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Уол дохсун саастарым уохтардаах таптала,
Үс көмүс чыычааҕым күн күбэй ийэтэ,
Учуутал доҕорбор, Янабар, аныыбын
Өр кэмнээх үлэбит туһунан айыыбын.

Маҥнайгы чааһа
“С чего начинается Родина?”
Ырыаттан
1
Английскай уруога этэ.
Дуоскаҕа Маахыс ыҥырыллыбыта. Намыһах паарта аннынан ыраах
тыылыы тэппит атаҕын тиэтэйбэккэ, бытааннык хомунан, сохсоччу үүммүт
уһун баттаҕын хаҥас илиитинэн сүүһүгэр таҥнары имэринэ-имэринэ, аадьуо
дуоскаҕа
тиийбитэ.
Людмила
Сергеевна
тылыбыратар
боппуруостарыгар дөрүн-дөрүн биирдии-иккилии тылы кыбыта турбута.
Маахыс (дьиҥнээҕэ Мохначевскай Коля, биһиги кылгатан уонна кыратык
уларытан инньэ диэн ааттыыбыт) — кылаас саамай күүстээх уола. Күүстээх
буолан эбитэ дуу, бытааннык өйдүүр. Саҥарарынааҕар түргэнник илиитэ
барар. Биһигини кыһыйдаҕына, мөккүспэккэ ыбылы тутар. Маахыс
бытааннык да өйдөөтөр, киитэрэй. Ханнык баҕарар уруокка ылбат-биэрбэт
икки ардынан эппиэттиир үгэстээх: эмиэ да билбэт, эмиэ да билэр. Учуутал
муҥнанан-муҥнанан баран тулуйбакка “үһү” туруорар уонна олордон
кэбиһэр. Маахыска ол эрэ наада. Билигин туораттан көрдөххө, Маахыс
ыйыта, Людмила Сергеевна эппиэттии турарыгар майгынныыр. Учуутала
ордук илистэр быһыылаах. Маахыс эппиэттиир кэмигэр кылаас
талбытынан дьарыктанар: ким уруһуйдуур, ким суруйар, ким кэпсэтэр.
Омук тылын уруогун мин сөбүлүүбүн. Көҥүллүк, талбыппытынан
олорорбут иһин буолбатах. Билиҥҥи сайдыылаах кэмҥэ культурнай киһи
биир омук тылын билиэхтээх диэн мин бигэ санаалаахпын. Английскай тыл
аан дойдуга саамай тарҕаммыт тыл. Ол иһин. Төһө да испэр инньэ дии

Далан- Яковлев В.С. Дьикти саас.
http://vk.com/sakhabooks

3

санаатарбын, манна “үстэн” ордугу ылбаппын. Чэ, туох буолуой, омук
тылыгар үөрэнэ барар биллибэт. Сыаната диэн, кылаабынайа — билиитэ.
Мин уруокка саҥата суох, кистээн, Людмила Сергеевнаны одуулаһа
олоруохпун баҕарабын.
Английскай тыл биһиги оскуолабытыгар быйыл сана киирбитэ,
учуутала быйыл саҥа кэлбитэ. Людмила Сергеевна нуучча икки саха икки
ардынан хааннааҕа, сахалыы олуттаҕастык саҥарара. Муус маҥан сирэйин
ыас хара баттах хаймыылаан өссө маҥхатара. Кип-киэҥ, харалаабыт
моонньоҕон курдук хараҕар киһи бу диэн сатаан эппэт туох эрэ тюрдуу
баара. Кырыылаах көнө мунна, тэтэркэй чараас уоһа, күөкэйбит уһун
моонньо, таҥаһа- саба — барыта “Мода” эбэтэр “Экран” сурунаалларга
элбэхтик бэчээттэнэр дьахталлар мэтириэттэрин санатара. Тиэтэйэн
буолбакка, бэйэтэ түргэн саҥалааҕа, нарын имигэс хамсаныылааҕа. Олус
эдэр, олус үчүгэй этэ.
Нууччалыы “зарница”, сахалыы “саһарҕа” диэн тыллар бэйэлэрэ
музыка буолан иһиллэллэр диэн мин ханна эрэ аахпыттаахпын.
Английскай тыл, Людмила Сергеевна саҥардаҕына, эмиэ дьикти кэрэ
дорҕоонноноро, киниэхэ туттарыгар-хаптарыгар олус барара. Тыл
музыката диэн ити буоллаҕа. Биһиги дэриэбинэбитигэр сааһыгар
иһиллибэтэх омугун тылыныын, муодунай тас көрүҥүнүүн Людмила
Сергеевна хотугу тымныы дойду биир күрүс олоҕор алҕас көтөн кэлбит
соҕуруу дойду көтөрүгэр майгынныыра.
Биһиги кылааһы саҥа учуутал аҥардас тас да көрүҥэ сэргэхсиппитэ.
Людмила Сергеевна кэлэрин кытта кыргыттарбыт тута кинини
үтүктүбүтүнэн барбыттара. Оннооҕор биһиги саамай кыраһыабай кыыспыт
Инга Стручкова олордоҕуна олоппоско тиийэр уһун суһуоҕун сарбыттара
охсубута, плиз, тэнк йуу диэн тылламмыта. Биһиги, уолаттар, үгэспитинэн
Людмила Сергеевнаҕа хос аат биэрбиппит, “Актриса” диэн. Уолаттардыын,
кыргыттардыын бары да кинини сөбүлүүр быһыылаахпыт, биллибэтинэн
уруокка одуулаһарбыт. Мин кыргыттары билбэтим, оттон уолаттар ол
туһунан кимиэхэ да билиниэ суох этибит. Сөбүлүүрбүтүн төттөрүтүн
мөккүһэн, тыл быраҕан кыыһырдан биллэрэрбит. (Актриса кыыһырдаҕына
өссө тупсара.) Ону кини букатын да сэрэйбэт этэ, уолаттарга “үстэн” ордугу
туруорбата, сотору-сотору завучка үҥсэ сүүрэрэ.
Людмила Сергеевна саҥата түргэтээн, куолаһа улаатан барда.
Маахыс баттаҕын тарбанар, тэпсэҥниир.
Людмила Сергеевна эдэр даҕаны, сааһа хаһа буолуой? Үрдүк үөрэҕи
хастарыгар бүтэрэллэрий? Сүүрбэ үскэ дуу, түөркэ дуу? Баҕар, сүүрбэ
иккитэ буолуо? Мин суоттуу охсобун: уон аҕыска вузка киирдин, биэс сыл
үөрэнэн сүүрбэ үһүгэр бүтэрэр дии. “Дьуккаахпар” Аргылов Мишаҕа
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эргиллэбин. Мишаҕа английскай букатын да наадата суох, ханнык эрэ
ыраах олорор англичаннар тыллара. Миша, куолутунан, түннүк нөҥүө
хаардаах уулуссаны одуулуу олорон, тугу эрэ саныыр. Баҕар, тугу да
санаабата буолуо. Тоҥолохпунан имнэнэбин. Киһим саҥа уһуктубуттуу
туттан: “Тугуй?” — диир. “Людмила Сергеевна сааһа хаһа буолуой?” Миша
мин диэки быһаарыыта суох көрдө: “Билбэтим, бэйэтиттэн ыйыт ээ”. Мин
өс киирбэх, кырдьык, ыйытан көрдөххө дии санаатым. Олуона буолара
дуу? Ол эрээри английскайдыы ыйытары, кэпсэтэри кини олус сөбүлээччи
ээ.
Маахыска көмө улахан бастаах, улахан харахтаах, иинэҕэс уолчаан
Халдеев Ваня ыҥырылынна. Тахсан буруйдаммыттыы килбиктик
мичээрдээтэ, кини кылаас иннигэр таҕыстаҕына, куруутун бэйэтин
буруйдаммыттыы туттааччы. Төбөтүн төҥкөттө, эмиэ билбэтэ. Бэҕэһээ
Халдеевтар аҕалара арыгылаабыта — уруок ааҕыахтааҕар буолуох, Ваня
утуйбута да саарбах. Людмила Сергеевна Ваняттан дьиэтигэр уруогун тоҕо
аахпатаҕын ыйытар. Ваня туох диэн эппиэттиэй? Аҕам арыгылаан
аахпатаҕым диэ дуо? Куруутун этиллэр “бэйэм” диэн эппиэти истэн,
Людмила Сергеевна өссө кыйаханна. Ваняны мөҥөн баран “иккини” да
туруордаҕына көҥүлэ. Оттон үөрэх түмүктэнэрэ, сыллааҕы сыана турара
чугаһаата. Сыаналар ыйааһыннанан тураллар. Ваня биһиги кылааспытыгар
саамай “кутталлаах үөрэнээччи”, “иккилэнэн” бардаҕына иэдэйэр. Хайдах
гынан быыһыахха? Герундий ыарахан буолбатах, мин илиибин уунабын.
Хата ону учуутал көрбөт. Онтон бэйэм да соһуйуох:
—
Мэй ай ааск йуу о квэтчн,1 Людмила Сергеевна? — диэбиппин
кулгааҕым эрэ истэн хаалла.
—
Үes, уоu may, — Актриса Ваняттан миэхэ эргичис гынна, — what do
you want to ask about?2i
—
һау оулд йуу?1
Кылаас сэргии түһэр, кэпсэтии уурайар. Суруйан иһэр уруучукалар
тохтууллар, умса түспүт төбөлөр көнөллөр. Бары Людмила Сергеевнаны
көрөллөр. Людмила Сергеевна сыыйа кытарар. Суох, тэтэрэр, кытарар
диэҕи ити тыл олус салаҥ. Аан бастаан имнэриттэн саҕалаан иэдэстэрэ
тэтэрэллэр, онтон кулгаахтара, хомурҕаннара. Чап- чараас үрүҥ тирии тугу
кистиэй? Туохтан кыбыстар? Онтон чахчы сөбүлээбэтэх куолаһынан, бу
сырыыга английскайын умнан нууччалыы: “Уруокка сыһыана суоҕу
ыйытымаҥ”, — диэтэ.
11
2

1

Эйиэхэ боппуруос бириэххэ сөп дуо?
Баһаалыста. Туох туһунан ыйытаары гынаҕын?
Эн сааһыҥ хаһый?
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—
Тоҕо сыһыана суох? Эн английскайдыы ыйытар буолуҥ диэбитиҥ
дии, — муннуктан, олорон эрэн Ленька Мордосов тыл бырахта.
—
Мин уруокка солуута суоҕу саҥарыҥ диэбэтэҕим, уруокка
сыһыаннааҕы ыйытыҥ ээ, — Людмила Сергеевна кыыһырда. Кини өссө
киэркэйдэ, кылаас сэргэхсийдэ. “Солуута суох!” — ким эрэ тэптэрэрдии
сипсийдэ, кыргыттар Ленька диэки көрөн баран күлүстүлэр. Ленька
бэйэмсэх, кыра да тэппини көрбөт маҥан уол, кыргыттар күлсүүлэрин
тулуйбата, кытар гына түстэ.
—
Оччоҕо тугу да ыйытыа суохпут дии? — кини куолаһыгар хайы-сах
бөппүрүөктэһии иһилиннэ.
—
Ленька, Гассан, уруогу мэһэйдээмэҥ, — комсорг Лана буойсан көрдө.
Уруок мэһэйдэниитигэр дьыала тиийдэҕинэ, маҥнай миигиттэн
ыйыталлара чуолкай.
—
Ким да уруогу мэһэйдээбэт, эн мэнээк... — диэн истэхпинэ, Людмила
Сергеевна ситэ саҥарпата даҕаны:
—
Попов, уруогу мэһэйдиигин, кылаастан таҕыс! — диэтэ, өссө
эбиитин: — Учительскайга баран миигин кылаастан үүрдүлэр диэн
дакылааттаа.
