» дии-дии кіті±ін олоруохтааххын,
оччо±уна ииктиир, — диэн «учууталлаата».
Аны киґини соруйсуохтара диэххэ айылаах
куота турда.
— Хайа, до±ор, бу киґибит кыра о±ону
кітіхпіті±і быданнаата±а, былыр умнуллубут дьыала буолла±а, — Јліксій бэйэтэ
бэйэтиниин кэпсэтэ-кэпсэтэ ДаайыІканы
бадьыыстаста. — Биґиги маамабытыттан
билигин о±о кірдіітіхпµтµнэ сонно миэс
тэтигэр уІан тµґэр ини, «хватит нам одного оболтуса» диэбиттээ±ин умна иликпит.
Кµлэ-кµлэ, сибэкки букетын ійіін-убаан
кіті±ірдµµ, сэрэнэн-сэрэнэн тутта-хапта
сырытта.
Чохчойооччу ииктииртэн кыккыраччы
аккаастанна. Кытара-кытара, тиэрэ кэдэ-

Аан тэлэллээтин кытта µрµІ туман
µллэ-µллэ µтэн-µµнэн иґэн, аара уостансимэлийэн хаалла.
— Ыаллар, кэлэн иґэр СаІа дьылынан!
— таайдара Јліксій µірэн-кітін киирэн
кэллэ.
Кэнниттэн Толик:
— Всем привет, Happy New Year!
Биґиги эґиэхэ кіґін кэллибит, — диэбитинэн а±атын кэнниттэн мылтараІнаата. —
Шуутка, Новай годтуу кэллибит, ээ, СаІа
дьыллыы, сотору обратно в город поедем.
Даайа эмээхсин куорат о±отун итинник
саІатын-иІэтин истибитэ буоллар, «эмиэ
бааґынайа бэргээн кэлбит» диэн хомуру
йуохтаах этэ. Уонна а±ыйах хонукка «тылын
имитэн», барарын са±ана «о±ом, Туолаччын
буор саха буолла» диэн µірµіхтээх...
— Хайа, бэйэ±ит эрэ дуу, дьоІІут ханналарый? — таайдара Јліксій иккиэннэрин
кытта илии тутуста.
Бээчэ сµр дьоґуннук дорооболосто. Оттон биирдэґэ таайын улахан ытыґын икки
илиитинэн харбаан ылаат, эрчимнээхтик
эйэІэлэттэ:
— Маамалаах паапа кулуупка концерт
кірі барбыттара. Эбээ ыалга тахсыбыта.
Сотору киирэр µґµ. Биґи ёлкабытын саІа
туруордубут уонна ДаайыІканы ужуо утуппуппут, — µлµмнэґэн сонуннарын биирдэ
то±о тэбээн кэбистэ.
Аны Толикка кіґі охсон, улахан суум
калаах куорат кэґиитин тэІІэ хасыґан
барда. Ыалдьыттар бэйэлэрэ µллэрэллэрин
кэтэґэр-манаґар дуу, ким анала туох-ханнык
буоларын, саатар, ыйытар дуу мэлийдэ.
Килэбэчигэс-халабачыгас сууларын хайыта
тардыалаан сонно туттаран туран арыйталаан
хачыгыратта. Омунугар «оо!» да «оо!» буолла.
Кимиэнэ да±аны тµбэстин, аІаар кырыытыттан барытыгар µірдэ. Арыйбыттарын уІуормаІаар хаґыйан бэйэтин киэнин кірдіін
булумахтанна. «Ураа! Дистанционкалаах
катер миэнэ-э!» — µірµµтµн ірігійµгэр ірµтэ
кітµіккэлээтэ. Бээчэ эмиэ ымсыырбыттыы
кірін турда эрээри, бэркиґээтэ быґыылаах:
«Мин чаанньык туруоруом», — дии-дии,
куукуна±а барда. Арааґа, эбээтин дьаґалын
µтµгµннэ. Ыалдьыттары µµттээх чэйинэн
кірсіллірµн кини µчµгэйдик билэр.
— Бээчэ, эйиэнэ пультаах танк, — диидии, Толик илдьэн биэрдэ.
— Баґыыба, наґаа µчµгэй, — биирдэґэ
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Саха тыллаах
Сайдам кутун
Сарсыардаттан µірдэргэ
«Саха радио» эфиргэ!
О±онньор дьэгдьэс гына тµстэ. Сэргэхсийдэ... Кыыґа син аґыыр, кыралаан саІарар
эІин буолта. Бэйэтэ да±аны о±ото арыычча
аматыйыа±ыттан чэпчээбитэ. Улаханнык
ыалдьан ыксата сырытта ээ. «Јрµттµбэтигэр
тиийээхтээтэ» диэн санаатыттан кырдьа±ас
бэйэтэ сытынан кэбиґэ сыспыта. Ол эрээри,
эр киґи буолла±а, тулуста. Саастаах киґи
санаа±а-оноо±о баттатыыта кэнники тугунан
диэлийэн тахсыа биллибэт. Онноо±ор эдэрдэр, эт-сиин, ій-санаа іттµнэн кµµс-кыах баар
а±ай дьоно, мунчаарыы-муунтуйуу ыар баттыгын кыайбаттар. Муннулара сынтарыйан
барар: куґа±ан дьаллыкка ыллараллар, араас
дьаІІа хаптараллар. Кыґал±аларын сатаан
таґаарбакка истэригэр тутан сµрэхтэригэр
о±устараллар. Санаа сµгэґэрин киэр илгэн
кэбиґии манан ахан буолбатах. Ылбычча
киґи кыайбат дьыалата...
О±онньор инсуллаабыт кыыґыгар, атаах
сиэнигэр кімі-ньыма буола сатыыр. А±ыйах
хонуктаахха диэри кµлэ-µірэ, ойо-тэбэ µлэ
бі±інµ µмµрµтэ сылдьыбыт барахсана орон
ото буолан сытаахтыыр. Киґи кµннээх, балык ыамнаах диэн итини этэн эрдэхтэрэ дуу.
Ама эрдэ±инэ куорат биир биллэр хотун хаан
дьахтара этэ...
«Плехановканы» бµтэрэн кэлээт, араас
министиэристибэлэринэн салайар µлэ±э сылдьыбыта. Аныгылыы кірµµлээх кыыс бюджет
чаастаах µлэтигэр ір хаайтаран олорбото±о,
рынок µйэтэ са±аланыа±ыттан чааґынай
тэрилтэ тэринэн ньиргиччи µлэлии-хамсыы
сылдьыбыта. Сµрдээх тэрээґиннээх, кытаанах ирдэбиллээх салайааччынан билинэллэрэ. Дьон бі±інµ тутан, µлэлээн-хамнастаан
олорбута, олохторун-дьаґахтарын тупсарбыта. Хара маІнайгыттан са±аласпыт, тус
бэйэ±э µлэлиир диэн хайдахтаах аґыытынньулуунун билбит бастыІ µлэґиттэригэр
дьиэ-уот тэринэллэригэр кіміліспµтэ.
Бэйэтин да умнубата±а, кыбартыыратын
симээбитэ-ситэрбитэ. «Килэйэн-халайан
куоска халтарыйар муосталаах мааны дьиэлэммитэ». Киґи кµлµгэ кістір таас муос
таны о±онньор хара маІнайгыттан иґигэр
киллэрбэтэ±э. Билигин да сібµлээбэт. Таґа
эрэ килэгир, иґэ мэлигир... диэн мэлдьи этэр.
Тµірэккэй оло±у-дьаґа±ы тµстµµр быґыылаах

рийэн батынан кэбистэ. Кыратын кірµмэІ,
кµµґэ-кµдэ±э дьикти. Эр киґибит µірµйэ±э
суо±уттан чуут мµччµ ыґыкта сыста. Сонньуйда. Илиитин тіґі кыалларынан сымната сатыы-сатыы, кыысчааны хачайдыы
сырытта. Биирбит да син µірэннэ бадахтаах.
АтыІыраабата. Ытаабата. Тарба±ын эмэн
соппойон уоскуйда...
Таайдара ити курдук тура хаама тэп
сэІэлээн, аІаар хара±ынан киирэр ааны,
биир хара±ынан телевизоры манаґа сырытта. Киинэни кірі-кірі кµлэн солото суох...
Кµіх экраІІа, мэлдьи да буоларын курдук,
«Ирония судьбы, или С лёгким паром!» диэн
Эльдар Рязанов аатырбыт мелодрамата кісті
турар. Артыыс Андрей Мягков оонньуур
геройа Москва уонна Ленинград µµт-µкчµ
дьиэлэригэр мунан-тэнэн, эрэйи кірін биэрээхтээтэ.
Дьэ, уонна «баанньыктанар диэн абыраллаах да ба±айы!» диэІ. Сууммут-тарааммыт
Женя Лукашин итирэн булкулларын, араас
таан муІнанарын, Ипполит кыыґыран
бабыгырыырын сыл аайы кірі-кірі бары
кµлэр идэлээхпит. Сылайбаппыт. Хал буолбаппыт. Инньэ сэбиэскэй кэмнэртэн илдьэ
кэлбит киинэбитигэр µірэнэн хаалбыппыт.
СаІа дьылы кірсµµ сиэрин биир быстыспат
сор±отунан ылынабыт.
***
Куорат аан будул±ан туманынан саба
бµрµллэн халлааІІа баар остуоруйа дойдутун санатар. ТулаІ эргиччи кµігэл-нусхал.
Бииртэн биир халыІ былыт сабыта баттаан,
улахан дьиэлэр быґа±астара да кістµбэт гына
µллэччи бµрµллµбµттэр, быллаччы сууламмыттар. Бары салгыІІа кіті-дайа сылдьар
курдуктар. Хам-хаадьаа устан ааґар массыыналар уоттара эрэ биэрэстэлээх сиртэн
чµмэчилэр кылахачыйалларыгар дылы быыкаатык чыпчыІнаґа-чыпчыІнаґа сµтэллэр.
Сарсыарда эрдэтэ бэрт буолан, Дьокуускай
уґукта илик...
Соппуруон µірµйэ±инэн халлаан су
ґуктуйуута турбута. Араадьыйатын холбообута, эдэр о±о чуопчаарыйда:
Саґар±алаах
СаІа кµнµ
Сайа-µірэ саІардар,
Сонун-нуомас
Соргулаа±ын
Санаа аайы салайсар,
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тэстибэт до±ордуулар этэ дии... Кыра эрдэхтэриттэн бииргэ µіскээбиттэрэ... СаІа дьыл
кэнниттэн дойдутугар тиийдэ±инэ кэпсэтэн
кірірі дуу... О±онньор кичэмэ иэйиилэрэ
ырааттылар... Кµннээ±инэн олорор чычаас
киґи кини дириІ санааларын иккистээн да
тірііті±µнэ чарапчыланара саарбах...

дии саныыр, уонна тымныынан аргыйарын
о±оккото. Кута-сµрэ таас уора±айга букатын тохтообот... Куоракка сыґыаннаа±ы,
барытын да±аны, кини тириитин таґынан
ылынар. Тіріібµт-µіскээбит дойдута, тыа
сирэ барахсан, салгынныын мµіт.
О±онньор араастаан аралдьыйар, µксµн
араадьыйа сахалыы биэриилэрин истэр.
Кэпсэппит-ипсэппит са±а сананар. Ол
быыґыгар туойан-ыллаан тыынын таґаарар.
Эдэригэр кулуупка кіччµйэрин курдук уохтаахтык да буолбатар, син иґиллэр гына
киІинэйэр. Куорат кыбартыыратыгар ол да
сіп. Кіхсі кэІиир. Дойдутун ахтыбытын
аґарынар...
Уон араас іІµнэн чыпчыІныы умайар,
эргийэр-урбайар оІоґуу харыйатын одуулаґаодуулаґа, Соппуруон уруккуну-хойуккуну
ахтар-саныыр... Дьэ, аныгы барахсаттар
барыны-бары сатаан-сааґылаан оІороллор.
Ол эрээри, тыа кµіх харыйатын кини туохха
атастаґыай?! Суох. Айыл±а мааны о±отун туох
солбуйуой? Урут о±о эрдэ±инэ кырдьа±астар
кэпсииллэрин ійдіін кэлэр... Былыргы
ібµгэлэрбит ійдµµллэринэн то±ус кумалааннаах аарыма харыйа±а биитэр тииккэ ойуун
буолар киґи кута иитиллэрэ. Ол мас кый
ыраах баар дайдыга µµнэр-µіскµµр эбитэ µґµ.
АлларааІІы уонна ортоку кумалааннарыгар
иитиллибит куттаах дьонтон орто баайылаах
ойууттар тіріін-µіскээн тахсаллара. Оттон
µіґээІІи кумалааІІа иитиллибит киґи улуу
ойуун буоларга ананара, оннук тілкілінірі...
О±онньор а±ыйах сыллаа±ыта «Илин» сурунаалга Дабыл суруйуутун бэркэ сэргээн
аахпыта. Сібµлээбитэ. Билигин да ол ыстатыйаны чопчу ійдµµр. Онно этиллэринэн,
харыйаны ийэ кут иитиллэр уйатын курдук
сыґыаннаґыы биир кістµµтµнэн Ороґооспо
буолар эбит. Харыйаны туруоран, кинини
тула ыллаан-туойан, µірэн-кітін дьон-сэргэ
бэйэтин кутун бі±іргітµнэр эбит. Ити тµІ
былыргы µірµйэх аныгы бырааґынньыкка,
СаІа дьылга, кубулуйбут...
Устунан биир дойдулаахтарын санаан
барар: били дьукаа±а кыыс, Наадьа, хайдах
дьаґанан олороохтуура эбитэй?.. Эчи, аґаа±аыарыґа±а, кыайбата-хоппото да бэрт. Астараµіллэрэ уу-хаар, таІастара-саптара солкохоппуруон буолан, аныгы ыччат µгµстэрэ
итинниктэр, оккураІ ба±айылар... Ыаллара
Скрээбиннэр этэІІэлэр ини... Даайа...
Даайа... Соппуруон Миитэрэппээнниин уу

***
— Хайыы, Јлµісэлээх кэлбиттэр дии! —
Кисиэнньэ, бікµнµс гынан, аан хоско биирдэ
баар буолла. — Бииргэ СаІа дьыллыыр
буолбуппут! — µірэн-кітін, соґуйан-імµрэн
игирэчээннэриттэн итэ±эґэ суох биир кэм
омун-тілін тµстэ.
— Јліксій, дорообо, — диэбитинэн
Сµідэр кэнниттэн тіІкіІніін кіґµннэ.
Аргыый а±ай илиитин уунна.
Ыалдьыттара о±о кыбыныылаах саала
ортотуттан аргыый хааман кэллэ. Илии тутуста. Кµллэ:
— Дьэ, бырааттар миигин ньээІкэ
оІостон сэриилэґэн абыраннылар. Дьуолкалара да байыаннай.
— Кэбис-кэбис, таайдарыгар букатын
сэлээннэнэн кэбиспиттэр буолбат дуо?
Хайыы, µчµгэй ба±айытык туруорбуттар дии,
саллааттары кір эрэ, ээ, — ийэлэрэ эмиэ да
µірдэ, быыґыгар эмиэ да сонньуйда.
— Хата, устудьуоннуур сылларбын санаттылар. Толик биґикки кітіхсі сылдьан,
элбэх кинигэни «аахпыппыт». Син экзаменнарбытын этэІІэ ааспыттаахпыт.
— Оннук-оннук, ол иґин тылга барытыгар тыыппалаах буолла±а дии, быыкаатыттан
«кинигэлэммит» киґи, — Кисиэнньэ сиэн
быраатын хайгыыр. Быыґыгар уолаттарын
дьаґайар. — Чэ, о±олор, аспытын бэлэмнии
охсуо±уІ, чаас ыраатта. Хайыы, оттон эбээбит ханна барбытай?
— Дьэбдьиэйдээхтэн киирэ илик, ужуо
хас да чаас буолла, — Славка дакылааттыы
о±уста. — Суотабайыгар эрийиэххэ, тµргэнник
кэлэ о±ус диэн, — салгыы айманна.
— Чэ, бээ, аргыый, — Сµідэр буойуста.
— Аспытын бэйэбит тарда туруоххайыІ.—
Куукунаттан остуолу таґааран, саала±а турар
обургу остуолга холбоон, уґун синньигэс
гына бэлэмнээтэ. — О±олор, хостон олоппостордо а±алтааІ.
Уолаттар µґµін µс аІыы бытарыстылар.
Биир-биир таскайдаан, остуол тула сэттэ
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олоппоґу кэчигирэтэн кэбистилэр. Кыыстарын да киэнин умнубатылар. Соґон тилигирэтэн а±алан остуол баґыгар туруордулар.
— Јлµісэ, оттон Сардаана то±о кэлсибэтэ? Биґиги эґигини хойутуу кэлэр
буолуохтаахтар дэґэ сылдьыбыппыт дии,
— Кисиэнньэ убайын сирэйин-хара±ын
µірэтэрдии кірµтэлээтэ.
— Ээ, кини киґи тыа±а тахсыа дуо?
Бэйэтэ этэринэн «ни за какие коврижки»
кэлбэт. Турпутёвканан ырааппыта-а, кыраныысса таґыгар кырылас саґархай кумахха
сыламныыр. Биґиги, патриоттар, дойдубутун
быдан ордоробут, онон барсыбатыбыт. Уонна
дьиэбитигэр да тэґийбэтибит. Эґиэхэ кэлэ
турдубут.
— Сіп-сіп, оруобуна сіпкі гыммыккыт.
Бары µірэ-кіті, СаІа дьылы кірсµіхпµт.
Айма±ынан бииргэ кірсµбэтэх да ыраатта.
Билигин аґыахпыт. Кµнµс барытын кэриэтэ бэлэмнээбиппит ээ. Итии аспытын эрэ
буґара иликпит. Чэ, олору начаас сырдьыгынатан биэриэм.
— Оо, эбээлээх кэллилэ-эр.
— СаІа дьылынан, — Дьэбдьиэй мичээрдээбитинэн мілбілдьµйэн кэлэн, чугас
турар олоппоско олорунан кэбистэ.
О±олорго мікµнµк-тікµнµк суулаах
кэґиилэрин µІµлµттэ. «Оо, улахан ба±айы
киндер сюрпризтар! Эйиэнэ иґэ тугуй? Туох
баарый? Миэнэ манны-ык ...» диэн саІа-иІэ
хойунна. Сакалаат ха±ын да сиэбэккэ, иґигэр
угуллубут оонньуурдарын ырытыы буолла.
— Эйигин эмиэ э±эрдэлиибит, — дьиэлээхтэр µірэ-кіті кірµстµлэр. — Элбэх буолан бырааґынньыктыыр олус µчµгэй, бэрт
эбит, — кіх-нэм тµстµлэр.
— Биґиги бэртээхэй кэнсиэри кірін
кэллибит, — Сµідэр аргыый а±ай кэпсии
олордо.
Сылдьыбатахтар сэргээн а±ай иґиттилэр.
Дьон талааннаах да эбититтэн сіхтµлэрмахтайдылар. Ордук Дьэбдьиэй соґуйда.
Кини саныырынан кулууп куруук хатанан
турар тоІ хаґаа этэ ээ... Онто бµгµн тиэрэ
эргийэн соґутта.
Минньигэс ас сыта муннуларын кычыгылатта. Ас-µіл эгэлгэтэ, хоІор хаас
µірµнµµ то±у анньан, куукуна диэкиттэн
субуллан-субуруґан тахсан истилэр. Остуол
хотойорунан бугул-бугул кэккэлэстилэр.
Чохочуга сууламмыт быар, убаґа хаана, эмис
сылгы хартата, эт бэрэскитэ, хаґаайка «фир13

меннэй» сибиинньэ этиттэн рулета, бэйэтэ
оІорбут симии халбаґыта уонна да атына
хара баґаам. СаІа дьылга хайаатар да баар
буолуохтаах «оливьета». Ону кытта сонун
салааттарын арааґа, десерт µгµірµтэ. Утах
да кірµІµн элбэ±э сіхтірді. Бары барыта
баар. Куораттар фуруукта кэґиилээх кэлбиттэрэ остуолларын эбии киэргэттэ. Саґархай
апельсиннар, мандариннар кµн о±олорунуу
таас иґиккэ тікµнµІнэстилэр. Виноград
киистэлэрэ кµіх, хара ытар±а буоланнар,
курустаал вазаттан намылыйа ыйаннылар.
Білтігір іттµктээх грушалар, кыґыл сирэйдээх яблоколар ойо±остон ійіннµлэр. «Арбайбыт тібілііх», — дии-дии, улахан ба±айы
ананаґы Славка ваза ортотугар хороччу
олордон кэбистэ. Толик: «Натюрморт!», —
диэн киэргэтэн эттэ. Игирэлэр туох-ханнык
тыл буоларын билбэтэллэр да, сібµлэґэн
кэ±иІнэстилэр. Арааґа, µчµгэй «минньигэс»
аат эбитин сэрэйдэхтэрэ.
— Хайыы, чаастан эрэ ордук хаалбыт
дии, тµргэнник олоро охсуо±уІ. Барыта бэлэм буолла, — Кисиэнньэ ча±аарыйда.
Улахаттар кµі-дьаа кэпсэтэ олорон, бириэмэ сµµрэрин билбэккэ да хаалбыттар.
— Чэ, биґиги тіріібµт дойдубут хоту
улуустарын кытта СаІа дьыллыы туруо±уІ,
— диэн буолла.
— Оннук-оннук, Кремль курааннарын
кытта эмиэ тэІІэ кірсµіхпµт, — дэстилэр.
Дьиэлээх тойон мустубуттарга барыларыгар кэлэр сылга дьолу-соргуну
ба±аран, кылгас эрээри истиІ-иґирэх
тост кітіхтірді. Сампааннаах µрµµмпэлэр
кµірэйдилэр, кыралар ыстакааннаах суок
тарын кыттыґыннардылар. Ґірµµлэрин
µллэстэ, ким тугу сібµлµµрµнэн уурунан
кµі-дьаа кэпсэтэ-кэпсэтэ аґыы-сии олордулар...
***
Суугунаґыы-саа±ынаґыы... Сµпсµлгэн...
Ааґан эрэр сыл тµмµктэрэ... Ґµнэр кэм
кµµтэр тµбµктэрэ... Эрэл... Итэ±эл... Таптал... Барыта µчµгэйи эрэ тµµйэр, µтµінµ эрэ
кµµтэр аптаах дьикти тµгэннэр...
СаІа дьыл улаханныын-кыралыын дьиэ
кэргэн бµттµµнµн µірµµтэ-кітµµтэ. Дьиэ
кэргэн бырааґынньыга. Улахаттар сонун
уларыйыылары, кыралар судургутук элбэх
кэґиини кэтэґэр кэрэ кэмнэрэ. Остуол

проза
Хайаан да туолар тус сыаллаах
Сылайбат сындааґын хаамыылаах.
Хайа барбат хаІарай хааннаах
Сытыы кылыс атыыр тыыннаах...

тула олорон уоттаах-тіліннііх э±эрдэлэр,
µрµІ кµµгэнинэн µрµлµйэ µллэр сампааны
кµірэччи кіті±µµлэр. Ырыа-тойук, µІкµµбитии... ИстиІник кэпсэтиґэн ааспыты
ахтыґыы, инникини тымтыктаныы...
Оттон со±отох киґи бу аптаах тµгэнтэн
тугу кµµтэрий дуу, кµµппэтий дуу?.. Сорох
со±отохпун дии сананарыттан саргыта самнар
сор аргыстаах, сорох кіІµлбµн дэнэриттэн
кіччµйэ кітір сµр µірµµлээх. Ити туругун
хайдах ылынарыттан ійі-санаата араастаах.
Ба±ар, халлаан эттиктэриниин ханыы
тардыґан, ырыа-хоґоон ыллыктаныа. Аргыс
оІосто сатаан араас санаалары аймыа.
Ыраас ньуурунан кылбайан
Ый курус туналын тар±атта.
Кµн тэІэ кµлµмэ суо±уттан
Кыбыста тулатын сырдатта.

Хам куурбат дириІ чµімпэлээх
Симилэх быыґа тµІ ойуурдаах.
Ханан да буруйбат соргулаах
Субуллар быыра ох суоллаах...
***
Дэриэбинэ киэркэйдэ. Тэрилтэлэр,
ыаллар тэлгэґэлэригэр СаІа дьыллаа±ы
оІоґуктар бииртэн биир µчµгэйинэн
кэчигирэґэн истилэр. Ордук оскуолалар
кµннээтилэр. «Былааґы ыллылар». Кинилэр
Тымныы о±онньордоро уонна Хаарчааналара
чугаґынан суох астык-мааны кістµµлэннилэр.
ЈІнірі-дьµґµннэрэ да±аны, µрµІ далай
ортотугар кі±ірін-кытаран, ыраахтан харахха быра±ыллаллар. «Биґиэннэрэ аатырбыт
Зураб Церетели айымньыларынаа±ар быдан
баара±айдар» диэн оонньуу-кµлµµ былас
таах быґаарыылаахтар. О±олор барахсаттар
кымырда±ас курдук суксукунаґан-субуруґан
кыґаллан-мµґэллэн оІорбуттара хайа да
улахан киґи «улуу баайынаа±ар» таґыччы
µчµгэйдик тахсыбыт. Табыллыбыт. Онтон
кµµс-уох ылан, балайда улахан хаар куораты
айан-тутан дьэндэтэн таґаардылар. Остуоруйа дойдута араас быґыылаах-таґаалаах
тутууларынан килбэйэ дьэндэйдэ. Салааскаланан сырылыыр µрдµк сыырдар, тікµнµйэн
тµґэр муус килиэ суоллар, киґи киирэн мунан хаалар эрийэ-буруйа хостор... Ити дьикти
сирдэригэр кµн талбыта барыта баар.
Бээчэлээх Славка эмиэ дьиэлэрин
таґын хайдах сатыылларынан симээбиттэрэ. Кырааскаларын уулаах биэдэрэлэргэ
суурайа-суурайа, иґирдьэ-таґырдьа таґан
µлэ бі±інµ кірсµбµттэрэ. Хас да хонугу
быґа оннук ириэрэн-тоІорон ірі-таІнары
тиэстибиттэрэ. Эбэлэрэ сэмэлии былаан этэринэн «киир да та±ыс буолан мачааккаланан,
дьиэни балачча сірµµдµппµттэрэ». Ол аата
уулуссаттан кµµлэ±э диэри кэлэр суолларын муус фонариктарынан киэргэппиттэрэ.
Киэґэтин олор истэригэр чµмэчи уматтахтарына, куорат дьэрэкээн уотуттан-кµіґµттэн
итэ±эґэ суох кістµµ сэттэ іІµнэн кустуктана
тµґэрэ. «Мин о±олорум барахсаттар тугу
сатаабатахтарай?» диэн сэмээр киэн туттуу
эбэлэрин санаатын сымнатара.

Ыллам ырыа±а ылланан
Ыал аайы ыалдьыттаан соґутта.
ХоґооІІо холбоно хоґуллан
Хараастар санаатын кыйдатта.
Кірсµі кыыстыы кэмчиэрийэн
Кіп былыт уор±атын былдьаста.
Халлаан хаттыктарын дабайан
Хаайтарар буомнарын киэр аста.

Кўрўлгэн - 2010-4

Кыбыстыма дуу, ыйдаІа,
Кµн суоґар ымсыыра санаама.
Хаарыаннаах абылыыр сырдыккын
Харааннаан тууйулла тутума.
Ба±ар, синньэ бэйэтинэн нус бааччы
сылдьан санаата табыллыа. Онно-манна
ыраахха ымсыырбакка, кµннээ±и тµбµгµнэн
муІурданыа. СаІа кµІІэ кµµс мунньунуо.
Бµтµн бэйэтин бі±іргітµі.
Хараабат баґаам санаакам
Со±отох муІутах буолбатах,
Халлаан сулуґунуу бачымах
Сырсар ыыра киэІ ба±арах...
Халыан хабараан айаннаах
Сааллан ылар тыйыс охсуулаах,
Харааннаан иґийэр чуумпулаах
Сатаан салаллар муоґалаах...
Хаарыллара кµіх баламах
Самнары анньара µтµмэх,
Хара чааны таґаарар бµµтэх
Сµтэрбит чэрдэрэ тµгэх.
14
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А±алара булуус µрдµттэн тікµнµйэн
тµґэргэ анаан, муус кутан сыыр оІорбута.
Туруорута бэрт буолан сырылыырга тµргэнэ
сµрдээ±э. «Сырыынньа со±ус гыныаІ этэ,
кэбис-кэбис, аны сээкэйдэрин ілірµіхтэрэ»,
— диэн ийэлэрэ этэн кірбµтµн, эр дьонноро
улахан аатыран: «Пахай, кыралар эрэ киэннэрэ оннук намыґах буолар», — дэґэн батынан кэбиспиттэрэ. Чугас эргиннээ±и о±олор
оскуола сыырыгар барбакка кµнµ быґа онно
ампаалыктаналлар. Онон тэлгэґэ иґэ адьас
хараІарыар диэри кыра дьон айдаанынан
тобус-толору. «Ґчµгэй ыалга о±о мустар ээ»,
— Даайа эмээхсин иґигэр сэрэнэн µірэр.
Кµіх сундуугун хасыґан, биирдии-иккилии
устууканан минньигэс таґааран тµІэтэлиир.
О±олору хайаатар да±аны кµндµлээн тэйэр.
Эбэлэрин ити аптаах хоппотун баайа-дуола
биэнсийэтэ кэллэ±ин аайы саІардыллан
иґэр. Хасааґа бараммат, таІнарытын
хаІаатар хаІыыр. Киниэхэ туох суо±уй?
Араас барыта баар. Ол туспа кэпсээн...
***
Кулуупка тµілбэлэр кµрэстэрэ олус
кіхтііхтµк ааста. Бииртэн-биир сэргэх
нµімэрдэр кірііччµлэри µіртµлэр. Талба талааннар элбэхтэр эбит. Бэрдин бэрт,
Перегонщик Киэскэй Гульмиратыныын
манна ким да сатаабат, сорохтор тіріін
кірбітіх саамбаларын, руумбаларын «зажигаайдаатылар». ҐІкµµлээн имиллэІнэґэн,
сірµ-сіптііх дьон тµбэґиспиттэр бадахтаах,
«куймууруІнаґан» сµрдээхтэр. «Кулмуура
худрук идэлээ±э биллэр, киґибитин арааска
бары µірэппит. Иккиэн µІкµµлээн да±аны
килиэптээн аґыыґылар», — эмээхситтэр
сэргээтилэр.
Урут ханна да биллибэтэх-кістµбэтэх
дьиэ хаґаайкалара «сэттэ мэтириэти» аґара
табыллан кірдірін, дьону быара суох ыыттылар. Сіхтірдµлэр. Улуу киґи айан-тутан
кэбиспитэ µйэлэри ніІµілµµр ілбіт-сµппэт
ыйаахтаах. Јрµµ тыыннаах. Киґиэхэ дьайыыта биир оннук кµµстээх. Сибилигин да±аны
суолталаах.
Кµтµіттэрэ Уордайар Уол Хабыр Хаан
ньа ааттаах µчµгэй ырыаґытын олохтоохтор, дьэ, биллилэр. Доргутан ыллыыр да
ыллыыр. «Биискэ» хаста эмэтэ тіхтµрµннэ.
МаІан тікµнµк сирэйэ кытарчы буста.
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«ЫІырабыт Гаврил Слепцову!» — диэн
буолла да, сыана ортотугар діідікµс гына
тµґээт, ыллаан лоІкунатан барар. Эчи,
билэр ырыата элбэ±икэйэ. Баянистара
арыычча бэлэмэ сиппэтэх буолан, кыратык
моґуоктаталыы сырытта. Ол эрээри, µтµі
артыыґы туох да±аны мэґэйдээбэт, ытыс
тыаґа хабыллан олордо. Кырдьа±астар
баґаамнык хай±аатылар, аатырбыт Уйбаан
Ыстапаанапка ыкса чугаґаттылар. Киґилэрэ
киґиргээтэ. Аатын билбэт гына µірдэ-кітті.
Астынна-долгуйда. Адьас уу-хаар аллан, арбуз аІаарыныы кытара-на±ара чалларыйда.
Бэйэтэ айбыт ырыалардаа±ын кэнники кэлэр
бырааґынньыктарга «хаґаана ґылльарын»
туґунан кэпсээн эбии соґуталаата...
Ити курдук бииртэн-биир бэртэр тахсан истилэр... Тэлэбиисэргэ кістір хомуур
кэнсиэрдэри ыраа±ынан куоґардылар. Олохтоохтор сіхтµлэр-махтайдылар. Ґірдµлэркіттµлэр. Кыайыылаах тµілбэлэр кыттааччыларыгар убаґа этэ тµІэттилэр. Атыттар
ынах арыытын уос-тиис µллэґиннилэр.
Ґірµµ эбии µрдээтэ. Сі±µµ-махтайыы да
сі±µрээбэтэ.
Кіннірµ киґи итинник ээ, аттынаа±ытын
аанньа ахтыбакка, ыраахтарга наар ымсыырар. Сонургуур. Сонумса±ырар. Онтон
соґуйар. ДьиІэр, чугаскар баар дьону ійдіін
кірµµ, кинилэргэ сіптііхтµк сыґыаннаґыы
— кэрэни элбэтэргэ биир тіґµµ. Ол соро±ор
кыайтарбат. «Ээ, билэр кµілµм балыга» диэн
сапсыйааґын, аанньа ахтыбат буолуу, аґара
баран, «ээ, кини ба±ас туга кэлээхтиэй, бэйэм
курдук кібµс-кіннірµ» диэн сэнээґин элбэх
киґини кэ±иннэрбит буолуохтаах... Кэрэ±э
кэрэ сыґыан ирдэнэр. Онто суох кини кэхтэр. Сµтэр-симэлийэр...
Улук ууга баттаппыт алааспын
Сайдыы кµнµн сарыала уйгууртун,
Умуллубут оло±ун-дьаґа±ын
Сатабыл уус саІалыы кµіртээтин,
Уґук сир киин буолан чэлгийдин
Сыл аайы дьон-сэргэ тµмµстµн!
Улуу кµµс µрдµккэ тардыґан,
Сирдээ±и кэрэ диэн µксээтин!
СаІа дьылынан! СаІа дьолунан!
СаІа сырдык са±ахтарынан!
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Александр АЛЕКСЕЕВ

Муоча
дэтэр киґилэрэ Муоча эмиэ ыаґыннарар
идэлэннэ. Ону эдьиий Люба сібµлээбэт,
ыІыран ылар. Кµґµірµ Биэнньэ диэн эдэр
ыанньыксыт кыыс, илиитин то±оно±унан
µлтµ тµґэн, балыыґа±а киирбитигэр кинини мин солбуйдум. Кини ийэтэ кырдьа±ас
Балааґа эмээхсинниин илиинэн ыыбыт.
Сі±µµ-махтайыы іссі улаатта. Солбуйбуппар хамнас тіліібµттэрэ дуу, суо±а дуу,
билбэппин.
Эґиилигэр саас, µґµс кылааска µірэнэ
сылдьан, каникулбар эдьиий Муоча±а
Нээлбиктэ±э кэллим. Кини Уйбаныап
Бµітµрдээхтиин, хара±а суох Маарыйа
лаахтыын, эдьиий Анньыыскалыын буолан,
биир дьиэ±э олороллор. Миигин, кырабыттан ына±ы сатаан ыыр буолбут киґини,
улаханнык µірэ кірµстµлэр. Ордук Муоча
µірдэ. Кини — кыра уІуохтаах, уоттаа±ынан
чолбоодуччу кірбµт харахтаах, тµргэн туттунуулаах, хотоойу тµргэн саІалаах, хатыІыр,
маІан эмээхсин диэххэ сібі дуу, дьахтар
диэххэ сібі дуу. Сааґа 48-ґа быґыылаа±а.
Бардам тыллаа±ын иґин эбитэ дуу, кинини
Хабай диэн хос ааттыыллара. Ону кини эґэм
иІэрбит аата диирэ.
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Сµіґµгэ µлэлээбит дьонноох буолан,
о±о сааґым сайылыктарынан элэІнээн
ааспыта. Кійгітµтµллµбµтµм элбэх, бэйэбин кытта илдьэ хаалбыт ча±ылхай, ыраас
ійдібµлµм а±ыйах да буоллар, ону ол диэбэппин, кими да хомнуу санаабаппын, о±о
сааспын туохтаа±ар да кµндµтµк саныыбын.
Кµндµтµк саныыбын уонна эргиллэн, кыра
сылдьан, сайылыктарга µктээн хаалларбыт
ата±ым суолун кірдµµбµн. Кірдµµбµн уонна
булларбын, ол кырачаан атах суолугар ытыс
пын саба ууруом этэ. Саба ууруом уонна ол
атах сылааґынан сµрэхпин угуттуом этэ.
Ити барыта 1967 сыллаах сайын Кумакылаах эргэ сайылыгар са±аламмыта.
Мин оччолорго иккис кылааґы бµтэрбит
уолчаан этим. Эдьиийим Любаны кытта иилиІкэйдэґэн, тµргэн µлµгэрдик
ынах ыырга µірэнним. Ынах ыаґан мэлдьи кіміліґібµн. Бэркэ абырыыбын
быґыылаах. Онтон ына±ы сатаан ыыр
буолбуппун киґи бары таба кірді. Сі±µµмахтайыы бі±і буолла. Хайгыыллар, мин
онтон олус µірэбин. Дьон хайгыырын истэн
дьонум эмиэ µірдµлэр. Аны былдьаґыкка
сылдьар киґи буоллум. То±о эрэ эдьиийим

Кэпсээннэрим Сунтаар улууґугар кылгас кэмІэ тахса сылдьыбыт «Сэґэн то±ой»
диэн хаґыакка бэчээттэммиттэрэ. «Муоча» диэн кэпсээммин улууґум дьоно эрэннэрбитим быґыытынан салгыырбар ба±араллар этэ. Ол олоххо киирэрэ эбитэ дуу,
билбэтим.
Дьол бэйэмсэх буолар, оттон бэйэмсэх быґыы дьоІІо наадата суох. Ол гынан
баран, мин санаабар, хас биирдии дьол, син эмиэ тус-туспа дьон курдук, бэйэтэ тус
па сэбэрэлээх, туспа майгылаах, туспа дьыл±алаах — оччотугар мин кэпсиэм диэн
эрэннэрбит дьолум киэІ эйгэ±э тахсыан, дьоІІо биґирэтиэн сіптіі±і буолуо.
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буолан, ол кµн ыллыы сылдьыбытым. Кис
тээн кµлэрим.
— Чэ, киґи эрэ дьиэтигэр барар, аргыый
ыллаа. ДьоІІор сылдьан баран, булгуччу
кэлээр, — диэбитэ.
Мин кэ±ис гынарым уонна эмиэ ыллаан
киирэн барарым. Дьиэбэр тиийэн баран, ол
сайын итиэннэ Муоча±а кэлбэтэ±им.
Эґиилигэр, 1970 сыл сайыныгар, бэсиґи
бµтэрэн баран, Муоча±а, дьэ, дьиІнээхтик
сайылыы тиийбитим. Сай устата сайылыкпытын µстэ уларыппыппыт. Бастаан саІа
Кумакылаахха, онтон Кур Оттооххо, онтон
эмиэ Кумакылаахха тіттірµ кіґін кэлэн
сайылаабыппыт.
Бу сырыыга майгым отой уларыйбыт
этэ. Муочаттан ончу куттаммат буолан хаалбыппын. Тіґі да хаґыытыы, µіхсэ сырыттар, дьиІ иґигэр киирдэххэ, аґыныгаґын,
кіні сµрµннээ±ин айыл±аттан ылбыт эт
ійбµнэн тута сэрэйэ охсубут этим. Былырыын ійдіібіт тылларбын ійдµµр уонна,
ол тыллар быдьар да буоллахтарына, онтон
куттаммат буолан хаалбыт этим. «Быдьар»
диэн «куґа±ан» диэн суолталаах тыл баарын
ол сайын билбитим. Дьэ, эдьиийим Муоча
тыллаах, буолаары буолан, быдьар тыллаах
этэ. Ол гынан баран, кинини кытта ким
да аахса, тыл бырахса сатаабат этэ. Хата,
µлэтигэр µчµгэйин, аґыныгаґын, кіні
сµрµннээ±ин, дьоІІо сµбэтинэн-аматынан,
аґынан-µілµнэн мэлдьи кіміліґірµн иґин
ытыктыыллар, кинини сібµлµµллэр этэ. Ону
ситэ ійдіні илик о±о, мин, эдьиийбиттэн
куттаналлар, ол иґин аахсыбаттар дии саныырым быґыылаа±а, кининэн сэмээр киэн
туттарым, кини курдук тыллаах буолуохпун,
быдьар тылбынан дьону салыннарыахпын
ба±арарым. Ол эрээри мин быдьардык
саІардахпына ким да куттаммат этэ, хата,
кµлµµ гыналлара.
Аны, эдьиийбин кытта тэІІэ аахсар
буолбут этим. Быдьардык саІарда±ына —
мин эмиэ быдьардык саІарарым, о±уста±ына
— мин эмиэ, сэрэнэн да буоллар, кинини
эмиэ «тап» гыннарарым. Ууґатар, олох биэрэр суолталаах гынан баран, кумаа±ыга кыа
йан суруллубат анатомия тыллара хойуутук
туттуллаллара, онтуІ силлэн тµстµн, мантыІ
сытыйан то±уннун диэбит курдук кырыыс
тыллар сотору-сотору кыырайаллара.
Кыра сылдьан менингиттээбит, сэттэбэр диэри уІар идэлэнэ сылдьыбыт, эбиитин

Ыраахтан кэлбит киґини, миигин, тото
аґатта. Сыалаах эт, миин элбэх этэ да, мин
тіґітµн сиэбитим эбитэ буолла? Дьэ, онтон
миигин, «аатырбыт ынах ыаччыны», киэґээІІи
ыамІа кіміліґµннэрэ илдьэ та±ыста. ХотоІІо
тахсаат, эдьиийим отой уларыйан хаалла.
Хаґыытыы, µіхсэ сылдьар. Былырыын кини
итиннигин ійдіібіппµн ээ. Ол са±ана миигин
саІарбатын иґин эбитэ дуу?
— Кыаґыны а±ал! — диэн хаґыытаата.
Кыаґыны ыла баран эрдэхпинэ, хатан
саІа хабылла тµстэ:
— Биэдэрэни а±ал диибин, ааргыа!
Биэдэрэни ылан биэрэн эрдэхпинэ:
— Тугу аппаллан тура±ын, кыаґыны
а±ала охсууй. Чэ, сµідэІнээн ис. Сыакаар,
аппайа кіті, ньамайа сиэлэ сытыйан баран,
µлэ буолла±ына, сирэйэ-хара±а кі±іччµ ілін
хаалар! — диэн кутааланна.
Дьэ итинтэн са±алаан µлэлээн бµ
тµіхпµтµгэр диэри кµргµй-кібµі ортотугар
сырыттым. Наґаа салынным, ыгылыйдым,
илиґинним. Хаґан да итинниккэ тµбэґэн
кірі илигим. Дьонум миигин улаханнык
саІарбаттар этэ. Били ына±ы да сатаан
ыырым туґалаабата, эдьиийбин сымнаппата. Дьиэтигэр тахсан, эмиэ аматыгар тµстэ,
тото аґатта, іссі биир кырыыІка хомпуот
биэрдэ.
Сарсыныгар хотоІІо тахсан, эбии
буккуллан, илини-ар±ааны кыайан араарбат
буолан киирдим.
Дьиэбэр барарбар ботуччу кэґиилээн
ыытта. Дьонум ол са±ана быста±астык олороллор этэ, онон мин кэґиибэр сµрдээ±ин
µірдµлэр. Дьонум µірбµттэриттэн, били
µі±µллµбµппµн сонно тута умнан кэбис
тим.
НіІµі сайыныгар, тірдµс кылааґы
бµтэрэн баран, эдьиийбэр сайылыы диэн
ааттаан кэллим. Муочаттан мэлдьи ботуччу
кэґиилээх кэлэрим иґин дьонум µірµµнэн
ыыттылар. Бэйэлэрэ тарбыйах кірін,
Марба±а сайылаан хаалбыттара. Эдьиийим
Муоча саІа Кумакылаахха сайылаан олороро. Сайылыы кэлбитим этэ да, нэґиилэ алта
хоммутум. Эдьиийим майгыта эбии алдьаммыт этэ. Киґи кірбітµгэр кистээн ытыыр
идэлэммитим.
Онтон Муоча±а эппитим:
— Эдьиэй, сарсын µµт массыынатынан
дьоммор бара сылдьабын дуо?
Муоча сібµлэспитэ. Дьоммор барар
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Барытыгар бэйэм буруйдаахпын ійдµµр
этим эрээри, тігµрµк эттик иІнэри ньуур
устун тохтоло суох тµґэн иґэрин курдук, мин
аньыы-хара дьуо±атыгар тимирдэр-тимирэн
испитим. Миэхэ кіміліґµіх, миигин ійдµіх
ким да суо±а. То±о диэтэххэ, «кіміліґµІ»
диэн ійдііх тылы кимэхэ эмэ этиэм кэриэтэ сµнньµм быстыа. Урут да, билигин да.
Онноо±ор, биґиги, сахалар, «таптыыбын»
диэн тылы да сатаан эппэппит, кыбыстабыт. Олохпут хайдахтаах курдук чэпчиэ±ин
ійдіібіппµт. Мин Муоча±а: «Эдьиэй, эйигин
таптыыбын», — дии сылдьыбытым, кинини
саІарарыгар утары эппэккэ, аґаран испитим
буоллар, ба±ар, кини миигин наґаа була
сатыа суо±а эбитэ буолуо. ДьиІэ да баара,
бэйэттэн тµірт уонча сыл а±а дьахтарга о±о
киґи быґыытынан бас бэринэргэ туох саатасуута баар буолуохтаах этэй?
Муоча мин дьоммун тиийиммэттэр,
астара-µіллэрэ кырыымчык дии саныыра,
миигин ордук хада±алаан аґатара. Этимсэхпин билэр буолан, мэлдьи ботуччу со±ус
эт буґарара, минньигэґи сібµлµµрµм иґин
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бастакы кылааска адьас куґа±аннык µірэнэн,
иккис сылын хаала сылдьыбыт буоламмын,
дьон миигин ійі суо±унан аа±аллара, «Акаары Сааска» диэн ааттыыллара эрээри, мин,
дьиІинэн ыллахха, айыл±аттан олус ійдііх
этим, уонна дьонум, атаахтык буолан баран,
µчµгэйдик ииппиттэрэ. Онон эдьиийбин кытта µіхсэрбиттэн дьиІинэн испэр олус саатар,
дьон сирэйин таба кірбіт курдук турукка
кииртэлиир этим эрээри, ону кµµспµнэн
хам баттыырым. Ордук біґµілэктэн тиийэр
дьонтон олус саатарым, «ити уол тыллаах»
диэн сиилиир, сиргэнэр тыллар миэхэ суос
таах бириигэбэр буолан иґиллэллэрэ. Мин
кірдіхпµнэ — дьоннор бары ыраастар,
арай мин эрэ киргэ-хоххо биґиллибит,
баара-суо±а уон иккилээх эрээри, номнуо
аньыыны-хараны кыайан ыраастамматтык
оІорбут курдук сананарым. Онтубуттан
олус эрэйдэнэр этим эрээри, ону кимиэхэ да
биллэрбэт этим. Мин олус ійдііх этим, то±о
диэтэххэ, итинник аньыыга-хара±а тиэрдибит эдьиийбин Муочаны букатын буруйдуу
санаабат этим.
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сыт этэ. Дьиэ аІаар іттµгэр Билиикэбэ Кисиэнньэ диэн эмиэ ыанньыксыттыыр 35-ґэ
хаґа буолбут дьахтар Золотарева Галя диэн
былырыын оскуоланы бµтэрбит бааґынай
кірµІнээх кыыстыын уонна Павлова Анна
диэн саастаах дьахтардыын олохсуйбуттара.
Арыыґыппыт Јрµµнэ биґигиттэн тэйиччи, хаґаа диэки турар туруорбах бала±аны
баґылаабыта.
Золотарева Галя нууччалыы эмиэ
саІаран ылар, кинигэни, хаґыаты элбэхтик
аа±ар, µірэхтээх кыыс. «Огонек» сурунаалтан
араас сонуну дьахталларга аа±ан тылбаас
таан биэрэрин бэркэ сэргээн истэллэр. Мин
эмиэ. Дьону тоІорон утутан баран, сµµґµнэн
сылынан уґугуннараллар µґµ. Дьэ, сµрдээх!
Галя курдук нууччалыы сатаан аахпыт киґи!
«Пыш» курдук тэтэркэй имнээх сµрдээх кэрэ
кыыс. Элэккэйин иґин сібµлµµбµн эрээри,
туох эрэ диэн µі±эн кэбистэ±инэ кыайан
ійдµім суо±а, сатаан аахсыам суо±а диэн
куттанабын...
Биирдэ Генеров Гоша диэн дьикти
ба±айы киґи киирэн, Галялыын ір ба±айы
тугу эрэ нууччалыы баллыгыраспыттара.
Муоча биґикки биир да тылы кыайан
ійдіібітіхпµт. Гоша тахсыбытын кэннэ Галя:
«Миэхэ ойох буол диир. Ону сібµлэспэтим
иґин «кµґµн чугаґаата, хараІа±а ойуурга
тоґуйан кірµлэтиэм» диир», — диэн кэпсээбитигэр Муоча биґикки улаханнык салынныбыт.
Галя тахсыбытын кэннэ Муоча:
— Хайа, ити кэпсэтэллэрин ійдµµр
эбиккин дуо? — диэн ыйытар.
Мин нууччалыы билбэппиттэн саатабын, этэбин:
— Јйдµµбµн эрээри, кыайан кэпсэппэппин.
Муоча ону ійдµµр. Јйдіімµнэ, кини да
нууччалыы билбэт ээ.
Оччотоо±уга телевизор суо±а, телефон
а±ыйах ыалга баара. Ґірэхтээх киґи да
а±ыйа±а. Муочалаах кинигэ, хаґыат диэІІэ
тэйээрбэттэрэ. Сайылыктан сайылыкка кіґі
µірµйэхтэр этэ. Сайылыкка кыра кэмІэ
олороору, букатын олохсуйа кэлбит курдук
налыччы тутталлара, ханна да тиэтэйбэттэрэ,
біґµілэккэ эІин бара-кэлэ сатаабаттара.
Біґµілэктэн кэлэр дьон, ордук тойон-хотун
ітті, сайылыкка кэлэн наґаа астынан,
дуоґуйа кэпсэтэн, кµндµлэтэн-маанылатан,
ардыгар кэґии тутуурданан бараллара. То

ірµµ кэмпиэт, бэчиэнньэ, соро±ор хомпуот
ылара.
Ардыгар біґµілэктэн тиийбит тойот
тору-хотуттары маанылаталыы олорон, миэхэ
киилэлээх кырыыІкалаах хомпуоту туттаран
кэбиґэрэ, кимиэхэ да бэрсимэ, бэйэІ сиэ
диэн ыххайара.
ДьоІІо кірдірін олорон, бµтµн хомпуоту со±ото±ун мэІиэстэрбиттэн кыбыс
тарым да, Муоча этэринии, кыбыстарбын
эмэґэбэр уктан баран, кырыыІка хомпуоту
бµтµннµµтµн дэлбэрийэн кэбиґэрим.
Мэлдьи тот сылдьар буолан, аґылыкка
кыґаллыбат этим. Сайылык оло±ун улаханнык сібµлээбитим. Ыанньыксыт µлэтигэр
наґаа ылларбытым. Биґиги сµµрбэ икки
ынахтаах этибит. Мин илиинэн ыырбын олус
сібµлµµр этим. Атыттар курдук ынах ыыр аппараатынан туґаммат этибит, илиибитинэн
ыырбыт. Муоча то±ус ына±ы ыар диэри мин
уон µс ына±ы ыы охсорум. Наґаа быччыырым биллэн тахсыбыта. Ыыр µµппµт эбиллэн
иґэригэр утаппыттыы ба±арарым. Муочаны
эрэммэккэ µµппµн арыыґыкка бэйэм илдьэн туттарарым. Кіінньірбі оІорорбун,
тарбыйахтары аґатарбын аґара сібµлµµрµм.
Киэґэ µлэ кэнниттэн µлтµ сылайан баран,
дьону кытта кутаа аттыгар олорон, ону-маны
сэґэргэґэрбитин ійдµµбµн. Онно барытыгар
тыа сирин айыл±ата кэрэтин эбэн кэбис.
Сарсыарда эрдэ, алта са±ана туран,
хотоІІо тахсыахпыт иннинэ аґыыр этибит.
Ол олорон, ону-маны кэпсэтэ тµґэрбит. Мин
дьонум улахан дьон кэпсэтиитин истэрбин
сібµлээбэттэр этэ, мэлдьи µµрэллэрэ. Муоча
оннук буолбатах этэ. Олоххо сыґыаннаа±ы
тугу да ыйыппытым иґин, дьірµ дьахтар
уонна эр киґи да сыґыанын туґунан буол
лун, барытын быґааран биэрэрэ. Онтун
быыґыгар, идэтинэн, кітµµлээн, мі±ін
ылара. Муоча±а наґаа убаммытым, кинини олус сібµлээбитим. Хаґыытаґарбытын,
кыраґарбытын улахаІІа уурбат этим. Дэлби µіхсэн, этиґэн баран, сонно тута кінсі
охсон, эмиэ кµлэн-µірэн, кэпсэтэн барарбыт.
Дьоммор барыахпын отой ба±арбат буолан
хаалбытым.
Сайын ортото Кур Оттооххо кіспµппµт.
Ойуур са±атыттан чугас турар икки квартиралаах дьиэ±э аІаарыгар Муоча биґикки Дуоралаахтыын, хара±а суох Маарыйалаахтыын
кіґін киирбиппит. Маарыйа кыыґа биэс
уончата буолан эрэр Муоча эмиэ ыанньык19
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рыгар. Муо±а суох хаппытаанай курдары
Кисиэнньэ саІата бу чоргуйан иґиллэр.
Ким кими сиэбитэ, туох аньыылаа±ахаралаа±а барыта ахтылынна. Хойохторо
хоґо±о курдук хойуутун хоґууннук хостостулар. КиэґээІІи ыам кэмигэр уонна киэґээ
аґылыгы аґыы олорон эмиэ тиниктэстилэр.
Мин наґаа кµлэрбиттэн быарым ыалдьыах
курдук буолла.
Сарсынын сарсыарда ынах ыы тах
сыах иннинэ аґыы олордохпутуна, чааскытын туппутунан Кисиэнньэ киирэн кэллэ.
Муоча±а чэй куттараары чааскытын уунна
уонна мин аттыбар ыскаамыйа±а олорунан
кэбистэ. Биирдэрэ тута дьэбидис гынна,
хатыылаа±ынан чолбоодуччу кірді, хайдах
эрэ хаана хамсаата.
— Дьаппаарай обургу, эмиэ этиґээри
то±о илгистэн киирдиІ дуо? Барыта бу уол
туґуттан, — диэн баран, аны мин диэки
хатыылаа±ынан кірді.
Мин уку-сакы буоллум. Кисиэнньэ
миигиттэн чугас олорор буолан, бу сырыыга
аны охсуллуом диэн куттанан, этиґэллэригэр
кµлбэккэ чуумпутук олордум. Онно бу икки
миэхэ кµндµ дьахталлары хайдах эрэ аґынар
санааттан мин кырачаан сµрэхпин туох эрэ
ыбылы тутарын курдук буолбута.
СаІса±ар тібі тутулуга суох буолуутун
туґугар ыытыллыбыт «улуу этиґии» хас да
кµн устата сал±анан барбыта. Икки іттµттэн
элбэхтэ саакка-суукка киллэрсии, холуннарсыы таґаарыллыбыта. Тойоттор, дьиІинэн,
ферма±а тахсар иирээни билэр буолуохтаахтар. Ол гынан баран, Кисиэнньэ да,
Муоча да — иккиэн эІкилэ суох µлэґиттэр,
итиэннэ киґи быґыытынан кимиэхэ ба±арар
сібµлэтэллэр, ол иґин тойоттор кинилэргэ муІура суох эрэнэллэр этэ — хайа да
тµгэІІэ µлэ тохтуо-быра±ыллыа суо±а диэн,
онон ити иирээІІэ орооґуохтарын ба±арбат
быґыылаахтара. Уонна кинилэри Муоча
лаах курдук албадытар, уруйдаан-айхаллаан
кірсір киґи мэнээк суо±а да эбитэ буолуо.
Ити сайын Кисиэнньэ миигин кі
мµскэґэбин диэн Муочалыын эйэлэрэ
арахсыбыта. Кµґµірµ, Кумакылаахха тіттірµ
кіґін кэлбиппит кэннэ, Кисиэнньэ µµтµ
ыаґыІІа кірдірµµтэ µрдµгµн иґин, 85
солкуобайдаах кыґыл кімµс чаґынан бириэмийэлэммитэ. Киэґэ µлэ кэнниттэн ону
сууйбуппут. Таґырдьа тµірт квартиралаах
уґун дьиэ иннигэр µс дуу, тµірт дуу остуолу

йоттор сайылыкка кэллэхтэринэ ій µлэтиттэн
сынньана тµґэр быґыылаахтара.
Ынах ыыр хаґаа±а Муоча биґикки Кисиэнньэлиин сэргэ тµбэспиппит. Кисиэнньэ
хайдах эрэ дьиппиэр кірµІнээх этэ эрээри,
аґыныгас, киґини ійдµµр этэ. Мэнээк тылга
тииґэ сылдьыбата. Мин кинини ытыктыыр,
киниттэн толлор, кини хас биирдии тылын
сыаналыыр этим. Атын дьону кытта этиґэн
чалыгыратыґарым курдук, кинини кытта
мэнээк саІарсыбатым. Киниттэн арай Муоча
толлубат этэ. Мин Муоча±а сайылыы кэлиэм
иннинэ кинилэр иллээхтэр этэ. Кыра сылдьан, Кисиэнньэ Муоча±а кылгас кэмІэ іссі
иитиллэ сылдьыбыт быґыылаа±а.
Биирдэ Муоча биґикки, куолубутунан
ынах ыы сылдьан, этиґэн бур±атыґан турбуппут. Мэлдьи буоларын курдук, Муоча
бастаан са±алаабыта. Ыыбыйбыт харахтарым,
аппайа сытыйбыт айа±ым ахтылла охсубуттара. Јссі тугум эрэ кіІнін тµґэригэр
ба±арбыта. Мин да иэскэ хаалбата±ым. «Хабай» диэн хос ааттаа±ын іссі тігµл саната
охсубутум. Ґйэтин тухары, дьыалабыай буолан, дьаалабай сылдьыбытын эппитим. Ити
ханнык эрэ µірэхтээх киґи эппитин тµґэрэн
ылбыппын. Атын киґиттэн «дьаалабай»
диэн тугун ыйыппыппын, «о±ото суох» диэн
быґааран биэрбитэ.
Кисиэнньэ миигин кімµскэґэн туран кэлбитэ. Муоча быдьар тылынан ити
«дьаппарыйа сытыйбыт» эт-хаан ирдэбилин
толорбото±о ір буолан киІэ-наара холлубутун ыйа охсубута уонна эппитэ:
— Дьаппаарай, ити саІсаарыкы а±атын
кытта туох кистэлэІнээх буолан дьµµкµрэ сытыйбыты кімµскэґэн ходьоруйа сиэллиІ?
Икки дьахтар этиґэн тунахтаґан бардылар. Јр да ір синиктэстилэр. Уус тыллаахтар
саІардахтарына, билбэт тылым элбэ±э да бэрт
эбит. Иґиллэринэн буолла±ына, ол билбэт
тылларым киґи кµлµіх курдуктар. Мин тохтоло суох кµлэн киирэн бардым. О±о сылдьан
аґара кµлµµк этим. Таныґааччыларым мин
кµлэрбэр кыґаллыбаттар, буойбаттар, онон
туґанан мин иэрийиэхпэр диэри кµллµм.
Кэлин ол истибит тылларбын кэпсэтиигэ
да±атан тутуннахпына, дьоннор кµлэн баран,
сыыґа саІара±ын дииллэрэ.
Ынах ыан бµтэн дьиэбитигэр киирбиппит кэннэ этиґиилэрин эмиэ са±алаатылар.
Кисиэнньэ истиэнэ ніІµі бэйэтин іттµгэр
сылдьан саІарар, Муоча — бэйэтин аІаа
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субуруччу тардан аґаабыппыт. Мин остуол
биир баґыгар, Кисиэнньэ ніІµі баґыгар
олорбуппут. Аґылык кэмэ суох элбэх этэ.
Улахан дьон кыратык испиттэрэ. Ол са±ана
кыґыл арыгы элбэх буолара. Ґксэ дьахтар
аймах буолан, ордук кыґыл арыгы хото туруоруллубута. Бары µірбµппµт-кіппµппµт.
Олохпор µірµµлээх суолу сууйууга бастакы
сылдьыым буолан, µірµµ-кітµµ баґаам
курдуга да, ол сайыны аньыылаахтыкхаралаахтык атааран эрэр буолан, санаам
быґа±ас, суобаґым оонньуур этэ. Оччо±о,
кыра саастаах буолан, суобас диэн ійдібµл
чопчу суо±ун да иґин, бука, сµрэхпинэн сэрэйэрим эбитэ буолуо. Дьон миигин абааґы
кірµіхтэрин ба±арбат этим. Муоча остуолга
тахсыбата±а, ыалдьабын диэн куотуммута. Кисиэнньэ хомойбута буолуо да, ону
биллэрбэтэ±э.
Кµґµн, оскуола аґыллыа ый аІаарын
иннинэ, дьиэбэр барбытым. Эдьиийим,
куолутунан кэґии бі±інµ сµктэрэн, іссі
харчылаан ыыппыта. Эбиитин Кумаар диэн
ааттаах маІан іІнііх былырыыІІы борооскуну сайын кіміліспµтµІ иґин диэн
биэрбитин дьонум кµґµн ылыахтаахтара. Кисиэнньэ эмиэ харчы биэрбитэ. Мин µірµµм
муІура суох этэ. Дьэ, дьонум µірµіхтэрэ
да µірµіхтэрэ! Дьонум Марба±а сайылаан
олороллоро, уруккута балыыґа дьиэни Уйбаныап Јліксійдііхтµµн аІаардаґан.
Миигинниин холбоон дьонум алта
о±олоохторо. Мин хайдах эрэ уларыйан
хаалбыт этим. Дьоммор адьас тэґийбэт буол
буппун. Муочаны ахтабын да ахтабын. Бэл,
бырааттарым айдааннарыттан кытта тэйэн
хаалбыппын. Мэлдьи Муочаны, сµіґµлэрбин
саныыбын. Аґыы олордохпуна хара±ым уута
халыйаары гынарын нэґииччэ туттунабын.
«Тугу сырайданан ытыы олоро±ун!» — диэн
мі±µіхтэрэ диэн, хара±ым уута миигиттэн
тутулуга суох ыгыллан та±ыста±ына, киэр
хайыґабын. Бырааттарбын да, Јліксійдііх
кыргыттарын да кытта оонньообот буолан
хаалбыппын. Били этиґэр бэйэм, букатын
да саІарбаппын. Киэґэ утуйаары ороммор
сытан, суор±аммын бµрµнэ тардынан баран
ытыыбын.
Кэлбитим µс хоммутун кэннэ эбиэккэ
арай Кумакылаахтан сатыы Муоча тиийэн
кэллэ. Мин µірµµбµттэн эккирээн ыллым.
Москуба±а олорор айма±а Јліксііндµр
кэлбитин кірсі баран иґэрин эттэ уонна
21

ынахтары баран ыаталыырбар кірдісті.
Мин µірµµбµттэн хаґыытыы тµстµм. Дьонум саІалара: «Бар, бар», — диэн µлµгэр
буоллулар. А±ыс биэрэстэни кірµіх бэтэрээ
элэстэнэн тиийдим. Оччотоо±уга, билиІІи
курдук «килэмиэтир» диэбэккэ, «биэрэстэ»
дииллэр этэ. Аара баран иґэн µІкµµлээн
ылабын, кµімэйим муІунан ыллыыбын.
Кумакылаахха тиийээт, дьиэ±э таарыйбакка быґа хаґаа±а аастым. Тарбыйахтарым
баалла сытар сирдэригэр тиийэн, тарбы
йахтарбын кууґаттыы тµстµм, сµµстэриттэн
сыллаталаатым. Наґаа астынан мичээрдиибин уонна тарбыйахтарбын кууспутунан ір
да ір олордум.
Эдьиийим сарсынын киэґэтигэр бэрт
элбэх сонун кэпсээннээх кэлбитэ.
— Јліксііндµрдээх бу уолу кытта
саастыы со±отох уоллара быйыл сайын сµµс
кинигэни аахпыт, — диэн кэпсиир дьиэ
иґинээ±илэргэ, киэґэ утуйаары сытан.
Мин барытын бэркэ сэргээн истэбин. Москуба куорат уола ійµкэтэ дьикти
буолуо. Сорох сахалыыны эрэ аа±ар, ону да
а±ыйа±ы.
— Чаанньыгы кипэтиинньигинэн оргутуллубат µґµ диэн Лиисэ кэпсиир. Чаайга
элэктэриичэстибэ киирэн хаалар µґµ. Онтон
киґи курта±а ыалдьар диир. Ити эмиэ, бука,
Јліксііндµр тойон кэпсээнэ буолуо. Сорох,
хотоІІо тахсаары ыксаан, кипэтиинньигинэн оргутар. Куртахпытыгар тіґі эрэ элэктэриичэстибэ муста сылдьар?
Мин ійдііх дьон кэпсээбиттэрин бэркэ
сонур±аан истэ сытан утуйан хаалабын.
Эдьиийбэр іссі хас да хоммутум.
Тыллаах ілµµ буолан хаалбыппын дьонум
улаханнык доро кірдµлэр. А±ам соторусотору миигин муннукка туруорар идэлэннэ.
Оскуола±а о±олор да, учууталлар да эмиэ
атыІыраатылар. Эдьиийим µірэппит «анатомиятынан» бэркэ іІні сырыттым. Биирдэ
уруок кэнниттэн, дьуґуурунай буолан, кылаас сууйаары хаалбыппар бииргэ µірэнэр
кыргыттарым тігµрµйэн кэбистилэр уонна
бары куолаан миигин мірійдіін бардылар.
Туруммуттара сµрдээх. Бары да тыллаах
кыргыттар: Галя, Наташа, Надя, эдьиийдии
балыстыы Света уонна Галя, Нонна, Света,
Роза. Чэ, быґата уонтан тахса кыыс. Сэмэй
іттµлэрэ саІата суох тураллар, дірµн-дірµн
тыл быра±аллар.
Ордук Света уоґа имигэс ба±айытык
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чорбоІнуурун кірін ордук салынным. Галя
да эдьиийиттэн хаалсыбат. Бу Надя, саатар, мин диэки буолбат эбит дуу?! Ыаллыы
олорор буолан, о±о сааспыт бииргэ ааспыта
ээ. Нонна наґаа кыраґыабай, лоппо±ор
сµµстээх, ійдііх ба±айы харахтаах. Хас
биирдии тылын ійдіін, толкуйдаан баран
саІарар буолан, миэхэ тиийимтиэ. Оттон
бу Роза, били Кисиэнньэ кыыґа, миигин
ійдµµрэ буолуо дии саныырым... Били
сайыІІы «геройдуу» быґыыларым туґунан
булгу о±олорго кэпсээтэ±э...
Мин саата саныыбын, онтубун биллэрбэккэ гына сатыыбын.
— Дьахтар курдук тыллаах, — диэн
саІараллар кыргыттар.
Мин ійдіібіппµн: «То±о дьахтар эрэ
тылланыахтаа±ый? Тыл толкуйтан тахсар ини.
Эр киґи да толкуйдуур дьо±ура суох µґµ дуо?
Мин, чахчы, µгµстµк ісіґібµн, сібµлэґиэхпин
ба±арбаппын. Јґµргэттэхтэринэ, саІарсарым
то±о бобуллуохтаа±ый...»
Мила миигин кµтµр улаханнык кірікірі:
— Ол — Муочаны эдьиийим. Јссі
эдьиийбин ата±астыыр эбит дии! — куруубай
ба±айы куолаґынан баргыытыыр.
Этиґэн киирэн барабын. Ол эрээри,
элбэх ба±айы кыыс тобурах курдук кутар
саІаларыгар мин саІам тимирэн хаалар.
Ыксаан, быдьар тылынан ыґыахтанабын. Ол
да кіміліспіті. Кыргыттар бэйэ-бэйэлэрин
кірµстµлэр, онтон куґа±ан ба±айытык сэтэрээбиттии кµлµстµлэр. Онтон харахтара
дьиктитик уоттанна, сирэйдэрэ абарбыттыы
кµлµгµрдэ уонна бары, кытаанах буолан баран, холку куолаґынан саІаран бардылар.
Бірілір сиппиттэрин сииллэрин саарбахтаабаттарын курдук, кинилэр бэйэлэригэр
адьас эрэллээхтик тутталлар. Онтон ордук
буорайдым, устунан саІарар да кыа±а суох
буоллум. Бу кыргыттар эдьиийим Муоча да
эрэйдээ±и буоратыа эбиттэр!
Нус-хас быґыыга-майгыга иитиллибит
о±о аньыыта-харата суох, суобаґа ыраас
буолан ордук хотоойутук туттар эбит диэн
мин онно ійдіібµтµм. Кыргыттар салгыы
мин іттµбµттэн туох да харгыґы-утарсыыны
кірсµбэккэ холку бэйэлээхтик, ол эрээри
хотуулаахтык, саІаран-саІаран баран, дьиэлээн хаалбыттара. Кинилэр барбыттарын
кэннэ кылааспын сууйаары гыммытым да,
сэниэм дьикти ба±айытык эстэн хаалбыт
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этэ. Нэґиилэ µнµіхтээн-µнµіхтээн, сууйар
ірбіх, балтыґах, биэдэрэ булан, сууйан
барбытым. Кыра иэннээх кылааґы бэрт
эрэйинэн сууйан бµтэрбитим. Онтон дьиэбэр
барбытым.
Нэґиилэ хааман салбыІныырым. Субу
охтон тµґµіх курдук буолуталаабытым.
Тµірт-биэс хаамыыны бара-бара олорон
сынньанарым. Оскуолаттан оннук айылаах
тэйиччитэ суох турар дьиэбэр, хас сµµстэ
сынньанан, балтараа чаас айаннаан тиийбитим. Ааммын аспытым, ийэм таІас суу
йа турара. Киирээт, суумкабын муннукка
элиппитим уонна хаґыытаабытынан, сµµрэн
тиийэн, ороммор умса тµспµтµм. Этим иэнэ
хайдах эрэ кыґыйар курдук ыалдьара. Мин
ійбµн сµтэрбитим. Јйдінін кэлбитим, эмчит
кэлэн миигин кірі турара. Дизентериялаабыт
диэн быґаарбыттара. Балыыґа±а укпуттара.
Сарсыныгар µтµірбµт курдук буолбутум да,
сµµрбэччэ хонукка эмтии сатаабыттара.
— Дьэ, дьикти, дизентериялаабыт диэн
киллэрбиттэрэ да, устуула эІин µчµгэй, —
диэн мунаараллара эмп µлэґиттэрэ.
Онно «устуул» туох сыґыаннаа±ын,
то±о µчµгэй дуу, куґа±ан дуу буолуохтаа±ын
ійдіібіккі мунаарбытым баара — билигин
киґи да кµлэр.
Балыыґаттан тахсыбытым, дьонум
ТэІкэ±э кіспµттэр этэ. Эдьиийим Шура
лаахха олорон µірэнэр буолбутум.
Мин хайдах эрэ буолан хаалбыт этим.
Испиттэн туох эрэ тиирэ киэптиирин курдук
этэ. Арыт кµлэрим, арыт ытыырым. Эдьии
йим Муочаны наґаа ахтарым, киниэхэ барыахпын ба±арарым. Биирдэ нуучча тылын
уруогар эмиэ эдьиийбин саныы олорбутум.
Иннибэр олорор Иванов Витя диэн уол кэннин хайыґан миэхэ тугу эрэ элэктээ±и эппитэ. Мин эдьиийбин ахтан буорайан олорор
буолан, бэлэм сылтах, паарта±а умса тµґэн,
бэрт иІсэлээхтик ытаан киирэн барбытым.
Ис-испиттэн иэйэн, µіспµн тартара-тартара
ытаабытым.
Учууталым Клара Кирилловна, сµµрэн
кэлэн, олус ыксаабыт куолаґынан:
— Кірµдµіргэ та±ыс, кірµдµіргэ та±ыс...
— диэбитэ да, тахсыбакка ытыы олорбутум.
Уруок ыґыллыбыта, Клара Кирилловна тугу гыныа±ын билбэккэ устуулга баран
олорбута.
Аныгыскытыгар эмиэ ити Клара Кирилловна уруогар кµл да кµл буола олор-
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бутум. Улахан ба±айытык ис-испиттэн
илбиґирэн туран. Клара Кирилловна хаста
да буойан кірбµтэ. Ону истибэккэ тэттэтэттэ кµлбµтµм. Эмискэ Клара Кирилловна
устуулугар олоро тµспµтэ, чочумча саІата
суох олорбохтообута, кімµскэл кірдіібµттµµ
ол-бу диэки кірµілээбитэ. Онтон хара±ын
уута субурус гына тµспµтµгэр, ойон туран,
кірµдµіргэ ыстаммыта. Мин кµлэ олорон,
эмискэ эмиэ ытаан киирэн барбытым.
***
Ол кэмтэн ыла номнуо 36 сыл ааґа
о±уста. Ґс тігµл оччотоо±у уон иккилээх
сааґым. 2006 сыл бµтэн эрэр. Кисиэнньэлээх Муоча билигин суохтар. Кисиэнньэ
эрдэ суох буолбута. Мин сµµрбэччэлээх
эрдэхпинэ, біґµілэккэ киирэн, биґигиттэн
чугас дьиэ туттан, кэргэнинээн, о±олорунаан
олохсуйбуттара. Биґиэхэ мэлдьи сылдьар,
чэйдиир этэ. Ийэм кини киирдэ±инэ мэлдьи
µірэрэ.
Эґиилигэр кµґµірµ со±ус биирдэ
тµіртµµр чэй са±ана Кисиэнньэ киирэн
кэлбитэ. Ґірэ-кіті бары чэйдээбиппит,
кэпсэппиппит. Чэйдээн баран, ийэм, ханнык
эрэ сайылыкка уотурба ыыта, ыскылаакка
барбыта.
Мин куукуна±а ону-маны гына сылдьыбытым, иґит эІин сууйбутум. Кисиэнньэ то±о эрэ ір да ір саІата суох
соІуоран олорбута. Ол кини майгытыгар
сіп тµбэспэт этэ. Уруккута эбитэ буоллар,
соІуора сатыы олорбокко, кэпсиэ±ин кэпсээн, саІарыа±ын саІаран баран, тахсыбыта
ырааппыт буолуохтаа±а.
Аралдьытаары ону-маны кэпсээн
кірбµтµм да, µітэлээбэтэ±э, тугу да саІарбата.
Ол оннугар миигин кірін тахсара. Кэлин
ійдіібµтµм, онно кини ілір ыарыытыгар
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ыалдьа сылдьыбыт этэ. Јлµµнµ-сµтµµнµ
билэ илик о±о буоламмын, ону ійдіібіккі
хаалбыппын. Ол олорон, били мин кыра эрдэхпинэ, Кумакылаа±ынан, Кур Оттоо±унан
бииргэ сайылаабыппытын санаахтаабыта
буол уо. Ол сайын, ба±ар, киниэхэ эмиэ
кµндµтэ эбитэ буолуо. Кини тахсыбытын
кэннэ то±о эрэ сµрэ±им мі±µл гынан ылбыта,
ол кµн кини мин ійбµттэн тахсыбата±а. Ити
кини биґиэхэ тиґэх сылдьыыта этэ.
Муоча киниттэн лаппа хаалан баран,
90-с сыллар ортолоругар ілбµтэ. Туохтан
эрэ сылтаан кини биґикки ір кэмІэ тэйсэ
сылдьыбыппыт. Ол гынан баран, ыалдьа
сырытта±ына, киниэхэ мэлдьи сылдьар
буолбутум, кіхсµн, тібітµн илбийтэрэр
этэ. Кырдьан, эбии куччаабыт эдьиийбин
аґынарым. Ол эрээри, кини уруккутунуу
уоттаа±ынан чолбоодуччу кірµтэлиирэ, сэниэлээхтик, хотоойутук саІарара. Уруккутунуу киирдэхпинэ чэйдэтэрэ. Ыалдьар буолан
сымаансыйбыт, киґи сирэйин-хара±ын
кэтиир-маныыр буолбут этэ. Хаґан эмит
мин киниэхэ:
— Эдьиэй, эн миэхэ µчµгэй да сайыны
бэлэхтээбитиІ. Ол сайыны тірµт умнубаппын, наґаа кµндµтµк саныыбын, — диэтэхпинэ µірээхтиир да этэ.
Билбэппин, ол сайын суо±а эбитэ буоллар, мин оло±ум хайдах салаллыа±ын. Ба±ар,
истигэн, кірсµі, сэмэй о±о буолан, орто о±о
сиэринэн оскуоланы кэмигэр бµтэрэн, талбыт
идэбэр кыґаллан µірэнэн, син µірэхтэммит
буолуом хаалла±а. Ол эрээри, бука, дьоло
суох буолуом этэ. Ол сайын мин олохпор
суолтата диэн, Муочалаах Кисиэнньэ миэхэ
бу орто дойдуга киґи оло±ор баар саамай
кµндµттэн кµндµнµ — дьолу — бэлэхтээбиттэрэ. Ол дьолум туохха сытарын мин эґиэхэ
аныгыскыга кэпсиэ±им.
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Баар т¥гэни баты¤а
кэпсээннэр
Тµірт Болуодьа
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Бу «ійдімміт»,
« у у с т у к » а й ы м н ь ы лардаах суруйааччы
айар µлэтин туґунан,
хоґоонноругар сыґыаран,
народнай поэт Рафаэль
Ба±атаайыскай маннык
суруйан турар: «Хас
тыыта да тіхтµрµйэн
аахтым. Ылбычча ійдімміт, уустук
айымньылар. Ол эрээри,
то±о эрэ тартарабын,
тугу эрэ була сатыыбын.
Историческай дьиэ хайа
эрэ муннугар кистэммит
кімµс манньыаттары
кірдіін эрэр курдукпун.
Кини: «Бу дьиэ±э манньыат чахчы баарын
билэбин ээ», — диир. Мин
ону кырдьыктанабын». —
Ба±атаайыскай Рафаэль.
«Алгыс курдук саныыбын»... — Дьокуускай,
2003, 94 с.

Ким да буолара биллэ илик кырачаан киґиэхэ
аат быґаллар. Кимиэхэ тµбэґиэх ааты сыбыыллар,
кимиэхэ эрдэттэн торумнаабыт ааттарын аныыллар.
Ким эрэ атын киґи чиэґигэр дуу, кэриэґигэр дуу ол
киґи аатынан ааттанар. Киґи эрэ ааттаах. Хайа да аат
кэлин иІэн хаалан, хайаан да барсар курдук буолар.
Аат туґуттан алдьаммыт суох ини дэґэрбит. Былыр
абааґыны муннаран, тµІ-таІ ааттыылларын туґунан
истэн эрэ кэбиґэрбит. Билигин хам-тµм ааты уларытан,
дьыл±аларын муннарбыттара эІин иґиллэр. Дьыл±а
эрдэттэн айыллар эбит буолла±ына, аат туґуттан хат
суруллуон сібі буолуо дуо?
Туонньа ийэтин соччо-бачча ійдіібіт да±аны.
Сура±а, инньэ Ньурба диэкиттэн тірµттээх µґµ. Бэрт
баай ыал кыыґын а±ата обургу бу дойдуга кµрэтэн
а±алла±а. Баай дэнээччибит кыыґын сылгылыы кэлэ
сылдьыбыт да, µчµгэй олохтон µІкµрµйµіх быатыгар
буолуо, кыыс туох да иґин буолумматах. Инньэ диэн
хайыай, кµµґµнэн кµтµітµн кытары кірсµмµнэ да±аны,
а±ата тіттірµ Ньурбалаабыт. Хата, кµтµіт кимнээ±эр
киириилээх-тахсыылаах буолан биэрбит. Мааны ойо±ун,
сэттэ о±отун аччыктаппатах. Бэйэтин кыанар киґи іссі
бултаан эбинэр эбит. Ийэлэрэ бэрт тірілкій кірµІнээх,
сырдык хааннаах астык дьахтар эбитэ µґµ. Туонньа
истэн эрэ билэр ийэтин туґунан итини эрэ этэр кыах
таахпыт. А±ата да уґаабатах. Инньэ гынан, Туонньа
кыыс улахан убайыгар улаатыар диэри иитиллибит. Ол
убайа сэрииттэн эргиллэн баран, а±атын батан, булчут
киэнэ бэрдэ буолбут. Уолаттар бары да±аны тыаны кэтэн бултуур-алтыыр эбиттэр. Туонньа биэс убайдаа±а.
Ґґµс убайа туора ыалга иитиллибит буолан, ыраах со±ус.
ОнтуІ, хата, бэркэ мааныланан улааппыт, аас-туор олох
чуо кинини тумнубут. Јссі икки убайдаах этэ.
Болуодьа дьµґµнµнэн, арааґа, ийэтин курдуга
буолуо — сырдык хааннаах, оонньоон, бааґынайдыІы
да диэххэ сіп µґµ. Бэрт улахан уІуохтаах киґи буолуох
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чинчилээ±э. ТуонньаІ, кыра эрдэ±инэ, хара
тураа±ы хаамтарбыт курдуга. Болуодьа да Болуодьа диэн буолара. Киґи киэнэ µтµітэ киниттэн тахсыахтаа±а быґыылаа±а. Оччотоо±у
о±о µлэґитэ диэн бэйэтин киэнэ. Болуодьа
ону таґынан кыратыттан чугастаа±ы тыаларга
туґах иитэн, туох эмэ тутуурдаах кэлэн дьонун µірдэрэ.
Туох да наґаа тибиилээх, тыаллааххаардаах кыґын турбут. Оччолорго кыґыммыт
ордук кыыдааннаах, кырыктаах курдуга.
ТаІас-сап да халтаІа бэрт ини. Бары-барыта
кыґарыйан, кыра-хара дьоІІо кыґал±а µіґэ
кыґал±а буолара. Ону ол диэбэккэ Болуодьа
туґа±ын кірірµн тохтоппотох. Булт абылаІар
ылларан эрэр эр бэрдин туох тохтотуой. Биир
кµн сарсыардаттан халлаан буолан-хаалан
турбут. Буур±аны буур±а диэминэ, уол
туґа±ын кірі барбыт. Оччотоо±у о±ону бобохаайа сатаабаттара. Ґлэ дьоно о±ону манаан
баран быар куустан олоруохтара дуо, дьиэ±э
кыралар эрэ хаалар буоллахтара.
Тыал астар аат диэн суох µґµ. Арай
киэґэнэн арыый намырыах курдук буолбут. Ґлэлэриттэн кэлбит дьону дьиэ тµбµгэ
кµµтэн турара. Онно умса тµспµттэр. Оттон
Болуодьалара суох да суох. Кэнникинэн дьон
ыксаан киирэн барбыттар да, хараІа±а ханна
тахсан барыахтарай.
Сарсыарда суоллуу сатаабыттар да, тыал
обургу тугу барытын сонно сотон кэбиспит.
Аймал±ан бі±і буолбут. Бµтµн киґини
сµтэрэн баран, олорбуттарын курдук оло
руохтара дуо, туґах иитиэх айылаах ыырдарынан, чугас эргин кірдµµ сатаабыттар.
Туох да сибикитэ суох µґµ. Кэмниэ кэнэ±эс
далларын кэтэ±инэн умса тµґэн сытарын
булбуттар. Син сµрэ±инэн сирдэтэн, сіп
туґаайыыны тутуґаахтаабыт эбит да, тыалга балыйтаран, дьиэтин булбатах. Хаарыан
уолларын былдьаппыт дьон улахан аґыыга
ылларбыттар. Дьэ, ситинник Туонньа тірдµс
убайын олох эрдэ сµтэрбит.
Бэґис уол тіріібµтµгэр, аґыылара іссі
да ааґа илик дьоно эмиэ Болуодьа диэн ааттаабыттар. СаІа олорон иґэн суох буолбут
уолларын иккис тыыннаабыттыы сананан,
арыый да уоскуйбуттар. Јлір ілµµнµ кытта
кµрэстэґэн, кыайбыт ітір биллибэт. Ким
эйэлэґэр, ким баары атыІІа балыйан, санаатынан атыны айар.
Иккис Болуодьа тірµі±µттэн икки
бµк иэстээх курдук буолбут. Убайыгар то±о
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да маарынныай, олох туґунан майгылаахсигилилээх, дьµґµннээх-бодолоох о±о буола
улаатан испит. Уол о±о дьарыга умсугуппат, булт диэІІэ дураґыйбат эбит. Кµнµ
кµннээн, дьиэ±э бэйэтэ бэйэтигэр олорор
идэлээ±э µґµ. Хата, µірэх іттµгэр µчµгэй
буолан, дьонун µірдэн испит. Дьоно эрэй
дээхтэр иккис Болуодьалара киґи киэнэ
бэрдэ буоларын кірбіккі ілііхтіітіхтірі.
Таах да кыратыттан ураты дьо±урдаа±а іті
кістірі. Уол уруґуйдьут буолуо±а эрдэттэн
биллибитэ. Хаарыан талаанын таах хаалларымына, анал µірэ±и ааґан, дьиІнээх
худуоґунньук буола µµммµтэ. Бу Болуодьа
дьоІІо-сэргэ±э биллэр-кістір киґи буолбута, дьонун аатын ааттаппыта. Биир Болуодьа
ситэ олорбото±ун кини сириэдитээри бу
сиргэ кэллэ±э дии. Оннук да буолуо эбитэ
буолуо, худуоґунньук µйэтин тухары сайдар.
Айар аналлаахха муІур чыпчаал диэн суох,
кини µµннэр µµнэ туруон сіп. Оттон иккис
Болуодьа талаанын утутан кэбиспиттии,
килиэптээн сиир µлэ эрэ оІостубуттуу сылдьыбыта. Талаан диэн абаанса, иэс кэриэтэ.
Ону тіліґіргір тіґі сыраІ-сылбаІ барыа
биллибэт. Иккис Болуодьа кµннээ±игэ мунан
хаалбыта. Онтон ордумуна, дьо±урун сайыннара да сатаабата±а. Хата, аатынан-суолунан
туґанан арааґынай атастаммыта, аґыы утахха
ылларыахча буолбута. Дьэ, ити ба±ас биллэр
суол. Арбыы-арбыы арыгылатар атас-до±ор
аттыгар баар ахан буолар. Адьас алдьанарыІ
са±ана эрэ арахсыахтара, атын бэрди буу
луохтара, аны кинини уулуохтара. Сорох
онтон ірµттэр, сорох соннук бµтэр.
Иккис Болуодьа диэн аат иІэн хаалбыта. Иккис да иккис, кини аата кыттыгас,
оло±о онтон быґа±ас курдуга. Убайа диэни
кини харахтаан да кірбітіх буолла±а, µґµ
хоту эрэ билэрэ. Ол са±ана хаартыска эІин
кэлииґи дуо. Кістµбэт Болуодьа кіхсµгэр
олорсо сылдьарга дылыта. Кини бэйэтэ тус
па суоллаа±ын, дьиІ Болуодьа диэн кини
буоларын итэ±этээри элбэ±и оІоро сатаабыта
да, тиґэ±эр тиийэн ыґыктынан кэбиспитэ.
Айар µлэ итинниги бырастыы гыммат. Хаґан
сµрэ±иІ тэбэрин кµµтэн турбатын о±ото
сытта±а. КиґиІ, хата, ойохтонон, о±олонон
хаалбыта хай±аллаах.
Туонньалаах киэн туттар, кэпсэл
оІостор убайдарыттан маппыттара. Биллибэт
дьон Болуодьа тыыныгар турбуттар этэ. Ити
дьыала иннэ-кэннэ билиІІэ диэри билли-
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µірэ±и ылыммата да охсубут. О±о кірін,
дьиэ дьиэлээн олох оскуолатын барбыт. Уон
сэттэтигэр ыанньыксыт буолбут. Оччотоо±у
о±ону дьиэ±э олордууґулар дуо, тунеядец
буолууттан ферма эрэ быыґыыра. Дьэ, ол
дойдуга µлэґит куруук тиийбэтэ. Хас кыыс
тоІон-хатан, ірібµлэ суох ірі міхсін µлэ
дьолун билбитин ким аахпыта баарай. Ферма
кыргыттара диэн аатырдалларыттан хаґа ыарыґах буолан,
олох дьолуттан кірі маппытын
билигин ким да аахсыбат. Биэнсийэ алын кээмэйэ — µйэІ
тухары µлэІ иґин махтал
бэлиэтэ.
ТуонньаІ, хата, таах сылдьыбатах, дьолун була охсубут.
Онто чугас да эбит. Уонна
аналын кірдµµ ханна барыай. Бары барыта судургутук
быґаарыллар буолан, олох
сал±анар. Киниттэн лаппа
а±а, огдообо киґиэхэ эргэ
тахсан, кимнээ±эр µчµгэйдик
олорбуттара. Ыарахан µлэ кэнниттэн бэлэм аска да кэлэриІ
улахан дьол. Дьахтарга кыра да
ба±алаа±а. Туохха да харахтара
туолбат дьахтар айма±а арыый
да кэлин µідµйбµтэ буолуохтаах.
Бэлэм дьиэлэнэн хаалбыта. Сµіґµлэнэн эІин испиттэрэ. Ыанньыксыт дьиэтигэр тµптээн олорууґу дуо
— ірібµл, уоппуска диэн кірµллµбэт,
сайынын сайылыкка кіґін хаалар. Ол курдук
а±ыс сыл эйэ дэмнээхтик олороллор. Кэмигэр µчµгэйи сыаналыыр суох, кµннээ±инэн
эрэ міхсін, кµнµ-дьылы билбэккэ аґара±ын.
Ааспытын кэннэ санаата±ына, ити кыґал±ата
суох, ол иґин эбитэ дуу, саамай дьоллоох
кэмэ эбит.
О±онньоро ыалдьан ілбµтµн кэннэ
кыґал±а бі±інµ кірсір. Хас буолан, барытын саба тутуой — µлэлээ да±аны, дьиэ±ин
бэрийэ±ин да±аны. Аны эр киґи µлэтин
хайаан кыайыай. Эрэй бі±інµ кірі сатаан
баран, эмиэ огдообо киґиэхэ ойох тахсан
хаалар. Бэйэтин курдук тулаайах, хара µлэґит
киґиэхэ. Дьол, дьол дииллэр да±аны, барыта атыннык быґаарыллар курдук. Туонньа
ол туґунан эргитэ санааччыта суох. Бары-

бэккэ, салгыІІа ыйана сылдьар. Оччотоо±у
тарбахха баттанар ахсааннаах «ыйаммыт»
дьыалалартан биирдэстэрэ ити быґылаан этэ.
Хайа хара санаалаах ити бэйэтэ бэйэтигэр
сылдьар киґиэхэ мэґэйдэппитэ буолла? Айар
киґи бэйэтэ туґунан аан дойдулаах, онто куруук сабыылаах. Ааґан иґэр атастар кіннірµ
мэнээк аргыстар. Икки бµк иэстээх Болуодьа кэмин иннинэ айаннаата±а
ол. Бэйэтин да киэнин ситэ
тіліімµнэ, олох иґин тілібµрµ
тіттірµ тіннірµмµнэ.
Иэстээх — иэстээх, олох
олоруу диэн, дьиІинэн, биир
сценарийдаах. Арай, хайа эмэ
эпизода араастаґан ылара дуу.
Бэйэтэ эрдэттэн сценаристаах,
онтон іссі режиссердаах, массовкалаах, фоннаах. Амплуа
син араастаах, ол эрээри ол да
халыыптаах.
Туонньа убайын аґыйан
да хайыай, хайа да бэйэлээ±и
тіннірбіккµн. Арай... Ити
са±ана ситэн-силигилээн сылдьар кэмэ этэ. Били хара тураах
бэйэтэ тупса быґыытыйан, уол
айма±ы умсугутар буолан испитэ. Оттон ол иннинэ тулаайах
буолуу диэн тугун эт бэйэтинэн
билэн, о±о сааґын сор±отун
дьиэґит, о±оґут тµбµгэр атастаспыта. Улахан убайа аах икки
кыыґы ииппиттэрэ — Туонньаны уонна киниэхэ ханан да
майгыннаабат куп-кугас кыыґы, эдьиийин.
Ийэтигэр дылы кыыс эбит. Арай, майгыта
букатын уоллуу этэ. Уол ортотугар µіскээбит
о±о онтон атын буолсу дуо. Мэнигэр тэптэрэн, ойуун кэрэх маґын лабаа лабаатын
тоґуталаан, алдьаммыт. О±о хантан билээхтиэй, ол туох содулланыан. Сэбиэскэй кэм
сиэригэр сигэнэн эрэр дьон барытын ситэн
бобо-этэ сатаабатылар да ини. Билбэккинэн буруйу саптыбаккын. Иэстэбилэ ір
кµµттэрбэтэх. Кыыс эрэйдээх ійі хамсаабыт.
Ол да±аны кинини дьиэ ис-тас µлэтиттэн
босхолооботох. Сµµрбэччэтин туолуута
кµілгэ уу баґа киирэн баран, далаґаттан
халты тэбинэн ууга тµґэн ілііхтіібµт.
Туонньа саІаґа ыарыґах буолан,
дьиэлэрин кини тутан олорбут. Тµбµк баттаан, тірдµскэ эрэ диэри µірэммит. Уонна
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та этэІІэ эрэ буоллун уонна іссі туо±у
эрэйиэІий.
Туонньа син о±олоно сатаабыта. МаІ
найгы о±отун эмиэ Болуодьа диэн ааттаан
кэбиспитэ. Онто ким суолун батарын билбит курдук уруґуйдуур эІин буолан испитэ. Ґірэ±эр кыах бі±і, бэрт ыраатыах о±о
быґыылаа±а. Аны туран эрдэттэн булт диэки
охтубута. Икки инники Болуодьаттан иккиэн
нэриттэн туох эрэ бэриллибиккэ дылыта.
Туонньа сэмээр µірэрэ. Убайдарым оннугар
кэлбит о±о диэн. Кэнэ±эскитин кинилэр
аймах ааттарын ааттатыа диэн. Болуодьаны
бары хайгыыллара, барытыгар наадалаах киґи
кини курдуга. Бу актыбыыґа, кыайыгаґахотугаґа, барыга-бары сыґыаннаа±а — ийэ
киґи истэригэр µчµгэйэ дьикти этэ. О±о±ун
хай±атартан ордук дьол суох ини. Туонньа
да улахан Болуодьатын маанылаан ииппитэ.
Кини таґынан іссі уоллаах кыыстаа±а. Биир
уолун кыратыгар ыалга ииттэрэ биэрбитэ.
Олох аа-дьуо устан испитэ.
Эмискэччитэ бэрт этэ. Болуодьа уон
тµірдµн саІа туолаат, олохтон маппыта. Саатын бэрийэ олорон, буорах эстэн,
умайан ілііхтіібµтэ. Туонньа букатын
буорайыа±ын, о±олоох-уруулаах буолан, бу
сиргэ кытаахтаґан хаалбыта. Ґґµс Болуодьа олох диэн тугун саІа билэн иґэн, туох
эрэ туґугар толук буолбута. Быстах ілµµ
былдьаата±а диэн буолбута. Итинниккэ ананан айыллыбыт диэ±и аньыыта да бэрт.
Сотору іссі биир уолламмыта. Онтун
Болуодьа диэн ааттыыра эрдэттэн сэрэйиллэр. Тірдµс Болуодьаны хара±ын харатын
курдук харыстаан илдьэ сылдьыбыта да,
уол о±ону дьиэ±э хаайыаІ дуу, улаатан эрэр
киґини батыґа сылдьыаІ дуу. Уола биир
сиргэ таба олорбот майгылаа±а. Ыал кырата
атаах да со±ус буолуо. Ким баалыай, о±о
оннугар о±отун маанылаан иитэрин. Тіґі
да мааныланнар, µлэттэн туора турбата±а.
Дьиэ ис-тас бµппэт тµбµгэ барыларыгар
тэІІэ µллэґиллэрэ. Ынах уулатабын диэн
быстараахтаабыта. То±о да атынан уулата
киирэрэ буолла, чугаґынан уулаах сир суо±а
эбитэ дуу — ол туґунан Туонньаттан µійэн
ыйыталаспатахпын. Ат быатын ноторуускалыы кэппит µґµ. Онто ата сиргэнэн, уол
сиргэ эґиллэн, соннук соґулла сылдьыбытын ата µлтµ тэпсэн ілірбµт. Букатын
аІаарынан быста сыспыта µґµ. Ийэ эрэйдээх
иккиґин сµрэ±э хайдан, букатын буорайаах27

таабыт. Икки Болуодьатыттан илии соттубут
аґыытын тугунан таґаарыай? Иккис эрэ
иґэртэн ордубата. Кинини µтµктµін сµрэ
бэрдэ. Соннук сµрэх бааґа гынан µйэтин
моІоон эрдэ±э.
Икки хаалбыт о±ото улаатан, араас
тµбµк тірµµ турара. О±онньоро иґэригэр соччо кыґаллыа суох эбит. Ону о±олоро буун
наан турбуттар. Кырдьар саастарыгар арахсан, билигин аІыы-аІыы олороллор. Кыыґа
кэргэн тахсан, атын сиргэ олорор буолан,
Туонньа икки улууґунан сылдьар. Кыыґыгар
кыстыыр, дойдутугар сайылыыр. Уола эмиэ
ыал, туруу µлэґит буолан, куоракка олорор.
Холбоон-илбээн сэттэ сиэннээ±иттэн кµнэ
аны тахсар.
Тµірт Болуодьаны аґыйан да хайыай,
дьыл±алара оннук буолла±а диэхтиир. Арыт
чуо киґи киэнэ µтµітэ кэмин иннигэр
тіннір. Арыт барыта ал±ас таІыллан, µлµбµій
µійµллэн баран µрэллэр курдук. Олоххо
орооґон, ілір ілµµнµ кытта кµрэстэґэн,
быстар дьыл±аны быґыттаан туґа суох. Барыта бэйэтэ бэйэтиттэн баайыллар курдук.
Биитэр туох эрэ баар дуу? Баайыллыбыты
бэйэбит іґµлэн, тµІнэстиэх тілкібµтµн
тµргэтэтэн биэрэбит дуу? Болуодьа Болуодьа
буолбата±а буоллар, хас эмэ дьыл±а тустаах
суолуттан туоруо суо±а эбитэ дуу?

Бµдµрµйбµт кінір
Ол кµнµ Каачыкка бу баардыы ійдµµр.
Олох киинэ каадырын курдук ійµгэр олорон
хаалбыт. Кини хара±ар кірірµн туораттан
мин эмиэ киинэ курдук кірбµппµн тылынан
тиэрдэ сатаан кірµім. Каачыкка мин дьµігэм
дьµігэтэ, соччо билбэт кыыґым этэ. Сааґынан
да миигиттэн балачча эдэр. Бµгµн то±о эрэ
икки іттµттэн арыллан, бэркэ тапсан кэпсэттибит, биир долгуІІа уйдаран, биир санаа±а
таба тайанан, арааґы бары а±ынныбыт. Ол
кэпсэтииттэн ойо тутан, баары батыґа іссі
биир кэпсээни са±алаата±ым буоллун.
Сайылык о±олоругар дьарык эрэ хара
баґаам. Ґлэ быыґыгар оонньуу, µлэ да оонньуу кэриэтэ. Кµн кыґал±ата суох кірµлµµ да
сылдьыбаталлар, бэрт кіІµллµк сананаллар.
Харах далыгар, дьиэ таґыгар µґµлэр дуо
— хонуунан, тыанан сырсыаккалаґан, ууга
чалбааттанан кµнµ барыыллар. Ол да иґин
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ороон таґаарда. Даайа тааґын туппутунан
турар. Јлµічµк итиччэ массыына кэлбитигэр ірі сµµрэн тиийбэккэ, килбигийэн
чугаґаабата. Каачыкка ол киґиттэн хара±ын
араарбат. Куорат дьээдьэтэ быґыылаах, кірі
µірэммит дьонуттан атын. Ити сааґыгар
кірµІэ µчµгэй диэн син араарар эбит.
Ким буолуой? Кимнээххэ кэлбитэ буолуой.
Ким да саІарбат. Киґи эмиэ чугуруІнаан
чугаґаабат. Ыаллара эмээхсин:
— Хайыы, о±олоор, а±а±ыт кэлбит дии.
ЧэйиІитиий! — диэн саІа аллайбытыгар
дьик гыналлар.
Каачыкка аны ийэтэ тааґын тілі тутуо
диэн ону кэтиир. Соннук туруо эбиттэрэ дуу.
Јлµічµк:
— Паапа кэлбит! Кэґиитин а±албыт! —
дии-дии ірі сµµрэн тиийдэ.
Онно эрэ ій ылан киґи уолга улахан
ба±айы хоруопканы туттаран кэбистэ. О±о ол
бэйэлээ±и аґа баттаата уонна аны хоруопканы туппутунан сµµрэкэлии сырытта.
— Паапа кэлбит, торт, ґакалаат
а±албыыт! — диэн бµтµн сайылыгы аймаан
кэбистэ.
Арай, Каачыкка туох да диэбэтэ. Ийэтэ,
хата, тааґын тілі туппата. Санаата тааска.
Харахтаан кірбітіх а±атын тута атыІырыы
санаата. Сура±а, а±атын тутан илдьэллэригэр,
ытыы-ытыы а±атын кулгаа±ыттан тардыалас
пыт µґµ. Ону ійдіібіт. А±а диэн µґµйээн
эмискэ дьиІнээх буолан хаалбытыгар
соґуйда±а да±аны.
Бµтµн сайылыкка ірі кіті±µллµµ.
Бала±ан дьиэлэрин µс ыала бииргэ µллэстэн
аґыыр остуоллара тардылла о±уста. Онно
Каачыкка эрэ кыттыспат. Туораттан а±ата
диэн и одуулуур. Мунна улахана, хара±а
киэІэ, сирэйэ маІана — олох киинэ дьээдьэтин курдук. Маннык кыраґыабай а±алаа±ым
эрэ буолуо дии санаабат этэ. Ол туґунан
оччо санаабат да этэ. А±а диэн тугун да
билбэт буолла±а. Кыра о±о±о а±ата ханнатын, то±о кинилэри кытары суо±ун быґаара
сатаабатахтар. Јлµічµк сыстыах курдук.
Ґйэтин тухары а±алаахха дылы саппай уопса
сылдьар. Уол уола ітін, а±атыгар тардыґар
эбит. Каачыкка ыраах сылдьар. Бэл, ийэтигэр
иІээІнээбэт.
Даайа дійін хаалбыта сол ааґа илик
быґыылаа±а. Биллэр-биллибэттик мичийэр,
киґитин диэки кылап кірі-кірі ис-иґиттэн
µірэр.

сайылыкка кіґіллірµн устар кыґыны быґа
ыралаан та±ыстахтара. Бала±аІІа дылы хара
дьиэ±э µстµµ ыал буолан симиллэн олорбуттара туох буолуой. Онно утуйалларыгар эрэ
киирэллэр. Арыылаах килиэптэрин мотуйдулар да бэйэлэрин киэнэ.
Каачыккалаах µґµійэхтэр. Ийэтэ Даайа,
кини уонна киниттэн биир сылынан балыс
быраата Јлµічµк. Ийэлэрэ µйэтин тухары
ыанньыксыт. Јрібµл, уоппуска диэн суох
киґитэ. Киґини ійдµіхтэриттэн хотонтон
ордубат. Онон, Каача кыыс кыратыттан
дьиэґит. Јлµічµк да±аны кімі киґитэ. Кэмэ
атына дуу, билиІІи сэттэлээх-алталаах о±ону
ньээІкэтэ суох дьиэ±э хаайан олордубат инигин. Ийэлэрэ тірµкµ саІата суох, µлэлээн
букунайан эрэ тахсар дьахтар. Дьµґµнµнэн да
бэрт боростуой, оІостор эІин диэн кэлииґи
дуо. ДьиІинэн, оччолорго сааґа эдэрэ эбитэ
буолуо. Хонтуоралаах хотун а±айдар курдук
бэйэни бэринэригэр хантан бириэмэлэниэй.
Хотон икки дьиэ икки — кини ыыра, µлэтэ
да о±олоро — кини ійі-санаата. Кыґын
буоллун, сайын буоллун, биир дьарык, биир
тµбµк. Ол эмиэ µчµгэй. Кµн эрэ бараннар,
іссі биир тµµн ааґа о±устар. Оннук киэбинэн сыл ааґыа. Биир сыл, икки сыл... Сэттэ
сыл оннук ааспыта. Даайа дьолуттан сэттэ
сылы ылан бырахтахтара... Уґун да уґун
сэттэ сылы. Дьоллооххо сыл — хонук. Ааланаалан аґарбыт хас хонуга Даайа±а биир сылга
тэІнээ±э. Ону бэйэтэ эрэ билээхтээн эрдэ±э.
Оттон о±олор сылы-хонугу аа±ыыґылар
дуо, бэйэлэрин эрэ айдааннара. О±о курдук
о±олор, арай, а±алара эрэ суох. А±алаах эрээри, а±ата суохтар.
Онтон ол кµн µµммµтэ. Кіннірµ
сайыІІы кµн этэ эрээри, туох да сµр
ча±ылхай, ураты курдук Каачыккалаах
Јлµічµк ійдірµгэр иІэн хаалбыт. Идэлэринэн дьиэ таґыгар оонньуу сылдьыбыттара.
Кµнµскµ ыам кэннэ быґыылаа±а, ийэлэрэ
баара. Арай, «Урал» массыына тигинэтэн
кэллэ. Сайылыкка хас кэлбит-барбыт барыта кµµтµµлээх ыалдьыт. Буолаары буолан,
бу диэки суох улахан массыына. Јлµічµк
кірµµ-истии бі±і. Каачыкка да сонур±аан
дійін баран турда. Ийэлэрэ таас тутуурдаах
этэ. Соннук тааґын туппутунан эмиэ турда.
Массыына аана аґылынна. Арай, уґун хара
былаастаах улахан киґи ойон тµстэ. Эчи,
мааныта, сирэйэ маІана — маннаа±ылартан
чыІха атын киґи. Туох эрэ хоруопканы
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Ийэтэ итиннигин Каачыкка кірі да
илик эбит. Ыал аайы баар курдук кірµІнээ±э
бµгµн дьµґµн кубулуйбут, ыксары тупсубут.
Боростуой харандааґынан быґа барыллаан
уруґуйдаммыт мэтириэккэ кырааска эбэн
биэрбиттэрин курдук. Дьахтары эр киґи
тупсарар эбит.
Остуол баґыгар а±аларын олортулар.
Иннигэр іріґілµµ хоторуллубут кус этин
уурдулар. Арааґа, бµгµн-сарсын кэлиэхтээ±ин
эрдэттэн билэллэр эбит. Торт µрдэ ууллан,
улам ханньайан барбытын кириэмин хастаан
ылбыттар. О±о ітті торт амсайан, «Ласточка»
сакылаат сиэн µірµµлэрэ µксээтэ.
Хас эмэ кµн ааста. Каачыкка сол
чугаґаабата. А±ата да, толлон, тоІуй со±ус.
Кыыс сэмээр µірэтэр — а±ата тугу диирин,
ийэтин диэки хайдах кірірµн, бэл, хайдах
аґыырын, хамсанарын барытын кэтиир.
Быраатыгар кыыґырда±а буолар:
— Эн кинини то±о «паапа» диигин?
Омуна бэрт ээ. Бэйи, тохтоо, мин диэтэхпинэ
биирдэ инньэ диэр.
Јлµічµк сібµлэґэр да, а±атын аттыгар
баар буолбутун бэйэтэ да билбэккэ хаалар.
Кітіхтірір, µлбµрµйтэрэр. А±алаах диэн
µчµгэйин билбит о±о хайыай.
Даайа кыыґын тиэтэппэт. Бэйэтэ сэмээр µірэр, сэттэ сыл сµтэрэ сылдьыбыт
кэргэнин имэрийэ кірір. Кинилэр дьоллоро іссі иннилэригэр. Аны кини со±отох
буолбатах. Таптыыр, таптатар кэргэнтэн
ордук дьол суох ини. Сууттанарын да са±ана
биир тылынан хомуруйбата±а, билигин да
ыйыталаґа-хайыы барбат. Олоххо араас буолар. Киґи эрэ бµдµрµйэр. Хаайыыга киґи
кімміт дии-дии ол дойдуттан эргиллибит
дьону туора кірііччµлэр. Туох да диэтиннэр,
Даайа бэйэтэ билэр. Кини дьолун аны мµччµ
тутан бэрт.
Јссі кµн ааста. А±алара µірэнэн,
саІата-иІэтэ элбээн, дьиэ иґинээ±и олох
эргийэр киининэн буола тµстэ. Оннук
буолуохтаах да±аны. А±а диэн дьиэ кэргэн
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туллубат тулааґына. Туох эрэ кµлµµлээ±и
кэпсээбитигэр дьиэлээхтэр-дьукаахтар кµ
лэн то±о бардылар. Каачыкка эмиэ. Онтон
Јлµічµккэ:
— Паапабытыттан ыйытыый, — диэбитин бэйэтэ да ійдіімµнэ хаалла.
А±ата саІатыттан матта. Кыыс эмиэ:
— Паапа, биґиги паапабыт... — диэн
сэрэнэ-сэрэнэ этэн баран, мичээрдээбитигэр
а±ата хара±ыттан уу-хаар баста.
Сити кµнтэн ыла Баґылайаптарга барыта орун-оннугар буолбута. Јссі икки уол
о±оломмуттара. Кыра быраата Каачыккаттан
уон биэс сыл балыс. Баґылайаптар диэн
ытыктанар нэґилиэк сис ыаллара. Сопхуос
туруу µлэґиттэрэ, кэлин бэйэлэрин кэтэх
хаґаайыстыбаларын ірі тардыбыттара.
О±олорун µірэхтиир, олоххо тирэхтиир
туґугар билигин да тµбµгµрэллэр. А±ата Каачыккатынан киэн туттар. Милииссийэ кыыстаах а±ыйах ини. КыыґыІ іссі, µлэлииµлэлии, милииссийэ оскуолатыгар µірэнэр,
кыґыл диплому тµґээн кірір. Кµтµіттэрин
дьоно эмиэ милииссийэлэр, Каача дьонунаан
аґара тапсаллар.
— А±аІ олоро сылдьыбыта эйиэхэ
мэґэйдээбэтэ±э дуо? Сура±а, урууІ да оннук
буолла±ына, хатыґаллар µґµ дии, — мин
аараттан билээ±имсийэбин.
— Эчи суох. Мин а±ам туох да наґаа
µчµгэй киґи. Кэргэним дьоно кинини аґара
убаастыыллар. ДьиІинэн, хаайыылаахтар
эмиэ кини тылын истэллэр ээ. Бµдµрµйбµт
кімміт диэн куолулуулларын мин а±ам холобурунан утарыахпын сіп. Оттон а±ам оло±о
табыллыбытыгар ийэм іІілііх. Эр киґи
хайда±а дьахтартан тутулуктаах.
— Оттон дьахтары эр киґи тупсарар.
Бµдµрµйбµт кінір диир Каачыкка.
Бэйэтэ-бэйэтинэн итинник диир буолла±ына,
чахчы оннуга дуу. Билэн этэр. А±атын холобур оІостор. Уонна бэйэтэ да±аны хаайыыга µлэлиир ээ. Онон, ол дойду оло±ун ис
іттµттэн кірі сырытта±а.
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Уйбаан о¡онньор кэпсээнэ
Сэмэн хонтуора±а сылдьан ыйдарбыт
хонуохтаах ыалын дьиэтин чуо булла. Айан
суолун токуруйуутугар тумустуу µµммµт
чараІ тыа кытыытыгар быдан ірдіі±µтэ
тутуллубут, эргэрэн истиэнэлэрэ хараарбыт,
хаптаґын сарайдаах, кириэстии араамалаах
кыра тµннµктэрдээх намыґах дьиэ µс бµтэй
кµрµі ніІµі ыраахтан кіґµннэ.
Олбуорга кэлэн орон ата±ынан
оІоґуллубут калитка ааны оргууй аґан
иґирдьэ киирдэ, кинини кірін, хотон аттыгар турар кэбиґиилээх кур оттон кµрµІ
дьµґµннээх ыт, баарын биллэрэн, биирдэ
эрэ «ньоІ» диэт тохтоон хаалла. Сэмэн
дьиэ аттыгар тиийэн кэллэ. Ол кэмІэ бэрэбинэни хайытан тутуллубут кµµлэ хал±ан
аана кыыкынаан аґылынна. Дьиэ иґиттэн
уґун-дьылыгыр бэйэтэ кырдьан нµксµйбµт,
хатыІыр эттээх-сииннээх, сырдык сэбэрэлээх, уоґун µрдµгэр кугастыІы хойуу
бытыктаах, омос кірдіххі, бааґынайдыІы
кірµІнээх о±онньор атахтарын сыґа соґон
тахсан, кинини кіріірµ кµн уотуттан харахтарын кистээн, уІа илиитин ытыґынан
чарапчыланан турда.
Уол о±онньорго утары хааман тиийэн,
кэлии киґи быґыытынан урутаан, µлэттэн
атыны билбэтэх чэрдийбит модьу-та±а
баппа±айын ыга тутта:
— Дорообо, кырдьа±ас.
— Дорообо, дорообо. Маа±ыын куораттан киґи кэлэр диэбиттэрэ, ол киґилэрэ эн
буолла±ыІ дуу?
— Ээ, мин, мин. Степанов Семён диэм
мин.
— Чэ, киир, кэлбит буоллаххына,
иґирдьэ киирэн кэпсэтиэх, — о±онньор
аанын аґан ыалдьытын ыІырда.

Дьиэ иґигэр киирбиттэригэр уґун айан
тан сылайан-элэйэн кэлбит киґи муннугар
миин сыта сµр минньигэстик билиннэ.
Тµгэх хостон, о±онньоругар холоотоххо,
сµµрэ сылдьар, кыра уІуохтаах лэскэйбит
эмээхсин тахсан, кэлбит киґилиин кіннірµ
дорооболоґоот, остуолун тула тµбµгµрбµтµнэн
барда. £р-ітір буолбата, эр дьон саала±а киирэн саІа ону-маны кэпсэтиэх курдук буолан
эрдэхтэринэ, аґылыкка ыІырталаата.
— Чэ, до±оор, кэпсээІІин тардан кэбис, киэІ сир киґитэ, — о±онньор, икки
илии сыалаах, улахан кырбас эти уол иннигэр
уура-уура, кэпсэтиини са±алаата.
— Ээ, улахан туох да суох, — ыалдьыт
киґи, тіґі да кэпсиирдээ±ин иґин, саха
сиэринэн мэлдьэґэн кэбистэ. — Ол гынан
баран, сыыйа кэпсээн бардахха, сонун баар
бі±і буолла±а дии.
— Ээ, оннук буолумуна, — Ылдьаана
эмээхсин кэпсэтиигэ кыттыста.
— Туох эрэ улахан соруктаах буолаІІын,
бачча ыраах кэллэ±иІ буолуо? — о±онньор
мас хамыйа±ынан миинин оргууй а±ай сыпсырыйа олордо.
— Ээ, оннук, оннук. «Саха сирэ»
хаґыакка µлэлиирим быґыытынан манна
сарсын саІа Арчы дьиэтэ аґыллыытын кірін
суруйар соруктаах кэллим.
— Дьэ, мааны малааґыІІа сылдьар,
абыраммыт киґи эн буолбуккун дии... —
о±онньор э±элээх со±устук тыл ыґыктыбыта
Сэмэн кулгаа±ар олуонатык иґилиннэ.
— Нэґилиэккэ туох эмэ сонун тэрээґин
буолла±ын ахсын э±элээн тахсар идэІ баар
ээ, киґи абааґы кірµіх, — Ылдьаана Уйбаанын диэки сэмэлээбит харахтарынан
кірµтэлээтэ.
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— Туох э±этэ баарый, баары кірін этэр
баа буолла±ай. Аныгы дьон итэ±эл диэни
имири тэпсэн, сиэри-туому тутуспат буоллулар. Урут абааґыттан куттанар бэйэбит
аны киґиттэн куттанар кэммит кэллэ. Кір,
ол курдук дьон ійі-санаата уларыйда, киґи
киґини ытыктаабат буолла. Оо, дьэ, киґи
кырдьан арааґы да кірір. Аны билиІІи
кыахтаах дьон бэйэлэрин эрэ тустарын
кірµнэллэр, байалларын туґугар суобастарын
да атыылыах курдуктар. Иллэрээ сыл, арыый
да сы±арыйар эрдэхпинэ, килиэппин ылаары ма±аґыыІІа киирбиттээ±им, онно икки
эдэр ба±айы оскуола уолаттара, кµлтэйбит
бытыылкалаах пиибэни соннорун тэллэ±эр
кистии-кистии, утары тахсан барбыттара,
оттон иґирдьэ киирбитим, атыылааччы кыыс
уончалаах эрэ о±олорго устууканан таба±ы
атыылыы турар эбит! Мин киирбиппэр, сµр
тµргэнник онтукаларын тіттірµ хаґыйан
ылан, остуолун анныгар куду анньан кэбиспитэ. Бырааґынньыктарбыт да эмиэ ол
курдуктар. Хаста-хаста араас мунньахтарга,
тэрээґиннэргэ сырыттым да, хайаан да арыгыта суох буолбат. Аска ыІырыллыбыт дьон
хаґан да аґаабатах курдук дьаабыланаллар,
тойон тойонуттан ордубат, мікµ мікµтµттэн
ордубат. Бары аґаан ахчарыйыы, итирэн
тиэриллэІнэґии. Ол кэнниттэн туох сиэрэ
кэлиэй! Эдэр о±о ону, ойо±остон кірі сылдьан, сіптііх курдук саныыра кэмнээх буолуо
дуо. Ол иґин да оскуола о±отуттан са±алаан,
уулусса±а итирик, холуочук сылдьаллар, араас
баракааґы оІороллор. Сарсын да оннук буолара буолуо диэн сµрэ±им сэрэйэр.
— Чэ, о±онньор, тµксµ, эмиэ уґаантэнийэн барда, хата, атыны кэпсэтиэх, —
эмээхсин эрин буойан іттµккэ аста уонна
эйэ дэмнээхтик сып-сылааґынан киґитин
диэки мичээрдээн кэбистэ.
— Ээ, кырдьык да±аны, ити кыґыйбычча
ону-маны эрдэн барар идэлээхпин ээ. Биирдэ
баран эттэххэ, ити Арчы дьиэтин аґаллара саамай сіптііх, билиІІи дьоІІо итэ±эли кµµскэ
иІэриэххэ наада, онтон сыыйа ійдінµіхтэрэ
буолла±а дии. Ону гынар сыыґа, маны гынар
сыыґа диэн билэн иґиэхтэрэ буолла±а. Хата,
уолум бэйэІ тускунан сэґэргээ, хайа сиртэн
тірµттээх киґи буола±ын?
— Оттон мин тірµт куорат олохтоо±обун,
онно тіріібµтµм, улааппытым, µірэммитим,
— уол кэпсэтии сµнньэ уларыйбытыттан эгди
буолан кэпсээн барда.
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— Куорат киґитэ диэтэххэ, сахалыы
олус ыраастык, ылба±айдык саІарар эбиккин.
— Тіґітµн да иґин саха буолла±ым дии.
Саха киґитэ тіріібµт тылынан ыраастык
саІарар эрэ буолла±ына, тіріібµт норуотун
оло±ун, историятын, культуратын, олоххо
баай уопутун ійдµµр кыахтаах.
— Сіпкі этэ±ин, тіріппµттэриІ наґаа
да бэркэ ииппиттэр эбит, ийэІ, а±аІ туох
дьонноруй?
— Ийэм оскуола±а саха тылын µірэтэр,
оттон а±ам сааґын тухары милииссийэ, билигин пиэнсийэ±э тахсан, адвокат µлэтинэн
дьарыктанар. Ону таґынан, оло±ун оскуола±а
анаабыт, билигин да кыра кылаастары µірэтэ
сылдьар эбээлээхпин.
— Ґірэхтээх дьон ыччата эбиккин, —
эмээхсин, чэйин кутта-кутта, уолу хай±аабыт
харахтарынан имэрийэ кірді.
Салгыы ону-маны кэпсэтэн, аґаан-сиэн
бµттµлэр. Уйбаан о±онньор кіхсµн кіннірі
хоґугар киирдэ, Ылдьаана иґиттэрин хомуйар тµбµгэр тµстэ. Сэмэн саала±а киирэн,
таах сылдьыахтаа±ар хомуот µрдµгэр турар
сиэркилэ±э тиийдэ. Онно кинини киэІ
арылхай харахтаах, уґун суптугур муруннах,
хойуу хаастаах, онно ханыылыы будьурхай
баттахтаах, µрдµк сµµстээх, сырдык сэбэрэ
лээх, толору эттээх сирэйдээх отутугар
чугаґаан эрэр эдэр киґи утары кірді. Уол
чочумча, кірµнэ тµґэн, батта±ын кіннірµнэн
баран, харахтарын сиэркилэ тааґыгар кыбытыллыбыт хаартыскаларга сы±арытта
уонна кинилэри олус сыныйан кірін иґэн,
эмиэ эдэр саллаат хаартыскатыгар тохтуу
биэрдэ, бэл бу киґини урут ханна кірдµм
этэй диэх курдук санаа киирэн ылла. Онтон
ійдіін-дьµµллээн кірбµтэ, саллаат таІаґа
былыргы, А±а дойду сэриитин са±анаа±ы,
буолан биэрдэ. Ол эрэ кэнниттэн бу Уйбаан
о±онньор эдэр сылдьан тµспµт хаартыската
буоларын сэрэйдэ. «Чэ, бээ, турда±ына ыйытыам, — дии санаат, истиэнэ±э сыстан турар
дьыбааІІа олорунан кэбистэ.
Кэтэґэр да сылаалаах. Эмээхсин µлэтинхамнаґын бµтэрэн, хоско киирэн сыппытын
кэннэ дьиэ иґигэр уу чуумпу сатыылаата.
Сэмэн тэґийбэккэ эрэйи кірді, саатар,
аа±ыа±ын чугаґынан хаґыат да, кинигэ
да кістµбэтэ. Таах олоруохтаа±ар, туран,
тµннµгµнэн таґырдьаны одуулаата, олбуор
кытыытыгар кыстаммыт саґаан аттыгар
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ыскамыайка турарын кірін онно та±ыста.
Манна олорон, эдэр саллаат хаартыскатын
эмиэ санаан кэллэ уонна Уйбаан о±онньор
утуйан тура охсуон ис-иґиттэн олустук
ба±арда.
Кэтэґиннэрэн-кэтэґиннэрэн, биир
кµн, дьэ, бµттэ. КиэґээІІи аґылыктарын
аґыы олорон, Сэмэн о±онньортон:
— Уйбаан, ити хаартыска±а эдэр саллаат
уол хайаларай? — били ыйытыах буолбутун,
дьэ, ыйытта.
— Ээ, ити мин. Ньиэмэстэри кыайан
баран, БерлиІІэ тиийэн тµспµт хаартыскам,
онтубун бу Ылдьаанабар ыыппыппын уура
сылдьар.
— Оччо±о эґиги иккиэн манна тірµт
олохтоох дьон буоллаххыт дии.
— Эчикийэ суох, до±ор. Мин тірµт атын
оройуон киґитэбин.
— Оччо±о хайдах билсибиккитий, хата,
кэпсээ эрэ, — уол, суруйар киґи быґыытынан
сэргэхсийэн, туоґуласпытынан барда.
— Ээ, ол остуоруйата уґун. Олус интэ
риэґиргиир буоллаххына кэпсиим да±аны,
— диэн баран, о±онньор сµр истиІник
эмээхсинин диэки кірін ылла.
— Кэпсээ, до±оор, кэпсээ, кµн да уґун,
— эмээхсин оргууй туран, остуолтан аґаабыт
иґиттэрин хомуйбутунан барда, эр дьон
саала±а киирэн, дьыбааІІа дьоґуннанан
олорунан кэбистилэр.
— Мин эппитим курдук, атын дойду
киґитэбин, — о±онньор кэпсээнин са±алаата.
— Чурапчыттан тірµттээхпин. А±а дойду сэриитэ буолбутугар иккис хомуурга тµбэґэн
барбытым. Ол сэриигэ барарбар дьиэбэр
ийэм эрэйдээх икки кыра балтыларбынаан
хаалаахтаабыта. А±абыт сэрии буолуон эрэ
иннинээ±и сыл бултуу сылдьан, муустаах ууга
тµґэн, онтон сыыстаран ілііхтіібµтэ. Мин
ыал улахан о±ото этим. Иннибэр икки уол
уонна кэлин тµірт о±о тіріін тіннµбµттэрэ,
ол иґин балтыларым олус кыра дьон хаалаахтаабыттара, улахана µстээ±э, кырата иккитин
туолаары сылдьара, — о±онньор, ол ааспыт
кэми санаан, хара±ын быґа симтэ, чочумча
тохтуу тµстэ уонна сµр кµµскэ µіґэ тыынан
баран салгыы кэпсээн барда.
— Ол уоттаах, µгµс хаан тохтуулаах,
ілµµлээх-сµтµµлээх кырыыстаах сэриигэ Ийэ
дойдубут килбэйэр киинэ Москуба куораты
кімµскээґиІІэ киирбитим. Онтон ыла
ілір-тиллэр икки ардынан араас моґоллору

туораан, соро±ор халымырдык, хаста да
улаханнык бааґыран, араас куораттарынан
эмтэнэн, Улуу Кыайыыга тиийбитим. Сэриигэ сылдьар кэммэр ийэм эрэйдээх дьону
кірдіґін суруйтарбыт суруктара сіп буолабуола кэлэллэр этэ, онон икки сыл тухары
дойдум сонунун истэ-билэ сылдьыбытым.
Онтон эмискэ биир да сурук кэлбэт
буолан хаалбыта, кэтэґэ сатаа, мэлигир.
ИллэІ эрэ буолларбын дьоммор сурук
бі±інµ суруйарым да, харданы туппата±ым.
Онтон сылтаан, дойдубун ахтарым кµн-тµµн
улаатан испитэ, бэл биирдэ эмэ кыратык

нуктаан ылаары дьоммун кірір буолан
хаалбытым. Кµн тµµннµµн солбуйсан аастар
ааґан испитэ. Арай биирдэ биир дэриэбинэ±э
сынньалаІІа тахсан олордохпутуна почта
кэллэ. Почта таґааччы саллааттары биирбиир ааттаталаан, дойду ахтыл±ана сыттаах
суруктары туттартаата, миэхэ суо±ун курдук
суох.
Олус хомойон балааккам таґыгар баран
умса тµґэн олордохпуна ким эрэ кэлэн санныбыттан кууста, кірбµтµм — почта таґааччы
сааhыра барбыт нуучча киhитэ эбит. «Браток,
санаа±ын тµґэримэ, хата, бу эн дойдугуттан
быґыылаах», — диэн баран, кыра суулаа±ы
туттаран кэбиспитэ. Мин онно µірбµппµін
эриэхсит! Кырдьык, Саха сириттэн этэ, бу
Ылдьаана сэбиэскэй саллаакка анаан ыып-
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пыт баґыылката, биґиги дьолбутугар, миэхэ
тиксибитэ.
Онтон ыла суруйсан, билсиґэн барбыппыт. Сэрии бµтэр уґуга чугаґаабыта,
дьоммун кытта ситимим мэлийэн, аІаардас
Ылдьаанабыттан эрэ таптыыр, ахтар Сахам
сирин сонунун билэр буолбутум.
Арай биирдэ улахан кыргыґыы кэнниттэн биґиэхэ эбии кµµґµ бырахтылар.
Элбэх эдэр саллааттар, µгµстэрэ адьас
о±олор, кэллилэр. Мин иллэІсийэн, окуопам
ытыыґыгар сыстан, саабын ыраастана олордохпуна бэйэм отделением киґитэ, хохуол
уола, наґаа ыксаан сµµрэн кэллэ: «До±оор,
онно сахалары ыйытар киґи баар, бардыбыт», — диэт, кэлбит сирин диэки сиэтэн
дьігдьірµттэ. Мин истибиппин итэ±эйбэккэ,
дійін хаалан баран, батыґааччы эрэ буоллум. Онно тиийбиппит, уонча саллаат биир
сиргэ білµіхсэн табахтыы тураллар, кинилэр
ортолоругар хас да эписсиэр турар.
Эмискэ кинилэр быыстарыттан эдэр
ба±айы лейтенант, дьонун силэйтэлээн, миэхэ утары тахсан кэллэ. «Оо, Уйбаан, дорообо,
до±ор, кірсµґэр кµннээх эбиппит!» — диидии, ійдінір бокуойу биэрбэккэ кууґа тµстэ.
Мин билэр саІабын истэн, харахпыттан
уу-хаар бастым, киґим хам кууспут илиилэриттэн нэґиилэ тілірµйэн, дьэ, сирэйин
утары кірдµм, ол кэнниттэн аны мин кинини
тыыннарбат гына кууhааччы буоллум. Оо,
ол баар этэ, ір кэмІэ тіріібµт тылынан
кэпсэппэккэ, биир дойдулааххын кірсµбэккэ
сылдьан, буолаары буолан, бэйэІ тµілбэІ
киґитиниин кірсµґµµ туохха да кэмнэммэт
µірµµтэ... — о±онньор дириІ ба±айытык µіґэ
тыынна, дьиэ иґигэр уу чуумпу сатыылаата, Сэмэн бµµс-бµтµннµµ кини кэпсээнин
иґигэр киирэн иґийэн олордо.
— Ол мин кэлэрбэр оскуола±а учууталлыы хаалбыт Бµітµр диэн уол этэ. Кини
миигиттэн а±ыйах сыл балыс. Онон да буолуо, дойдубутугар сылдьан улаханнык бодоруспатах, анаан-минээн атах тэпсэн олорон
кэпсэппэтэх дьон ол сырыыга биир ийэттэн
кэлбит кэриэтэ истиІник кірсµбµппµт.
Бµітµр саллааттарынаан биґиэхэ ір
буолбата±а, чаас эрэ курдугунан атын сиргэ
сы±арыйбыттара. Кини онно бараары туран,
ийэм кµн сириттэн кµрэммитин эппитэ,
балтыларым туґунан тугу да билээхтээбэт
этэ. Хаарыан кµнµм, µірµµнэн, дьолунан
са±аламмыт хаарыан кµнµм, иккис аІаара
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аны кутур±ан аґыытынан солбуллубута.
Ити кэнниттэн, олус ір толкуйдаан баран,
Ылдьаан абар хайаан да тыыннаах ордон
тиийиэм диэн тылбын биэрэн сурук суруйбутум. Ол тылбын толорон, бу дойду ытык
кырдьа±аґа буолан олордо±ум, — о±онньор
кэпсээнин тµмµктээн, Сэмэн диэки унаарыччы кірін кэбиспитэ.
Эмиэ уу чуумпу бµрµµкээбитэ.
— Оттон, Уйбаан, балтыларгын сураґан
кірбµтµІ дуу? — уол олоро тµґэн баран
ыйытта.
— Кірдіін бі±і буолла±а дии. Армияттан тµірт уон алта сыллаахха босхолоноот, от ыйын са±аланыыта тута манна
кэлбитим. От µлэтэ са±аланан, ол сайын
дьиэбэр барбата±ым, арай кыґын µлэбиттэн
кіІµллэтэн тиийэ сылдьыбытым да, туох да
сура±ы истибэтэ±им, билэр да киґим улахан
хаалбатах этэ, онтон кэлин буолбуту кытта
эйэлэґэн кэбиспитим. Биґигини µрµі-тараа
ыскайдаабыт кырыыстаах сэриигэ туох баар
буруйу барытын соІнообутум.
— Кырдьык да оннук, барытыгар сэрии
буруйдаах. Аны хаґан да±аны сэрии буолбата
буоллар, — уол сібµлэґэн кэ±иІнээтэ.
— Сіпкі этэ±ин. Сэрии туох да µчµгэйи
а±албат, сору, харах уутун эрэ то±ор, дьон
аймах кэскилин кыа хаанынан уґуннаран,
ілірін-іґірін кэ±иннэрэр. Аны хаґан
да сэрии буолбатар табыллыа этэ, оччо±о
биґиги о±олорбут, сиэннэрбит дьоллоохтук
олоруохтар этэ.
— Оннук-оннук. Уйбаан, ити эн
кэпсээІІин истэ олорон, эбээбин санаан
кэллим.
— Бай, ол то±о?
— Кини оло±о хайдах эрэ эйиэнигэр
маарынныыр курдук, кини эмиэ сэрии сиэртибэтэ, эрдэ тулаайах хаалан, о±о дьиэтигэр
иитиллибит µґµ. Улаатан баран, Бµлµµ педучилищетын бµтэрэн учуутал буолбут.
— Бээ эрэ, кини хантан тірµттээ±ий?
— Чопчу бу диэн билбэппин ээ. Аата
Дария Ивановна Николаева диэн.
— Мин кыра балтым эмиэ Даайа диэн
этэ... — о±онньор санаар±аабыттыы умса
кірді.
— Чэ, Уйбаан, санаа±ын тµґэримэ, мин
куоракка тиийдэхпинэ кірдіін кірµім, кэм
хаґыат киґитэ буолла±ым дии, іскµірµтµн
баар буоллахтарына тµргэнник биллиэхтэрэ.
Эн биґикки билсэ туруохпут, — диэн баран,

проза
— Барашкова (Нифонтова) Дария Дмитриевна, 1898 сыллаах тірµіх» диэн суруллубут.
Аллараа эбии «Бииргэ тіріібµт икки балтылаах буолуохтаах: улахана — Барашкова
Анна Ивановна, 1938 сыллаах тірµіх, кырата
— Барашкова Дария Ивановна, 1939 сыллаах
тірµіх» дэммит.
Дария Ивановна бу суругу аа±аат,
оронугар сытынан кэбистэ. Дьоно бастаан
утаа олус куттанан суґал кімінµ ыІыраары
сµпсµгµрдµлэр, онуоха эбээлэрэ сааґыгар
сібі суох чэпчэкитик оронугар олоро тµстэ
уонна о±олорун аттыгар ыІырда.
— О±олоруом, ґыллыыйдарыам, Сэмэнчик, эн миэхэ тіґілііх дьолу а±албыккын
билэ±ин дуо? Эн биґиги бииргэ тіріібµт
убайбытын булбуккун дии, хаан аймаххытын,
таайгытын... — диэн баран, кыыстаах сиэнин
сµµстэриттэн сµр минньигэстик сыллаан
ылла, хара±ыттан ып-ыраас харах уута харса
суох саккыраан тµстэ.

ыалдьыт уол бигэ тылын биэрэн, о±онньор
илиитин кµµскэ бобо тутта.
О±онньор уу-хаар баспыт уонна олус
эрэммит харахтарынан киґитин диэки утары
кірді.
***
Сэмэн куоракка кэлээт, Уйбаан эдэр
эрдэ±инээ±и уонна хойукку хаартыскатын
туппутунан тута редакциятыгар тиийдэ.
Киэґэ дьиэтигэр тиийэн, дьонугар хайдах
сылдьыбытын, Уйбаан Уйбаанабыс Барашков диэн сэрии бэтэрээнэ о±онньору
кірсµбµтµн кэпсээтэ. Нэдиэлэ буолаат,
хаhыакка «Бу киґини ким билэрий?» диэн
тібілііх Уйбаан оло±ун туґунан быґаарыы
суруктаах хаартыскалара та±ыстылар.
Јр-ітір буолбата, аны Сэмэннээххэ Чурапчы улууґун архыыбыттан сурук тиІинээн
кэллэ. «Барашков Иван Иванович, Чурапчы
оройуонугар 1923 с. тіріібµтэ, тіріппµттэрэ
олохтоох холкуостаахтар. А±ата — Барашков
Иван Петрович, 1896 сыллаах тірµіх, ийэтэ
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Михаил ГОГОЛЕВ

Икки кырдьа¡астар
Биґиги ыал а±абыт мин биэс саас
таахпар, кыра быраатым то±ус ыйыгар
ілбµтэ. Онон ийэбит барахсан биэс о±отун
со±ото±ун иитэлээн атахпытыгар туруортаабыта. Мин борбуйбун кіті±ііт да±аны, уон
биэс сааспыттан, со±отох ынахпыт отун эбии
тілібµрµнэн аахсаары, ыраах µрэх баґыгар
барар отчуттар биригээдэлэрин кытта барсар этим. Оттуу ыґыах кэнниттэн барарбыт
уонна бала±ан ыйын ортото эргин биирдэ
кэлэрбит — сарсыныгар суунан-тараанан
оскуола киґитэ буола±ын.
Ол кілі-илии биригээдэтигэр, биригэдьиирбит, кырдьа±ас со±ус сэп оІорооччу
киґи уонна кыдамаґыт буолан, µс улахан
киґиттэн атыттара о±олор буоларбыт. Оттуур
сирбит — ыраас уутунан, кэрэ айыл±атынан
аатырар Кыыс Амма ходуґалара, дьиэбититтэн уонтан тахса кістііх сир.
Кыра±ын, о±о±ун диэн ханнык да чэпчэтии кірµллµбэт, хата, «о±о ата±а — ыт
ата±а, кытаат, уута бас, уотта отун, аттары
сылгылаа» диэн буолара.
Сайын устата хараны сиэбэккэ эрэйдэнэрбит. Кµґµірµ кус о±ото кітті±µнэ, биирдэ
эмэ, ону да±аны уґун ардах кэллэ±инэ, кус
таан абыранар этибит.
Арай туран, биир сайын Ханаас Байбал
диэн мин билэр уолум а±ата, улахан булчут
киґи, кыґынын ити эргин бултуур буолан,
атыгар оттуу диэн кэллэ. Биґиги Байбал отун
оттоон биэрэргэ, кини биґиэхэ тайах бултаан
сиэтэр гына кэпсэтии буолла.
Урут тµґэн эттэххэ, ол булпут этин,
бµтµннµµ кулгаах да харах буолан, кэтэнэманана олорон, киэґээ аґылыкпытыгар эрэ
аґыыр этибит, туора харах кірµі эбэтэр
боломуочунай кэлэн тутуо диэн. ДьиІинэн
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ыллахха, ол µрэх баґа дойдуга мээнэ дьон
тиийбэт сирэ. Боломуочунайдарбыт сай устата иккитэ-µстэ кэлэн бараллара. Хата, ол кэллэхтэринэ — дьэ, дьоммутуттан кэґии бі±іті:
арыыга симиллибит алаадьы, минньигэс
аґылык, таІас-сап, чэ, ким тугу кыайарынан
ыытара. Дьэ, оччо±о о±олорго, биґиэхэ, улахан µірµµ буолара. Саахары арыыга уулларан
кэмпиэт оІостон, µлэлии сылдьан эмэ сылдьар астык тµгэн мин ійбµттэн-санаабыттан
билигин да сµтэ илик. Хайа, уонна дойдубут
сонуна, хаґыат, сурук-бичик.
Байбал кырдьа±ас икки ыттаах кэлбит
этэ. Биир а±ыс-то±ус ыйдаах улахан ытын
о±отун уонна, бэйэтэ этэринэн, ол «кытта кырдьыбытын» сайыґара бэрдин иґин
аґынан батыґыннара сылдьар. Бэйэтин
кэмигэр аатырбыт булчут ыт кырдьыбыт,
эбиитин ата±ын бірі хапкааныгар µктээн,
уІа ата±а алын сµґµі±µнэн быстыбыт. Аата
Сулус диэн. Ол да батыґан кэлэригэр ата±ын
хайыы µйэ бааґырдаахтаабыт этэ.
Биґиги, о±олор, сэттиэбит, улахан от
ураґа±а сытабыт. Кумаар ийэтэ-а±ата онно
баара, ордук харааннаабыт кэмигэр сµрдэнэр.
Онно да±аны киґи син кэлин µірэнэн
кыґаллыбат буолар. Кумаар эмэ диэн оччолорго суох кэмэ. Улахаттарбыт µс-тµірт эрэ
киґи батар µµтээнигэр сыталлар. Эбэбититтэн икки сµµсчэкэ хардыылаах кыракый
элгээн µрдµгэр баарбыт.
Кэлээт да±аны, Байбал харабыынын
наара орон анныгар букатын тµгэх муннукка кистэтэ со±ус уурдарда. Онно о±олортон
барыларыттан дьарамайдара киґи, мин,
нэґиилэ сыыллан киирэн уурдум, аттыгар
кыракый чымадааІІа ботуруоннара уонна
атын тэриллэрэ бааллар.
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Сарсыарда алта±а турабыт: ким уот оттор, ким уу баґар, ким аттары хомуйа барар.
Арай, мин уот оттон чэй іріірµ сырыттахпына, аттары тута барбыт уолаттартан
биирдэстэрэ икки чанчыгынан тиэрэ кірін
а±ай кэллэ.
— Куула тыаттан о±олоох тайах ірµскэ
киирэн иґэр! — диэн буолла.
Кірбµтµм — кырдьык, биир тайах
о±отун батыґыннаран, µрµйэни бата, ірµс
диэки киирэн иґэр эбит! О±ото адьас ыксаабат, оргууй а±ай хаамар, ийэтэ, тіґі да дьон
баарын биллэр, кµµтэн турар.
Байбал тахсан тайахтары кірііт,
µµтээІІэ тіттірµ ыстанна, мин, саа
ылыллыахтаа±ын сэрэйэн, кэнниттэн
тµґµстµм. Ойон киирээт, µргµлдьµ орон
анныгар сылыбыр гынным, ону кытта тэбистэІІэ тібім «ньир!» гына тµстэ. Ол да буоллар, аІаар илиибэр сааны, атын іттµбµнэн,
чымадаан хаппа±ын сэгэтэн, илиим иминэн
хас да ботуруону харбаат, туох баарбынан
тіттірµ сыыллан та±ыстым.

арай иґиттэхпинэ, «ыты да ыты!» дииргэ
дылылар. Онно ійдіін кірбµтµм — улахан ыт
сыапка бааллан туран, бара сатаан тµґµілµµ
а±ай турар эбит!
Сµµрэн тиийэн, ыты ыытаары, биир
тиргиллии буолла. Ытым адьас кыайтарбат.
Балачча эриґэн ыыппытым, киирэн, ірµс
диэки тµґэ турда. Мин кэнниттэн чымадааммын кыбыммытынан тµґµнэн кэбистим.
Јрµскэ иккитэ саа тыаґаата. Сµµрэн
тиийбитим — тайахтарбыт, уІуор туораан,
хайа µрµйэтин ірі тахсан, кістµбэт буолбуттар. Туораабыт сирдэрэ — анаабыт курдук,
олом. Онон бытааран да кірбіккі барбыттар. Байбал сыыґыталаан кэбиспит. Сулус
эккирэтэн барсыбыт, кэнниттэн о±ото эмиэ
тµґµспµт.
— Бу а±ыйах хаамыы сиргэ, дэлби
а±ылаан, илиим хамсаан!.. Ама со±ус киґи
табар сириттэн сыыстым!.. — диэн о±онньор
абарбытын биллэрдэ.
Онтон, дьэ, миигин ійдіін кірін баран, сµµспµн имэрийдэ уонна:

Байбалым саатын ииттэн хачыгыратар,
икки эрэ ботуруона батта — атын икки ботуруона отут иккилээх буолан биэрдэ! Ону мин
хабыс-хараІа±а, ыксалга хантан билиэмий,
уґуннара-суоннара тэІ сыґалар...
Этиппэккэ да±аны, сонно тута, чыма
дааны барытын таґаарар соруктаах, иккистээн, орон анныгар киирэн тахсыбытым —
таска ким да суох. Бары ірµскэ киирбиттэр,

— Тыый?! — диэн саІа аллайда.
Дьэ, онно эрэ бары харахтара мин диэки
буолла: мин сµµґµм хабыллар хаба ортотугар кыра о±о сутуругун са±а «муос» уґулу
ойон тахсыбыт. Били орон анныгар тµґµµгэ
охсуллуу содула, ону ол µлµгэрдээх мучумаан
кэмигэр ійдµµр-дьµµллµµр кыах суох.
Аны туран, саа сэптээх чымадааны
бµтµннµµ кіті±і сылдьарбын кірін:
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— Хайа, бу, чымадааннанан-таймала
нан, ханна айаннаатыІ?.. — диэн кµлсµµ
буолла.
Мин ол кµлµµгэ кыттыґар кыа±а суох
турарым, ыарыыта сµр.
— Саатар, улахан ыт босхо сылдьара буоллар, ити тайа±ы тохтоторо хаалла.
Ба±ар, эргитэн а±алыа, мин манна хааламмын кэтэґиэм, — диэн Байбал эппитигэр,
биґиги, µлэ дьоно, туруохпут дуо, оппутугар
киирдэхпит дии.
Ходуґа±а сылдьан, киґи бары кулгаах
да харах буоллубут, саа тыаґаарай, Байбал кэлээр эй диэн. Кµнµскµ омур±аІІа
о±онньорбут биллибэтэ. Тµіртµµр омур±аІІа
кыра ыт кэллэ, улахан ыт суох.
Киэґэ сиик тµспµтµн кэннэ ходуґаттан
тахсыбыппыт Сулус іссі да±аны суох этэ.
Байбал кытылга эмиэ ытын кэтэґэ киирдэ.
Биґиги уот оттон, ону-маны баллыгыраґа
таарыйа, ээр-сэмээр ыппытын уонна Байбалы кэтэґэбит.
Дьэ, кэмниэ кэнэ±эс, Байбал ытын
батыґыннаран кэллэ. Ыппыт эрэйдээх
ыалдьар ата±ынан тірµт дугуммат буолбут,
ата±а хааннаах. Иччитэ аґылык биэрбитин
тыыппакка, µµтээІІэ киирэн, остуол анныгар сытынан кэбистэ. Ыарыытыттан да±аны
уонна, бука, бултаабатах абатыттан да±аны
ыйылаан ылбахтыыр, ата±ын саланаахтыыр.
Ыалдьар ата±ын тириитэ быґа баран, уІуо±а
кісті сылдьар.
Байбал, ытын имэрийэ-имэрийэ:
— Дьэ, до±оор, иккиэн да±аны
сааґырдыбыт, мілтііґµн-ахсааґын да±аны
буолла... Хаґан да хайыахпытый... — диэн
бэйэтин да, ытын да уоскута сатыыр. —
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Уонча сыллаа±ыта эбитэ буоллар, куоттара
оонньуо этибит дуо!..
Ыта, «кырдьык да±аны!» диэбиттии,
ыйылаан ылбахтыыр, иччитин илиитин
салаамахтыыр. Онтон о±онньор, тобуктаан
олорон, ытын тібітµттэн сыллаан ылла.
Онуоха эрэллээх кырдьа±ас ыта барахсан тапталлаах иччитин µгµс кµн-дьыл тыала-кууґа,
арда±а-хаара харааччы сиэбит мыччыстыбыт
иэдэґиттэн тапталын-махталын биллэрэн
салаан ылаахтаата.
Кырдьа±ас булчут уларыйан хаалбыт
кэґиэ±ирбит куолаґынан:
— Кэм-кэрдии кэллэ±э... биґиги кэммит
ааста±а... Эн ити уолгун µірэтиэ±иІ. Мин
эмиэ уолбун, Куолабын, уґуйуом-такайыам,
эдэр дьон биґигини солбуйуохтара... — диэн
ытын кытта адьас киґилии кэпсэтэр.
Биирдэстэрэ сібµлэґэн, кутуруга биир
кэм эйэІэлээн олорор.
Ґµтээн иґэ уку-суку, уу чуумпу —
биґиги оргууй а±ай тахсан бардыбыт, оттон икки кырдьа±ас булчут оннук олорон
хааллылар.
Балачча буолан баран, Байбал µµтээ
ниттэн тахсан, барылаччы сыыІтаан баран,
хамсатыгар табаах уурунна. Онтун уматтарыгар илиитэ биллэр-биллибэттик титирэстиирин, харахтара атыннык кылабачыспыттарын
о±очоос харахпынан бэлиэтии кірбµппµн
билигин да±аны умнубаппын.
Ол да буоллар, кырдьа±ас булчуттар
Байанайдара аттыларыгар баарын биллэрбиттэрэ. Ити сайын, этинэн аґаан, бэркэ
абыраммыппыт. Мин ийэм, тіліґµйбµккµн
диэн, µірµµтэ дьикти этэ.
Горнай, Бэрдьигэстээх.
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Венера КОЛЕСОВА-ЧАЎЫЛХАЙ
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Куобахчыт
— Харыс са±а µрдµктээх, тібіІ са±а
тігµрµктээх гына±ын, — диэн баран, улахан
бэйэлээх илиитин сарас гыннаран, харыстаан
кірдірір.
Онтон сирэйин тула тутан, тігµрµгµн
оІорор. Ону кірі олорон, мин саныыбын:
«Кини илиитэ уп-улахан, сирэйин да тігµрµгэ
балай да, оччо±о мин тугунан кэмниибин?..»
«Оттон мин илиим, сирэйим тігµрµгэ отой
кыра буолла±а дии...» — диэн мунчаарабын.
Бултуохпун олус ба±арабын. Ол эрэн, саллабын. Сыыйа син иитэ µірэнним быґыылаах.
Биирдэ эґээм:
— Мин біґµілэккэ бардым, аны бэйэІ
сылдьар инигин? — диэтэ уонна баран хаалла.
Со±ото±ун сылдьары соччо сирбэппин.
Киґи арааґы барытын толкуйдуур, ырытар.
Ким да аралдьыппат. КіІµл сылдьан, онуманы хоґуйан холонорго бэрт кэм. Мин,
айыл±а о±ото, музам тулалыыр тыабыттан,
сирбиттэн-уоппуттан, хамсыыр харамайдарбыттан уґуктар. Оттуун-мастыын бары
тэІІэ ыллаґаллар. Ол курдук туґахтарбын
иитэлээн баран, аны кэрийэн кірібµн.
Оннук биир кµн эмиэ туґах кірµнэ диэн
бардым. Олунньу ый бµтэн эрэр. Куобах
сµµрэр кэмэ буолан, куобах суола уратытык
хаалар — кэлин атахтарын саратан баран
ыстаІалыыр. Оргууйдук µрэх устун хааман
иґэбин. Хабдьылары кірібµн. Ол истэхпинэ,
арай, о±о ытыыр. «Хайа, туох о±ото манна кэлэн ытаата?..» — диэн дьиибэргээн, тохтоон
иґиллээн турабын. О±ом ытаан бµтэр санаата
суох. Ытыыра эбии кµµґµрэр. Хайа, о±олорун
отой уоскуппат дьон дуу? Тугуй?.. Онтон, дьэ,
ійдіібµтµм — тыа±а туох о±ото кэлиэ±эй?
Сибиэннэттим дуу?.. Хайа ба±айыный?.. Бэрт
да дьиибэ буолар эбит...