Тахсымаары торгуйдаһан көрүөхпүн, бэйэни дьоһуннаахтык туттар
санаа кыайда. Эр киһи түһэрсэ сатыыра куһаҕан. Өссө Айта көрөн
олордоҕуна. Үүрүллэн буолбакка бэйэм баҕабынан тахсардыы,
хотуулаахтык туттан кылаастан тахсабын. Ленька эбитэ буоллар,
кыһамматын көрдөрөн, тахсан иһэн араастык туттан оҕолору күллэртиэ
этэ. Ол хам-түм буолааччы. Кини төһө да мөккүстэр, хайдах эрэ быыс-арыт
буолан үүрүллүбэт.
Кылаас аанын хайа быраҕан тахсыаҕы баҕа улахан. Ол баҕаны испэр
хам баттыыбын: ааны кичэйэн тыаһа суох сабабын. Мин бастакы санаам
атаҕастанным диэн сэниэтэ суох абарыы. Бэйэбин буруйдаахха
холуйбаппын. Аны завучка баран миигин мөх диэн дакылааттыыбын дии.
Дьиэбэр баран хаалымынабын... Кумааҕыбын ылбатахпын. Баран да диэн.
Кылааспыт салайааччыта Анна Ивановна туох эрэ алдьархайы оҥорбут
курдук субу киэһэ дьиэбэр тиийбэтэҕинэ баһыыба ини.
Гассан диэн мин хос аатым. Дьиҥнээх аатым Кеша диэн.
Өһүргэммэппин, ол иһин Кеша дииллэринээҕэр үгүстүк Гассан диэн
ыҥыраллар.
Бу сайын оройуон ыһыаҕар киэһэ ат сүүрүүтүн көрө балтыбыныын,
Манялыын, баран истэхпитинэ уулуссаҕа биэс холуочук уол көрсө
түспүттэрэ. Кинилэр үкчү киинэ экраныттан ыстанан тахсыбыт курдуктара:
илиилэрэ сиэптэригэр, тимэхтэрэ нэлэккэй, тиистэригэр бөппүрүөскэ.
Быыкайкаан куондардаах хортуустан көҕүлэ быга сылдьар уол миэхэ
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соруйан кэтиллэн көрбүтүн аһаран биэрбитим. Онтон ааһа көтөн
истэхпитинэ:
—
Үчүгэй да кыыс! Барахсаны... — уонна быдьардык саҥарбыта.
Атыттара,
киһилэрэ
туох
эрэ
көрдөөҕү
эппитинии,
күлсэн
саһыгыраспыттара. Маня, хаһан да дьонтон оннук тыллары истибэтэх киһи,
өйдөөбөтөҕө. Оттон мин, туох эрэ куһаҕанынан саба ыстарбыттыы, ити
сидьиҥ тыллартан сирэйим итий гыммыта, көҕүллээх уолга эргиллибиппин
билбэккэ да хаалбытым.
—
Сибиинньэ!
Маня миигин сиэхпиттэн тардыалаабыта. Уолаттар көҥүл этэн
кэбиһиэхпит диэн сэнии санаабыттара чахчы, соһуйан эрэ хааллылар,
харахтарын тиэрэ көрдүлэр: соҕотоҕун биэс уолга мордьооттуур!
Чугаһынан ким да суоҕа. Холуочук уолаттар, охсуһууну көрдөөн
харчыларыгар да булбакка сылдьар дьон, эмискэ охсуһар дьол бэйэтинэн
тиийэн кэлбитин маҥнай итэҕэйбэтэхтэрэ. Онтон ол “дьолу”мүччү
туппакка, үчүгэйдик мииннээн, астына туһанарга санаммыттара:
дуоһуйууну уһатан күлүү-элэк оҥосто түһүөххэ.
—
Сибиинньэ даа? Ханна баарый? — көҕүллээх доҕотторугар
хараҕынан имнэнэр.
Ол эрээри доҕотторо тиэтэйбиттэрэ:
—
Биһигини үөҕэр дуу?
—
Тоҕо көрөн тураҕын?
Мин маҥнайгы уолу, көҕүллээҕи, түҥнэри тэбэн түһэрбитим. Иккис
уолу өттүктээн тас уорҕатынан ыыппытым. Ол эрээри хаалбыт үс уол миэхэ
саба түспүттэрэ, оҕустарар да, тэптэрэр да бокуой биэрбэтэхтэрэ. Бары
олус баҕаран миигин кырбыы сатыыллара. Интэриэһинэйэ диэн ол миигин
абыраабыта: бэйэ-бэйэлэрин мэһэйдэһэ сылдьаллара. Маня хаһыы-ыһыы
бөҕөнү түһэрбитэ. Оччолоох буолбат буолуо дуо, убайын өлөттөрөн эрэр
киһи?
Ыраахтан милиция свистога иһиллибитэ, уолаттар куоппуттара.
Сотору бэйэм уолаттарым Маахыстаах Степа кэлбиттэрэ. Степа
Чаҕылыыһап айаҕынан үкчү милиция свистогун курдук иһиирэрэ, ону
уолаттар, кырдьык, милиция буоллаҕа дии санаан куоппуттар.
—
Хайа, биһиги Кешабыт эбит дуу? Маня, хайдах буоллугут? — диэн
ытыы турар Маняттан Степа ыйыппыта, онтон туох буолбутун истэн баран:
— Соҕотоҕун биэс уолга киирэн биэрэр диэн! Эх, Гассан! Гассан! —
диэбитэ. Ол аата хайа олохтоохторун курдук куттаҕаһа, толлугаһа суох,
хорсун, баттабылы-атаҕастабылы тулуйбат, кырдьык иһин охсуһааччы
диэн. Хос аат иҥнэҕэ ол.
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Бэйэбин да сиэртибэлэнэммин Ваняны быыһаабатым быһыылаах.
Кыыһырбыт Актриса “иккини” туруордаҕа. Халдеев балаһыанньатын билэр
эрээрилэр, оҕолор тоҕо тугу да санарбатылар? Били айдаарса түһэр
бэйэлэрэ тоҕо миигин көмүскэспэтилэр?
Мин урукку сылларынан охсон, кылааһым оҕолоругар кыыһырабын,
ол гынан баран оҕолоргуттан начааскыга да туорууруҥ үчүгэйэ суох.
Кыра эрдэхпиттэн бииргэ үөрэммит кылааһым оҕолоро. Үөрэннэхпит аан
бастакы переменатыгар ытыы-ытыы охсуһан сотуспут Мордьой,
улааппытын кэннэ Морда, Мордосов Ленька. Сэрэхтээх, куттамсах, “куобах
харах” Ваня Халдеев. Биһиги оскуолабытыгар маҥнай кэллэҕин утаата
кини абырахтаах ыстаанын сиэбин толору биинтэлээх, гаайкалаах буолара,
онтуката аллара баттаан ыстаана такымар олорор этэ. Кылгас баттахтаах,
уһун атахтаах, куруутун иэс баайсан сүүрэр-көтөр Люся. Үөрэниэхтэриттэн
арахсыспат үс дьүөгэлии Лана, Улахан Света, Лена. Маҥнайгы кылаастан
бииргэ үөрэнэр, сайын аайы окко бииргэ үлэлиир мин саамай истиҥ
доҕорум үөрүнньэҥ, уолҕамдьы Саша, Саша Мандаарап.
Хотуулаахтык тутта сатыырым ким да көрбөтүгэр өр буолбат, мэлийэр.
Мин ыстааным сиэбигэр илиибин уктан баран, кураанах көрүдүөргэ
ыйаммыт хартыыналары бу эрэ көрбүттүү одуулаһабын. Атыны тугу
гыныамый? Кылаастартан оҕолор айдааннара быһаарыыта суох
дыыгынаан иһиллэр.
Бу сэриилэһэр Вьетнамҥа анаммыт монтаж. Ракета таһыгар
каскалаах вьетнамецтар... Ытыы турар кыра оҕолоох дьахтар... Саха
курдуктар... Бу автоматтаах, тыыга киирээри турар кыыс үнүр Арыылаах
оскуолатын концерыгар конферансьелаабыт кыыска олус маарынныыр.
Быйыл биһиги кылаас оҕолоро эмискэ уһаабыттар, саҥалара
аҕыйаабыт, оттомноммуттар. Степаттан ураты ким да урукку курдук тылга
тииспэт, туттунар буолбуттар. Таах-сибиэ ыйытан, айахха киирбиччэ. Эр
киһи солуута суох тыллаһара куһаҕан. Айта туох эрэ дии санаата?
Кыбыстабын, бэйэбиттэн кыһыйабын.
Мин истиэнэни кэрийэн иһэбин.
Бу биһиги бастыҥ үөрэнээччилэрбит. Үксэ кыра кылаастар.
Биһигиттэн Ланалаах Толяны олордубуттар.
Үөһэ
улахан
хара
буукубаларынан
“Биһиги
маҥнайгы
комсомолецтарбыт” диэн суруллубут. Анныгар портреттар. Хаартыскаттан
олус үчүгэйдик улаатыннаран уруһуйдаабыттар. Суруга үчүгэйин, адьас
бэчээтинэй. Нэһи- лиэккэ комсомольскай тэрилтэ 1920 сыллаахха
үөскээбит эбит. Гражданскай сэрии саҕана. Маҥнайгы комсомолецтар
сэттиэлэр. Аҕыйах да эбиттэр. Билигин биһиги оскуолабытыгар 50
комсомолец баар. Сэттэ маҥнайгы комсомолецтар. Кинилэр бу
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олороллор... Саҥа көрөн эрэрдии мин хас биирдиилэрин олус сыныйан
көрөбүн. Кинилэр бу олороллор саҥа олоҕу, бу биһиги олорор олохпутун
эттэринэн-хааннарынан туруулаһан түстээбит дьон! Түөртэрэ сэрии уотугар
охтубут, гражданскай уонна Аҕа дойду сэриитин хонууларыгар...
Маҥнайгы комсомолецтар! Кинилэр иннилэригэр мин уһуннук турабын.
Төбөбөр биллибэтинэн хоһоон тыллара киирэллэр:
Будулҕан тумаҥҥа, чыгдааннаах дьыбарга
Буорахпыт буруота бурҕаҥнаан оргуйар;
Түүннэри-күннэри түрбүөтээн ытарга
Түннүктүүн-үөлэстиин барыта доргуйар...
Бэһиэлэй да кэм эбит. Арыый урут дуу, арыый хойут дуу төрөөбүт
эбитэ буоллар: сэрии эбэтэр космос. Оттон билигин ханнык геройдуу
быһыыны киһи оҥоруой? Холобур, биһиэхэ манна? Арай мөҥүллүөххэ эрэ
сөп. Суох, мин бу дойдуга хаалыам суоҕа. Барыам били урукку учууталым
Алевтина Львовна этэр “тигинэс куораттардаах”, “аалыҥнас үгүс дьонноох
вокзаллардаах” соҕурууҥу итии дойдуларга.
Улам-улам мин билиҥҥи бөрүкүтэ суох балаһыанньам ханна эрэ
ыраатта уонна, суолтатын сүтэрэн, дуона суох буолла, — мин дьиибэтик
уоскуйдум.
2
Үгэс күүстээх: кыра-кыратык сыҕарыйан атахтарым миигин бэйэм
билбэппинэн учительскай аанын таһыгар аҕалбыттар. Учительскай аана
сэгэччи аһыллан турар. Иһирдьэ дьон кэпсэтэр саҥата иһиллэр. Кимнээх
кэпсэтэллэрин эндэппэккэ биллим уонна киириэхпин туттуннум. Иһиллэриһиллибэт, дьахтар саҥатыныы синньигэс куолас биһиги быһаччы ДымДым диэн ааттыыр завучпут Дмитрий Дмитриевич киэнэ. Кини антах,
түгэххэ бэйэтин кириэһилэтигэр олорон эрэн кэпсэтэр быһыылаах. Оттон
бэтэрээҥи кыыкынас, колхоз председателин Попов саҥата. Кинини дьон
истибэтигэр “Тойон Боппуок” диэн хос ааттыыллар да, киниэхэ ханнык да
тойон көрүҥэ суох. Попов — хатыҥырын, кыратын ордугар токур киһи.