Куобах. МаІан куобах. Хоту дойдуга абыраллаах ас, сылаас таІас. Куобах
суор±аннаах киґи тымныыттан да куттаммат.
Оттон куобах истээх µтµлµк, уктас? Ким
билбэтэ±эй кинилэр сылаастарын?
Куобах барахсан, куттас куобах. О±о
аймах ырыа гынан ыллыыр кыылчаана.
Киґи кинини аґыннар да, син биир бултуур.
Куобах этэ наґаа диэн минньигэс. Миинин
сыта дыргыйан, улахан убайа сылгы этин
миинин сытын курдук. Ити мин санаабар.
Кинилэри тэІнии кірдіххі, тібілірµн да
уІуо±ун быґыыта олох µµт-µкчµ.
Ыстаада±а кыґынын кыстаан олорор
сирбитигэр тула куобах дэлэй этэ. Биґигини
кытта бииргэ Кµілэґэп Борокуопай о±онньор
кісµґэ сылдьара. Эґээм Борокуопай. Кини
наґаа кэпсээннээх, кірµдьµіскэ тиллэр
тэбэнэттээх о±онньор. Биґиги кинилиин
куобахчыттарбыт. Туґах иитэбит. Соро±ор
сатыы, соро±ор сыар±алаах табанан сылдьабыт. Ґчµгэйэ дьикти. Харгыйа µрэ±э барахсан иґийэн да турдар, мастара кырыанан
бµрµллэн, намыґан-наскыґан сырыы аайы
сонуннук кістір. Уґун-киэІ сыґыылар
усталарын тухары сыар±а суолунан сурааґын
курдук суруллан сынньана сыталлар. Дірµндірµн табалар суоллара ону туора-маары
тырыыІкайдаан ааґар.
Мин бастаан утаа туґах хайдах иитиллэрин отой билбэппин. Харахпар да оІорон
кірбіппµн. Туґах хайдах иитиллэн турарын
кірі иликпин. Ону барытын эґэм Борокуопай батыґыннара сылдьан µірэппитэ.
— Биир куобах отут орохтоох, ону таба
тайаннаххына эрэ сатаан бултуугун, — диэбитэ.
Аны туґа±ы бэйэтин хайдах иитэри
µірэппитэ.
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проза
АІаар іттµбµнэн куттаныах санаам киирэр, оттон биир іттµбµнэн баран кірµіххэ,
туох дьиктитэй диэн интэриэґиргиирим
кутталбын баґыйар. О±о ытыыр сирин
диэки барабын. Оргууй µімэн тиийэн, талах
быыґынан кірібµн. Туох да о±ото суох. Ытыыр саІа тохтоон хаалар. Кэтээн олоробун.
Онтон эмиэ ытыыр саІа са±аламмытыгар
кірбµтµм, куобах барахсан иІнэн баран,
ытаан муІнана олороохтуур эбит. Били
сылбах аттыгар мас сытарыгар бэйэм туґах
ииппитим — онно... Дэлби аґынабын...
Хайдах гынабын? Ыытан кэбиспит киґи-и!
Аны тыынар тыыннаа±ы бу ытатан эрдэхпиэн... То±о да ити туґа±ы ииппитим буолла...
Акаары да киґибин!
Чугаґыыбын. Кірбµтµм — син балай да
сири хараардыар диэри міхсµбµт. Чугаґаан
тиийэн ыытаары гыммыппар аны моонньун
быґа тµґээри куттуур. Јрі хороІолуур. Тохтуубун — тохтуур. Тохтуубун — тохтуур. Ол
курдук син балай да буоллубут. Куоба±ым
сэниэтэ эґиннэ. Мин хайыырбын да билбэккэ мунчаарабын. Олус ыарахан. Оттон, чэ,
олордун... «Киэґэлик тіннін иґэн кірµім,
ба±ар, оччо±уна чугаґатыа...» — диэн бэйэбин уоскутуна санаан баран, оргууйдук,
сэрэнэн барабын.
Хас да сири кіріммµн, икки куобахтаммыт булчут буолан, онтуларбын сµгэн, µірэнкітін тіннін кэлэбин. Били сирбэр чугаґаан
иґэн, тохтоон иґиллиибин. Сµрэ±им эмиэ
айманан барар. Наґаа долгуйабын. Оо,
куоба±ым барахсан, хайдаххыный? Ытыырын истэ сатыыбын, суох. Сэрэнэн, µімэн
кэриэтэ, тиийэн кірбµтµм — тойон кітір
обургу кэлэн, тібітµн эрэ хаалларбыт. Куобахпын аґынабын. Ол эрэн, эмиэ да µірэбин:
мин тыыннаа±ын сатаан дьаґайыам суох
этэ, оччо±о син биир иІнэн олорор куобах
эрэйи кірµі этэ буолла±а. Ити курдук санаа
хайдыґыыта диэн баар эбит — ыарахан тµгэн
этэ.
Ол кэнниттэн, эґээм µірэ±ин ылынан,
куобах оро±ун аа±а µірэммитим. Уонна
иІиннэ±инэ тута муомахтанар гына сыыр
эниэтигэр сіптііх тала±ы-маґы булан иитэр
буолбутум. Онтон устунан тыыннаах куоба±ы
эрэйдээбэт гына, бигэтик быґаарынан,
бултуурга µірэммитим. Булт оскуолатын
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барарга эмиэ элбэх билии-кірµµ, кµµстээх
санаа, бигэ быґаарыныы ирдэнэрин бэйэм
эппинэн-хааммынан биллэ±им ол.
Эбээн Бытантай.

кэм э¢силгэнэ

Семён РУФОВ

«Ґ£рэ-к£т£ испиппит...»
(Реквием)
Но не хочу, о други умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать,
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь...
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Саха талааннаах суруйааччылара, µтµі до±отторум (хоґооІІо ахтыллар бэрээдэгинэн)
Баґылай Дедюкин, Альберт (Алыабыр) Бµлµµйµскэй, Уйбаан Егоров-Сµгэґэрдээх, Миитэрэй
Дыдаев (Кинээс Дыыдай), Прокопий Григорьев-Тайман Дьµµгэ (Таймень с Юга), Ньукулай Рыкунов, Вениамин (Бэйи-аны-мин) Миронов, Баґылай Алексеев (Чіркііх Баґылайа), Ньукулай
Босиков, Алексей Михайлов, Ньукулай Герасимов-Айталыын, Александр Архипов, Прокопий
Степанов (Суулла), Феоктист (Бэйэхтиис) Софронов, Семён Никифоров, Баґылай Лебедев,
Миитэрэй Апросимов сырдык кэриэстэригэр бу хоґоон ананар...
Бу — пантеон буолбатах,
Бу — иґийэн баран ахтыы,
Онон тохтуом мин бас-атах —
До±отторбун ійдµµ-саныы...
Зубрдар манна киирбэттэр —
Киирэллэр чубукулар:
Ґксµлэрэ балачча эдэр,
Чобуо тыллаах хотокулар...
ИстиІ, таптыыр сахаларбын
Элбэ±и да сµтэрбиппин —
Аанай-туонай абаккабын,
Сµінэй-тµінэй сµттэкэбин...

«Ґлэ буоллар тохтуо эбээт,
Сарсын да кµн µµнээ ини!» —
Ґімэхтэґэн инньэ дэґээт,
Ґтэ булар киґини
Манаа±ылаан, µбµлээн
Ма±аґыыІІа ыытарбыт,
КіІµл-босхо кірµлээн
Кµнµ-тµµнµ барыырбыт...
«Ґтµі буолбут быґыылааххын —
Кµірчэхтээн сиэттин Маарыйа!» —
Дии-дии Чіркііх Баґылайым
Кэґиитин сµігэй киллэрээччи.
«Бµгµн, дьэ, туох былааннааххын?» —
Диэн, дьиэтиттэн ча±аарыйа,
Дьэттийээри Ньукулайым
Тіліпµіннээн µргµтээччи...
Токкоолоґон булсуґаммыт
Толкуйун тобулабыт —
Ону-ману ыллараммыт
Оройун алларабыт!

Кэккэлэґэн ааспыт дьонум —
Кэрэ, µтµі до±отторум,
Араа-бараа саастаахтарым
Аттыбар элбэх этилэрэ:
Кірсµстэххэ атастарым
Кµі-дьаа буола тµґэллэрэ...
ДьааІыттан Дедюкин кэлэр —
Бастаан утаа ботуччу µптээх,
Барарын диэки мэлийэр
Хаалтыстаах, сэлээппэлээх.
Кинини мэлдьи мичийэ
Алыабыр анаан кэтэґэр,
Кыаммат илиитин эрчийэ
Пропеллердыы эргитэр.
Куо±аґын миинээт, бэрт ыраах
Кітµтэн хаалыах кірµІнээх,
Бальзак курдук бытыктаах
(Рюкзак де Бальзак диэн ааттаах)
Лиґирдээн кэлиэ Сµгэґэрдээх.
Ґірэ кірсір буолаллара
Куорат сэмэй уолаттара
Куорат сэмэй уолаттара:
Чуумпу ымай Кинээс Дыыдай —
Харахтара эрилийэн,
Таймень с Юга, Борокуоппай —
Кµлэн, тииґэ килэрийэн.
Ыстырыыс тыл-іс ыґыктаах
Ырыкыныап Намтан киирэр,
Бэлэм мичээр арыалдьыттаах
Бэйи-аны-мин тиийэн кэлэр...

Јйгі кµµскэ хатаммыттар
Јліксій уонна Айталыын —
Ахтыл±аІІа анаммыттар
Ґтµі ійдµµн, майгылыын!
Уулусса±а да буоллун —
Болдьоґон кірсµґэбит:
«Хайа, до±оор, дьэ, туох сонун?» —
Ирэ-хоро кэпсэтэбит.
«Идиэйэ»биэриэ Јліксій:
«Ичигэс сиргэ киириэххэ,
Иэйии кіптµн, кµµрдµн ій —
Иґи-хоонньу ириэриэххэ!»
Тохтоон-аараан ааґар «дьаамнар»
То±ой ахсын баґаамнар:
Михайловка, АйталыыІка,
Неймоховка эІин диэннэр,
Кірдііх ыаґах, балыыІка
Онно эбии кµідьµйэр:
Олорго булгу тохтуубут —
Туохтаан баран туохтуубут!
Сорох-сорохтор орохторо
Ол дьаамнарга холбоґоро:
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Хамсыыллара-имсииллэрэ —
Хайыыллара кіІµллэрэ.
«Ар±аа-илин улуускун,
Атын-туора омуккун —
Антах, киэр бар!» — дэґиспэккэ,
Атааннаґан иирсибэккэ
Аргыстаґан испиппит
Ахтыахха астык да эбит!
Јґµ-сааґы иитиспэккэ,
Ґіхсµбэккэ-этиспэккэ
Ґірэ-кіті испиппит —
Јйдµµ-саныы сылдьарга,
Ґіґэ тыынан ыларга
Ґчµгэйин эриэхсит!

Кістірі кірµдьµіс тыллаахпыт
Јліксііндµр Архыыпаппыт,
Арыт Кэбээйи «о±отуттан»,
Кырдьык-хордьук курдук туттан,
Кірдіґібµт: «Атаспыт Суулла,
Быра±аар дойдуІ соботуттан,
Кыратык — биир эмэ куулла...»
Арыт Оппуонньа Абыраамап
(Урут Обком µлэґитэ):
«Кэпсэтэн да абыраамаІ!» —
Диэт, µрµІµнэн кірір этэ...
Сэґэргэґии тиэмэтигэр
Суо±а туох да уустуга —
Ырытыллара µксµгэр
Суруйар идэ, ускуустуба.
Кинигэ бі±ітµн аа±аннар —
Ґгµґµ ійдµµр, элбэ±и билэр
Алёша, Коля буоланнар
Дьоґуннаах да дьон этилэр...

Ол бэйэбит тоорономмут
Охтон-бохтон иґээхтиибит
Уонна улам чордономмут
Умса-тінні тµґээхтиибит:
Томтор µіґэ томтоттулар,
Хайа µіґэ харайдылар...
Ыраата да бардахха,
Ытамньыйбыт харахха
Ґілэн-мо±ол уІуохтара
Ґрдµµ кісті туруохтара!

Эбэтэр іссі тиксиґэбит
ЈрдііІІµ до±оттордуун —
Былыргыттан билсиґэбит,
Бииргэ сылдьабыт отойдуун:
Убайдарым диэччилэрим,
«Идэґэни» сиэччилэрим —
Бэйэхтиистээх Сэмэним —
Отой чугас иннибэр
Бу лэппэрдээн И¤ЭЛЛЭРЭ,
Бырааттарым диэччилэрим —
Эбээни кытта эбэІкиим,
Баґылайдаах Миитэрэйим,
Субу адьас кэннибэр
Тыыналлара И¤ИЛЛЭРЭ...

Кыґыл сулус биитэр кириэс
УІуохтарын маныыллар...
Кинилэртэн ілбіт кэриэс
Кинигэлэр хааллылар...
Олору арыйдахха,
Устунан аа±ан бардахха —
Куоластара чоргуйаннар
Куппар-сµрбэр кутуллаллар,
Илэ субу кулгаахпар
Иґиллэргэ дылылар...
Улам эІсэ туойаннар
Дуорайаллар дууґабар!
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«Иґэллэрэ... Иґиллэрэ...»
Илэ, тыыннаах бэйэлэрэ
Хаамаллара-сиимэллэрэ,
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Рафаэль БАЎАТААЙЫСКАЙ

Ба¡ах сэргэ махталым
(Ахтыы сэґэн)
Сырдык санаа баайдарбын
Са±ан биэрбит таайдарбын,
Атын да аймахтарбын
Алгыс курдук ахтабын.
Уонна биир дойдулаахтарбын —
Уйа±ас майгылаахтарбын,
Ґтµілэрин саныы-саныыбын,
Ґрдэллэри дабайабын.
Киґи махталлаах буолуохтаах,
Кэрэни ымыы тутуохтаах!!!
Бу сэґэммин, эмиэ
Олох оскуолатын
уруккум курдук, эдэр ычсаамай уустук эрээри,
чакка аныыбын. «ҐйэІ
олус умсугутуулаах предтухары µірэн», — диэн
метэ муударас эбит. Быіс хоґоонунан салайлыргы білµґµіктэр этэлтарабын. Мин о±о сыллэринэн, муударас — ій
дьаммын, кырдьа±астар
уонна уопут холбоґуута.
сµбэлээтэхтэринэ: «Бэ
Јйµ — ийэттэн-а±аттан
йэм билэбин!» — диэн
айыллыыІ, билиини
хардарарым. Билигин
олох уопута биэрэллэр
да итинниктэр элбэхтэр.
µґµ.
Ити — чычаас билии
Бу кинигэм сµрµн
кістµµтэ эбит. Олохгеройа — ийэбихо, сµнньµнэн, икки
нэн эбэм Огдооччуйа
µірэтээччи баар. Биибиир ийэттэн-а±аттан
рэ — оскуола учуутала;
тіріібµт сурдьа (бырааиккиґэ — олох учуутата) Зыков Петр Петрович
ла. Оскуоланы, µрдµк
(Дагдай уола Бµітµккэ).
µірэ±и бµтэрээччи —
Ааптар кэргэнэ Светлана Сергеевна
Оччотоо±унан МэІэ
аттестаты итиэннэ дип
Васильева-Донскаяны кытта.
улууґун Алаас Моорук
лому ылаттааччы, отнэґилиэгин µірэ±э суох
тон олох оскуолатын бµтэрбит киґи баара киґитэ, колхозтаах. А±атын то±о Дагдай диэн
билиІІитэ биллибэт. Кини саамай ытык- ааттаабыттарын быґаарыым. Эбэм Огдооччуйа:
табыллаах учууталларынан мин кырдьа±ас «А±ам наґаа ууґут эбитэ µґµ. Кырдьа±астар
дьону ааттыыбын. Олох оскуолатыгар орто, кэпсииллэринэн, хайа ба±арар улахан кµілµ,
µчµгэй уонна туйгун µірэнээччилэр бааллар. тµіґµн тылыгар диэри турбутунан харбаан
Оннуктарынан кимнээхтэри ааттыахха сібµн туоруур эбит. Тимирбэккэ, дагдайа сылдьан...»
бэйэ±ит ырытан кірµІ.
— диирэ.
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Быґата, аймахтарбар, биир дойдулаахтарбар ійдібµнньµк оІордум.
1. «Мудрость людей — это самая точная
наука наук». (Аристотель, 384—432 гг. до н.э.,
греческий философ, ученик Платона, учитель
Александра Македонского)
2. «Истинное остроумие свойственно
простым людям, а не образованным». (Уильям
Хэзлитт, 1778—1830 гг., английский критик,
философ)
3. «Жизненный опыт ... учит лучше всех
учителей». (Карлебль, 1795—1889 гг., английский публицист, историк и философ)
Санааларбын кыайан толору эппэтэх
тµгэннэрбэр, ис хоґоонун дириІэтээри уонна ордук ійдінµмтµі оІороору, цитатаны
дэлэччи тутуннум. Ону, баґаалыста, таба
ійдііІ...

Атын аймахтарым, биґигини то±о анаан
суруйбатыІ диэн хомноомоІ. Бу таайбын
кытары о±о сааспар, сааґыран да баран,
ордук элбэхтик алтыспытым. Ґгµс сылларга дьуккаах олорбуппут. Олох оскуолатын
µгµс предметтэригэр µірэппитэ. Ол туґунан
кэпсиэм.
Мин сыалым чуолкай. Эдэр ыччаттар
бэйэлэрин олохторун ырытан кіріллірµгэр
ыІырабын. Сыыґаларын туораталларыгар, табаларын салгыы хаІаталларыгар
ба±арабын. Махталбын уобарастаан (тµмэн,
дьµґµйэн) этэргэ холонуум. Нууччалыысахалыы тылдьытынан быґаарыым.
Ба±ах — бэлиэ кµІІэ (холобура —
ыґыахха) былыргы сахалар (ібµгэлэрбит):
«Аар ба±а±ы ас!» — дииллэр эбит.
Сэргэ — аты, Дьіґігій Айыытын,
кінтіґµттэн баайарга аналлаах, кэрдиис
ойуулаах ба±ана.

МаІнайгы тігµлэ

Инчэ¡эй тирбэ¡э быстыбатынан
Счастлив, трижды счастлив человек,
которого невзгоды жизни закаляют.
Жан Фабр (1823—1915 гг.),
энтомолог
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Хоргуйууттан кимнээх
быыґаабыттарай?

нэґилиэккэ 200-чэкэ киґи хоргуйан ілбµтэ.
Ол са±ана «хоргуйуу» диэн тылы туттуу
бобуулаа±а. Ону саІарбыт киґи тута хаа
йыыга барара. Ыалдьан, оґоллонон, кырдьан ілбµт диэн диагноґы туруораллара.
Арай, бэркэ кистээн, «ол сордоох дьэІкэрэн
ілііхтіібµт» диэн сибигинэґэллэрэ.
Биґиги дьиэ кэргэІІэ, Ба±атайдарга,
эґэм убайын уола Кырысаан диэн киґи баара. Кини миэхэ таайым диэн буолара. Истээх
диэн алааска бэйэбит эрэ кыстаан олорбуппут.
Ийэм, икки хара±а суох эґэм Ба±атай, таа
йым Кырысаан уонна мин. Оскуола±а тірдµс
кылааска µірэнэрим. Убайым Дьігµір ити
сыл армия±а ыІырыллан, Румыния±а тиийэн
сулууспалаабыта. Таарыйа эттэххэ, Советскай
Союз Геройа Степановтыын онно кірсµґэн,

«Ойуурдаах куобах охтубат, дьонноох
киґи тутайбат» диэн уос номо±о олус сібµ
этэр эбит. Биґиги дьиэ кэргэни аймахтарбыт
уонна биир дойдулаахтарбыт быыґаабыттара.
Бу — уус-уран айымньы буолбатах, чахчыларга оло±урбут ахтыы сэґэн. Ол иґин тылы
туттууга ууґумсуйа сатаабатым. Судургу ньыманан суруйдум.
1941-1945 сыллардаа±ы сэрии ааІнаабыт
кэмигэр сут-кураан µгµс оройуоннарга
наґаалаабыта. Чопчу, МэІэ ХаІалас оройуонун Моорук нэґилиэгин туґунан кэпсиим.
Хоргуйуу хотуурдаах хотуна 1943 сыллаахха ордук илэчийбитэ. Ити дьыл биґиги
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кылгас кэмІэ бииргэ саллааттаабыттар. Ону
ахтыґан, кэлин, сэрии кэнниттэн Майа±а
эдьиийбин кытта хаартыска±а тµспµттэрэ
2009 сыл ыам ыйыгар «Саха сирэ» хаґыакка
бэчээттэммитэ... Эдьиийим Настаа 1943 сыллаахха биґигини кытта олорбото±о, Чал±аа
нэґилиэгэр аа±ар бала±аІІа µлэлээбитэ.
Ити сыл сааґыгар биґиги ыал хоргуйан
бардыбыт. Туох баар астарын сыыґын барытын миэхэ биэрэллэрэ. Биирдэ ірібµлгэ
оскуолаттан дьиэбэр тиийэн кэлбитим, дьонум куру-сары буолан кірсµбµттэрэ. Кырысаан сирэйэ дьэІкэрэ µллµбµт. Эґэм киэнэ
эмиэ иґэн эрэрэ. Ийэм, хара±ын кистии
туттан, ытамньыйар. Онтон олус долгуйдум:
тібім дыІ курдук буолла, сирэйим итийбэхтээтэ, сµрэ±им нµілµйбэхтээтэ.
Мин суохпар, астара баранан, хал±ан сабыыта эргэ тириини «дырысааІкылаан» сии
сылдьыбыттар. Миэхэ ийэм эт тооромоґун
уурбут. Ону буґарда. Уґугулаан сытар
КырысааІІа ийэм онтон икки-µс тоорохойу
бэрсибитин ылбата. Тібітµн илгиґиннэ уонна мин диэки ыйда:
— МуІ сатаатар, кини тыыннаах ортун,
— диэтэ.
Ийэм ол тоорохойун, кистээн, эґэбэр
биэрдэ.
Эґэм:
— Оттон Айаалга? — диэн сибигинэйдэ.
Ийэм:
— Аґыы олорор, — диэтэ. (Оччотоо±ута
мин кылгас аатым — Айаал этэ.)
Таайым Кырысаан ол курдук хоргуйан
ілбµтэ. Арай эґэм эрэйдээх ірµґµммµтэ.
ДьиІэр, бэйэтэ тугунан ірµґµнµій?!
Таайым Бµітµккэ ірµґµйбµтэ. Хантан эрэ бэйэбит курдук охторугар тиийбит
дьµдьэх куоба±ы а±албыта. Ону сиэбиппитин
улуу бырааґынньыкка тэІниибин.
Таайым сааґыары миигин куйуурга
µірэппитэ. Куйуур, маІкы мас, кыл хамыйах,
анньыы эІин диэннэри уруккуттан билэрим
да, дьиІнээх куйуурдааґыІІа кытта илигим.
Дьэ туран, куйуурдаары, таайым Элэґин
диэн алааска илдьэ барда. Колхоз ырыган о±уґа кілілііхпµт. Ґілµллµбµт балык
ійµілээхпит. Таайым дьиэтиттэн а±албыт.
Сыар±а±а олорон иґэммин, куйуурдаа±ар,
ол аґы саныыбын, силбин быґа ыйыстабын,
таайым кірбітµгэр уоспун салбанабын.
Кини балачча тэтиэнэх (кµµстээх) киґи
этэ. Анньыытын да±аны бэркэ сытыылаабыт.
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Куйуур ойбонун курдур±аччы алларда. Ол
иннинэ балык ханна хор±ойуон сібµн сылыктаата, алааґы эргиччи кірбіхтііті.
— Манна саспыт буолуохтаах. То±отун
эн ійдіітµІ дуо? — миигиттэн ыйытта.
— Суох.
— Бу — эмпэрэ сыыр ыксатынаа±ы уу
дириІ. Манна таба тайаныахпытын сіп этэ.
Сыллый, эн «балык уу дириІин таптыыр»
диэн іс хоґоонун истибитиІ дуо?
— Эґэм кэпсээбитэ да, аанньа ійдіі
бітіхпµн...
— Улааттаххына ійдµіІ. Киґи эмиэ
элбэх астаах сиргэ дьулуґар, — дии-дии, саІа
таґааран кµллэ.
К э л и н і й д іі б µ т µ м . О н н о и к к и
муудараґы билбит эбиппин: балык ханна
мустарын, киґи туохха дьулуґарын; иккиґэ
— айыл±а итиэннэ киґи арахсыспат ситимин.
Булт муудараґын маІнайгы арыйыым —
эмиэ онно буолбута. Куйуурдаах маІкыны,
уу тµгэ±эр, бадарааІІа диэри анньыбат эбиккин. Куйуурга бадараан баґылынна±ына,
ууну эрийиитэ мілтµµр. Оччо±о балыктар
таска ордон, аІаарыйбыттара ааґан, куотар аакка бараллар µґµ. Сап куйуурдаа±ар
кыл куйуур ордугун билбитим. Сап куйуур
сірінін хаалар. Кыл куйуур тэрэччи тэбэн,
ньо±оххо иІнибэт эбит...
Ол кµн биґиги биэс-алта собону, биир
чугуун (кістµрµµлэ) мундуну ылбыппыт. Собо
тыырбыт аІаарын таайым биґиэхэ биэрбитэ... Кэлэр кµннэргэ эмиэ куйуурдаабыппыт.
Быґатытан эттэххэ, ити балыгы µссэнэн, ол
кыґыны этэІІэ туораабыппыт.
«КµґµІІµ киґи кµлбµтµнэн, сааскы
киґи салбаммытынан» диэн іс хоґооно баар.
Ити — кырдьык. Ол са±ана, сэрии кэмигэр,
муус устар ыйга, ас тамты бµтэн, хоргуйуу
чыпчаала буолара. Биґиги дьиэ дьоно 1943
сыллаа±ы саас тураа±ы, кµтэри, мо±отойу
кытта сиэбиппит... Аччыктаан, кµіл кытыытыгар быра±ыллыбыт балык курдук
аппаІнас буолбуппут. Таайым онтон эмиэ
быыґаабыта.
Саас ыам ыйын бµтµµтэ. Балык ыамын
са±ана, кини ардьаах, туу оІорон, онон
бултуурга µірэппитэ. Онноо±ор оІорорго
µірэппитэ. Тууга балык киирэр сирин «туу
сµрэ±э» диэн ааттыыллар. Онно биир мындыр ньыма баар эбит. Јскітµн «туу сµрэ±ин»
наґаа кылгас гыннаххына, балык аанньа
киирбэт. Тумсунан онно кэтиллэн, тіттірµ
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Анараа киґи, кырдьыгы этитэн, бастаан
утаа «бар-бур» диэн иґэн, муоска о±устарбыт
о±устуу, тібітµн кыІнаІнатта.
— Эн сиэниІ итинник мындырга
кимтэн µірэммитэй? — диэн ыйытарга
кµґэлиннэ.
— Миигиттэн... — диэтэ таайым.
Онтон ыла Арчаахап тууларыгар «саІа
сµрэхтэри» оІортоон, уларыппыта. Кµіл халдьаайытыгар кіґірбµтэ. Тµмµгэр ілгім балыгы бултаабыта. Миигин кµтµрµµрэ уурай
быта. Биґиги кинини кытта сыґыаммыт
тупсубута.
Хоргуйууттан быыґаабытыгар таайбар
махтана саныы-саныыбын, Элэґин алааска
маннык хоґоону анаатым:

чугуйар. Уґун гыннаххына, сыыйа киирэн,
«сµрэх тібітµнэн» иґирдьэ дьулуруччу ааґан
хаалар. Аны, кµіл кытыытыгар хойуу оттоох,
салахайдаах, ньамахтаах сиргэ «туу угар» ордугун ійдіппµтэ.
— Итинник сиргэ искэ±ин ыары мустар,
— диэбитэ.
Аны ол оту кытыыттан ыраас уу дириІин
диэки суол суолуур эбиккин. Онно, кытыы
диэки «сµрэ±инэн» хайыґыннаран, туугун
уга±ын. Эмиэ кини кірдірбµтµнэн, туу икки
іттµнэн сантыылыыгын. Ол аата, тыаттан
кµіх мутукчаны тоґутан киллэрэн, туруору
анньан, мэґэй оІоро±ун. Кытыыга тахсыбыт
балык соломмут суолу батыґан, тууга киирбитин бэйэтэ да билбэккэ хаалар.
Мин ЭлэґиІІэ со±ото±ун туулуур буоллум. Мундубутун саас алаас халдьаайытыгар
µµммµт хойуу сэбирдэхтээх µірэ окко былаан
хааґы оІоробут. Бурдук суох...
Биґигиттэн биэрэстэ кэриІэ ыраах
баар Тоскуо Сайылыга диэн сиргэ Арчаховтар диэн ыал сайылаан олороллор. Бэрт
элэккэй дьон. Сыґыаммыт бастаан олус
µчµгэй этэ. Онтон, балык ыамын са±ана (от
ыйыгар) сырдык сыґыаммыт хараІатыйан
ылла. Тірµітµн кэпсиим. А±алара Дьаакып
эмиэ ЭлэґиІІэ туу уган балыктыыр. Тіґі да
кыґалыннар, миигиннээ±эр а±ыйах балыгы
ылар. Оттон туубут ахсаана тэІ.
Сурах тар±анна. «Ба±атайдар мин тууларбын уоран кіріллір быґыылаах. Мин
тууларым балыктара мэлдьи а±ыйах», — диэн
а±алара чугастаа±ы ыалларга кэпсээбит. Ону
биґиги иннибитинэ таайым Бµітµккэ истэн,
іґµргэнэн «іттµгµн тоґута» сыспыт. «Мин
сиэммин Айаалы то±о уоруйахтыыгын, ити
буолла±ына, тууларыІ хайдахтарын уонна
угар сирдэргин бэрэбиэркэлиибин!» — диэн
турбут.
Ону олоххо киллэрэн, Арчаахабы бэйэтин сымыйалаабытын билиннэрбитэ.
— Табаарыс Арчаахап, мас ууґа эрээригин, сорох тµбэлтэ±э кітµмэхтээн ылар
эбиккин. ТууІ — тас эрэ кістµµтэ µчµгэй,
«Сµрэ±иІ» кылгас. Балык кэтиллэ сылдьар
эбит. Аны туран, туу угар сиргэр суолу солооботоххун, сантыыны аспатаххын. Балык сылааґы батыґан халдьаайыга мустарын, ама, бачча сааскар диэри билбэккэ
сылдьа±ын дуо?! Хата, мин сиэммиттэн
µірэн. Бітµµк чоппуускатыттан µірэнэрин
курдук...— диэтэ.

Э±эрдэ, Элэґин алааґым!
Эйиэхэ мин сµІкэн иэстээхпин.
Аспатах сµрэ±им сылааґын
Аґаммын, махтанар чиэстээхпин.
Билбитим, — хоргуйуу са±ана, —
Минньигэс эн µтµі мундугун:
Айхалы кытары сал±анар
Алгыстаах µбµлµій курдугун.
Кистээннэр ытаспыт дьоннорум
Кэрэтик мичээрдээн кээлтэрэ.
Сутааґын кэтэппит соннорун
Соґуччу киэр илгэн кээстэрэ.
Итинтэн ылата айарбар
Эргиччи сайыны а±аалтыІ.
Сибэкки сытынан сайарбар
Сайа±ас иэйиини сахпытыІ.
Аны да, ырайым буолаІІын,
Аартыкпар киэІ суолу арый дуу?!
Ардыгар курааннаан уоларбын
Ачалаах хонуунан солбуй дуу?!.

***
Таайым Бµітµккэ сэриигэ баран ілбµт
µс уолун туґунан. Биириґинэн, кылгастык
да буоллар, кинилэр миэхэ ханнык ійдібµлµ
хаалларбыттарый? Иккиґинэн, кэриэстэбил
быґыытынан. Бµітµккэ маІнайгы кэргэниттэн 6 о±олоо±о: µс уол, µс кыыс. Кэргэнин
аата Балагыас.
Улахан уол Уйбаан. Ийэтинии
міссµіннээ±э: харатыІы кыаґаан хааннаа±а,
хапта±ай сирэйдээ±э, хатыІыр со±уґа. А±ата
кэнники этэринэн, быччыІа быґытталанан
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кµµрэ сылдьыбатар да, иІииринэн хаппыт
уол этэ. Кыра µірэхтээ±э. Ол эрээри, соло
буоллар эрэ, кинигэни аахпытынан сылдьара. Сытыы-хотуу кірµІнээ±э, тµргэн
хамсаныылаа±а, саІарара эмиэ оннуга.
Ґлэлээн тахсара.
Сэрии са±аланыан а±ай иннинэ, 19381940 сылларга, АлдаІІа кімµс бириис
кэлэригэр µлэлээбитэ. Дьонум кистээн
кэпсэтэллэриттэн иґиттэхпинэ, онно «чекистээбитэ» µґµ. Нууччалыы µчµгэйдик
билэрэ, имигэс ійдіі±і, дьону кытта
лоп бааччытык (логичнайдык) кэпсэтэрэ.
Маанытык таІнара. ХараІа халлаан кµі±э
кістµµмнээ±э, баачыр±аан тыаґыыр хромовай саппыкылаа±а, сиэрэй суппуун сонноо±о,
куондардаах хортуустаа±а. Сурааґыннаах
косоворотка ырбаахылаа±а, арыт галифе
бµрµµкэни кэтэрэ. Барыта — оччотооІІу
муІутуур муоданан.
Ону кірі-кірі, а±ата биирдэ ыйытта:
— Хайа, бачча мааны киґи хаґан ойох
ыла±ын?
— Ээ, элбэхтэрэ бэрт! Былдьаґаннар,
буккуллан хааллым.
— Туох омуктарый?
— Нуучча, дьэбириэй, украинка, татаарка, саха кырасаабыссалара кырыы-кы
рыыларынан кылбаІнаґаллар.
— Онон, кураана±ы кууґан сылдьа±ын
дуу?
— Ээ, быыстаан-арыттаан син эрчиллэбин.
Дьиэ дьоно кµргµімµнэн кµлэрэ. Кини
оннук дэлэгэй дьээбэлээ±э. Иґин-таґын тута
биллэрбэтэ±э. Бука, µлэтэ оннукка µірэппитэ
буолуо... Дьонугар ірµµ кэґиилээх кэлэрэ:
ырбаахы таІаґа, былаат, а±атыгар боростуой
кістµµм. Хара µлэни олус сібµлµµрэ. Уоппус
катын кэмигэр оттоґоро-мастаґара.
Сэрии маІнайгы ыйдарыгар Алдантан
армия±а ыІырыллыбыт этэ. Сура±а суох
сµппµтэ... Кэлин, бииргэ сулууспалаабыт
саллаата кэпсииринэн, фронт линиятын
ніІµі разведка±а ыытыллыбыт уонна онтон
эргиллибэтэх.
Орто уол Ньукулай. А±атыныы сырдык хааннаах, кырыылаах кіні муруннаах,
дьирэ±эр уІуохтаах, нууччалыы эттэххэ,
красавец этэ. Кыра µірэхтээ±э. Колхоз туруу
µлэґитинэн аа±ыллара.
Сэрии а±ай иннинэ Алтан нэґилиэгин
ійдііхтірµнэн сура±ырбыт Баай Поповтар
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аймахтара кыыґы, Балбаараны, ойох ылбыта.
(«Јйдііх Поповтар» аатырбыт КµлµмнµµрНикифоров до±отторо эбиттэрэ µґµ. Ол
туґунан сорох историческай кинигэлэргэ
ыйыллан сылдьар.) Балбаара бииргэ тіріібµт
сурдьунуун Гавриил Поповтуун мин Таба±а
оскуолатыгар бииргэ µірэммитим. Кини,
ійдііхтір удьуордара буолан, туйгуннук
µірэммитэ. Тохтуум. Кини туґунан іссі
сиґилии кэпсиэм...
Баай тірµттээх, кыраґыабай кыыс Балбаара Ньукулайга кэргэн кэлбитин дьоммут:
«Биґиги уолбут тас кістµµтэ кэрэтинэн ійµн
туймаарта±а...» — диэн быґаараллара.
Урууларыгар (сыбаайбаларыгар) мин
баарым. Истээх алаас бала±аныгар. Биґиги
Элэґин бала±аныттан ийэбинээн, а±абынаан
сылдьыбыппыт. Сэрии, сут-кураан иннинээ±и
олоххо ас дэлэйэ: сыалаах буспут эт, сылгы
иґэ, тоІ быар, алаадьы, онтон да атын...
Арыгыттан ууламмыт испиир уонна кыґыл...
Дьоннор µірэн-кітін кібдьµірµспµттэрэ.
Ол эрээри, итирбит суо±а. Тост этээччилэр
кырыылаах ыстакааннарга кутталлара.
Мин, урукку іттµгэр биир да урууга
сылдьыбатах ордьот (подросток), Ньукулай
кэргэн ылан эрэр кыыґыныын субу-субу
уураґалларын наґаа муодаргыы кірбµтµм.
«Уостарын олус да минньигэстик эмсэллэр...»
— диэн санаабытым. Ити санаабын дьиэбэр
кэлээт, ийэбэр эппитим. Ийэм Ньукулайга
кэпсээн биэрбит этэ. Кэлин таайым аахха
сылдьыбыппар, Ньукулай кµлэн кірсµбµтэ:
— Сиэним, биґи тіґі уураспыппытынсылласпыппытын муодар±аабыт µґµгµн дуу?
Кырдьык, ыал буолар наґаа минньигэс эбит.
Хойут, улааттаххына, эн эмиэ билиэІ. ЭґэІ
Дьігµірµскэ «минньигэс бирээнньик иґи
тэґэ сиирин туґунан» остуоруйата ити сылдьар... — дии-дии, кµл да кµл буолбута.
Эґэбиттэн кэлин:
— Бирээнньик, сымна±ас ас, киґи
иґин то±о тэґэ сиэхтээ±ий? — диэн ыйыппытым.
Эґэм кімµскэтиттэн уу ча±ылыйыар
диэри кµлбµтэ уонна быґаарбыта:
— Ийэ±э, о±о µіскээри гынна±ына, оннук буолар... — диэбитэ, мин син биир ситэ
ійдіібіті±µм...
Ньукулай артыыс талааннаах быґыы
лаа±а. Хара±ын араастаан симириІнэтэрэ,
уоґун чорбоччу тардан ылан, чобур±аччы
эмэ-эмэ, кэргэнин иэдэґиттэн уураан баран,
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ааґарым... Кыыґын Светаны, сиэнин Феняны µчµгэйдик билэттиибин. Дьокуускайга
Феня сыбаайбатыгар сылдьыбыппыт...
Оччугуй Хобороос (таптал аата — Тыаппаан). Кістір дьµґµнµнэн эдьиийиттэн биир
мутук намыґах этэ. Ол оннугар кыайа-хото
туттарынан чорбойоро. Тас дьµґµнµнэн уба
йыгар, УйбааІІа, лаппа маарынныыра. Мин
кини кыыс сааґын µчµгэйдик билэбин. Элбэх сыл дьуккаах олорбуппут. Уол о±олортон
хаалсыбат эрчимнээ±э. Ыґыахтарга дьахталлары кытта мас тардыґара. Мµґэ±э хайаан
да тиксэрэ. От охсорунан сорох эр дьонтон
хаалсыбат этэ. Мас эрбииринэн, чуурканы
хайытарынан эмиэ бастыІнар кэккэлэригэр сылдьара. Булка эмиэ сыґыаннаа±а: кус
о±отун кµрэтиґэрэ, быґыт сохсо куоба±ын
хомуйара... О±олорун туґунан кэпсээбэппин:
бэйэлэрэ кэпсиэхтэрэ.
Ґґµс кыыс — Јкµлµµн (Лина, таптал
аата — Тоттос). Кыраґыабайынан, нарынынан, дьиІ лиричнэй кірµІнээ±э. О±о сааґын
ааґан иґэн, ыалдьан хаалаахтаабыта... Кини
ийэтин оґо±ос тµгэ±инээ±и кыыґа, а±атын
муннун бµітэ этэ. Ыалдьыбыта а±атыгар
эмиэ улахан охсууну а±албыта. Бµтэйдик
нµілµтэн. Таайым, аны санаатахха, олох
элбэх да охсуутун тулуйбут эбит!
Кэлин, 70-с сылларга, мин о±ону
аґыйыыны билбитим... Ол са±ана миигин
антисоветизмІа буруйдааґын, политиканан эргинэн сойуолааґын кµµґµрбµтэ.
Ити туґунан сэґэним бµтµµтµгэр сиґилии
суруйуом... Ол ыар баттыгы Бµітµккэ холобурунан, бµдµрµйэн да туран, эрдээхтик
тулуйбутум...
Аны саІаґым Сµікµлэ (Бµітµккэ иккис кэргэнин) туґунан. 1947 сыл сайыныгар
холбоспуттара. ҐІкµр сайылыкка олорорбут.
Кинилэр хас да о±олоохтор. Тіріппµттэрин
туґунан сиґилии кэпсиэхтэрэ.
Мин хайдах билсибиттэриттэн, холбос
путтарыттан ахтыым. Ол сайын ҐІкµргэ µс
ыал (Бµітµккэ кыргыттарынаан, Сµікµлэ
со±ото±ун уонна биґиги) дьуккаахтаґан
олорбуппут. Кинилэр уонна мин колхозка
от µлэтигэр сылдьыбыппыт. Быыспытыгар
таайым биґикки кус о±олообуппут, балыктаабыппыт. Сµікµлэ олус минньигэстик
астыыра. Ыґыахха курдук. Ыраас, чэнчис
этэ. Кэргэн тахсаары сылдьар кыыс курдук. Тып-тырымнас мичээрдээ±э. Ыпса±ай
тыллаа±а. Тµргэн туттуулаа±а. Олус элэккэй

туймаарбыт курдук тэмтээкэйдээн ылара.
— Оо, минньигэс бирээнньиккиттэн
бэрсиэІ буолаарай?! — диэмэхтиирэ.
СаІаґым кµлэн баран:
— О±о баарына ону-маны тыллаґыма
эрэ, — диирэ.
Мин, син биир, «минньигэс бирээнньик»
диэн тугун сатаан чуолкайдаабата±ым.
Ньукулайы сэрии са±аланарын кытта
фроІІа бэбиэскэлээбиттэрэ. Таайым аах
уонна мин дьонум бары саппа±ырбыт халлаанныы санньыйбыттара. Оннук сылдьан,
Ньукулайы нэґилиэк киинигэр атаарбыттара.
А±ата барсыбыта. Сыл аІаарынан фронтан
«хорсуннук ілбµтµн» туґунан биллэрии
кэлбитэ. Эґэм, ийэм, кэргэнэ ытаабыттара.
А±ата:
— Дьыл±ата итинник айыллыбыт буол
ла±а, хайыахпытый?! — диэбитэ.
Ити тыллар биґиги дьиэ кэргэни биллэрдик уоскуппуттара.
Оччугуй уол Лэгиэн (Иннокентий).
Кістір дьµґµнµнэн убайдарыгар тиийбэт
этэ. УІуо±унан намыґа±а, хара сирэйдээ±э.
А±ыйах саІалаа±а. Ол оннугар µлэ±э,
ылыста±ына, бµтэрбэккэ эрэ уурайбат этэ.
От µлэтин са±ана чаастаммыт сирин ол
кµн бµтэрэн тэйэрэ. Сарсыарда кµн ситэ
кµірэйэ илигиттэн киэґэ µс туман тµґµір
диэри сыралаґара. Омур±анныырыгар уонна
хотуурун кыстыкка таптайарыгар эрэ тохтуура... Сотору эмиэ фроІІа ыІырыллыбыта.
Сыл аІаарын иґинэн ілбµт биллэриитэ
кэлбитэ.
Инньэ гынан, Бµітµккэ µс уолуттан
маппыта. Билигин сі±ібµн — олох ыар охсуутун ураты хорсуннук тулуйбутун. Ити тулуур
миэхэ сабыдыаллаабыта.
Бачча суруйан бараммын, таайым кыргыттарын туґунан ахтан ааґыахтаахпын.
Улахан Хобороос. Убайыгар УйбааІІа
маарынныыра эрээри, ыраас, маІан уонна
нарын сирэйдээ±э. Орто уІуохтаа±а. Кіні
майгылаа±а. Колхозка мµккµллµбµтэ. Эдэркээн кыыс сааґыгар Таба±а Слепцовтар
уолларыгар, Бээйискэ Уола диэн киґиэхэ,
кэргэн тахсыбыта. Кэргэнэ эмиэ сэриигэ
баран, онтон тіннµбэтэ±ин туґунан сурахтаамах курдук истибитим... Кэлин Таба±а±а
эбэтэр Суола±а бултуу (кустуу, куобахтыы)
та±ыстахпына, Бµір Кілµйэ ар±ааІІы
куула сыырын µрдµгэр баар дьиэлэригэр
мэлдьи таарыйан, ирэ-хоро сэґэргэґэн
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майгылаа±а. Аґа±ас дууґалаа±а. Этиґиик
да дьахталлары сатаан уоскутар саІалаа±а.
Куолаґын хаґан да µрдэппэт этэ. Быґаччы
сэмэлээбэт, µіхсµбэт, µчµгэй сыґыанынан,
кырдьыксытынан уонна чахчы µтµінµ саныырын этэринэн у±арытар быґыылаа±а.
Аныгылыы ійдібµлµнэн эттэххэ, тірµі±µттэн
ис культууралаах эбит.
Сµікµлэ отчуттарга ас астыыр. Сµн
ньµнэн µілбµт балыгы. Мин, ыт атах, ійµінµ
таґабын. Отчуттар µірбµт сирэйд эринхарахтарын кірір µчµгэй да буолара. Кэлин
ону санаан, а±ыйах кµпµлµітµ айбыттаахпын.
Чарт тымтайы быыґылаан
Тыкпыт кµн сардаІатыныы,
Отчуттар харахтара кыымырбахтаан,
Мичээринэн ча±ылыІныыр.
СарсыардааІІы чыычаахтардыы
О±олор саІалара чуопчаарар.
Ону бигэргэтэн туойардыы,
Дьурулаччы ыллыыр туйаарар.
Тулам барыта, кэрэ мусуой
Буолан саІалыы арыллар.
Ким ону толору туойуой?!
Сµрэхпэр кµіх мутукча тыллар.
ХатыІ саІастар, тиит таайдар
Хаан урууларбын санаталлар:
Кіхсµм кэІиир, санаам сайдар,
Лабаалар — биґиккэ маарынныыллар.
А±ынным да±аны алаастарбын,
Аґыныгас аймахтарбын.
Дьон тэІинэн сылдьарбар
Бµгµн да илиилэрин ууналлар.

ҐІкµргэ олорон, биир сырдык тµµн,
таґырдьа наадабар тахса сылдьан, дьиІ дьиктини кірдµм. Таайым Сµікµлэлиин биир
ороІІо хоонньоґон сыталлар эбит. Мин
итинник тµгэни кірі илигим. Чуумпутук
холбоґууну.
Таарычча. БилиІІи эдэрдэр, «нуобай
дьокууттар» сорохторо, наґаа сайданнар,
таптыылларын халлаан сулустарыгар тиийэ
дьэбэлэйдииллэр. «Кэрэ тэрил» кинилэргэ эрэ баарын курдук, кµннэри-тµµннэри
кіічµіктµµллэр. Кірсµґэ тµґээт, хоонньос
путунан бараллар. Тµргэнник холбоґоллор,
соччонон элбэхтик арахсаллар. А±ыйахтык
о±олоноллор.
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Ґлэ±э да оннук ээ. Сµрэ±э суохтар
элбэхтик саІараллар, куолулууллар, ій
діі±µмсµйэллэр, дьиІнээх туруу µлэґиттэр
уу чуумпутук µксµ оІороллор... Биир суолу
уґун олохпор сатаан ійдіібіккі кэллим.
Ґгµс куолуґуттар сэмэй µлэґиттэрдээ±эр
элбэх на±араадалаахтар, µрдµк хамнастаахтар,
бастыІ дьиэлээхтэр-уоттаахтар. Сэбиэскэй
кэмІэ оннуктары сатиралааммын — антисоветист аатырбытым, билигин оннуктары
сэмэлээтэхпинэ — тµіґэйбиккин дэґэллэр.
Онон, куолуґуттар (пустозвоннар) наґаа
ійдііх дьоннор быґыылаахтар. Онтон
атын...
***
Аны хоргуйууттан быыґаспыт атын аймахтарбын, биир дойдулаахтарбын ахтыым.
Афанасий Семёнович Порядин
(Охонооґой Бэрээдьин). Саха биир биллэр фольклориґа. «Манчаары Баґылай»
сэґэн, µгµс µґµйээн, номох ааптара. П.А.
Ойуунускай са±ана таґаарыылаахтык суруйбута. Биир хоппо (дьааґык) фольклору
хомуйбута, билигин сайылыгар таах сытар.
Сиэннэрэ Надя, учуутал Михаил Порядин кыыґа, уонна Виктор миэхэ а±ыйах
сыллаа±ыта кірдірбµттэрэ. Биир олоІхону
«Бичик» издательство±а таґаартарыахпытын
ба±арбыппыт да, спонсоры булбатахпыт.
Хаарыаннаах рукопись хаалан эрдэ±э. Мин
кырдьан хааллым.
Афанасий Семёнович — а±абынан эбэм
бииргэ тіріібµт сурдьа (быраата).
Айма±ымсах этэ. Биґиэхэ мэлдьи кэлэн барара. Кыґын эт, сайын µілбµт балык
кэґиилээх буолара. Аатырбыт муІхаґыт.
Алаастар кµіллэригэр муІхалааґыны кини
ыйан-кэрдэн салайара. Ханан мас мэґэй,
лыыба бадараан, сыста тоІмут муус баарын,
кірін турардыы, нойосуус билэрэ. Мындыра
бэрт этэ.
Отутус сыллардаа±ы репрессия са±ана,
Ойуунускай куомуннаа±а диэннэр уонна
Сэбиэскэй иннинэ МэІэ±э кулубалаабытын
баайсан, хаайа сылдьыбыттара. Ырааґа бэрт
буолан, сууттаммакка босхоломмута.
Урут, кулубалыы сылдьан, Кµлµмнµµрµ
(В.В. Никифоровы) кытта ыкса до±ордоспута
µґµ. Бэйэтэ да ол улуу киґини олус хайгыыра:
«Јйі, билиитэ бэрт. Бэл, нуучча академиктарыныын атах тэпсэн олорон тэІІэ сэлэґэр...»
— диирэ. Бастакы драматург, тылбаасчыт
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уонна поэт быґыытынан сі±ін-махтайан
ахтара. Политическай-общественнай деятелин ордук чорботон бэлиэтиирэ. «Норуотун
туґугар чахчы сµрэ±иттэн охсуспут улуу
киґи!..» — диэн сыана биэрэрэ.
П.А. Ойуунускайы Кµлµмнµµрµ кытта
дьµірэлии тутара. «Норуотун дьыл±атыгар
олус ыалдьара... Амнистиялааґын политикатыгар Кµлµмнµµрµ кытта сµбэлэґэр сура±ын
истэрим...» — диэбиттээх.
А±абар уонна аба±абар Алексей Ермолаевка (Айгыр Јліксійгі) политика туґунан
кэпсээбититтэн биир тµгэни ійдіін хаалбыппын. «Троцкизм» итиэннэ «норуот істіі±і»
диэн терминнэр хайдах µіскээбиттэрин
быґаарбыта. Сталин Троцкайдыын былааґы
былдьаспыттарын быктарбыта. «Сталин
бэйэтигэр нууччалары, Троцкай еврейдэри
тµмэ тарпыттара. Троцкай хотторбутун кэнниттэн, ол иґин, Сталин «троцкизм» диэн
термини олохтоон баран, Каменевы, Зиновьевы, Бухарины, онтон да атыттары харса
суох урусхаллаабыта. Устунан омуктаґыы
кµідьµйэн барбытыгар, Сталин маневрдаан,
нуучча уонна еврей норуоттарын хайыппатах
аатыраары, «норуот істіі±і» диэн термини
олохтообута... уонна, онтун бигэргэтэн, атын
омуктары дьакыйыыны са±алаабыта...» —
диэбитэ.
Таайым итинтэн да атыны, политика±а
сыґыаннаа±ы, бэрт элбэ±и кэпсээбитэ. Мин,
борооску тібі, чаал бас, хайаан сиґилии
ійдµіхпµнµй?!.
Сэрэхтээх кэм кэлбитин тоґо±олоон
эппитэ. Урукку баайдар ыччаттара, бассабыыктартан істірµн ситиґээри, ОГПУга
ітін киирбиттэрин, онно тас омуктар разведкалара кіміліґіллірµн ыйбыта. Донуосчуттар, ол-бу хобуоччулар ол угаарыгар
о±устарбыттарын бэлиэтээбитэ...
Таайым Порядин сэрэтиитэ миигин кµн
бµгµІІэ диэри этэІІэ сырытыннарда. Онно
хоолдьуктаах бэйэм хоІкуйан махтанабын.
ДьиІнээ±инэн буолбакка, токурутуллан
тиэрдиллибит хоп-сип политика±а сыыґаны
оІорторорун туґунан цитатаны а±алабын.
«Одной из самых распространённых причин ошибок в политике является искушение
доложить высокопоставленному руководителю
именно то, что тому более всего хотелось
услышать. Таким образом, лидеру, от чьих решений зависит дальнейшее развитие событий,
ситуация представляется более оптимистич-

ной, чем действительная, обусловленная грубыми фактами». (Уинстон Черчиль, 1874-1965
гг., премьер-министр Великобритании)
Уот харахха эппит дии! СталиІІа
хобу-сиби тиэрдээччилэр, дьиІнээ±и токурутаннар, 1920-30-с сыллардаа±ы хааннаах
репрессияны оІортордохторо дии!
Саха сирин хобуоччулара, донуосчуттара эмиэ итинник дьаабылананнар, НКВД
«ба±атын» толордохторо дии!..
***
Эґэбинэн, Ба±атай Брызгаловынан,
таайдарым балачча элбэхтэр. Олортон бµгµн,
чорботон, биир киґини ааттыыбын.
Абытай Арамаан (Роман Иванович
Брызгалов). Учуутал идэлээ±э. Советскай
Армия офицера. Сэрии µгэнигэр сулуус
палаабыта. Араатар ааттаа±а. Кумаа±ыта
суох туран саІардар да, сыыс тылы туттубат этэ. Этиитин ис хоґоонун сибээстээн,
сааґылаан, чааґы-чааґынан истэн олоруох
курдук суккуйара. Айыл±аттан айдарбыт дьулусханнаах дьо±урун, бэл, аатырбыт бэйиэт
Кµннµк Уурастыырап «Лоокуутун кэпсээнин» хоґоонугар маннык кµпµлµіт баар.
Абалаах ар±ааІы уутугар
Алталыы халбаны хаптатар
Абытай Арамаан атаспын
Адьаґын умнаары гыммыппын.

Киниэхэ до±отторо, устар ууну сомо±олуур
уус тылын, міккµґэр дьону, µіхпэккэ эрэ,
сабыта саІартыыр, сааґыламмыт, уот тымтар саІатын иґин, Абытай Арамаан диэн
таптал ааты иІэрбиттэрэ. Улахамсыга суо±а.
Наґаа сайа±ас, «дьахтары кытта дьахтардыы,
о±ону кытты о±олуу» саталлаахтык кэпсэтэрэ. Армияттан кэлээт, биґигини, чугас
нэґилиэктэр о±олорун, Таба±а оскуолатыгар
µірэппитэ. Бастаан саха тылыгар уонна литературатыгар учууталлаабыта, онтон директордаабыта. Суруксутунан да±аны чугастаа±ы
µілээннээхтэрин иннигэр тµґэрбитэ суох.
Оскуола литературнай куруґуогун ірі
кµµрµµлээхтик салайбыта. Ол куруґуоктан
биллэр дьон µµнэн тахсыбыттара: суруйааччы
Иннокентий Сосин, учуонай Гавриил Попов,
учебник ааптардара Аполлон Апросимов,
Густав Сосин, о.д.а.
Оскуола учууталларын коллектива,
уопсайынан да±аны, наґаа тµмсµµлээх этэ.
Эркээйилээх, кэскиллээх сайдыыга сирдиир
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учууталлар бааллара, сорохторун ааттарын ахтыым: Гавриил, Афанасий, Степан Марковтар, Андрей Бурнашев, Спиридон Шишигин,
Алексей Сосин, Михаил Порядин, Мария
Петровна (Спиридон Сосин кэргэнэ), о.д.а.
Ордук чорботон, Андрей Николаевич Анисимовы (кэлин µірэх министерствотын µлэґитэ
буолбут киґини) бэлиэтиэхпин ба±арабын.
Кини литературнай куруґуогу салайан куорсуммутун куурдубута. Јксікµлээх, Алампа,
Неустроев тустарынан маІнайгынан µтµі
ійдібµлµ биэрбитэ. Дэгиттэр билиилээ±э.
Абытай Арамааммар тіннµµм. Кини
миэхэ сµрµн µтµітэ икки: биирэ, уус-уран
литература айымньыларын (атын омуктар
киэннэрин эмиэ) чинчийэн аа±арбар уот
укпута; иккиґэ, биґиги дьиэ кэргэІІэ
ас-таІас іттµнэн кіміліспµтэ. Убайбын
Дьігµірµ уонна миигин интернакка ылан
µірэттэрбитэ. Кэргэнэ Хабытай Мотуруона (саІаґым) эмиэ бэртээхэй киґи этэ.
Кірµстэр эрэ µірэ-кіті кэпсэтэрэ...
Абытай Арамаан кэлин ЈймікііІІі
райсовет бэрэстээтэлинэн µлэлээбитэ.
Сµідэр Брызгалов. Эґэм Ба±атай биитин (убайын) уола. Сэттэ кылаас µірэхтээ±э.
Нэґилиэк культууратын салайбыта.
Јріспµµбµлµкэ, оройуон хаґыаттарыгар
ыстатыйалары суруйтуура, арыт хоґооннору
бэчээттэтэрэ. Наґаа дьиибэлээх (юмордаах)
саІалаа±а. Ол са±ана биґиги Суолабытыгар
сэрииттэн кіґірµллэн кэлбит украинецтар бааллара, олортон Надя диэн кыыґы
кэргэн ылбыта. Онтун биирдэ дьээбэлээн
саІарбытын истибитим: «Миэхэ эн, астыыр
аґыІ курдук, олус да минньигэскин...» —
диэбитэ. Мин, начаалынай кылаас уола, ол ис
биэтэґин оччотоо±уга таба ійдіібіті±µм...
Кіґµµгэ (эвакуация±а) кэлбит ол украинецтарга туспа нуорма аґылыгы — кыра мээккэ бурдугу, саахары, чэйи, балык кэнсиэрбэтин эІини — биэрэллэрэ. Онон, кіннірµ
колхозтаахтан, Сµідэрдээх Надя аґылыктара
ордуга. Хата, онтон биґиги тииґиммиппит.
Саас ыам ыйыгар ірібµл ахсын кинилэргэ
кэлэн тото аґаан, хонон тіннірµм.
СаІаґым Надя иґиттэн интернационалист тыыннаах дьахтар этэ. Миигин ытыґын
µіґэ тµґэрэн кірсірі. «Сынок», — диэн
ыІырара. Сµідэр сэллигинэн ыалдьан сотору
ілбµтэ. Кэргэнэ наґаа аймаммыта, ытаабытасоІообута. Кыґаллан-мµґэллэн уІуох туппута. Кэлин, огдообо да сылдьан, биґиэхэ
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сылаас сыґыанын тымныппата±а. Мэлдьи
ыалдьыттаан, хонон ааґара. Украинецтар
туспатык астыылларын, бастаан, киниттэн
билбитим...
Убайым Дьігµір, таайыгар Сµідэргэ
кі±µйэн, Оксана Кононенко диэн кыраґыабай
кыыґы кытта билсэн испитэ. Сотору армия±а
ыІырыллан, ыал буолбатахтара. Ол кыыс
да миэхэ эмиэ олус µчµгэй сыґыаннаа±а,
хоґоону таптаан аа±арбын истэн: «Мой Шевченко», — диирэ, тібібµттэн имэрийэрэ...
Дьон µчµгэй сыґыана
Миигин кітіргі ыІырбыта.
Ол — кус о±отун куорсуна
Ґµнэрин санаппыта.
Украина аґын сытынан
Уйадыйа тыынарым.
Кинилэр тылларынан
Испэр махтанарым.
Норуоттар до±ордоґууларын
Онно бастаан барыллаабытым.
Киґилии кэрэ майгыларын
Сµрэхпэр уйалаабытым.
Дьон µчµгэй сыґыана
Бµгµн да кµµстээх санаалыыр.
Кырдьарбын умуннаран,
О±о сааспынан кууспалыыр.

***
Сосиннар. Кинилэртэн биґиэхэ чугас
аймах Спиридон Иванович Сосин. Респуб
лика биллиилээх советскай-партийнай кадра.
Јр сылларга араас оройуоннарга райкомІа
бастакы секретардаабыта. Ґрдµк ирдэбиллээх, у±араабат хонтуруоллаах, бастыІ
тэрийээччи быґыытынан биллибитэ. Кини
государственнай-общественнай деятель, поэт
Сергей Васильев чугас до±оро. 30-с сыллар
саІаларыгар Сергей Васильев — МэІэ±э
РИК бэрэстээтэлинэн, Спиридон Сосин
Калинин аатынан колхозка комсомол секретарынан µлэлээбиттэрэ. Сура±ырбыт
хаґаайыстыбаннай тэрийээччи Михаил
Скрябин ол са±ана Калинин аатынан колхозка бэрэстээтэллээбитэ. Ґлэ-хамнас
кµістµµ оргуйан, «мэІэлэр — хайа µрдµгэр»
буолбуттара, бµтµн республика µрдµнэн
ньиргийбиттэрэ.
Спиридон Иванович ол са±ана ылбыт
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Улахан уол — Михаил (Мээчэ). Суру
йаачч ы Софрон Даниловтыын куоракка
бииргэ µірэммиттэр эбит. Ол туґунан Софрон
Петрович, кылгас гынан баран, наґаа истиІ
ахтыыта «Хотугу Сулус» сурунаалга бэчээттэммитэ. Кини ахтарынан, Мэхээчэ хоґоону
элбэхтик суруйарынан уонна балалайка±агитара±а имигэстик оонньуурунан сіхтірбµт.
Билэр атын да дьон инньэ дииллэр. Ол да
иґин, конкурсу ааґан, Ленинградтаа±ы теат
ральнай училище±а баран µірэнэн испитэ...
Блокада кэмигэр хоргуйан ілбµтэ...
Оччугуй уол — эмиэ Миша. Колхозка кулуупка, арыт суотчутунан µлэлиир
быґыылаа±а. Сэриигэ баран ілііхтіібµтэ.
Инньэ гынан, аба±ам Айгыр Јліксій
икки уолуттан маппыта...
Артем, Коммунар Ермолаевтар. А±ам
Бочороох Миитэрэй бииргэ тіріібµт убайын
Дьыраах Мэхээлэ уолаттара. Кинилэрдиин,
ордук Артёмнуун, сааспыт тухары ійісµґэн,
кімілісµґэн кэллибит. Артём кэргэнэ еврей
аІаардаах нуучча кыыґа, врач, Тамара Никитична. Билигин биґиги аттыбытыгар олорор.
Икки уоллаахтар: улаханнара Александр,
оскуола директора; оччугуйдара Михаил
— инженер-механик... Артёмнаах Тамара
кµнµґµн мэлдьи хонтуора±а сылдьар буоланнар, о±олорун Артём эдьиийэ Јліінчµк
кірін-харайан улаатыннарбыта... Артём быраата Коммунар Амма±а Алтан нэґилиэгэр
олорор. Эдэригэр олохтоох сэбиэт бэрэстээтэлинэн µлэлээбитэ... Биґиги, мин дьиэ кэргэним уонна Артёмнаах, Дьокуускайга дьуккаах олоро сылдьыбыппыт. Онно куруутун
аґынан, харчынан кімілісµґэрбит. Артём
— «Кыым» хаґыакка корреспонденнаабыта,
сэбиэдиссэйдээбитэ.
Емельян Ермолаев (Мэлдьээн) —
эмиэ атын аба±абыт уола. Сэрии кэмигэр
оскуола±а кірсµґэрбит. Дьиэтиттэн ійµі
а±албытыттан мэлдьи бэрсэрэ. Аччыктаан
сылдьар бириэмэ±э ол улахан суолталаа±а.
Эдьиийим Настаа биґиги Таба±а оскуолатыгар µірэнэрбит. Чечебутовтар диэн ыалга
дьиэлэнэн олорбуппут. Мэлдьээн онно уруогун кэнниттэн биґиэхэ хаамыскалыы, хабылыктыы мэлдьи бэйэтэ ійµі астаах сылдьара.
Онтун биґигини кытта холбоон аґыыра.
Биирдэ лэппиэскэ чиэппэрэ кэґиилээх кэлбитэ. Оо, ол минньигэґин эриэхсит!.. Јлµір
диэри кэргэнэ Лизалыын иккиэн итинниктэрэ... Наґаа айма±ымсахтара.

µтµі уопутун ыґыктыбакка, сааґын тухары
таґаарыылаахтык µлэлээбитэ...
Кини сэрии, хоргуйуу кэмигэр биґиги
ыалга туох кімінµ оІорбутай? МТСка политчасть начаалыньыгынан µлэлии сылдьан,
бурдук, саахар, чэй ыытара... Кэлин миэхэ
µрдµк µірэххэ киирэрбэр кіміліспµтэ. Кини
туґунан ыстатыйам киниэхэ анаммыт ахтыы
кинигэтигэр тахсыбыта...
Ермолаевтар. Аба±аларым Афанасий
Ермолаев (Јкір), Алексей Ермолаев (Айгыр), Уйбаан уонна Емельян Ермолаевтар
(Сыбычыахтар)...
Спиридон Анисимович Ермолаев (Ахчаада Анньыыґын уола). Гражданскай сэрии
са±анаа±ы чекист, 30-с сыллардарга Главсуд,
онтон нотариус... Кэлэ±эй уонна сал±а этэ.
«Кытаанах µлэ±э сылдьан, оччотоо±у уустук
кэмІэ итинник буолбутум...» — диирэ.
БайыаннайдыІы быґаччы майгылаах киґи
этэ. Лэбээрдээбэккэ, дьыала сµнньµнэн кэпсэтэрэ. О±о сылдьаммын, аанньа билбэппэр
тэптэрэн, «тоІуй, кыйыттан саІарар, тымныы сыґыаннаах...» дии саныырым... Ол
ійдібµлµм биирдэ эмискэ уларыйбыта.
Сэрии бµтµін биир сыл иннинэ биґиэхэ,
Бачыма диэн алааска олордохпутуна, хонон
ааспыта. Куораттан тахсыбыт этэ. Килиэп,
чэй, саахар кэґиилээ±э. Ол биґиэхэ, аччык
дьоІІо, «улуу бырааґынньыгы» солбуйбута...
Кэлин, техникумІа µірэнэ сылдьаммын, нотариуска докумуон оІорторо тиийдэхпинэ,
бэрт тµргэнник кіміліґі охсоро. Дьоммун
ыйытара. Биирдэ, миэхэ дьонум кіміліґір
кыахтара суо±ун истэн, кыра харчыны биэр
битэ...
Адьас кэлин университекка µірэнэр
Никон Ермолаевтыын кинилэр дьиэлэригэр
µгµстµк сылдьыбыппыт. О±онньор улаханнык ыалдьар этэ. Никонныын мас, муус
таґан кіміліґірбµт.
Ґлэґит буолтум кэннэ кµтµітэ Иван
Афанасьевич Васильев (доруобуйа харыс
табылын министрэ, Бµлµµ киґитэ) миэхэ:
«Аба±аІ Спиридон Анисимович — улахан
киґи, суруйуоІ этэ,» — диэбиттээх. ОІостон,
сэґэргэґээри сырыттахпына, анараа дойдуга
кµрэнэн хаалбыта...
Атын аба±ам Айгыр Јліксій эмиэ
кіміліґірі. Майаттан Суола±а трактор уматыгын таґара. Биґиэхэ ас кэґиилэнэрэ...
Уолаттарын тустарынан, кэриэстэбил
курдук, ахтан ааґыым.
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Хоргуйууну таарыйдым да, онтон
быыґаспыт биир дойдулаахтарбыттан ах
тыахтаахпын.
Константин Ефимович Апросимов (Туллай). Кэргэнэ Јкµлµµн (Егоров, Атыыґыт
Јліксій кыыґа). О±олоруттан ордук чугас
тык Аркадийы, Тамараны билэбин. Кинилэрдиин биґиги Бачыма уонна Хаспах
алаастарга дьуккаах олоро сылдьыбыппыт.
Олус µтµі майгылаах, амарах уонна аґыныгас
дьоннор.
Туллай Кістікµµн сыл ахсын, ыґыы
са±ана, тэлиэгэлээх атынан бааґыналарга
сиэмэ бурдугун таґара.
1943 сыллаа±ы ыам ыйын иккис аІаара.
Биґиги ЭйэґиІІэ сааґаан олоробут.
Балык ыама са±алана илик. Быстарыы
улахана. Бала±аммыт хал±анын хаппыт
тириитин дырысааІкылаан (холодецтаан)
сиэн бµтэрдибит. Мин биир хапкаанынан
уу кытыытыгар кµтэрдиибин, ону сиэммит,
арыый тыын ыллыбыт...
Биир киэґэ, хараІа±а, арай Туллай Кістікµµн киирэн кэллэ. Јрµкµйбµт
кірµІнээх.
— Хайдах олоро±ут? — диэн ыйытта.
— Син, кэммитинэн... — диир ийэм.
— «Кэммитинэн» буолаахтаан... Аччыктаан, сыккырыыр тыыІІыт эрэ хаалбыт
µґµ дии.
— Кэбис! Саас кэлэн, тураа±ы кытта
дорооболоґор буоллубут...
— Дьэ, Кэтэриис, санаа±ытын
тµґэрбэтэххит µчµгэй, — диэтэ уонна Туллай миигин ыйда. — Оттон бу уол хара±ын
уота то±о істі?
— Сылайан...
— Чэ, Кэтириис, тиэтэйэбин. Аччыктаан ыксаабыккытын истэммин, кіміліґір
былааннанным.
— Тугу?
— Ити Бачыма ампаардаах киґитин
уІуо±ар куул тµгэ±эр бурдук кистии уурдум.
Бэйэм а±алыахпын, ба±ар, дьиэ±итигэр туора
киґи баара буолуо диэммин, тардынным.
Ону бу тµµн баран ыла охсуІ. Кэтэґииманаґыы сµрдэнэн турар.
— Сіп. Ылыахпыт. Махтанабыт! — ийэм
ытамньыйда.
Туллай сус гынан хаалла...
Ити сыл кыґыныгар Суола µрэх µр
дµгэр баар Хаспах диэн алааска Туллай
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Кістікµµннээ±и кытта дьуккаах олоробут.
Мин кыс оройун са±ана сэбиргэхтэтэн
(ойо±остотон) улаханнык ыарыйдым. Бас
такы кµннэргэ киґини билбэт буоллум,
тµлэкэдийэбин. Ойо±оґум олус ыарыы
лаахтык хам тутар, тыыммын хаайар. Ийэм
Кістікµµн кэргэнигэр:
— О±ом бастакы µс хонугу тулуйда±ына,
этэІІэ буолар ини?.. — диирэ иґиллэн
ааста.
Мин этим сааґа дьар гынна, кіліґµнµм
ыгыллан та±ыста: «Оо, іліірµ гынна±ым
дуу?..» — диэн санаа элэс гынна. Онтон эмиэ
ійбµн сµтэрдим...
Онтон Туллай балта, кулуупка µлэлиир
наґаа кыраґыабай кыыс Ма±ан Мааппа, мин
µрдµбэр тіІкійін:
— Оо, быраатым сыыґа, кытаат! Кµµскµн
мунньуннаххына, µчµгэй буолуоІ... — дии
турар эбит.
Ону хаартыска±а устубут курдук ійдіін
хаалбыппын. Тунал±аннаах ньуурдаах Ту
йаарыма Куо курдуга. Тыыннаах буоларбар
ыІырбыт кэрэ кістµµ, сылаас саІа — бµгµн
да мин инникигэ эрэлбин бі±іргітір. Ол
иґин да±аны, «кырдьан баран, кылыыґыт
буол аары», бу суруйа олордо±ум. Кини
— Муся, кэрэ Муза — тылын дьыаланан
бигэргэппитэ. Колхоз медпуунуттан эмп
(бороґуок) булан а±ала охсубута... Оттон
убайа Константин Ефимович Майаттан іссі
кµµстээх эми булан а±албыта. Мин µтµірэн
барбытым...
***
Хоргуйуу туґунан кэрчикпин тµмµк
тµµбµн. Сµрдээх да ыардары ааспыт эбиппит.
Ол кэмІэ колхоз сµіґµтэ тыыннаах турара,
оттон дьон, сорохтор, хоргуйан іліллірі.
Эбиитин ірµґµллэр туґугар турууласпыттар
сууттаналлара.
Биґиэхэ Моорук нэґилиэгинээ±и Калинин аатынан колхоз чилиэнэ Прокопий
Сосин (Дьµлэй Боруонньа) эрэйдээх сааскы
бурдук ыґыытын са±ана 2 киилэ сиэмэ бурдугу ылбытын иґин сууттанан, хаайыыга
тµбэспитэ. Онтон эргийбэтэ±э. Кірсµі-кіні,
сэмэй, мааны майгылаа±а. Кини о±олорун,
улахан кыыґа Дунялыын — эдьиийим Нас
таа, оччугуй кыыґын Калисфенаны кытта
мин бииргэ µірэммиппит. Дуня, адьас эдэр
сылдьан, аатырбыт учууталга, Андрей Николаевич Анисимовка (Куойка Уолугар),
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Бултааґын муудараґа

кэргэн тахсыбыта... Настаалыын ыраас
сыґыаннарын киртиппэтэхтэрэ... Балтыныын, Калисфеналыын, мин биир паарта±а
олорон µірэммитим. Кини куруук туйгуннук
µірэнэрэ. ХатыІ лабаатыныы намылхай,
сибэкки курдук нарын уонна ійдііх кыыґы
мин олус сібµлээбитим. Киниэхэ сирдэримээри, «отличниктаан» ылаттаабытым. Кэрэ
диэн ійдібµл оннук кµµстээх, ірігійдііх
µчµгэйдээх...
Хоргуйууга сыґыаннаах иккис холобуру а±алыым. Оччоотоо±уга МэІэ±э «СаІа
олох» диэн колхоз баара. Киинэ — Јлµінэ
ірµс µрдµгэр турар Павловскай біґµілэгэ.
Онно Кириллин диэн (аатын умнубуппун)
киґи бэрэстээтэллиирэ иґиллэрэ. Хорсуннук, дьону хоргуйууттан быыґыыр туґугар
бэйэтин толук ууруммутун (сиэртибэлэммитин) сі±ін-махтайан кэпсииллэрэ. Хоргуйуу муІутаан турда±ына, колхозтаахтарын
быыґаары, ветеринарынан акт оІорторон,
«оґолломмут сµіґµлэри», «кытараабыт
ынахтары», «ыалдьыбыт тыґа±астары» эІин
іліртірін кіліґµн кµнµгэр тµІэппит.
Хортуоппуйу, хаппыыстаны «харса суох
ыскайдаабыт», бурдук ата±ын «арастарааталаабыт»... Ол тµмµгэр сууттанан, хаайыыга
хара±аламмыт сура±а иґиллибитэ. Бар дьон,
норуот туґугар хорсун быґыыны оІорууга
тэІнээх суол буолбат дуо?! ДэІІэ кірсµллэр
кістµµ!..
Ґґµс чахчы. Хоргуйуу ірігійдіін турар кэмигэр биґиги Таба±аттан чугас баар
Хара Ынах диэн алааска Байбал Чечебутовтаах диэн ыаллыын дьуккаах олорбуппут.
Элбэх о±олордоохторо. А±алара эрэйдээх,
кэргэттэрин тыыннаах сырытыннараары,
бэйэтин сµіґµтµттэн биир тыґа±аґы ілірін,
идэґэ оІостубуттара. Кыыдаан кыґын
кырыгыран турара. Тойоттор: «Байыаннай
нолуоктан сµіґµтµн соруйан кµрэттэ...»
— диэн матыыптааннар, ол кµндµ а±аны
сууттатан, хаайыыга тµбэґиннэрбиттэрэ. Онтон тіннµбэтэ±э... Маннык алдьархайдары
тµмэммин, мин «Уолаттар уонна кийииттэр»
диэн хоґоонунан ромаммар кірдірбµтµм
(1964 с.).
Хоргуйууттан миигин да, атыттары да
быыґаабыт ытык дьоІІо маннык цитатанан
махтанабын:
«Дороже всех титулов — доброе сердце!» (Теккерей, 1811—1863 гг., английский
писатель)

Бу муудараска, бастаан, эмиэ таайым
Бµітµккэ уґуйбута. Аа±ааччылар, ба±ар,
этиэххит: «Уолаттар бары бултаабыппыт.
Онно ійµ сайыннарар туох улахан муудараґа
кэлиэй?!» — диэххит.
Сіп. Ким хайдах ійдµµрµнэн буоллун. Мин тус бэйэм санаабар, киґи ийэтин
иґиттэн ійдііх буолан тірµін сіп. Оттон ол
ійµ олох уопутунан байыппатаххына, хантан
муударай буола сайдыаххыный?..
Таайым миигин бултааґын муудараґыгар
µірэппитэ билигин да айар µлэбэр кіміліґі
сылдьар. Олох омос кірдіххі кістµбэт
тµгэннэрин эмискэ булан ыларбар уот угар.
Кини миигин кустууругар, куобахтыырыгар, мас да кітірµн бултуурга, мэлдьи
батыґыннара сылдьара.
Кµілгэ тµґэн олорор куска ханан µімэн
киирэргэ, куоба±ы хайа іттµнэн кµійэр ордугар, балык ханна мустар сиригэр илимнииргэ, туулуурга-ардьаахтыырга, о.д.а. чахчы
мындырдык µірэтэрэ.
Ботуруону иитэргэ маннык сµбэлиирэ:
— Буора±ын элбэх, доруобунньугун
а±ыйах гыннахха, саа быыппастар, ыґар
эбэтэр ірі тэбэр, оттон буора±а кыра
буолла±ына, кыІаабыт кускар тиийбэт эбэтэр мілтіін тиийэр, ілірбіт...
Кини ити сµбэтэ мин хоґоону суру
йарбар быґаччы кімілісті. Биґиги, бэйиэттэр, оло±у уобарастаан ійдµµбµт. Холобура,
тылыІ уута-хаара наґаа элбэх буолла±ына,
хоґоонуІ кµµґэ мілтіін, сыппаан хаалар;
уобараґы (дьµґµйэн этиини) олус элбэхтик
тутуннаххына, этиэхтээх сµрµн санаа±ын
булкуйан, муннаран кэбиґэ±ин. Онон, туохха
барытыгар сіптµк кээмэйдээн туттуу (балансирование) баар буолуохтаах эбит...
Кини куска µімэр ньыматыттан. Киллэм хонууга ытынан эбэтэр атынан хаххаланан киирэрэ...

Куґу ууттан ылыы
Биирдэ саас, сэрии бµтэрэ сыл хаалбытын кэннэ, таайбынаан Хончуосчуттан
Суола µрэх таґынаа±ы Таастаах Маар кэтэх
іттµнээ±и сыґыыга кустуу бардыбыт.
Кус ыІаахтас гына мустубут. Лыглыйа
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хаас кытта ханыыласпыт. Таайым миигин
кµіл тумуґугар олорто:
— Манан кустар-хаастар тіттірµ-таары
кітµіхтэрэ. Мончууга суох ууга тµґµіхтэрэ
суо±а. Ґрдµгµнэн хойуутук µірдээн кэллэхтэринэ, ортолорун туґаайан, чыыбыскын
тардан ис, — диэтэ.
Бэйэтэ кµілµ эргийэн, хаастар ха
лыкыныґар сирдэригэр барда.
Мин талах быыґыгар саґан олордум.
Кустар кµіл ортотугар µімэхтэґэллэр.
Ымсыыраммын, силбин быґа ыйыстабын.
Сотору таайым саата «дор!» гынна. Ґргµбµт
кустар-хаастар µрэллэ кіттµлэр. Мин
µрдµбµнэн чыркымай былаастаах мороду
µірэ сарыкынайан кэллэ. Ортолорун кыІаан
бараммын, чыыбыспын тардан «чып» гыннардым. Санаабар, саам тыаґа тэргэн курдук
ньиргийдэ. Биир мороду кыната тостон,
талахачыйан тиийэн, кµіл ортотун диэки
о±унна. Долгун кытыыга охсон таґаарарын
кэтэґэн, кирийэн олордум.
Дьэ, эбитэ, до±оор, µрдµбµнэн хаастар
халыкыныґан кэллилэр! Мин бастаан иґэр
хааґы ортотун туґаайан баран ытан саайдым.
Хааґым тµµтµн да кылаана кыларыйбата.
«Эйиэхэ бу баар!» диэбиттии, кутуругун
тірдµттэн µрµІ туораахтары мµччµрµтэ тутта.
Мин онно оскуола±а µірэппит Кµн Дьирибинэ «Тураахтаах ба±атын» санаан ыллым. Ити
хаас, ба±а курдук, миигин «даллаІныырын
аанньа далай акаары, кібµіхтµµрµн аанньа
кµіх киґиргэс» диэн µіхтэ ээ диэн абатыйдым. Харахпыттан уу-хаар бастым.
Сотору таайым биир хаас тутуурдаах
тиийэн кэллэ.
— Хайа, до±оор, итиччэ µлµгэр, хал±ан
са±а хааґы хайдах сыыстыІ? — дии-дии,
кµллэ-µірдэ. — Хайдах кыІаабыккыный?
— Ортотун туґаайбытым.
— Туй-сиэ, мин буруйдаах эбиппин.
— Хайдах? — мин олус соґуйдум.
— Кітін иґэр куґу да, хааґы да тібітµн
кірін кµірэтэр куолу. Оччо±о сулбу тµспэт.
Ону эрдэ сэрэппэтэхпин.
Мин ійдіібітµм.
— Тугу?
— Хаґан доруобунньук тиийиэр диэри
кітір куота тµґэн хаалар.
— Ээ...
Айар µлэ±э эмиэ оннук. Тµµн эбэтэр
айаннаан истэххинэ киирбит поэтическай
санаа±ын, болокунуоккар бэлиэтэммэккэ,
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куоттаран кэбистэххинэ умна±ын эбэтэр
сыппахтык ійдінір... Кэлин, булт ити
муудараґын ійдііммµн, сиэппэр дьо±ус болокунуоттаах уонна авторучкалаах сылдьар
буолбутум...
Тµµнµн МаІан Атыырга хоннубут. Мин
биир эрэ куґу дэІнээтим. Таайым уонча
куґу, биир хааґы... Ол са±анаа±ы бултаабыппын ійдііммµн, билигин маннык хоґоону
суруйдум. Эмиэ таайым сабыдыала буолла±а
дии.
Ол куоттарбыт кустарым —
Суруйбатах хоґооннорум.
Арай чараІ хатыІнара —
Ааспатах иэйиилэрим.
Кµндµ Суола µрэхпэр
КіІµл тыына иІэн сылдьар.
Уйадыйбыт сµрэхпэр
Уґуктубут тыал сайар.
Ытыллыбыт кус буолан,
КіІµл санаам, ілµмэ,
Сµгµрµйэр µтµі Суолам
Сµµрµгµттэн сµтµмэ!
МаІан Атыыр бырааны
Дабайардыы сананыым.
Кини кэтэх ойуур тыатын
КистэлэІин арыйыым.
Суола! Мин оло±ум
Эйиэхэ олус майгынныыр.
Уолан хаалар соро±ор,
Арыт кэІээн халаанныыр.
Ол эрээри, кыра Суолам,
Эн дьыл±а±ын мыыммаппын.
МэІэ дьонун сайдар суола
Бµтэйбэтин саната±ын.
Уонна улуу Јлµінэ±э
Уутун эпсэр буолаІІын,
Ґчµгэйгэ, кэрэ±э
Ґлµґµтэн ыІыра±ын.
Мин да±аны эйигиннии
Дьыл±аламмыт эбиппин.
Духуобунас эйгэтин
Сµµрµгэр таммах эпсэбин

Кўрўлгэн - 2010-4

аман £с

Таайым бултуурга хайдах
µірэппитэй?

***
ЭлэґиІІэ сааґаан олоробут. Биир
сарсыарда Тµптµйэ диэн дьо±ус алааска
со±ото±ун кустуу бардым. Таайым аах
биґигиттэн хас да биэрэстэлээх сиргэ,
бэйэлэрин алаастарыгар Хонсуоччуга олороллор.
Тµптµйэ±э тиийбитим, муус µрдµгэр,
хаар уутугар µс кус уста сылдьар.
Ытаммын µстэн биири хааллардым.
Тыал суох. Ура±ас мас тиийбэт сирэ. Омун
муІутаан, ыллым да, этэрбэспин уста
биэрээт, муустаах ууга кэґэн батыччахтаан
киирдим. Куспун ыллым...
Сарсыныгар икки тобугум уот салыырыныы ыарыйдылар. Атахпар уйуттубат
буоллум. Дьонум олус долгуйдулар. Эґэм
Ба±атай ийэбэр сµбэлээтэ:
— Дьиэ иґинээ±и омуґахтан буор
хаґан таґааран, тиэстэлии мэґийэн баран,
тэрэбиискэ таІаска суулаа, ону уокка сылыт уонна тобуктарыгар баай, — диэтэ.
Ийэм сібµлэстэ.
Ол кµн Бµітµккэ тиийэн кэллэ. Хайдах кустаабыппын ыйыталаста. Уонна буор
муоста±а кулаачыктанан сытар ыппын
ыйда:
— Оттон, бу айах ада±атын ууттан
бэлэм куґу таґаарарга µірэтиэххэ, муІ
сатаатар, босхо аґыырын онон булуннун!
— дии-дии кµллэ.
— Хайдах µірэтэбин? — диибин мин.
— Ууттан куттанар ээ.
— Моонньун быатын ура±ас маска
баайан бараІІын, кµµскµнэн ууга ас. Онон
бµтэр.
Ийэм дьээбэрдэ:
— Эрэйдээ±и! КыґалаІ µлэни толорор
курдук буолсу дии.
Таайым дьор±ойо со±ус саІарда:
— Ыт дуу, о±о дуу?!
Кини ити кµн, кустуур ньымалартан
кэпсээн баран, дьиэлээбитэ.
Куґу ууттан ытынан таґаартарар
туґунан сµбэни мин сµµс бырыґыан толорбутум. Ытым улгумнук µірэммитэ.
Экзаменын биэскэ туттарбыт о±о курдук.
Онтон ылата мин ууну кэспэт хаалтыстаах
хамыґаар буолбутум.

— Куотан эрэр куоба±ы тутум курдук
µрдµнэн туґаайан ытар ордук. Оччо±о супту
тµспэт. Кµрэххэ утары сµµрэн иґэр куоба±ы
эмиэ тутум курдук аннынан кыІаан ытыл
лыахтаах... Сохсо кылыытын икки гынар
ордук: илин, кэлин. Туґа±ы хаары алдьаппакка эрэ иитиллиэхтээх. Айанан бултуур сэрэхтээх. Тыанан быґа сылдьар, хаґан аґыыр
сылгы таптарыан сіп... Улары, бочугураґы
хатыІ туораа±ынан мэІиэлээн бултуугун.
Муус устар са±ана хатыІІа олорбут куртуйахха, уларга тµбэстэххинэ, тозовканан
анныларыттан са±алаан ытар ордук... Саа±а
уоґугар харан хаалбыт ботуруону халлааІІа
эґэн эрэ баран чуумпурдаан ылыллыахтаах.
Сааттан иитиилээх ботуруону ыла сатыыр
олус сэрэхтээх. Былыр, мин о±о эрдэхпинэ,
биир киґи иитиилээх ботуруону хасыґа
олордо±уна, онто эстэн, сыІаа±ын уІуо±ун
дэІнээн турар.
— Оттон то±о халлааІІа эґэн баран
ылбата±а буолуой?.. — мин быґа тµґэн
ыйытабын.
— Эрэйдээх доруобунньугун, буора±ын
харыстаата±а дии. Ол са±ана саа сэбэ олус
кэмчи этэ...
Балыктыырга эмиэ мындыр ньымалары билиґиннэрбитэ. Кини хаґан
ба±арар, кэпсии-кэпсии, кірдірір µгэстээ±э.
БилиІІи ійдібµлµнэн эттэххэ, кэпсиирэ —
теория, кірдірірі — практика курдуктара.
Ол аата, «теория без практики — мертва,
практика без теории — слепа» диэн Сталин
эппитин таайым эрдэттэн, олох оскуолатыттан, билэн сылдьыбыт эбит. Таарычча
ойо±ос киллэґиккэ, поэзия тылынан эттэххэ,
лирическэй тіхтµрµйµµтэ оІоруум. Сталин
ити этиитин античнай білµґµіктэр былыр
µйэ±э эппиттэр эбит. Ленин «Искусство
принадлежит народу!» диэнэ эмиэ. Бэл,
Карл Маркс «Мне не чуждо все человечес
кое» диэнэ эмиэ былыргы білµґµіктэртэн
тиийэн кэлбит. Јйдііхтірµ сібµнэн аа±ан
хатылаатахтара дии. «Жизнь развивается по
спирали» диэбит курдук.
Айар µлэ±э хатылааґын эмиэ баар.
Холобура, поэзия±а. Мин курдуктар, аанньа
аахпатах сыанаґыттар, билиІІи хоґооннору
аа±а-аа±а: «Оо, барахсаттар, адьас саІаны,
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урут этиллэ илик сонуну булан арыйбыттар!»
— диибит... Чэ, буоллун! Хайыахпытый? Киґи
киґиттэн тірµµр... Ол эрээри, олоІхобут курдук уратылаахтык, эІсиилээхтик, уу сахалыы
суруйарбыт буоллар диэн санаа±а эргиллэн
эрэбин — бэртээхэй бэйиэт, улахан учуонай,
кэрэ киґи Ксенофонт Уткин-Нµґµлгэн:
«Саха литературата аан дойдуга Ойуунускай
«Ньургун Боотурунан» эрэ биллэр кыахтаах...» — диэбитин курдук.
Ол эрээри, аан дойду литературатын
µірэтэрбит булгуччулаах. Онно М. Горькай
сµбэтин салалта оІостуохтаахпыт. Кини:
«Учитесь у всех, не подражайте никому!» —
диэбитин.
***
Олох (чопчу кырдьа±ас дьон) муудараґа
итинник ээ. Ґчµгэйдик ырытан ійдіітіххµнэ,
эІин эгэлгэ санаалары кібµтэр. Олох туґунан
ійдібµлгµн (мировоззрение±ын) кэІэтэр,
дириІэтэр.
Бултааґын туґунан таайым кэпсээбитэ
мин айар µлэбэр сабыдыаллаабытын холобурдуум:
Хоґоон суруйар эмиэ
Балыктыырга маарынныыр.
Ийэ тылбыт — дириІ, киэІ
Бай±ал кµілгэ майгылыыр.
Кіннірµ тыллар — мундулар,
Бэргэннэр — толуу соболор
Буоланнар, илим санаабар
ИІээІнииллэр, соро±ор.
Иэйиим киирбит чаастара —
КµІІэ оонньуур долгуннар.
Кµіл кытыылаабыт балыктара
Илиммэр, дьэ, кэтиллэллэр.
СаІа эрдиим салбахтара —
МаІан хопто кынаттара —
Мин илиибэр элэІниирэ
Чэпчэкитиэн! Уруй! Ураа!

Сиэр-майгы — ій-санаа
сиэркилэтэ
Ол аата, ійµІ-санааІ хайда±ый
да, сиэриІ-майгыІ эмиэ оннук. Білі
ґµіпµйэлээн эттэххэ, «сознание (мышление)
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— первично, чувство (эмоция) — вторично». ЈйµІ тугу сібµлээбэтэ±ин кыыґыран
кірдірі±µн, тугу сібµлээбитин µірэн
биллэрэ±ин...
Суруйааччыларга сыґыаннаан этэбин.
ДьиІнээх философия±а «материя — первична, сознание — вторично» буолла±а дии.
Бу муудараґы миэхэ таайым бастаан
ійдіппµтэ. Холобурдары а±алтыым.
Биирдэ ыйыппыта:
— Суруйааччылар наґаа айдаарсаллар
дииллэр. Ол кырдьык дуо?
— Кырдьык.
— Тірµітэ? Бэрт былдьаґа±ыт дуу,
тугуй?
— Араас...
— ОІорон кіріргµт µксэ бэрт буолуо?
— Ээ, фантазия диэн суолта±а этэ±ин
дуо?
— Ону-ону... Омуннаах дьон буолуох
тааххыт. Эґиги санаа±ытыгар оо±уй, улаатан,
о±ус буолан кістірі буолуо?
— Оннук баар. Ордук бэйиэттэргэ. Биир
эмэ хоґооммутун сирдэхтэринэ, ити киґи,
арааґа, миигин бэйиэт быґыытынан билиммэт диэн тµмµк оІоро охсобут.
— Ґлµгэр эбит. Ол аата, санаа±ытын
ійгµтµнэн салайбат дьон буоллаххыт.
— Кіннірµ да дьон, µксµлэрэ, оннуктар
буолбат дуо?
— Хадаар, этиґиик майгылаах дьон
оннуктар...
Дьэ, итинтэн сылтаан, мин сиэр-майгы
тиэмэтигэр ірµµ сэлэґэр буолбутум.
Быґалыыбын. Кини эппиттэриттэн
кэрчиктэри а±алтыыбын.
— Улахамсык, бэрдимсик, бэйэмсэх
киґи, µксµгэр µрдµк хаан баттааґыннаах
буолар. Бииринэн, бэйэтин атыттартан ордук ійдіі±µнэн аа±ынан, кыра да сэмэттэн
кыйаханар, кыйыттар. Иккиґинэн, утарсар
дьонун кытта істіґір, холуннарыынан хардарсар. Тµмµгэр, бэйэтэ сµрэ±эр, ньиэрбэтигэр баас ылар, атыттар доруобуйаларын
эмиэ алларытар...
Кэпсэтэ олорон, тыл кыбыттым.
— Дэлби эккирэтэннэр, айымньыларбын була сатаан сирэннэр, санаам наґаа
тµстэ...— диэтим.
— Тургутуулаахтык ійдіі ээ. Талааны
сирэн — кі±µрэппэттэр, хай±аан — эппэттэр.
Кыа±ыІ тіґі тиийэринэн суруйа сырыт ээ...
хардарсаІІын кµІІµн-дьылгын бараама.
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— Хайдах?
— Оттон сµіґµ курдук...
Ити кір-оонньуу курдук кэпсэппитин
билигин эргитэ санаан кірдµм. Биґигини,
урукку «ыстаарай дьокууттары», аныгы «нуобай дьокууттар» сир ортотугар хааллардылар.
ДьиІнээх тапталы та±ылы тар±атыыга (сиэкискэ) кубулуттулар. Уонна ону муІутуур
дьолунан аахтылар. Оччо±о цитаталыыбын.
«Если бы счастье заключалось только
в телесных удовольствиях, мы бы называли
счастливыми быков». (Геракл, конец IV—начало
V вв. до н.э., древнегреческий философ)

— Мин мунньахтарга да, ыстатыйа
суруйан да, кинилэри кириитикэлии иликпин.
— Эйигиттэн туох итэ±эґи кірдµµл
лэрий?
— Сэбиэскэй оло±у сирэ±ин, антисоветискын дииллэр.
— Айабыын! Бэлиитикэнэн киирэллэр
эбит дии. Оннук ньыманы хобуоччулар отут
а±ыс сыллардаа±ы дьакыйыы са±ана олус
кµµскэ туттубуттара. Сэрэнииґиккин. Кытаатан, утарсыма. Ньимийэн биэр. Бэйэлэрин
наґаа бэртэринэн аа±ынар дьону хайдах да
кіннірµіІ суо±а. Хаайтараары гыналлара
буолуо?!
Ол дьоннор хайдахтарын цитататтан
буллум.
«Удивительно свойство самоуверенности.
Какие бы ни были способности человека: ума,
учёности, всяких дарований, сердца даже, —
если человек самоуверен, все эти качества
становятся недостатками». (Лев Толстой,
граф, писатель и публицист)

***
— Кырдьа±ас дьону мэлдьи ытыктыыр
буол, кинилэр тугу этэллэрин бол±омтолоохтук
ырытан кірір буол. Кинилэр сµбэлэригэр
тирэ±ирдэххинэ, хайа ба±арар алдьархайы
тулуйуоІ, этэІІэ ордон аґарыаІ... — диирэ
таайым.
Сі±ібµн! Олох-дьаґах таайбын білµґµік
оІорбут эбит. Цитаталыыбын.
«Тот, кто, обращаясь к старому, способен открывать новое, достоин быть учителем». (Конфуций, около 551—479 гг., древнекитайский мыслитель)
«Дело умных — предвидеть беду, пока не
пришла; дело храбрых — управляться с бедой,
когда она пришла». (Питтак, около 570 г. до
н.э., один из семи мудрецов Древней Греции)
«Премудрость возвышает сынов своих и
поддерживает ищущих её; любящий её любит
жизнь; у ищущих её с раннего утра исполняются радости». (Библейский афоризм)

Таайым таптал туґунан
ійдібµлэ
Биирдэ, кµлэ-кµлэ ыйытта:
— Бэйиэттэр диэн дьоннор, кыыґыдьахтары элбэ±и таптыыгыт быґыылаах
ээ? Хоґоонноргут ахсын саІаттан саІаны
хоґуйбут буола±ыт?
Мин бастаан дьээбэрдим:
— Сонун аата сонун. Бииртэн атын
туспа минньигэстээх буолан иґэр.
— Пахай! Устунан солуой буолан хаалбаккыт дуо?
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Иван ГОРНАЙ

Иван Николаевич ЕгоровИван Горнай — СЈ суруйааччыларын сойууґун чилиэнэ, поэт,
СЈ култууратын µтµілээх
µлэґитэ.
Горнай улууґун Ньур
ба±ачаан нэґилиэгиттэн ті
рµттээх. Оскуола±а 1943
сыллаахха киирбитэ да, алын
сµґµі±µ бµтэриитигэр кыа
йан кірбіт буолан, биэс сыл
устата дьиэтигэр олорорго
кµґэллибитэ. Дьыл±ата таайан,
1952 сыллаахха, букатын ал±ас
кэриэтэ, балай о±олор МэІэ
ХаІаластаа±ы оскуолаларыгар
киирэн хаалбыта. Ол кэннэ
1959 сыллаахха Бэрдьигэстээх
орто оскуолатын кыґыл кімµс
мэтээлинэн бµтэрбитэ.
Салгыы Герцен аатынан
Ленинградтаа±ы институту
ситиґиилээхтик бµтэрэн, математик уонна тифлопедагог
идэтин ылбыта. Онтон балай о±олор іріспµµбµлµкэтээ±и
оскуолаларыгар айымньылаахтык µлэлээбитэ.
Бастакы айымньыта 1986
сыллаахха «Хотугу Сулус» сурунаалга бэчээттэммитэ. Билигин
хас да хоґоон хомуурунньугун
ааптара.

К£С ЫАЛ — К£С СИР
1
Былыргы µйэлэр былдьа´ыктаах мындааларыгар, урукку µйэлэр охсу´уулаах уор±аларыгар
би´иги т³рµттэрбит-уустарбыт т³р³³бµт-µ³скээбит
т³рµт сирдэриттэн µтµрµллэн куурбут-хаппыт кумах
куйаардарынан, илгэлээх-быйа²наах итии истиэптэринэн кµннэр-дьыллар усталарыгар к³´³н-к³´³н,
сыллар-хонуктар усталарыгар сы±арыйан-сы±арыйан
µс µ³стээх £лµ³нэ ³рµ´µ µ³´эттэн та²нары устан
кэлэннэр, холорук тыалга хо²ку´а хамсыыр хойуу
оттоох-мастаах хотугу дойдуну буллахтара. Онтон
аны бу му²ура-у´уга к³стµбэт муус-хаар дойдунан
уонунан-сµµ´µнэн сыллар усталарыгар аата-ахсаана
суох к³´³³н-к³´³н, т³´³л³³х ба±арар т³тт³рµ-таары
саамыла´аан-саамыла´ан бараннар, ки´и-сµ³´µ
тохтуох айылаах сирдэригэр барытыгар олохсуйан
ураа²хай саха диэн омук уу´аан тар±анна±а, µс саха
диэн омук µ³скээн тэнийдэ±э.
Былыргы курдук киэ² нэлэмэн истиэптэринэн да буоллун, билиІІи курдук от µрэхтэринэн,
у´ун систэринэн да буоллун, о±олорун-урууларын
тиэйбитинэн, сµ³´µлэрин-астарын сиэппитинэн,
онноо±ор у´ун кµн да±аны айаннааннар, к³с ыаллар
улаханнык сир ³пп³тт³р³. Кµн аайы барар ол сирдэрин ыраа±а мэлдьи кэриэтэ биир тэ² буолара, ол
и´ин да±аны ол сири сахалар к³с сир диэн ааттаатахтара уонна суоллара у´унун-кылга´ын, сирдэрэ
ыраа±ын-чуга´ын онтон ыла к³´µнэн кээмэйдиир
буоллахтара.
Биир к³с сир диэн уон биэрэстэ эбэтэр уон
килэмиэтир кэри²э сир ааттанар. Аныгы дьон
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куораттан мин т³р³³бµт дойдум диэки тµ³рт
уонча к³´µ тµ´µнэн кэби´иэ±и²: Дьокуускай
— Хатыр±аннаах — Кэ²кэмэ — Харыйалаах
— Ма²ырас — Чиирийэ — Мархааны эбэтэр
£л³²н³³х — Бэрдьигэстээх — Чычаас —
£рт — Са´ыл Быталаах — Сиинэ — Тыымпынай эбэтэр К³д³й — Кэйбэлэ — Чына...
Хо´оо²²о курдук хо´ула´ан тµ´эннэр,
дьµ´µйµµгэ курдук дьµ³рэлэ´эн тµ´эннэр,
бары да±аны мааны ааттаах дойдулар эбит
буолбаат! Бэйэтин сирин-дойдутун, бэйэтин
суолун-ии´ин ту´унан бу маннык кэрискэни
ханнык ба±арар саха ки´итэ о²оруо эбитэ
буолуо.
Ити барыта би´иги ³бµгэлэрбит а±а
уу´ун и´инэн да, та´ынан да тµбэ´иэх сиргэ олохсуйбат эбиттэрин, хата, т³тт³рµтµн
сири-уоту булдунан-алдынан, отунанма´ынан к³р³н, ханнык эрэ бы´ыллыбатах
быраабыланан, суруллубатах сокуонунан
салайтаран олохторун тэриммит эбиттэрин олус µчµгэйдик туо´улуур. Аныаха
диэри таай ыллыбатах таабырын буола
сылдьар ха´ан эрэ хантан эрэ кэлбит
а±ыйах ахсааннаах омук соро±ор кы´ал±а
кы´арыйан, соро±ор ба±ата батарбакка бу
µлµгэрдээх киэ²-куо², тымныы-тыйыс
дойдуну ба´ыттан ата±ар диэри бала±аттары
тутаттаан ба´ылаабыт, устатыттан туоратыгар диэри отуулары, ура´алары туруортаан
олохсуйбут, били²²и ки´и с³±³н-махтайан
эрэ кэби´эр, биир сµрµн кистэлэ²э итиннэ
сытар буолуохтаах.
Хайда±ын да и´ин, µс саха ³бµгэлэрэ,
ураа²хай саха удьуордара му²у-сору муннуларынан тыыран, эрэйи-буруйу э²ээрдэринэн
тэлэн, му²ура-у´уга биллибэт муус-хаар
дойдуну Саха сирэ диэн саас-µйэ тухары
ааттаттахтара. Оттон бµгµн ол улууканнаах
кыайыы у±араабат кµµ´э би´игини улахан
дьыалаларга к³±µлµµр. Ол кэнниттэн би´иги
да±аны, ама, бу µлµгэрдээх киэ²и-куо²у, бу
µлµгэрдээх баайы-дуолу к³р³н туран, сахалар
ахсааммыт, саатар, м³лµйµ³н буоллар диэн
бµччµм санаабытын эппэппит кэлиэ этэ дуо!
Ону ха´ан эрэ олоххо киллэрэр ту´уттан чугас
суоллары тобула, эрэбил суоллары этэ сатаан,
элбэх ойохтонууттан сиэмэлиир ньыманан
элбээ´и²²э тиийэ кулгаахтаах истибэтэх
куолуларын тµ´эрии, харахтаах к³рб³т³х хартыыналарын ойуулаа´ын би´иэхэ, буоларын
курдук, бэрт элбэх бы´ыылаах.
Оттон сахалар бастаан са±алаабыт суол

µгэс курдук сири к³´µнэн буолбакка, килэмиэтиринэн кээмэйдииллэрин ордороллор.
Билигин арай атынан, о±у´унан айанныыр,
табанан, ытынан сылдьар ыраах тыа дьоно
эрэ ³сс³ да±аны сирдэрин-уоттарын к³´µнэн
кээмэйдээн кµннэрин-дьылларын с³пк³
аа±ынан µлэлэрин-хамнастарын кэмигэр
µмµрµтэн эрдэхтэрэ.
Оттон былыргы сахаларга олохторундьа´ахтарын о²остоллоругар к³с сир диэн
биир сµрµн ³йд³бµл буолбут буолуохтаах, ол
курдук бэйэ-бэйэлэриттэн биирдии к³ст³³х
сиргэ эбэтэр бииргэ т³р³³бµттэр, эбэтэр
бэрт чугас аймахтар олохсуйаллара. Кинилэр хардары-таары к³м³л³сµ´э туралларыгар, т³тт³рµ-таары к³сµ´э сылдьалларыгар
маннык тэринии ордук табыгастаа±а. Хас
биирдии ыал бас билиитигэр: оттууругармастыырыгар, туулууругар-ту´ахтыырыгар
к³с а²аарын и´инэн эргийэ сылдьар сир
к³рµллэр курдуга, ол да буоллар, билигин
онно-манна ордон хаалбыт биирдиилээн
³т³хт³рµнэн сылыктаатахха, бука, сотору
бур-бур буруо тахсара элбиирэ эбитэ буолуо:
уолаттар улаатан, ыраах-чугас ыаллар кыргыттарын сµгµннэрэн а±алтыыллара уонна
бастаан утаа т³р³ппµттэрин тула тµ³лбэлээн
олорон т³р³³н-уу´аан бараллара.
Ол эрээри тэлгэ´э±иттэн тэйбэккэ±ин
эрэ, ыыргыттан ырааппакка±ын эрэ саха омук
буолан сайдары² саарба±а, ураа²хай омук
буолан уу´ууру² уустуга, ол и´ин да±аны
буолла±а буолуо, кы´ы²²ы, сайы²²ы,
аттаах-сатыы сылдьар айан суоллара ол ыаллары барыларын утуу-субуу о±уруо курдук
ти´итэлээн аа´аллара. Оттон ыаллар икки
ардылара сµнньµнэн µстµµ к³с кэри²э буолара, ол барыта айанньыт хонук сирин холкутук буларыгар аналлаа±а. Соро±ор ыаллар
икки ардылара биэстии к³ск³ тиийэрэ, ону
кµнµ кµннµктээн айанныыр кµннµк сир диэн
ааттыыллара. Бу сирдэр, µгэс курдук, атынатын а±а уустарын бас билиилэрэ этилэр
уонна бары ³ттµгэр балтараалыы к³с сиринэн
тайаан сыталлара. Онон сахаларга, араа´а, µс
к³с эмиэ сири баайынан к³р³н с³пт³³хтµк
тыырсан а±а уустарынан дэлэгэйдик олорорго биир сµрµн кээмэйинэн буолбут эбит.
Билигин да±аны былыргы суоллары
бата айанныыр ки´и икки ардылара µстµµ
к³с кэри²э ыраахтаах ³рд³³±µ ³т³хт³рµ дуу,
бµгµ²²µ б³´µ³лэктэри дуу хайаан да±аны
аа´ыталыах этэ. Холобура диэн, Дьокуускай
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оло²холорун эрэ тылларыгар ордорон
сылдьаллар эбит. То±о эрэ сорохтор итини
билигин т³рµт омуктар буоларбытын балыйсыахтара диэн сэрэхэдийэн дуу, хайдах дуу,
олох да±аны ылынымаары гынар тµбэлтэлэрэ
эмиэ баар суол. Т³´³ да тылларын ба´а мэлдьи Одун хаан о²о´уутунан, Чы²ыс хаан
ыйаа±ынан диэн буоллар, ураа²хай сахалар,
дьи² и´игэр киирдэххэ, ол уордаах хааннартан тыыннарын тэскилэтэн, бу манна кэлэн
олохсуйбуттара ты´ыынча сыл кэри²э буолла. Ол тухары би´иги, ама, хайаан аныаха
диэри к³с омуктар аатыра сылдьыахпытый?!.
Тµ³рт-биэс эрэ сµµс сыллаа±ыта акыйаан
у²уор баран олохсуйбут били²²и эмиэрикэлэр, онуоха холоотоххо, олох да±аны
о±очоостор буоллахтара дии.
Онон бу му²ура суох баайдаах-дуоллаах,
му²наах-сордоох муус-хаар дойду µс саха
³бµгэ са±аттан ³йµн-санаатын ууран,
сµрэ±инэн-быарынан с³бµлээн, илиитинэната±ынан туппут иэримэ дьиэтэ, т³р³³бµтµ³скээбит т³рµт сирэ буолар. Олох кырдьыга
оннук, история чахчыта итинник.

ларынан баран испиттэрэ эбитэ буоллар,
у²уора-ма²аара биллибэт улуу дойдуларын
улахан а²аарын тилийэ уурталаан кэбиспит
курдук µстµµ к³с ³рµттээх, ол аата то±устуу
кыбадыраат к³с, эбэтэр то±устуу сµµс кыбадыраат килэмиэтир иэннээх, бэйэ-бэйэлэрин
кытары биир кэлим силли´э сытар икки
ты´ыынча кэри²э кыбадыраат сирдэр муннуктарын аайы мунньустан, т³б³л³рµн аайы
тµмсэн µс ты´ыынча кэри²э а±а уустара
тµ³лбэлээн олоруохтаахтар эбит. Оннук
олорон, кинилэр ахсааннара м³лµйµ³²²э
тиийэрин ту´угар хас биирдии а±а уу´угар
эбэтэр хас биирдии тµ³лбэ±э тµірт сµµсчэ
ки´и олороро наада буолуох этэ. Итиччэ
элбэхтии ки´илээх итиччэ элбэх тµ³лбэ
баар буолара диэн эттэххэ эрэ д³біІ. Онон
бу а±ыйах со±устук аа±ан, судургу со±устук
суоттаан булбут сыыппараларбыт ки´и
³йµгэр хайдах да±аны батан киирбэт уонна
дьи²нээх олоххо урут да, билигин да эмиэ
хайдах да±аны кыайан туолар кыа±а суох
сыыппаралар буолан та±ыстылар. Оннук
да буолан, бытар±ан тымныыга, будул±ан
буур±а±а бытанан олорбут саха омугун ахсаана сµµ´µнэн сыллар усталарыгар сµµс
т³гµл уларыйан ааспыт µйэ са±аланыытыгар
икки сµµс эрэ ты´ыынча ки´иэхэ тиийдэ±э
диирбит дуу, икки сµµс эрэ ты´ыынча ки´и
хаалла±а диирбит дуу? Арай манна араас
кэмнэргэ, кырдьык да±аны, б³д³², кыра
б³л³хт³рµнэн м³лµйµ³нµнэн ки´и кэлэн
баран, Таймыыр, Охотскай, Красноярскай
э²ин курдук сирдэринэн тар±анаан-тар±анан
а±ыйаан хаалбыт эбит буоллуннар, оччо±о
хайда±ый? Хайда±ын да и´ин, ол кинилэр
а²аардас сити эрэ да сити´иилэрэ, хотунусо±урууну холбоон, илини-ар±ааны силбээн,
тымныы дойдуну тыыннарынан сылытан
хотон-кыайан кэлбит холооно суох хорсун
бы´ыылара, туундара, тай±а диэн тохтоончугуйан турбатах туохха да тэ²нэммэт
дьулуурдара, уос номо±о буолан, ураа²хай
сахаларга уруйдана туруохтара, ³с хо´ооно
буолан µс саха±а ³йд³н³ сылдьыахтара.
Би´иги т³рµттэрбит к³ст³³х сиртэн
са±алаан, кµннµктээх сирдэри туораталаан
кµн анныгар к³´³³н-к³´³н, Муустаах бай±ал
тµгэ±иттэн кэлэн биирдэ и²нибиттэр уонна
у´ун кэмнэргэ уларыйаан-уларыйан ойууртыа о±олоро буолан хааланнар, со±уруу
дойдуттан суоллаахтарын, тµµр омуктан
т³рµттээхтэрин µ´µйээннэригэр эрэ ³йд³³н,

2
Биллэрин курдук, Саха сирин а±ыйах
ахсааннаах норуоттарын олохторун укулаатын улуу £кт³³п ³р³б³лµµссµйэтэ тосту
уларыппыта. Са²а оло±у саха µлэ´итхамнасчыт дьоно µ³рµµнэн ылыммыта уонна
бу сырыыга ба±ас букатын сыыстарбата±а.
Сэбиэскэй былаас б³´µ³лэктээ´ин бэлиитикэтин кµµскэ ыытан, урут онно-манна
бытанан олорбут норуоттары бииргэ тµмэн
сырдыкка, култуура±а, µ³рэххэ сы´ыаран
барбыта. Сахалар сомо±оло´он, бэйэлэрин
биир омук, бэл диэтэр, биир дойду курдук
аан бастаан µчµгэйдик онно билиммиттэрэ.
Кинилэр улам-улам б³д³²сµйэн, сµµ´µнэн
б³´µ³лэктээх, уонунан сэлиэнньэлээх,
улахан-кыра куораттардаах буолбуттара. Ол
барыта дьону олохтоох сирдэриттэн улаханнык уларытыыта-тэлэритиитэ, т³р³³бµтµ³скээбит тµ³лбэлэриттэн ханнык эрэ ыраах
сирдэргэ кµµс ³ттµнэн к³´³рµµтэ суох ыытыллыбыт буолан, сµрдээх диэн сити´иилээхтик
барбыта. Би´иги µ³рэхтэнэн-сайдыыланан,
билиилэнэн-к³рµµлэнэн аан дойду цивилизациятын аанын арыйан, аан дойду оло±ор
кыахпыт-кµµспµт баарынан кыра-кыралаан
кытты´ан киирэн барбыппыт.
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Бу маннык µµнµµ-сайдыы кэмигэр сахалар ахсааммыт, саатар, биир м³лµйµ³²²э
тиийэрэ буоллар диэн санаа µµйэ-хаайа тутара ³сс³ кµµ´µрбµтэ. Ол туоларын туґугар
билигин баар тµ³рт сµµсчэкэ б³´µ³лэккэ,
дэриэбинэ±э хас биирдиилэригэр ортотунан
биирдии ты´ыынча, отут биэс сэлиэнньэ±э
уоннуу ты´ыынча кэри²э ки´и баар буо
луохтаах, онтон ордуга улахан-кыра куораттарынан тар±анан олоруохтаах эбит. Бу элбэх
са²а б³´µ³лэктэри уонна са²а куораттары
тутуута суох эмиэ хайдах да±аны кыаллыбат
суол, ол курдук билигин баар нэ´илиэнньэ
икки т³гµл улаатыан наада, оттон билигин
баар б³´µ³лэктэр уонна сэлиэнньэлэр оччо
ки´ини батарар да, уйар да кыахтара суох.
Биллэн турар, бу барыта бы´а холуйан,
³скµ³рµтµн диэн этиллэр, ол эрээри бу ха
йысханан си´илии толкуйдаан ситэри барар
ки´и, ба±ар, туолбаты да±аны толорор суоллары тобулуох этэ, холобура, ити µ³´э ахтыллыбыт омукпут ахсаана хайдах элбиирин
уустук суоллара да буоллун. Би´иги иннибитигэр билигин биир халба²наабат сыал-сорук
турар: сахалар бэйэлэрин кµµстэринэнуохтарынан хайаан да±аны, саатар, биир са²а
куораты тутуохтаа±ар, оччо±о эрэ кинилэр
бэйэлэрэ дойдулаах буолуохтара, оччо±о эрэ
кинилэр баайдарын-дуолларын бас билиэхтэрэ, оччо±о эрэ кинилэр ахсааннара элбиэ±э,
тыллара-³ст³р³ тыыннаах хаалыа±а уонна
³сс³ бараммат ба±алара туолан, аатырансуолуран аан дойдуга да±аны биллиэхтэрин
с³п.
Куорат диэн тугуй? Былыргы µйэлэр
историяларын ылан к³р³р буоллахха, куорат
диэн госудаарыстыба. Холобура, Афины,
Рим, Карфаген, Киев, Новгород э²ин курдук
госудаарыстыба-куораттары ааттаталыахха
с³п. Куорат диэн ³сс³ символ, бэйэни норуот
бы´ыытынан билинии уонна ону атыттарга
билиннэрии символа, атыннык эттэххэ, эн
бэйэ² туппут куораттааххын, ол аата эн
кµµстээххин-уохтааххын диэн буолар.
Мин «Сайдыа±ы ба±арар буоллахха»
диэн 1999 сыллаахха «Чолбон» сурунаал 7-с
нµ³мэригэр бэчээттэммит поэмабар саха
омугар са²а куорат суолтатын ту´унан маннык суруйбут эбиппин:

Ааспыт µйэ сµµрбэ´ис, отутус сыллара саха±а ахсаан ³ттµнэн элбииригэр,
бары ³ттµнэн барытынан сайдарыгар биир
саамай та´аарыылаах сыллар этилэр. Дэлэ±э
да±аны А±а дойду Улуу сэриитигэр биир
кыра омуктан тµ³рт уонча ты´ыынча ки´и
т³р³³бµт дойдутун к³мµскµµ барыах этэ дуо!
Хомойуох и´ин, ол эдэркээн уолаттарбыт
улахан а²аардара дьиэлэригэр-уоттарыгар
уонна ха´ан да т³ннµбэтэхтэрэ... Ол эрээри кинилэр олохторун толук ууран туран
о²орбут улуу дьыалалара би´иги ³йбµтµгэрсанаабытыгар ³рµµ тыыннаахтар, тыыннаах
да±аны буола туруохтара. Бу саха омуга аан
дойду атааннаах-м³²µ³ннээх оло±ор кыттыытыгар ³й-санаа ³ттµнэн иккис улахан
сµрэхтэниитэ, эт-хаан ³ттµнэн иккис улахан
бу´уута-хатыыта этэ, били айыы бухатыыра µідэн тµгэ±эр тµґэн тахсан эрэ баран,
к³хсµттэн к³нт³ст³³х кµн улуу´ун дьонун
к³мµскµµргэ, ар±а´ыттан тэ´ииннээх айыы
сирин дьонун ара²аччылыырга бэлэм буоларын курдук.
Сэрии кэнниттэн µлэ´ит илии тиийбэт кы´ал±атыттан, 1950 сыллаахха дойду
µрдµнэн барытынан о±о-дьахтар эрэ ордон
хаалбыт холкуостарын б³д³²сµтµµ хампаанньата са±аламмыта. Уруккута иккилии-µстµµ
кыракый холкуостаах нэ´илиэктэр билигин
бэйэлэрэ биир холкуос буолбуттара, онон
кытыы холкуостар сирдэрэ-уоттара эмискэ
ки´илэрэ-сµ³´µлэрэ барыта к³´³н бараннар,
итинтэн ыла иччитэх туран хаалбыттара. Онтон 1955 сыллаахха, биллэн турар, тыа сирин
³сс³ кµµскэ сайыннараары буолла±а буолуо,
аны нэ´илиэктэри холбоо´ун барбыта, ол
тµмµгэр сахалар ³бµгэ са±аттан олорбут µтµ³мааны сирдэрин µс гыммыт иккитин кэри²ин
³р кэмнэргэ сµтэрбиттэрэ, бу би´иги кэлэр
кэскилбитигэр бастакы улахан охсуу этэ. Ол
эрээри, били ку´а±ан да µчµгэйдээх диэбиккэ
дылы, ол со´уччу со±ус ыытыллыбыт иккис
б³д³²сµтµµ да±аны тутатына ба±ас ту´ата
туох да сµр буолан тахсыбыта. Са²а сопхуос
тар тэриллэннэр, дьон-сэргэ хамнастанан,
оло±о-дьа´а±а уруккутаа±ар быдан тупсубута. £й-санаа, µ³рэх, култуура эмиэ быдан
µрдµк та´ым²а тахсыбыттара. Кэлин да±аны
олох син биир, тµ´µµ-тахсыы элбэ±иттэн
тµ²нэстэн хаалбакка, урут ылбыт тэтимин
ы´ыктыбакка иннин диэки эрэллээхтик барбытын курдук баран испит буолан, бачча±а
диэри син этэ²²э тиийэн кэллэ±э дии.

Кµттµ³ннээ±и айбатах омук
К³²µлµн булбута суох курдук.
Э´иги да±аны ол хайаан,
Бэйэ±ит тутан дьэндээриппит
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Биир куората суох эрээригит,
Эмиэ бэйэ±итин албыннаан,
Бэйэбит баспытын бэйэбит
Билиниэх тустаахпыт диэххитий?
Итини барытын ³йд³³²²µт,
Итинник иэскитин т³л³³²²µт
Ма´ынан, таа´ынан эркиннээн,
Барытын бэйэ±ит бэлэмнээн,
Саатар, биир куораты туттаргыт,
Саамай дьи² иччи буолларгыт
Бµгµн да, сарсын да э´иги
Б³±³хтµк сананыах этигит.
Омуккут хас са²а куората —
Ол кини сайдыытын туо´ута,
Олоххо, µ³рэххэ, µлэ±э
Ол кини уйата, тирэ±э.
Сайдыыга аартык суол суо±унан
Сайдыахха с³п араас суолунан,
Ба±ар, эн албы²²а буолунан
Барыа±ы² ал±ас да суолунан.

Бу уонтан тахса сыллаа±ыта этиллибит
санаа, т³´³ да олоххо киирбэтэ±ин и´ин,
ханна эрэ тиит ойуурдар кэтэхтэригэр
сарсыардаа²²ы дьыбары сатарытан тимир
суол ти²инээн и´эринэн ситимнээн, Аллараа Бэстээх э²ин курдук аныгы бырайыактар, би´иги ба±арбыппыт да, ба±арбатахпыт
да иннигэр, мантан антах баар буолаллара
— бµгµ²²µ олохпут мµччµрµйбэт, кµµтµллэр
чахчыта. Онно ыытыллар араас тутууларга
би´иги кыттыыбыт били²²итээ±эр уон т³гµл
ордук буолуохтаах. Хайа, сарсын ол бэйэбит
сирбитигэр турар бэйэбит тутуспут куораппытыгар бэйэбит о±олорбут, сиэттэрбит олоруохтара турда±а дии. Ону та´ынан онно ³сс³
ханнык ба±арар улахан дьыаланы харса суох
са±алыырга уонна ³сс³ улуу да±аны тутуулары
ыытары оттуурбут-мастыырбыт курдук сатыырга уопуттаах маастардартан у´уйуллан,
µ³рэнэн хаалыах этибит буолла±а.
Итиннэ барытыгар би´иги эрэнэр
эрэлбит эдэр дьоммутугар, т³´³ да±аны арытардыгар иитэн-µ³рэтэн, сэмэлээн-хай±аан
ылларбыт, син биир кэлэр олохпут кэскиллээх кµµ´э кинилэр буолаллар. Онон, дьэ,
Москва, Петербург вузтарыгар, Оксфорд,
Сорбонна, Кэмбридж э²ин курдук, онтон да
атын омуктар аатырбыт университеттарыгар,
ааспыт µйэ бµтµµтµттэн са±алаан, т³р³³бµтµ³скээбит норуоттарын оло±ун-дьа´а±ын
³р³ к³т³±³н, µрдµк сайдыылаах о²ороору
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µ³рэммит уонунан ты´ыынча уолаттарбыткыргыттарбыт бэйэбит университеппыт
иитэн та´аартаабыт ыччаттарын кытары
³йд³рµн-сµрэхтэрин ³рµкµтэ оонньотон, бу
бэйэлэрин норуоттарын биир саамай эп
пиэттээх кэмигэр баалларын-суохтарын биллэрэн, талааннарын-дьо±урдарын та´ааран,
билиилэрин-к³рµµлэрин биэрэн омуннаах
идеяларын олоххо киллэрэр, баара±ай тутуулары ба´ылаан-к³´µлээн ыытар балысханнаах кµннэрэ-дьыллара, бада±а, µµннµлэр
курдук.
Быыппастар быччы²наах, бы´ый
атахтаах, дохсун санаалаах туран эрэр дьон
дьоллорун-соргуларын к³рд³³н туундаранан,
тай±анан эргийбэккэлэр, алмаас, к³мµс, ньиэп курдук араас баайдарын хосто´о Алда²²а,
Мииринэйгэ, Таалакаа²²а тиийбэккэлэр,
Сахаларын сиригэр са±аланар бары улахан
бырайыактарга барыларыгар тус бэйэлэрин дьиэлэрин и´игэр туох эрэ дьо´уннаах
о²о´улларын курдук турдулар да баран
кытты´ан испэккэлэр — ол, ама хайаан,
µ³рэхпитигэр с³пт³³х µлэ суох дии-дии, куораттарыгар эрэ хор±ойон, б³´µ³лэктэригэр
эрэ бµгэн сытыахтара эбитэй?!
Бу µлµгэрдээх кµµс-уох, бу µлµгэрдээх
эрчим-тэтим, бу µлµгэрдээх µµнµµ-сайдыы
кµннээ±и тµбµккэ к³мµллэн хаалбакка,
кµн анныгар к³²µллµк к³тт³±µнэ, сахалар да±аны са²а куораттары сандаарыта тутуохтара, оччо±о эрэ кинилэр омук
бы´ыытынан уу´уохтара, оччо±о эрэ кинилэр
саха бы´ыытынан сайдыахтара.
Кырдьыга да±аны олорорго, µлэлииргэ,
айарга-тутарга бары кыах барыта баар
буолла±ына, ахсааммыт да±аны, самыыр тэллэйин курдук, Саха сиригэр бµтµннµµтµгэр
саба µµнэн тахсыах этэ. Итини барытын
эмиэ а±ыйах со±устук аа±ан, судургу со±устук
суоттаан, бы´а холуйан бы´ааран к³рµ³±µ².
Би´иги ахсааммыт билигин тµ³рт сµµс
тµ³рт уонча ты´ыынча ки´и буолла±ына,
сµµрбэтиттэн тµ³рт уонугар диэри саастаах
о±олонор-урууланар кыахтаах ийэлэрбит
ахсааннара алта уонча ты´ыынча±а тиийиэн
с³п эбит. Арай би´иэхэ хас сылын ахсын
алталыы-сэттэлии ты´ыынча о±о т³р³³нµ³скээн т³р³лµйэн и´эр эбит буоллун,
оччо±уна туруоруммут сорукпутун сµµрбэ
биирис µйэ бµтµµтµн диэки сµр холкутук
толорон, м³лµйµ³ннээх да ахсааны мµччµ
тµ´эн, бµтµн Сибиир µрдµнэн б³д³² омук-
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ууларын дэлби сµ´µрдэн дьэбэрэ-бадараан
гынан, ча±ылы´ар сибэккилэринэн саба
µµммµт чараас кырыстаах туундараны
талбыттарынан сылдьан тараах иэннээн
кэби´иэхтэрин с³п. Дьэ, оччо±о дьи²нээхтик
кэлиэ±э а±ыйах ахсааннаах омуктар алдьаныылара диэн, т³рµт омуктар т³ннµµлэрэ
диэн. Онон мин бу сахалар уруккуларынбили²²илэрин ту´унан оччугуй суруйуум
Саха сиригэр олорор бары омуктарга барыларыгар сы´ыаннаах буоларыгар тиийэр.
То±о итинник этэбиний диэтэххэ, бу бµтµн
аан дойду аар айыл±атын биир дьиктилээхэй
муннугун хатыламмат кэрэтин харыстаатахпытына би´иги эрэ харыстыахпыт, уйгулаах,
кэскиллээх оло±ун о²ордохпутуна би´иги
эрэ о²оруохпут. Бу сиргэ т³р³³н-µ³скээн
тµ³рэхтэрин тµ´эрбит, тµµннэри-кµннэри
тµбµгµрэн, к³мµс к³л³´µннэрин то±он
т³лк³л³рµн тµстээбит дьоннор, манна олорбуттара ³рµттэн-³т³рµттэн тутулуга суох,
бука барылара бу сир бэйэлээх бэйэтин
олохтоохторо буолаллар. Би´иги ону ха´ан
да умнуо суохтаахпыт уонна ол улуу ійдібµлµ
о±олорбутугар, сиэттэрбитигэр тиэрдэри,
хо´ооммутугар, ырыабытыгар холбууру ытык
иэспитинэн аа±ыах тустаахпыт.
Бу орто дойду оло±о огдолуйбут, аан дойду оло±о айгыраабыт, ки´и аймах бµтµннµµтэ
кыґар±аІІа ылларбыт кэмигэр, кµ´µ²²µ
хара²а тµµн ханна эрэ умайар со±отох лаампа уотугар µрµмэччи б³±³т³ µ³рµнэн кэлэн,
³л³рµн да кэрэйбэккэ µ³мэхтэ´э к³т³рµн
курдук, ханнык эрэ харса суох дьон хал±а´а
б³л³хт³р³ хара²а, сырдык былдьа´ыытыгар
уоттаах-кµ³стээх улахан мегаполистар тула
бопсуохтарын-хаайсыахтарын иннинэ мус
тубуттара эрэ баар буолар µ´µ. Саха сирин
т³рµт олохтоохторо эмиэ кµ³х алаастарыттан
к³´³н, аар тай±аларыттан ара±ан, хаан уруу
дьоннорун хаалларан, араа´а, олохторугар
биир улахан ал±а´ы о²орон, дьол-соргу
к³рд³´³ диэн ааттаан, долгуйар Дьокуускай
куоракка то±у анньан кэлбиттэрэ. Ол тµмµгэр
т³´³л³³х ыал оло±о аймаммытын, т³´³л³³х
ки´и кута куоппутун, сµрэ сµппµтµн сэрэ
йэн эрэ к³рµ³ххэ с³п. Бу бэйэни бэйэ э´э
сатаа´ынын биир к³стµµтэ буолбата±а буолуо
дуо? ¥µнэр-сайдар µрдµк соруктаах дьоннор
са²а сирдэри булан, са²а куораттары тутаттаан, киин диэки киирбэккэ, тас диэки
тахсыахтаах этилэр буолла±а дии. Араа´а,
ону би´иги ³бµгэлэрбит былыыр µйэ±э

тартан биирдэстэрэ буолуох этибит диэ±и
ба±арыллар. Ол эрээри ити барыта сахалар
са²а сирдэри ба´ылаан ыырдарын кэ²этэр,
са²а куораттары тутаттаан ыалларын элбэтэр эрэ тµбэлтэлэригэр туолуон с³п. Онтон атын буолла±ына, би´иги ахсааммыт
элбиэ±инээ±эр а±ыйыырга барыа±а, ол кэнниттэн улахан омуктарга ба´ыйтаран били,
этэллэрин курдук, алаастарбыт, тыаларбыт
анараа ³ттµлэригэр атаарыллан олорорбут
дуу эбэтэр омук бы´ыытынан олох да±аны
умнуллан хааларбыт дуу оччо-бачча ыраа±а
суох буолуо±а. Ол да и´ин бу икки ³рµттээх
буолан баран, олус диэн суолталаах уонна,
туолбутун-туолбата±ын и´ин, дуу´абыт
мэлдьи дьулу´ар дьыалатын эргиччи бэлэмнээх, итии сµрэхтээх эдэр дьоммут эрэллээх
илиилэригэр ылыахтаахтарын этэ сатаан
эрдэхпит дии. Кинилэр бэйэлэрин истэриттэн ча±ылхай дьоннору та´аартаан, бу
сирдэригэр-уоттарыгар балысхан сайдыытутуу ³т³н киирэр былдьа´ыктаах кэмнэригэр быар куустан баран олорон биэрбэккэ
бы´аарсарын бы´аарсан, туруорсарын ту
руорсан к³²µллэрин, бырааптарын к³мµскµ³х
тустаахтар уонна бачча улахан дойду маанылаах иччилэрэ буолар µрдµк аналларын
толорбутунан барыахтаахтар.

Кўрўлгэн - 2010-4
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Били «Кытайга кытайдар олороллор»
диэб иккэ дылы, Саха сиригэр сахалар
эрэ олорботтор. Эбээннэр, эбэ²килэр,
дьµкээгирдэр, чукчалар, долгааннар, нууч
чалар онтон да атын уон араас омуктар
уордаах-кылыннаах у´ук хотугу дойдуга уйа
о²остон, о±о т³р³т³н у´ун кэмнэргэ олохсуйан олороллор. Кинилэртэн сорохторо бу
дойдуну сахалартан быдан инники буланнар,
буур±аны-силлиэни муо´алаан, окко-маска
наадыйбат «орон» (таба) к³л³н³н ойутак³тµтэ сылдьаннар, то² муус туундараны,
хайыр таас хайалары, µлµскэннээх сµµрµктээх
³рµстэри дойду-сир о²остуммуттара уонунан µйэ буолла±а. Бµгµн ол дойдуларыгарсирдэригэр улахантан улахан куттал суо´аан,
онно утарыла´ар кыахтара-кµµстэрэ суох
олохтоохтору олус диэн со´уталаан, «олорбуппут сыччах» дэтэн эрдэ±э. Манна кистэнэ
сытар ба´аам элбэх баайтан-дуолтан ба´ансомсон ыла охсоорулар, дьэрэли´э сырсар
сµµрµктээх ³рµстэр, µрэхтэр дьэ²кир ыраас
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³йд³³нн³р, улуу £лµ³нэ уйгу-быйа² хочолоруттан Хотугу Муустаах бай±ал хонно±ор
тиийэ хас биирдиилэрэ хас уоннуу ки´илии
ала´а дьиэни туттан, аал уоту оттон, бу хаармуус дойдуну иччилээн олордохторо.
Хоту дойду кураанах туруо суохтаах,
хоту дойду мэлдьи ки´илээх-сµ³´µлээх
буолуохтаах, Ол и´ин да±аны, кырдьа±астар
этэллэринэн, хоту сир дьонноро куорат
дии-диилэр мегаполистар диэки мэлийтээн
хааллахтарына, кураанах хаалбыт сирдэри
ха´ан эрэ дьоннорун-сэргэлэрин халаан
байбыт хара ба´аам олигархтар уонна кинилэр ылгын уолаттара бэйэлэрэ эрэ мэй
гыныахтара. Ситинник этэн туран, биллэн
турар, ким эрэ кимтэн эрэ к³²³н³н сириндойдутун баайын ыты´ынан саба баттаан
сытаары гыммат. Манна биир ки´и дуу,
омук дуу быраабын атын ки´и дуу, атын
омук дуу кэ´иэ суохтаа±ын ту´унан этиллэр.
Бµгµн а²аардас Саха сирин эрэ буолбакка,
бµтµн Арассыыйа, ону та´ынан аан дойду
да±аны сайдыыта, бастатан туран, хоту дойду ба´аам µлµгэр баайын, кµлµмэх кµдэ±ин
(энергиятын) ту´аныыттан бы´аччы тутулуктаах буолан та±ыста. Онно бастакы хардыы
бы´ыытынан бастакы баара±ай бырайыактар
(мегапроектар) би´иги сирбитин-уоппутун
сиритэ-хайыта к³т³н сити´иилээхтик айан
наабыттара ыраатта. Аны кэлэн, би´иги
ону, быґыыта, тохтотор кыахпыт суох, арай
дьиксинэрбит дири²ээбэтэр, эрэнэрбит
элбээтэр ханнык диэн бу а±ыйах тылы дьиэлээх дьон буоларбыт бы´ыытынан санатыы
курдук дуу, сэрэтии курдук дуу этэн эрдэхпит. Ханнык ба±арар бырайыактар, ханнык
ба±арар тутуулар хара са±аланыахтарыттан,
хара бµтµ³хтэригэр диэри т³рµт омуктар
аан айыл±аларын харыстаа´ын, олохторундьа´ахтарын тупсарыы, ахсааннарын элбэтии уонна аан дойду биир былыргы
култуурата быстыбатын хааччыйыы э²ин
курдук элбэх тыын суоллары-кыґал±алары
с³пк³ бы´аарыы бы´ыытыгар-майгытыгар
о²о´уллуох тустаахтар, оччотугар эрэ
би´иэхэ барыбытыгар хотугу дойду киирбэт
кµннээх сайынын курдук кэрэ олох кэлиэ,
дьоллоох олох туругуруо эбитэ буолуо±а.
Мин бу биир тылы эккирэтэн мээнэ ыраатан хаалбыт ыстатыйам — т³´³ да
бµтµµтµн диэки, т³р³³бµт т³рµт айыл±абытын
харыста´ан, ханнык эрэ мегаполистарга олорон ханнык эрэ мегалары о²орор
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ханнык эрэ олигархтар хара²а дьайдарын
хатыылаах тылынан хаарыйталаан аастар
да±аны — бастатан туран, к³с диэн сахаларга былыргыттан били²²э диэри кээмэй
буолан кэлбит биир тыл суолтатын бы´аара
сатыыр суруйуу буолар. Киэ²-куо² киэлилээх сир-дойду кээмэйэ да±аны киниэхэ
с³пт³³х буолуохтаах. Биир к³с, улахан к³с,
кыра к³с, к³ст³н ордук, к³´µ кыайбат, к³с
а²аара, к³с а²аарын кэри²э, онноо±ор µс
к³с э²ин диэн саамай улахан сир кээмэйдэрэ
тыллар аан дойдуга, араа´а, сахаларга эрэ
бааллар бы´ыылаах. К³с ыал, к³с дьон, к³с
омуктар, к³с норуоттар диэн тыллар ки´и
аймах историятын µ³рэтиигэ биир тутаах
тыллар ахсааннарыгар киирсэллэр. Оттон
«к³с ыал — к³с сир» диэн тыллар сомо±олоро
к³´³р³³н-к³´³р³н, сирдээн-сирдээн, бу
ыстатыйа±а би´игини ханна тиэрдибитин
э´иги бэйэ±ит к³рдµгµт.
Тыллар, тыллар, тыллар! Тыллар эмиэ
³йд³бµнньµктэр, буолаары буолан, о²о´уу
³йд³бµнньµктэрдээ±эр быдан µйэлээх
³йд³бµнньµктэр. Ол и´ин бэйэтин норуотун
историятын дьи²нээхтик чинчийэр ба±алаах
ки´и хас биирдии тыл араас суолтатын арааран, дири²ник ³йдµ³хтээх, хас биирдии тыл
т³р³³н-µ³скээн тахсыбыт т³рдµн-т³б³тµн
µчµгэйдик билиэхтээх, оччо±о эрэ кини
µлэтэ-хамна´а µтµ³ тµмµктээх буолуон с³п.
Уонунан омуктар тылларын
Ол ки´и µ³рэтиэ ылларан.
Тыл ыраах кинини илдьиэ±э,
Ты´ыынча сыл н³²µ³ тиэрдиэ±э.
Кыра-кыратык кылахта´ан
Кырдьыгы булуо кини онтон.
Историк хара±а кыра±ы —
Истээ±и булааччы кыра±а.
Санаалары, фактары биир-биир
Саамылаан кини тэ²нэтэлиир,
Саха дьи² былыргы оло±о
Са²алыы арыллар оччо±о.

Бу тыллары мин 1996 сыллаахха суруллубут уонна «Чолбон» сурунаалга бэчээттэммит «Остуоруйа уонна история» диэн
поэмабыттан ылан а±аллым. Кµннэр-дьыллар
аа´ан истэхтэрин аайы, ардыгар ити курдук эн ³йг³р-сµрэххэр ³р иитиллэ сылдьан
бараннар, ха´ан эрэ саамай эрэбил тылларынан этиллибит санаалар эмискэ кµ³рэс
гына тµ´эллэр. Ол — µксµгэр ха´ан да±аны
хараххар к³стµбэт, кулгааххар и´иллибэт,

сынык
аанньа ахсарбат да буолуохтарын эмиэ с³п.
Олох диэн, саба барыйан ыллахха, Ки´и
уонна Айыл±а утарыта турсуулара ааттанар.
Онно ки´и толору дьоллоох буолуон ба±арар
буолла±ына, туох-ханнык иннинэ айыл±а
оло±ун араас сокуоннарын арыйа, билэ сатыахтаах, эбэтэр кинилэргэ ийэтигэр курдук
сµгµрµйэ, эбэтэр кинилэри о±олоро курдук
оло±ор ту´ана.
Олох мэлдьи уларыйа турар. Кини
тµ´µµтµн-тахсыытын тµллэ²ниир долгуннара сириттэн-дойдутуттан сили´э-мутуга суох
ки´ини туос тордуйа курдук туора быра±ан
кэбистэхтэринэ да±аны тугу булан ылыаххыный? Ол и´ин би´иэхэ ордук бµгµн олус
диэн суолталаах бы´ыылаах кимтэн кииннээхпитин, хантан хааннаахпытын µ³рэтэн,
чинчийэн µчµгэйдик билэрбит, оччо±о эрэ
т³рµттэрбит-уустарбыт тµстээбит олохторун
т³лк³л³³хтµк салгыах, т³р³³бµт-µ³скээбит
т³рµт сирбитин тµµннэри-кµннэри µлэлээнхамсаан µµнµµлээх-сайдыылаах µс саха
дойдута дэтиэх этибит. Бу барыта буоллунхааллын эрэ диэн була сатаан этиллибэтэ, бу барыта эдэр дьоммут и´иттэр,
µтµ³ дьоммут ³йд³³т³р, ыччат дьоммут
ылыннар диэн ыраах сыаллаах, инникигэ
эрэллээх этилиннэ, ол курдук бу маннык
уустук боппуруостары бы´аардахтарына
да±аны са²алыы ³йд³³х-санаалаах, киэ²
к³рµµлээх-истиилээх эдэр дьоннор эрэ
бы´аарыахтара буолуо±а.
Са²а оло±у са²а дьоннор туталлар.
Са²а дьоннору са²а санаалар та´аараллар.
Оттон са²а санаалары урукку санаалар
у´уннук о±олоон-о±олоон, эргэ санаалар
элбэхтик иитиэхтээн-иитиэхтээн эрэй-му²
б³±³н³н т³р³т³лл³р. Ол и´ин да±аны бу
айманар, буккуллар олох тµгэ±иттэн аа-дьуо
са²а санаалар т³р³³´µннэрэ хара²а тµµн
µ³´µттэн халлаан су´уктуйа сырдыырыгар
маарынныыр. Бэ±э´ээ им-балай хара²а±а
илиибит иминэн сылдьыбыт эбит буоллахпытына, бµгµн уулуссаларбыт улам-улам
сырдааннар, олох да±аны атын олох суґума
оол-ол ыраах ойууланан к³ст³р буолла.
Ол гынан баран, кµµстээхтэр м³лт³хт³рµ
кµ³мчµлµµллэрин, улахаттар кыраларга кµ³нтµµллэрин, баайдар дьада²ылары
баттыылларын уруккуларын курдук олох
а´а±астык да буолбатар, аны да±аны син биир
о²орбуттарын курдук о²оро сылдьаллар.
Ону эн урукку бэйэ±инэн охсу´ан да ула-

дуу´а±ар эрэ до±уурга и²нибит туллук курдук толугуруу м³хс³р санаалар, ол — ха´ан
туолуохтарыгар диэри хас уон тігµл хатылана
турар уонна хас сырыы аайытын чочулуннарчочуллан, уустугурдар-уустугуран и´эр,
ха´ан да±аны аа´ан-ара±ан биэрбэт айартутар санаалар. Кинилэр, бастаан, ким эрэ
³йµгэр кэрэ идея курдук киирэн бараннар,
кэпсээ²²э кэпсэнэн дуу, тойукка туойуллан дуу дьо²²о-сэргэ±э тар±анан сµµ´µнэн,
ты´ыынчанан ки´и кутун-сµрµн тутаннар,
ханнык ба±арар сайдыыга хамсатар кµµс
буолаллар: сµргэни к³т³±³лл³р, дуу´аны
долгуталлар.
£рµµтµн итинник ³р³ к³т³±µллµµ туругар сылдьан µлэлиир-хамсыыр, µµнэр-сайдар
дьоннор дуу, омуктар дуу, биллэрин курдук,
пассионарийдар диэн ааттаналлар. Би´иги,
сахалар, эмиэ — т³´³ да±аны кы´ал±алаах
олохтоох кырдьа±ас омук буолларбыт — иннибит диэки эдэрдии дьулуурбутунан, ³йбµтсанаабыт ³рµкµйэр кµµрµµтµнэн, олоххо
тарды´ыыбыт улуу кµµ´µнэн би´иги эмиэ
барыны барытын ба´ылыы сатыыр пассионарийдар буолабыт. Оттон пассионарность
диэн µйэлээх-саа´ыгар тыйыс айыл±алаах
дойдуга олорон ³л³-³л³ тиллибит, быстабыста сал±аммыт µс саха омугун этигэрхааныгар и²э сылдьар ис туруга буолар.
Онтон атын буоллар, би´иги т³рµттэрбит
хайдах гынан — ты´ыынчанан сыл устатыгар тымныыны, тыалы кытары охсу´ан
тыыннаах эрэ хаалбыт буолбаккалар! — ³сс³
ону ³р³ баран, µйэлэри курдаттыыр ³бµгэлэр
µгэстэрэ диэн кэлэр к³лµ³нэлэр ки´и буолар алгыстаах µ³рэхтэрин айыахтара этэй?
¥гэс диэн а²аардас аал уоту а´атыы, сиридойдуну ал±аа´ын сиэрэ-туома эрэ ааттаммат, µгэс диэн ³сс³ араа´ы сатыыр албас,
µгµ´µ кыайар µ³рµйэх ааттанар. Би´иги ону
мэлдьи ³йдµµ-саныы сылдьан олохпутугар
³й³бµл, тирэх гыныахтаахпыт.

Кўрўлгэн - 2010-4

4
Итини барытын эргитэ санаан к³р³н баран, тµмµктээн этэр буоллахха: бу орто туруу
дойду оло±ун кэлин ти´э±эр кэлэн ханнык
да±аны айыы да, та²ара да буолбакка, омук
бэйэтэ о²орор, ки´и бэйэтэ бы´аарар эбит.
Оччотугар Одун Хаан о²о´уутунан эрэ олоробут диир омугу улаха²²а уурбат, Чы²ыс
Хаан ыйаа±ынан эрэ сылдьабыт диир дьону
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рыппаккын, бµгµ²²µ бэйэ±инэн м³ккµ´эн
да м³лт³пп³ккµн. Ити барыта бас билии
тыыныгар-сокуонугар с³п тµбэ´эр к³²µл
ырыынак к³стµµтэ эбэтэр дьи²нээх демократия тэнийэн-тар±анан чэлгийэ сайдыыта
диэн бу буолар диэхтэрэ.
Онон бу арба±астаах да абыраабат,
бытырыыстаах да быы´аабат суолуттан
та´аарда±ына да±аны ча±ылхай талаан эрэ
та´аарыа±а, ³рµ´µйдэ±инэ да±аны µрдµк
³й эрэ ³рµ´µйµ³±э, ол курдук бу µйэлээхсааскар µ³йбэтэх-ахтыбатах µгµс дьикти²
µксµµ, µ³дµйэ турар кэмигэр — бу суостаахсуодаллаах суперробот, «нарын-намчы»
нанотехнология сайдан эрэр µйэтигэр —
со±отох да буолан суорба таас хайаны суулларыахха, а±ыйах да буолан аан дойдуну
ба´ылыахха с³п буолуо±а. Хас биирдии
са²а санаа т³р³³´µнэ халлаан сырдыырыгар
маарынныыр эбит буолла±ына, ча±ылхай
санаа т³р³³´µнэ ча±ыл±ан ча±ылыйыытыгар
тэ²нээх. Уоттаах-кµ³стээх оннук санаа
эмискэ улуу кµµс буолан, орто дойду оло±ун
тосту уларытыа±а уонна со´уччу µ³рµµнµ
со±отохто бар дьо²²о барытыгар а±алыа±а.
Ки´и аймах маннык µ³рµµтэ,
К³²µл санаатын кµµ´э-уо±а
Сµµрбэ биирис µйэ бµтµµтэ
Сµнньµнэн ситиэ±э-хотуо±а.
Оттон ол µйэ ортотугар
Улуу уларыйыы тахсыа±а —
Ки´и сайдыбыт омунугар
Кырдьык да халлааны хастыа±а.
Ки´и аймах бар±ара байан
Эн-мин дэспэккэ олоруо±а,
Тµ´ээн да к³рб³т³±µн айан
Т³рдµн-уу´ун кытта умнуо±а...