Мин кыра эрдэхпиттэн биир тааҕы буолбут полевой суумкалаах, куруутун
тиэтэйэ-саарайа, дьаһайса сылдьар киһини өйдүүбүн. Кини бытыга суох
чараас уоһугар тоҕото биллибэт сонньуйуу саспыт. Ол гынан тугу бары- тын
чинчийэрдии одуулуур кыараҕас, болҕомтолоох харахтарыгар тиийиммэттүгэммэт колхоз хаһаайыстыбатын күннээҕи кыһалҕатыттан ураты ханнык
даҕаны күлүөххэ айылаах суоҕа. Дьон кинини, өһүргэнэрин үрдүнэн, тоҕо
Тойон Боппуок диэн хос ааттаабыттарын мин өйдөөбөппүн.
Председателин иһин дуо?
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Дым-Дым кыйахаммыт саҥата умайыктанна:
—
Туох авралай?! Хас күһүн, хас саас аайы! Эһиэхэ былааннаан
үлэлээһин диэн суох дуу, тугуй? Барыта субуотунньук да баскыһыанньык
буолан түһэҥҥит. Ама, босхо үлэҕэ үөрэммит дьоҥҥут.
Онуоха председатель намыыннык кыыкынаата:
—
Эн коммунистическай субуотунньугу утараары гынаҕын дуо?
—
Мин утарбаппын, баайсыма. Хата, бэйэҥ коммунистическай
субуотунньук ис хоһоонун үчүгэйдик өйдөөбөт эбиккин. Советскай
сокуонунан олохтонуллубут сынньалан күҥҥэ нэһилиэгиҥ дьонун үстүү ый
устата өрөппөккүн. Бу диэн туох аатай? Ону коммунистическай
субуотунньук диэххэ сөп дуо?
—
Үлэһит илии тиийбэт. Үөрэхтээх киһи ону өйдүөх тустааххын. Киһини
маһынан эрэ оҥорорбут хаалла. Оскуоланы бүтэрбит оҕолоргутун колхозка
таһаарбакка, үөрэххэ ыыта олороҕут дии.
—
Баран да диэн. Хас оҕо барда?
—
Колхозтан хас оҕону ыыппыккын бэйэҥ да билэн олордоҕуҥ.
—
Бардыннар, биһиги да, эһиги да күүспүтүнэн тутар бырааппыт суох.
Таак, уонна күннээҕинэн олорбокко инникини көрүөххэ.
—
Эн барытын утаран, соруйан төттөрүтүн оҥорон тахсаҕын.
—
Төттөрүтэ диэн итиннэ туох баарый? Уус Миитэрэй уола
механизация оскуолатыгар барбыта, кэлэн аҕатын солбуйуо. Таак,
Сэмэнчик уол тыа хаһаайыстыбатын институтугар барбыта, таак. Ханна
барыай, кэлэн вете- ринар буолуо. Таак, эн кыыһын барбыта. Кэлэринкэлбэтин бэйэҥ билэҕин...
Попов ситэ истибэккэ тугу эрэ кыыкынаата.
Дым-Дым остуолун тааһын тоҥсуйан тобугуратта.
—
Суох, кэбис, эн биһиги урут да өйдөспөт этибит, эгэ билигин кэлэн
өйдөһүөхпүт дуо? Уурайыах!
—
Председатель турда быһыылаах, олоппос тыаһаата.
—
Дмитрий Дмитриевич, өскөтүн колхозтаахтар баскыһыанньаҕа
өрөөбөт буоллахтарына, тоҕо учууталлар өрүү сытыахтаахтарый? Үөрэхтээх
үтүө дьон бэйэлэрэ да, колхоз ыарахан балаһыанньатын өйдөөн,
көмөлөһүөх тустаахтар.
Дым-Дым тугу эрэ хардарда да, председатель саҥарарын
тохтоппото. Кини ааҥҥа чугаһаата.
—
Бары тустаах үлэлээхпит. Ол эрээри, баскыһыанньыкка тахсыахпыт.
Учууталлар, оскуола эмиэ тахсыахтаах. Бачча былдьаһыктаах кэмҥэ хайдах
быар куустан олоруоххутуй? Сайын сөбүн сынньаныаххыт дии.
Дым-Дым куолаһын үрдэттэ:
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—
Хайдах эн биригээдэҕэр кэлбит курдук дьаһайан бараҕын!
“Тахсыахтаахтар!”, “Үлэлиэхтээхтэр!” Манна оскуола ээ.
—
Оскуолатын бэйэм да билэбин. Куруутун итинник утарсар
буоллаххына, көрөн истэххэ сатаныыһы.
—
Сааныма! Киһи киһини саанар уонна куһаҕаҥҥа тэбэр кэмэ ааспыта.
—
Итинэн тугу этээри гынаҕын?
—
Бэйэҥ да билэриҥ буолуо.
—
Эн улаханнык сыыһаары гыммыккын, Дмитрий Дмитриевич.
Эрдэтинэ көннөрүннэххинэ дьыалаҕа да, бэйэҕэр да туһалаах буолсу.
Председатель Попов учительскайтан таҕыста. Мин манна эрэ кини
солбуйааччытыныын иккиэлэрин биллим. Директорга киирэн иһэн
солбуйааччы, быйыл саҥа кэлбит уол, киксиилээҕин көрбүттүү, миэхэҕэ
дьээбэлээхтик хараҕынан имнэннэ уонна мичээрдээтэ.
Учительскай оскуола муннугар саамай түгэх хоско баар.
Балтыһахтыы тардыллыбыт киэҥ нэлэмэн остуол баһыгар эргэрбит
кириэһилэҕэ Дым-Дым сонун бүрүнэн баран соҕотоҕун олороро. Кини
кыра, мөлтөх дьахтар курдук ыаспай киһи этэ. Биһиги кыра эрдэхпититтэн,
өссө ол быдан инниттэн завучтуур. Дьоммут этэллэринэн, үчүгэй үлэһит,
оскуоланы кини тутан олорор үһү.
Дым-Дым уҥа илиитигэр харандаастаах, хаҥаһыгар эрэсиинкэлээх,
улахан маҥан лиискэ тугу эрэ суруйа- суруйа сотор, үрэр.
Дорооболоспуппар, төбөтүн көтөҕөн миигин көрөн баран, кэҕис гынна
уонна суруйбутун кубулуппата. Кэпсэтэ оҕустар. Уон сыллаах опыттан
билэбин перемена буруйдаммыт киһиэхэ туох куһаҕаннааҕын: Актриса
үҥсүбүтүнэн киириэхтээх, оччоҕо учууталлар бары мин үрдүбэр түһүөхтэрэ.
“Дьэ, бачча улахан буолан баран...”, “Выпускниктарбыт ааттаахтар!”,
“Дорооболоспоттор!”, “Мин уруокпар эмиэ...” Бары айыым-харам, ону
ааһан, кылаас айыыта-харата барыта ахтыллыахтаах. Тэпсэҥниибин,
кэтэһэбин. Буруйданар куһаҕанын! Кэмниэ-кэнэҕэс Дым-Дым дьэ
расписаниетын оҥорон бүттэ, төбөтүн өндөттө, ачыкытын уһулла.
—
Кеша, тоҕо киирдиҥ? — диэн күннээҕи куруутун саҥарар намыын
куолаһынан ыйытта. Председатели кытта кэпсэтииттэн бөрүкү кыһаллыбыт
быһыыта биллибэт. Улахан дьону ити иһин мин мэлдьитин бэркиһиибин.
Өссө сороҕор адьас өстөөх дьон киһи истэригэр үчүгэй баҕайытык
кэпсэтэн, быраһаайдаһан арахсааччылар.
—
Акт... ээ Людмила Сергеевна үүрэн кэбистэ.
Мин хайа кыалларынан дьыала түргэнник быһаарыллыан баҕаран,
тиэтэйэ-саарайа барытын кэпсээн биэрдим. Дым-Дым, харандааһынан
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остуолун тааһын тоһурҕата-тоһурҕата, миигин болҕомтолоохтук одуулаһан
олордо. Онтон бүппүппэр:
—
Так, так! — диэтэ, остуолун календарыгар тугу эрэ бэлиэтээтэ. Ону
тоҕо эрэ миигин бэлиэтээбэтэҕэ буолуо дии санаатым.
—
Таак, эн бэйэҕин ити түбэлтэҕэ буруйдааҕынан ааҕынаҕын дуо?
Эгилдьитэр-бугулдьутар куһаҕан, мин туруору:
—
Суох, — диибин.
Дым-Дым эмиэ остуолу тоһурҕатта.
—
Кеша, эн бэйэҕин буруйа суоҕунан ааҕынаҕын, так, так, — кини тугу
эрэ толкуйдуурдуу тохтуу түстэ уонна мичээрдээтэ. — Ол эрээри
сыыспыккын. Дьахтар киһиттэн сааһы ыйытыы этика быһыытынан
сатаммат. Өссө уруокка. Нетактично! Итини оскуоланы бүтэрээри сылдьар
эдэр киһи билиэхтээх. — Онтон эр дьоннор икки ардыларынааҕы
итэҕэйсиилээх
туонунан
Дым-Дым
миэхэҕэ
салгыы
кэпсээтэ:
формальнайдык, ол аата түбэлтэ тас эрэ өттүн ылан көрдөххө, мин
ыйытыым сөбүн, бобуллубатын иһин, ити курдук ыйытар олуонатын,
тактичнайа суоҕун быһаарда. Олоххо официальнайдык бобуллубат гынан
баран сэрэйиллэр, дьон оҥорбот түбэлтэлэрэ үгүстэр. Холобур, ыалга
бырааһынньыкка ыҥырыыта суох киирбэккин. Формально ким да боппот,
биһиэхэ сылдьымаҥ диэбэт да, дьон ыҥырыыта суох сылдьыбаттар. Атын
түбэлтэлэр: дьахтарга олоҕу туран биэрии, ааны аһыы уонна бастатыы,
сонун ылан кэтэрдии — барыта быраабыла буолан ыйамматахтарын да
иһин, хас биирдии культурнай киһи билиэхтээх да, толоруохтаах да
суоллара. Мин ыйытыым эмиэ ити суруллубатах сокуоннарга сыһыаннаах,
баҕардаҕына, Людмила Сергеевнаны өһүргэппит да буоллаҕына көҥүлэ
буолан таҕыста.
Дым-Дым мин букатын көһүппэтэх өттүбүттэн этэн таһаарда. Дьахтар
киһи сааһын ыйытар сатамматын мин бу иһиттим. Улахан кистэл да баар
буолуо дии санаабат этим. Бииргэ үөрэнэр кыргыттарбыт да кистииллэрин
өйдөөбөппүн, дьонум да инньэ дэһэллэрин истибэтэҕим... Учуутал
өһүргэнэр, көннөрү дьон курдук эмиэ өһүргэнэр киһи, өссө эбиитин
дьахтар... Тустууга букатын билбэт албаспар түбэспиттии, төбөм иэритиэри барда, тирэҕим түөрэҥнээтэ. Урут араас суолтата суох суол билигин
суол- таланан иһэр. Биһиги улаатан иһэрбититтэн буолуо дуо? Баспын
тарбанабын. Мин тугу да булан эппэккэ, мух-мах буолбуппуттан Дым-Дым
өссө мичээрдээтэ уонна сымнаҕастык:
—
Бачча улахан киһи, аны өйдөөн саҥарар буол. Солуута суох тылга
тииһэр куһаҕан. Оннук буолбат дуо? — диэтэ.
—
Өскөтүн маҥнайгыттан мөҥө-этэ тоһуйдар, мин хардам хайдах
буолуо эбитин билбэтим, оттон билигин төрдүттэн да түҥ-таҥ баран мунаДалан- Яковлев В.С. Дьикти саас.
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тэнэ турар киһи, сөбүлэһэрбэр эрэ тиийдим. Таак, оччоҕо бу боппуруоһу
бүтэриэххэ: поставим точку над “и”, — Дым-Дым тугу эрэ көрдүүрдүү
кумааҕытын сыымайдаата, күөх лииһи булла, — Көр эрэ, бу биир дьыала
баар. Гаражка бара сылдьыбыккыт дуо?
—
Баран, — бииртэн куоттум, өссө эмиэ туох дьыалата күөрэйэн
таҕыста дии санаан, сэрэнэн эппиэттиибин.
—
Ким?
—
Намытаарап...
—
Халдеевтыын. Хаһан?
—
Ааспыт нэдиэлэҕэ.
—
Тоҕо?
—
Хаарбах тимир көрдөһө.
—
Ол эмиэ туоххут тимирэй?
Кэпсиэххэ дуу, кэпсээмиэххэ дуу? Кимиэхэ да кэпсээбэт гына
үлэспиппит. Кэбис!
—
Металлоломҥа, — өйбөр маҥнай туох көтөн түспүтүн чап
гыннарабын.
—
Эн тугу эрэ бутуйаҕын. Пионердар металлолом хомуйуохтаахтар.
—
Биһиги шефтээх кылааспытыгар көмөлөспүппүт.
—
Оннук эбит дуу. Так, так, — Дым-Дым саарбаҕалаабыттыы саҥарда.
Кырдьыга да, дьиибэ — саамай ыһыллаҕас (учууталлар саныылларынан),
дьиссипилиинэтэ суох кылаас өссө ханнык эрэ кыра кылаас иннигэр тимир
хомуйа сүүрэр. Мин эбитим буоллар, букатын да итэҕэйиэм суох этэ.
—
Дьэ, Попов, так вот. Гараж сэбиэдиссэйэ Онтооску үҥсэр.
Сайабылыанньа суруйбут: эһиги оҕолоргут гаражка турар ГАЗ-51
массыынаттан радиаторы устан кэлбиттэр. Уорбуттар диир, бэрт түргэнник
төнүннэрэргэ этэр. Төнүннэрбэт буоллаххытына, сууттаһыам диир.
Дьэ буоллаҕа, алдьархай аргыстаах. Ыксыы түһэбин.
—
Уолаттар көҥүллэтэн ылбыттар этэ. Сэбиэдиссэйи, көҥүллэтээри,
көрдөөн баран булбатахтар. Ол массыына былырыыҥҥыттан таах турар,
туга барыта бараммыт этэ. Араамата, двигателэ эрэ баара. Радиатора
гараж муннугар быраҕыллыбыт этэ.
—
Онтооску инньэ диэбэт. Кини подотчета үһү. Көҥүллээбит ол ханнык
киһиний?
—
Парторг Арамаан: “Ылыҥ, оҕолор, ылыҥ. Раскулачивайдаммыт
массыына”, — диэбитэ.
—
Чэ, бар, өссө чуолкайдаһыахпыт. Уруок кэнниттэн оҕолор
хааллыннар, кэпсэтиэхпит.
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Мин үөрүүнэн, саҥата суох киирэн сис туттан турар директоры
иннинэн, звонок тыаһын истэ-истэбин, таһырдьаны былдьаһабын.
3
Алтыс уруок бүтэрин кытта, учуутал да тахса илигинэ, күрүөхтэрэ
диэтэҕэ буолуо, Анна Ивановна соҕотоҕун (дьолго, соҕотоҕун) улахан
баҕайы хаһаайыстыбаннай суумкатын туппутунан киирдэ. Кылаас “һуу”
гына өрө- тыынна. Мин чэпчии түстүм. Анна Ивановна, төһө да мөхтөр,
бэйэ киһитэ.
Биһиги кылааспытын дьиссипилиинэлээх кылаастар ахсааннарыгар
киллэрбэттэр этэ. Комсорг Ланаттан, Толяттан уонна Улахан Светаттан
уратылар бары да тус- туһунан кындыа соҕус майгылаах дьон этибит.
Уруокка иҥнибэккэ-толлубакка санаабытын, үөрбүппүтүн-хомойбуппутун
биллэрэрбитин сөбүлээччибит. Ол иһин кырдьаҕас учууталлар урукку
кылааспыт салайааччыта Алевтина Львовна көҥүл ыытан буортулаабыт
кылааһынан ааҕаллара. Кинилэр: “Распустила класс!” — дии-дии, учительскайга өрө тыыналларын чараас истиэнэ нөҥүө кэккэлэһэ олорор остуорас
Өрүүһэ кыыһа, биһиги Веркабыт, үгүстүк истэрэ. Ол ыһыллыбыт кылааһы
бөлүөҕэргэ сүрэхтээх кырдьаҕас учууталы Анна Ивановнаны анаабыттара.
Кини билигин иккис сылын кылаас салайааччытынан үлэлиир. Ити кэм
устатыгар биһиги бэйэ-бэйэбитин билистибит. Кырдьыгын эттэххэ, биһиги
кини быһыытын-майгытын биэс тарбах курдук биллибит, оттон кини
биһигини өйдөөбөтө күн-түүн улаатан иһэр. Ол да буоллар, мин санаабар,
биһиги бэркэ тапсан олорорго дылыбыт.
Анна Ивановна кырдьа барбыт, чарчастыбыт борон сирэйдээх,
куурбут-хаппыт дьахтар. Кини барыта — сирэйэ-хараҕа, туттунуутахаптыныыта Людмила Сергеевнаҕа утары, киһи болҕомтотун тарпат,
күннээҕи олох курдук салгымтыалаах этэ. Кини мөссүөнэ миэхэ өлөрдүү
салгыппыт тригонометрия функцияларын эбэтэр Брадис таблицаларын
санатара. Бэйэтэ да математиканы үөрэтэрэ. Кини кэргэнэ суоҕа, оҕото
суоҕа. Тахсар күнэ оскуола, биһиги, оҕолор, этибит. Баҕар, ол иһин эбитэ
буолуо, биһигини бэйэтэ туһунаннык таптыыра: саамай абааһы көрөр,
куттанар дьыалата — кыыска уол чугаһааһына. Эдэр эрдэҕинэ биир эмэ
киһини таптыы сылдьыбыта буолуо дуо дии саныыбын. Эбэтэр куруутун
математика формулатын быыһыгар олорбута буолуо дуу?
Анна Ивановна бүгүн кыыһырбыт, силбиэтэммит. Биһиги отой
ымыттыбаппыт. Бу икки сыл устатыгар кини кыыһырарын үгүстүк көрөн
кэллибит. Анна Ивановна суумкатын тыастаахтык остуолга бырахта уонна
сурунаалы ылан арыйталаабытынан барда. Ол кэнниттэн туох
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буолуохтааҕын биһиги эмиэ нойосуус билэбит: кэнники нэдиэлэ устатыгар
куһаҕаны ылбыт оҕолору мөҥүөхтээҕэ. Мөҥүллэр оҕолор кимнээхтэрэ
эмиэ биллэр.
—
Эһиги быйыл оскуоланы бүтэрээри сылдьаҕыт, — куруутун этэр
тылларынан Анна Ивановна кылаас чааһын саҕалаата. — Оттон
үөрэххитигэр букатын кыһаммаккыт. Үөрэхпит билиитэ тупсарын оннугар
аллара түстэ. Аргылов (мин дьукааҕым таһырдьаны одуулуурун
кубулуппакка олорор), Мордосов (хамсыы түстэ, тугу эрэ утараары гынан
баран тохтоото), Стручкова (уоһун үмүрүччү тутта), Халдеев (умса көрдө)
ааспыт нэдиэлэ устатыгар алгебраҕа, нуучча тылыгар “иккини” ылбыттар.
Бу букатын тулуйуллубат быһыы! Экзамеҥҥа бэлэмнэнэр оннугар дьэ ити
баар! Эбиитин бүгүн английскай уруогар туох буолла? Попов, тур эрэ!
Эйигин тоҕо Людмила Сергеевна үүрдэ?
—
Боппуруос ыйыппытым иһин, — мин туран аат эрэ харата
хоруйдуубун.
—
Ыйытыы иһин ким үүрэр баҕайытай? Оннук буолуон сатаммат, —
Анна Ивановна итэҕэйбэт.
—
Чахчы, боппуруос ыйыппыта, тугу да гымматаҕа,— Ленька
Мордосов көмүскэстэ.
—
Оннук, оннук этэ. Гассан буруйа суох! — онтон-мантан Мордосовы
бигэргэттилэр.
Эһээ, киһи эрэ буоллар, тиһэҕэр, син оҕолор көмүскээтилэр ээ. Мин
астына санаатым.
—
Чэ, эһиги эрэ куруутун буруйгут суох. Баҕар, Людмила Сергеевна
буруйдаах буолаарай?
Ким да саҥарбатаҕа. Онно кыһаллыбакка, Анна Ивановна салгыы
саҥара турбута:
—
Эһиги сотору аттестат ылыаххыт. Орто оскуоланы бүтэрээри сылдьан
уруоктан үүрүллэргит сааттаах дьыала! Аны маннык түбэлтэ
хатыламматаҕына сатанар. Попов, итиннэ туох этэрдээххиний?
Мин тугу этиэхпиний? Бэйэбин бэйэм кылаастан үүрүммэтэҕим.
Санныбын эрэ ыгдах гыннарабын. Анна Ивановна биир үчүгэйдээҕэ. Ол
иһин кини мөҥүүтүн, ыаспайын барытын биһиги бырастыы гынарбыт —
кини ханнык да буруйга чэпчэкитик сыһыаннаһара. Биллэн турар, кыысуол боппуруоһуттан атыҥҥа. Анна Ивановна миигин сэмэлии түһэн баран
“олор” диэбитэ.
Онтон кини бэрт уһуннук оҕолор тоҕо куһаҕаны ылбыттарын
ыйыталаспыта. Аргылов нуучча тылын букатын аахпатах буолан биэрбитэ.
Мордосов тракторист Бүөккэлээххэ олорон тахсыбыт буолуохтаах да,
инньэ диэбэтэҕэ, “өйдөөбөтөҕүм” диэбитэ. Стручкова кулуупка концерга
Далан- Яковлев В.С. Дьикти саас.
http://vk.com/sakhabooks

15

сылдьыбыта саарбаҕа суох. Инга улаатымсык соҕус, кыраһыабай буолан,
бэйэтин сыанатын билинэр кыыс. Биһиги оскуола уолаттарын хоҥуруутугар
да холообот. Араастаан, Актриса курдук буола сатыы-сатыы, кулуупка
тиэстэр. Анна Ивановна, кулуупка аҕыйахтык сылдьар буолан, ону билбэт
этэ. Кини арай Халдеев аҕата арыгылаабытын сэрэйэр быһыылааҕа, олус
олуйбакка-моһуйбакка олордон кэбиспитэ.
Анна Ивановна ыйыталаһан бүтэрин аҕай кытта кылаас аана тэлэччи
аһыллаат, директор илэ бэйэтинэн киирэн кэлбитэ. Директорбыт быйыл
эмиэ саҥа кэлбит, түөһүгэр университет бөлтөркөй значогун анньыммыт,
эдэрдиҥи да буоллар, уойан эрэр киһи этэ.
Анна Ивановна тохтуу түспүтэ, биһиги ойон туран дорооболоспуппут.