(«Итэ±эл» поэмабыттан, «Чолбон», 2001 с.)
Би´иги эмиэ оннук эрэ ураты кэрэ
олоххо тиийэ охсоорубут, арай онтон
атына диэн, т³рµттэрбитин-уустарбытын
умнуохтаа±ар, хата, т³тт³рµтµн, хайдах кинилэр, ха´аа²²ыта эрэ итии-куйаас истиэптэр
о±олоро, бу то´уттар тымныылаах тунал хаар
дойдуга тулуурдара бэрдинэн, дьулуурдара
кµµ´µнэн ки´и-хара буолбут кэрэхсэбил
лээх суолларын т³´³ кыалларынан т³рдµттэн
т³б³тµгэр диэри µйэлээх-сааспыт тухары
µ³рэтэ сатаан эрдэхпит.
К³с ыал — к³с сир диэн икки ³йд³бµл
икки ардыгар саха омук историята са´ан
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сылдьар курдук, ол и´ин да±аны итини
истиэ² эрэ кэрэх, ыраах кэмнэр дуорааннара ардыгар ырыа буолан, ардыгар ынчык
буолан айма´ыйан аа´ан эрдэхтэрэ. Ону
мин манна тугун-ханныгын чуолкайдыы
сатаабакка бэйэм хайдах билэрбинэн, ханнык да кинигэни хасы´а барбакка хайдах
баарынан суруйдум. Ол курдук соругум диэн
урукку олох сыаналаах ³рµттэрин эрэ сырдата
сатаа´ын буолбакка, сыы´а-халты диэбит
бы´аарыыларбын сыта-тура сыымайдаан
к³рµµ буолар. Олортон биирдэстэрин, олус
³рд³³±µ да буоллар, ³сс³ т³гµл санатан аа´ар
буоллахха, маннык этэ.
Мин атын сиргэ µс сыл µ³рэнэ сылдьан
баран, 1955 сыл сайыныгар дойдубар Сиинэ±э
кэлбитим. Онно били барарбар са²ардыы
о²остон ньиргийэн-доргуйан эрэр б³´µ³лэк
дьоно-сэргэтэ барыта кэриэтэ Соло±о²²о
к³´³н хаалан кураанахсыйан турара, иччитэхсийэн хаалбыта курус, иэдээн к³стµµ этэ.
Са²а тутуллубут кулууп, са²ардыы буорунан
сыбаммыт оскуола дьиэлэрэ тулаайахсыйан
тураллара ордук хараастыылаа±а. Мин туох
эрэ с³б³ суох бы´ыы-майгы буолбутуттан,
туох эрэ улахан сыы´а тахсыбытыттан сонно тута дьиксинэ санаабыт буолуохтаахпын,
уонна то±о ол санаа оччоттон-бачча±а диэри
хаалбакка миигин баты´а сылдьыах этэй?
Билигин б³д³²сµйэн бµппµт б³´µ³лэктэртэн,
сирдэрэ бараммыт сэлиэнньэлэртэн, саатар,
к³с и´инэн саха к³с ыаллара сайылыктаан
да±аны олорботторо, мин ол ыраах дьикси
нииб ин бигэргэтэн биэрэр курдуктар.
Дьи²эр, ама, билигин ба±ас уот-кµіс диэн,
гаас диэн, интэриниэт диэн, суотабай сибээс диэн му²утуурдук сайдыбыт кэмигэр
суолу-ии´и о²остон т³´³ ба±арар ыраа±ынан
тэнийэн олоруохха с³п этэ буолла±а дии.
Оччо±о ³л³лл³рµн-тиллэллэрин да±аны
кэрэйбэккэ, былыр би´иги ³бµгэлэрбит барахсаттар онно-манна тиийэннэр-тµгэнэннэр
у´ун буруону унаарыппыт сирдэрэ-уоттара,
³лбµт ³т³хт³р буоланнар, µйэ-саас тухары
быра±ыллан хаалыахтара суох этэ.
Оттон ахтыыбытыгар т³нн³н кэлэр
буоллахха, ол иккис б³д³²сµтµµ к³´³рµµтэ
эмиэ кµµс ³ттµнэн кэриэтэ к³´³рµµ этэ, буолаары буолан, букатын эргиллибэт курдук.
Кэлин кэпсииллэрин бы´ыытынан, ол баран
истэхтэринэ, олох да±аны к³´µ³н ба±арбатах
уонунан к³с усталаах-туоралаах сиринэн та
йаан сытар бµтµн Ньурба±анчына нэ´илиэгин

сынык
сирдэргэ олохсуйан, сµµ´µнэн ³т³хт³рµ
с³ргµтэн, ты´ыынчанан дьиэлэр уоттарын
тырымната уматан т³рµттэрэ сыраларынсылбаларын бараан тµ³лбэ о²ортообут
сирдэрин ч³лл³рµгэр тµ´эртиэхтэр этэ.
Оччо±о, а²аардас ол сирдэргэ-дойдуларга
эрэ да±аны о±о б³±³т³ улаатан, ахсааммыт
элбиир аакка барыах этэ. Онноо±ор сµр элбэх
³лµµлээх-сµтµµлээх ХХ µйэ устатыгар би´иги
ахсааммыт икки т³гµлтэн ордук улааппыт
эбит буолла±ына, сµр диэн сайдыылаах XXI
µйэ±э би´иги ахсааммыт ³сс³ биирдэ икки
т³гµл элбээн, м³лµйµ³²²э тиийэрэ, ама,
м³ккµ³рдэнэ сылдьыа баара дуо. Манна
да±атан эттэххэ, туох да±аны диэбит и´ин,
XX µйэ би´иэхэ, сахаларга, µµнэрбитигэрсайдарбытыгар сµнньµнэн µчµгэй б³±³л³³х
µйэ кэлэн ааста. Онон XXI µйэ±э би´иги,
³бµгэлэрбит курдук µгµс сиринэн тар±анан,
аны µс саханы µксэтэрбит эрэ хаалла.
Ханнык ба±арар омук ахсаана элбиирэ,
кини сирэ-дойдута киэ²иттэн бы´аччы
тутулуктаах, онон хоту дойду хонно±унан
хо´уун дьоннор хойдуохтара, улуу хочолор
иэннэригэр эдэр дьоннор элбиэхтэрэ диэн
бигэ санаалаах, мин бу биир к³с и´инэн да
буоллар, биллибэтинэн-к³стµбэтинэн бэрт
элбэх сирдэринэн би´игини эргиппит уонна,
ону барытын кэпсээтэххэ, олус у´аан-кэ²ээн
хаалыах курдук суруйуубун баарын баарынан,
суо±ун суо±унан бµтэрэбин.
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дьонун-сэргэтин аатыттан курдук биир
к³рд³³х со±ус ки´илэрэ тула ³ттµн эргиччи
к³р³н баран эппит µ´µ: «Хомуньуу´уму тутар да буоллахтарына, бу сирдэрэ-дойдулара
суох сатамматах ба±айылара ини!» — диэн.
Коммунизм тутуута да буолбатар, би´игини
мэлдьи долгутар биир тутаах боппуруоспут
туолара то±о сатаммат тірµітµн ол ки´и,
аны ³йд³³т³хх³, а²аардас к³хсµнэн сэрэ
йэн уот харахха эппит эбит. Биричиинэтэ
биллибэт дьыала содула суостаах буолар.
Ол эрээри итинник б³лµ´µ³ктµµ олорор
соло-илэ оччолорго суо±а. А±а дойду Улуу
сэриитин кэнниттэн олох-дьа´ах олус ыарахана, ону тµргэнник к³нн³р³ охсорго су´ал
миэрэлэри ылыныы, норуот кµµ´µн-кµдэ±ин
бииргэ тµмэн, эти-µµтµ элбэтэр улахан
ха´аайыстыбалары тэрийии наада буолбута.
Би´иги дьоммут эмиэ µµнэр-сайдар
сыаллаах-соруктаах µ³стэн µ³скэ к³ст³рк³´³н, киинтэн кии²²э киирдэр-киирэн,
мааны куораттар диэки бардар-баран испиттэрэ. Онтукалара ити билигин чыпчаалын
ситэн, сыы´а курдук буолан та±ыста, аны
т³р³³бµт-µ³скээбит т³рµт сирдэрбитигэр
т³нн³н эрэ т³лк³бµтµн тµстээтэхпитинэ
сатаныы´ык диэн буолла. ХХI µйэ сµр
µ³рэхтээх дьонноро былыргы дьон курдук
мындыр ³йд³³х, урукку дьон курдук у´ун
толкуйдаах, ³рд³³±µ дьон курдук µтµ³ µлэ´ит
буоллахтарына, кырдьык да±аны уонунан
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ДАЛААНА

Ырыа аптаах кыната

Кµн тыкпыт суґум уотугар
КынаттарыІ тырымныыллар
О-оо, кµірэгэй!
КиэІ халлааІІа кµірэйдиІ —
Мин тапталбын до±орбор
Ыллаан-туойан ааґаар дуу!

Сылаас мичээринэн туолбут киэґэ
Салгынын хамнатан киирдэ ырыаґыт.
Этэр тылын ырыа ніІµі тиэрдэн,
Хас биирдии киґини дууґатын таарыйар...
Хос ырыата:
Ырыа алыптаах эйгэтин ылынан,
Тыыннаах тылларыгар итэ±эйэн,
Аптаах кынатыгар олорсон кітібµн —
Мин дьолум, мин соргум, талбыт суолум!

Кµірэгэй, кµірэгэй, кµірэгэйчээн,
Кµіх оттон киэІ дуолга кіті-дайа
Ґірµµнµ µксэтэ о±олорго
Оонньуугун, оонньуугун.
Кµірэгэй, кµірэгэй, кµірэгэйчээн,
СайыІІы салгыІІа сайа-охсо
Чэлгийэр, илгийэр айыл±аны
Ыллыыгын-ыллыыгын.

Олох урсунугар сирдиир ырам
Чолбон сулус буолан ірµµ сырдыыр
Кімµс кµлµм уотун утары уунуо±ум
Таптыыр, саныыр, кµµтэр кµндµ дьоммор...

Сіргµтэр тілін

Дойдум тірµт буора, тілкім, дьыл±ам —
Айыл±ам бэлэ±э ал±аан биэрдэ.
Унньуктаах айаммар бэлиэ кµннэр,
Тор±о оґуор буолан, сµрэхпэр µµннµлэр...

Уґатыма, кэІэтимэ — бу кэми
Аґардыахха, суол сµнньµн булларыахха,
МуІнаах эн санааІ тулуурун
билэммин мин,
Дьэ, итэ±эйэбин, «суох» диэнтэн тэйэн.

Кµірэгэй

Курутуйа суруктаргын аа±абын,
Тууйа тутар тµгэннэри иэстиибин —
Хайдах баранан, тыллар куотан хаалаллар,
КіІµл босхолонон µіґэ кітіллір?

Кµірэгэй, кµірэгэй, кµірэгэйчээн,
Кустуктан кустукка кіті сылдьан,
Сырдыкка-µрдµккэ дабайа±ын
Эн эрэ, эн эрэ!
Кµірэгэй, кµірэгэй, кµірэгэйчээн,
Дьырылас-дьурулас ырыаларгын
Ыллыктаах айаммар ыпсараммын
Ыллыыбын, ыллыыбын!

Хаарыан кімµс таммах уута —
Мин хара±ым уоскулаІа,
Санаам буолбат, сіргµтэр тіліні
Билигин да уостубат!

Хос ырыата:
Кµн курдук кімµс куоласкын
Бар дьоІІо бэлэхтиигин,

Бутуйума, кµнµ-дьылы эргитэ
Јґірµмэ, сµтэримэ бэйэ±ин!
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Хайдах эн ба±аІ бай±алын булбата±ын
Аґынар эбиппин, аны кэлэммин...

Дууґам тугу таайтаран
Тµіспэр сылаас угуттанар?
Кини билбэт иэйиитин
Иитэр бигээн сµрэ±им,
Ахтыл±анын ыІыран
Итии сµµрээн куппун илгиир.

Хаарыан кімµс таммах уута —
Мин хара±ым уоскулаІа,
Санаам буолбат, сіргµтэр тіліні
Билигин да уостубат!

Хос ырыата:
Оо, кµн буолан кµлµмнээн
Эн сітµілµµр Эбэ кµілгэр
Кімµс ардах сардаІабын
То±уом этэ кµµскэр кµµс эбэн!

Сулус уонна тµµн
ХараІа±а умайбыта
Со±отох сулус уота —
Кімµс курдук ча±ылыйан,
Алыптаах кістµµ µімэр.
Субу тµµІІэ мин эйиэхэ
ИІэриэ±им анал ааты,
КистэлэІ санаам кутун
Ба±арабын эн билиэххин!

Кэми кэмнээн бытаардан
Кэлгийэрдии кыґаныма —
Тулуур баарын тухары
Таптал кыыма умуллубат.
Хара тµµнµ харахтаан
Кµµтэр миигин кµндµ киґим,
Сирдиир сулус уотунан
Ыллык суолбун сырдата±ын!

Умайабын, суурайабын
Сылааскын салгыІІа!
Тулуйабын, бэринэбин —
Тапталгын кіґµтэ!..
ХараІа тµµн —
Эн дьикти кыыс,
Аптаах абылаІыІ
Кууста миигин сэрэппэккэ!!!

Тапталбынан арыаллыам
Долгутар да тыллартан
Сибэкки тыллыах курдук,
Аттыбар эн бааргыттан
Кµіх сирим да чэлгийэр.
Бу уран дьикти тµгэн
Бµрµйдэ µрµІ тµµнµ —
Икки сµрэх, кірсµґэн,
Таптал иэйиитин кууста!
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Туманнаах тыйыс тымныыга
Эйиэхэ суолум сирдьитэ
Сиэтэн ылан ыІырбыта
Ол ыраах да куйаарга.
Киниттэн мин ыйытабын
Сулус буолбут санаабын:
Итэ±эйбит эдэр иэйии
Тіліні ким буолбутай?

Хос ырыата:
Тапталбынан арыаллыам
Устар уґун олоххун,
Сылааспынан угуттуом
Сірµµн тµґэр кэмигэр.

Умайабын, суурайабын
Сылааскын салгыІІа!
Тулуйабын, бэринэбин —
Тапталгын кіґµтэ!..
ХараІа тµµн —
Эн дьикти кыыс,
Аптаах абылаІыІ
Кууста миигин сэрэппэккэ!!!

Сырдык кµнµ батыґан
Кіні суоллаах буолуохха.
Аламай санаа куттаах
Толору дьолу илгиэх.
Бу уран дьикти тµгэн
Бµрµйдэ µрµІ тµµнµ —
Икки сµрэх, кірсµґэн,
Таптал иэйиитин кууста!

Таптал кыыма
Орто туруу дойдуга
Санаам бµппэт далайыгар
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Май ЕМЕЛЬЯНОВ

Сулустар су¤умнара
Тірдµс олук
Солнечнайга
аччыларын кытта сатаспакка, отделы икки
аІыы хайытан, µлэтиттэн тохтотуллубутун.
Иккиґинэн, кімµґµ уорууну арыйыы уонна
буруйдаа±ы булан эппиэккэ тардыы бу отдел
сµрµн соруга буоларын.
СаІа анаммыт миниистир Кайдышев
Ю.В. каадырга солбуйааччыта Коноров А.Е.
миигин кытта барсыбыта уонна састаап иннигэр билиґиннэрбитэ. Онно:
— О±о тіріппµттэрин талбатын тэІэ
биґиги систиэмэ±э начальнигы илиибитин
уунан талбаппыт, — диэбит тылларын бигэтик ійдіін хаалбыппын.
Тиийээт, каадыр боппуруостарынан
дьарыктаммытынан барбытым. Оперативнай µлэ±э солбуйааччынан ити боппуруоска
улахан уопуттаах, 8 сыл Верхоянскайга холуобунай ирдэбил салаатын салайааччытынан, онтон отдел начальнигын оперативнай
µлэ±э солбуйааччытынан µлэлээбит Кириченко В.И. диэн белорус киґитин ыытар
буолбуттара. Быґа тµґэн эттэххэ, бэркэ
тапсан µлэлээбиппит, µлэґит, кіні киґи.
Командировка±а бардахпына, кинини эрэнэн, бэйэм оннубар хаалларарым. Билигин
Дьокуускайга олорор.
Урукку начальнигы, µіґэттэн ыган,
миэхэ солбуйааччынан хааллара сатаабыттара. Кыккыраччы аккаастаабытым,
итинник сирэйэ-хара±а суох быґаарыыны
сібµлээбэтэ±им. Будягы ЭльдикаІІа ПОМ
(милииссийэ біґµілэктээ±и салаата) на-

Биир сарсыарда Ытык Кµілгэ планёрка
оІоро олордохпуна тіліпµін тыаґаата.1 Истибитим, миниистир каадырга солбуйааччыта
полковник Донской Ф.В. эрийэр:
— Сіптіі±µн итиннэ олордуІ. Эйигин
Уус-Майа±а ыытарга сµбэлэстибит. Ону эн
туох диигин? — диэн, санаабатах іттµбµттэн
киирэн соґутта.
— Билигин ону быґаарар кыа±ым суох,
мунньахтыы олоробун. Кэргэммин кытта
сµбэлэґиэм этэ. Кэлин эрийиэм, — диэн
оргууй хоруйдуубун.
— Суох, оннук барбат. Чаас аІаарынан
быґаарыныыгын этээр, — Федор Васильевич
туруупкатын уурбут тыаґа иґилиннэ.
Планёркабын суґаллык ыытан, кэргэммэр балыыґа±а эрийэн сµбэлэстибит.
Мантан бара охсорго туох да тірµіт суо±а.
О±олор, улаатан, оскуола дьоно. Ваня дуобаты сібµлээн дьарыктанар, улахан дьоІІо
2-с разряды толордо. Кыра уол Проня манна
тіріібµтэ, µґµн туолла. Ийэбит — балыыґа
биир убаастанар киґитэ. Бэйэм Таатта±а
уґуннук µлэлээн сіптіі±µн эрилинним...
Ол да буоллар, сібµлэґэн, хаґан да
µктэммэтэх, кімµс хостонор нуучча оро
йуонугар барар буоллубут. Тµргэнник хомунан, со±ото±ун Дьокуускайынан кіттµм.
Министиэристибэ±э таарыйан, отдел начальниктарын кытта кірµстµм. Онно икки
суолу бигэтик ійдіін хааллым. Бастакытынан, урукку начальник Будяк Н.С. солбуйа1. Салгыыта. Иннин 1-кы, 2-с, 3-с нµімэрдэргэ кір.
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тыына курдук кістіллірі, ол эрэн, киґини
баттыыр курдуктара. Біґµілэк хайа ортотугар
турара. Онон соро±ор сарсыарда туман эбэтэр былыт быыґыгар уґуктарбыт. Иккилии
этээстээх, тупса±ай (благоустроеннай) дьиэлэрдээх мас біґµілэк этэ. Биир кытыытыгар
тойоттор олорор хас да коттеджтара баара.
Соломов Н.И. бу оройуоІІа партия бас
такы сэкирэтээринэн µлэлиир кэмигэр, салалтаны кімµс хостооґунугар чугаґатаары,
киини манна кіґірбµттэр. Онон олохтоох
дьон тібµрµіннээн олорор біґµілэктэрэ
Уус-Майа саІардыллыбакка, тутуу барбакка кэхтэн барбыт кэмэ этэ. Ол оннугар ас
диэн амтаннаа±а, балык арааґа манна баара.
Біртілµітµнэн Охотскайтан а±алан, соторусотору кыґыл искэх атыылыыллара.
Тµґэр дьиэ±э добуочча олорбуппут кэннэ исполком саІа киирбит дьиэ маІнайгы
этээґигэр µс хостоох квартираны ылан
биэрбитэ. Дьэ, онно билбиппит — кырааны
эрийдэххэ итии, тымныы уу кэлэрин, баанна диэн баарын уонна дьиэ иґигэр тахсан
киирэри. Бастаан утаа µірэммэккэ эрэй
бі±іті. О±олору бааннаттан таґаарар уустук
буолара. Иґит сууйуутун курдук «ыарахан»
µлэ былдьаґык буола сылдьыбыта. Кµннээ±и
бі±µ-сыыґы биэдэрэлэргэ мунньан, сар
сыарда уонна киэґэ массыына±а таґааран кутарбыт. Ол иґин дьиэ иґэ-таґа куруук ыраас
буолара. Проняны дьааґыла±а биэрбиппит.
Улахаттар µірэммитинэн, Ольга Ивановна
балыыґа±а µлэлээбитинэн барбыттара.
Олорор дьиэбит — Солнечнайга, оттон милииссийэ хонтуората сэттэ биэрэс
тэлээх сиргэ ЫныкчааІІа икки дьиэнэн
баара. Біґµілэк кімµс µрдµгэр тутуллубут
буолан, дьиэлэрэ быстах кэмІэ анаммыт
этэ. МаІнайгы дьиэ±э дьуґуурунай чаас, 4
хаамыра (ИВС), саа хоґо, салайааччылартан
Кириченко В.И., сулууспалартан холуобунай ирдэбил, силиэстийэ µлэлиир хосторо
бааллара. Аттыгар гарааж турара. Онтон
атын сулууспалар арыый сэнэх иккис дьиэ±э
баарбыт.
СаІа кэлээт, билсэ таарыйа, ЭльдикаІІа
тиийэ сылдьыбытым. Оччолорго ПОМ
начальнигынан Ефремов Н.И., охрана начальнигынан Компаниец Т.Н. µлэлииллэрэ.
Сотору кэминэн Тарас Николаевиґы Дьокуускайга ылбыттара. Ґлэґиттэри кытта
билсиґээппин кытта Николай Ивановичтаах
биир хоско ыІырбыттара. Ас бі±інµ бэлэм-

чальнигынан кµµстэринэн анаабыттара, биэнсийэ±э барыа±ын сыла тиийбэт
быґыылаа±а. А±ыйах ый µлэлээбитин кэннэ
сынньалаІІа ыыппыттара, Уус-Майа±а
олорор.
Министиэристибэ каадырын µлэґиттэрэ
эриэккэс, ону ааґан, эриэхэбэй анааґыннара
итинэн эрэ бµппэтэ±э. Эмиэ Верхоянскайга
ыстаарсай силиэдэбэтэлинэн µлэлиир Шалыгин Кириченконы кытта сатаспакка µІсµґэн
дойдуну бараабыттарын кэннэ (милииссийэ
сурунаалыгар Шалыгин ыстатыйата тахсыбыта) кинилэртэн босхолоноору, бастаан,
Кириченконы миэхэ кіґіріллір. А±ыйах
хоноот, Шалыгины эмиэ силиэстийэ отделын
начальнигынан анаан кэнниттэн ыыталлар.
Дьэ, бэґиэлэй олох диэтэ±иІ!
МаІнайгы планёркабар баар дьону
барытын ыІырбытым. Суукка устата туох
буруйдар оІоґуллубуттарын кылгастык
билиґиннэрбитим. Онно ійдіін кірбµтµм,
дьонум бэйэ-бэйэлэрин кытта кэпсэтэ олороллор эбит. Итинниги отой сібµлээбэт
буолан сэрэттим. Онуоха биир хорсуннара
туран: «А мы не понимаем, что вы говорите», — диэн соґутта. Онтум баара, сахалыы
кэпсии олорор эбиппин. Таатта±а ханна
ба±арар, туох барыта сахалыы ыытыллара.
Онноо±ор холуобунай дьыаланы сууттар сахалыы кіріллірі. Ол иґин сахалыы саныыр,
толкуйдуур киґиэхэ бастаан утаа санаабын
нууччалыы биэрэрим ыарахаттардаах этэ.
Алдан ірµс уута тоІон, томполорго
мууґунан сырыы са±аламмыта. Артыаллартан
массыына ылан, дьоммун а±ала, Ытык Кµілгэ
Охотскай Перевоз сэлиэнньэтинэн, Амманан эргийбэккэ, быґа барбытым. Таатта±а
олорон, лесхоз дириэктэрэ В.И. Саввинов
биґикки итиннэ олорор кини µлэґитигэр
А.Я. ЗелепухиІІа хаста да массыынанан
кэлэ сылдьыбыппыт, бултаабыппыт да±аны.
Оччолорго таатталар онно киирэн оттууллара, кыґынын ону тиэйэллэрэ. Алексей
Яковлевичтаахха чэйдээн, суол-иис туґунан
сураґан баран, Ытык Кµіл диэки тµґµнэн
кэбистибит. Ханна да буксуйбакка, бэркэ
айаннаан, сіпкі тиийбиппит. Таґа±аспытын
контейнерга хаалаан, массыынабытын
тіттірµ ыыппыппыт. Бэйэбит «Антошканан»
Дьокуускай ніІµі кіппµппµт.
Солнечнайы тігµрµччµ хайалар эргийэн
тураллара. Кіні-налыы, киэІ-куоІ хонуу
лаах сиргэ µіскээбит дьоІІо хайалар хар72

КЭРЭ¤И
нээбиттэр этэ. Таатта±а сылдьан, милииссийэ
дьиэтин иґигэр арыгыны иґэрдибэтим.
Ол курдук, Уус-Майа±а да±аны арыгыны
µлэ±э иґэрдибэт санаалаах кэлбитим. Онон
арыгыны испэтэхпит, атыны кудуххайдык
аґаабыппыт. СаІа начальник ирдэбилин
ійдіітіхтірі дии.
Кімµс хостонорун быґыытынан ОБХСС
салаатынан туґунан солбуйааччылаах этим.
Тиийэрбэр, ити дуоґунаска Иванов А.Е. этэ.
Кинини кірдіґµµтµн хоту охрана±а начальнигынан кіґірбµтµм. Анатолий Егорович
оннугар ОБХСС отделын начальнигынан
бэрт налыччы, а±ыйах саІалаах Дедов А.Ф.
таґаарбытым. Замполитым уґаабакка атын
оройуоІІа бэйэтэ кіспµтэ. Кини оннугар
Эльдикан начальнигын Н.И. Ефремовы
анаппытым. Сотору кэминэн Николай
Иванович биэнсийэ±э тахсаат, дойдутугар
Москуба±а кіспµтэ. Онно бэйэтин дьиэтигэр
бэркэ олорор. Кэлэ-бара биирдэ-иккитэ таарыйбыттаахпын. Кэргэннэммэтэх этэ.
Ефремов Н.И. барбытын кэннэ народнай хонтуруолтан Григорьев Р.Н. диэн юрист
µірэхтээх киґини солбуйааччынан анаппытым. Ґлэґиттэрим, саха киґитэ анаммытын
кірін: «Биґиэхэ замполит буолар киґи суох
µґµ дуо?» — диэн ити быґаарыыбын ахсарбатахтара. Икки сµµсчэкэ±э чугаґыыр киґиэхэ
Иванов Р.Н. диэн эрэ саха уола баара. Ону
да урут сууттаммыт дьон 1992 сыллаахха кырбаан ілірін баран, ілµгµн уоттаан тураллар.
Кімµс хостооґунугар кэлии дьон быстах
µлэлээн бараллара. Ол иґин нэґилиэнньэ
µксэ — омук дьоно, 10-ча эрэ бырыґыана
саха уонна сахатыйбыт эбэІкилэр этэ.
Саха кыыґа силиэдэбэтэл Степанова
О.П. кэлбитигэр райисполком бэрэссэдээтэлэ Топорков В.В. миигин міІін турардаах.
— Туох ааттаах сахатын милииссийэ±э
мунньа±ын? Эн 10 бырыґыантан таґаарыа
суохтааххын, — диэн ыйыы биэрбитэ.
Уус-Майа±а уонна ЭльдикаІІа ПОМнар бааллара. Кэлин Ааллаах ҐµІІэ эмиэ
астарбытым. ЭльдикаІІа диэри 200 биэрэстэ, Ааллаахха диэри эмиэ итиччэ
быґыылаа±а. Уус-Майа біґµілэгэ іссі
ыраа±а. Онон командировка±а бардаххына,
хонон эрэ тіннірµІ. Кµп, Ээдьээн диэн
эбэІкилэр кииннээн олорор сэлиэнньэлэрэ — эмиэ ыраах дойду. Кµнµнэн сылдьар
біґµілэктэрбит диэн Бриндакит, Югорёнок уонна Звездочка эрэ этилэр. Онно
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кімµсчµттэр олороллоро. Белькачи уонна Чапанда диэн сэлиэнньэлэргэ ортотугар хонон
эрэ тиийэ±ин. Белькачига туох да µлэ суох,
пароходство эрэ биэнсийэлээхтэрэ ханна да
барар сирдэрэ суох буолан олохсуйбуттар.
Сылын аайы ууга бараары — ол айдаана.
Оттон Чапанда±а тутуу маґын кэмбинээккэ
бэлэмнээччилэр олороллоро.
Бастаан утаа биир µлэґит киирэн, ити
киґи куґа±ан, бу мілтіх диэн элбэ±и кэпсээтэ. Истэ сатаан баран: «Ким µчµгэйин,
куґа±анын бэйэм быґаарыам. Кіміліґµіххµн
ба±ардаххына, сарсын ити кэпсээбиккин
аґа±астык планёрка±а этээр», — диэн улаханнык соґуппутум. Кини кэннэ ити боппуруоска ким да киирэ сылдьыбата±а.
Баар быґыыны-майгыны кытта иІэнтоІон билсибитим. Онно кірдіхпµнэ, буруйу оІоруу ыстатыйалара, Тааттаны кытта
тэІнээтэххэ, отой атыттара. Ол курдук,
Таатта±а сµрµн туттар ыстатыйабытынан
«кµлµгээнистибэ» буолара. Ити, чахчы, саха±а
ыараханнык дьайбыт сокуон. Ордук бастакы
уонна иккис чаастара. 1966 сыллаахха ССРС
Ґрдµкµ Сэбиэтин Президиумун Ыйаа±ынан
ылыллыбыта. Оттон манна «кµлµгээнистибэ»
диэн ыстатыйа адьас да туттуллубат эбит. Быдьар быґыы суох, ким кими да кытта охсус
пат диир сыыґа буолуо. Урут киґи µксµн
тыл-тылга киирсибэккэ, міккµґµµ тµмµгэр,
кырдьыгын дакаастаары, туох да атын
санаата-оноото суох охсуґара. Общественнай
бэрээдэги кэґэр туґунан кини санаабат да
этэ. Нууччалар былыр-былыргыттан охсуґа
µірµйэхтээхтэр. Элбэх дьон мустубут сиригэр, іссі бырааґынньыктарга утарыта,
атыннык эттэххэ, истиэнэлии туран сутуруктарынан киирсэллэрэ, ким кµµстээ±ин,
тулуурдаа±ын быґаарсаллара. Онон нуучча
ійµгэр-санаатыгар охсуґуу — спорт. Ол
иґин охсуґан хара±а кі±ірді±µнэ, онтоманта ыарыйда±ына кыґаллыбата, µІсэ
барбата. Дьон ол аайы долгуйбат, кимиэхэ
эрэ о±устарбыт, тугу эрэ µллэстибэтэхтэр дии
саныыллар, тастарыгар таґаарбаттар. Охсуллубут да киґи ата±астанным дии санаабат,
иэстэґэ да барбат.
Саха киґитэ оннук буолбатах, оІоґуута
отой атын. Былыр-былыргыттан саха
муґунна±ына атах, остуол оонньууларын
оонньуура уонна кµµстэрин холоґон ыараханы кіті±ін кіріллірі, хапса±айдаґан тусталлара. Хапса±айга сири илиигинэн таарыйдыІ
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МаІнай тиийэ сырыттахпына эдэр милииссийэ µлэґитэ Лучшев С.Р. сыбаайбата
буолбута. Ол сыбаайба±а охрана начальнига
Иванов А.Е. кэргэнэ миигин µлтµ хаайан,
сынньалаІ кэмигэр эдэрдэр остуолга олорор
миэстэлэрин былдьаабыппыт. Нууччалар
сыбаайба±а оннук оонньуур идэлээхтэр эбит,
кэлин билэбин. Ону кинилэр атыылаґан
ылыахтаахтар. Бу а±ыйах хонуктаа±ыта
олохтоох хаґыакка Сергей Рудольфович
саанан ытыллан ілбµтµн туґунан суруйбут
этилэр. Кини кэлин валюта отделын начальнигынан буолбут этэ. Массыынанан дьону
кытта куоракка айаннаан испит, мунньахха
ыІырбыттар. «100 км» таґыгар массыынаны
саанан ытыалаабыттар. «ТохтооІ! Мин милииссийэбин», — дии-дии, турар дьоІІо утары
хааман барбыт. Ону ытан кэбиспиттэр. Урут
буруйдаа±ы тутан истэ±инэ эмискэ моонньуга
быґа±ынан анньан ілірі сыґан турардаахтар.
Хаґан да буруйдаа±ы кірдір эрэ таґынан
ааспат идэлээ±э, быґаарсан баран биирдэ
тіннірі. Бу да сырыыга бииргэ айаннаан
иґэр дьонун кімµскээн киирэн биэрдэ±э.
Каадыр боппуруостарын быґааран баран, сибээґинэн дьарыктаммытым. Сибээґим
мілті±µттэн µлэм харгыстанара, радиостанциялар баар да буолан туґалаабаттара. Солнечнай уонна Ыныкчаан ыккардыларыгар
сибээс суо±а, таас хайа мэґэйдиирэ. Онон
біґµілэк эрэ иґигэр кэпсэтэрбит. Хаста
да кірсін, сурук суруйан, ИДьМ сибээґин
начальнига Соколов О.Д. тылын ылбытым.
Икки киґини ыытан, хайа µрдµгэр ылар
уонна биэрэр аппараат туруортарбыта. Онно
сылаас дьиэ, харабыл, салалта салгынынан
барар сибээґэ баара. Онтон бэттэх Солнечнайы кытта, Звездочка±а тиийэ, кыґал±ата
суох массыынаттан кэпсэтэр буолбуппут.
Партия райкомун бастакы сэкирэтээринэн Аврамов В.С. µлэлиирэ. Райсэбиэт бэрэссэдээтэлинэн Максимов Г.Н.,
исполком бэрэссэдээтэлинэн Топорков
В.В. этилэр. Кинилэр иккиэн олохтоох
уолаттар, Уус-Майа±а тіріібµттэр. Ол эрэн,
бэйэ-бэйэлэрин кытта сыґыаннара мілті±і.
Владимир Васильевиґы µрдэтэн, Дьокуус
кайга Ґрдµкµ Сэбиэккэ ылбыттара. Кини
оннугар экономическай µірэхтээх Шошин
А.И. диэн эдэр нуучча киґитин а±албыттара.
Кини солбуйааччытынан Самозванов Н.И.
оннунан хаалбыта. Кімµс хостуур кэмбинээт
дириэктэринэн Епишкин В.Г., сµрµн инже-

да хотторо±ун. Ол аата тіґі имигэскин,
кыанаргын, хапса±айгын билэллэрэ. Сутуругунан, быґа±ынан, ох саанан істііхтірµн
эрэ кытта киирсэллэрэ. Ол дьон ійµгэрсанаатыгар хаалан хаалбыт, кілµінэттэн
кілµінэ±э бэриллибит буолуон сіп.
Эбэтэр «бытархай кµлµгээнистибэни»
ылан кір. Манна µіхсµбэттэр, куґа±ан тылы
саІарбаттар диэтэ±иІ дуу? Дьэ, ону ба±ас
сотору-сотору истиэххэ сіп. Арай, онуоха
ким да кыґаллыбат курдук, µі±µстэ да дии
санаабат. То±о диэтэххэ, нууччалыы саІарар
буолуохтарыттан туттар эбиискэ тыллара буолбут. Ону туттубатаххына, сурук-бичик тылынан саІардаххына, ким да кыайан ійдіібіт,
тылыІ тиийбэт курдук. Оттон сурукка киирбэт тыллары кыбытан саІардаххына, тылыІ
имигэс, судургу, ійдінµмтµі курдук буолар.
Ким да ыыстаммыт, ыыстаабыт да курдук
санаммат. Кµннээ±и кэпсэтии тылынан
саІардахтара дии. Оттон биґиги, о±о сылдьан, быдьар тылы букатын да билбэт этибит.
А±ам кыыґыран, «дэриэтинньик» диэн киґи
ійдіібіт тылын тутунна±ына µі±µстэ диэн
буолара. Кэлин билбитим, сібµлээбэтэ±инэ,
кэлэйдэ±инэ илэ сылдьар абааґыга холуур
эбит. Ал±аска биирдэ эмит дьону µтµктэн
куґа±ан тылы саІардаххына аньыы буолара,
іссі мі±µллэриІ. Сурукка киирбэт тыл диэн
билигин тупсаран этэллэр. Сахалар итини
маатыра, µіхсэр тыл дииллэр.
Иккис уратыта уорууга сытар. Саха
о±отун тірµі±µттэн айыылар тулалыыллар.
Туох барыта иччилээх, туґунан сокуоннаах.
Ону кэстиІ да аньыы буолар. Оннук былырбылыргыттан сиэргэ кыра эрдэххиттэн
иитэллэрэ. Атын киґи малын кіІµлэ суох
ылыаІ да — аньыы. Аньыыны оІордоххуна
таґыллыаххын сіп. Хойукка диэри аан хатаныахтаах диэни ійдіібіт этибит. Киґи
суо±ун биллэрэн, ааІІа миинньиги эбэтэр
µіттµрэ±и (итии чо±у буккуйар хаппыт µіт
лабаата) ійіннірін кэбиґэрбит. Ол туох да
кµлµµстээ±эр кытаанах буолара.
Кэлии киґи µксэ манна — хара µлэґит,
ійі-санаата быстах, уґуну-киэІи ійдµµ
сатаабат. Манна дьиэтэ-уота, дьоно-сэргэтэ
суох. Кини санаата — µп-харчы. Ону мунньан
дьиэтигэр илдьиэхтээх, дьонун-сэргэтин
аґатыахтаах. Куґа±аннык сытар малы
ылбата±ына «ыалдьар», атын киґи кірін
ыла охсон кэбиґиэн сіп. Ол иґин буолла±а
буолуо, Уус-Майа±а уоруу быдан элбэ±э.
74

КЭРЭ¤И
неринэн Шарков И.Н. µлэлээбиттэрэ. Оччолорго «Джугджурзолото» кэмбинээт сайдан
муІутаан олорор кэмэ этэ. Біртілµітµ такси
курдук илдьэ сылдьаллара, наадыйдахпытына
дьыала±а биґиги эмиэ кітµґэрбит.
Отделларым салайааччылара бары
µірэхтээх, уопуттаах, бэйэлэрэ туґунан
суоллаах-иистээх дьон этилэр. АІаардас
Шалыгин баара буруйу оІорууну учуоттууррегистрациялыыр µлэ±э бэрээдэги ирдиирэ,
ити дьыала±а баар саІа бирикээстэри куруук билэргин эрэйэрэ. Бастаан утаа кини
дьуґуурунай чаастан арахпат идэлээ±э. Сарсыарда Кириченко В.И. биґикки иннибитигэр туох буруй сурунаалга бэлиэтэммитин
устан барбыт буолара. Ону сіптііх бирикээстэри кіті±ін, дьуґуурунайдары кытта
µлэлэґэн, сотрудниктар дьуґуурка±а мэнээк
сылдьалларын, сурунааллары кіріллірµн
булгуччулаахтык боппутум. Непомнящих
С.Ф., ыстаарсай дьуґуурунай, миигиттэн
кіІµллэтэн, ИДьМІа бэйэбин µІсэн сурук
тµґэрбитэ. Ис хоґооно, киэґэ µлэґиттэр
сынньалаІ кэмнэригэр патрууллуу тахсаллара тілінµіхтээх, ону Емельянов тіліібіт
диэн. Ону бэрэбиэркэлии кэлэ сылдьыбыттара да, хантан харчы ылан тілµіхтэрэй.
Бирикээс баарын µрдµнэн Сойууска ханна
да тілімміті. Арай сыл баґыгар-ата±ар
ханнык эмэ сууманы кіріллірі. Ити икки
холобурунан отделга араас кµµстэр бааллара
этэ диибин. Ол эрэн, баары суруйар дьону
эккирэтэн, кµнµ-дьылы барыыр отой табыллыбат. Ол кэриэтэ баар итэ±эстэри хайдах гынан суґаллык туоратар туґунан дьаґаллары
ылыллыахтаах.
Тэрилтэ±э барытыгар окко былаан
тµґэрэ. Биґиэхэ эмиэ. «40 км» диэн сиргэ
кэмбинээт сµіґµлэригэр оттуурбут. Райком
чилиэнэ буоламмын, партия соруда±ынан
нэґилиэктэргэ боломуочунай буолан тахса
сылдьарым. Бастакы сылбар ЭэдьээІІэ
оттооґуІІа ыыппыттара. Звенолар тэйиччи
сиргэ оттуу сылдьаллара. Массыына да, тыраахтар да суох буолан, сатыы сирдьиттээх
сорукпун толорон киирбитим. Кэннибиттэн,
сатыы сылдьыбыппын хай±аан, олохтоох
хаґыакка суруйбуттар этэ. Дьэ, оту онно
кірбµтµм: аттаах киґи нэґиилэ кістірі!
Итинник оту ханна да кірбіті±µм. Оттуур
сир элбэ±э, хойуутун эрэ баґан ылаллара.
Оттон Таатта±а, от суох буолан, мас быыґын,
дул±алаах, уулаах сирдэри оттуу сатыыллара.
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Сµіґµгэ айа±алыы сатаан дул±аны, хатыІ
лабаатын сиэтэллэрэ. Чурапчылар Тааттаттан
туох да атыннара суо±а.
Биир сайын райкомІа тµрµлµін бі±іті
буолла: «Чурапчылар Нуотара±а ыйытыга
суох киирэн оттоон эрэллэр µґµ. Баран
µµртэлиэххэ», — диэн. Біртілµітµнэн
быґаарса хас да буолан, чурапчылар оттуур
сирдэригэр тиийбиппит. Отчуттар Миниис
тирдэр Сэбиэттэрэ оттуулларыгар кіІµллээн
таґаарбыт уураахтарын кірдірбµттэрэ.
Биґиги оройуоммут салайааччылара ону то±о
эрэ билбэт этилэр. Мин µіґэ быґаарсаарыІ,
бу µлэґит дьон онно туох да буруйдара суох
диэн, айдаан тахсыа±ын саба саІаран тохтоппутум. Чурапчылар кэлин онно дьиэ-уот
туттубуттара, хас да сыл оттоон абыраммыттара.
1990 сыл сааґыгар ЭльдикаІІа оро
йуон сотрудниктарын спорка бастакы
кµрэхтэґиилэрин ыыппыппыт. 7 кірµІІэ
кµрэс былдьаспыппыт. 1992 сыллаахха саас
Хаандыга милииссийэтин начальнига Е.В.
Романовы кытта кэпсэтэн, хас да кірµІІэ
кµрэхтэґэн кыайан-хотон тіннµбµппµт.
Биґиги сотрудникпыт саха уола Афанасий
Архипов хайыґарга тэІнээ±ин булбата±а.
Дьонум олус астынан кэлбиттэрэ. Урут ханна да сылдьыбаттар эбит этэ. Кэлин ИДьМ
спартакиадатыгар кµрэхтэґэр буолбуттара.
МаІнайгы кыґыммар, билсэ диэн,
Уус-Миилгэ, Белькачига тиийэ сылдьыбытым. Белькачи сэлиэнньэтин утары хабаровскайдар кімµсчµттэрин базата баара.
Саас уу баарыгар таґа±астарын Аллан ірµс
устун аалынан онно а±алан сµікµµллэр,
онтон кэлин біртілµітµнэн учаастактарыгар тириэрдэллэр эбит этэ. Борохуот хапытаанынан бииргэ аармыйа±а сулууспалаабыт
уолум Славка Савельев µлэлиир. Томмокко
дьиэтигэр хаста да сылдьыбытым. Сайын
аайы Аллан устун устуґарга, хаартыска±а
тµґэрэргэ ыІыра сатыыр да биирдэ да быыс
булан сылдьыспатым.
Ыскылаат, хонтуора, остолобуой, ди
зельнэй, гарааж, хочуолунай, баанньык тутуу
лара бааллара. Бииргэ сылдьар дьонум этиилэринэн онно тахсан хоннубут. Кірбітіхпµн
кірін, билбэтэхпин билэн, сірµ диэн сі±ін
кэлбитим. Бастатан, дьахтар диэн суо±а.
Астарын бэйэлэрэ кимнээ±эр минньигэс
тик астанар эбиттэр. Арыгыны тойонноро
кіІµллээбэт, саллааттар курдук хамаанданан
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кыайбатахтара. Сорохторо кэлин депутаат
буолбуттара.
Ити кµннэргэ биир сарсыарда µлэбэр
тиийбитим: шрифтограмма кэлэ сытара.
Онно Москуба±а былааґы былдьыы сатаабыттарын, ити сыыґатын туґунан суруйбуттар. Итиэннэ партия райкомун хосторун
уонна гараажтарын хатыыр уонна бэчээттиир
туґунан кытаанах ыйыы оІорбуттар. ОБХСС
ыстаарсай инспекторын Б.В. Ковалевскайы
илдьэ Солнечнайга бардым. Исполком
бэрэссэдээтэлигэр киирэн кэпсээтим да
киґим билэн олороро. Онон ИДьМ дьаґалын
толорбутунан бардыбыт. Кининэн райком
саІа талыллыбыт маІнайгы сэкирэтээрин
Шевченко Л.Н. ыІыртаран ыллым.
— Дойдуга тахсыбыт быґыынымайгыны истэн билэ-кірі сырытта±ыІ.
Миэхэ µіґэттэн ыйыы кэллэ: гараажкытын, хосторгут аанын барытын бэчээттиир
туґунан. Онон бµгµн биир да массыына
гараажтан тахсыа суохтаах. Хосторгутуттан тус бэйэ±ит малларгытын ылыІ уонна
тугу да тыытымаІ. Сейфэлэргитин бэйэ±ит
бэчээккитинэн бэчээттээІ. Барытыгар 15
мµнµµтэни биэрэбин. Ааннаргытын Борис
Васильевич бэчээттиэ±э, — диэн кытаанахтык сэрэттим.
Ити курдук былаас биґиэхэ туох да
айдаана суох уларыйбыта. Кµнµс Шевченко
Л.Н. райком кірµдµірµгэр кірсін:
— Аны эйигин кытта хаґан да до
рооболоґуом суо±а, — диэн «куттаан» аас
пыта.
Ол эрэн, кинилиин киґилии сыґыам
мытын сµтэрбэтэхпит. Людмила Николаевна,
дьиІэр, бастакы сэкирэтээринэн хостору
бэчээттиэхпит биир эрэ хонук иннинэ быыбардаммыта. Партия оройуоннаа±ы конференцията ити иннинэ бастакы сэкирэтээринэн, барбыт киґи оннугар, Г.Н. Максимовы
кистэлэІ куоластааґынынан талбыта. Кини
онно сібµлэспэтэ±э. Ол иґин мунньа±ы
кіґіріргі тиийбиттэрэ. Иккис да сырыыга
Гаврил Николаевич сібµлэммэтэ±э, райсэ
биэт бэрэссэдээтэлинэн хаалбыта. Баара
суо±а иккис этээстэн µґµскэ тахсыахтаах
этэ. Ону кини ба±арбата±а, кыайбатахтара
да. Улахан міккµір кэнниттэн райком хонтуруоллуур хамыыґыйатын бэрэссэдээтэлэ
Л.Н. Шевченконы талбыттара.
Онтон оройуон баґылыктарын анааґын
са±аламмыта. Биґиги, сіптііх киґилээх

сылдьаллар эбит. Иккиґинэн, ханна ба±арар
бэрээдэк. Хочуолунайга бара сырыттыбыт.
Ханна да буоларын курдук, буруо-тараа,
кир-хох ортотугар таІаспын киртитиэм
диэн сэрэнэ-сэрэнэ µктэнэн киирбитим
баара — муостата кырааскалаах, ып-ыраас,
киґи µктэниэн да бэйэтэ тардынар буолан
биэрдэ. Атахпыт таІаґын устан, таапачыка
кэтэн бардыбыт. Ханна да быыл суох курдук.
Бэркиґээн, тарбахпынан сылытар турбаны
сотон ыллым, туох да быыла баара кістµбэт.
Дьэ, бэрээдэк диэ, сі±µмэр! Ґсµґµнэн,
биґиэхэ буор босхо кіміліспµттэрэ. Массыынам туругун, туо±а мілті±µн туоґуластылар.
Сарсыарда массыынабыт кірµллэн, арыыта
уларытыллан, уматыга кутуллан айанныырга
бэлэм турар эбит. Остуоруйа диэн сымыйа.
Хойукка диэри дьоІІо-сэргэ±э ыраастык
олоруу холобурун быґыытынан сі±інмахтайан кэпсиирим. Толкуйдаан кірдіххі,
ырааґырыы ханна да кыаллар суол. Ылсыахха
эрэ кэрэх. Холобур, Нерюнгри — Арассыыйа
биир ыраас куората.
Атырдьах ыйын 19 кµнµгэр 1991 сыллаахха араадьыйанан 8 киґилээх ГКЧП
тэриллибитин туґунан соґуччу биллэрии
биэрбиттэрэ. Онно билбиппит: Москуба±а
ірі туруу буолбут. Ону вице-бэрэсидьиэн
Янаев салайбыт. Хамыыґыйа±а киирбиттэр:
премьер-миниистир Павлов, Оборона миниистирэ Язов, КГБ миниистирэ Крючков,
Оборона Сэбиэтин солбуйар бэрэссэдээтэлэ
Бакланов, ИДьМ миниистирэ Пуго, Тыа
µлэґиттэрин Сойууґун бэрэссэдээтэлэ
Стародубцев, Судаарыстыба тэрилтэлэрин
Ассоциацияларын бэрэссэдээтэлэ Тизяков.
Ити кэмІэ ССРС бэрэсидьиэнэ Горбачев
М.С. кэргэнинээн КрымІа даача±а сынньана сылдьара. Онно кинини кэлэрин-барарын
хааччахтаабыттар, сибээґин быспыттар.
РСФСР бэрэсидьиэнэ Ельцин Б.Н. (1991 сыл
бэс ыйын 12 кµнµгэр ити дуоґунаска бµттµµн
куоластааґынынан быыбардаммыта) Арассыыйа гражданнарыгар ыІырыы таґаарбыта
уонна ҐрµІ Дьиэни иилээн турар Таманскай
дивизия тааІкаларын µрдµттэн путчистары ійіібітµн туґунан уоттаах-тіліннііх
тыллары эппитэ. Путч µс суукка устата
барбыта. ҐрµІ Дьиэни ытыалаабыттара,
араадьыйа дьиэтин былдьыы сатаабыттара.
Ити кэнниттэн ИДьМ миниистирэ Пуго
ытыммыта, ГКЧП атын чилиэннэрэ тутуллан хааллыбыттара. Сууттуу сатаабыттара да
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буолан, кыґаллыбакка ыйаах тахсарын
кэтэґэн олорбуппут. Баґылыгынан исполком бэрэссэдээтэлэ Шошин А.И. буоларыгар нэґилиэнньэ ортотугар туох да
саарбахтааґын, міккµір суо±а. Иккис хандьыдаатынан Максимов Г.Н. этэ. Кини:
— Миэстэбэр хаалабын, Александр
Ивановиґы ійµµбµн, — диэн хаґыатынан,
араадьыйанан биллэрбитэ.
Бэрэсидьиэн М.Е. Николаев іріс
пµµбµлµкэ араас муннуктарыгар баґылыктары
анаталаан барбыта. Биґиги то±о эрэ баґылыга
суох син ір олорбуппут. Арай биир кµн
бэрэсидьиэн бэрэстэбиитэлэ кэлбит µґµ
диэн сурах тар±анна. Киэґэлик миигин
ыІыртаран ылла. Михайлов диэн саха
киґитэ эбит. Райком биир хоґугар олорон,
µчµгэй ба±айытык сэґэргэспиппит. Хантан
сылдьарбын, хаґааІІыттан µлэлиирбин
эІин интэриэґиргээн баран, биири чопчу
ыйытта:
— Ким баґылык буолуон сібµй, эн
санаа±ар?
— Шошин Александр Иванович, — бэлэм буолан, чуолкайдык эппиэттээтим.
— Јссі ким буолуон сібµй? — киґим
иккистээн ыйытта.
Мин толкуйдуу тµґэн баран:
— Максимов Гаврил Николаевич буолуон сіп этэ. Ол эрэн, сібµлэммэт, — диибин.
Киґим салгыы:
— Јссі ким буолуон сібµй? — диэн
хатылаата.
Чочумча толкуйдаан баран:
— Атын киґи ити кэннэ манна суох дии
саныыбын, — диэтим.
Ону эрэ кэтэспит курдук, сирэйбинхарахпын кірін олорон:
— Оттон Топорков Владимир Васильевич кэллэ±инэ эн туох дии саныаххыный?
— диэн кэтэспэтэх іттµбµттэн киирдэ.
Владимир Васильевич Ґрдµкµ Сэбиэккэ µлэлии µрдээн барбыта. Мин санаабар,
тіннін, баґылыгынан кэллэ±инэ намтааґын
курдук буолара.
— Кини мантан µрдээн барбыта. Бука,
кэлбэтэ буолуо, — диэн санаабын аґа±астык
эттим.
— Арай кэллин? — киґим, ис киирбэхтик кірі-кірі, холку ба±айытык ыйытардыы
саІарда.
— Владимир Васильевыґы хайа±а
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ійіібіттір, нэґилиэнньэ µксэ хайа±а олорор,
— диэн дьон санаатын быґааран биэрдим.
Итинэн кэпсэтиибит бµппµтэ. Сарсыныгар, бада±а, тіттірµ кіппµтэ.
А±ыйах хоноот, промышленность миниистирэ Красноштанов Топоркову а±алан,
райком мунньахтыыр саалыгар мустубут салайааччыларга оройуон баґылыгын
быґыытынан билиґиннэрбитэ. Хата, билэр
киґим кэллэ диэн испэр µірэ санаабытым.
Сотору сынньалаІ биллэрбиттэрэ. Топорков
супту хааман кэлэн, хоско ыІыран киллэрбитэ.
— То±о кэлии киґини Шошины
ійµµгµн? Биир да оскуоланы туттарбата буол
бат дуо, то±о миигин ійіібіккµн? — эІин
диэн дой±охтоон барда.
А±ыйах хоноот, исполкомтан тілі
пµіннµµ сырыттылар:
— Топорков эйиэхэ ИДьМІа «тэлиэгэ»
ыытта, — диэн.
Бэрэбиэркэ кэлэрин кэтэстим да кэлбэтэ. Куоракка Топорков онно-манна сылдьыбыт сура±а иґилиннэ. «Соторутаа±ыта
бэрэбиэркэлээбиппит, иккиґин бэрэбиэркэлииргэ тірµіт суох», — диэн аккаастаабыттар
этэ.
Кэнэммэр, Владимир Васильевич то±о
миигин µІсэрий диэн, эрэнэр дьоммуттан
туоґуластым. Онтум баара, куораттан кэлэригэр уонча киґини испииґэктээн кэлбит
эбит. «Бу дьон эйигин утара олороллор», —
диэн этэн биэрбиттэр. Ол дьону былааґынан
туґанан ууратан, тохтотон, сорохторугар
бэрэбиэркэ ыыттаран барбыт эбит. Миэхэ
туох да буолбата±ын курдук туттубута.
Топорков В.В. кэлиэ±иттэн исполком
салаалара Уус-Майа диэки кіґін барбыттара.
Мин онно добуочча улахан ПОМнаах буолан,
соччо кыґаллыбата±ым. СаІа киирэр дьону
ол диэкиттэн ыларым. Сорох уопуттаах дьону
хайаттан тµґэрэн, Уус-Майа±а анаталаабытым. Топорков миигин кірдір эрэ: «Хаґан
Уус-Майа±а кіґі±µн?» — диэн туоґулаґара.
Соро±ор сарсыарда: «Планёрка±а то±о
суоххунуй?» — диэн Уус-Майаттан эрийэн
соґутара. Биир кµн Солнечнайдаа±ы кэбиниэтигэр ыІырда:
— Быґаарар боппуруос элбэх, эн УусМайа±а мэлдьи баар буоларыІ ирдэнэр, —
диэн эмиэ эппитин этэн барда.
— БилэриІ курдук, онно дьиэм суох.
Ким биэс киґилээх ыалы бэйэтигэр олор-
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µлэлээбитинэн барбыппыт. Кэтэспиттэрин
курдук, Михаил Ефимович кітін кэлээт,
салайааччылары кытта кірсµбµтµнэн барбыта.
Сарсыарда оройуон салайааччыларыгар улахан мунньа±ы ыытта. Мунньах
бµтµµтэ а±ыйах киґини хаалларда, биґиги
бµтэн та±ыстыбыт. Сэкирэтээр хоґугар Дьокуускайтан сылдьар билэр киґибин кірсін
сэґэргэстим. Онтон киґим:
— Бэ±эґээ киэґэ эн тускунан кыра
кэпсэтии буолла, — диэн соґутта.
Киэґэ Топорков а±ыйах киґини остолобуой анал саалатыгар ыІыран аґаппыт.
СаІардыы аґаан иґэн, бэрэсидьиэни кытта
кэпсэтэр атын кыґал±а суо±ар дылы:
— Буруй оІоґуута кэлин биґиэхэ улаат
та. Милииссийэ начальнига Емельянов µлэтэ
мілтіх. Ол тµмµгэр кімµс тутуллубат буолла,
— диэбит.
Ону быґа тµґэн, Михаил Ефимович:
— Бэйи, тохтоо эрэ! Кини кэлиэ±иттэн
буруйу оІоруу манна лаппа аччаабыт. Бы
йыл хаґааІІытаа±ар да элбэх, 5 киилэттэн
ордук, кімµґµ туппуттар. Тугуй, Владимир
Васильевич, олохтоох балаґыанньаны билбэккин дуу, хайда±ый? — диэн баґылыгы
саІата суох ыыппыт.
Ол кэнниттэн мин туспунан кэпсэтии
тохтообут. Топорков ити кэнниттэн киґилии
кэпсэтэр, илиитин биэрэн дорооболоґор
буолбута. Киґиэхэ кыра да наада.
Сарсыныгар сарсыарда Михаил Ефимо
виґы атаара авиапорка киирдибит. Кини
массыынаттан тµґээт, сімілµіт диэки хаама
турда. Топорковтаах бэрэсидьиэн кэнниттэн
барыах курдук гынан иґэн, эмискэ тохтоот,
тіттірµ массыыналарын диэки бардылар.
Мин бэрэсидьиэни ситэн кэлэн дорооболостум уонна саалаах саба тµґµµнµ оІорбут
киґи тутуллубутун туґунан сиґилии кэпсээтим. Ону бол±ойон иґиттэ уонна этэІІэ
туппуппут иґин махталын биллэрдэ. Илиитин
биэрээт, сімілµіт диэки салгыы бара турда.
Массыынам аттыгар кэлэн, сімілµіт
кітірµн кэтэстим. Топорковтаах хас да
буолан туґунан туран, Уус-Майа±а ыыппыт массыыналарын кэтэґэллэр. Туох эрэ
наадалаа±ы умнубут курдуктар. «Мин эбитим
буоллар кэтэґэн бэрт», — диэн испэр са
нааппын кытта сімілµіт биинтэлэрэ эргийэн
киирэн бардылар. Уус-Майа диэкиттэн быылы ірі бур±атан массыына иґэрэ кіґµннэ.

дуой? Уонна райисполком салаалара іссі да
µксµлэрэ кіґі иликтэр буолбат дуо?
— Уус-Майа±а баран дьиэтэ кір, биґиги
кіміліґµіхпµт, — диэн тµмµктээтэ.
Иґиттим дуу, истибэтим дуу диэт, УусМайалаатым. Онно ыйыталаґан, саІа тутуллан бµппµт дьиэни сібµгэр со±ус сыана±а
биир баран эрэр киґи атыылыырын истэн баран кірдµм. Киґим, іссі уу харчынан буолбакка, уурумньу киниискэтигэр кіґіртірµіх
буолла. Мин сібµлээн, дьиэлэммит киґи
курдук сананан, Топорковка тиийэн кэпсээтим. Киґим сібµлэстэ, харчытын тілµіх
буолла. А±ыйах хонон баран истибитим: ол
дьиэни култуура салаатын сэбиэдиссэйигэр
А.А. Атласова±а атыылаґан биэрбит этэ.
Дьокуускайга диспансеризация±а сылдьан, министиэристибэ±э улахан улары
йыылар буолаары туралларын истибитим.
Миниистир В.С. Федоровка киирэ сылдьыбытым. Кини Топоркову уруккуттан билэр
киґитэ эбит. Охрана управлениетыгар бас
таан утаа солбуйааччы дуоґунаґыгар ылыах
буолан эрэннэрбитэ.
Сайын ортото оройуон киинэ УусМайа±а тіттірµ кіґірі µіґэнэн быґаарыллан
бµппµтэ. Райисполком бары отделлара ха
йаттан тµґэн барбыттара. Мин Дьокуускайга
ананарым туґунан дьаґалы кµµтэ сылдьыбытым. СаІа начальник кэлэн, бэйэтэ каадыр боппуруостарын быґаарыа диэн дьону
улаханнык хамсаппата±ым.
Ол сырыттахпына, атырдьах ыйын
бµтµµтэ быґыылаа±а, ЭльдикаІІа саалаах
саба тµґµµ буолбута. Гусев диэн урут суут
таммыт киґи арыгылаан баран, бииргэ
аґаспыт дьонун биирдэстэрин булт саатынан
ытан ілірбµт, иккиґин олоппоґунан тібі±і
охсон дійµппµт. Дьону ілірдµм диэн санаат
тан куотардыы, ірµскэ тиийбит. Харабылы
саанан тирээн, мотуордаах тыынан Хаандыга
диэки куоппут. ПОМ начальнига Наугольных
О.А. миэхэ биллэрээт, кэнниттэн эккирэтиини тэрийбит. Мин миниистиргэ биллэрдим.
Кини ОМОНнары ыытыах буолла.
— БэйэІ Уус-Майа±а кэл, ЭльдикаІІа
биир солбуйааччыгын ыыт. Эґиэхэ бµгµн
бэрэсидьиэн М.Е. Николаев кітір буолла.
Кини сылдьар сиригэр бэрээдэги тэрий, —
диэн ыйыы биэрдэ.
ОМОНнары кірсін, ханна тоґуйуохха
сібµн µіґэттэн кірін этэн биэрэн баран,
Уус-Майа±а кэлэн тµспµтµм. Былаан оІорон
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Сімілµіт кітін тахсар сирин диэки сµµрэ
турда...
От ыйын 22 кµнµгэр 1991 сыллаахха
Арассыыйа бэрэсидьиэнэ Б.Н. Ельцин партия, о.д.а. уопсастыбаннай хамсааґыннар судаарыстыба тэрилтэлэрин иґинэн µлэлэрин
тохтотор туґунан ыйаа±а тахсыбыта. Онон
министиэристибэ±э политотделлар µлэлэрэ
тохтообута. Биґиэхэ эмиэ ол туґунан ыйыы
кэлбитэ. Замполитым Родион Николаевиґы
кытта сµбэлэґэн баран, хомуньуустары хомуйдубут. Ол мунньахха бастакынан тыл
ылбытым.
— МаІнайгы сµґµіх партия тэрилтэтин биґиги систиэмэттэн таґаардылар.
Ол туґунан бирикээґи бу тутан олоробун.
Хомуньуустар састаап ортотугар элбэх µлэни
ыытан кэлбиттэрин тоґо±олоон бэлиэтиибин. Ордук дьиссипилиинэ, бэрээдэк боппуруостарыгар, каадыры аттаран туруорууга.
Ол эрэн, биґиги — саллааттарбыт, µіґэттэн
кэлбит хамаанданы хайаан да толоруох
таахпыт, іскітµн ыйыы сокуону тосту кэспэт
буолла±ына. Манна ыйыллыбытынан милииссийэ хомуньуустара олорор сирдэринэн
партия маІнайгы сµґµіх тэрилтэлэригэр
сыстан µлэлиэхтээхтэр. Мин, милииссийэ
начальнига, хайдах да «дворовай» хамаанда±а
киирсэн, µлэм-хамнаґым туґунан быґаарсар,
ырытыґар былааным да, быраабым да суох.
Онон бэйэм ба±а іттµбµнэн партияттан
тахсабын, — диэбиппин бары саІата суох
ньимийэн олорон иґиттилэр.
Миигин ійіін, хас да киґи тыл эттэ.
Родион Николаевич эрэ партия±а хааларын
туґунан биллэрдэ. Мунньахпыт боротокуолун уонна партия чилиэнэ буоларбытын
туоґулуур билиэттэрбитин хомуйан, сарсыныгар кини райкомІа илдьэн биэрбитэ.
Хайалаах дойду буолан, массыынанан
сылдьарга сэрэхтээ±э. Араас кыбычыына,
кыара±ас суола, эрийэ-буруйа барыыта,
наґаа тосту токуруйуулара элбэ±э. Тіґі да
µлэґиттэргин сотору-сотору сэрэппитиІ
иґин, барытын іті кірбіккµн. Ол иґин
суолга саахалланыы, хайаттан да мµччµ туттуулар сіп буола-буола тахсааччылар. Бас
такы сылларбар Талмаза Н.А., Звездочка±а
баран иґэн, хайаттан тµґэн тыына быс
тыбыта. Холуобунай ирдэбил ыстаарсай
инспектора Лапшин А.М. ЫныкчааІІа
баран иґэн, массыыната уонча миэтэрэни
хайаттан кітін баран тура тµспµтэ, бэйэтэ
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туох да буолбата±а. Оттон отдел старшината
Огнев А.Д. Югорёноктан иґэн, сабыс-саІа
хаайыылаахтары тиэйэр спецмассыынаны туруорсан-туруорсан ылбыппытын
тµІнэрбитэ.
Бу дойду сирин-уотун, олохтоох дьонун
олус сібµлээбитим. Булда элбэ±э, сирин аґа
дэлэйэ сіхтірірі. Кµпкэ Иванов Бµітµр
Бітµрµібµс о±онньор тыыннаа±ар бииргэ
бултаан, балыктаан, уолаттарын кытта билсэн, отделение управляющайа И.К. Апросимовы кытта табаарыстаґан уоппускабын
онно ыытарым. Ааллаах ҐµІІэ баар Аанча
µрэххэ олорор булчут Ульяналаахха хаста
да тиийэ сылдьан, олохтоох дьон киґиэхэ
амарах сыґыаннарын, эбэІкилэр айыл±а
о±ото буолалларын эппинэн-хааммынан
билбитим.
Бµітµр Бітµрµібµс сэрии кэнниттэн
кылгас кэмІэ милииссийэ±э µлэлии сылдьыбыт. Ааллаахтан кімµґµ халаабыт Шумилов
баандатын тутууну µчµгэйдик ійдµµрэ. Оччолорго илиитигэр сэниэлээх, ата±ынан кыанара µґµ: «Дьокуускай куоракка атах оонньуутун кµрэхтэґиитигэр саппыкым сототугар
тобус-толору кумаа±ы харчы симиниилээх
ойон бастыырым», — диэн кэпсиирэ. Олору
туоґулуур суруктар билигин да о±олоругар
бааллар. Сайын ЭльдикаІІа командировка±а
сылдьан, ірµс уІуор мотуорканан бырахтаран баран, сатыы о±онньор µµтээнигэр быґа
тиийэн хонорум. Биир сарсыарда илимнэрин
кірін кэллэ. ЭлгээІІэ тимир сиэккэ±э собо
бі±і уста сылдьара:
— Дьэ, тіґі балыгы дьиэ±эр илдьэ
бара±ын? Итинтэн сіп буоларгынан ыл, —
диэтэ.
Тіґінµ илдьэрбин билбэт буолан:
— Чэ, биэс уон собо сіп буолар ини,
— диэтим.
Аа±ан, лэґигирэс хамныы сылдьар соболору куул иґигэр быра±аттаата. Кіті±ін
кірдµм:
— Ээ, чэпчэки эбит. Јссі угуохха, —
диэтим.
— Эн холгор кыра буолла±а дии, —
о±онньор іссі сµµрбэ талыы собону укта.
«Јрµскэ диэри тиийбит киґи дьиэтигэр
тиэрдэр ини. Онно табаарыс элбэх», — дии
санаатым. Кіті±ін кірін баран:
— Чэ, ілі-сµтэ, сµµскэ тириэрдиэххэ.
Кэпсии да сылдьарга µчµгэй буолуо, — диэн
киґиргии быґыытыйдым.
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1991 сыллаахха саас, сулуґум эбиллэн,
подполковник буолбутум. Биэс сыл кэриІэ
биллибэккэ ааспыта. Манна кыра уолум
оскуола±а киирбитэ, улаханым бµтэрбитэ.

Бµітµр Бітµрµібµс, кітіхсін, сµгэ
ґэрбин санныбар уура-уура:
— Дьэ, ити киґи быґыыта, — диэн
хайгыы хаалбыта.
Ортотугар сынньанан син тыыны булларбытым.

16.04.05.
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Сэргэ
Сэргэ былыр ыал аайы баара эбитэ µґµ.
Ыраахтан-чугастан кэлбит дьон кілілірµн барбатын диэн онно баайаллара. Ону тэІэ итэ±эл
сэргэтэ баар буола сылдьыбытын, айыыларга
анаан биґиги ібµгэлэрбит сэргэ туруоралларын
сура±ын эрэ истэбит. Билигин да эргэ ітіхтір
аттыларыгар урукку олох кэрэґилэрэ самнаґан
туралларын кірµіххэ сіп. Олох сайдан, аны
тиэргэн сэргэтэ киэргэл эрэ быґыытынан хаалла. Ону тэІэ ыґыахха анаан, µірэх бµтµµтµнэн,
араас µбµлµійдэринэн сэргэлэри алаастар кытыыларыгар, µрэхтэр, ірµстэр тумулларыгар
туруорар буоллулар. Сіп да±аны, билиІІи
µйэ±э ханнык кілібµтµн баайаары.
Уус-Майа±а µлэлээбитим иккис сылыгар дьиэ-уот тиийбэккэ охрана отделын
салайааччытыгар А.Е. Ивановка сµбэлээн,
ЫныкчааІІа хонтуора туттаттарбытым. Оччолорго охрана µптээх этэ. Дьиэ тутуллан, ол
малааґыныгар ыІырыллан тиийдим. Бары
сулууспалар тус-туґунан хостонон µлэлииргэ
бэртээхэй усулуобуйа тэриллибитэ.
Иванов саІа хоґугар ыІыран киллэрдэ.
Киирдим да киэІигэр хара±ым хатанна. Мин
µлэлиир хоспор тэІнээтэххэ, тµірт тігµлµнэн
ордук иэннээх курдуга:
— Анатолий Егорович, улахан ал±аґы
оІорбуккун, — диибин.
— Туох буруйу эмиэ оІордомуй? Бµгµн
хай±анарым буолуо дии санаабытым... — киґим
соґуйбуттуу сирэйбин-харахпын одуулаґар.
— Биллэн турар, µтµі дьыаланы
оІорбуккун, онно міккµір суох. Ол туґунан
остуолга кэпсэтиэхпит. Оттон санаан кір эрэ:
мин хоспун, эн хоскун. Туох эмит уратылаах
дуо?
— Хос хос курдук. Биллэн турар, миэнэ
саІа уонна киэІ да курдук буолуо.
— Эн Украина±а сылдьар курдук саныыгын быґыылаах, Саха сиригэр олороргун умнума, — диибин, киґим, тугу этээри гыммыппын
сэрэйбэт буолан, мµлµк-халык буолла.
— Бу дойдуга былыр-былыргыттан µгэс

баар: тойон туруорбут сэргэтиттэн ордук модьу
уонна µрдµк гына сэргэни туруорбаттар. Ол
мас суо±уттан буолбатах, ытыктыылларыттан
тахсар.
— Сэргэ сэргэтинэн буолла±а дии. Мин
µлэлиир хоґум онно туох сыґыаннаа±ый? —
Анатолий Егорович ійдіібіті.
— ЈйдµµрµІ туґугар дьиэбитин атастастахпытына сіп буолсу, мин эн хоскор
киириэм, эн мин хоспор та±ыс. Атын хосторго
солбуйааччыларбын киллэртиэм. Эн биґиги
отделбыт салаата буоларгын умна илик инигин?
— Хайдах буоллуІ? Манна остуорастар,
монтёрдар олорон µлэлииллэр ээ, — киґим
кыйаханан барыах курдук буолла.
— Олор µлэлиир миэстэлэрин уларытар
улахан дьыала буолбатах. Анатолий Егорович,
уоскуй. Мин итини эйиэхэ іскµірµтµн эттим.
— БаарыІІаттан инньэ диэххин. Ас тымныйаары гынна. Остуолга олорорго сіп буолла,
— киґим кэпсэтии атын хайысханан бараары
гыммытын сэрэйэн тиэтэйэн барда.
— Ыксаама. Јбµгэлэр µгэстэрин кэґии
аньыы буолар. Биґиги, аньыыны оІорбот
гына, атыннык дьаґаннахпытына табыллар.
— Дьэ-дьэ. Ити сіп буолуо.
— Маннык дии саныыбын. Кырдьык,
хоґум ыт уйатын са±а. Эн тутууга уопутурдуІ,
манна уґуннук µлэлээтиІ. Кімµсчµттэри кытта
кэпсэтэн, отделга сыґыары эбии икки хосто
туттарыахха. Ону ба±ас кыайар инибит?
— СарсыІІыттан са±алыырбытын
кіІµллµµр инигин? — киґим µірэн сэгэс
гына тµстэ.
— Дьэ, ити киґи тыла, ити туґунан кэлин
іссі кэпсэтиэхпит. Ас сойдо±о.
Балтараа ый курдугунан тутуубутун
бµтэрэн, бухгалтер хоґун бирикээскэ сіп
тµбэґиннэрэн эбии бі±іргітін, кэбиниэттэрбитигэр киирбиппит. Начальник хоґун
Анатолий Егорович киэнинээ±эр миэтэрэ
аІаарынан кэтит гына туттарбытым.
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Ахтыл¡ан ырыата
Д. Мухин тыллара

М. Емельянов мелодията

Ахтабыт а±абыт алааґын,
Андылаах, соболоох кµіллэрин,
Бэттиэмэ µµнµµлээх хочотун
Сайылык ыалларын тµптэтин.
Хос ырыата:
Ол иґин бу маннык мустаммыт —
Оґуохай ырыатын этэбит.
Сахалыы тылынан кэпсэтэн —
Дуоґуйа сынньанан ылабыт.
Тіріібµт тиэргэнтэн тэйэммит —
Туґунан дьыл±аны тыырдыбыт.
Кімµґµ-алмааґы хостооммут —
Кµµспµтµн, сааспытын биэрдибит.
Туох буолуой хойутаан хааллахха,
Хоно да, ірµµ да сылдьарбыт.
Аламай сырдык кµн кэриэтэ
Биґиги истиІник кірсірбµт.
Ол иґин сµрэхпит дьулуґар,
Тµмсµі±µІ диэн оргууй сипсийэр
Ґлэттэн дьоллорун булуммут
Ґтµікэн майгылаах дьонугар.

Дьугдьуур хайалара. Ааптар тµґэриитэ.
81

КЭРЭ¤И

«ИПТОМ»
Олус кіхтііх, умнуллубат кэрэ киэґэлэр
буолаллара. Минньигэс астар, аґыы да
утахтар, кірдііх оонньуулар, куонкурустар,
кµрэхтэґиилэр бааллара. О±олор кірдііх
мучумааннара, саха нарын ырыата, оґуокай
да тµґµлгэтэ манна дьиэрэйэрэ, саІа хоґоон
да аа±ыллара, саІа ырыа да ылланара.
СаІа дьылы кірсі ыаллар бары эрдэттэн
бэлэмнэнэллэрэ. Бу сылы тµмµктµµр биир
бастыІ кµнµ чыІха атыннык кірсірбµт.
Бастакытынан, Тымныы о±онньор кэлэрэ.
Итиннэ Дмитрий Романовичтан ордук сахалыы имигэс тыллаах, сааґынан да, саІатынан
да барсар киґи суо±а. Иккиґинэн, Тымныы
о±онньору о±олор бары маскараат кістµµмэ
тиктэн кірсіллірі, хоґоон аа±аллара, ырыа
ыллыыллара. Тымныы о±онньор барыларыгар кэґиилээх буолара. Ґсµґµнэн, хас
биирдии ыал, анаан-минээн, эркин хаґыата
таґаарара. Онно ыал туох ситиґиилээх СаІа
дьылы кірсірµн кэпсиирэ, дьоннорбут,
табаарыстарбыт туґунан айымньыларыойуулары ким тугу сатыырынан оІороро.
Биґиги «ИПТОМ» диэн ааттаах хаґыаты
таґаарарбыт. Ити биґиги ааттарбыт бастакы
буукубалара: Иван, Проня, Таня, Оля, Май.
Тірдµґµнэн, кыралыын-улаханныын отучча
буолан, бары биґиэхэ хонорбут. Сарсыарда дойдубут бідіІ, эмис соботун миинин
иґэн µірэн-кітін тар±аґарбыт. Ити курдук
иллээхтик-эйэлээхтик биир дьиэ кэргэн
курдук санаґан, µлэ бі±ітµн µлэлээн дойдубут биир кэрэ кістµµлээх сиригэр олорон
ааспыппыт.

Бастаан тиийдэ±им утаа лесхоз µлэґитэ
Власьева Валентина Васильевна кэлбиппин
истэн, µлэбиттэн булан ылла. Маар оскуолатыгар сµµрэн-кітін тэлимэхтэнэ сылдьыбыт кыыс сыта да суох буолбут. Кµн-дьыл
биґигини кэтэґэн туруо дуо, µірэх бµтэрэн,
идэ ылан, Власьев Алексей Самсонович
диэн бииргэ µірэммит уолугар кэргэн тахсан, уоллаах кыыс о±олонон, мэлдьи толору
астаах остуоллаах саха далбар хотуна буолбут
этэ. Киниэхэ кииннээн, саха ыаллара билсэн, о±олорбут бииргэ оонньоон, сир астаан,
бултаан оло±уран барбыппыт.
Култуура салаатын сэбиэдиссэйэ Харайбатова О.М. кі±µлээґининэн сыл аайы
СаІа дьыл бырааґынньыгар кулуупка
сахалыы дьоро киэґэлэри ыытарбыт. Кэргэним Оля тэрилтэтигэр саха култууратын
туґунан куруґуок ыытара. Самаан сайын
эргиллэн «сэттэ айыы сэлэґэр, то±ус айыы
то±уоруґар» кэмэ кэллэ±инэ, Ааллаах кытылыгар кэмбинээттэри ыІыран ыґыах
ыґарбыт.
Кэлин биир-икки ыалга мустар
тµбµктээх буолан, улахан бырааґынньыктары
µллэстэн кірсір буолбуппут. СаІа дьылы эрэ дьиэбитигэр ылар буоламмыт,
ити тµбµктээх, кэтэґиилээх, Тымныы
о±онньордоох бырааґынньыгы биґиги
ыларбытын ким да утарсыбата±а. Атын
бэлиэ кµннэри бэргэґэ иґэ быґаарбыта.
Кронниковтарга — Дьахтар кµнэ, Мухиннарга — Јктііп, Ивановтарга — Аармыйа
кµнэ, Смирниковтарга Маай тµбэспиттэрэ.
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Майда¡а
Тіґі да уоппускам са±аланнар, утуйа
сыппакка эрдэ турдум. Бµгµн бултуу, УусМайанан Кµпкэ барыахтаахпын. Алта чааска сонуннары истээри, утуйар хоско турар
тэлэбиисэри холбоотум. Кыратык хойутаабыппын, µрдµк ба±айы дьиэ±э сімілµіт
кэлэн саалынна. «Эмиэ видиги кірдіріллір
быґыылаах», — диэх курдук санаан эрдэхпитинэ, дииктэр отой да атыны кэпсээн утуйар
уубутун кітµттэ.