Директор тугу эрэ кылаас салайааччытыгар эппитэ, уонна олоппос ылан
учуутал остуолугар олорбута. Анна Ивановна инникитин үөрэхпитигэр
кыһанарбыт туһунан уопсай тыллары этитэлиир кэмигэр мин директор
туохха кэллэҕэй диэн саныы олорбутум. Вадим Николаевич кылааһы
эргиччи көрөр. Төһө да сыл кэриҥэ директордаатар, кини биһигини
барыбытын билэрин мин саарбахтыыбын. Директор харахтара, ортоку
эрээттэри кэрийэн иһэн, чочумча Ингаҕа тохтоотулар. Аргыловтан
халтарыйаннар, миэхэҕэ иҥнэ түстүлэр. Хара бараан молойбут сирэйигэр
туох да биллибэтэ, арай чараас уостара тугу эрэ этээри гыммыттыы түллэх
гыннылар. Директор тоҕо кэлбитин сэрэйдим.
Анна Ивановна тиэтэйэн кэнники тылларын үрүт-үөһэ этитэлээтэ.
Үөрэх туһунан боппуруос бүттэ. Аны дьиссипилиинэ туһунан кэпсэтии
саҕаланыахтаах. Бу да сырыыга Анна Ивановна олохтоммут бэрээдэктэн
туораабата.
—
Кылаас,
үөрэҕэр
куһаҕанын
таһынан,
кэнники
кэмҥэ
дьиссипилиинэтэ эмиэ мөлтөөтө, — диэн салҕаата кини.
—
Английскай тыл уруогар бүгүҥҥү түбэлтэ. Өссө биир суол күөрэйэн
таҕыста.
Кини били завучка көрбүт күөх лииспин, гараж сэбиэдиссэйин
үҥсүүтүн, өрө уунна. Онтукатын чуумпурбут кылааска доргуччу ааҕан
биэрдэ. Оҕолор ах баран олордулар.
—
Тур эрэ, Намытаарап, эн тоҕо радиаторы ыллыҥ?— диэтэ Анна
Ивановна кытаанахтык. Директор Русланы одууласта.
—
Хаарбах тимиргэ туттараары, — диир Руслан Намытаарап.
Маладьыас! Маарыын кэпсэппиппит курдук.
—
Биһиэхэ оннук сорудах суох ээ.
—
Шефтээх кылааспытыгар көмөлөһөөрү.
—
Бэйэ эрэ, аҕыйах хонуктааҕыта Мария Михайловна эйигин, мин
оҕолорбуттан хомуйбут тимирдэрин албыннаан ылар диэн, үҥсүбүтэ дии.
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Эмиэ албынныыгын, эмиэ биэрэҕин, хайдах хайдаҕый? — Анна Ивановна
өйдөөбөт, өйдөөбөтүттэн кыйаханар.
Анна Ивановна өйдөөбөтө сөп даҕаны. Оннооҕор биһиги, бииргэ
үөрэнэр дьон, Руслан Намытаарабы өйдөөбөппүт. Кини наар кыра оҕолору
кытта куодарыһар. Биһигини кытта — суох. Руслан табаарыстара —
национальнай кылаас оҕолоро. Автомат, саа сүгэ-сүгэ наар сэрии,
быллаар, эрбэһин быыһыгар, эргэ сарайга ытыалаһыы. Сороҕор уруокка
сиэбиттэн араас оонньууру: танкалары, пушкалары, саллааттары таһааран
паартатын анныгар сэриилэһиннэрэн барааччы. Биирдэ ону тутан баран,
Дым- Дым Русланы дэлби мөхпүтэ уонна инфантильнай уол диэбитэ. Саша
Мандаарап биһикки тута ол тылы энциклопедияттан көрбүппүт. Инфант
оҕо диэн, оҕо сааһа олус уһаабыт диэн. Улахан мөҥүү буолбатах эбит дии
санаабыппыт биһиги.
Бу мөҥүллэн эрэр дьыалабытыгар, хата, Руслан кылааска үгүһү
оҥорбута. Кини доҕотторун көмөлөһүннэрэн хайабытынааҕар да үгүс
массыына араас чааһын булбута.
—
Кыралары, арааһа, албынныыгын дуу? — диэбитэ киниэхэ
итэҕэйбэттик комсорг Лана эмиэ.
—
Суох, бэйэлэрэ биэрэллэр.
—
Оттон биһиэхэ биэрбэттэр дии, — Лена куолутунан Ланаҕа аллараа
сыҥаах буолбута.
—
Оттон миэхэ биэрэллэр ээ, — Руслан күлэн эрэ кэбиспитэ, —
сатыахха наада.
Кыргыттар төһө да итэҕэйбэтэхтэрин иһин, Руслан кырдьыгы эппитэ.
Ону биһиги, уолаттар, үгүстүк көрөрбүт.
Ханнык эрэ үһүс кылаас Буобуччата бэртээхэй карбюраторы тутан,
улахан булууланан, үөрэн-көтөн иһэр буолар. Иннигэр — эмискэ хантан
кэлбитэ биллибэт биһиги Русламмыт. Кини бэркэ кыһанан-мүһэнэн муус
бытархайынан футболлуу сылдьар. Муус араастаан төкүнүйэр,
ыстаҥалыыр. Буобучча атаҕын анныгар кэлбитин тэппитин бэйэтэ да
билбэккэ хаалар. Карбюратор киэр ууруллар, ирэ-хоро оонньуу саҕаланар.
Оттон Руслан хараҕа карбюратортан арахсыбат. Оонньуу бүтүүтүгэр: “Бу
тугу туттуҥ? Көрүөххэ эрэ”, — диир уонна ылан эргим-ургум тутан көрөр.
“Хантан буллуҥ?” “Онтон”, — Буобучча гараж диэки ыйар. “Тоҕо ыллыҥ?”
“Металлоломҥа. Учууталбыт аҕалыҥ диэбитэ. Биһиги биэстии килограмы
хомуйуохтаахпыт”. “Ээ, — диир Руслан карбюраторы ыараҥнатан көрөр, —
мантыкан икки да киилэни кыайбат. Маны миэхэ аҕал. Мин эйиэхэ киэһэ
сэриилэһэрбитигэр автомаппын уларсыам”. Буобучча саараҥныыр.
Командирын тылын иһиттэҕинэ эрэ, киэһэ үспүйүөннээх оонньууга кыттар.
Хайа уонна Руслан уоттаах, тыастаах автомата. “Оттон учууталбар?” “Мин
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эйиэхэ биэстээҕэр уон да киилэни булан биэриэм”. “Сөп”. Тыл тылларыгар
киирсэн, иккиэн үөрэ-көтө тус-туһунан бараллар.
Руслан кыралар командирдара, кинилэри кытта табан кэпсэтэр.
Кинини кыралар итэҕэйэллэр, оттон биһигини итэҕэйбэттэр, тугу да
дэбигис ыһыктааччылара суох. Ол иһин биһиги кыралары кытта
“эргиннэхпитинэ” үксүгэр атастаһыы тэҥ буолуохтаах диэн эргиэн сүрүн
сокуонун кэһэн, ол эбэтэр боруоста былдьаан, айдаан бөҕөнү
тардааччыбыт.
Билигин биһиги Анна Ивановна кыйахаммытыгар кыһамматахпыт.
—
Оттон шефтээх дьон иэс-күүс ылсар уонна төлөһөр буоллахпыт дии,
— Степа Чаҕылыыһап хабыгырыыр. Бары күлсэ түһэбит. Тыҥааһын
өһүллэр. Онтон-мантан тыл быраҕаллар:
—
Сэбиэдиссэйгэ да төлүөхпүт!
—
Иэс ылбыппыт!
—
Туох да туһата суох мэнээк турара.
—
Көҥүллэтэн ылбыппыт!
—
Бэйи, тохтоон, биирдии-биирдии саҥарын, — Анна Ивановна
буойда, кини бу сырыыга, директор көрөн олордоҕуна хайаатар да
чуолкайдаһар санааламмыт этэ. — Намытаарап, эн быһаар эрэ.
—
Можно мне?! — Намытаарабы быһа түһэн, Лана сүр эрчимнээхтик
чонорус гына ойон турда уонна, тохтотуохтара диэбиттии, тиэтэйэн биир
тыынынан кутта:
—
Анна Ивановна, биһиги кылаас бүтэрбитигэр үөрэммит
оскуолабытыгар тугу эрэ бэлэхтиэх буолбуппут. Сүбэлэһэн баран,
массыына бэлэхтииргэ санаммыппыт. Ол иһин массыына хомуйан
барбыппыт.
—
Массыына даа? — олус соһуйан Анна Ивановна саҥа аллайда. Бэл,
директор хамсыы түстэ, көхсүн этиттэ.
—
Да, массыына, — кэнники паартаттан олорон эрэн Толя
боччумнаахтык бигэргэттэ. Кини учууталлар истиилэригэр куруутун
боччумнааҕы саҥарара. Ол иһин Анна Ивановна, атын да учууталлар
кинини биһигиттэн арааран оттомноох киһинэн ааҕаллара, кини этэрин
кытта аахсаллара.
—
Дьиҥнээх буолбатах, — Лана Толяны эмиэ саҥардыбата.
—
Дьиҥэ суох, — диэн чап гыннарда Степа.
Оҕолор күлүстүлэр. Лана бэйэтэ да күллэ, баттаҕын кэннигэр
илгинээт, салҕаата:
—
Хаампат, үөрэтэргэ эрэ туһаныллар. Биһиги машиноведение
кабинетын тэрийэн, онно массыына бары чаастарын хомуйан, кэнники
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оҕолору үөрэтэргэ анаан хааллараары гыммыппыт. Арыылаах оскуолатын
курдук. Былырыын күрэхтэһэ бара сылдьан көрбүппүт.
—
Биһиги курдук техникаҕа ньуул буолбатыннар! — диэн Мордосов
тыл кыбытта.
—
Ол муспут чаастаргыт ханна баарый? — дьэ саҥа таһааран директор
ыйытта.
—
Завхоз Дьөгүөссэ сарайыгар. Биир муннуктан паарталары сыҕарытан
баран муспуппут, — диэтэ Мандаарап Саша.
—
Ол иһин радиаторы ылбыккыт дуо? — Анна Ивановна
Намытаараптан ыйытар.
—
Ол иһин.
—
Оччоҕо тоҕо маҥнайгыттан инньэ диэн быһаарбатаххытый?
—
Бэлэҕи эмискэ соһутан туттараары кимиэхэ да эппэккэ
сүбэлэспиппит, — Мандаарап хардарда.
—
Дьэ буоллаҕа, — Анна Ивановна сымнаата, — олоруҥ.
—
Кини директор диэки көрбөхтөөтө, итиннэ хайдах сыһыаннаһыан,
тугу гыныан бэйэтэ да билбэтэ өтө көстөрө. Ону биһиги тута өйдөөбөппүт.
Ыараханнык туоллан директор турда. Кылаас тута чуумпура түстэ. Кини
холку, суон, чуолкай куолаһынан эттэ:
—
Мин эһиги кэпсэтиигитин иһиттим. Эһиги, оскуолаҕытын күндүтүк
санаан, бэлэх биэрэргит хайҕаллаах дьыала, киһи эҕэрдэлиэн эрэ сөп.
Манна кини тохтообута, кылааһы эргиччи көрөн ылбыта, хараҕа
эмиэ Ингаҕа тардыллан ааспыта.
—
Ол эрээри билиҥҥи кэмҥэ эһиэхэ, оскуоланы бүтэрээри сылдьар
дьоҥҥо, кылаабынайа — үөрэх. Үөрэххитигэр кыһаныҥ. Оттон
массыынаны хомуйуу тохтоотун. Туруорар да сирбит суох. Массыынаны
өскөтүн наада буолар күнүгэр, биһиги шефтээх тэрилтэбититтэн ылан
биэриэхпит. Өссө биирдэ этэбин: эһиэхэ, выпускниктарга, кылаабынай
соруккут — үөрэх! Үөрэххитигэр кытаатыҥ, кыһаныҥ, аралдьыйымаҥ!
Оннук буолбат дуо, Анна Ивановна?