Эмиэрикэ±э терракт буолбут! Икки
сімілµіт биир кэмІэ, биирдэрэ Нью-Йорк
саамай µрдµк дьиэтигэр кэлэн сааллан, отой
да иґирдьэ киирдэ, иккиґэ ПентагоІІа
туґулаан кітін испитин тириэрдибэтилэр.
Ону кірііт: «Аны уоппускаттан тіттірµ
ыІырыахтара», — диэн сэрэх санааттан
тµргэнник хомунан, авиапорка киирэн, УусМайа±а кіттµм.
Уус-Майа±а вневедомственнай охрана
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начальнигар А.В. Абрамовка тохтоотум.
Кµпкэ ааґан иґэрбин истэн:
— Эн ыксаама. Тайахтыырга тымныы
тµґэ илик. Маайа µрэххэ тахсан балыктыахха.
Мотуор баар. Биґиги µлэґиппит Игорь барсарга бэлэм. Маайа саамай тупсан турар кэмэ.
Ґчµгэй хаартыскалары тµґэриэІ да, балыктыахпыт да. Сµµрбэччэ кіґµ іксійµіхпµт.
Онно олорор дьону кытта кэпсэтиилээхпит,
— диэн Александр Витальевич былааммын
тосту уларытардыы тыл киллэрдэ.
ДьиІинэн ыллахха, уоппуска±а сылдьар
киґи быґыытынан ханна ба±арар хононіріін хаалыахпын да сіп. Ґлэлээбит сирим
буолан билэр-кірір киґим оройуоІІа
элбэх. Сашаны кытта балыкка да, булка да
сылдьыбатах киґим. Ол да буоллар: «Кµпкэ
Ивановтар кыратык кµµтэ тµстµннэр. Хаґан
кэлэрбин чуолкай эппэтэ±им», — диэн бэйэбин бэйэм уоскутуна санаатым. Ґлэлии сылдьан, биирдэ да быыс булан, Маайа µрэххэ
сылдьыбата±ым. Ити дойдуга µктэммит эрэ
киґи хайгыыр, астынар сирэ. Саша кэпсээнинэн барыта бэлэм курдук. Уонна кэпсэтиилээх дьоІІо бэлэмІэ тиийэр барыыстаах
да буолла±а. Итиэннэ хаґан да ірµскэ илиминэн балыктаан кірбіті±µм. Биир µксµн ол
тарта±а буолуо, хааларга сібµлэстим.
Маайа µрэ±э уутун хаптал хайа
µрдэллэриттэн ылан, сµµрµгµн дохсуннук
халыґытан, Аллан ірµскэ кэлэн тµґэр. Ол
утарыта Уус-Майа біґµілэгэ турар. Киґи

билэр ордук улахан салааларынан Айыым,
Ґµдэмэ буолаллар. Кімµсчµттэр суолларын батан, Ґµдэмэ±э сылдьыбыттаахпын.
Урут Маайа тардыыларыгар кімµс хостонор эрдэ±инэ, элбэх біґµілэктэр µіскээн
сылдьыбыттар. Кімµсчµттэр таґа±астарын
Маайа устун борохуотунан таґаараллара µґµ.
Билигин ол диэки кімµс хостоммото±о ырааппыт. Біґµілэктэр оннулара эрэ хаалбыт.
Ол оннугар атын µрэхтэргэ саІа біґµілэктэр
тутуллубуттар. Мин кэммэр µлэлээн ньиргитэ
олорбут бэрт обургу біґµілэктэр Ыныкчаан,
Ааллаах Ґµн, Бриндакит сабылыннылар.
А±ыйах сылынан атын да біґµілэктэргэ
кімµс хостонон бµтµі. СаІалыы тутуулаах
хаарыан біґµілэктэр эмиэ кимиэхэ да наадата суох буолан ыґыллыахтара-то±уллуохтара
турда±а.
Сарсыныгар, уматыкпыт элбэх буолан,
икки тыынан барар буоллубут. Эбиэт иннинэ хоІуннубут. Алланы туораан Маайаны
іксійдµбµт. Олохтоох эбэІкилэр бу µрэ±и
Майда диэн ааттыыллар. Санаабар бытаан
курдукпут. Ґчµгэйдик бардахпытына, 4-5
чааґынан тиийиэхтээхпит. Чаас курдук айан
наан баран, ырааппакка µрэх µрдµгэр турар
µµтээІІэ туораатыбыт.
— Эн манна биґигини кэтэс. Мотуорбут кыайан тардыммат, саппаас чаас
а±аллахпытына сатаныыґы, — диэт, дьонум
дьиэлэрин диэки дьµккµтэ турдулар.
Мин чэй оргутунан истим. Дьонум

"Мая", "Маайа" буолбут Майда µрэх. Ааптар тµґэриитэ.
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µµтээни халлаан хараІарыыта булан хонон
абыранныбыт.
Сарсыныгар Чабда±а уу таґымын кээмэйдээччилэргэ тиийдибит. Барар сирбит
аІаарын эрэ кэллибит. Мілтіх сэптэрдээх дьон салгыы баран эрэйдэниэхпит
кэриэтэ тохтоотохпутуна сіп буолсу диэн,
кіІµллэтэн, кинилэртэн кістін турар
µµтээІІэ баран олохсуйдубут. Салайааччылара Атласов Баґылай диэн саас ортолоох,
тыа киґитинии а±ыйах саІалаах, сырдык сэбэрэлээх эбээн киґитэ. Ґлэґиттэрин кытта,
икки-µс буолан, тігµрµк сыл олороллор µґµ.
Булт уопсастыбата икки этээстээх сынньалаІ
дьиэтин тутан бµтэрэн эрэр эбит. Омук дьоннорун а±алан, халыІ харчыларын хамсатар
былааннаахтар µґµ. Майда айыл±ата, булда,
балыга онно то±оостоох. Хайа ба±арар омук
киґитин а±алан кыбыстыбакка сынньатыахха
сіп.
А±ыйах хонукка илимнээн, син элбэх
быйыты, сордоІу туттаран тууґаатыбыт.
СордоІ элбэх тутар. Бастаан утаа ону мин
сібµлээбэтим. О±о сылдьан, сыыс балык
курдук кірірбµт. Алыґары кытта мииннээн,
биирдэ эмит сиирбит.
— Этэ кытаанах, тууґу µчµгэйдик ылымтыа, — диэн Саша уу иґэ-иґэ хайгыыр.
Нэдиэлэ курдук балыктаатыбыт.
Сіптіі±µн сырыттыбыт, кыттыгастарым
кэтэстэхтэрэ буолуо диэн, сарсын барардыы,
мотуордарбытын бэлэмнээтибит. Сарсыарда
эрдэ туран, таґырдьа уот оттон, уу таґааран
чэй оргуттум. ҐµтээІІэ киирэн, уолаттарбын туруортаатым, бэйэм сыта тµстµм.
Эмискэ уолаттар: «Тайах!» —диэбитинэн таґырдьаттан ойуоккалаґан киирэн,
сааларын ылаат, мэлис гынан хааллылар.
Мин бэлэм сытар фотосаабын ылыах курдук тутан кірдµм да, харабыыммын харбаат,
таґырдьаны былдьастым. Кытылга сµµрэн
киирэн кірбµтµм: уу кэмниир пуос уонна
биґиги ыккардыбытынан тайах Чабда диэки харбаан, µрэ±и ортолообут. Кытыл устун
сµµр! Сотору буолаат, пуос диэки уу мотуора
эґиннэ. Биґигиттэн син тэйиччи буолан,
тохтоон, туох буоларын кµµтэн турдубут.
Мотуордаах киґи кэлэн, харбаан иґэр тайа±ы
эрийэ кітііт, биирдэ эрэ тыаґаата. Биґиги
кыл мµччµ бултаабакка арбы-сарбы тµґэн,
саІата суох µµтээммит диэки тінµннµбµт.
Киирэн чэйдии олордохпутуна, анныбытыгар
мотуор кэлэн тохтоото.

икки чаас курдугунан тінµннµлэр. Эмиэ
айаннаабытынан бардыбыт. Уруккуттан
эбиллии суох курдук. Киэґэрэн, кµн тыа
кэтэ±эр тµстэ. Ґрдµк сыырдаах сиргэ кэлэн
тохтоотубут. Ґіґэ диэки барар суол омооно
баар эбит. Ону батан тахсыбыппыт саІатык
µµтээн турар. Дьонум мотуордарын оІосто,
эмиэ миигин хааллараат, дьиэлээтилэр. Мин
мас мастаан оґохпун отуннум. Таґырдьа уот
оттон, чэй оргутуннум. Халлаан хараІарда.
Ыгыччы аґаан баран утуйарга бардым.
Сарсыарда халлаан сырдыыта уґугуннум.
Туран, таґырдьа уот отуннум. Солуурчахха уу
баґан таґааран, оллооІІо оргута уурдум. Ол
сылдьан кірдіхпµнэ, µіґэ диэкиттэн мо
туордаах тыы кэлэн дьиэм анныгар тохтоото.
Икки киґи тµстэ. Сыыр µрдµттэн кірін
турабын. Иккиэн пуормалаахтар (билигин
бэтэринээр кытта пуормалаах), айыл±а харыстабылын дьоно быґыылаахтар. «Хантан
хайдах кэлбит киґи турарый? Уунан диэ±и
тыыта суох, сатыы кэллэ±э дуу? Ба±ар, дьоно балыктыы барбыттара буолуо», — диэн
нууччалыы кэпсэтэ-кэпсэтэ, мин диэки
сыыры тахсан иґэллэр. Онно кірбµтµм:
кэнники иґэр µскэл нуучча киґитэ урут
мин µлэлиирим са±ана охотинспекторынан
µлэлээбит А.Я. Валеев эбит. Инники саха
киґитэ иґэр. Тулуйбатым:
— Александр Якубович, эн иґэ±ин дуу?
Киґи билбэт гына бытыктаммыккын дии.
— Оо, эн эбиккин дуу! Кірсµбэтэх да
ыраатта. Тугу гына сылдьа±ын?
— Уоппускабар Маайаны кірі сылдьабын. Урут бириэмэ булан сылдьыбата±ым.
— Оттон тыыІ, дьонуІ ханналарый?
— Миэнэ миэнин курдук, мотуордар
кыайан тардымматтар. Дьонум бэ±эґээ, ону
кірµнэ, Уус-Майалаабыттара.
— Кимниин сылдьа±ын?
— Абрамов Сашалыын.
— Эрэйдэнэр киґи буолбуккун.
То±о инньэ диэбитэ буолла? Ыйыппатым.
— Хата, чэйдиэ±иІ. Чэй бэлэм. Ба
ґаалыста, µµтээІІэ ааґыІ.
Чэйдээн баран, ытыыга кµрэхтэґии
буолла. Кыайтарбатым. Дьоммут мотуордарын кірµнэн, киэґэлик кэллилэр. Хонон
баран, сарсыарда ыалдьыттарбыт біґµілэккэ
тінµннµлэр. Биґиги салгыы бардыбыт. Аара
уматыктаах канистраларбытын тіґі эмит
хаалларбыппыт µрдµнэн сир іппітµбµт. Биир
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Сотору буолаат, Баґылай киирэн кэллэ:
— Баран астыа±ыІ, бары бииргэ бултаатахпыт дии, — диэн, тайах астыыр туґунан
санаабакка да±аны, дьиэбитигэр бараары
олорор дьону ыІыртаан соґуччу µіртэ.
Таґа±аспытын тиэнэн, барардыы, пуоска тиийдибит. Баґылайдаах кэтэґэн олороллор эбит. Саба тµґэн сµллµбµт. Баґылай
бултаабыт уонна дьиэлээх киґи быґыытынан
тайа±ы эттээбитинэн барда. Тайах тыырбыт
аІаарынан быґыта охсон биґиэхэ биэрдэ. Бу
былыргы абыычайы илдьэ сылдьар киґиэхэ

ис сµрэхпиттэн махтанным уонна нуучча
оройуонугар бу µгэс сµппэтэ±иттэн олус диэн
µірдµм. Оннук кµі-дьаа чэйдээн баран, тіґі
да сµµрµккэ о±устаран айаннаатарбыт (дьон
икки чааґынан сылдьаллар) ортотугар хонон дьиэбитин буллубут. Бэркэ сынньанан,
µчµгэй дьону кірсін, интэриэґинэй каадырдары тµґэрэн, эт-балык тутуурдаах Кµпкэ
тиийбитим. Табаарыстарым кэтэспиттэрэ
ырааппыт этэ.
29.12.06.

Хаарыан тайахтар...
СаІа 1990 сыл µµннэ. Бырааґынньык
этэІІэ ааспыт курдук. Тохсунньу 2 кµнµгэр
µлэбэр кэлэн, дьуґуурустуба туругун туґунан
билсэ олоробун. Ол олордохпуна, УусМайаттан оройуон ыстаарсай охотинспектора, мин олус ытыктыыр киґим П.И. Ковлеков эрийдэ:
— Кэмбинээттэр уоран бултуулларыгар
адьас да наадыйбаккыт дуу?
— Петр Иннокентьевич, СаІа дьылынан э±эрдэ буоллун. Сынньаммакка, сарсыарда эрдэттэн туох ааттаахха кыыґырдыІ?
— Хайдах кыыґырыам суо±ай? Кэмбинээт µлэґиттэрэ іссі СаІа дьыл иннинэ

біртілµітµнэн сылдьан тайахтаабыттар. Ол
туґунан участковай Лещенко±а биллэрбиппит дии. Ууга тааґы бырахпыт курдук, туох
да хамсааґын тахсыбата, — киґим саІата
кытаанах.
— Петр Иннокентьевич, кыыґырбыккын
у±арыт. Мин билигин барытын билиэм.
Буруйдаахтар эппиэккэ тардыллыахтара, —
диэн эрдэттэн эрэннэрдим.
Бырааґынньыктыы µірбµт-кіппµт
санаам сарсыардааІІы сиик курдук кітін
хаалла. Уус-Майа±а біґµілэктээ±и отделение
дьуґуурунайыгар эрийэн, балаґыанньаны
биллэртэрдим. Кырдьык, ахсынньы 27

Сиэмэхтэр суолларынан. 1990 с., тохсунньу. Ааптар тµґэриитэ.
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далыыр айан суолугар та±ыстыбыт. Танкетка
суола Чапанда диэки бара турбут.
Биир сиргэ мэччийэн сынньана сыппыт биэс дуолан тайа±ы, утуйар ууларын
кітµтэн, кіґµппэтэх іттµлэриттэн µіґэттэн
кэлэн умсарыта ытыалаабыттар. Тириилэрэ
сµлµллµбэккэ, хабар±алара быґыллан хааннара сµµрдµллµбэккэ, тіґі да ахсынньы аамдаам тымныыта буоллар, истэрэ сытыйан,
киґи аґаабат кыыллара буолан сыттахтара.
Біртілµіт аллара со±ус турбут буолан, тииттэр µрдµлэринээ±и хаардара кітін харааран
хаалбыттар. Барытын хаартыска±а уґуллубут,
боротокуолга киллэрдибит. Тайахтарга буулдьа тµспµт хайа±астарынан, мутуктарын солоон, синньигэс кіні талахтары анньыталаан
кірдµбµт. Бары µіґэттэн ытыллыбыттар. Ону
эмиэ хаартыска±а тµґэрдибит. Биэс тайа±ы
эриґэн туран, танкетка±а тиэйдибит.
Уус-Майа±а киллэрэн тайахтары сылаас
сиргэ ууран ириэрдибит. Силиэдэбэтэл бэтэринээрдэргэ экспертиза оІортордо. Тайахтарбытын саґыл пиэрмэтигэр туттардыбыт.
Сэрэйбиппит курдук, кэмбинээккэ
сыґыарыллан µлэлии сылдьар біртілµіттэн
ытыалаабыттар этэ. Кэпсэтии быґыытынан
Чапандаттан кэмбинээт µлэґиттэрэ астаары
кэлэн баран, Валеев танкеткатын кірін, тыас
хомуммуттар. Онон холуобунай дьыала±а
лµіччµктэри сэргэ кімµґµ хостуур кэмбинээт
µлэґиттэрэ тардыллыбыттара. Кэмбинээт
салайааччылара дьыала±а булкуґа сатаабыттара да, браконьердар буруйдара толору
дакаастанан сууттаммыттара. Ол туґунан
«Социалистическая Якутия» хаґыат суруйан
турардаах.

кµнµгэр оройуон ыстаарсай охотоведа А.Я.
Валеев учаастагар сырытта±ына, киниттэн чугас, біртілµіттэн ытыалаан, тайа±ы
ілірбµттэр. Ону баран кірбµт уонна УусМиил участковайыгар Лещенко±а тыллаабыт.
Судургу дьыала буолбата±ын тута сэрэйэн, бэйэм суґал білі±µ салайан тахсарга
быґаарынным. Ханнык біртілµіт ол диэки
ити кµн кіппµтµн быґаарарга сорудахтаан
баран, ніІµі сарсыарда массыынанан УусМайа±а бардым. ЭльдикаІІа тохтоон, В.А.
Кромм диэн уопуттаах ыстаарсай силиэдэбэтэли илдьэ бардым.
Уус-Майа±а госпромхозтары кытта
кэпсэтэн, танкетка ыллыбыт. Сирдьитинэн
Валеевы уонна кэрэґиттэри илдьэ сарсыарда
хоІуннубут.
Сырдыкка тиийдибит. Массыынабытын суолга хаалларан, танкетка±а кістµбµт.
Валеев кірбµт тайа±ар быґа тиийэн кірµµнµ
са±алаатыбыт. Чапанда іттµттэн танкетка
кэлбит суола баар. Тайах аттынан ааспыт
да киґи тµґэ сылдьыбыт суола суох. Тайах
тыытыллыбатах. Танкетка то±о эрэ тайах
аттынан суол диэки тіннµбэккэ салгыы
барбыт. Биґиги суолга ханан киирбитин
кіріірµ батыстыбыт. Јссі биир тайах тоІон
адаарыйа сытарыгар кэтилиннибит. Танкетка
эмиэ таґынан ааспыт. Сотору іссі биир та
йах иґэ µллэн кµлтэйэ сытарыгар тиийдибит.
Киґи тµґэ сылдьыбатах. Салгыы танкетка
тиґиликтээх суола хайа диэки барбытын
хайаары батыстыбыт. Јссі биир бідіІ
тайах µірµттэн ырааппакка охтубут. Ким да
танкеткаттан тµґэн сµлбэтэх, эмиэ таґынан
ааспыттар. Дьэ, дьикти. Батыстыбыт. Бэґис
аарыма лікій, охтон биэрбэккэ, хаґыс да
ытыыларыгар сууллубут. Суолу батан, Чапан-

18.12.06.
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Уруккуга эргиллэн
1992 сыллаахха атырдьах ыйын
бµтµµтэ Гусев диэн урут сууттана сылдьыбыт киґи ЭльдикаІІа киґини ілірµµгэ,
аманааттааґыІІа буруйданан силиэстийэ±э
сылдьыбыта. А±ыйах хоноот, дьикти кэрэ
айыл±алаах, ілгім бултаах дойдуттан, салгыы
µµнээри, о±олорбун µірэттэрээри, Дьокуус
кайга ананан кіспµтµм.
Дьонум сайыІІа диэри Солнечнайга
хаалбыттара, Ваня µірэ±ин бµтэрэр сыла этэ.

Мин дьиэтэ суох буолан, табаарыспар В.Ф.
Нехоруковка тµспµтµм, устунан хас да ый
кинилэргэ олорбутум.
Биир тµµн утуйа сыттахпытына, ааммытын кэлэн ким эрэ тоІсуйда. Аспытым:
силиэстийэ±э сытааччылары тутар сиртэн
билбэт дьонум кэлэн тураллара.
— Начальник Фёдоров эйигин
ыІыртарар, — диэтилэр.
Мин барыа суохпун сіп этэ. Фёдоров
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сулууспатыгар туох да сыґыаным суо±а.
Ол эрэн, кинини уруккуттан билэрим, таах
ыІыртарбата±а чахчы.
Тиийбитим: дьиэ иґэ µллэІнэс,
кµнµскµтээ±эр ордук курдуга. ЧП буолбутун
сµрэхпинэн сэрэйдим. Анатолий Гаврильевичка киирэн туох буолбутун туоґуласпытым,
дьыала миигин кытта ситимнээх буолан
та±ыста.
Биґиги туппут Гусевпыт дьыалата бµтэн,
суутун кэтэґэн, манна сыппыт. Хаамыра±а
кинини кытта Петров диэн нуучча киґитэ
олорбут. Петров элимиэІІэ дьыалалаах эбит.
Эмиэ сууту кэтэґэ сыппыт. Сарсыарда µлэ
чааґа са±аланыыта кинилэр хаамыраларыгар
харабыллар кэлбиттэр:
— Петров?
— Мин! — диэт, Гусев оронуттон ойон
турбут.
Биирдэстэрэ утуйбутун курдук утуйа
сыппыт.
— ТаІнан та±ыс, — диэн хамаандалаабыттар.
ТаІна охсон, кэтэґэн турар массыына±а
олорон, куорат суутугар тиийбиттэр. Судьуйа:

— Петров Алексей Сидорович? — диэн
ыйыппыт.
— Да, мин.
— Тіріппµт о±о±ун иитэргэ то±о
кіміліспіккµн? — судьуйа дьыаланы аґан
кірі олорон, µірµйэх хоту токкоолоспут,
µлэтэ элбэх, бµгµн іссі дьыала кірµіхтээх.
— Хаайыыга сытан сыыґабын, дьэ,
ійдіітµм. О±ом кэннэ кимим да суох. Арыгылыырбын быра±ан, мантан инньэ о±ом
иитиитинэн дьарыктаннахпына сіп буолсу.
— Хаайыы эйиэхэ туґаны эрэ а±албыт.
Ону билбит курдук, судаарыстыба µрдµкµ
былааґа амнистия туґунан уураах ылынна.
Онно эн ыстатыйаІ хабыллан, суут саалатыттан босхолоно±ун. Сэкирэтээр, Петров
пааспарын биэр.
Ити курдук, Гусев «сокуоннайдык»
тахсан барбыт. Киэґэ харабыл солбуґуутугар
биирдэ билбиттэр. Анатолий Гаврильевич
миигин, Гусевы тутан дьыалалаабыт киґи
быґыытынан, ханна барыан сібµн туґунан
ыйыталаґаары ыІыртарбыт этэ. Гусев тааґы
ууга бырахпыттыы сµппµтэ. Сайын ортото
биирдэ Екатеринбург куораттан тутуллубутун
туґунан истибитим.
08.02.06.

Кэлии ки¤и
Солнечнайга кэлээт да, Оля по
ликлиника±а µлэлээбитинэн барбыта.
Оччолорго ма±аґыыннарга туох да µчµгэй
табаар тахсыбата. Барыта тэрилтэ иґинэн
тµІэтиллэрэ. Сотору буолаат, оройуоІІа
тыырыллан, о±о таІаґа балыыґа±а идэлээх
сойууґун быґаарыытыгар кэлбит.
КиэІ ыІырыылаах местком мунньа±а
буолбут. Мэлдьи буоларын курдук, дьоІІо
таІаґы тµІэппитинэн барбыттар, µгµстэр
биирдии о±олоохтор эбит. Ольга Ивановна,
саІа киґи буолан, саІата суох олорбут.
Ґчµгэй о±о таІаґа бµтээри гыммытыгар,
ыксаан, тыл кірдіібµт.
Онуоха местком бэрэссэдээтэлэ:
— Эґиги саІа кэлбиккит. Олохтоох
дьоІІо эрэ биэрэбит, — диэн ітірµ-батары
кірбµт.
Онуоха Ольга Ивановна ойон туран:
— Ол мин кэлии киґибин µґµ дуо?
Аллан ірµґµ эрэ туораатым буолбат дуо!
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Оттон эґиги кимнээхтэргитий? Молда
вияттан, Украинаттан сылдьа±ыт буолбат
дуо. Олохтоох дьоІІут дуо? Мин тіріібµт
сирбэр сылдьабын. Эґиги курдук кэлии киґи
буолбатахпын! Мин эмиэ о±олордоохпун,
— диэн кытаанахтык этэн баран олорунан
кэбиспит.
Чочумча, айахха бэрдэрэн, саІата
суох олорбуттар. Ольга Ивановна итинник
саІалаах буолуо диэн санаабакка да сылдьыбыттар. Онтон ій ылан, кырдьык да элбэх
о±олоох эбит диэн, араас о±о таІаґын куду
анньан биэрбиттэр. Киэґэ ийэбит кітіх
кэґиилээх кыайан-хотон кэлбитэ. «Јссі мин
кэлии киґи µґµбµн?!» — диэн хойукка диэри
кыйаханара. Ити кэнниттэн кинини местком
чилиэнинэн талбыттара. Элбэх о±олоох ийэнэн билиммиттэрэ.
(Салгыыта бэчээттэниэ)

бэргэн тыл

Баґылай БЫРАЛГЫ

Бэйиэт уонна хаххан

Ыыра отой ыксаама,
Тыыммын-быарбын ыгыма!

Илин алаас эІээригэр
Хаппыт тиит тібітµгэр,
Дархаґыйбыт ахан,
Олорбута биир хаххан.

Харчы билиІІи µйэ±э
ҐІэр таІарабыт буолла±а,
Онон хамсаабакка да
Уур сµµс тыґыынчата!

Бартыбыалын туппут,
Тиийэн кэлбит бэйиэт уолбут.
Ґіґэ диэки хантайбыт
Уонна маннык саІарбыт:

Оччо±о эрэйиІ тиллиэ±э,
ДьоІІо-сэргэ±э биллиэ±э,
Улуу бэйиэт аатырыа±ыІ,
Ачыаґыра хаамыа±ыІ!»

«Кырдалынан кылыйбытым,
Тыл абылаІар ылларбытым!
Суруйбуппун барытын
Сирбэттэр ээ букатын!

Бэйиэт сµрэ±э мі±µстэ,
Ґіл талахтан тутуста,
Хара±а кытта хараІарда,
Сибигинэйэн саІарда:

А±ыйах а±ай аа±ааччылар
Амарахтык ахталлар!
Айбыт µлэм буолунай,
Онон дууґам добуолунай!

«Оннук буолла±ына — хайыамый,
Хас хайа±аґы хаґыамый?..
Хаарыан µлэм хаалла±а,
Тµµнµгµрэргэ ананна±а...

Эриличчи кірдіргµн —
Эн сµрдээх кітіргµн!
Кыа±ыІ да±аны ол курдук —
Барыларыттан ордук!

Былыр да, быйыл да±аны
Булбата±ым халыІ харчыны,
БэйэІ кір — сиэп кураанах,
Суох — таастаа±ар кытаанах!

Саха тыыннаах хоґооннорбун,
Ахтыыларбын, санааларбын
Эн эрэ бэчээттиэІ,
Ґс омукка тиэрдиэІ!

Кэнэ±эс — арай ілліхпµнэ,
Кµн сириттэн сµттэхпинэ —
Айымньым, дьэ, тиллиэ±э,
Аан дойдуга биллиэ±э.
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Мэ, суруйбутум биир кітіх,
Аах, хай±аа, сіх!
Уонна халыІ кинигэтэ
Таґаардаргын бэрт этэ!»

Ол са±ана ботуччу
Хай±аныа±ым булгуччу!
Ыччаттарым сыаналыахтара,
Классигынан аа±ыахтара!»

Хаххан хара±ын аста,
Бµтэйбит кулгаа±ын хаста,
Кэтит сирэйэ мэлээрдэ,
Маннык диэн бэбээрдэ:

Бартыбыалын соспутунан
Бэйиэт барда суол устунан,
Оттон хаххан мэлээриІнии
Олорон хаалла, тыас иґиллии...

«Нойоон, то±о бэркиний,
Бэйи, бу эн кимІиний?

Ґіґээ Бµлµµ.
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Сиэн КЫНАТ

Нарын иэйэр кут баарын тухары
Хоґооннор уонна эсселэр

Альберт б¥л¥¥й¥скэй

Бу 40-тан тахса сыл
лаа±ыта Альберт миэхэ суруйбут икки суруга:
Дорообо буоллун, уолум,
москвич Анатолий!
Суруккун ыллым. Ґірдµм.
Умнубатах эбиккин акаары
атаскын, учууталгын (хоґоон
іттµгэр). Ґчµгэй!
Бастаан, сахалыы сиэринэн, бэйэм туспунан ыспыраапка биэриэм дуу? Ґлэлии
сытабын. Оройуон хаґыата.
Хас биирдии суругун бэлиэтигэр
диэри кып-кыґыл хаґыат. Ол
аата — партийнай. Ол-бу лириканы, сентименталы билиммэт
дойду. Наар — µµт, тарбыйах,
субай сµіґµ, ынах, атыыр о±ус.
Онон мин дьыалам бµтэр. Ґлэтэ — ардыгар
эмиэ да кэрэхсэбиллээх (командировка±а бардахха — кыргыттардыыгын, сµігэй иґэ±ин
и т.д.), оттон хонтуора ітті — скучное,
однообразное...
Миэхэ уолаттар (дьокуускайдар) хамтµм охсуллаллар. Уурастыырап, Николай Босиков, Болот Боотур, Алёха Михайлов, Саша
Петров («Молодёжь Якутии») сырыттылар,
сэргэхситэн бардылар, арыгы «сиэттилэр».
Бэйэм туругум — µчµгэй. БалыыІ
карбаппын. Хам-тµм хамнас ыллахпына
— туруйалыыбын. Аны сайын ыам ыйы89

гар уоппускабар Москвалыам,
эйиэхэ ыалдьыттыы. Ба±ар,
эн институккар дураґыйыам.
Эн сиґилии суруй — хайдах
туттарсан киирдиІ, быраатым, морально кіміліґµіІ
эІин. (...) Сиґилии суруй. Валя
ХатыІчаан туґунан эмиэ
а±ын.
Сурукпун тµмµктµµбµн.
Евтушенко, Аксёнов, Вознесенскай курдук астары кытта
аалсыґар уол о±о, саха со±отох
поэта (литинститукка этэбин), суруй уґун сурукта, сэргэхсит Сунтаар ар±а±а суох
эґэтин...
Эн АльбердыІ.
2/XI.68.
Сунтаар.
P.S. Вячеслав Молодяков аадырыґын биллэрээр, наада буолла.
Ытык ырыаґыт таас кµлµгµн таманын
кµлµгэр µірэнэр µтµікэннээх Толя!
До±оор, халлаан иэдэтэлээн эрэр: тымныы минус 45. Водкатаа±ар ордук буолан
кэґэтэлиир: быйыл тыал-чысхаан былаастаах
тымныы, то±о эрэ... Тіґі да халыІ ха±ыда±ы
курдары µрэр. Кулгаахпын µлµттµм. Ахсынньыны син туораан бараммын... ¤э-ґэ, тохсунньу тымныытын биллэрэн эрдэ±э...
Ґлэлиибин — кэнсэлээрийэ кэ±этэ, ус

кэм дала¤ата
эрэ кіміліспµт киґи дии саныыгын. Кинини
оннук µгµс киґи ытыктыыра, сібµлµµрэ. «Талааннаах уол. Майгыта µчµгэйиэн! Быґата,
кімµс киґи!» — диирэ Николай ЗаболоцкайЧысхаан. Альберт олус дьаныардаа±а. Оннук да буолан, бу маннык чэгиэн-чэбдик
хоґооннору суруйталаата±а.
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туул чунуобунньуга, олоппос тойоно! Хам-тµм
тыа±а тахса сылдьыталыыбын: эґэ били кµґµн
сугуннуу тахсарын кэриэтэ дуу эбэтэр били
сайын соболуу сатыырын курдук дуу...
Суруйар темам: тарбыйах, ынах саа±а,
эбии аґылык. Син кэрэхсэбиллээх курдук, ол
эрээри литературанан дьарыктанарга бириэмэ ордубат. Кµнµ быґа буолар-буолбат матырыйаалга дэлби ійгµн сыстаран-сыстаран,
сылайан бараІІын, хаґыаты да аа±ыаххын
ба±арбаккын, сурук да суруйа охсубаккын.
Онон бу эйиэхэ «ыараан», «ыадастан» баран
хардараахтыыбын.
Хам-тµм Баґылайдыын суруйсабын, «эдэрдэрдиин» ый баґыгар-ата±ар тіліппµінµнэн
µігµлэґэбин...
До±оор, ал±ас ійдіімі, Евтушенколаа±ы
кытта аалсыґар диэбиппин. Ама, устутуукка
кэлэ сылдьыбатахтарын иннигэр, ол-бу биэчэрдэргэ, поэзия киэґэлэригэр, ЦДЛга , Политехническай да институкка сылдьан кірµіххµн,
истиэххин сіп...
До±оор, µірэх туґа туспа, ол эрээри
«орто дойду охсор куолакалын» улахан культуратын эмиэ иІэрин эбээт, онно-манна
сырыт...
Саха о±олорун кытта кірсµґэ±ин дуо?
Москва кыґына, СаІа дьыла, дьэ, хайдах
буолар эбит?
ЭтэІІэ сырыттахха, аны сайын
Москва±а Кыґыл болуоссакка кірсµґµіхпµт...
уонна пиволыахпыт... Оо, пиво барахсан!
А±ынным да а±ынным кыраммыт аґын!!!
Чэ, лахсыыры бµтэриэххэ дуу...
Аныгыскы сурукка диэри АльбердыІ.
9.01.69.
Сунтаар.

***
Таптыыбын тымтар сарсыарданы,
Эрдэ турарбын таптыыбын!
Ба±арабын кірдііх саґар±аны
Сµрэхпэр илдьэ сылдьыахпын.
Ба±арабын мэйии эргийэр
Тыбыс-тымныы чэбдик сииктии,
Дьон туґугар, до±ор иннигэр
Олоруохпун сырдыы, мичээрдии.
Ба±арабын кµн анна бµтµннµµ
Кµн кµлµмµн иІэриниэ±ин...
Таптыам суо±а барык тµµнµ —
Ханнык да ыар санаа мэІэґиннин!
Ба±арабын эрдии-эрдэ
БастыІ ба±абын толоро,
Ким да туруон иннинэ
Киирэн бара туруохпун!
***
Кµн та±ыста±ына — миигин санаар.
Ый сырдаата±ына — миигин санаар.
Чыычаах да ыллаатын — миигин санаар.
Сибэкки да быктын — миигин санаар...
Ыраата бардым да — миигин ахтаар.
Сурук уґаатын да — кµµтэ тураар,
Ґлэ±эр да сылдьан ааппын ааттаар,
Ґтµінµ-кэрэни миэхэ анаар.
Тµµлгэр кытта миигин кірі сатаар,
Миигинэн эрэ мэлдьитин сырдаар.
ЧуІкуйдаххына да — ырыа буолуом.
Сылайдаххына да — чуумпу буолуом.
Утаттаххына да — кымыс буолуом.
Санньыйдаххына да — саамал буолуом.
Кµн кµірэйбэтин — кµнµ солбуйуом.
Ый быкпатын — ыйдыы толбоннуруом.
Уу суо±ар — дьµµктэ±э кубулуйуом.
Уот суо±ар — мууґу да кулуґуннуом.
Кырыйдаххына да — бииргэ буолуом.
Эдэргин эргитэр эми булуом.
Сµрэххэр міссµіммµн оґуор анньаар.
Астаабыт аскыттан кэґии уураар.
Миэхэ эрэ хоґуІ аанын аґаар.
Киирдэрбин эрэ хомускун туотаар.

Хас биирдии тыллар Альберт субу
киирэн кэлэн кµлэн-оонньоон, кутансимэн эрэрин курдуктар. Кини оннук ірі
кµµдэпчилэммит сэргэх, сытыы киґи этэ.
Атын іттµнэн кини хаґан ба±арар бэйэтин
кыатана туттар сµрдээх кытаанах сµрµннээ±э.
Ис санаатын, эрэйин-муІун, ыарыытын,
чэгиэн, доруобай дьонтон итэ±эстээ±ин
муІатыйа, сулана сылдьыбата. Тіттірµтµн
кимІэ ба±арар олус эйэ±эс, элэккэй буолара. Оннук сыґыаннаста±ына да сатанара.
Кини хайда±ын кірі сылдьан, іссі мичээрэн мичиІнии, субу эн иннигэр кэтэґэн
турда±ына, дьэ, хайдах кинини аґыммат,
сібµлээбэт буолуоІуй?!
Киниэхэ туох эрэ µтµінµ оІорбут, тугу
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киґини киґиэхэ билсиґиннэрэрин олус
сібµлµµр дьикти µтµі санаалаа±а. Онуоха
кими ба±арар баґыттан ата±ар тиийэ аґара
хай±аан кыбыґыннарара. Бэйэтэ онтон о±о
курдук µірэрэ. Хаґан да ыараабат, улаханнык
санаммат, сэрэхэдийбэт, хайдах баарынан
аґа±ас майгылаа±а. Биир кэм алама±ай µрдµк
таґымІа сылдьара. ОккураІ, хатыІыр да
буоллар, сібµгэр сэниэлээ±э. ХаІас илиитэ
сµрдээх кµµстээх этэ.
— Хоґоону киґиргэс, чэпчэки киґи
суруйар, то±о диэтэххэ, ірі кіті±µллµбµт,
тµмµллµбµт санаалар кµµрµµлэриттэн хоґоон
тірµµр, уонна хоґоону чочуйа, оІоро сатыах
тааххын, Маяковскай «Как делать стихи»
диэн суруйуулаах дии, — диирэ.
Кырдьык, кµµрээнэ, µіґэ кітµµтэ
суох хоґоон айыллыбат. Эттиин-хаанныын,
сµрэхтиин-быардыын ыалдьыбакка олорон
тыллары наардаан, рифмалаан, кэпсээн
нээн, тута айан хоґоон суруйуу, дьиІэр, таах
хаалар біх.
Биґиги µксµн Пушкин аатынан библиотека аа±ар киэІ саалатыгар кірсµґээччибит.
Онно суруйааччылардыын кірсµґµµлэр,
Поэзия кµннэрэ ыытыллаллара. Кини мэлдьитин ону-маны билбит-кірбµт дэлэгэй
кэпсээннээх буолара. Айар µлэнэн умайыктана сылдьар курдуга. Сіптііх тµгэннэргэ
сµрдээх сытыы тыллары этитэлээн киґини
кµллэрээччи.
Ыкса кµґµн этэ. Киэґэлик уулусса±а
кірсµґэ тµстµбµт. Киґим: «Мин эйиэхэ биир
улуу поэты билсиґиннэриэм», — диэтэ. «Ол
кимий?» «Суох! Эрдэ этиллибэт. Чэ, бардыбыт!» — диирин кытта уІа илиитэ µіґэ диэки
«куотан далбаатанан» эрдэ±инэ, хаІас илиитинэн «тас» гыннаран харбаан ылаат, кіхсµн
хара±ын диэки кистии анньан кэбистэ...
Художественнай фонд мастарыскыайдарын таґыгар самнархай кыра дьиэ±э тиийэн
кэллибит. Киґим: «Манна кµµт!» — диэт,
дьиэ±э дьылыс гынан хаалла. Утаакы буолаат, биир хатыІыр чохойбут кэтэхтээх хоноччу туттубут кыра киґини батыґыннаран
таґаарда. Итиэннэ куолутунан миигин
хайгыы-хайгыы билсиґиннэрдэ. Онтон
миэхэ эргиллэн: «Бу 9-с кылааска µірэнэ
сылдьан, бастакы хоґоонун «Хотугу Сулус»
сурунаалга таґаартарбыт улуу поэт Баґылай
Дідµµкµн!» — диэтэ. Дьэ, онтон ыла µґµін
бииргэ сылдьар буолбуппут.
Кырдьык, тµірт уонус сылларга тіріібµт

Хатырбыт уоспуттан кµµскэ уураар,
Уураат, дьолгуттан эмискэ ытаар...
Сибэкки да быктын — миигин санаар.
Чыычаах да ыллаатын — миигин санаар.
Ый сырдаата±ына — миигин санаар.
Кµн та±ыста±ына — миигин санаар...

Альбердыын аан маІнай 1963 сыллаахха от ыйын саІатыгар іІµрµк уот
куйаас кµннэргэ ыкса чугастык билсиґэн
хаалбыппыт. Кини хоґооннорун ол быдан
инниттэн «Бэлэм буол» хаґыакка аа±арым.
Сі±ірµм. Дьокуускайга ойуулуур-дьµґµннµµр
училище±а киирии экзаменнарын туттарса
сылдьарбыт. Альбердыын хас сарсыарда
ахсын Аппаны туоруур муоста±а кірсµґэ
тµґээччибит.
Онтон училище±а, Попов уулусса 33-гэр
диэри, айахпыт хам буолбакка тиийэрбит.
Кини сэгэлдьийэн, кµлэн-µірэн, кэпсээнипсээн бэйэтин тула о±о бі±ітµн тµмэ тардара. Сааґынан а±а буолан уонна элбэ±и аахпытынан, билиитинэн-кірµµтµнэн биґигиттэн
лаппа убай курдуга. АІаар ата±ын соґон
хаамара, хаІас илиитинэн уруґуйдуура,
суруйара, тардыалатан тµргэнник саІарара.
Тэбис-тэІ, чуолкай буочардаа±а.
Уруґуйга урут µірэммэтэх о±олорго
киирии экзамен («рисунок», «живопись»,
«композиция») сµрдээх ыарахан этэ. Альберт
харандааґынан уруґуйун кірбµтµм. Кылгас
кэрчик сурааґыннары µрµт-µрдµгэр µірэдьµірэ тардыталаан сурдур±аччы ойуулуур
эбит этэ. Училище±а кыайан киирбэтэ±э.
«Ии-ии-ити Лаврентий Михайлович миигин: “Эн уруґуйдаа±ар хоґоону суруйуунан
барарыІ ордук буолсу”, — диэтэ эбээт!» —
диэн бэркэ астынан миэхэ кэпсээбитэ.
Биґиги ол ойуулуур-дьµґµннµµр
училище±а экзаменнарбытын В. Суриков
аатынан Москватаа±ы художественнай
институт графика±а факультетыгар аатырбыт сэбиэскэй художник Евгений Кибрик
мастарыскыайыгар µірэнэн бµтэрбит саха
биир интэриэґинэй график художнига Л.М.
Неофитов туппута. Ґрдµк ирдэбиллээх,
дьиІнээх педагог этэ. 80-тан тахса о±оттон
15-пит киирбитэ.
Альберт µірэ±ин сал±аан, Дьокуус
кайга 2-с оскуола±а тохсус кылааска
µірэммитэ. Петр Алексеев аатынан уулусса са±аланыытыгар интернакка олороро.
Онно хаста да ыалдьыттаабытым. Кини
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саха поэттарыттан Василий Дедюкин саамай
бастыІнара дии саныыбын. Кини университеттан Варя Потапованы а±алан
билсиґиннэрбитэ. Биґиги бары поэт, мелодист Бала±аччыга-Дмитрий Михайловка
мустарбыт. Альберт да, Баґылай да миэхэ
µгµстэ хоно кэлэллэрэ.
Кинилэр кірдііх-нардаах кэпсээннэрин, ураты уус-уран хоґооннорун убайым
Ньукулай олус сібµлээн истэрэ, астынара.
Ол курдук биґиэхэ элбэх архитектордар,
художниктар, мелодистар, инженердэр, артистар сылдьаллара. Олор бука бары мин ійсанаа, уус-уран тыл-іс, билии-кірµµ іттµнэн
сайдарбар улахан сабыдыалы оІорбуттара.
Оччотоо±ута биґиги Евтушенконы, Вознесенскайы, Рождественскайы кітµппэккэ
аа±арбыт. Альберт бэґиэлэйэ киирдэ±инэ,
Сергей Есенин хоґоонун бобулла-бобулла
тілµтэ биэртэлээн тииґин быыґынан
кыбдьыгырыы-кыбдьыгырыы, бырдааттана,
ілµір илиитинэн µіґэ далайбахтыы ірі
кµµрµµлээхтик аа±ара:

Я уж готов. Я робкий.
Глянь на бутылок рать!
Я собираю пробки —
Душу мою затыкать.

Кини ити уот дохсун тыллары илистибит, илбиґирбит дууґатыттан итийэнкутуйан, иэйэн-куойан, ытыахча уйадыйан
туран аа±ара. Хайдах эрэ Сергей Есенин илэ
бэйэтэ «Пугачёв» диэн поэматыттан Урал
киґитэ Хлопуша монологун, хаґыытыыхаґыытыы, кэґиэхтээх куолаґынан аа±арын
µµт-µкчµ санатара:
Сумасшедшая, бешеная кровавая муть!
Что ты? Смерть? Иль исцеление калекам?
Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека...

Ити Есенин дьиІ куолаґа фонографка
суруллан хаалбытын этэбин. Киґи долгуйа,
харааста истэрэ...
Альберт куолаґа магнитофоІІа суруллан, кимиэхэ эмит хаалбыта дуу, суо±а
дуу? Элбэх хоґоонноро сµппµттэрэ биллэр.
Бэйэтэ да хоґооннорун кимІэ ба±арар бэлэхтэтэлии сылдьара. «Хоґооннорбун... ии-ити
ылбыттар...» — диэн сотору-сотору кэпсиирэ,
хомойоро.
1967 сыллаахха Улуу Јктііп 50 сылын
кірсі, Саха АССР норуотун хаґаайыстыбатын
ситиґиилэрин кірдірір быыстапка Ем.
Ярославскай аатынан кыраайы µірэтии
музейын тиэргэнигэр улахан павильоІІа
(кэлин умайан хаалбыта) тэриллэр буолбута.
Онно сµрµн художнигынан Ленинградтаа±ы
театр, музыка уонна кинематография институтугар албан ааттаах Н.П. Акимовка
µірэммит, Ойуунускай аатынан драматическай театр кылаабынай художнига Владимир Иванов анаммыта. Кини биґигини
ойуулуур-дьµґµннµµр училище±а декоративнай искусство±а, оформление±а µірэтэрэ.
Миигин, ылгын уол оІостон, бэйэтин биригээдэтигэр илдьэ сылдьара. Биґиги алмаас, кімµс, таас чох, газ промышленноґын
сайдыытын кірдірір саалалары киэргэтиигэ сайыны быґа µлэлээбиппит. Ол сайын
Альберт биґиэхэ элбэхтэ сылдьыбыта. Арыт
«µлэлиир дьону мэґэйдээмиим» диэн тµргэн
со±устук кістін барара. Барыны барытын
олус мындырдык быґаарар, µтµі санаалаах,
майгылаах бастыІа Владимир Давыдович
Альберды, таптаан, Алыбыар диэн ыІырара
уонна, µірэ-кіті мµчµІнµµ-мµчµІнµµ, тугу

Грубым даётся радость.
Нежным даётся печаль.
Мне ничего не надо,
Мне никого не жаль.
Жаль мне себя немного,
Жалко бездомных собак.
Эта прямая дорога
Меня привела в кабак.
Что ж вы ругаетесь, дьяволы?
Иль я не сын страны?
Каждый из нас закладывал
За рюмку свои штаны.
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Мутно гляжу на окна.
В сердце тоска и зной.
Катится, в солнце измокнув,
Улица передо мной.
А на улице мальчик сопливый.
Воздух поджарен и сух.
Мальчик такой счастливый
И ковыряет в носу.
Ковыряй, ковыряй, мой милый,
Суй туда палец весь,
Только вот с этой силой
В душу свою не лезь.
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эрэ биэрэрэ. Альберт кинини Болдьумаар
диирэ. Арыт Алыбыар µлэбит бµтµµтэ баар
буола тµґэрэ. Оччо±о, олохтоохтук олорон
кэпсэтэ-ипсэтэ, µґµін бииргэ дьиэлиирбит.
Володяттан мин чуп-чугас олорорум...
Альберт Бµлµµйµскэй Орто дойдуттан
барбыта 24 сыл буолбутун эрэ кэннэ иккис
кинигэтэ 2003 сыллаахха µтµі дьоннор, «бичиктэр», дьаныардаах кыґамньыларынан,
кімілірµнэн «Дойдубар мин тыыннаах эргиллиэм...» диэн истиІ долгутуулаах ааттанан
тахсыбыта. Онно маннык хоґоон баар:

Джоконда уонна ньирэй
Владимир Ивановка
До±отторум омуннуран,
Джокондаттан міккµґэллэр:
«Туохтаах мичээрин саґыаран
Долгутарый?» — дэґэллэр.
Оттон ол хартыынаны мин
Ойууларга да кірдірбµн,
До±отторум міккµірдэрин
Доло±ойдоон ійдіібіппµн...
Бырастыы гыннын дуу миигин
Леонардо да Винчи,
ИІэ илик, билинэбин,
Кинини буґарар чинчи...
Миигин сµр дьиктитик арай
Биир хартыына куппун аймыыр —
Тонолуппакка мунчаара
Кугас ньирэй одуулаахтыыр.
Аан дойдуну соґуйбуттуу
ДьиІнээх ньирэй кірµіх этэ,
Кутуруга хороІолуу
КіІµл-босхо кітµіх этэ.
Эдэригэр туох ба±арар
Тэбэнэттээх уот харахтаах —
Ґірµµ-кітµµ до±уґуоллаах!
Тыыннаах сµіґµ ис туругун
Курдаттыы билиэх кэриэтин,
Онноо±ор чугас до±оргун
Јйдіібіккі этиґэ±ин.
Хартыынаттан хачылыйар
Харахтардаах кугас ньирэй
Тугу иэйэрин быґаарар
Миэхэ буолла, туспар, эрэй.
Ґµт ыйдаІаны санатар
Ыраас, маІан туоґахтата
Искусство±а мунан хаалар
Санаабын салайдар, хата.
Уран тарбах, µрдµк талаан

Јйµ кытта дьµірэлэґэн,
ТµІкэтэх буор куппун аймаан,
Тµµлбэр киирэр дуу мэлдьитин...
...Джоконда уонна ол ньирэй
Алтыґыыта ыраах диэІІит,
Ба±ар, миигиттэн, туох билиэй,
Кэнэммиттэн кэлэйдэххит.

Киґи аймах генийэ Леонардо да Винчи биэс µйэ анараа іттµгэр ойуулаабыт
аар-саарга аатырбыт Мона Лиза мэтириэтэ.
Орто дойдуга эрэ баар итии иэйии кµµґµн
билбит номо±он харахтар уонна абылаІнаах,
астыныылаах мичээри кистээн мичик гынан
иґэн ньимийбит уостар. Леонардо Мона Лизаны кµллэрээри, элбэх музыканнары а±алан
оонньото-оонньото ойуулаабыт.
Алыбыар ааттаах атаґыгар Болдьумаарга
анаабыт ити хоґоонугар эмискэ адьас атын
хартыына±а — килбэчийбит муруннаах,
сµµґµгэр кылбаа маІан туоґахталаах, µрµІ
тµістээх, санньыардык ыйытардыы кірбµт
кугас ньирэйгэ — тиийэн кэлэр... Ол — саха
народнай художнига Иван Васильевич Попов (1874-1945) «Ньирэй» диэн уруґуйа.
Алыбыар бэл чугас до±отторун ійдіібітµн
ахтан аґарар. Јссі биир атын хоґоонугар
маннык эппиттээх:
Саамай ыар кэммэр сµгэґэрбин
Санныларынан µллэстиґиэх кікіттір,
Хата, арыт кµµстээх кіхсµлэрин
Харахпар нэґиилэ кірдіріллір...

Киґи оннук уустук. Хоґоон дьиІ ис
кистэлэІэ — Джоконда уонна ол ньирэй
алтыґыыта «киґи эриэнэ иґигэр, сµіґµ
эриэнэ таґыгар» диэн мындыр саха іґµн
хоґоонугар сытар. Онон Джоконда миигин таайа сатаамаІ диэбит. Ґгµс санааны
µіскэтэр, толкуйдатар хоґоон.
Альберт Бµлµµйµскэй ити «Дойдубар
мин тыыннаах эргиллиэм» диэн кинигэтин
саха народнай поэта Семён Руфов кірінистэн, аан тылын суруйан, «Бичик» кинигэ
кыґатын тілібµрэ суох іІітµнэн буор босхо
тахсыбыта бэйэтэ туспа кэрэхсэбиллээх, махталлаах. Јссі аґыныгас, сырдык санаалаах
сунтаардар: А.Н. Шадринова-Суоґааны, Н.Н.
Алексеева, Т.С. Кириллин, Е.Р. Николаев,
Т.Н. Иванова, С.М. Березин дьаныардаах
кыґамньыларынан 2008 сыллаахха эмиэ «Бичиккэ» «Тыыннаахтардыын тыыннаах курдук
кэпсэтэ...» диэн поэт судургута суох оло±ун
туґунан ахтыы кинигэни таґаартарбыттара
Альберт Бµлµµйµскэй норуотугар биллэр93
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поэт Альберт Бµлµµйµскэй тіріібµтэ 50,
60 сылларын кµнµ кірбµт кµндµ сиригэр
библиотекаларынан, оскуолаларынан киэІ
тэрээґиннээхтик бэлиэтээбэтэхтэрэ, ССРС
Суруйааччыларын сойууґун чилиэнэ буолбатах диэн. Хоґооннорун 2000 сыллаахха
«Сµµрбэґис µйэ хоґоонньуттара» диэн
саха поэзиятын антологиятыгар киллэрбэтэхтэрэ, тіґі эмэ чилиэнэ суох атын
хоґоонньуттары киллэртээн баран... Дьэ, ити
туохтан µіскээбит іґіхтііх туора кірµµнµй,
туора анньыллыыный?!
Кырдьык, Альберт босхоІ, киґи аІаара
киґи тµптээх µлэтэ, о±ото, ойо±о суох ускултэскил, µтµіх-батаах кэридэхтээн сылдьыбыта биллэр. Биґиги эрабыт иннинэ 404-323
сылларга олорбут былыргы грек білµґµігэ
Диоген улахыын-улахан мас уґаат иґигэр
олорон ілбіт-сµппэт айымньылары суруйара
диэн номох баар. Кинини бэйэтин кэмин дьоно «бич», «бомж» курдук кіріллірі µґµ. Ол
тэІэ Альберт ханна ба±арар ийэ кійгі о±отун
курдук туора кірµллэрэ. КиэІ ійдібµллээх
эрэ дьоннор кинини ійдµµллэрэ, ійµµллэрэ.
Оччотоо±у кэмІэ бµтµн Сэбиэскэй Сойуус
µрдµнэн µлэтэ-хамнаґа суох таах сылдьар
«тунуйаадыстары» сытыы сэмэ±э-суІха±а
тардаллара, дьµµлгэ туруораллара.
1964 сыллаахха Ленинград куоракка
Коммунистическай партия уобаластаа±ы
уонна государство±а куттал суох буолуутун комитеттарын (бу куруук сµбэлэґэн,
бииргэ µлэлиир, «Ленин и партия — близнецы» диэбит курдук, ини-бии салалта)
быґаччы кі±µлээґиннэринэн ыччат ортотугар самиздат сайдыа быдан иннинэ илииттэн
илиигэ суруйуунан уонна кірсµґµµлэргэ
хоґооннорун аа±ыынан киэІ биґирэбили
ылбыт, иккитэ хаайылла сылдьыбыт поэт
Иосиф Бродскайы µсµґµн сууттаабыттара.
«То±о µлэлээбэккин?» — диэн ыйыппыттарыгар: «Ґлэм диэн — хоґоону суруйуу.
Поэппын», — диэбит. «Ол поэт диэн ааты
эйиэхэ ким биэрбитэй?» — диир дьоннор
тµбэспиттэр. Дьэ, ити кістір ини-бии салалта литератураны, искусствоны хайдах
салайбыта. Бэл, поэт диэн ааты кинилэр
эрэ иІэриэхтээхтэрин курдуга. Иосиф
Бродскайы хоту Архангельскай уобаласка
тµІкэтэх дэриэбинэ±э сыылка±а утаарбыттара. Киґилэрэ кэлин кыраныысса таґыгар
µµрµллэн баран, Нобель бириэмийэтин лауреата буолбута. Кини хоґоону 18 сааґыттан

кістір суолу хаалларбытын туоґулуур. «Талаана... чахчы ча±ылхай... биґиги, сахалар,
биир саамай чулуу лирическэй поэппыт...»
— диэбитэ Семён Руфов.
«Киґи µтµітэ ілбµтµн кэннэ биллэр»,
— дииллэрэ биґиги ібµгэлэрбит. Оттон
тыыннаа±ар хайдах этэй?
«Тыыннаахтардыын тыыннаах курдук
кэпсэтэ...» кинигэ±э Кутана олохтоо±о Б.Г.
Максимов суруйар: «А±ата Семён Егоров...
кэргэнин, уолун Альберы, ыарыґах куччугуй
о±ону, хаалларан, хоту барбыта. Со±отох
дьахтар эмтэтэр кыа±а суох буолан, Альберт
бэргээн, аІаар ітті баралыыстаан, нэґии
лэ хаамар буолбута... Альберт а±атыгар хом
санаалаа±а, сіпсіспіттір µґµ дииллэр этэ...»
(15 стр.).
Кµндэ аатынан музей дириэктэрэ Т.С.
Кириллин суруйар: «Дневнигэр суруйарынан,
ол кэмІэ, 1971-72 сылларга, биир да тыыппалаах хоґоону суруйбата±ыттан сµрдээ±ин
хомойор, санаата хараастар этэ. Сіп буолабуола, Сунтаарга киирэн, муунтуйбут санаатын сай±аан тахсара, ол «сырыылара»
хаґыакка киирэн хаалара» (8 стр.).
Поэтесса Ангелина ШадриноваСуоґааны суруйар: «Ньургуґун» литературнай тµмсµµттэн таґаарыллыбытын истэн
баран: “Ньургуґун буолан бµттэ±им. Аны
эрбэґин буолла±ым”, — диэн сонньуйбута
µґµ (67 стр.)
Саха народнай поэта Семён Руфов суруйар: «Алыабыр... иґэн-аґаан муІу-сору
кірбµтµгэр мин кинини хомнуох санаам
кэлбэт — тотур±аан онноо±ор буолуохтар
иґэллэр-аґыыллар этэ» (37 стр.).
Альберды мин айыл±аттан ата±астаммыт
эбэтэр олох очурдарыгар о±устарбыт киґи
дии санаабаппын. Кинини ол олорон ааспыт
уонна билигин тыыннаах дьон, биґиги,
бэйэбит кыґал±аттан кµґэйиллэн, кыґанан
сатаан кірбітіхпµтµттэн, кітµмэх, холус
быґыыбытыттан-майгыбытыттан сыыстаран ыарыґах буолбут, кытаанах, дьэбир
сыґыаммытыттан бырда быстыбыт киґи
дии саныыбын. Кини чэгиэн-чэбдик доруобай дууґалаа±а. Кими ба±арар сэргэхситэр,
µірдэр-кітµтэр, киґиэхэ куґа±аны саантаабат µтµі киґи этэ.
Кµн бµгµнµгэр диэри уостан тµспэккэ
ылланар «Уоттаах тµµІІµ Дьокуускайы»
айан, бµтµн Саха сирин µрдµнэн аатырбыт
уйа±ас дууґалаах, нарын иэйиилээх лиирик
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суруйбут. Сэбиэскэй бэчээккэ, сыылкаттан
босхолонон эрэ баран, 26 сааґыгар аан
маІнай «Эдэр Ленинград» диэн литературнай
альманахха икки хоґооно бэчээттэммит.
Кини Америка±а олорон: «Ар±ааІІы
дойдулар сокуоннара киґи куґа±ан майгытынсигилитин утары, ону кµіртээбэт, хам
батт ыыр гына оІоґуллаллар. Сэбиэскэй
Сойууска эрэ киґини кµµстээхтик сэнээґин
баар», — диэбиттээх. Кырдьык, биґиэхэ
ааты-суолу ылар иґин сэнэґии, туоратыґыы,
эккирэтиґии, кырыктаахтык абааґы кірсµµ
µідµйэ, µіскµµ турар. Ону ааты-суолу биэртэлиир, араас бириэмийэлэри µллэртиир
µіґээІІи салалта кµідьµтэр, кµіртµµр...
Кимиэхэ эрэ биэрэр, кимиэхэ эрэ биэрбэт,
хойутатар-хонтуруоллуур.
Саха киэн туттар поэттара Семён Данилов, Пётр Тобуруокап иккиэн тэІ саас
тыы этилэрэ. Бµітµр бастакы хоґооно 1934
сыллаахха, Сэмэн бастакы айымньыта 1937
сыллаахха бэчээттэммиттэр. Иккиэн норуот
тапталын ылбыт дьоннор, ол эрээри Семён
Петровичка 60 сааґыгар, Пётр Николаевичка 74 сааґыгар «Саха народнай поэта» диэн
бочуоттаах ааты иІэрбиттэрэ. Ити икки арда
14 сыл. Ол тухары Пётр Николаевич сµрэ±э,
дууґата тіґілііх ытаабыта-соІообута буолуой? Ити киґини сэнээґин, ата±астааґын
буолбатах дуо? «Кімµстээх µрµйэ», «Тілкі»,
«Тай±а±а» диэн норуот биґирэбилин ылыан
ылбыт айымньылар автордара Николай Якутскай 80 сааґыгар тыыннаах тиийэн, ілµін
сэттэ эрэ сыл иннинэ ити аакка тиксээхтээбитэ. Кэпсэтиннэрэр киґилээх, билсиилээхкірсµµлээх буоллаххына, 50 сааскар да народнай буолуоххун сіп...
ҐіґээІІи салалта±а чугас сылдьан, кинилэр µлэлэригэр кімілістіххµнэ, ортоґуор
суруйааччы буолан баран, народнай ааты
эмиэ ылыаххын сіп. Дьоннор: «Ханнык,
туох айымньытын иґин ылла?» — диэн
ыйыттахтарына: «Общественнай µлэни µтµі
суобастаахтык толорбута», — диэхтэрэ.
Эн народнай ааттаах эбэтэр биллэр
лауреат буоллаххына эрэ улахан суруйааччы
курдук билиниллэ±ин. Били Аркадий Райкин
этэригэр дылы: «Без бумажки — ты букашка».
Кыра µіІІµн. Народнайа суох буоллаххына
— эн кыра суруйааччыгын. Оттон ол улахан
ааты биир муІур баґылык эбэтэр кини эргимтэтэ быґаарар. Норуот биэрбэт ээ.
Бу сэбиэскэй систиэмэ суруйааччылары
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салайарга туґааннаан-анаан айбыт албаґа.
Сайдыылаах дойдуларга киґи куґа±ан кэмэлдьитин кµіртµµр «µтµілээх», «народнай»
диэн ааты-суолу тµІэтии суох. Биґиэхэ
эмиэ ситэри суох оІороллоро буоллар, икки
сойуус холбоспута ырааппыт буолуо этэ.
Билигин биґиэхэ икки сойууска, народнай
буолаары, бастакы, иккис нµімэрдэммит
кандидаттар бааллар. Литературабыт сайдыытын туґугар буолбакка, аат эрэ ылар туґугар
µлэлэґэр курдукпут.
Барытыгар бэйэбит буруйдаахпыт.
Бэйэбит итинник систиэмэни сэймэктэґэн
тураммыт сириэдиппиппит, итиэннэ бэйэбит
эрэйдэнэ сырыттахпыт. Ситинник систиэмэ
талааны сыаналаабат. Литература, искусство
диэни отой билбэт, сі±µмэр кыахтаммыт
чунуобунньук литератураны, искусствоны
салайан олордо±о. Биґиги сыыстарыыбыт
тірді-тібіті ханна баарый?
Јйдііх да дьоннор бааллар! Мин киґи
ійµн-санаатын, кµµґµн, кыа±ын, дьулуурун
кірдірір «Мыслитель» диэн нуучча биир
бідіІ художнига, академига Михаил Нес
теров оІорбут хартыынатын ійдіін кэлэбин. Ол — нуучча уґулуччулаах білµґµігэ
Иван Александрович Ильин (1883-1954)
мэтириэтэ. Кини 20-с сыллардаахха эмиэ
Сэбиэскэй Сойуустан µµрµллэн, Германия±а,
Швейцария±а олорбута. Оччотоо±ута, 50-с
сыллар са±аланыыларыгар, суруллан баран, 1956 сыллаахха Парижка бэчээттэммит «Наши задачи. Статьи. 1948-1954 гг.»
диэн кинигэтиттэн бу а±ыйах этиилэри
а±аллым. То±о, туохтан литератураны салайыы µіскээбитэй?
«...Мы увидели социализм в жизни и
поняли, что осуществим только в форме
всепроникающего и всепорабощающего тоталитарного режима.
Социализм прежде всего угашает частную собственность и частную инициативу.
Погасить частную собственность значит
водворить монопольную собственность государства; погасить частную инициативу значит заменить её монопольной инициативой
единого чиновничьего центра. Это ведёт к
монополии государственного работадотельства
и создаёт полную и бесповоротную зависимость
всех трудящихся от касты партийных чиновников. Чтобы осуществить государственноцентрализованный хозяйственный план,
эта каста вынуждена силой вещей овладеть
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всей хозяйственной деятельностью страны, а
потом и политической, и культурной жизнью
народа и ввести тоталитарный строй. В тоталитарном же строе — нет ни свободы, ни
равенства, ни братства, ни справедливости.
Мы видели в жизни — и левый, и правый
тоталитаризм.
Социализм антисоциален потому, что
он убивает свободу и творческую инициативу; уравнивает всех в нищете и зависимости,
чтобы создать новую привилегированную касту партийных — чиновников — угнетателей;
проповедует классовую ненависть вместо
братства; правит террором, создаёт рабство
и выдаёт его за справедливый строй. Именно
потому социальность (свободу, справедливость и братство) надо искать в несоциалистическом строе. Это не будет «буржуазный
строй», а строй правовой свободы и творческой
социальности...»
Тоталитарнай режимнээх былаас
ата±астабылын, сэнэбилин эт сµрэ±инэн,
уйан дууґатынан билэн-кірін эрэй бі±ітµн
эрэйдэммит, муІ бі±ітµн кірсµбµт саха талааннаах поэта Алампа, синигэр тµґэн, 1929
сыллаахха от ыйын 29 кµнµгэр «Тµмµк тылым» диэн хоґоонугар маннык суруйбута:

туґунан нарын иэйиилээх хоґооннору бэрт
кэбэ±эстик айан кэбиґэрэ. Чэ, холобур,
«Ґчµгэй да этэ ол сайын» диэн ырыаны ылан
кірµі±µІ.
...Сибэкки нуо±айа турарын
Эйиэхэ биэрээри тіІкійдµм,
«Кэбиґиий, µµннµнµµй», — диэн баран,
Мин диэки истиІник кірбµтµІ.
Лыах кіті сылдьарын тутаары,
Илиибин арааран испиппэр,
«Кіттµнµµй кіІµлµ кытары», —
Илиибин туппутуІ илиигэр.
Кµіх хатыІ быыґыгар киирэммин
Уоскуттан уураары гыммыппар,
«До±оччуок, кµн кірµі дии», — диэІІин
Сипсийэн эппитиІ кулгаахпар...

Кини хоґоону хомуґуннаахтык оІоро
охсор хорсун дьулуурдаа±а, кутааланар сытыы
айар куттаа±а.
...Ардыгар таптыыр этим.
Ардыгар ыллыыр этим.
Ардыгар ал±ас тылы
Айахтатан кээґэрим.
Онно эн сіпкі эппитиІ:
«Ол-бу буолума!»
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Јлбµтµм кэннэ
Ґтµім µідµйэригэр
Јрµµ µірбэппин,
Аттаммытым кэннэ
Аатым тар±анарыгар
Адьас ба±арбаппын.
УІуохтаах тириибин,
Ба±ардар,
Уу да иттин,
Уот да сиэтин,
Суор да тоІсуйдун,
Ыт да кирдин.
Ба±ардар,
Кімµллµбµт сирим кістµбэтин,
Ииннэммит сирим иґиллибэтин...

Оттон эн миэхэ эттиІ.
Уубун эн аймыыр этиІ.
О±олуу ыраас тапталы
Уокка быра±ар этиІ.
Онон эн сіпкі эппиккин:
Ол-бу буолбаппын!

Альбердыын тиґэх кірсµґµµм 70-с сыллар саІаларыгар кµґµірµ кыґын буолбута.
Москва±а кітіірµ ыксаан а±ай авиапорка
киирбитим. Кини мин эрэ кэлэрбин кµµппµт
киґилии сиртэн-халлааІІа диэри µірэ-кіті
кірсµбµтэ, уруй-айхал тылларын куппутасимпитэ, итиэннэ тохтоон уоскуйа тµґээт,
оргууйдук:
— Дьэ, до±ор, Онотуолуй, дойдубар
кітіірµ сылдьабын да, харчым тиийбэт. Чэ,
быґата, отучча солкуобайда иэґээ, — диэт,
тарбахтарын адаарытар.
— Суох, Альберт, харчылаахпын эрээри,
эн арыгылыыргар биэрэр санаам суох, —
диибин, испэр «биэриэххэ-биэриэххэ» диир
санаа тілµтэ кібµіхтµµр.
— То±о? — киґим наґаа соґуйда. — Иии-и, кырдьык, устудьуон киґиэхэ, эйиэхэ,
бэйэ±эр да наадата кэмнээх буолуо дуо? Ии-

Оттон Альберт эрэйдээх ыт µрбэт,
киґи кірбіт буолан таґырахтатан сэнэттэрэ сылдьан санаата оонньоон маннык
суруйаахтаата±а:
Јлбµт сурахпын суор тар±аттын,
Јлµкпэр тураах муґуннун...
Кини сµрэ±э сібµлµµр чугас истиІ
дьµігэтэ суо±уттан, тулалыыр эйгэтэ кини тугу
ба±арарын ійдіібітµттэн олус со±отохсуйара,
муунтуйара. Ол эрэн, кини кытаанах модун
санаалаа±а. Ґксµгэр оІорон кірін, таптал
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и-и ити мин ал±ас быктаран кэбистим, айахха
киирбиччэ. Чэ, ити хааллын, — дии-дии,
бинсээгим сиэ±ин тэбээбитэ буолла.
— Мин элбэх дьонтон иґиттим. Альберт Бµлµµйµскэй дьонтон проезд харчытын
кірдіґін ыла-ыла, дойдутугар кіппіккі,
авиапорка аґыы-сии, хоно-ірµµ сылдьар
µґµ диэн.
Киґим хап-сабар:
— Эс, суох! Субу бµгµн хайаан да
кітіірµ сылдьабын, — диир.
— Альберт, кырдьыгы кистээбэккэ
эттэххэ, эн бµтµн саха норуотугар туґаны,
кэрэни а±алар киґигин!
— Оннук µрдµктµк миигин сыаналыыгын дуо?
— Мин эйигин оннук µрдµктµк сыаналыыбын. Эн саха норуотун духовнай баайын
сор±ото буола±ын, — диибин.
Киґим хамсаабакка дійін турбахтыы
тµстэ. Арааґа, уйа±ас сµрэ±э ытырбахтаан,
хамсаан ылла быґыылаа±а. Балачча саІата
суох кэлэр-барар дьону одууласпыта буоллубут.
— Бэйэ±ин харыстаныа этиІ, — диибин.
Киґим сібµлэґэн, кэтэ±э кэ±иІниир:
— Сіп-сіп. Чэ, до±оор, онтон? —
имигэс ба±айытык тарбахтар хамсыыллар.
Куолаґа кэґиэ±ирэн хаалбыт...
Москвалыыр самолёт кітіірµ тура-

ра. Мин кини кірдіґµµтµн толорбутум.
Эйэ±эстэй, элэккэй атаґым хаІас илиитинэн
харса суох кµµскэ да кµµскэ кууґан ылаат, санныбын таптайбахтаата уонна, ірµтэ
ігдіІілµµ-ігдіІілµµ, со±отох илиитинэн
далбаатыы хаалаахтаабыта... Кэлин дойдутугар эстэн-быстан, муор-туор сылдьан суорума суолламмытын аймаґыйа истибитим.
Бу ілµін биир сыл иннинэ 1978 сыллаахха ыам ыйын 23 кµнµгэр суруйбут
«Кµірэгэйгэ» хоґооно:
Суор буолан, µс µйэ устата
Сулана сылдьыах кэриэтин,
Кµірэгэй, эн курдук, чугдаарда,
Кылгастык да ыллыыр — кэрэтин!

Поэт талааныгар сµгµрµйээччилэр,
атастара, до±отторо, аймахтара тµмсэн,
Альберт Бµлµµйµскэй кімµллµбµт уІуо±ун
хоп курдук киґилии сиэрдээхтик эргиппиттэрэ ча±ылхай лиирик поэт аата µйэлэргэ
ахтылла туруохтаа±ын туоґулуур. Ону іті
кірбµттµµ эпитафия±а майгынныыр «Айанньыт» хоґоонтон маннык быґа тардыыны
аа±ыа±ыІ:
Кэм-кэрдии кээмэйэ кэлиэ±э.
Киґилии кірµµнµ билэммин,
Биир ілбіт хоґоону айаммын
Мин тірµт ордуубун булуо±ум...
Оччо±о уІуо±ум µрдµгэр
Уоттаах тыл умайа туруо±а!
29.12.73. Тµбэй Дьаархан.

Хаартыска±а хаІастан: Василий Дедюкин, Альберт Бµлµµйµскэй, Дмитрий Михайлов-Бала±аччы,
Иван Алексеев, Анатолий Старостин-Сиэн Кынат. Анатолий Нелунов тµґэриитэ. 1965 сыл сайына.
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Варя Потапова
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1969 сыллаах кµ´µ³рµ сайын. Варя СГУ
саха салаатыгар µ³рэнэ сылдьан, каникулугар
ССКП Саха уобаластаа±ы комитетын, Саха
АССР Верховнай Сэбиэтин уонна Министр
дэрин Сэбиэтин органыгар «Кыым» ха´ыат
редакциятыгар µлэлиирэ. Биирдэ Альберт
Бµлµµйµскэйдиин киниэхэ кэллибит. Син
кэ²эс со±ус хос этэ да, ки´и элбээн, кµпкµµгµнэс буола тµстµбµт. Ол кэм²э Москваттан космонавт Хрунов кэлэ сылдьара.
Эмискэ ким эрэ: «Бµгµн би´иэхэ µс
поэт бэйэлэринэн баар эбиттэр. ЧэйиІ эрэ,
Хруновка анаан хо´оонно суруйуІ эрэ!» —
диэтэ. «Ону ха´ыаккытыгар бэчээттиэххит
дуо?» — диэн мин ыйытааччы буоллум.
«Бэч-чээттээн, бэч-чээттээн», — дии-дии,
Варя кумаа±ы биэртэлиир. «Космонабы ай
халлыыр µрдµк чиэскэ тигистибит дии», —
Альберт µ³рэн ча±ылыІныыр.
Ким эрэ ча´ытын к³р³³т: «¥с мµнµµтэ
бэриллэр! Чэ!» — диэтэ.
Уу чуумпу. Мµнµµтэлэр хайдах эрэ бытаан ба±айытык усталлара. Тыллар хантан
эрэ ыраахтан саа´ыланан утуу-субуу субуллан
испиттэрэ. «Бµттэ, µс мµнµµтэ ааста», — дэс
тилэр. Биир-биир суруйбуппутун аахтыбыт.
Варя: «Толя, эн холбооттоо», — диэтэ.
Айымньы фабулата, ис тутула, маннык
буолан та±ыста. Са±аланыытыгар Варя,
киэІ суолу тэлэн, санаа му²ура суох сайдан
иґиитин бэлэмнии охсубут:

Эр санаа ³р³г³й чыпчаалыгар —
Аан дойду ула±атыгар,
Сир ийэ э²силгэнэ
Дуорааннанан и´иллэр,
Дойдулар до±ордо´ор то±ойдоругар.

Оттон мин тµгэ±э биллибэт дири² далайы санаабыппын:
¥лэ-ырыа µ³´µгэр
£рµµ би´иги
Арыйыахпытын ба±арарбыт
Халлаан хара²а далайын.
Онно
Би´иги ирбэт то²ноох буорбут
Дьµ³рэтэ
Тымныы уорааннаах
Тыйыс куйаар турда±а.
Би´иэхэ Эн
Кµн сылаа´ын,
Кµн тымныытын
Э±эрдэлэрин а±аллы²!