Анна Ивановна улгумнук төбөтүн кэҕиҥнэппитэ.
Директор тахсарын кытта биһиги айдаара түспүппүт. Айдаарсар
биһиги үгэспит, бу сырыыга биричиинэ да баара. Тоҕо көҥүллээн
массыына хомуттарбаттарый? Алдьаммыт массыыналар чаастара сир
аайы ыһылла сыталлар дии. Хаар эрэ уулуннар, киһи хас да массыынаны
булаа эбитэ ини! Өссө бары олус турунан ылсан испиппит. Күһүн көннөрү
чугас эрэ баары хомуйбуппут. Оттон саас, хаар хараардаҕына, тарҕаһан,
араас гаражтарынан хомуйа барыахтаахпыт. Итини барытын чып
кистэлэҥинэн. Ол кистэлэҥҥэ ханнык эрэ киһини тардар күүс баара. Үөрэх
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бүтүүтэ выпускной биэчэргэ комсорг Лана эмискэ кэтит кыһыл лента
бантиктаах машиноведение кабинетын күлүүһүн директорга туттарар.
Бары соһуйаллар, сөҕөллөр, үөрэллэр. Директор ыалдьыттары,
төрөппүттэри батыһыннаран тиийэн, ол күлүүһүнэн хос аанын аһар. Бары
хоско киирэллэр...
Оттон хоско, доҕоттоор!.. Оттон хоско... Бүтүн массыына!!! Араас
агрегаттар, чаастар ыраастаныллан баран кэккэлээн күн уотугар килбэчиһэ
тураллар! Кинилэр үрдүлэригэр Маахыс суруйбут “Манна киирээччи! Эн
билиҥҥи кэм техника үйэтэ буоларын умнума!” — диэн плаката
истиэнэттэн истиэнэҕэ тардыллыбыт... Директор сөҕөн көхсүн этитэр, ДымДым үөрэн, “так, так” диэмэхтиир, физик “Эх-ма!” — дии-дии илиитин
мускунар, оттон Анна Ивановна Лананы кууһар...
Биһиги, биллэн турар, кэннилэригэр турабыт. Бары да,
машиноведение кабинетын күн аайы оскуолаҕа бэлэхтииртэн салгыбыт
курдук, аахайбатахтык тутта сатыыбыт да, ол кыаллыбат.Испитигэр
кистэнэр үөрүүбүт бэйэ-бэйэбитин көрсө-көрсө мичээрдэһиибититтэн өтө
биллэр. Арай Ланалаах Мандаарап үөрүүлэрин кистээбэттэр. Лана
долгуйууттан тэтэрбит иэдэһин, Мандаарап уоттаммыт харахтарын бу баар
курдук көрөбүн...
Кырдьыгын эттэххэ, кабинет ханна буолара өйбүтүгэр чуолкайдык
киирэ илик да буоллар, булуохпут диэн эрэллээхпит. Ол барыта хааллаҕа.
Үөрэх да үөрэх буолан. Аан дойдуга онтон атын суоҕар дылы. Биһиги
интэриэс- питин тоҕо аахсыбаттар? Халдеев Ваня тракторы аҕатыттан
итэҕэс билбэт, мин “дьукааҕым” Аргылов Миша массыынаны алтыс
кылаастан ыытар. Мин үһүс кылаастаах суоппар кинигэтин үөрэтэбин,
бакаа өйбөр эрэ да буоллар.
Итини барытын ситимнээн үчүгэйдик кэпсиир киһи, баҕар,
ылыныахтара, туох эмэ тахсыа эбитэ буолуо, ону биһиэхэ барытын
сааһылаан кэпсиир киһи суоҕа. Кылаас мунньаҕар бары бииргэ
саҥарарбыт. Михаил Сергеевич, история учуутала, күлүү гынан этэринии,
толкуйдааһын саҥа көрүҥэ — көмөлөөн толкуйдааһын биһиэхэ сайдыбыт
быһыылааҕа. Аты кэнниттэн ыҥыырдаабыт диэбиккэ дылы, директор
быһааран бүппүтүн кэннэ моргуһан-моргуһан баран, оскуола историятын
суруйан бэлэхтииргэ диэн быһаарбыппыт. Онно миигин, Айтаны уонна
Мандаарабы талбыттара. Оттон радиаторы сарсын төннөрөргө, муспут
тимирбитин шефтээх үһүс кылааспытыгар биэрэргэ диэбиппит.
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4
Мунньах кэнниттэн Улахан Света, Халдеев Ваня, Айта уонна мин —
төрдүө буолан оскуолаттан бииргэ тахсыбыппыт. Кэпсэтэ-кэпсэтэ уулусса
устун аргыый аҕай кэккэлэһэ испиппит. Биһиги бары илин баска
олорорбут. Дьиэлэрбит оскуолаттан тэйиччи этэ, балайда уһуннук
хаамыллара.
Оскуола суола.
Дьиэбититтэн оскуолабытыгар, оскуолаттан дьиэбитигэр күн аайы
төттөрү-таары тиэстэр суолбут.
Аан маҥнай бу суолунан хааман тиийэн оскуола боруогун
атыллыахпытыттан төһөлөөх үгүстүк төттөрү-таары сүүрбүтүм буолуой.
Сороҕор соҕотоҕун иһэн ааҕан көрөбүн. Оччоҕо уонунан тыһыынча
тахсара. Тыһыынчанан төгүл атахпынан тэпсибит уулуссам, аттынан
ааһыталаабыт дьиэлэрим, олбуордарым, мастарым! Биллэн турар, мин
суолбун нойосуус билэбин. Этэргэ дылы, харахпын да саба баанан баран,
дьиэбэр тиийиэхпэр сөп. Судургу да этэ.
Оскуолаттан тахсаат, хаҥас бараҕын. Собус-соҕотох, олус уһун,
тротуара эҥинэ суох, өссө ааттана илик уулуссабыт устун. Хаҥас өттүгэр
дьиэлэр биир кэккэ уһун субурҕалара, уҥа, соҕуруу өттүгэр, халдьаайы
анныгар
—
күөл. Дэриэбинэбит арҕааттан илин субуллар уһун күөл
халдьаайытынан биир кэккэнэн кэчигирээн олорор.
Биһиги бөһүөлэкпит, “Коммунизм суола” колхоз киинэ, турар сирин
урукку аата “Күөл онно” диэн этэ. Билигин колхоз быһыт быһан, икки
биэрэстэ усталаах, биэрэстэни эрэ кыайбат туоралаах күөл олохсуйбутун
кэнниттэн “Күөл онно” диэн аат дьүөрэлэспэтин иһин, дьон үксэ “Улахан
күөл” диэн сир аайы баар ааты биэрбиттэр. “Күөл оннун” мин эмиэ
өйдүүбүн. Кыра сылдьан, биһиги хонуунан быһа хааман тахсан куулаттан
саас луук үргүүр- бүт. Өрдөөҕүтэ, революция иннинэ, манна эмиэ улахан
күөл баарын Боппуоктар көһөрөн олус киэҥ, олус үүнүүлээх ходуһа
таһаарбыттар, онтон ыла һай-һат диэн байан барбыттар. Билигин бөһүөлэк
дьиэлэрэ кырылаан олорор сиригэр, халдьаайыга, туох да суоҕа эбитэ үһү.
Арай ынах баттаҕа от үүнэр арыы саһыл хонуулааҕа, лагларыспыт чаллах
хатыҥнардааҕа үһү. Баай Боппуоктар, мин эбэм быһаччы “батталлаах
удьуордар”, “күөх истэр”, “бурсууйдар” диир дьонун өтөхтөрө арҕаа, күөл
баһыгар, Баһылай оҕонньордоох балаҕаннарыттан аллара, тоҕойдоон
киирбит үрдүк кырдалга баар эбит.
Мин дьиэм оскуолаттан тэйиччи, биэрэстэни эрэ кыайбат. Биирдэ, үс
сыллааҕыта, ханнык эрэ журналист дуу, ыалдьыт дуу кэлэр диэн тиэтэл
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бөҕөнөн Сэбиэт Мэхээлэ, оройуонтан грейдэр уларсан, иннигэр сүүрэ
сылдьан, уулуссабытын грейдэлэтэн кэбиспитэ. Онтон ыла уулуссабыт
икки өттө дириҥ хаһыылаах суол буолта. Күһүҥҥү сиппэрэҥҥэ
массыыналар хайыта сүүрбэтэхтэринэ (Сэбиэт суоппардары кытта охсуһар
охсуһуута) туох да кыайбат, алдьаппат гына тоҥон, асфальт курдук көнө
суол кыһыны быһа килэрийэн турара. Сайынын курааҥҥа уулуссаны
массыына, трактор тэпсэн, киһини сототун ортотунан көпсөркөй бороҥ
быылынан бүрүллэрэ. Хас ааһааччы массыына, мотоцикл дэриэбинэ
дьиэлэрин быылынан үллүйэн барара. Оттон сааһын — бадараан. Ол иһин
биһиги сир хараардар эрэ, суол кытыытынан, кырыһынан сылдьарбыт.
Суолтан ыһыллыбыт бадараантан быһа сиэһэн сыыр хараардаҕына, аан
маҥнай манна, биһиги суолбутугар, ньургуһун тахсара. Били ырыаҕа
ылланар курдук:
Оскуолам суолугар халдьаайым анныгар
Ньургуһун тахсыбыт, нуоҕайа хамсаабыт.
Кыра эрдэхпинэ биһиги дойдубутун хоһуйбуттара буолуо дии
саныырым. Ол эрээри тоҕо анныгар дэнэр, ньургуһун биһиги
халдьаайыбыт үрдүгэр бастаан тахсар ээ диэн муодаргыырым.
Күн аайы тэпсибит, тибилийбит оскуолабыт суола!
Председателлээх тастарыгар суол адьас кытыытыгар олус суон
былыргы төҥүргэс олорор. Хайа сахтан сыһыы ортотугар маннык баараҕай
мас үүммүтэй? Мин куруутун таайа сатыыбын, өйбөр араастаан оҥорон
көрөбүн. Кини баай чаллах тиит эбитэ буолуо. Кини силигилээн турар
кэмигэр бу дойду хайдах эрэ эбитэ буолла? Оттон кини быыкайкаан
титирик буолан саҥа үүнэн эрдэҕинэ? Оннук кэм эмиэ да баара эбитэ
буолуо дии.Кыра эрдэхпинэ төҥүргэс биһиги суолбут биир бэлиэтэ
буолара, киниэхэ диэри сырсарбыт: “оол төҥүргэскэ диэри” дэһэрбит.
Бириэмэбитин билээри кини күлүгэр мас анньан күн чаһыта оҥорорбут.
Оскуолаҕа сарсыарда эрдэ барарга кини муора аҕыс атаҕыныы араастаан
бадьырыйбыт, эриллибит- буруллубут силиһигэр мутук уурарбыт. Төҥүргэс
биһиэхэ “баайбытын-дуолбутун” кистиир кистэлэҥ ыскылаат буолара.
Саша биһикки рогаткабытын, бэстилиэппитин кини көҥдөйүгэр уурарбыт,
Света көрөн турдаҕына. Света төһө да кыыһын иһин биһиги кистэлэҥмитин
кэпсээбэт этэ. Биһиги төҥүргэспитин Сэбиэт Мэхээлэ грейдэрэ кыайбатаҕа,
тумнан кэбиспитэ. “Оҕонньорбут” бэриммэтэҕиттэн биһиги үөрбүппүт.
Билигин биһиги “оҕонньорбут” киэптии таарыйа суолга тоҕойдуу киирэн
турара.
Суолбут аҥарын барбыт кэннэ — аппа. Ол аппа урут суоҕа. Биһиги
үһүс кылааска үөрэнэр сааспытыгар Аргылов Андрей, мин “дьукааҕым”
убайа, маҥнай суоппар буолан тахсыбыт кэмигэр массыынатын буксутан
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хастар- быта. Онтуката кэнники уу тоҕо охсон, суурайан аппа үөскээбитэ.