Тµмµкпµтµн Альберт о²орбут. Ти´э±эр
со±урууттан анаан-минээн кэлбит мааны
ыалдьыппытыгар µ³рµнньэ² µтµ³ санаабытын бэлэх ууммут:
Хрунов до±орбут
Уунабыт эйиэхэ —
Уон ³²н³³х алмааспыт оннугар,
Кырылыы оргуйар
Кымыспыт оннугар,
К³мµспµт, тµµлээхпит
Кµндµлэрин оннугар
Ураа²хай сахалар
Уруу-хаан ыалдьытымсах
Оло²хо´ут, тойуксут,
О±олуу µ³рµнньэ²,
Ол курдук амарах
Улахан сµрэхпитин!

£кс³кµ санаа µ²µµтµн
£р³ тутан
£нд³л халлаан уоругар
Кырса ма±ан хараабынан
К³т³н тахсыбыккын
Кэтээбиппит би´иги.
Кэтээбиппит
Кµ³рэгэй ыллыыр
Кµ³х нэлэмэн алаа´ыгар,
Кыталык µ²кµµлµµр
Кыыс кэрэ кырдалыгар.
Би´и сµрэхпит
Этиллибэт дьикти кистэлэ²э
И´иллэр этэ
И´ирик ойуурбут
Сэмэй сипсиэригэр.
Эн тиийэ сырытты²
Ки´и санаатын
Кµµ´µн-кµдэ±ин кынаттанан

Хо´ооммут «Кыым» ха´ыат бала±ан
ыйын 7 кµнµнээ±и нµ³мэригэр µ´µс бала´а
µ³´ээ²²и у²а муннугар улахан ба±айы хаар
тыскалаах (ким тµ´эрбитэ суруллубатах)
бэчээттэнэн тахсыбыта. Онно улахан буукубаларынан «Космос хотойугар — Хруновка»
диэн т³б³л³³бµттэр, «ССРС космонавтлётчига, Сэбиэскэй Сойуус Геройа, полковник Е.В. Хрунов бу кµннэргэ Саха сирин
µлэ´иттэрин кµндµ ыалдьытынан буолла.
Бар дьон исти² иэйиитин этэн, саха эдэр
хо´оонньуттара — СГУ студентката Варвара
Потапова, Москватаа±ы литературнай ин98
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***
Мин да о±о этим,
Мин да билбитим —
А±а, ийэ тапталын
Атаахтатар аналын.
Ол да сотору суох буолбута,
Сир ийэ хоонньугар уктубута.
Арай, дьиэм µрµгэн ыта
Миигин кытары хаалбыта,
Кинини оргууй тарыырым —
Хатырбыт атахпын салыыра!
Кэлин мин улааппытым,
Ыраах-ыраах барбытым,
Ырыган ытым, сайы´а,
К³р³н хаалбыта санньыйа.
Умнубутум мин дьиэбин,
Эрэллээх ыт дьµ³гэбин,
Си²нибит µ´µ дьиэм ³´µ³тэ,
Ырааппыт ытым ³лбµтэ...

Сергей Есенин сабыдыала биллэрэ.
Уран тыл ухханыгар, айар тыл абыла²ар,
олох дохсун долгунугар, оччотоо±у кэм кимиэллээх эйгэтигэр, очурдаах охсууларыгар,
улам-улам киирэн испитэ.
ститут студена Анатолий Старостин уонна
Альберт Бµлµµйµскэй — кытты´ан, космос
геройугар анаан хо´оон суруйдулар» диэн
киирии тыллаабыттар.
Би´иги, поэзия±а µ´µ³н тус-ту´унан
ураты суоллаах-иистээх поэттар, бу хо´оо²²о
кэлэммит µµт-µкчµ биир ньымалаах буола
тµспµппµт. Билбэт дьон маны: «Биир ки´и
суруйбут», — диэхтэрин с³п. Бу — саха т³рµт
ньымата. Эппитигэр-хааммытыгар баар. 50
строкалаах хо´оонтон Варя 24-дµ, Альберт
би´икки 13-тµµ строкалары суруйбуппут.
Ити µс мµнµµтэ и´игэр Варя 60 тылы, мин
29 тылы, Альберт 30 тылы холбооттоон,
ис хо´оонноон та´аарбыппыт. Айымньы
идеятын, дьэ, хайдах бы´аара±ыт? ХоґооІІо
би´иги ³йбµт-санаабыт, билиибит-к³рµµбµт,
кыахпыт, майгыбыт-сигилибит барыта баарга дылы. Варя би´игиттэн икки т³гµлµнэн
µрдµк та´ым²а турара чуолкайдык к³ст³р.
Кини килбик, амарах дуу´алаах, сµрдээх
сэмэй, чэнчис-чэбэр тыа кыы´а этэ. Бу
хо´оонун ордук с³бµлээн аа±ара:
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***
Буруйдаабаппын кими да
Бутуллар бу мин олохпор,
¥тµ³ буолар кµммэр да
¥гµс дьону холбообоппор.
Оло±ум бэйэм илиибэр —
Олох да суох ким эрэ оруола.
Оонньуубун — бэйэм эрэ,
Ытыыбын — бэйэм эрэ...
(Варя Потапова)

Варя бэйэтин улааппыт аатын адьас
с³бµлээбэтэ. «Бал... Бал буолан. Балбаа...
Аара. Балбаара. На´аа да ку´а±ан аат», — диэн
сирэйин мырдыччы туттара, уо´ун чорботоро. «Варя диэн быдан ордук µчµгэй буолбат
дуо? Мин куруук Варя диэн ааттаныахпын
ба±арабын», — диирэ. Ким куруук эдэр,
о±отук саастаах буолуон ба±арбата±ай?!
Бу орто дойдуга туох барыта уларыйатэлэрийэ турар. Варя саха намыын, номо±он
кыы´ыттан санаабытын кистээбэккэ
а´а±астык тута этэр, у´уну-киэ²и толкуйдуу барбакка, кими ба±арар кытта судургутук
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бы´аарсан и´эр дьи²нээх эр ки´илии харса
суох, хорсун майгыланан испитэ.
Би´иги: Альберт, Варя, мин уонна сирдьиппит, а±а ба´ылыкпыт Ба´ылай Д³дµµкµн,
дэ² да буоллар, тµмсэн хо´ооннорбутун
аа±арбыт, эйэ дэмнээхтик дьµµллэ´эрбит,
хардарыта хай±а´арбыт. Ким эрэ хо´ооно
ха´ыакка та±ыста±ына, ордук Иван Алексеев радио±а ыыттаран аахтаттарда±ына, бары
суксуру´а сылдьан, гонорар ыла барарбыт
уонна «сууйан-сотон» µ³рэрбит-к³т³рбµт. Ол
кэм у´аабата±а, мин 1968 сыллаахха сайын
Москва±а М. Горькай аатынан литературнай
институкка µ³рэнэ барбытым. Бастаан утаа
суруйсар этибит. Олор сµтэн-о´он хаалбыттар. А±ыйах мин суруктарым Варя архивыттан к³стµбµттэрэ.Олортон бу биэс сурук.
Варя, дорообо!
Суруккун туттум. Махтал! Сонун соччо
суох. Экзаменнар чуга´аатылар.
Бириэмэ тиийбэт. Кµн бµтэ охсор. Аас
пытын кэннэ кы´ыйбыты² да и´ин туох кэлэн к³нн³рµ³й?! Олох эмиэ оннук! Ки´и ба±а
санааны кытта олорор. Кµµтэр... Онтон ол
кµµтµµлээх сылаас µ³рµµ! Ол барыта ааспытын кэннэ итиитик, субу баардыы ахта±ын
эрэ.
Варя, эйиигин кэлэн и´эр Са²а сылынан э±эрдэлиибин. Бу дьыл эйиэхэ са²а
к³рсµ´µµлэри, µ³рµµлээх-к³тµµлээх элбэх
тµгэннэри, µгµс билиини-к³рµµнµ а±алыа,
диэн эрэнэбин. Уонна ону тэ²э мунуу-тэнии,
му²атыйыы... Олоххо ол эмиэ наада эбээт. Онтуката суох олох интэриэ´инэйэ суох буолла±а.
Онтон би´иги ити ыардары хо´оон о²орор
кыахпыт суох бы´ыылаах дуу, тугуй?! Эн эрэ
буолбатах, мин эмиэ альбомнай хо´ооннорунан
эрэ дьарыктанабыт. Мин хайдах гыныахпын бу
диэн ³йд³³б³ппµн. Барар суолум хара²а. Олоро
тµ´ээт, мµнµµтэ тугу этэринэн суруйабын.
Олох араас эргиирдэриттэн мин тугу да иилэн
ылбаппын. Бука, онтон айар µлэ ыарахаттарын к³рс³н эрдэхпит дии, илбискэ тумсубутун
быктарбыт о±олор.
Бµгµн бу киинэ сценарийын суруйа олоробун, Чехов «В овраге» диэн кэпсээнинэн.
Кинодраматургия±а би´игини Трауберг Леонид Захарович диэн кинорежиссёр, сценарист
µ³рэтэр. БилэриІ буолуо, кини Козинцевтыын
Гоголь «Шинелин» уонна Максим ту´унан
трилогияны режиссёрдаан туруорбуттарын.
Леонид Захарович ааспыт сырыыга суруйбут
сценарийбын хай±аабыта, кадрдары бэркэ

тутар диэн. Ону о±олор: «Кини художник, ол
и´ин сатаата±а», — диэбиттэрэ.
Каникулбут тохсунньу 25-тэн икки нэдиэлэ устата буолар. Дойдубар бара сатыам,
т³´³ да тымныыттан ча±ыйдарбын.
Эн улахан к³рд³´µµІ кыаллыбат суол.
Манна оннук моднай отой к³стµбэт. ДэІ кэриэтэ атыыланна±ына, ойо±ос тосторунан уочарат. Онно да дьоллоох буоллаххына тµбэ´э±ин,
куруук ма±а´ыыннары кэрийэ сырыттаххына.
Би´иги µ³рэх кэнниттэн ма±а´ыын кэрийэ
барааччыбыт суох. Арай ыйанан, дэлэй турар
буолла±ына, ылан ыытыам этэ. Кы´ыйбыты²
и´ин хайыаххыный? А±ыйа±ы о²орор буоллахтара. Конспирация ту´унан ыйыта сатаабыккын. Онуоха тугу да булан эппиэттиир
кыа±ым суох.
Эн бу суруккун 6-ка суруйбуккун. Дьокуус
кай бэчээтэ 7-с, маннаа±ы 10-с чыы´ылалар.
Конверт хаппа±а халыІ ба±айы силиминэн
силимнэммит. Эн бэйэ² силимнээтэ±и² дии?
Биитэр аа±ан баран силимнээбиттэр дуу?
Ити ту´унан суруйаар. Маннаа±ылар бэркэ
сылдьабыт. Туох да уларыйыы суох.
Сир, куорат чу²кук. Кинигэлэр быыстарыгар кирийэн олоро сатыыбын да, ³йб³р хаалара а±ыйах бы´ыылаах. Чэ, итинник! Этэ²²э
сырыт! Бэйэ±ин харыстан, тымныыттан, ыар
дьыл±аттан.
Уоттаах итии сµµрээни кытта Толя.
Ахсынньы 10 кµнэ, 1968 с.
¥тµ³ кµнµнэн, Варя! Итии э±эрдэ!
Суруккун туттум. Махтанабын. Суруйарга соччолоох солун суох. ¥³рэх, кµнтэнкµннэр кэминэн усталлар. Саас буолбутуттан,
биир сыл биллибэккэ аа´ан эрэриттэн со´уйан
эрэ хааллым. Кµнµс µскэ µ³рэнэн бµтэбит.
Айаннаан кэлиэххэ диэри биир чаас барар,
а´аан бµтµ³ххэр диэри эмиэ биир чаас. Киэ´э
буолла±а ол.
Соторутаа±ыта Иван Кычкин кэлэ
сылдьыбыта. Куорат сонуннарын кэпсээбитэ.
Семён Петрови´ы бараары сырытта±ына
к³рсµбµтµм. Ааспыт нэдиэлэ ³р³бµлµгэр Ленинградка бииргэ µ³рэммит о±олорбор бара
сылдьыбытым. Манна икки ыйдаах курска
Иван Данилов кэлэн, би´иги уопсайбытыгар
олорор. Миигин кµндµ балыгынан кµндµлээтэ.
Эдэр суруйааччылар Бµтµн Союзтаа±ы мунньахтара билигин да бµтэ илик. Семён Куриловы, дьэ, хай±аан хай±аатылар. Дьоллоох уол.
Георгий Марков бэйэтэ салайар семинарыгар
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тµбэспит. Мин тµгэн булан сырыттым.
Бары эрдэ аахпыттар бы´ыылаах, на´аа
µчµгэйдик ырытан тыл этэллэр. Бµтэ´иккэ
Георгий Мокеевич Семёнтан оло±ун-дьа´а±ын
ту´унан ыйытта уонна: «Чэ, чиэ´инэйдик, ис
сµрэххиттэн эт эрэ, рома²²ын юкагирдыы
суруйду² дуу, нууччалыы суруйду² дуу?» — диэтэ. Сэмэн: «Нууччалыы суруйбутум», — диэтэ.
Дьэ, итинник к³рсµ´µµттэн-к³рсµ´µµлэр
элэ²нээн и´эллэр.
Эн: «Туохтан эрэ куттанабын», — диэн
суруйа±ын. Мин эмиэ инникиттэн дьиксинэбин ээ. Ба±ар, ол итэ±э´им буолуо, ха´ан да
инникини эрэммэппин. Ол эрэн, инникини ыралыырбын с³бµлµµбµн. Ба±ар, ол эмиэ ку´а±ан
буолуо. Таах мечтайдаа´ын. «Эн санаа±ар?»
— диэн ыйыппыккын. Мин инникиттэн тугу
да кµµппэппин. Арай дьыл±абыттан куттанабын. £ск³тµн т³р³³бµт литературабар туох
эрэ кыракый сарда²аны хаалларарым буоллар,
бу сиртэн туох да хомолтото суох арахсыам
этэ. Ону баара, туох да тахсыа суо±а... Дьэ
ити билиги²²и кутталым, ыарыым, санаам...
Оттон, Варя, эн оло±у² ити ³ттµн саныыгын
дуо? Туох ту´угар? Хайдах?
Эн диэкиттэн сурук туох да кэтэ
´иннэриитэ суох кэлэр, оттон мин диэкиттэн,
били этэргэ дылы, кэтэх к³´µйбµтµн кэннэ тии
йэн эрдэ±э. Ол судургутук эн сµрэхтээххинэн,
мин сµрэ±э суохпунан бы´аарыллыан с³п. Эн
санаа±ар?
Аны мин суругу «До востребования» ылар
буолуом. Манна суруктар сµтэллэр. Сатаан санаабаппын, атын омук киэнин хайдах аа±аары
ылаллара буолла? Дьикти дойду. Биир суругу²
сµтэр. Бииргин аа±ан баран силимнээн кэбис
питтэр. Кимнээх эрэ интэриэ´иргээччилэр
бааллар бы´ыылаах.
Элбэх солуннаах киэ² сурукта суруй.
Чэ, э±эрдэни кытта, Толя.
г. Москва, И-254, до востребования.
2.III.69
¥тµ³ кµнµнэн! Варя, т³р³³бµт кµ²²µнэн
итии э±эрдэ!
Суруккар уонна сурунаалларгар улахантан
улахан махталбын биллэрэбин. Исти² ба´ыыба,
хо´ооннорбун олус бэркэ ырыппыккар.
Эн миигиттэн на´аа элбэ±и ыйыппыккын, ирдээбиккин. Мин онно барытыгар толору эппиэти биэрэр кыа±ым суох. Холобур,
хо´оон ырытыытыгар. Аата хо´оонньуппун
гынан баран, хо´оону сатаан ырыппаппын.
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Сэмэй буола сатаан этэр диэмэ. ¥µнэ-сайда
иликпин, «отох ки´и отутугар ситэр» диэбиттии. Билинэбин, хо´ооннорбор сµрµн идея
суо±ун. Ханнык эрэ турукка ойом-сайам ойдон
кэлбит санаалартан бооччойбута буолабын.
Ити мин билиги²²и мунуум-тэниим. Кэлин
хайдах буолар? Дири² олохтоох ³й киирэр дуу,
суох дуу?
Маннаа±ы олох ту´унан ыйыппыккын.
Семинардар буолаллар. Соччо оннук ураты
суо±ун курдук. Ардыгар син м³ккµ³рдээхтик,
сэргэхтик барааччы. Дэ² кэриэтэ литературнай аа±ыыларга сылдьааччыбын. Хата, олус
интэриэ´инэй быыстапкалар буолаллар. Бу
кµннэргэ Франция художнига Анри Матисс
уонна «Декоративнай искусство» быыстапкалара буола тураллар.
Эн хо´ооннору² миэнинээ±эр ураты
µчµгэйдэр. Тэ²нээн к³рд³хх³, эйиэннэрэ
биир кэлим тутуллаах, биир идеяны чопчу
этэр а±ыйах ча±ылхай ойуулуур тылларынан
та²ыллыбыт хо´ооннор. Эн поэма суруйан
к³рбµтµ² дуо? Онуоха холонору² буоллар, мин
санаабар, хо´оонноргунаа±ар ³сс³ µчµгэйдик
тахсыа этэ. Хайда±ый? «Героиня² идея дуу,
материя дуу?!» — диэн ыйыта±ын. Ити
ту´унан урут санаан к³рб³т этим. Ыллым
да суруйарбын эрэ билэбин. Билигин хайдах эрэ
идея±а чугаспын.
Варя, ити мин эргэ хо´ооннорбун ааспыт
кэрдиис кэмнэринэн аа±абын. Билигин суру
йуохтаах, суруйар айымньыларым итинтэн
олох атыттар. Ба±ар, ³сс³ ³йд³мм³т буолаллара буолуо. Ким билэр?
Эн чааскар кэллэххэ, эдэр суруйааччылар мунньахтарыгар туох этилиннэ, ханнык
айымньылар, кимнээх ырытылыннылар? Баал
Хабырыы´ы к³мµµгэ сырыттыгыт дуо? ¥³рэх,
доруобуйа уонна, биллэн турар, са²а айыылар?
...Мин тµµнµм кылгас.
Хас биирдии аккордар
Ти´эх ытабылларынан
Мин олох олоруом...
Эйиэхэ бары кэрэни ба±ара хааллым,
Толя.
Р.S. Бу мин б³рµ³м санньыйан турар...
То±о?
Ыам ыйын 5 кµнэ, 1969 с.
Исти² э±эрдэ! ¥тµ³ кµнµнэн, Варя!
СуругуІ и´ин махтал. Дьэ, элбэх солуну
суруйбуккун. Хо´оонноргун аа±ыталаатым.
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Кырдьыгы кистээбэккэ эттэххэ, мин санаабар,
соччото суох хо´ооннор. Кы´аллан к³нн³р³чочуйа барбатаххын. Уонна ити ³лµµ ту´унан
мин эмиэ элбэ±и суруйуохпун ба±арабын да
тардынабын. На´аа итиннигинэн µлµ´µйµµ
туох суолталаах буолуой? Ха´ан ба±арар бииринэн барыы, биир халыыбынан, биир тема±а
куруук суруйуу, мин санаабар, са²аны биэрбэтэ
буолуо.
Дьи²инэн, эдэр сааска элбэхтик у´атытуора баран, араас истииллэринэн э²ин эгэлгэлээн дьарыктанан хаалыахха наада. Оччо±о
кэлин суруйар ньыма² кустук сэттэ ³²µнэн
оонньуурун курдук баай, интэриэ´инэй буолуо
этэ. «Санаа±ын эт», — диэбиккин. Ити тµ³рт
хо´оонтон биир хо´оону аттаран о²ор, саамай
µчµгэй строкаларгын талан ылан. Онно с³п
тµбэспэтэх строкаларгын быра±ыма. Кэлин
атын хо´оо²²ор туттуоххун с³п. Ситинник
мин санааларым. Эн санаа±ар хайдахтара
эбитэ буолла?
Манна 25-кэ землячество буолбут этэ.
Мин барбата±ым. Моисей Ефимов кэлэ сылдьыбыта. Николай Габышев Рига±а баран
и´эрэ. Олору кытта сылдьан хаалбытым. Биир
экзамены (История СССР) туттардым. Аны
литературоведение, зарубежнай литература,
нуучча литературата хааллылар. Сайын от
ыйыгар манна хааларым буолуо.
Чэ, итинник! Суруйан бµттµм. Кыра
ычалаах буоламмын у´ун дой±о±у сатаан суруйбаппын.
Э±эрдэни кытта Толя.
Бэс ыйын 4 кµнэ, 1969 с.
Москва.
¥тµ³ кµнµнэн, Варя!
Суруккун туттум, махтанабын.
Ки´и сатаан суругу суруйбатын «деловой
истииллээх ки´игин» диир эбиккин. «Сµрэх
ба±арбытын сµ´µ³х кыайбат» диэн баар.
Суругу ураннык, кµлµµлээх-оонньуулаах гына
сэргэхтик суруйар эмиэ бэйэтэ искусство
буолла±а. Суруйуох диэтэххэ, устудьуон харчыта кэмчитин курдук, сонунум эмиэ кэмчи.
Билбитим эрэ µ³рэх, онтон уопсай дьиэ оло±о.
Ба±ар, бара сатаан айыл±а, кµн-дьыл ту´унан
суруйуохха с³п. Холобур: мастар (сорохсорохторун ааттарын да билбэппин) са´аран,
кытарымтыйан эрэллэр. Олор быыстарыгар,
«би´иги ха´ан да ³лµ³хпµт суо±а» диэбиттии,
кµп-кµ³х турар тирэхтэр к³ст³лл³р.
Арыт сарсыарда ардах тµ´э турда±ына

та´ырдьа тахсыа² икки ардыгар хаар солбу
йар. Билигин ким истээх, ким халтаІ сонунан,
ким бинсээгинэн, ким пла´ынан сылдьаллар.
Онно ким да бол±омтотун уурбат. Ба±ар,
эн куулу да бµрµнэ сырыттаххына ким да
кы´аллыа суо±ун курдук. Т³б³ и´э массыыналар тыастарыттан куп-куугунас. Онтон
дьиэ±э да киирэ²²ин куоппаккын. Уулусса±а
дьоннор куруук ханна эрэ ыксыы-тиэтэйэ
сырсыакала´а сылдьаллар. Метро±а кµпкµ³х эриэн µ³н курдук поездтар чу´уураллар,
тилиргииллэр-талыргыыллар. Массыыналар
60-нан, 80-нан анньаллар. Дьэ, ити ортотугар булкулла сылдьан, ким²ин, кимтэн киин
нээххин, хантан хааннааххын та´ыччы умнан
кэби´э±ин. Ханнык эрэ массыына к³лµ³´этин
курдук эргичийэ-урбачыйа, куруук µтµ³лэ´эанньыала´а µлтµ солоон сµµрэкэлии и´э±ин.
Барыта тас айдаан...
...Хайыы µйэтээ±и умнуллан хаалбыт
ки´и у²уохтара кэккэлэспит курдуктар... Дьэ
итинник.
Оттон эн, миэхэ холоотоххо, µчµгэй сонуннаах кэрэ суругу суруйбуккун. Туох да диэ.
Миигиттэн та´ыччы ордук суруктары да,
хо´ооннору да суруйа±ын. Уонна, Варя, эйиигиттэн биири к³рд³´µ³м этэ. Эн миигин итинник ха´ан да хай±аабат буол. Мин оннукка
тиийиэм ыраах уонна, ба±ар, тиийиэм да суо±а.
Оттон эн чааскар кэллэххэ, миигиннээ±эр
элбэ±и о²орбут уонна о²оруохтаах да ки´игин.
Эн ити санааларыІ эдэр сааска хайаан да
кэлиэхтээх санаалар. Ки´и кырдьан истэ±ин
ахсын, оло±у билэн, тµспэтийэн, сылык, мындыр, дьо´ун буолар. Эдэр саас уххана ки´ини
ханна-ханна тиэрдибэтэ±эй эбэтэр тугунантугунан (модернизм, авангардизм, абстракционизм, о.д.а.) дьарыктаннарбата±ай? Ити
барыта кэлин к³м³л³³х буолуон с³п. Холобур,
бу ойууну к³р.
Мин санаабар ки´и буочарын булунуута
мас лабааларын курдук. Ол аата хас биирдии
лабаа тус-ту´унан суоллар. Мас т³´³н³н лабааланар да соччо модун буолар. Ки´и т³´³н³н
элбэх µйэлэринэн тайаан, араас ыллыктарынан
муммут-тэммит да буолла±ына, ол барыта
кэлин тµмµллэн, кинини баай дуу´алаах, киэ²
билиилээх, улуу ³йд³³х о²орор. Онон, Варя,
били²²эттэн санаа±ын тµ´эримэ. Хайдах
да буоллун, дьарыктан! Ол эрээри, урукку суолгунан барыма. Са²а суолу, са²а ³рµттэри
була сатаа. Мин санаам итинник. Ба±ар,
сыы´арым буолуо? Эмиэ деловойдук суруллубут
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диири² дуу, биитэр били бу сааскы курдук:
«Айыккабыан!!! Литинститукка киирбит ки´и
итинтэн ордук этиэ² дуо?» — диири² дуу?
Билбэтим. Суруйдум эрэ...
Бу иннибэр суругуІ сытар. Дуу´а, характер уратылаах б³±³ буоллахтара. Дуу´а
диэн мировоззрение ини диэн ыйыта±ын. Ким
инньэ диэбитэй? Дуу´а, мин санаабар, ³йг³
сы´ыаннаах. Кирдээх дуу´алаах, ол аата кирдээх мировоззрениелаах µ´µ дуо? Романтическай характер диигин. Мин санаабар, саамай
кылаабынайа, кµµстээх санаа, киэ² билиик³рµµ характердаа±ар µрдµкµ тураллар.
Владимир Серкин заочнайга µ³рэнэн
бараары сылдьар. Миигиттэн а±ыйах подстрочниктары ылан тылбаастыы сылдьар.
Тиийдэ±инэ та´ааттарара буолуо. К³р³
сылдьаар эрэ. Хаартыскалары ыытабын. Бу
сы´ыарыллыбыт кумаа±ыга бэйэ² хо´оо²²ун
суруй.
Эйиэхэ бары кэрэни ба±ара хааллым,
Толя.
20.Х.1969 с.
Айар µлэ±э дьиІнээхтик ылсан, тумсун быктарбыт о±о киґи мунара-тэнэрэ,
куттанара, дьиксинэрэ, санаата оонньуура,
самнара, санньыйара баар суол. Айар µлэ
ыарахан дэґэбит. Ол ыар о±отук киґи ійµн
санаатын кµірчэхтии ытыйар. Ити барыта
бу сµµрбэччэлээх дьоннор суруйсууларыгар
кістір. Былыр ойуун буолар киґи улаханнык
ыалдьар диэн кэпсииллэрэ. Ону «эттэтэр»
дииллэрэ. Поэттарга онуоха майгынныыр
ураты кэм кэлэн ааґара буолуо дуо?
Саха поэзиятыгар Варя Потапова аан
ма²найгы ¥рµ² К³мµс Куо этэ.
Оттон ким к³мµскэ ба±арбата±ай?
Айыл±а араас дьиктилэрдээх, холобур, ыттар
ха´ан да ты´ы ыты тыыппаттар. Атыырдар,
бэйэ-бэйэлэрин к³рµстэллэр эрэ, охсуспутунан бараллар. Ким кµµстээ±ин, кыахтаа±ын
кэбэ±эстик бы´аарсаллар. Ити — кинилэргэ
сокуон.
Би´иги 50-с сыллар бµтµµлэриттэн, 60-с
сылларга к³хт³³хтµк суруйан испит эдэр поэт
уолаттарбыт били ини-бии салалта анаан бэлэмнээбит бэриниилээх, эрэллээх литературнай чекист генералларыттан и²нэн, бастакы
мо´олу кыайан туораабакка, эгэ, ССРС
суруйааччыларын сойуу´ун чилиэнэ буолуохтара дуо, анараа дойдуга бараахтаабыттара.
Элбэх этилэрэ. Кинилэр хо´ооннорун хас биирдии тылыгар тиийэ (хайаан, сыы´а туттуу

суох буолуой?) ымпыктаан ырытан, µлтµ кириитикэлээн санааларын самнаран, куттарын
то´утан, ба±аларын тууйан, µрµ² харахтарын
³р³ к³рд³рб³кк³ м³рійдµµллэрэ.
То±о оннук эдэрдэри на´аа сордообуттарай диэн ыйытыаххыт. Ол µ³´ээ²²илэргэ
бэйэлэригэр с³пт³³х политика этэ. Реп
рессия са±аттан эрэй, куттал б³±³тµн
к³рс³н, «муостара-туйахтара» тостубут, «Олох
µчµгэй!» диэн уруйдууртан-айхаллыыртан
атыны билбэт сэбиэскэй тыы²²а иитиллибит
а±а к³лµ³нэ суруйааччылар иэйиилэрин эрэ ³р³
тутан дууґалара тугу этэрин са²арар-суруйар
са²а эдэр к³лµ³нэни кытта аан ма²най
к³рсµбµттэрэ. К³стµбэт кµ³нтэ´ии улахана
онтон са±аламмыта.
Ки´и тугу са²арара к³²µл буолуохтаах.
Ол — айыл±а сокуона. Оттон оччотоо±ута
ону-маны тылла´ары² сатаммат этэ. Хаа
йыыга бара±ын. Ол кэм суруйааччылара
хаайыыга барымаары, «Олохпут µчµгэй!
Коммунист ки´и µчµгэй!» диэн суруйаллара.
Ол партия ирдэбилэ этэ. Ону оройдоругар
о±устарбат ыччаттар µ³скээбиттэрэ. Басбаттах тылла´ар, талбыттарынан тойугулуур
уол о±олор на´аа элбээтэхтэринэ, литература
кыайан салаллыа суо±а диэн улахан куттал
µ³скээбитэ.
Кµінтэґии, ійдіспіт буолуу куруук
баар. 1934 сыллаахха ССРС суруйааччыларын
I съезтэригэр: «Чэпчэки, сэлээрчэх кыргыттар
эттэрин-сииннэрин атыылыылларын курдук
биґиги, суруйааччылар, партия: “Бу курдук
суруйуІ”, — диирин истэн, дууґабытын
атыылыыбыт дуу, тугуй?» — диэн саІалариІэлэр иґиллибиттэрэ. Съезд кэмигэр
Украина поэта Михаил Сименко «Биґиги
то±о сымыйанан суруйабыт?» диэн суругун
куоппуйалыы-куоппуйалыы тар±аппытын
иґин биир биэс тыла суох ытыллан турар.
Онон тылынан оонньуур сатаммат. 1967 сыллаахха ыам ыйын бµтµµтµгэр буолбут ССРС
суруйааччыларын IV съезтэригэр Михаил
Шолохов: «Мы стареем, братцы-писатели»,
— диэн баран, олус интэриэґинэй сыыппаралары а±алтаабыт. Холобур, I съезкэ 40-гар
диэри саастаах суруйааччылар делегаттар
уопсай ахсааннарыттан 71%-нарын ылар
эбиттэр. Эдэрдэр да эбит. Оттон IV съезкэ
эдэрдэр 12,2 эрэ бырыґыаны ылар буолбуттар. Ол да иґин эдэрдэргэ кырдьа±астар
сэнэбиллээхтик сыґыаннастахтара, «біі»
диэтэхтэрэ. Хата, суруйар кыргыттарбыт
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абыраммыттара. Кинилэри бары таптыыр
харахтарынан кіріллірі. Михаил Шолохов,
ыраахтаа±ы са±ана фельдфебель саІа саллааттары кырыы хара±ынан кірірµн курдук
буолбакка, эдэр суруйааччылары харыстабыллаахтык кірµі±µІ диэн этэ сатаабыт.
Муударай дьоннор куруук муударайдар.
Билигин 50-наах, 60-наах, 70-наах
уйул±аны умсугутар кырдьыксыт лирик эр
дьоннорбут суохтар. Суох о²ортообуппут.
Билигин ким да тылы сыы´а туттубуккун
диэн тутуспат. Туту´ааччылар, литературнай
чекистэр, эмиэ суох буолбуттара.
Кыыс поэзия±а киириитэ эр дьону сэргэхсиппитэ. Кинилэр айымньыларын оргууй
сэрэнэн, сымна±астык, сыа-сым курдук тутан
имэрийэ-томоруйа ырыталлара. Ол и´ин
билигин поэт кыргыттарбыт элбээбиттэрэ
µчµгэйиэн! Ол суорума суолламмыт уолаттарбыт тууйуллубут иэйиилэрэ кыргыттарынан
кэлэн та±ыста±а. «Бµргэ´и хаа´ахха хаайбаккын». Норуот дуу´атын аймал±ана, иэйиитэ
хайаан да тахсыахтаах. «Варвара Потапова
хо´ооннорун хай±аабатах ки´ини мин к³рс³
иликпин», — диэбиттээх Пётр Тобуруокап.
Варяны Кутур±ан Куо дииллэрэ да, мин
итинник этиини букатын ылыммаппын. Кини
хо´оонноро оннук ойуччу санаар±абыллаах
буолбатахтара. Поэт буолан баран, бµтµн норуот дуу´ата буолан баран, хайдах биир кэм
µ³рэ сылдьыаххыный? Санаа-оноо, мунчаарыы, хоргутуу, хомойуу баар буолла±а. Олох
оннук сырдыктан-хара²аттан турар. Эбэтэр
«кутур±ан», «санньыар» диэн тылларбытын
барытын туттуллубат гына суох о²ортуубут
дуо? Ки´ини суох о²оруохха с³п, оттон тылы
суох о²орбоккун. Поэттар син биир µ³скµµ
туруохтара. «Ки´и айа±ын хам туппаккын».
Санаа тµ´µµлээ±и суруйтарбат буолуу туохтан
µ³скээбитэй?
Литератураны, искусствоны били икки
ини-бии салалта салайан салайбыта. 1946
сыллаахха атырдьах ыйын 14 кµнµгэр БСКП
(б) КК «Звезда» уонна «Ленинград» сурунааллар тустарынан уураа±а тахсыбыта. Онно
кинилэри «Анна Ахматова, Михаил Зощенко
сэбиэскэй олоххо с³б³ суох, ыччаты иитиигэ
буортулаах, санаа тµ´µµлээх, олохтон кэлэйбит, санаар±абыллаах айымньыларын бэчээттиигит» диэн сытыы критика±а тардыбыттара. Икки хоноот, БСКП (б) Ленинградтаа±ы
обкомун секретара А.А. Жданов Смольнайга
суруйааччылар, литература уонна издатель-

ство µлэ´иттэрин иннилэригэр уоттаахт³л³нн³³х дакылааты о²орбута.
Ол кэнниттэн араас тэрилтэлэринэн
сааттаах хоруотаа´ыннар са±аламмыттара.
Партия тугу этэрин тук курдук тута толорооччулар, истигэннэр онно кµннээнкµннээбиттэрэ. Ити кэм²э би´иги о±о
эрдэхпититтэн бэркэ билэр суруйааччыбыт
Михаил Пришвин дневнигэр бу курдук
суруйбут: «В этом выступлении скрытая в
революционной этике чисто средневековая
ненависть к искусству наконец-то откровенно раскрывается, и имена Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Плеханова ставятся в оправдании насилия над личностью
художника. То, о чем догадывались, теперь
названо. Как мужики громили усадьбы помещиков, так теперь правительство выпустило
своих мужиков от литературы на писателей с
лозунгами из Ленина о том, что литература и
всё искусство являются частью дела партии
(т.е. искусство есть агитация и пропаганда
марксизма)... Получается что-то вроде сказки о рыбаке и рыбке: старуха потребовала
от рыбки, чтобы она сделала её владычицей
морской и сама бы стала ей служить. Точно
так же у нас получится и искусством: золотая
рыбка тоже уйдет, но какие-нибудь золотые
караси будут, конечно, служить».
С³пк³ да суруйбут. Кырдьык, сорохсорох кы´ыл к³мµс собочооннор ту´алыы,
к³м³л³´³ хаалбыттара били²²э диэри утумнуу сырыттахтара.
Альберт Бµлµµйµскэй этэр буолара:
«Суруйааччылар диэн дьо²²о-сэргэ±э саамай биллэр дьоннор. Онон кинилэр ханна
сылдьыбыттара, тугу гыммыттара тутатына
сонун буолар. Ааккын аа±ан эрэ билэр ки´и
эйиигин дьи²нээхтик билэрдии кэпсиирипсиир. Ону анараа²²ыта эмиэ сэ²ээрэр.
“Оо, ол суруйааччыны билэн-билэн”, — диэн
с³±µµ-махтайыы, ырыты´ыы буола тµ´эр.
Хоп-сип барда±а ол», — диэн. Т³´³н³н
улаханнык биллэ±ин-к³ст³±µн, хай±ана±ын,
аатыра±ын да соччонон элбэх эн тускунан
хоп-сип µ³скµµр.
Варя балачча бэчээттэнэн аа±ааччы
киэ² эйгэтигэр са²ардыы биллэн-к³ст³н
эрэр эдэр поэт уолаттар ортолоругар собуссо±отох хаты²чаан этэ. Оттон норуокка
киэ²ник биллибит суруйааччылар сойуустарын чилиэннэрин, араас µтµ³лээх, ааттаахсуоллаах поэттар ортолоругар хаардаах хал-
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дьаайыга аан ма²най быкпыт нарын-намчы
ньургу´ун курдуга. Ол да и´ин Леонид Попов
олус µ³рэн: «Кыыс кэллэ, Кыыс кэллэ!..
Ырыа ыллыыр, Хо´оон аа±ар...» — диэтэ±э.

Ноктюрн
Охсулла илик ходу´алыы,
Киэ², холку халлаан.
Ха´аа²²ы, ханнык олохтон
Кэпсиирий кини, суугунаан?..
¥ктэл хара буорун курдат,
¥рµ² кµ²²э тарды´а,
¥µммµт,
Тэпсиллибэтэх
Кэрэ илдьитэ —
Сибэкки!
Эмискэ биир илии
Тосту тутар, били,
Бэйэтэ да кэмчи
Кэрэни...
Тарбахтар тымныынан
Хаарыйаллар —
Олох тыынын бы´аллар...
То² буор µрдµгэр
Тохтор сибэкки µлтµрµйэ...
Хоро² оту тосту µктээбэт
£бµгэлэр ханналарый?
Билэллэрэ эбээт кинилэр
Кэрэ±э харысхалы?!
Оттон сибэкки суох!..
(Варя Потапова)

Варя Поэзияны эрэ таптыыра. ¥чµгэй,
улахан поэттары кытта бииргэ сылдьарын
олус с³бµлµµрэ, астынара. Леонид Попов
Варя СГУга саха салаатыгар 3-с курска
µ³рэнэ сырытта±ына, 1969 с. «Хотугу Сулус» 3-с нµ³мэригэр «Билси² — Варя Потапова!» диэн киирии тыллаах хо´ооннорун
б³л³±µн бэчээттэппитэ. Онтон ыла Варя
Леонид Андрееви´ы олус истиІник ахтара,
к³мµскµµрэ. Биирдэ со±урууттан кэлбиппэр,
дьиктиргиэм и´ин, кэрээбэт кэрэ кэпсээнэ
барыта аны Моисей Дмитриевич Ефимов
ту´унан буолбут этэ. Чэ, ол Варя тус бэйэтин
оло±о...

Поэттарга
Мин поэттары таптыыбын.
Кинилэргэ була сатыыбын —
Айыл±а айар киистэлэрин
Таайыллыбатах кистэлэ²нэрин.
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Алгыыбын мин поэттарбар,
К³²µлгэ тарды´ар санааларбар —
Хааччах бары хатыырдарын
Хайыта суруйар дьулуурдарын.
Поэттарга мин сµгµрµйэбин —
Тахсар кµн килбиэнигэр тэ²нии,
Уонна кэлэр сырдык µйэбин
Уунабын, баалаама², бэлэхтии.
(Варя Потапова)

Мин манна Семён Данилов поэт кыргыттарга анаабыт хо´оонуттан алта эрэ строканы а±алыахпын ба±арабын:
Мин таптыыбын
Поэт кыргыттары
Кинилэр аппыт
		
сибэккилии а´а±астарын,
Ый курдук ып-ыраас ырыаларын,
Кинилэр дьахтар буолан
		
айыллыбыт айыл±аларын
Сап курдук хатар ырыаларын.

Семён Петрович бы´аччы туруорсуутунан Варя уопсай дьиэ±э биир хостоох квартираламмыта. Ол эдэр да, эмэн да поэттар мус
тар салоннара буолбута. Ол онтон б³рµкµтэ
суох сурахтар тар±анан киирэн барбыттара.
1974 сыллаахха ахсынньыга Софрон Петрович Данилов Москва куорат та´ыгар баар
«Переделкино» диэн суруйааччылар айар
дьиэлэриттэн, дьон кэпсээнин истэн, бэркэ
долгуйан туран, Варя Потапова±а сурук суруйбута. Бу онтон быстах бы´а тардыылар:
...Эн тускунан, быйыл саас, кµ´µн эн
тµбэспит тµбэлтэлэри² ту´унан, мин анаан
ыйытала´а сатаабатарбын да, у´угун-т³б³тµн
истибитим. Би´иэхэ ону-маны µлµннэрэнсалыннаран кэпсииллэрин с³бµлээччилэр. Ол и´ин
мин итинник кэпсээннэри истэ да сатааччым,
сэ²ээрээччим да суох. Инньэ да гыннар, эн тус
кунан этэллэрэ соро±о кырдьык буолуон с³п. Мин
онтон олус диэн хомойобун... Варя, эйиэхэ айыл±а
бэлэхтээбит поэтическай дьо±ура баар.
Мин к³рд³´³р к³рд³´µµм диэн: ол дьо±уру
кµндµтµк санаа. ¥лэлээтэххинэ, µгµстµк
µлэлээтэххинэ, ³йµІ-сµрэ±иІ ³рµкµйэн
µлэлээтэххинэ эрэ ити дьо±ур улахан поэтичес
кай талаа²²а кубулуйуон с³п...
Мин бу суругу эн о±отук мэник-тэник
бы´ыылартан аккаастанан, тиритэ-хорута
µлэлээн, поэтическай дьо±ургун му²утуурдук
сайыннараргар ба±аран суруйабын...
Сурук толорута Софрон Данилов «Санаам туймуулара» диэн кинигэтин 336-338
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сирэйдэригэр («Бичик», 1995) бэчээттэммитэ. Сµдµ суруйааччы ыйаа´ыннаах ытык
тыллары эппит этэ. Ол кыракый сурук кини
албан аатын ³сс³ ордук халы²атар. Би´иэхэ
барыбытыгар анаан суруйбут курдуга.
Варя Ба´ылай Саабынныын оло±ун холбообута, дьи²эр, быстах баламат бы´аарыныы
этэ. Икки ³ттµттэн, кылгастык да буоллар,
сирдээ±и дьол умсул±аныгар ба±арыы кµµ´э
кыайда±а.
Варя ³лµµтэ би´иэхэ барыбытыгар
олус со´уччу хомолтолоо±о. Кырбанан ³лбµт
диэбиттэрэ. Ким, туох? Ким да тугу да билбэт
курдуга. Ти´эх суолугар атаарыы, кутур±ан,
ыарахан да ыарахан этэ... Дьи²нээх кырдьык
дакаастаммата±а кы´ыылаах. Кырдьык суох дойдутугар олоробут. £лµ³н биир хонук иннинээ±и
тµµн били Василий Бочкарёв «Ырыа´ыт дьоло
уонна соро» диэн ахтыы сэ´энигэр суруйар
икки поэт, биир суруналыыс уолаттара тумулук тутуллар бас-к³с ки´илэрин атааралларыгар, Варя дьахтар ки´и бы´ыытынан дьиэ±э
хаалбыта буоллар, ол хара²а тµµн кµлµгээн
уолаттартан т³б³±³ охсуллуо суох этэ. £лµµ
т³рд³ итиннэ сытар. Варянан атаартарбата±а
буоллар... Дьахтарынан атаартарбата±а буоллар... «Айыы сыдьаайдаа±ынан» атаартарбата±а
буоллар... Саха ма²найгы поэтессата билигин
тыыннаах буолуо этэ.
Саха народнай поэта Моисей Ефимов
Варя Потапова кэриэ´игэр анаан суруйбут
хо´оонун «Айыы сыдьаайдаах» диэн ааттаабыта («Мин сырдык санньыарым...» — Дьокуускай, «Бичик», 2006, 211 стр.).
Варя Потапова, билигин тыыннаа±а
буоллар, санааны к³Іµллµк этэр-тыынар
били²²и µйэ±э илбистээх, имэ²нээх хо´оон
б³±³тµн айан, би´иги поэзиябытын буряттар
Намжил Нимбуевтарын курдук олох µрдµк
та´ым²а та´ааран, народнай поэт буолан
олоруо этэ. Харыстаабатахпыт.
Варя ардыгар би´игиттэн букатын
ыраах атын эйгэ±э сылдьар курдук буолуталыыра. Бу маннык хо´оону чахчы ³р³
кµµрµµтµнэн тохсус халлаа²²а тахсыбыт эрэ
ки´и айар кыахтаах. Оннук кини µ³´эттэн
этиттэриилээ±э, µ³ттэриилээ±э.

Мин таммахпын
Мин таммахпын.
Мин олус утатабын.
Уулуу сатыыбын Сири —

Угуттуубун сиигинэн.
Утатабын син биир.
Мин олус утатабын.
Сир сылайар миигиттэн,
Куота сатыыр кураанынан.
Мин µ³´э к³т³бµн
Чап-чараас туманынан.
Быралгы былыттары сырсабын.
Мин олус утатабын.
¥рµйэ буолан сµµрэбин,
Айаас долгуну миинэбин,
¥рµ² хайаларга µ²кµрµйэбин,
Таас хаспахтары µлтµрµтэбин.
Мин олус утатабын.
Долгуна суох дэбилийбит
Ч³²³р³ чµ³мпэни аймыыбын —
Тыалтан куота оонньуубун,
Ситэн турар кµ³х ойууру
Куу´абын, ытатабын,
Ала хаты² с³рµµн тµ³´µгэр
Са´абын, хараастабын,
Мин олус утатабын.
Оо, кµн, айхаллан!
Эйиэхэ утары барабын
Эн уот утаххын ууруубун...
Аны таммах буолбатахпын,
Аны мин утаппаппын.
Оо, кµн, а´ын!
Утатыахпын ба±арабын!

Хайдахтаах курдук ³й-санаа, олох атын
эйгэ, саха тылын сатабыллаах ситимэ, сомо±ото,
кµµ´э, кыа±а, дьайыыта к³ст³рµй?!

Т¥м¥к
Бииргэ алтыспыт, бэркэ билэр к³лµ³нэм
ту´унан кэпсээтим. Кырдьа±ас уонна эдэр
к³лµ³нэлэр аан ма²найгы кµ³нтэ´иилэрин
кинилэр ити курдук эттэринэн-хааннарынан
билбиттэрэ, тоталитарнай режим µ³скэппит
систиэмэтин сиэртибэтэ буолбуттара. Социалистическай реализмІа, аныгылыы
быґааран эттэххэ — тоталитарнай режим
искусствотыгар, эдэр эрдэхтэриттэн такайыллан, т³р³³бµт партиябыт, т³р³³бµт КГБ-быт
(ини-бии салалтабыт) ирдэбилинэн, модьу
йуутунан айан, суруйан у´уннук былааска
олорон кэлбит а±а к³лµ³нэ суруйааччыларбыт эдэр к³лµ³нэ суруйааччыларга ити
курдук ха±ыстык сы´ыаннаспыттара.
То±о оннугуй? 1946 сыллаахха атырдьах
ыйын 14 кµнµгэр «Звезда» уонна «Ленин-

106

кэм дала¤ата
град» сурунааллар тустарынан тахсыбыт
БСКП (б) КК-тын уураа±а и´э-истээх этэ.
Эдэрдэргэ суо´ур±аныы курдуга. «Маннык
суруйуоххут — сэрэни²!» — диэн. Эдэрдэри
баалкылыырга с³пт³³х со±ооччу буолбута.
Ленинград-Санкт-Петербург ар±аа²²ы
сайдыылаах дойдулартан би´игиннээ±эр
чугас буолан, дьоно ол дойдулар сайа охсор
тыалларын аан ма²найгынан к³рс³лл³р³,
билигин да к³рс³лл³р. Кинилэр дьиктилэрин
истэ-билэ сэргэ±элээІ!
60-с сыллар са±аланыыларыгар Ленинградка эстраднай поэзия т³р³ппµт уола
Иосиф Бродскай, ССРС суруйааччыларын
сойуу´ун чилиэнэ буолбакка сылдьан,
биир да тахсыбыт кинигэтэ суох (биир
бэчээттэммит балладалаах) ыччат киэІ
би´ирэбилин, умсул±аннаах тапталын ылбытыттан кырдьа±ас к³лµ³нэ литература
генераллара уонна ини-бии салалта со´уйуу
б³±³тµн со´уйбуттара. Чилиэн буолбакка сылдьан хайдах биллиилээх буоларый?
Оччотугар былаас тэрийбит сойуу´а туох
ту´алаа±ый?!
1946 сыл муус устар 2 кµнµгэр Москва±а
Сойуустар дьиэлэрин Колоннай саалатыгар
Анна Ахматова уонна Борис Пастернак айар
киэґэлэрэ буолбута. Онно Анна Ахматова
сцена±а тахсыбытыгар мустан олорооччулар
бука бары сµ´µ³хтэригэр туран, 15 мµнµµтэ
устата ытыстарын та´ыммыттара диэн суруйаллар. Ону кытаанах ини-бии салалта
олох с³бµлээбэтэ±э µ´µ, оччотугар биґиги
туохпутуй?
Н.С. Хрущев а´ара бэриниилээх истигэн суруйааччылары «партия автоматчиктарыгар» холообута уонна к³лµ³нэлэр
кµ³нтэ´иилэригэр кыра±ытык кэтээн, манаан к³р³³ччµлэринэн анаабыта. Бары рес
публикаларга оннук дуоґунас кірµллµбµтэ.
Саха сирин суруйааччыларын сойуу´угар
оннук кэтээн-манаан к³р³³ччµнэн, ол аата
эдэрдэри кытта µлэ±э ³р кэмнэргэ Кµннµк
Уурастыырап µлэлээбитэ. Кини 1930-с сылларга онноо±ор Ойуунускайы хайдахтаахтык
суруйталаабытын дьоннор син истэллэрэбилэллэрэ буолуо... Кырдьа±ас суруйааччыларбыт µгµстэрэ да ити ³ттµнэн бары
«дьиэктээхтэрэ», «иэстээхтэрэ». Ол иґин
истигэннэрэ. Кэмэ оннук дииргэ тиийиллэр.
Кытаанах ини-бии салалта тугу этэрин тута
истэн толорон истэххинэ эрэ тыыннаах ордон чиэскэ-бочуокка тиксэ±ин.
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Ол «партия автоматчиктара» би´иги
саамай талааннаах лиирик поэттарбытын
к³стµбэт, тутатына ³л³рб³т «буулдьаларынан
ытыалаабыттара». Бездардары туохтарын
и´ин «ытыалыахтарай»?
¥рµ², кы´ыл са±аттан тугу да ³йд³³ндьµµллээн толкуйдаабакка истигэн буолан,
кырыктанан туран, т³´³л³³х элбэх ки´ини
³л³рбµппµтµн, ³´³рбµппµтµн, самнарбыппытын, сиэбиппитин, хобулаабыппытын,
испииґэктээн биэрбиппитин, уоттаах сэриигэ аспыппытын, кэ±иннэрбиппитин,
буомурдубуппутун аа±ан сиппэппит.
Со±уруу µ³рэнэ сырыттахпына биир
кыргыз: «Сэриигэ на´аа да элбэх ки´игитин
³л³рт³рбµккµт. Биирдии киґиэхэ тиксэринэн
белорустардаа±ар элбэх... Би´иэхэ аулга ыла
кэллэхтэринэ: “Ки´и суох. Барбыттара”, —
дэ´эрбит. Э´иги на´аа истигэн, толоругас
буола²²ыт дьо²²утун харыстаабатаххыт»,
— диэбитэ.
Кырдьык, куттамсахпыт. Кытаанах инибии салалта кими-кими с³´µргэстэппэтэ±эй?!
Бэл диэтэр, биир б³д³² учуонайбыт ³йµнсанаатын, бµтµн оло±ун биэрбит µлэтиттэн
аккаастанан «сыыстарбыппын» диэн билиммитэ. И´иттэ±э. Онон бочуоттанна±а.
Би´иги бары ол ки´и курдук истигэн буолабыт дуу?!
Бэйэлэрин нарын иэйиилэрин эппит
поэттарбытын ол со±уруу²²улары µтµктэн
кэнэйдии сырыттахпыт. Ханнык ба±арар
ки´и тугу о²орорун бэйэтэ толкуйдаан
к³рµ³хтээх. Би´иги о±ону толкуйдуурга
µ³рэппэппит. Эппиппитин хатылыырга,
нойосуустуурга µ³рэтэбит. Бэл литературабыт: «Истигэн буолу²!» — диэн µ³рэтэр,
ки´и кыбыстыах. Оччотугар £й, Талаан
аахсыллыбат, тугу эппиттэрин робот (винтик)
курдук толорон и´иэхтээххин.
Кµ³мчµлэммит к³лµ³нэ поэттара Дмитрий Дыдаев, Василий Саввин, Василий Дедюкин, Альберт Бµлµµйµскэй, Варя Потапова
айыл±аттан айдарыллыбыт талааннарынан
миигиттэн икки-µс, тµ³рт-биэс мутук µрдµкµ
тураллара. Мин бииртэн хомойобун. Т³´³
да, µ³´эттэн сэдиптэнэн, итинник кытаанах
политика ирдэммитин µрдµнэн манна бэйэбитигэр талааннаах дьоннорбутун, бэйэлээх
бэйэбит о±олорбутун, сэнээбэккэ, хайдах
эмэ гынан харыста´ыах, харыстыах тустаах
этибит. Ол кыаллыбата±а. На´аа истигэннэр
этибит. Бэйэбит эрэ µрдµк дуо´унастанан
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со±уруунан-хотунан сµµрэн-к³т³н, кэпсэтэнипсэтэн, бэчээттэнэн, би´ирэттэрэн, ааты

рар, ааттанар ту´угар кы´алла-мµ´эллэ
сырыттахпыт...

Миэхэ, тус бэйэбэр, поэт до±отторум ³рµµтµн тыыннаахтар.
Т³лµµр, биэрэр иэстэрин Дыыдай кэпсиир да кэпсиир.
Саабын туох эрэ дьээбэлээ±и этэ-этэ кµлэн кµ´µгµрэтэр.
Д³дµµкµн аалыкта´ар аарыма мааманнарын аа±ар да аа±ар.
«И-и-и ити мин», — дии-дии Алыбыар далбаатанан ойон турар.
«Ол ту´унан ку´а±аннык санаама», — Варя оргууй сипсийэр.
Кинилэр сылаас тыллара бу таас долбуурбар кыстанан тураллар
Уонна онтон ха´ан ба±арар сыа мэйиибэр ыстанан тµ´эллэр —
Ыллыыр-туойар илбис, хо´уйар-суруйар хому´ун,
Туохтан да куттаммат хорсун, абыла²наах кµµс буоланнар!
икки сойуустарын салайбыта буолан а´атансиэтэн, Лениннии µлэлээн бµтµ³ххэйи²! Ол
харчытын талааннаахтык суруллубут, уусуран ³ттµнэн чахчы таґымнаах айымньы
авторыгар биэриэ±и² ³сс³ салгыы талааннаахтык µлэлиирин ту´угар.
Дьокуускай к.
Алтынньы ый, 2010 сыл.
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Р.S. Литература уонна искусство бэйэтин айылгытынан сайдар. Ону биирдиилээн
личностар сайыннараллар. Онон салайбыта,
ыйбыта, дьа´айбыта буола олорумуо±у².
Сэбиэскэй тутул эстибитэ ыраатта. Хайа,
до±оттоор, атын тутул кэлбитэ дии. Оннукманнык ааты-суолу тµ²этэн, онтон тахсар
айдааннары бы´аарсан, суруйааччылар
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êèíèýõý áýéýì à÷÷ûãûé îëî±óì òóґóíàí
µІñýðãèè ñàíààòàõïûíà, áûäàн ÷ýï÷èèðãý
äûëû áóîëàðûì. Îë ýðýí, Ýðèëèê Ýðèñòèèí
Õà÷ûãûð óîëóí äüûë±àòûãàð áýéýì äüûë±àáûí
адьас ÷óãàґàïïàò ýòèì. Áèèðèíýí, ìèí ûàë
õàìíà÷÷ûòà áóîëáàòà±ûì, èêêèґèíýí,
ñýáèýñêýé áûëààñ î±îòîáóí, Õà÷ûãûð êóðäóê
ìèèãèí àòà±àñòààáàòòàð, áàòòààáàòòàð, îíó
ààґàí, îñêóîëà±à µіðýíýðèì. Äüý, èòè іòòµíýí
ñіáµëýýí, îíóîõà ýáèè, ñàõàëûû êèíèãý äà
à±ûéà±à áýðò áóîëëà±à, ìèí «Ûñòàïààíû»
õàñòà äà ààõïûòûì.
Èñàé Íèêèôîðîâû õàéäàõ ýðý óáàéûðãûû
ñàíûûðûì . Ñýðèè êýìèãýð ôðîІІà
ñûëäüàðûí áèëýðèì. Ñåðãåé Âàñèëüåâòààõ
Ñóîðуí Îìîëëîîííóóí ñýðèèëýґýð ààðìûéà±à

Иннокентий СОСИН —
СР култууратын
µтµілээх µлэґитэ,
«РФ култууратыгар ситиґиилэрин
иґин» бэлиэлээх,
М э І э Х а І а л а с
улууґун ытык
олохтоо±о.

Ñилистээх мас охтубат
Èñàé Íèêèôîðîâ — ìèýõý ñóðóéàà÷÷û
óîííà êèґè áûґûûòûíàí êµíäµ. 1940 ñûë
áµòµµòµãýð Ñûàïïà î±îííüîð áàëà±àíûãàð
îëîðäîõïóòóíà, òàñòûІ óáàéûì Õàáû÷÷à
(1944 ñûëëààõõà Ëàòâèÿ±à ñýðèèãý іëáµòý)
Èñàé Íèêèôîðîâ «Ûñòàïààí» äèýí ñýґýíèí
êèíèãýòèí êóîðàòòàí áóëàí òàґààðàí ìèýõý
áýëýõòýýáèòý.
— Êèýñý, ýí áó êèíèãýíè ààõ. Òóëààéàõ
î±î õàéäàõ ýðèëëýí-áóðóëëàí êèґè áóîëàðûí
іéäµіІ, тèèòè òûàë ýðèéäý±èíý êèèëëèéýð
äèèëëýð. Ñèí îë êýðèýòý òóëààéàõ î±î
áàðàõñàí ýðýéè-ìóІó êіðñіí, ìóííà
êýðäèëëýí óëààòòà±ûíà, êýðý êèґè áóîëàð.
Ìàííà êýïñýíýð Ûñòàïààí ýìèý îííóê. Îë
ýðýýðè, Ûñòàïààí Õà÷ûãûð áóîëáàòàõ, µéýòý
àòûí — Ñýáèýñêýé áûëààñ, — äèýí ìèýõý
òîґî±îëîîí ýïïèòý.
Ìèí Èñàé Íèêèôîðîâ ñýґýíèí îëóñ
òàрòàðàí ààõïûòûì. Áýéýì ñýðèè èííèíý
à±àé òóëààéàõ õààëáûò ûàð äüûë±àáûí
Ûñòàïààí îëî±óí êûòàðû õàéà ýìý іòòµíýí
äüµіðýëèè ñàíààáûòûì. Òóñ áýéýì µіðµµáµíõîìîéóóáóí èéýáýð äóó, à±àáàð äóó êóðäóê
êóòòàììàêêà, àґà±àñòûê êýïñèèð, ис ñàíààáûí
µëëýñòýð ÷óãàñ êèґèì ñóî±à. Àñ-òàІàñ òèèéáýò
êûґàë±àòà î±îëóó ÷àðààñ ñàííûáàð òµґýí
ýðýð êýìý этэ. Áûґàòà, áó ñèð-õàëëààí èêêè
àðäûãàð òóëààéàõ áóîëàí õààëûû êóðàõõàé
äüûë±àòûí іéäµµð áóîëáóòóì. Îë òóґóíàí
àðààñ ñàíààëàð іéáіð êèèðýí êýëýëëýðý,
îíó áàðûòûí «Ûñòàïààíû» ààõòàõïûíà,
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áàðà ñûëäüàí ñàõà ñóðóéàà÷÷ûòûí Èñàé
Íèêèôîðîâû êіðñµáµòòýðèí òóґóíàí
ààõïûòûì. Ñýðèè áµòýí, ñýðèèòòýí îðäîí
êýëýí, «Êûûì» õàґûàêêà êèíè «£ëµіíýòòýí
ñàëëààò» ñýґýíèí áý÷ýýòòýïïèòèíýí áàðáûòà.
Õàґûàò êýëëý±èí ààéû ààí áàñòààí õàґûàòû
àðûéà áàòòààí, Èñàé Íèêèôîðîâ ñýґýíèí
àà±àðáûò, äüîììóòóãàð áèëèґèííýðýðáèò.
Îëóñ òàïòààáûïïûò, õàñ ñàІà õàґûàò êýëýðèí
êýòýґýí, ñàëãûáàêêà ààõïûïïûò.
Ìèí áó àõòûûáàð Èñàé Ïðîêîïüåâèґû
êèґè áûґûûòûíàí òóñ áýéýáýð ñûґûàííààí
(êèíèíè ÷óãàñòûê áèëýð óîííà êµíäµòµê
ñàíûûð äüîí ýëáýõòýðèí áèëýáèí) êýïñèýõïèí
áà±àðàáûí. Èñàé Ïðîêîïüåâèґû áýðò àìàðàõ
ñàíààëààõ, êèґè êûґàë±àòûí äіáіІíµê
іéäµµð, êèґèýõý õàéà êûàëëàðûíàí êіìіëіґі
ñàòûûð, іé-ñàíàà óãàð, ñµáýëèèð µòµі êèґè
äèýí ñàíààáûïïûí óìíóáàïïûí.
Êèíèíè òàáààðûñòàðà áàðû µòµі
êèґèíýí àà±àëëàðà. Îëîðòîí ìèí áèèðдэрин
— À±à äîéäó ñýðèèòèí êûòòûûëàà±à, Ñàõà
ñèðèòòýí òіðµòòýýõ ãåíåðàë-ìàéîð Àíäðåé
Èâàíîâè÷ Ïðèòóçîâû — áèëýáèí. Àíäðåé
Èâàíîâèґû êûòàðû Ìîñêâà êóîðàêêà Äìèòðèé
Óëüÿíîâ ààòûíàí óóëóññà±à îëîðäî±óíà,
äüèýòèãýð õàñòà äà±àíû êіðñµáµòµì. Ãåíåðàë
ñààґûðáûò êèґè ýòý. Ñàõà ñèðèí, îðäóê
ÕàІàëàñ óëóóґóí äüîíóí-ñýðãýòèí, îë êýííý
ÒіІµëµ îñêóîëàòûãàð I Аàí äîéäó ñýðèèòèí
èííèãýð ó÷óóòàëëààáûòûí òóґóíàí àõòàðà.
Îë ñýґýргиириãýð ãåíåðàë µéý àІаàðûí
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ñà±àíàà±ûта êіðáµò äüîíóí òóñòàðûíàí
àõòûáûòûòòàí ìèí áèëèãèí áûґûòà-оðóòà
іéäµµáµí. Õîëîáóð, «Àð±àà ÕàІàëàñ óëóóґóí
ñóðóêñóòà Òóìàí ñóðóêñóòó îëóñ µ÷µãýéäèê
іéäµµáµí, µòµі êèґè áûґûûëàà±à», «ÒіІµëµ
îñêóîëàòûãàð Åðìîëàåâ äèýí óëàõàí êýëý±ýé
µіðýíýý÷÷è áààðà. Îë ãûíàí áàðàí, îëóñ
µ÷µãýéäèê µіðýíýðý» диэн êóðäóê áèëýð,
іéäµµð äüîííîðóí òóñòàðûíàí êûëãàñêûëãàñòûê àõòàí áàðàí:
— Ìèí Íèêèôîðîâòàðû êµíäµòµê
ñàíûûáûí. Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ ìèí
÷óãàñ òàáààðûґûì, äî±îðóì. Îòòîí Èñàé
Ïðîêîïüåâè÷ áýðòýýõýé îôèöåð, õîðñóí
ñýðèèґèò ýðý áóîëáàòàõ, îíó ààґàí, áýðòýýõýé
ñóðóéàà÷÷û, êèґè êèґèëýýõïèí äèèð ýðýëëýýõ
äî±îðóì, — äèýí ñûàíàëààáûòà.
Èñàé Íèêèôîðîâ òóґóíàí èòèííèê
µòµі іéäіáµëëýýõ àõòûûëàðû ìèí êèíè
òàáààðûñòàðûòòàí áýðò ýëáýõòèê èñòýðèì.
1951 ñûë ìèí êîìñîìîë ÌýІý ÕàІà
ëàñòàà±û ðàéêîìóãàð µëýëèè ñûëäüàí,
óîïïóñêàì êýìèãýð êèèðýí, Äüîêóóñêàéäàà±û
пåäèíñòèòóò ñàõà òûëûí óîííà ëèòåðàòóðàòûí
ñàëààòûãàð êèèðèè ýêçàìåíû ñýòòý ïðåäìåòòýí
áèèðèãýð «4», àòûòòàðûãàð «5» áàаëû ûëàí,
èíñòèòóкêà µðäýòèëëèáèò ñòèïåíäèÿëààõ
киирэн, Ìàéà±à µіðýí-êіòіí òàõñûáûòûì.
Îíóîõà, ïàðòия ðаéêîìóí áàñòàêû ñýêиðýòýýðý
Í.Í. Áàðàøêîâ:
— Ýéèãèí µіðýõõý ûûïïàïïûò, êýòýõòýí
µіðýí, ýáýòýð ýґèèë Ìîñêâà±à Ґðäµêµ
кîìñîìîëüñêàé îñêóîëà±à ûûòûàõïûò, бûéûë
ðàéêîìîëãàð µëýëýý, — äèýí êýáèñòý.
Ìèýõý — êіìіëіґіð, іéіáµë áóîëàð
÷óãàñ àéìà±à-õààíà ñóîõ êèґèýõý — ýêçàìåíû
ñèòèґèèëýýõòèê òóòòàðàí, µіðýíýðãý «ñóîë
ñîëîììóòóí» êýííý µіðýììýêêý õààëàð
õîìîëòîòî îëóñ ýòý. Êýëýð äüûë äèýí êýëýð
äüûë áóîëëà±à, òóãóíàí äèýëèéèý±èí êèì
äà±àíû áèëáýò. Ýêçàìåííàðû ñèòèґèèëýýõòèê
òóòòàðàð áèëëèáýò, µіðýììèòè óìíàð,
µіðýõòýí àòàí õààëàð äèýí ýìèý áààð.
«Ґіðýììýò äüûë±àëààõ êèґè áóîëëà±ûì», —
äèýí êóðóòóéà ñàíààí, райком òýëãýґýòèãýð
òàõñàí, ûñêàмûàéêà±à îëîðáóòóì.
— Õàéà, äî±îîð, òî±î ñàíààð±ààòûІ?
— Èñàé Íèêèôîðîâ àòòûáàð îëîðóíàí
êýáèñòý.
Î÷÷î±î êèíè «Ýäýð бàññàáûûê» äèýí
û÷÷àò õàґûàòûí ýðýýäýêòýðý ýòý. Áûéûë
êµґµí îðîéóîІІà áóðäóê õîìóóðóí óîííà
ñî±оòóîïêàòûí òýðýýґèíèãýð êіìіëіґі,

ïàртия îáêîìóí áýðýñòýáèèòýëý áóîëàí,
Ìàéà±à òàõñàí ñûëäüàðà. Êèíè ìèèãèí «Ýäýð
бàññàáûûêêà» ñóðóéàðáûíàí áèëýðý.
— Ґіðýõõý ûûïïàòòàð, — áýéýì
õîìîëòîáóí èêêè òûëûíàí áûґààðàí
êýáèñòèì.
— Òî±î? Êýïñýý.Ґіðýõõý ûûïïàòòàðà
ñàòàììàò.
— Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ ûûïïàò, — îë
êýííý ýêçàìåììыí õàéäàõ òóòòàðáûïïûí,
îëî ± óì áàëàґûàííüàòûí òóґóíàí
êýïñýýòèì.
— Ìàííà êµµòý òµñ. Áàðàøêîâû êûòòà
êýïñýòèýì. Ûûòûà±à, — Èñàé Ïðîêîïüåâè÷
ðаéêîìІà ààґà òóðäà.
Ìèí райкомІа êèèðýð-òàõñàð äüîíó
êіðі-êіðі, ñîðîõòîðóí êûòàðû êýïñýòýêýïñýòý, êèґèáèí êýòýґýí îëîðäóì. Ñàíààáàð,
іð áóîëáóò êóðäóê. Онтон Èñàé Ïðîêîïüåâè÷
ñûðäààáûò ñèðýéèí êіðіí, õàéäàõ ýðý ÷ýï÷èè
òµñòµì.
— Ý±ýðäýëèèáèí. Ґіðýõõý ûûòàð
áóîëëà. Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷êà êèèðý îõñîð
µґµãµí, — äèýáèòèí èñòýí, ìèí махтанаð
ýІèí ñóîõ, µіðµµáµòòýí îëîõïóòòàí òóðàí,
Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ µлэлиир хоґугаð áààð
áóîëàí õààëëûì.
— ×ý, µіðýõõýð áàð. Êûòààò, — Íèêîëàé
Íèêîëàåâè÷ äà ñóäóðãó êèґè áóîëëà. —
Áµòýðäýõõèíý, îðîéóîІІàð êýëýýð...
Ити курдук áýðò óґóííóê êýïñýòèґýí
áàðàí, èëèè òóòóґàí, áàґûûáàëààí áàðàí
òà±ûñòûì.
— Ґ÷µãýéäèê µëýëýýáèòèІ áó ñûðûûãà
ìýґýé áóîëà ñûñòà ýáýýò. Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
ýéèãèí èäýòèéáèò ïàðòèéíàé µëýґèò áóîëóîí
ñіï êèґè äèèð ýáèò. Ýґèèë Ìîñêâà±à
êîìñîìîëüñêàé îñêóîëà±à ûûòûàõ ýòèáèò
ýІèí äèèð. Áûґûûòà, êàðüåðà±ûòòàí ìµ÷÷µ
òµñòµІ äóó, õàéäàõ äóó? — Èñàé Ïðîêîïüåâè÷
ìèí òàõñàðáûí êýòýґýí îëîðáóò ýáèò.
— Ñóîõ. Ìèí ïàðòèéíàé µëýґèò
áóîëàðãà òî±î ýðý òàðäûñïàò áóîëëóì ýý. Îëóñ
èííý-êýííý ñóîõ µëý...
Îë êèýґý ìèí Èñàé Ïðîêîïüåâè÷
òàґûòòàí àðàõñûáàòà±ûì. Êèíè ñýґýíý
ìèèãèí ìàãíèò òèìèð êûûрïà±ûí áýéýòèãýð
òàðäàðûí êóðäóê угуйаð ýòý. Îñòîëîáóîéóíàí,
ãîñòèíèöàíàí áàòûñûґà ñûëäüàí, áýðò
èґèðýõòèê êýïñýïïèïïèò. Ñі±іðµì äèýí
áààð, Èñàé Ïðîêîïüåâè÷ (ýðýäэýêòýð, сýðèè
êûòòûûëàà±à, îôèöåð, áèëëýð ñóðóéàà÷÷û)
áàðû іòòµíýí ìèèãèí áàґûéàð áèëèèëýýõ
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êèґè ýðýýðè, îðòî îñêóîëàíû ñàІà áµòýðáèò,
îëîõ îñêóîëàòûí ààñïàòàõ, ñµµðáý÷÷ýëýýõ,
òûà ñèðèí ìóІêóê óîëóí êûòòà òýІíýґýí
êýïñýïïèòèí ñі±і ñàíûûáûí.
Èñàé Ïðîêîïüåâèґû óëàõàìñûãà ñóîõ,
áèëèèòèíýí-êіðµµòµíýí êèýïòèè ñàòààáàò,
ñàéà±àñ ñàíààëààõ, óëàõàí, äèðèІ іéäііõ, áèëè
Ëåíèí ýòýð «êîììóíèñòè÷åñêàé ÷âàíñòâîòà»
ñóîõ êèґè ýáèò äèýí іéäііáµòµì. Êýëèí èòè
іéäіáµëµì òàáàòûí ëàïïà èòý±ýéáèòèì. Áèèðäý
«Ýäýð бîëüøåâèê» õàґûàò эрэдээксийэтигэð
µëýëèèð Èëüÿ Òðîôèìîâòûûí (êýëèí
ÝäüèãýýІІý õàґûàò ýðýäýýêòýðèíýí óґóííóê
µëýëýýáèòý, èñòèІ òàáààðûñòûû áóîëáóïïóò)
êýïñýòý îëîðäîõïóòóíà, Èñàé Ïðîêîïüåâè÷
ààґàí èґýí, ìèèãèí êіðіí, äîðîîáîëîґîí
áàðàí, êýáèíèýòèãýð ûІûðäà.
— Äî±îîð, áó õîñ ààíà ìýëäüè àґà±àñ
ýý, — Èñàé Ïðîêîïüåâè÷, іðäіі±µòòýí
áèëñýð êèґèëèè, èñòèýíýíè êýðèéý òóðàð
îëîïïîñòîðó ûéàí êýáèсòý. — Ìàííà
êèèðý ñûëäüàð áóîëóîõõóí, — ñàëãûû
õàéäàõ ñûëäüàðáûí, µіðýíýðáèí ñèґèëèè
ûéûòàëàñòà. — Áèґèýõý ñóðóéàðûІ µ÷µãýé.
Хîґîîííîðãóí òî±î à±àëáàêêûí? Ґ÷µãýé
àéûìíüûíû õàґàí áà±àðàð áý÷ýýòòèèáèò.
— Õîґîîííîðáóí ñèðýëëýð ýý, ìіë
òіõòіðі áýðò µґµ.
— Ґґµ äèýìý, äî±îð. Ñûûґà. Ìіëòі±µí
áýéýІ áèëèýõòýýõõèí. Îë êýííý áµãµí ìіëòіõ
äèýòýõõèíý à±àëûìà. Ñàðñûí äóó, іéµµí äóó,
òóïñàðàí-÷î÷óéàí ýðý áàðàí à±àëààð. Ñóðóéàí
èñ. Áèðèýìý äà êіñòµі. À±ûéàõòûê êµµëýéäýý,
ýëáýõòèê µіðýí óîííà ýëáýõòèê ñóðóé. Èâàí
Ãîãîëåâ äèýí ýäýð êèґè µіðýíýðгэ óîííà
µ÷µãýéäèê ñóðóéàðãà áèðèýìýíè áóëàð.
— Èâàí Ãîãîëåâ òàëààíà áýðò áóîë
ëà±à. Õàéà, óîííà ëèòåðàòóðíàé µіðýõõý
ñûðûòòà±à.
— Òіґі äà ëèòèíñòèòóò áóîëáóòóí èґèí...
µіðýõ ààòà µіðýõ. Ñèí áèèð ûàðàõàí. Èòèýííý
òàëààíà ñóîõïóí äèýìý. Ìèí ñàíààáàð,
òàëààíà ñóîõïóí äýíýð áóîëëàõõûíà, òіðµò äà
ñóðóéà ñîðóíóìà. Òóґàòà ñóîõ áóîëóî±à, àòûíû
îІîðîðãî áèðèýìý±èí ñµòýðèýІ. Õàéäàõ
µëýëèèðãý óáàéäàðãûòòàí µіðýí.
Ñóðóéàà÷÷ûëàðû êûòàðû áèëèñòýõõèíý,
êûðäüà±àґûòòàí ýäýðèãýð òèèéý êèìè
áà±àðàð êûòàðû óîïñàé òûëû áóëàðãà,
ñýґýðãýґýðãý óðàòû äüî±óðäààõ äüîí. Ґãµñòýðý
áýðòýýõýé ñýґýííüèòòýð ýðýýðè, àòûòòàðû
ýìèý ñýІýýðýð, õàðäàðûòà ñýґýðãýґýðãý óðàòû
äüî±óðäààõòàð.
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Биирдэ Èñàé Íèêèôîðîâêà î÷÷îòîî±óãà
ýäýð ïîýò Ôåîêòèñò Ñîôðîíîâ êèèðýí îëîðîð
êýìèãýð òµáýñïèòèì. Èñàé Ïðîêîïüåâè÷
Ôåîêòèñò Ñîôðîíîâ áèґèýõý òóґààéàí:
— Îáêîìòàí êµí-òµµí ûãûû áі±і.
Áóðæóàçíàé íàöèîíàëèñòàð áóîðòóëààõ
àéûìíüûëàðûí ñàáûäûàëûãàð î±óñòàðáûò
ëèòåðàòîðäàðû êèðèèòèêýëèèð ûñòàòûéàëàðû
òàґààðûІ äèèëëýð. Áûґàòà, áèґèãè µëýáèòèí
àñòûììàòòàð. Èâàí Ôåäîñååâû óóðàòàðãà
êµґýëèííèì. ÌóІàð, àéäààííààõ ôåëüåòîíó
ñóðóéàí êýáèґýí áèèð µêñµí òýìòýðèéäý,
— Èñàé Ïðîêîïüåâè÷ áýðêý ñûëàéáûò, îëóñ
èëèñòèáèò êіðµІíýý±ý,
Èòè êýííèòòýí іð áóîëáàòà±à, Èñàé
Ïðîêîïüåâè÷ ýðýäýýêтýðèòòýí óóðàéàí, àòûí
µëý±ý «іðі òàґààðûëëàí» áàðáûòà. Бèëýð
äüîí ýòýëëýðèíýí êèíè áýéýòý ол «іðі
òàґààðûëëûûíû» ñіáµëýýáýò ýðýýðè, «ïàðòия
áàéûàґà» áóîëëà±à äèè... ñіáµëýñïèò.
Ñîòîðó êýìèíýí Èñàé Ïðîêîïüåâè÷
Ïîêðîâñêàéãà «Ñîâåòòàð зíàìÿëàðà» õàґûàêêà
ýðýäýýêòýðèíýí àíàììûòà. Êèíè óóñ-óðàí
ëèòåðàòóðà õàðà µëýґèòý ýòý.
— Нàґàà ýðýéäýíýí, µãµñ ñûðàáûí
áèýðýí µëýëèèáèí, êóìàà±û áі±іòµí
ìàðàéäààí, õàò-õàò ñóðóéà-ñóðóéà ñîòîáóí
óîííà ýìèý êіííіðіí ñóðóéàáûí. Ñàðñûàðäà
ýðäýëýýí µëýëèèðãý êûґàíàáûí. Êèґè òіáіòі
ñûííüàììûò áóîëàí, ñýðãýõ, îíó-ìàíû
òîáóëóìòóî. Îíó òýІý, äüîíóì óòóéà ñûòàð
áóîëàí, кèì äà ìèèãèí àðàëäüûïïàò. Ñóðóéàðãà
êýì µ÷µãýé. Êýííèêèíýí, áýéýì дà±àíû, ýäýð
ýðäý±èíýý±èì êóðäóê áóîëáàòàõ, êèýґý іòòµãýð
ñûëàéàð áóîëëóì, — äèýí êýïñýýáèòòýý±ý.
— Îë ýðýýðè, õàéà òµáýґèýõ ñóðóéàð
êóґà±àí. Î÷÷îòóãàð, êèґè µêñµí òóãó äà±àíû
ñóðóéáàêêà, êóðààíàõ ñµµðýí õààëûàõ êóðäóê,
áèðèýìý áі±і±µí òààõ ñµòýðý±èí. Îíîí,
êûëãàñòûê äà áóîëëàð, áèðèýìý áóëóíàí, кµí
áèèð êýìèãýð µëýëèèð îðäóê, — äèýí êèíèни
êûòàðû «óîïóò àòàñòàґàí» ûéûòàëàñïûïïàð
эмиэ ýòýí òóðàðäààõ.
Îëî±óí êýííиêè ñûëëàðûãàð, òіґі
äà±àíû óґóííóê, ûàðàõàííûê ûàëäüàðûí
µðäµíýí, áýðò äüàíûàðäààõòûê µëýëýýí, õàñ äà
ñýґýíè ñóðóéàí õààëëàðáûòà. Îëîð èñòýðèãýð
«Áûґûé Óîë», «Ñóîð êûëàíàð ñèґèãýð»,
«Èëèí áûëäüàґûû», «Ñµðýõ êýïñèèð», î.ä.à.
áýðòýýõýé êèíèãýëýðè ñóðóéàí õààëëàðáûòà.
Èííèêè ýòýí àґàðáûòûì êóðäóê, Èñàé
Íèêèôîðîâ îëî±óí òèґýõ ñûëëàðûãàð
Ïîêðîâñêàéãà îðîéóîí õàґûàòûí эрэ
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дээктэринэí µëýëýýáèòý. Îíîí, êèíèëèèí
áèèð èäýëýýõ (ìèí ÌýІý ÕàІàëàñ, êýëèí
Àììà îðîéóîííàðûãàð õàґûàò эрэдээктэринэí
µëýëýýáèòèì) áóîëàí õààëáûïïûò. Îë µðäµíýí
îëóñ ñýäýõòèê êіðñµґýðáèò.
Áèèð êýìІý ðåñïóáëèêà äà, îðîéóîí
äà±àíû õàґûàòòàðûãàð ñàòèðа ðóáðèêàëàðа,
ìóííóêòàðа áààð áóîëà ñûëäüûáûòòàðà.
Õîëîáóð, «ÊûûìІà» — «Òèãýýéè», «Ýäýð
кîììóíèñêà» — «×ýï÷ýêè êàâàëåðèÿ», îðîéóîí
õàґûàòòàðûãàð «Áµðãýñ», «Êûґûàõ» ýІèí
êóðäóê. Îòòîí Èñàé Ïðîêîïüåâè÷ õàґûàòûãàð
«Ñèïïèèð» äèýí ðóáðèêà µëýëýýáèòý.
«Êûûìíàðãà» êèèðýí îëîðäîõïóòóíà,
áèèð ýäýð ñî±óñ эрэдээктэð óîë áààðà:
— Ìàéàòàà±û áèèð èäýëýýõïèт Íèêîëàé
Ñàìñîíîâè÷ Êèðèëëèí «бµðãýñòýììèò»,
äüîí áі±іíµ «áµðãýґèíýí» äüіëі êýéýí à±àé
ýðýð µґµ. Îòòîí Ûòûê Êµіë êûðäüà±àґà
Õàìïûàé Êóîëàґàï ýìèý òóîõòàììûò ýðý.
Ñàòèðàíû îëóñ êµµñêý òóðóîðáóò. Îòòîí ýí
«сèïïèèðäýììèêêèí», áîäîІíîîõòîðó òіґі
ñèïïèéýí ýðý±èí? — äèýí ûéûïïûòà.
Èñàé Ïðîêîïüåâè÷ óëàõàííûê ñіáµëµµ
èñòèáýòý±ý:
— Õàéäàõ äèýí ýòòýІèé? Äüîíó
áûëûð «òèìèð ìèèííüèãèíýí» ñèïïèéýð
êýìíýð ààñïûòòàðà. «Áûëûðãû îëîõ õàà
ëûííüàІíàðûí» äèýáèòèІ áóîëëàð, ñèí äà
ýòý, — äèýí ýïïèýòòýýáèòý.
— Ñîðîõ äüîí іéµãýð-ñàíààòûãàð,
áûґûûòûãàð-ìàéãûòûãàð êóґà±àí, íýãýé
áûґûûëàð áààëëàð. Îíó êûòòà õàéäàõ
îõñóґóîõõà ñіáµé? — äèýí óáàéáûòòàí
ûéûïïûòûì.
Îíóîõà:
— Бèґèãè èòè «áµðãýñòýíýí», «ñèï
ïèèðäýíýí» òóãó äà îІîðóîõïóò ñóî±à.
Кіííіðµ òèèñ ñàà±ûí ñóóéóóãà òýІíýýõ. Тóîõ
ýìý àòûí, êèýІ äàëààґûííàà±û, òóîõ ýðý
äüîІІî òèèéèìòèý íüûìàíû, êîëëåêòèâíàé
іéµ-ñàíààíû áóëóîõ áààðà. Î÷÷î±î òóîõ
ýìý òàõñàðà äóó, ñóî±à äóó? Îë ýðýýðè,
ìèí êîììóíèçìІà ýðýíýáèí. Êèґè áàðûòà
µіðýõòýýõ, µðäµê êóëòóóðàëààõ áóîëëà±ûíà,
êóґà±àí êýìýëäüè ñµòµі±ý, — диэбитэ.
Èñàé Íèêèôîðîâû êûòàðû òèґýõ
êіðñµґµµëýðáèòòýí áèèð іéáіð õàòàíàí
õààëáûò тµгэни мэлдьи саныыбын. Îë
êіðñµґµµãý Òóéààðûñêàé, Ñåìёí Íèêèôîðîâ
áààëëàðà. Èñàé Ïðîêîïüåâè÷ óëàõàííûê
ûàðûòûéàðà. Èґèí òµãý±èí òóòòà ñûëäüàð,
íüµêñµ÷÷µ òóòòàí, àðãûûé à±àé µíµіõòýýí

õààìàð, ñèðýéý-õàðà±à äüµêýýðáèò, óðóêêó
áýéэòèòòýí õàéäàð àІààðà õààëáûò êіðµІíýý±ý.
Îíó-ìàíû êýïñýïïèïïèò, ààñïûò êµіãýéýð
äà êµííýðáèòèí àõòûñïûïïûò. Îë áûëàґûí
òóõàðû êýïñýòèèáèò òіðііáµò ñèðãý-óîêêà
ýðãèéý òóðàðà.
Ñåìåí Íèêèôîðîâ:
— Ìèí іéµì-ñàíààì òіðііáµò Õàà
òûëûìàáàð òèèéý òóðàð. Îííî ìèí î±î
ñààґûì ààñïûòà. Îííî ìèí àòàñòàðáûíäî±îòòîðáóí êûòàðû óëààïïûòûì. Îíòîí ìèí
îñêóîëà±à áàðáûòûì, — äèýí ýïïèòý. — Îòòîí
áó Êіñòіêµµí — áûðàäüààãû, ×óðàï÷ûãà
òèèéäý±èíý, áýë ôàìèëèÿòà óëàðûéàð, õàííûê
ýðý Ôåîôàíîâ áóîëàð. Àììà Àáà±àтыгар
òèèéäý±èíý, Äüÿ÷êîâñêàé, îòòîí áèґèýõý
Õîðîîáóêêà êýëëý±èíý, Òóéààðûñêàé áóîëàð.
Áó õàéà äîéäóãà µіñêýýáèò êèґèíèé?
— Êіñòіêµµí — òіðііáµò äîéäóòà ñóîõ
êîñìîïîëèò, — äýñèґýí êµëñýáèò.
— Õîðîîáóêêà ìèí ïîýò áóîëáóòóì.
Ìèí ïîýòè÷åñêàé äîéäóì — Ñóîëà µðýõ.
Ìàííà êèґè áûґûûòûíàí ñèïïèòèì, êýðýíè
іéäµµðãý, êýðýõñèèðãý µіðýììèòèì, — äèèð
Êіñòіêµµí. — Õàòà, Èñàé Ïðîêîïüåâè÷,
òіðііáµò äîéäóãóíàí Êûòûë Äüóðààíû
áèëèíý±èí äóî? Онно ýí î±î ñààґûІ ýðýéäýýõ
ýòý áóîëáàòà±à äóî? À±à±ûí онно áàíäüûûòòàð
іëіðáµòòýðý, òóëààéàõ î±î ñààґûІ ààñïûòà
áóîëáàòàõ äóî?
— Êûòûë Äüóðàà — ìèí äîéäóì... —
Èñàé Ïðîêîïüåâè÷ ñàІàòà ñóîõ îëîðáîõòóó
òµґýí áàðàí: — Êûòûë Äüóðàà±à, Êîíñòàíòèí
Íèêîëàåâè÷, ýí ýïïèòèІ áàðûòà áààëëàðà.
Îë ýðýí, ìèí îííî ñèð µðäµãýð òµñïµòµì,
áèґèãèì îííî ûéàììûòà. À±àì, èéýì îííî
óëààïïûòòàðà, êèґè áóîëáóòòàðà. Ìèí òóñ
áýéýì ñèëèґèì Êûòûë Äüóðààòòàí. Òіðäіóóґà ñóîõ êèґè — ñèëèґý ñóîõ ìàñ êýðèýòý.
ÌàІíàéãû êµµñòýýõ òûàë саба биэриитин
óéóî ñóî±à — îõòîí òµґµі, êûðà äà êóðààíû
òóëóéóî ñóî±à — èèíýí-õàòàí áàðûà... Оттон сèëèñòýýõ ìàñ îõòóáàò. Áàð äüîíóãàð
òèðýõòýýõ êèґè, îéóóðäààõ êóîáàõ îõòóáàòûí
êýðèýòý, іëіí-îõòîí áèýðèý ñóî±à. Ñèí îë
êýðèýòý ñóðóéàà÷÷û íîðóîòòàí òýéäý±èíý,
áµòòý±ý — îë. Îë äà èґèí áèґèýõý «äüîííîîõ
ñóðóéàà÷÷û — äüîëëîîõ ñóðóéàà÷÷û!» äèýí
ýòýëëýð, — äèýí ýïïèòý.
Èñàé Ïðîêîïüåâè÷ Íèêèôîðîâ, ÷àõ÷û
äà, äüîííîîõ — äüîëëîîõ ñóðóéàà÷÷û ýòý.
Êèíè ààòà ìýëäüèòèí äà±àíû ààòòàíà, àõòûëëà
òóðóî±àð ýðýíýáèí.
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Илэ т¥бэспит т¥бэлтэлэрим
АраІас
Былыр хоту дойду кіс олохтоохторо
ытыктыыр кырдьа±астара, ордук ойууттар,
ілліхтірµнэ, сиргэ кімпіккі, араІастаан
кэбиґэр µгэстээхтэрэ.
Мин Аллайыаха БыйаІныырыгар оннук
икки араІас баарын билэбин.
1940-с сыллар бµтµµлэригэр Индигир
ірµстэн тахсар Мугурдаах µрэ±эр уу кытылга
сыбаабыт сылба±ын хомуйан болуоттуурбут
уонна Бысаґардаах, БыйаІныыр, Аллыйкы
µрэхтэринэн уґааран, оройуон киинигэр
Чокуурдаахха тиэрдэрбит.
Биирдэ Кириэскэ, икки µрэх арахсар
то±ойугар, болуоппутун тохтотон, кытылга
тигистибит. Кырдьа±аспыт Баґыкаан:
— О±олоор, манна араІас баар. Тахсан
кірібµт дуо? — диэтэ.
Ґрэх хойуу иґирик тала±ын туораан,
бідіІ мастаах хараІа ойуурга киирдибит.
Икки бідіІ тииккэ тирээбиллэнэн, кµндьыл, хаар-самыыр іксµінµттэн харааччы
сиэммит былыргы араІас турар эбит. Усту
руустаабыт курдук кылааккайдык суоруллубут
халыІ хаптаґыннартан хоруоп оІорбуттар.
Синньигэс титириктэри эрийэн, икки сиринэн курдаабыттар. Тула эмэгэттэрэ — мастан
чочуйан оІоґуллубут араас кітірдір — туруоруллубуттар. Биґиги барытын чинчийэн
кірін баран, тугу да тыыппакка, саІата суох
болуоппутугар тінµннµбµт.
Кэнники ити араІас аттыгар маннык
дьикти тµбэлтэ буолбуттаах. Эмиэ биґиги
курдук болуоттаахтар, алта киґи, кэлэн
тохтообуттар. Ґґµі буолан тахсан, араІаґы
алдьатан, ілµіхсµт ох саатын, батыйатын,
араас киэргэлин болуокка илдьэ киирбиттэр. Хонордуу тэриммиттэр. АраІаска
тахса сылдьыбыт икки киґилэрэ чугас
лаайда±а илим µтэ барбыттар. Тµµн ортото
буолбут, дьонноро кэлбэтэхтэр. Дьиксинэн,
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кірдµµ барбыттар. Тиийбиттэрэ — тыылара тµІнэстибит, бэйэлэрэ киґини тµіґµн
тылынан дириІнээх ууга куустуспутунан
ілі сыталлар... Биирдэрэ, Чурапчы киґитэ,
ханнык ба±арар µрэ±и тіттірµ-таары харбаан
туоруур ууґут киґи этэ.
Дьоннорун хостоон, болуокка тиийбиттэрэ — араІаска сылдьыспыт µґµс киґилэрэ
ону-маны тыллаґар, булкуллан хаалбыт.
Ити тµбэлтэни бу то±ойго олорор
кырдьа±ас балыксыт Степан Петрович Дохунаев чуолкайдык билэрэ. Јлбµт дьоннорун
тиийиэхтээх сирдэригэр, улуус киинигэр, то±о
эрэ илпэккэ (бука, куйааска сытыйыахтара
диэбиттэрэ буолуо), Кириэстэн икки кістііх
Томунна±ас диэн сиргэ илдьэн кімпµттэр.
Јлµіхсµттэр кэргэттэрэ айдаан тарпыттар,
бэйэлэрэ оґоллоон баран кистииллэр диэн.
Борокуруорга µІсэн хостоппуттар, медицинскэй экспертиза оІорторбуттар. Ол хостуулларыгар Ыстапаан туоґу быґыытынан эмиэ
сылдьыспыт. Туох да баас-иис суох µґµ, ууга
тµґэн ілбµттэрин бигэргэппиттэр.
Кэлин миигин кытта бултуу сылдьан, бу
араІаска журналист Егор Сибиряков олохтоохтор о±олорунан сирдэтэн бара сылдьыбыта.
Сорох уІуохтара сиргэ ыґыллыбыттар, мас
µрдµттэн кірдіххі, хоруоп иґигэр тібітµн
уІуо±а сытара µґµ — кып-кыра, о±о тібітµн
курдук диэбитэ.
Онтон хас да сыл буолан баран, муосчут Иннокентий Петровтуун саас Кириэскэ
бултуу тиийдибит. Кус-хаас кэлбит кэмэ
этэ, ол гынан баран, нэдиэлэни быґа ардах
тµґэн, сµгµн бултаппата. АраІас таґыгар
саІа ырбыылаан эрэр кµіл кытыытыгар балааккалаахпыт. Били дьон ууга тµґэн ілбµт
лаайдалара.
Мин тымныытыттан арыт ыалга баран
хонобун. Кешам кыґаммат, оґо±ун отто-
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отто, балааккатыгар сытар. Со±ото±ун хонор.
Миигин кµлэр:
— Кытыгырас да о±онньоргун, —
диир.
Дьиэлээх эмээхсин дьиктиргиир:
— Туох-ханнык сиргэ сытарын билэр
дуо? — диэн туоґулаґар.
Ґрэ±инэн ааґан истэххэ, араІас
кµлµгµрэн турар буолар. Чугаґыгар ойуур µрдµнэн биир уґун куруІах хоройон
кістір. Онно ірµµ суор олорор буолар.
Собус-со±отох. Ардыгар биґиги балааккабыт
таґынан кынатын тыаґа сапсынан ааґар.
Тірдµс дуу, бэґис дуу кµммµтµгэр
халлааммыт кіні быґыытыйда. Сарсыарда
уґуктубуппут, кµн былыт быыґынан быкпыт,
чыычаах саІата чып-чыыбыр±ас.

Кешам, киґи эрэ буоллар, утарбата.
Сирэйэ-хара±а хайдах эрэ дьиксиммит
кірµІнээх.
Испиискэ, ол-бу ас ыламмыт ойуур
иґинэн хаамтыбыт. АраІаспыт сотору бу
боруоран кэллэ. Суор хаппыт куруІа±ар
олорор.
Чугаґаан истэхпит ахсын бабылыанньык хойдон истэ, оттон араІас анныгар
адьас кібµір курдук тэлгэммит. Киґини
туймаардыах сыт-сымар бі±і.
АраІас анныгар били Дьігµір эппитин
курдук, илии, сото уІуохтара ыґыллыбыттар.
Курдуу баайбыт титириктэрэ быґыта сынньыллыбыттар. Хоруоп µіґээ хаппа±ын сиргэ
бырахпыттара эмэ±ирбит, кіппі±µнэн сабыллыбыт. ХаґааІІыта эрэ били ууга тµґэн ілбµт

Тураары сыттахпытына, арай µрдµ
бµтµнэн, адьас алларанан, суорбут,
чаІыргыы-чаІыргыы, хаста да эргийдэ.
Онтон, чочумча буолаат, балааккабыт сис
маґын µрдµгэр хабдьы кэлэн тµстэ. СаІаран
хабдьыгырыы-хабдьыгырыы, илин-кэлин
тµґµілээтэ.
Соґуйдубут. Туран чэйдээн баран,
киґибэр эттим:
— Кырдьа±аска баран, буруо
таґаардахпытына сатаныыґы. Дьээбэлээри
гынна дуу, хайда±ый?

дьон айбардаан ааспыт суоллара субу кістір.
Тула µµнэн турар µс суон тиит ортолоругар диэри куура хаппыттар, олор тостон,
µс іттµттэн араІаґы ыйан тураллар. Кешам
биир нірµгµр мас µрдµгэр тахсан, араІас
иґин одуулаґа сатаата да, тугу да±аны арааран кірбіті.
Биґиги, тыал іттµгэр уот оттон, буруо
таґаардыбыт, уоппутун аґаттыбыт, ал±аабыта
буоллубут. СаІата-иІэтэ суох балааккабытыгар тінµннµбµт. Дьэ, итинтэн ыла халлааммыт лаппа кінні, кус-хаас элбээн, бултуйан
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киирэн бардыбыт. Суор да±аны, хабдьы
да±аны чыычылаабат буоллулар.
Ол араІаска сылдьыахпыт иннинэ іссі
маннык тµбэлтэ буолбута. Мин ойуур иґинэн
хааман истэхпинэ, субу ата±ым анныттан
мах-ма±ан хабдьы кітін та±ыста уонна титирик µрдµгэр олорунан кэбистэ. Саабын сулбу
тардан ылаат, ытан хабылыннардым. Таппытым дуу, суо±а дуу, хабдьым сиргэ тµспэтэ,
кітін тахсыбытын эмиэ кірбітµм... Титирик
анныгар тиийэн тэпсэІэлээтим да, хабдьым
суох. Мин онуоха ол кэмІэ суолта биэрбэккэ
ааґа турбутум. Сыыста±ым дии санаабытым.
ДьиІэ, отучча эрэ хаамыы курдук этэ ээ...
Аны туран, дурда±а со±ото±ун олордохпуна, адьас µіґэнэн биир моонньо±он мончууктарбын кірбµтµнэн уун-утары кітін иґэр
эбит. Саабын ылан ыппытым, уу кытыы
тыгар тыына суох кэлэн «палк» гына тµстэ.
Куспун ылан, дурдабар тіннірбµн кытта
биир моонньо±он эмиэ миигин кірбµтµнэн
µіґэнэн кітін кэллэ. Ыппытым, до±оор,
адьас дурдабын то±у тµстэ. Чочумча олордум.
Кірдіхпµнэ, эмиэ биир моонньо±он атыыра
уун-утары кітін иґэр. Саабын кµірэс гыннаран ытарбын кытта куґум аны тµіспэр «лик»
гына ілін тµстэ.
Дьиктиргээтим, хайдах эрэ этим тардарга дылы гынна. Сатанымаары гынным дии
санаан, бэрт тµргэнник хомунан, балааккабар
та±ыстым.
Кешам, уот отто сылдьан, кустары
тµґэртээбиппин кірбµт.
— Дьэ, биир да кітір кынаттаа±ы
µрдµнэн аґарыа суох о±онньоргун дии, —
диэн кµлэр.
Мин тугу да саІарбатым.

Уда±ан Кµілµгэр
Иккис араІас БыйаІныыртан чугас
Уда±ан Кµілэ диэн сиргэ баар. Ґґµйээн
быґыытынан бэрт ірдіі±µтэ онно то±ус уоллаах улуу уда±ан дьахтар олорбут. Јлірµгэр
уолаттарыгар бары биирдии ба±аната туруоран баран, онно араІастаарыІ диэн
кэриэґин эппит.
Ити сиргэ балайда ір Чаховтар диэн
кырдьа±ас ыаллар олорбуттара. Сайыныгар
кµілгэ балыктыыллара, кµґµн муус аннынан эмиэ илимнииллэрэ. Пётр Федотович
Бірілііх нэґилиэгэр биґигини кытта тэІІэ
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улааппыта. А±ата Сідµіт, Таатта киґитэ,
биґиги кыра эрдэхпитинэ хоту тиийбитэ,
олохтоох дьахтары кэргэн ылбыта, «биэлэйдээн кµрээн кэлбит µґµ» дииллэрин
ійдµµбµн.
Бµітµр «бандьыыт уола» аатыран, µтµіхбатаах иитиллибитэ. Комсомолга ылбатахтара, эгэ, партия±а чугаґатыахтара дуо?! Ол
эрээри, баардаах батарбата±а, сэттис кылааґы
бµтэрэн баран, колхозка суотчуттаабыта
(оройуоІІа орто оскуола суо±а), онтон Дьокуускайга икки сыллаах колхознай оскуоланы бµтэрбитэ, нэґилиэккэ, совхозка салайар
µлэ±э сылдьыбыта. Пенсия±а тахсан баран,
балыктыыр, бултуур дьарыктаммыта. А±ата
реабилитацияламмытын туґунан «Хотугу
Сулус» сурунаалга аахпытым. Бµітµр ілµін
иннинэ ол µтµі сура±ы эмиэ истибит этэ.
Уда±ан Кµілµгэр Чаховтарга хаста да
сылдьыбытым. Биирдэ кµґµн Иннокентий
Тимофеев диэн Аллайыаха±а эдэр эрдэ±иттэн
олохсуйбут табаарыспынаан тиийбиппит. Ыалларбыт куолуларынан µірэ-кіті
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кірµстµлэр, кэпсээн-ипсээн, ону-маны
ыйыталаґыы бі±і.
Иккис дуу, µґµс дуу кµммµтµгэр дьиэлээх дьахтар эппитэ:
— О±олоор, маннаа±ы араІаґы эґэ
суулларбыт. УІуохтара ыґылла сыталлар.
Хайдах эмэ хомуйан кірбіккµт ээ.
Мин манна араІас баарын билэрим, ол
гынан баран кірі илигим.
Дьиэттэн биэрэстэ аІаара курдук сири
бараат, сыыр быарыгар араІаска кэтиллэ
тµстµбµт. Хас да ба±ана, эмэ±ирэн, тірдµлэрэ
эрэ хаалбыт. АраІас сиргэ сытар, хаппа±а
аґа±ас. Киґи уІуохтара тула ыґыллыбыттар.
Хоруоп иґигэр дьахтар тібітµн уІуо±а, араас
іІнііх о±уруо, синньигэс сыыйыы µрµІ
кімµс моойго кэтэр, ытар±а, биґилэх сыталлар. Биґиги µтµлµк кэтэн баран, уІуо±ун барытын хомуйан, хоруоп иґигэр уктубут уонна
хаппахтаан кэбистибит. Эмиэ били Кириэскэ баар араІас курдук, ханан да хатыыта
суох кылааккайдыы суоруллубут халыІ
хаптаґыннарынан ыпсаран оІорбуттар. Ол
са±ана хантан устуруус кэлиэй? Дьэ, анаанминээн кичэйэн оІороллор эбит.
Хойуу мутукчаны тоґутан а±алан, хоруобу саптыбыт. Тыал іттµгэр уот оттон
аґаттыбыт.
ХаллааІІа ханан да былыта суох ыпыраас кµн турара. Дьиэ±э кэлэн суунантараанан баран, чэйдии олордохпутуна,
до±оор, сис кэтэ±иттэн эґэ тириитин са±а
хап-хара былыт ірі сµµрэн та±ыста, онтон
улам тэнийэн, тыал тµґэн куугунатта уонна
хоп-хойуу хаардаах буур±а ірі ытылла тµспэт
дуо! Тула µµт туман, бµдµк-бадык буолла.
Дьиэлээх дьахтар ыксаата:
— Таах хомуйтараммын... — диэн чыпчырынна.
Чаас аІаара буолбата, тыал тохтоото,
хаар тµґэрэ уурайда. Кµммµт былыт кэнниттэн субу ча±ылыйбытынан тахсан кэллэ.
Уруккутун курдук ып-ыраас халлаан буола
тµстэ.
— Дьэ, ити аата эмээхсиІІит махтанна±а,
баарын биллэрдэ±э, — диэтэ дьиэлээхпит.
Ити итинэн ааста. Биґиги тугу да бултуу иликпит. Кыыл таба муораттан (манна
туундараны «муора» дииллэр) тахсыахтаа±а
биллибэт.
НіІµі кµнµгэр мин сис µрдµгэр тахсан, тула сугастаатым («сугастыыр» диэн
ыраа±ы кэтээн кірµµ, урут уу харахтарынан,

оттон билиІІи µйэ±э биноклунан). Арай
алыы диэкиттэн, биґиги кµілбµт кытыытын
кірбµтµнэн, кыыл таба халыІ µірэ то±у
анньан иґэр.
Дьиэ±э сµµрэн киирэн, сааларбытын
ылаат, Кеша биґикки тоґуйа ыстанныбыт.
Сµµсчэ µірдээх кыыл таба субу суугунаан
тиийэн кэллэ. Ытыалааммыт а±ыйа±ы охторон баран тохтоотубут. Табаларбыт кутуруктарын хороппутунан ойуур иґигэр элэс
гынан хааллылар.
— Дьэ, бу µчµгэй. ЭмээхсиІІит са
наата±а, — дии тоґуйда Бµітµр.
Мин былыргы араІастар тустарынан
тугу билбиппин, истибиппин, илэ харахпынан кірбµппµн кэпсээтим. Бииргэ сылдьыспыт дьоммун эмиэ ааттаталаатым. Ити
кіннірµ тµбэлтэлэр эбиттэрэ дуу эбэтэр туох
эмэ туспалаах дьикти эбитэ дуу?
Айыл±а±а биґиги билбэппит элбэх
буолла±а... Кµннээ±и олохпутугар эмиэ.

Сир иччитэ
1945 сыллаахха, Абыйга µірэнэ сылдьан,
ахсыс кылааґы бµтэрэн баран, сайыІІы каникулум кэмигэр суол суох буолан дойдубар
кыайан барбакка, оччотоо±у «Дальстрой» сир
баайын кірдµµр экспедициятын партиятыгар
µлэґитинэн киирдим. Саас эрдэттэн тай±аны
кэтэн, хайа бі±інµ кэрийэн, кµґµн µлэбитин
бµтэрэн, Иэрчэ µрэ±ин баґыттан Индигиргэ
айаннаан иґэбит.
Сайыны быґа хомуйбут тааспытын
уонна таІаспытын-саппытын аттарбытыгар
ыІыырдаан баран, бэйэбит сатыы хаамабыт.
Мин начальникпыт икки уостаах саатын
сµгэн, кэнниттэн батыґан иґэбин.
Биґиги кинилиин сайыны быґа итинник батыґыспытынан сылдьабыт. Мин киниэхэ сµгэґэрдьиппин, тугу булбутун мин
рюкзакпар хаалыыр, маршрукка сылдьарыгар
до±ор оІостор. Ґлэм онон бµтэр. Киэґэ бэлэм балаакка±а, буспут аска-µілгэ кэлэбит.
Бу сырыыга бары тутуспутунан кіґін
иґэбит. Хойуу тыаттан киэІ алыыга киир
дибит. Кірдіхпµнэ, кыракый кілµччэ±э
тыґылаах атыыр умсаахтар уста сылдьаллар.
Дьиктиргии санаатым, бала±ан ыйа, кітір
барбыт кэмэ этэ.
Тойоммор кірдірдµм. «Баран ытыым»,
— диэтим. Киґим утарбата: «Уґаама», —
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диэтэ. Аты сиэппит дьон кудуччу хаамтара
турдулар.
Тула ітті хойуу, намыґах ыар±алаах,
µімээйилээх кілµччэ буолан биэрдэ. Мин
ыкса µімэн киирдим уонна індійін ытыах
ча буолан эрдэхпинэ кустарым кітін
та±ыстылар. Хайдах эрэ дугуІнаан ыппакка
хааллым. Дьонум тіґі ырааппыттара буолла
диэн, кэннибин хайыґан кірдµм — арай субу
аттыбар биэс-алта хаамыылаах сиргэ киґи

лар ааспыттара буоллар, суоллара-иистэрэ
бадарааІІа субу баґыгырыы сытыа этэ
буолла±а. Онон кэпсээбиппин кэпсээбэтэх
оІорон кэбистилэр. «Нухарыйан ылбытыІ
буолуо. Тµґээбиккин лахсыйа±ын», — диэн
кµлсэллэр.
Сотору мин ити тµбэлтэни умнан кэбис
тим. Кэнники сааґыран баран ырыІалаан
кірдіхпµнэ, кырдьык, хайдах да±аны киґи
буолуон сібі суох курдук. ТаІаґа-саба

олорор. Сабыс-саІа болоорхойдуІу іІнііх,
илин ітті оґуор киэргэллээх чараас сарыы
сонноох, сайыІІы ньылаІ бэргэґэлээх,
сарыы этэрбэстээх, дьµґµнµттэн кірдіххі —
эбээн, сааґырбыт со±ус киґи. Мичээрдиир.
— Хайа, хантан кэллиІ? — мин
соґуйдум.
— Экспедиция±а каюрдуубун. Дьонум
оол бардылар, — ыраах ойуур са±атын диэки
ыйар.
— Мин эмиэ экспедиция±а µлэлиибин
ээ.
— Ээ, кірін олоробун, — киґим дьээбэлээхтик кµлэр.
Сэґэргэстибит. Тугу кэпсэппиппитин
билигин чуолкай ійдіібіппµн. Сиэппэр
мохуоркалаах этим. Ону ытыґыгар кутан
биэрдим. Ґірдэ. Тарпытын-тарпата±ын
кірбітµм, дьоммун куоттарыам диэн ыксаан,
кэннилэриттэн тэбинним. Киґим сол курдук
ата±ын µрдµгэр олорбутунан хаалла.
Киэґэ аргыстарбар кэпсээтим.
Итэ±эйбэтилэр. Манна ким да олорбот сирэ
уонна ханнык да «экспедиция» кэлиэн сатаммат диэтилэр. ДьиІэ, кірсµбµт киґим
ыйбытынан сылыктаатахха, экспедиция-

ырааґа айан киґитигэр адьас маарыннаабат
этэ. Уонна кµґµІІµ ардахха, ууга-хаарга
хайдах сабыс-саІа сарыы этэрбэґинэн сылдьыай? Экспедиция±а каюрдуур буолла±ына,
биґиги курдук баата таІастаах, оччотоо±уга
киэІник тар±аммыт «чуни» диэн бириґиэн
остоох эрэґиинэ холуоґалаах буолуон сіп
эбит.
Мин билэр кырдьа±астарбар кэпсээбиппэр: «Сир иччитэ буолуо», — дэґэллэр. Оттон биир маІан баттахтаах эбээн о±онньоро
толкуйдаан олорбохтоон баран эппитэ:
— Ити эн кэпсиир сиргинэн былыр
хойуу таба µірдээх улахан баай эбээн ойууна
кіґі сылдьыбыт сурахтаах. Ууга тµґэн ілбµтэ
µґµ. Ол киґи µірэ «сир иччитэ» буолан сылдьар дииллэрэ, кырдьа±астар. Ону кірбµт да
дьон бааллара. Ґчµгэйдик сылдьыах киґиэхэ
кістір диэччилэр.
Кэнники туундара±а киэІ сирдэринэн
со±ото±ун сылдьан, «о±онньорбун» кірсµбµт
киґи дии саныырым да, биллибэтэ±э.
Оччотоо±уга куттаммата±ым, этим да
тардан кірбіті±і. Билигин кірµстэхпинэ,
бука, атахха биллэрэр урааІхай буолуом ээ.
Дьэ, ити курдук. Итинэн тохтуум.
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Учууталлар атырдьах ыйынаа±ы сµбэ
мунньахтарыгар Дьокуускайга кэлбит
БулуІнуур улууґун µірэ±ин салаатын сала
йааччыта биир кµн моґуогурда, иґэ адаарыйда. Арааґа, хас да кµн утуйбакка сылдьыбыта,
киин сиргэ кэлэн сыыґа-халты тµбэґиэх
аґаабыта эдэр да киґини кыа±ын ылла.
Инньэ гынан, бµгµІІµ бµтэґик мунньахха букатын ха±а эрэ олороохтуур. Устунан дьаарханна, то±о эрэ тібіті ыарыйда,
мэйиитэ эргийдэ, сµрэ±э іліхсµйдэ. Андрей
Никифорович ыксаата, аттыгар олорор дьонугар сибигинэйээт, оргууй туран, салгын
сиэри кірµдµіргэ та±ыста.
Пахай диэ, сірµµн салгын аан аґыл
лыбытыгар илгийээтин кытта Никифорович
тахсан иґэн буорайда, і±µйµіх санаата ійµн
кітµттэ. «Сатана баара, гастриттаахпын хаґан
да билиммэт буоламмын... Саатар, куораттарбыт ууларын хлора хойдубукка дылы этэ...
Ону, абааґы кірі-кірі, тугу гынаары да испитим буолла», — диэн кэмсиниэх курдуга
да... аны суунар сири булбакка сулумаасы
буола сырытта, тіттірµ-таары сµµрдэ.
Арай:
— Оо, аллар атаґым! Андрей Никифорович, хаґан кэллиІ, саІа µірэх дьылынан!
— диэбитинэн бэркэ билэр киґитэ сэгэйэн
а±ай утары иґэр.
— Оо, Хрисанфыч, э±эрдэ... туалет
ханнаный?.. — эрэ диэбитэ быґыылаах,
хата, анараа киґитэ µіскээбит кутталлаах
быґыыны бэркэ ійдµµ охсон, уґуун да уґун
кірµдµірµ эргитэ кітµттэ.
Сµµрэн кітµіккэлэґэн да диэн, туй

маардыбыт ба±айы нэґиилэ сиирэ-халты тілі
биэрэн, эбиитин ханан эрэ таІаґын марай
даан, араллааны таґаарда. Эр дьон, кірсµбµччэ
эйэргэґэр кыахтара суох, аІаардастыы суунатараана, куурдуна-сахсына, омуна суох тоІ
кµіс быстыІа астастылар. Хата, иккиэ буолан, син кіх-нэм гынан абыранна.
Дьэ, арыычча «ґуу» гынан, киэґэ билсиэх буолан болдьоґон, Андрей Никифорович мунньа±ар киирдэ.

С¥т¥к
Андрей Никифорович мунньа±ар
эбиэккэ диэри син тулуйан олордо ээ.
КэІэттэ быґыылаах. Эбиэккэ чэйдиирин
санаата±ына куґа±ан а±ай буолар. Онон
улууґун баґылыгын эІин кытта, бэ±эґээІІи
µлэхтэрин быґыытынан, быґаарсан кэпсэтэрэ ордук дуу. СМС ыытаары тіліпµінµн
харбаммыта, ханна баарый, ырбаахытын сиэбэ кураанах. Ыстааныгар уктубат идэлээх да
буоллар, сэрэнэн туппахтаан кірбµтэ — эмиэ
мэлигир. Бай, хайдах хайда±ый? Сµппµт!
Тіліпµінэ ханна тµспµт ба±айытай?
Андрей Никифорович саныы сатаата
да, тобулбата. Сарсыарда эрдэ баарга дылыта. Манна кэлэн иґэн кэпсэппиттээх. Дьэ,
моґуок эбит. Бу µлµгэр сибээс µйэтигэр кини
ол барыларын булларар ситимтэн бµтµннµµ
тµґэн хаалара иэдээн эбит. Хаарыан дьоносэргэтэ... аадырыстар, нµімэрдэр... Пахай да,
били омук сиринээ±и атастарын хайысхалара
эмиэ бардахтара. Ити буолаары, хаста-хаста
санаабытай, бу аадырыстарын компьютерга
киллэрэн тиґэр туґунан, сµппэттэрин курдук
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диэн?.. Онто баара, куолутунан, бокуойа суох
аатыран, кэм да олоххо киирбэтэ±э кыґыы
да эбит...
Тохтобул буолбутугар дьон-сэргэ,
то±о кутуллан, фойе±а та±ыста: µмµірµґµµс э л э ґ и и , іі м µ к э й д э ґ и и - б ы ґ а а р с ы ы
кытаана±а. Ол быыґыгар, тутуу былдьаґан,
хас да киґи кинини сэмэлии о±уста:
— До±оор, киґи эрийдэ±инэ то±о тугу да
хардарбаккын? Саатар, СМС ыытыаххын!
— Пахай, доор, сµттэ ээ, ол малым,
буорайдым, туга да суох хааллым...
— Оо, бу иэдээни кір! Ол ханна, хаґан,
хайдах?
— Ханнатын, хайда±ын хантан билиэмий... Букатын бу диэн ійдіібітµм, тµспµт
быґыылаах дуу...
— Дьэ, моґуок эбит.
Јр буолбата, Андрей Никифорович тіліпµінэ сµппµтµн делегация дьоно
бµтµннµµ биллэ быґыылаах. Соґуйууімµрµµ, бу µлµгэр ыгым кэмІэ диэн бары
аґына быґыытыйдылар.

Торгуйда¤ыы
Эбиэт кэнниттэн мунньах салгыы
буолла. Субу сотору бµтµіхтээх. Наадалаах
кумаа±ылары бигэргэтэр, уустуга суох эрээри,
мэлдьи сонун тµгэн. Андрей Никифорович,
сµтµгµттэн соґуйан, били аґаа±ырдыбыт таарымтата мэлис гынна. Ол да буоллар, аччык
иґэ аны ас кірдіін курулуур да курулуур.
Иннигэр олорооччулар уорбалаабыт курдук
кэннилэрин хайыґан кіріллір.
Тіліпµінэ эргэ эрээри, эрэллээх
тэрил этэ. Саамай аґыйара — контактара, араас суруктара, бэлиэтээґиннэрэ.
Хайыах ба±айытын тобула сатаан толкуйдуур да — кыаллыбат. Абаккатыгар булгу
тінніріллірµгэр кірдіґµµлээх, тіліґµіх
буолан элэ-была тыллардаах СМСтары атын
дьон тіліпµінµттэн бэйэтин нµімэригэр
ыыталаабыта да, харда суох. Киґи барыта,
хайыы µйэ ис «иґин-µіґµн» ыспыттара буолуо диэн саба±алаан, эбии ыксаталлар, уугауокка тµґэрэллэр. Буолуо да±аны, уоруйах
тугу харыстыай, сыаналыай...
Аттыгар, быґата, атын улуус µірэ±ин
тойоно диэххэ, эмиэ атаґа Никандр Исаевич олорор. Киґитин сэмэлиир, хайдах
ійдіібіккµн диэн ыххайар. Андрей са119

наатыгар, арааґа, били туалет кірдіін
мучумааннанарыгар тµстэ±э ини. Оччо±о
баччалаах улахан уора±айтан тугу булан
ылыаІый...
Эмискэ Никандр Исаевич тіліпµінэ
ибигирии тµстэ да, киґитэ Андрейын іттµккэ
аста:
— Ноко, хайа, эн тіліпµіІІµттэн тырылатта дии!
— Бай диэ! Кытаат, кытаат, хардар! —
киґитигэр сµбэлээн сибигинэйдэ.
— Алло, да-да, слушаю... — дии-дии,
Никандра тахса ойдо.
Кірµдµіргэ тута туґунан моргуор
буолла.
— Это кто? Алло, это кто?
— Куто да? Ета я, тувариш адин.
ТелепоІка твоя да? А, не твой телепоІка
начит. Карочи так, сулуусай вниматильна:
дарагой телепоІка оннака. Я вижу, много
инфармасия, да? Хочишь купить инфармасия?
— Да-да, я внимательно слушаю, это
телефон моего друга. Давайте встретимся и
поговорим обо всём. Мы на всё согласны,
алло? — Никандр Исаевич холкутуйа сатыысатыы кэпсэтэр.
Аттыгар турар, хайа ыккардыгар тахса
охсубута буолла, долгуйбут а±ай Андрей
Никифорович барыах-кэлиэх сирин булбат,
«инньэ диэ», «манньа диэ» дии сатыыр да,
киґитэ то±о эрэ уота-кµіґэ суох саІарар,
наар иґиллиир эрэ курдук.
— Дарагой, сулуусай, хароший информасия — хароший деньги. Я хочу питнацать
тысич и телепоІка твая, — олутта±ас кавказтыы саІа оргуйан олорор, µрµт-µрдµгэр
хатылаан эппэхтиир.
— Пятнадцать тысяч? Это очень дорого. Может обговорим, всё же, давайте
встретимся?
Андрей аттыгар іссі ким эрэ кэллэ, иґиллээтэ, тіліпµін иґин Є ї у он биэс
тыґыынчаны кірдіібµттэриттэн саллан буолуо, саала иґигэр тіттірµ дьылыс гынна.
— Не-еть, встреча пльохо... Ланна, тада
дувай, так делай: купи белий пакет, туда
калбаска, камфетка, кампотка, канияк... и
тада пагаварим...
— Где, где встретимся, давайте условимся?
— Аа... ета пльощат знашь? Там памитник большой стоит, такой бальшой чилавек
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ышо, фонтан брызгаит, а кругом — люди.
Дувай, тама? Я ышо пазваню, — диэт,
тіліпµінµ бырахтылар.
— До±оор, дьэ, барар буоллахпыт дии!
— диэн суґаллык хомуннулар.
И т и к э м І э к и н и л э р и к і р с іі р µ ,
µлэспиттэрин курдук, Василий Устинович
тиийэн кэллэ.
— Василий, Андрей тіліпµінэ сµттэ.
— Тыый, хайа, до±ор... — Василий Устинович соґуйан хара±ын тиэрэ кірді.
— Ол онон бµппэт, субу кини
тіліпµінµттэн эрийдилэр. Биир ханнык эрэ
аччык эрэмээн дьахтара ас кірдµµр... Уон
биэс тыґыынча±а биэрэбин диир... онно
барар буоллубут, хайыахпытый, кэнники
билсэргэ тиийэбит, — диэн Никандр Исаевич
тµргэн-тµргэнник кэпсээтэ.
— Оттон, оччо сµтµк кэннэ, баран
буолла±а дии... — туох диэй, Василий Устинович табыллыбатар да, хайыай?
Эмиэ тіліпµін тырылаата.
— Дарагой, срочна нада. Если не придеш, я телепоІка ни дам.
— Едем, едем, ждите, сейчас...
— Кушать хачу, калбаска не забудь...
— Хорошо-хорошо! Помню!
— Василий, харчылааххын дуо, а±ал
эрэ, иэс.
— Тіґінµ?
— Оттон... µс эІин сіп ини... миэхэ ол
кірдµµр уон биэґэ эрэ баар... ону да сор±отун
Никандртан иэстэстим...
— Сіп-сіп, — быстыа дуу, ойдуо дуу,
Устинович, сиэбиттэн тыґыынчалыылаах
µс кµіх кумаа±ыны таґааран, тук курдук
биэрдэ.
Кини хаалла, анараа дьоно иккиэн
массыына±а олоро биэрээт, Опера театрыттан Ленин проспегынан кітµтэ турдулар.
Аара, урукку «Туймаада±а» киирэн, били
этиллибити атыыластылар. Бастаан судургу
со±ус коньягы ылаары гынан баран, «ол
эрэмээн дьахтара ону ба±ас бэркэ билэрэ
буолуо, аны куґа±аны ылбыккыт диэн мыыныа, іґµргэниэ уонна букатын да биэриэ
суо±а» диэн быґа сээбэІнээн, Андрей биэс
сулустаа±ы атыыласта.
Бардылар. Аара Никандр атаґын
нµімэригэр били эрэмээн дьахтарыгар
эрийдэ уонна эттэ:
— Мы подъезжаем. Где вы находитесь?

— Куда падьижжай? Какой Ленин? Памитник? Ента не Ленин жи! Ента другой маччик, бальшой такой стаит, там тиатыр, фантан
и много свитоф, очинь мунога свитоф...
— Аа, это на площади Орджоникид
зе, да?
— Ни знай я никаго, кароче, чилавек
какой-та стаит? Стаит. Фантан есть? Есть.
Тиатыр есть? Есть. Люди мунога? Мунога.
А там и я есть, воть сижу.
— А, ясно, значит туда едем...
— А.. что у тибя в руках? Пакет? Какой?
— Жёлтый.
— Пачиму жёлтий?
— Ну... это мой пакет... такой жёлтенький...
— А белий нету?
— Нет.
— А внутри жёлтий что есть?
— Бумаги.
— Какой бумага?
— Ну, бумаги, мои документы.
— А зачем мне твой бумага в жёлтий
пакет? Я говориль белий нада, а там калбаска нада...
— Аа, есть-есть!
— А ти купиль, что я говориль? Да? А
сир?
— Цирк? Сахацирк? Вы, что, возле Сахацирка что ли?! Нет? Хотите в цирк попасть?
Билет вам купить?
— Не-еть! Оо, ни магу... какой сирка,
какой билэт?! Я такой... сир-сир хачу, кушать
си-ир... такой жёльтий си-и-ир....
— Аа, сыр что ли?! Вам купить еще
сыру?
— Да-да! Кусний сир хачу-у... мунога
си-ир хачу, м-м-м...
— Хорошо-хорошо, купим.
Суоппар уол, кэпсэтии тама±ыттан
сиэттэрэ охсон, субу цирк диэки эрийэ
туппут массыынатын, хайыай, эмиэ тµргэн
µлµгэрдик эргилиннэрдэ. Киин сиргэ турар,
биллэн турар, бас быстар сыаналаах дьо±ус
ма±аґыынтан били сордоох сыырдарын
атыыластылар.
Никандр эмиэ эрийдэ:
— Слушайте, а как мы вас узнаем-то?
— Тебю ни нада зинать. Зато я видить
буду и пириду. Сиразу пириду. Пакет нету
— не пириду. Пакет есть — пириду.
— Хорошо-хорошо...
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Тикси¤ии
Орджоникидзе болуоссатыгар кэлээт,
Никандр Исаевич, бастаан, бэйэтэ чуІнаан,
эргийэ хаампыта. Кырдьык, фонтан таґыгар
кµґµІІµ сибэкки быыстапката тэлгэнэн а±ай
турар. Киґи-сµіґµ баґаам. Сып-сылаас кµн,
киґи тібітµн сырайан, муй-май ыытыахча.
Ол да буоллар, Исаевич олус бол±ойон баар
дьону кірді-иґиттэ. Киниэхэ наадыйыах
суохха дылы...
Арай, «Тамерлан» таґыгар сайыІІы
кафе иннигэр хас да кыра о±олоох биир
кавказтыы дьµґµннээх дьиІнээх мотуруона
илэ бэйэтинэн халыйан олорор! Никандр
букатын «чык» гына тµстэ. Дьахтары кірі
биэрдэ: «Били аччык эрэйдээх бу олорор
эбит!.. О±олоро да элбэ±иэн?!» — дии санаата.
АнарааІІыта эдэр, ыраас ба±айы сэбэрэлээх
эр киґи киниэхэ дьиктитик хара±ын хатаабытын тута хабан ылла, эмиэ, чинчийбиттии,
иччилээх ба±айытык утары кірді. Иккиэн
олус бэркэ «ійдістµлэр».
Никандр Исаевич киґитигэр пакетын
туттаран ыытта. Бэйэтин анарааІІыта бопто.

бэккилэри устарга дылы. «Оо, дьэ, аны ити
уста сылдьааччылары биґиэхэ балыйан...
кэлбэтэ буолуо... Эрэй да баара, тµбэспитэ
да кыґыытын!..» — дии санаата.
Ити кэмІэ:
— Оо, аллар атаґым, манна тугу гына
сылдьа±ын? — диэбитинэн Вениамин Хрисанфович ыала кыыстыын Тасялыын бу
тиийэн кэллилэр.
— Дьэ, иэдээн, до±ор... Мин букатын
детектив тµбэлтэтигэр тµбэстим...
— О-о, ол хайдах?!
Тиэтэл бі±інін, тіґі кыалларынан
кылгатан, Андрей сµтµгµн, торгуйун барытын кэпсээтэ. Дьоно соґуйдулар, сіхтµлэр
да±аны. Бэйэлэрэ манна таарыччы сибэкки
кірі сылдьабыт диэн быґаардылар.
— Оттон Никандр ханнаный? Кини
эмиэ... — Вениамин саІаран истэ±инэ, Тасята ойо±оско «кип» гыннарбытыгар тылын
быґа ыстыы сыста.
— Онно-онно, массыына±а... — Андрей
далбаатаан эрэ кэбистэ.
А±ала сатыы-сатыы, эмиэ ону-ма
ны сэлэґэ тµстµлэр. Андрей кинилэргэ

— Аны иккиэ±ит эІин диэн чугаґыа
суо±а. Онон биир бииргэ барыым... — диэтэ, µіґэ тыынна уонна фонтанын диэки
астарда.
Чэ, буоллун, кылаабынайа, Исаевич
аны кимин биллэ±э дии... Ыксал буолла±ына,
ойон да тахсыа±а...
Андрей Никифорович фонтан аттыгар тиийэн турда, ону-маны одууласпыта
буолла. Тэйиччи со±ус видиктээх киґи си-

мэґэйдэтэрэ іті кістір. Толкуйа барыта —
эрэмээн дьахтара. Барда да, тіліпµіммµттэн
матабын диэн санаа-оноо бі±іті. Дьонун
ніІµі іІіІніін, болуоссаты биир гына
кірµтэлии сатыыр.
— Оттон туох пакетын тута сыл
дьа±ын?
— Хайдах тугу? Ол аччык эрэмээн дьахтара халбаґы, ханньаак, кэмпиэт µлэспитэ
диибин дии...
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— Ээ, сіп-сіп, бэрт эбит! Ол гынан
баран, то±о хара іІніі±µй?.. — Вениамин,
сэрэммиттии, Тасятын диэки кірін ылла. —
Ээ, эґиги ханна кірсіргі болдьоспуккутуй?
— Оттон-оттон... фонтан таґыгар...
кини бэйэтэ кэлиэхтээх этэ... Бука, манна
чугас кэтии сылдьар буолуохтаах... Эґиги аны
куттуоххут! ЫлыІ, тэйиччи барыІ!
— Андрей...
— БарыІ диибин дии!..
— Ха-ха-ха! Чэ-чэ, Андрей, уоскуй!
Пакеккын манна а±ал! — соґуйбут Андрейтан Вениамин пакеты сулбу тардан ылла.
— Иґигэр туох баарый? Оо, чахчы, коньяк!
Иґит эрэ, бэйэбит «шаа» гыннаран кэбис
пэппит дуо?
— Эс, туох буола±ын?! ЭрэмээІкэ киэнэ
диибин дии!.. — биирдэрэ, дьэ, ірі хабылла
тµстэ.
— А±ал-а±ал! Андрей, ити биґиги
дьээбэбит ээ! Ха-ха-ха! — диэбитинэн,
кµлэриттэн охто сыґа-сыґа, Вениамин
Хрисанфович сиэбиттэн кини тіліпµінµн
орообот дуо?!
Андрей Никифорович імµттэн хаалла.
Айа±ын атан кэбистэ, онтон туох буолбутун,
дьэ, ійдіін, хара±ын уута ыгыллыар диэри
кµллэ.
Массыына±а кэтэґэн, дьыала хайдах эргийэрин кµµтэн долгуйа олорор Никандр Исаевичка бука бары суулаґан тиийэн соґуттулар.
Кини эмиэ, бастаан, букатын ійдіібіті,
итэ±эйбэтэ, онтон до±орун тіліпµінµн кірін,
дьэ, кµлµµ бі±і сатараата.
— Оччо±о... хайдах-хайда±ый... эрэмээммит эмээхсинэ кимий? Мин чахчы
быґаарбытым, онно олохтоох со±устук
оІостон олороро ээ... — Никандр син биир
уоскуйбата.
Дьонноро:
— Барыах, ол эрэмээІкэ±э, биґиги
билэбит, ханна баарын... — дэстилэр уонна
массыына±а олорон элээртилэр.
Бары тутуспутунан Вениамин Хрисанфовичка дьиэтигэр сырылатан тиийбиттэрэ.
— Аччык эрэмээІкэ манна ханна баарый, ээ? — диэбитинэн Андрей Никифорович дьиэ±э киирэн кэлбитэ.
— Ханнык эрмээІкэ?! — аны Вениамин
Хрисанфович кэргэнэ Артемия соґуйбута.
ИІэн-хаґан, тіліпµіннээхтэр кини
оІосто сатаан саІарбытын эрэмээн дьахтарыгар кµтµрµіхтэрэ диэн ійµгэр да

о±устарбатах ээ. Санаатыгар кини µлэґит
узбегы дуу, сатаан саІараахтаабат таджигы
дуу µтµктµбµт курдуга. Онто ханна баар...
Сотору, µіґэттэн Василий Устинович
Тасятыныын тµґэн, туспа мучумаан буолбута.
— Дьээдьэ Веня икки тігµл «проколланна»: бастаан, Никандры туоґуласта, онтон
аны пакетыІ то±о маІан буолбата±ый диэн
хатыста. Чахчы, Андрей, улахан эрэйгэ сылдьар буолан эрэ, итиннэ бол±омтотун уурбата. ДьиІэр, сэрэйиэн сібі, — диэн кыыс
дэлби кµллэрдэ.
— Оттон, дьиІэр, таайыах, сэрэйиэх
эбиппин ээ, Хрисанфыч Тасялыын наґаа
бииргэ сибэкки кірбіттір буолла±а эбээт! —
Андрей билигин да кµлэрэ тохтообот.
— Оттон мин, Артемия, эн куоласкын
адьас эр киґи диэн билиммэтэ±им. Кавказ
дьахтара этэ, ала-чуо, онон, билэрдии, быґа
эрэмээІкэ быґыылаах дии санаабытым, —
Исаевич эмиэ иэрийэ сыста.
— Ону баара, бу дойдуга умнаґыт
эрэмээІкэ хантан кэлиэй? Манна кэлээччилэр баайдар буолла±а эбээт! Эйигиттэн
«си-ир» эбинээри, эрэмээн дьахтара, пахай, итинниккэ тиийбэт, — Артемия эбии
кµіртээтэ, кинилэр да сыыґаларын булла.
— Кырдьык ээ... сыгаан дьахтара
буолла±ай... Ол эрээри, мин «секи» гынан билбит дьахтарым чахчы Кавказтан
тардыылаа±а... — Никандр Исаевич букатын
бэриммэт. — Эґиги тугу эрэ ситэри кэпсээбэккит дуу...
— Арай, биґиги болуоссакка тиийбиппит баара, биир видиктээх киґи сылдьар,
тугу эрэ устар да устар. Аны, Андрейбыт
милииссийэ атастарын а±алан айдаан буолуо диэн дьиксиммиппит ээ, — диир Тася.
— ЧуІнаамахтаан, биґиги да син сэрэнэсэрбэнэ тµспµппµт. Онтубут, хата, сибэкки
устааччы буолан биэрбитэ.
— Оттон Василий Устинович, хата,
биллэрбэтэх ээ... — Артемия ыалын этэн
уган биэрэн, аны атастара дьон тіттірµ
соґуйдулар.
— Бай, до±оор, эн ити тµрµлµінµ билэбилэ, эбиитин харчыгын биэрбитиІ дуо? —
диэн наґаа сіхтµлэр.
— Дьэ, ити баар! Хайыахтаах этибиний?
Дьон тµрµлµінµгэр кыттыспат буолла±ым,
ґэ-ґэ, мин мучумааным буолбатах буолла±а,
— диэн Устинович эмиэ быара суох барда.
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— Пахай да! Ол аата эн эмиэ кыттыгастаах эбиккин!
Дьон тіліпµін тµрµлµінµттэн дэлби
кµлэн, били кэлбит аґы тото-хана аґаан,
атырдьах ыйынаа±ы сµбэ мунньа±ы итинник
тµмµктээбиттэрэ.
Ити тµбэлтэ кэнниттэн Артемия, соторусотору, Василий Устиновиґы кірді±µнэ
ыйытар:
— Хайа, били Андрей Никифорович,
тіліпµінµн соболоІо харчытын тиксэрдэ
дуо?
Онуоха кини сэмээр мµчµк эрэ гынар:
— Ээ, умунна ини...
Оттон, дьиІэр, ити тµрµлµінµ ким да
умна илик. Биирдэ эмэ туора дьоІІо ханарытан кэпсээтэххэ кытта кµлэллэр:
— Сµппµт босхо кістµбэтин аанньа тіліпµін соболоІноох буолбута сиэр
іттµнэн сіптііх. Ол Андрей Никифорович
кытааттын эрэ, µс тыґыынчатын тиксэрэ
о±устун. Иэстээх сылдьар тіліпµін онто суох
аныгы сырыыга тіннµбэттии сµтµі...
Ха-ха-ха! Ону Андрей Никифоровичка
бэйэ±ит санатыІ! Оттон ол тµрµлµіннээх
тіліпµін «эрмээІІэ» илиитигэр хайдах
тиийбитин туґунан салгыы аа±ыІ.

Булумньу
— Вениамин Хрисанфович, бу эн
тіліпµінµІ дуо? Арааґа, маарыын, сµµрэн

иґэн, эн тµґэрбитиІ бадахтаах, — диэн
билэр билетёрша дьахтара театртан хайыы
µйэ тахсан эрэр киґиэхэ мааны бэйэлээх «Нокианы» утары ууммутунан тиийэн
кэллэ.
— Эс... — диэн іттµгµн харбаммыта,
бэйэтин киэнэ оннугар баар эбит.
«Ээ, Андрей киэнэ буолуо, бука... Ол
киґини хантан билигин булуохпунуй, чэ,
бэйи, киэґэ билсээ инибит», — дии санаата
уонна аанын диэки хаамта.
Дьиэтигэр тиийэн, µіґээ мэндиэмэІІэ
олорор Андрей Никифорович биир дой
дулаа±ар та±ыста. Ол киґи эмиэ киин
сиргэ наадатыгар кэлэн, кыыґыгар Тася±а
хонуктаабыта иккис кµнэ. Сонунун кэпсээн, били тіліпµін атастарын киэнэ
быґыылаа±ын бигэргэтээри, «иґин-µіґµн»
арыйан µірэтии буолла. Кырдьык, баар
контактарынан кірдіххі, чахчы киниэнэ.
Кэпсээнтэн кэпсээн, кµлµµттэн кµлµµ
биир-биир тиґиллэн, устунан дьээбэлиэх санаа±а баґыйтаран, били тіліпµінµ
иччитигэр мээнэ биэрэн кэбиспэккэ,
кµлэ-оонньуу сотору соболоІор балачча
туохта эмэ олордон ылыахха диэн буолбута.
Ону хайдах олоххо киллэрэри киэґэ µлэ
µмµрµйµµтэ толкуйдуох буолан арахсыбыттара. Хрисанфович µлэтигэр тиэтэйбитэ.
Оттон ыаллара Василий Устинович, µс
тыґыынчатын «умнуллубут» иэскэ биэриэх
быатыгар, мунньах бµтµµтµн тоґуйа, анараа
дьоІІо тиийиэхтээ±ин эппитэ.
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О¡о саас
Эдьиийим миигиттэн хас эмэ сыл а±а
буолан, тыа о±отун сиэринэн дьиэтин-уотун
харайан, миигин кірін-истэн, быґата, иккис
ийэм. Ийэбит барахсан, биґигини иитээри,
хара сарсыардаттан олох киэґэ хойукка диэри тилигирии міхсір. А±абыт суох буолан,
«эр киґи элээмэтэ» мин адьас кыра эрдэхпиттэн мас хайытан мочоохтонобун, онтубун
дьиэ±э киллэрэн кыстыыбын. Кыралаан,
муус киллэрэн, буочука±а симэбин, соро±ор
онтубун тµргэнник уулуннун диэн, буочука
иґигэр кійін ачыаґыран муус кыырпа±а
бі±інµ ыґабын-то±обун... Быґата, кµннээ±и
кыґал±ам эмиэ баллайар баґаам.
Ол да гыннарбын киэґэ утуйуу са±ана
— били «эр киґи» буолан, кµнµ быґа «тош»
курдук сананан, туттан-хаптан тоспоІнообут
киґибит — уу ньылбаан буолан хаалабын. Бастаан ийэм хоонньугар киирэн сыллатабынууратабын, сыламныыбын, онтон аны эдьиийим оронугар тиийэн сылыпыс гынабын.
Эдьиийим эІин элбэх билэр остуоруйатын,
кірбµт киинэтин, аахпыт кинигэтин, ардыгар,
соруйан миигин куттаан, араас абааґылаа±ы
кэпсээн ботугураґабыт. Ардыгар ір ба±айы
утуйбакка ийэбититтэн сэмэлэнэбит. Мин,
астына-астына, эдьиийим кэпсээнин истэ
сытан, сылааска тартаран, утуйан хаалабын,
ону эдьиийим ороммун булларбыт буолар.
Ґксµгэр сµрэ±элдьээн эбэтэр бэйэтэ утуйан
хаалан, бииргэ хонон турабыт. Сарсыарда
ийэм киирэр-тахсар тыаґыттан соґуйан ойон
турабын да, бэйэм ороммор утуйбут аатыраары, уум быыґынан оронум диэки сµµрэн
лиґигириибин...

Ол да буоллар, µµт тураан олохпутугар
ітір-ітір маргыар тахсар. Ол тірµітэ, биллэн
турар, эмиэ миигиттэн буолар...
Бада±а, иккис эІин кылааска этэ...
Мин сарсыардаттан, эдьиийим кµнµстэн
µірэнэбит. Кэлэрбэр эбиэтин буґаран, бэлэмнээн, миигин аґатан баран, оскуолатыгар
тэбинээччи.
Биир µтµі кµн µірэхпиттэн кэлэн,
иґирдьэ киирбэккэ эрэ, дэлби ыксаан быґа
«кыра дьиэ±э» тэлэмээттэнэн тиийэн киирээри гыммытым — иґиттэн хатыылаах эбит!
Харса суох ааны тэбиэлээн тибиргэтэбин.
— Дьы, туох ааттаах ыксаатыІ?! Тулуйа
тµс, билигин тахсыам, — диир эдьиийим.
Мин хантан тулуйуомуй? Ыксал бі±інін
кыл мµччµ кµрµі ба±анатын таґыгар чаккыратан кэбиґэбин. Онтон, µінµм батарбакка,
ааґан иґэн, эдьиийбин таґыттан олуйа охсон
баран, дьиэбэр элэс гынан хаалабын.
Дьиэбэр киирэн, били аан таґыттан
мэлдьи элээрдэн кэбиґэр суумкабын чім
ууран, тэбиэлээн кэбиґэр бачыыІкаларбын
аналлаах сирдэрин булларан баран, аны
хоско киирэн таІаспын устан, сааґылаан
ачыаґырабын. Ол µлµгэр «µчµгэй» быґыыны
оІоро сылдьар киґи эдьиийбин хатаабыппын таґыччы умнан кэбиґэбин!
Остуолга кэлэн, бэлэм миини куттан,
этин хоторон баран, телевизор кірі-кірі,
аґаан-сиэн чампаалыктанабын...
Онтон хара±ым кырыытынан эркиІІэ
ыйанан турар чаґы диэки кылап гынабын.
Арай икки буолара уон мµнµµтэ хаалбыт.
Телевизорга туох эрэ кэрэхсэбиллээх кэлэ
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турар, кэтэхпинэн ону харахтана-харахтана,
ааІІа сµµрэн тиийэбин уонна сэгэтэн баран:
— Эдьиий, икки буолара уон мµнµµтэ
хаалла, бµтэ о±ус, оскуола±ар хойутаары
гынныІ! — диэн сэрэтэн хаґыытыыбын
уонна ааммын хап гына сабан баран, кэлэн
биэриини кірі-кірі, аны бэчиэнньэ сиэн
мэтиргэтэбин.
Чаґы диэки кірібµн. Эдьиий суох!
Икки буолара биэс хаалбыт. Тµннµгµнэн
кірібµн... Эдьиий син биир олорор. Ыксаабат! Истибэтэ быґыылаах. Эмиэ кэннибинэн
харах буолан, ааммар сµµрэн тиийэбин уонна
эмиэ сэгэтэн баран:
— Икки буолара биэс мµнµµтэ хааллааа, ыксаа-аа!!! — диэн туох баар бэлэґим
муІунан сарылыыбын уонна эмиэ ааммын
хап гына сабан кэбиґэбин.
Улаханы оІорбут, сэрэппит киґи
быґыытынан тіттірµ кэлэн олоро тµґэбин,
бэчиэнньэбин кирэ-кирэ, телевизорбын салгыы ірі мыІыыбын...
Хара±ым кырыытынан чаґыны кірібµн.
Хайыы µйэ икки чаас буолбут. Эдьиий
буолла±ына син биир суох! Ээ, бастакы уруога суох буолан ыксаабат быґыылаах... Ол да
буоллар, туох ааттаах уґуннук олордо... Бээ,
сэрэххэ, син биир сэрэтиэххэ...
Ол икки ардыгар биэриим бµтэн, топпут
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киґи быґыытынан аргыый а±ай ыадаІнаан
тиийэн, ааны аґабын уонна бу сырыыга
тібібµн быктаран баран, доргуччу «биллэрэн»:
— Эдьиий, хайыы µйэ икки чаас буол
ла. Бастакы уруогуІ суох даа?! — диэн сарылыыбын.
Арай эдьиийим туох эрэ диэн
ньаа±ыныыр саІата иґиллэр. Эмискэ, дьэ,
ійдµµ тµґэбин!!! Оо... арба да бэйэм... бу
иэдээни... МуІ тиэтэлинэн саппыкыбын да
кэппэккэ таапачыканан таґырдьа ойобун.
Эдьиийим ытыыр саІата иґиллэр. Сµµрэн
тиийэн, олууру туора тутабын. Аан аґылла
тµґэр. Дэлби ыга кыыґырбыт, кытарбыт ахан
эдьиийим тахсар да баттахпар тµґэр!
Мин буолла±ына, ыарыытыттан буол
батах, кутталбыттан ытаан ірі бэрилии
тµґэбин. Эдьиийим барахсан тохтуу тµґэр.
Ытаан кытарбыт харахтарынан соґуйбуттуу,
онтон аґыммыттыы кірір уонна бэйэтигэр
ыга тардан ылан баран, тібібµн имэрийэимэрийэ, саІата суох ытаан саннылара
дьигиІнэґэллэр. Мин туран, бэйэбэр абаран
уонна іссі ордук кµµскэ эдьиийбин аґынан,
илгистэ-илгистэ, туох баарбынан марылыыбын...
Кэлин биирдэ эмэ кірµстэхпитинэ бу
быґыыбытын санаан дэлби кµлээччибит.
Эдьиийим барахсан!!!
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Балыйтарбатах
Бу, эчэйиилээх да буоллар, этэІІэ
ааспыт быґылаан биир киин улууска буолбута.
Биир кµн сааґыттар, куобах бі±інµ бултаан баран, Бур±аанай µрэ±инэн массыынанан айаннаан сыннаран испиттэр. Киэґэрэн,
хараІаран барбыт.
Арай, массыына уотугар кыґарыйан
кірдіхтірµнэ, суол кытыытыгар талах
быыґынан туох эрэ маІан сµтэ-сµтэ кістµбµт.
Саатын бэлэм тутан иґэр биир омуннаах
булчут:
— Оо, куобах-куобах! Куобахта-ар! —
диэбитинэн ытан бур±аппыт.
Ону кытта дьахтар ілір часкыыра
иґиллибит. Уолуйбут, куттаммыт куобахчыттар батыгыраґан тµґэннэр тиийэн
кірбµттэрэ, улууска ботуччу со±ус сололоох
дьахтардаах эр киґи кіссµµлэґэ оонньообуттара «куобах» буолбут эбит. Хата, дьолго, эмчит баар буолан, тута суґал кімінµ оІорбут.
КылбаІнаан, иэдээн тірді буолбут дьахтар
буута халымар со±устук эчэйбит — иккиµс доруобунньук хатаммыт. Ордук эр киґи
куІнаах ітті эмсэ±элээбит. Бааґырбыттары
балыыґа±а а±алан туттарбыттар.
Аны ити кµн Бур±аанай салаатыгар
Кураанах µрэххэ сµрдээх іс киирбэх Бµітµр
диэн киґи эмиэ саа±а дэІнэнэн, балыыґа±а
киирэр. Сарсыныгар киниэхэ µілээннээ±э
ааттыын да Дьээбэ Уйбаан киирэр.
— Бээрэ, до±оор, эйигин Бур±аанай

µрэ±эр дьахтары кытта дэІнэммит курдук кэпсииллэр. Ол кырдьык дуо? — диэн
µіннээхтик, киґитин сиирэ-халты кірікірі, улаханнык мунаарбыт куолаґынан
ыйытар.
— Мин Кураанахха дэІнэммитим.
Дьахтары адьас да кірбіті±µм, — биирдэрэ
сирэйэ-хара±а суох балыыртан ыксаан, ыгылыйан киэр этинэр.
— Ээ, дьон этэрин ыйытабын. Ба±ар,
оннук да буолуо... Мин тугу билиэхпиний?
Ол эрээри, былыр кырдьа±астар «тыала суохха мас хамсаабат» диэн этэр буолаллара... —
Дьээбэ Уйбаан улаханнык итэ±эйбэт курдук
иІиэттэн кэбиґэр.
Ону итэ±эйэн, Бµітµр эрэйдээх аанньа
утуйбат да, аґаабат да буолар. Кµн аайы
тайахтанан тахсан:
— Мин Бур±аанайга буолбатах, Кураанахха эчэйбитим... — диэн кэлэр-барар
дьоІІо ійдіті сатыыр буолбут, эгэ, балыыґа
µлэґиттэрин тумнуо дуо.
Ыксааннар, ыраах нэґилиэктэн эмээхсинин ыІырбыттар.
Бµітµр сонно да±аны µірµйэ±инэн:
— Мин Бур±аанайга... — диэн истэ±инэ,
эмээхсинэ саба саІарбыт.
— Хаґан ійдінµіх киґигиний? Ол Дьээ
бэ Уйбаан оонньоон эппитин итэ±эйэ±ин! —
диэн о±онньорун дэлби міхпµт.
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Муома, Улахан Чыыстай.
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СР культууратын µтµілээх
µлэґитэ, МэІэ ХаІалас улууґун
Бочуоттаах гражданина Аркадий Михайлович НОВИКОВ —
Майатаа±ы «Кіічіін кірі» норуот театрын салайааччыта.
Кинини дьон-сэргэ ордук кірµкµлµµнµ кірдірµµ улахан маастарын быґыытынан билэр.
Ол гынан баран, этэргэ дылы,
µтµі киґи µс кырыылаах.
Аркадий Новиков — бэртээхэй киинэ устааччы. 1994 сылтан
са±алаан, барыта сµµрбэччэ кылгас
уонна толору уґуннаах уус-уран
киинэлэри уґулла: «Туалет», «Пенсионер», «Мин салайааччы эбитим
буоллар», «Итэ±эй-итэ±эйимэ»,
«Абырах», «СаІа дьыллаа±ы кіркµлµµ», «Ороґуоспа тµµн», «Сµрэх
бааґа», «Соґуччу о±олонуу», «Кэл
миэхэ эн», «Алло, СаІа дьылынан», «Идэґэ», «Андыґыттар»,
«Быраґаай, холостуой олох», «Туман буолбут таптал», «Ку-ку»,
«Ар-бур», «Бродяга», «Саха мээрэйэ», «Остеохондроз».
Ону таґынан Аркадий Новиков — бэргэн ойууґут. Кини
сытыы карикатуралара, кірдііх
шаржтара, плакат ойуулара
респ ублика хаґыаттарыгар бэ
чээттэнээччилэр. Ону илэ кірін
итэ±эйиІ.
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