Биһиги онно бэйэ-бэйэбитигэр “засада” оҥорсорбут.
Саҥа пионерга киирдэхпит утаата биһиги Мандаарап Сашалыын
Сэбиэт Мэхээлэлээх олбуордарын таһыттан баҕана үүтүттэн бэртээхэй диэн
баҕайы бүк түһэр быһаҕы булбуппут. Ону мин төҥүргэспит көҥдөйүгэр
кистиэх диэбиппин Саша истибэккэ, оҕолорго булуубутунан өҥнөохсоору,
оскуолаҕа илдьэн мэлиппиппит. Быһаҕы Лана (оччоттон сүрдээх кыыс)
булумньу угар дьааһыкка уктарбыта. Төһө да ымсыырдарбыт, пионер диэн
ымсыыттан ордук улахан суолталаах баарын маҥнай онно билэн турабыт.
Күтүр улахан паровой котел сытар, араас үрэллибит, ыһыллыбыт
мотордарынан, массыыналарынан толору олбуордаах Сатабыл Сааба диэн
эмиэ да механик, тракторист, дизелист, суоппар дьиэтин аттыгар чочумча
тохтоон, ону-маны тутан көрөн барааччыбыт. Ваня Халдеев туох эмэ
саҥаны өйдөөн көрөн миэхэ быһаарааччы буолара.
Биһигини көрдөҕүнэ мөхпүтэ буолан ыһыытыыр- хаһыытыыр,
кыргыттарынан суустуур оонньуулаах Ылдьаа дьиэтин таһынан ааһарбыт...
Мин төһөлөөхтүк эҥин араас санаалаах бу суолунан
ааһыталаабытым буолуой уон сыл устата! Үчүгэй сыананы ылан, каникулга
бараары санаам көтөҕүллэн. Интэриэһинэй кинигэ уларсан, ааҕа охсоору
тиэтэйэн. Биллэн турар, саамай улахан үөрүү кылааһы бүтэрии: дэлэлээх
үчүгэй этэ дуо үөрэх түмүгүн истэн баран, хортуускар ньургуһун анньынан,
дьонноргор кэпсээри дьиэҕэр тиэтэйэн иһэриҥ! Кыра саас судургу үөрүүтэ,
хомойуута... Билигин атын кэпсээн, атын интэриэс, атын үөрүү- хомойуу...
Биһиги төрдүөммүт дьиэтэ кэккэлэһэ: маҥнай Айта, кини анараа
өттүгэр Света аҕата Уус Миитэрэй, онтон биһиги, биһигиттэн антах
Халдеевтар.
Кыра эрдэхпитинэ биһиги Светалыын уонна Саша Мандаараптыын
бииргэ аан маҥнай оскуолаҕа барбыппыт. Оччолорго Мандаараптар
биһиги таспытыгар билиҥҥи Халдеевтар дьиэлэрин оннугар баар буор
сыбахтаах балаҕаҥҥа олорбуттара. Онтон алтыска үөрэнэр күһүммүтүгэр
Халдеевтар, Мандаараптар балаҕаннарын оннугар дьиэ туттаннар, көһөн
кэлбиттэрэ. Бу күһүннүттэн ыла саҥа аргыс Айта эбиллибитэ.
Билигин ириэрии иннинэ суол саамай үчүгэй кэмэ. Иннибитигэр үрүҥ
асфаллыы көбүс-көнө кылааккай суол тэлгэнэр. Мөлтөх тыал хам-түм
суолу миинньиктиир. Арай халтархай эрэ. Соҕотох уулуссабытыгар кэлиибарыы аҕыйах буолан, биһиги төрдүөн уулуссаны ортотунан Кэккэлэһэн
испиппит.
—
Тыый, оҕолоор, үөрэх бүтэрэ бу кэллэ, — диир Улахан Света, Айтаны
хонноҕун анныттан ылан иһэн.
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—
Бириэмэ түргэнник да ааһар. Аны сотору экзамен, — Айта сөбүлэһэр.
— Оттон мин бу күһүн саҥа оскуолаҕа саҥа оҕолору көрүөм, саҥа
учууталлары истиэм диэн аан маҥнайгы күн долгуйбутум бу баар.
—
Айта, бүтэрдэххинэ, ханныкка киириэҥий?
—
Медфакка туттарсан көрүөм этэ. Оттон эн?
—
Билбэтим ээ, -— Света быһа-хото эппиэттээбэт, туттунар, — ол мин
экзамен да туттарарым саарбах. Хайдах эмэ гынан экзамены туоруур киһи.
Кыргыттар өрө тыыналлар. Айта аһаҕастык, дьэллэркэйдик кэпсэтэр,
Света кэриэлийэр.
Оттон мин санаам атын, билигин аҕай ааспыт мунньаҕы өйдүү
иһэбин уонна испэр кыһыйабын. Тоҕо куруутун мин этэрим кыайтарар?
Оҕолору ылыннарар гына сатаан эппэппин дуу? Эбэтэр мин саныырым
дьон киэниттэн туһунан, сыыһа дуу? Кыһыым испэр иҥмэт-баппат,
таһырдьа тахсар.
—
Тоҕо миигин таллыгыт?
—
Толяҕа уунарга сөп этэ, — диир хап-сабар Ваня.
Ваня миэхэ хаһан да утарааччыта суох. Ол үчүгэй да, бу сырыыга
киһим принцибэ суоҕа миигин кыһытта.
—
Инньэ дии саныыр буолан баран тоҕо миэхэ ууннуҥ?
—
Оттон оҕолор бары ууммуттара дии.
Дьону батыһан ууммут!
—
Оттон бэйэҥ төбөҥ? Дьон ууга түстэхтэринэ, ууга түһүүһүгүн дии. Дьэ
уонна доҕор ааттаах!
Халдеев
буруйдаммыттыы
төбөтүн
төҥкөтөр,
килбиктик
мичээрдиир. Света эмиэ оҕолору батыһан ууммута чахчы.
Мин нагрузкаттан куттаммаппын. Өскөтүн бэйэҥ сөбүлэһэр
буоллаххына, сорудах таһаҕас буолбатах. Оттон манна? Мин история
суруйарга
дьоҕурум
суох.
Ханнык
эрэ
ааспыт
олоҕунан
интэриэһиргээбэппин даҕаны. Кылаабынайа, баҕам суох. Баҕа суох
буоллаҕына, туох да тахсыбат, эрэй эрэ үөскүүр.
Миигин ордук кэнники куоластааһыҥҥа Толя этиитэ ылыныллыбыта,
мин этиим ылыныллыбатаҕа — мин кыайтарбыт курдук тахсыбытым
кыһыппыта. Эбиитин Мандаарап тахсан истэхпинэ: “Саҥа үтүллүбүт
Геродот!” — диэн күлүү гынар. Солуута суох киһи!
—
Гассан, олус долгуйума. Соҕотох Ваня талбытыгар дылы, — Улахан
Света Ваняны көмүскэһэр.
—
Мин эмиэ диэ, — диибин Светаҕа.
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—
Бэйи, тохтооон, — буойар Айта. — Туохтан саҕалыахпыт дии
саныыгын, Кеша? - Оҕолортон соҕотох кини эрэ миигин хос ааппынан
ыҥырбат.
—
Ону мин хантан билэбин, — хайысхаланан кэбиһэбин. — Бу талбыт
дьонтон ыйыт.
—
Сарсын переменаҕа сүбэлэһиэхпит. Мандаарап тугу эмэ булан этиэ.
“Мандаарап булан этиэ”. Эттин. “Үтүллүбүт Геродот!” Чэ көрүөхпүт
тугу этэрин. Мин саҥарбаппын.
—
Гассан, эн кыһыйыма, — диир Света эйэлэһэрдии.
—
Лана эһиги этэргит сөп ээ: туох барыта ис сүрэхтэн буолуохтаах.
—
Толя да этэрэ оруннаах, — диэн утарар Айта. — Бачча экзамен
саҕана, бачча соло суоҕар, күһүн эбитэ буоллар.
—
Толя хайдах эрэ, оттон Лана хаһан да көнөтүнэн сылдьар.— Света
дьүөгэтин хайгыыр. — Дьэ сүрдээх киһи! Мин кини курдук буолуохпун
баҕарабын.
Мин санаабар, Света бэйэтин курдуга ордук ээ: куруутун сымнаҕас,
куруутун эйэҕэс.
—
Олус кытаанах, — диир Айта.
—
Аҕатын баппыт дииллэр, — Света Айтаҕа кэпсиир.
—
Аҕата эмиэ итинник киһи эбитэ үһү, кытаанах. Бэйэтин харыстаммат
буолан, эрдэ өлбүт.
—
Кытаанах киһи үчүгэй, — диибин мин соруйан, Айта Толя этиитин
сөбүлээбитин иһин.
—
Сашаны тутара буолуо, — диэт, Света имнэммититтэн, Айта ах барар.
Ол тоҕо Сашаны тутар? Мин тугу да өйдөөбөппүн.
—
Тоҕо тутар?
—
Ээ, мэнээк, — кыргыттар бэйэ-бэйэлэрин көрсө- көрсө күлсэллэр. —
һы-һы, һэ-һэ!
Кыра да суолу кэпсии-кэпсии кэпсээбэт, быктара-быктара быктарбат
кыргыттар үгэстэрэ. Мин кыргыттар тугу эттэхтэрэй дии саныах курдук
гынан истэхпинэ, эмискэ түргэнник сиэлэн иһэр ат биһигини ойоҕолуу
түспүтэ. Сыарҕа киэҥ, халтараан уулуссаҕа икки өттүнэн айаннаан иһэн,
туора баран, биһигини охсуох курдук тэлээрбитэ. Кыргыттар “уой!”
диэбитинэн туора ыстаммыттара.
—
Мэхээчээ, тохтоо! Оҕолор, кэлиҥ! — диэт, мин сыарҕа кэнниттэн
эккирэтэн түһүнэн кэбиспитим. Мин кэннибиттэн оҕолор саппай
уопсубуттара. Сылгыһыт Мэхээлэ, мин эдьиийим Ааныс кэргэнэ, кэннин
хайыһан көрөөт, күлбүтэ уонна атын быһа биэрбитэ. Ата олус улгумнук
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иннин хоту ыстаммыта да, биһиги бокуой биэрбэккэ, саба сырсан тиийэн
сыарҕаҕа үрүт-үрдүбүтүгэр охтубуппут. Күлсүү, айдаан.
—
Сүрдээх дьоҥҥут дии, ханна да хамсаппатыгыт, саба баттаан
ыллыгыт, — Мэхээчэ күлэн бөҕө тиистэрэ килбэчистилэр.
—
Киһини түҥнэри көтүтэ сыстын дии! Көрбөккүн дуо? — диэтэ Света
аҕылыырын быыһыгар.
—
Бэйэҕит да көрүөх, саатар, тыаспын истиэх эбиккит,—диир Мэхээчэ.
— Света, кийиитим, сүүрүк баҕайы эбиккин дии. Кэл бэттэх, сыҕарый!
Кешаҥ дэлби түһээри иһэр.
Светаны иллэҥ илиитинэн кууһан баран бэйэтин диэки тардар. Света
кыбыстан кытарар да сыҕарыйар. Мэхээчэ Светаны миигинэн хаадьылаан
тахсааччы: “Улааттаҕына, Кешабытыгар ылыахпыт, кийиит гыныахпыт”, —
диэччи.
—
Бу саҥа бүттүгүт дуу, бачча хойут?
—
Саҥа, мунньахтаатыбыт ээ, — диир Айта.
—
Ол тугу мунньахтыыр буолар эбиккитий?
—
Ээ, мэнээк, ис дьыалабыт, — Айта кэпсээбэт.
—
Эн хантан иһэҕин?
—
Бу соноҕос айааһыы сылдьабын. Хайдаҕый, үчүгэй соноҕос буолбат
дуо?
—
Үчүгэй, — диир Ваня, чинчийэрдии көрөн өҥөҥнүү- өҥөҥнүү. — Сур
биэ курдук.
—
Таайдыҥ, Ваня, — Мэхээчэ сөбүлүүрдүү саҥарда.
—
Кини төрүөҕэ, дьиҥэ кини сиэнэ. Эн Сур биэни хантан билэҕин?
—
Бу сайыны быһа от мустарбытым дии.
—
Ээ... Дьэ ол үтүөкэн сылгы кырыйдаҕа.
—
Сур биэ төрүөҕэ буоллаҕына үчүгэй буолуо, — диир Ваня, улахан
киһилии боччумнаахтык. — Саас ат айааһыыр, бука, үчүгэй буолуо ээ.
—
Олус үчүгэй! Эн айааһыаххын баҕараҕын дуо?
—
Баҕаран.
—
Оччоҕо миэхэҕэ баскыһыанньа күн бу Кешалыын кэлээриҥ ээ. Мин
саҥа соноҕос тутуом.
—
Солом суох, — Ваня хомойбуттуу баһын бүк түһэрэн кэбиһэр.
—
Ээ, — диир Мэхээчэ быһаарыыта суох, бадаҕа, Ваня тоҕо солото
суоҕун сэрэйэр быһыылаах.
Биһиги бары да колхоз аттарын билэбит. Хас сыл ахсын сайын от
үлэтигэр атынан үлэлиибит. Оччоҕо эн эрэ көрөр-истэр, бэйэҥ бас билэр
аттанаҕын. Онтукаҕын күн аайы таптыыгын, тарыыгын. Кыра оҕолор,
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кыайан үлэлээбэт дьон, харахтарыгар эмискэ улаата түһэҕин, кинилэр олус
ымсыыраллар.
Үһүө-төрдүө буоллаххына аттаах сэрииттэн итэҕэс санаммаккын.
Дэриэбинэ ортотунан буору-сыыһы өрүкүтэн түргэн сэлиинэн дабдытан
ааһаҕын. (Сүүрдүөҕү дьоммутуттан мөҕүллүөхпүт, бу аттары сиэтэхтэрин
диэхтэрэ.) Били ырыаҕа ылланардыы:
Аллаах ат туйаҕа
Хабыллар, чаҕыллар
Хаппыт суол буоругар.
Муус маҥан атынан
Бу киммит ойутар?
Гассаннаах обургулар!
Өссө онно саалаах буол! Өссө онно бэйэҥ саастыыта кыыс иһэр
буоллун! Үчүгэй туттуу-хаптыы буолуо да, кыыс диэки букатын хайыһан да
көрбөккүн.
Биһиги бэйэбит сайын ат айааһааччыбыт ээ. От охсорго сайын аайы
биирдии кырдьаҕас акка биирдии соноҕоһу наардаан биэрэллэр! Дьэ, ону
айааһыыр көр диэтэҕиҥ. Араас ньыма барыта туттуллар. Саамай үчүгэй
ньыма бадарааҥҥа киллэрэн миинии. Ат оччоҕо кыайан мөхпөт, өскөтүн
охтор да буоллаххына, бадараан сымнаҕас. Ордук өһөс соноҕоһу күнү
быһа уулаппаккын уонна уулуу турдаҕына миинэҕин. Оччоҕо дьик эрэ
гынаахтыыр уонна уулуурун тохтоппот. Утатара оччо быһыылаах.
Ваня ат айааһыан баҕарара олуона буолбатах. Интэриэһинэйэ баар,
билигин аҕай биһиэхэ буруйдаммыттыы мичээрдии испит, бэйэтин
көмүскэлигэр биир тылы сатаан булан эппэт Ваня улахан дьону кытта
тэҥҥэ кэпсэтэрэ. Улахан дьон биһигини кытта хаһан да итинник кэпсэтэллэрэ суох. Ол тугуттан эбитэ буолла?
Светалаах дьиэлэрин таһыгар Мэхээчэ атын тардыбыта, биһиги
ыстанан түспүппүт.
—
Света, улаата оҕус! Аны сайын сыбаайбалыахпыт!
—
Мэхээчэ элэктээн хаһыытыыр.
—
Балыыҥкалаама! Дьэ, сэрэн! — Света ырааппыт Мэхээчэни
суумкатынан охсоору далбаатыыр.
Мин, Мэхээчэ хаадьытыттан хал буолан, бэрики кыһаллыбаппын,
кистээн Айтаны көрөн аһарабын. Айта мичээрдиирэ, ол гынан баран
мичээрэ тымныы, курус этэ.
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5
Мин киэһэ балтым хоһугар хатанан, сочинение суруйаары оҥостон
олорбутум, ол эрээри өйбүттэн кылаас мунньаҕа тахсыбат.
“Тугун баран, маҕаһыынтан туохта эрэ атыылаһан биэриэҕиҥ да
бүттэҕэ дии, — күлэ-күлэ Толя чэпчэки баҕайытык этэн кэбиспитэ. —
Баскытын солуута суохха үлтү сынньымаҥ, тра-ли-ли”.
Толя этиитин кыргыттар үгүстэрэ сөбүлээбитэ. Мэлдьитин да
сөбүлүүллэр. Кини кыргыттары кытта хаһан да оттомноохтук кэпсэппитин
истибэппит да, Толяны син биир сөбүлээччилэр. Оттомноохтук кэпсэтэри
үгүстэрэ сөбүлээбэттэр. Дуоспуруннара суоҕа итиччэ дуу?
Лана Толяны утарбыта. Кини кыргыттартан саамай боччумнаахтара.
Толя төһө да оонньуу-күлүү курдук чэпчэки баҕайытык эттэр, кини этиитэ
сүрүннээҕэ. Лана ону өйдөөн, сөбүлээбэтэҕэ. Мин да ону өйдөөбүтүм,
Лана диэки буолбутум.
“Олох бары ыарахаттарыттан харчынан толунан иһиэхпит дуо?”—
диэбитэ Лана. Сөпкө этэр. Кини быһа-бааччы гынан баран, өрүү кырдьыгы
этэр. “Харчынан толунуу?” Радиола атыылаһан оскуолаҕа бэлэхтиир
массыына хомуйуохтааҕар, оскуола историятын суруйуохтааҕар, бэл
диэтэр, Лена киллэрбит этиитинээҕэр, мас үүннэрэрдээҕэр, биллэн турар,
чэпчэки. Дьоммутуттан, бэйэбит да киэнэ буолбатах, биэстии дуу, уоннуу
дуу солкуобайы хомуйабыт, маҕаһыыҥҥа сүүрэн тиийэн радиола
атыылаһабыт. Бүтэр. Бэлэх бэлэм. Чэпчэки буолбат дуо? Оттон массыына
чааһын хомуйан эбэтэр оскуола историятын суруйан көр эрэ.
Муода, бу сырыыга аны уолаттар үгүстэрэ Лана диэки буолбуттара.
“Толунуута диэн туох баарый? Экзамен кэллэ. Таах мэһэй эрэ буолуо.
Кырдьыгын эттэххэ, оскуола баай, биһиги бэлэхпитигэр наадыйбат даҕаны.
Туох наада буоларын шефтээх тэрилтэттэн эбэтэр министерствоттан
ылаллар”. Толя билиилээх уол, акаары буолбатах. Айта эппитин курдук,
кини да этиитэ оруннаах. Өскөтүн ким да диэки буолбакка, холкутук
олорон толкуйдаан көрдөххө. Туохха да аралдьыйбакка биир суолу тутус
— үөрэҕи. Директор эмиэ инньэ диэтэ. Ол эрээри, ити тугунан эрэ киһини
астыннарбат.
Ланалаах Толяны, баар-суох бастыҥ үөрэнээччилэрбитин, кылаас
барыта бэркэ сэргээн истэн олороро. Анна Ивановна Толя этиитин
сөбүлүүрэ өтөрү көстөрө. Киниэхэ оҕолор онно-манна аралдьыйбакка
үөрэхтэрин эрэ сүүс бырыһыан бүтэрдиннэр. Урукку да бүтэрээччилэр тугу
эмэ атыылаһан оскуолаларыгар бэлэхтииллэрэ, оннук үгэһи тоҕо эмиэ
кэһэбит. Аны өссө бүгүҥҥү курдук түбэлтэҕэ администрация хайдах
сыһыаннаһара биллибэт ээ. Оҕолор үксүлэрэ кылаас салайааччыта хайа
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диэки буоларын кэтэһэ олороллоро. Мунньахха көрүллэр боппуруоска
туох да мнениетэ суох киһи диэн. Маҥнайгы кылаас оҕолорунуу бэйэбэйэлэрин батысыһан уунар дьону мин сөбүлээбэт да буоллаҕым.
“Комсомолец буолан баран...”
Бу сырыыга Толя Лананы ситэ саҥарпатаҕа.
“Билэбин, билэбин салгыы туох дииргин. Корчагин Бояркатын кэмэ
ааспыта. Онно бириэмэ атын этэ. Билигин атын кэм. Боярка модун күүстээх
трактордарынан солбуллубута. Ону өйдүөххэ, табаарыс комса”.
Толя кэнники тылларын мин сөбүлээбэтэҕим да, кини курдук
мунньахха ыпсаран сатаан этээччим суох. Дьон иннигэр таҕыстахпына
ыксыыбын уонна тугу этиэх буолбуппун умнан кэбиһэбин. Ол эрээри, мин
санаабар, туох барыта чуолкай буолуохтаах: албын-көнө, кырдьыксымыйа, үрүҥ-хара икки ардыларыгар чуолкай кыраныыссалаах
буолуохтаахтар, бэйэ-бэйэлэригэр сыыйа кубулуйуо суохтаахтар. Мин
тулуйбатаҕым, ойон турбутум: “Бэлэх ис дууһаттан буолуохтаах. Ис
дууһаттан буолбатаҕына, бэлэх наадата суох. Иккиттэн биирэ”.
Куолуларынан, Лена, Улахан Света Ланаларын диэки буолбуттара. Оҕолор
оскуола историятын суруйарга быһаарбыттара. Анна Ивановна
саҥарбатаҕа.
Саҥата суох олорбутум буоллар, талыллыа суох этим, үксүгэр
бэйэбинэн киирэн биэрэбин. Нуучча тылыгар Федора Алексеевна үнүр
биэрбит сочинениетын бу билигин эрэ суруйаары олоробун да, өйбөр
ааспыт мунньахтан ураты туох да киирбэт. Букатын аралдьыйбакка, Толя
курдук биир суолу — үөрэҕи тутуһуохха сөп этэ, дьиҥинэн.
—
Кеш, кэлэн чэйдээ, маама остуолу тарта, чэйдээн эрэллэр, — балтым
Маня миигин ыҥырар. Мин, туран, балтым хоһуттан тахсабын. Дьонум
хайы-үйэҕэ чэйдээн эрэллэрэ. Мин саҥата суох ийэм утарыта уҥа, бэйэм
миэстэбэр, олорунабын.
—
Тукаам, уруоккун оҥордуҥ дуо? — ийэм ыйытар, сүөгэйдээх
миискэни мин диэки сыҕарытар. Сүөгэйи мин олус таптыыбын.
—
Оҥорон, — диибин ийэбин хомотумаары. “Мин таптыыр геройум”
диэн темаҕа сочинение сатаан суруйбакка, муна-тэнэ сылдьабын диэм
дуо? Ийэм тугу көмөлөһөөхтүөй? Дьонум мин кэлбиппэр тохтообут
кэпсэтиилэрин салҕаатылар.
—
Доҕоор, ити туохха балыыһа массыыната кэлэ сырытта буолла? —
аҕам кураанах чааскытын ийэбэр аста.
—
Биһиги ыалбытыгар, — диир ийэм, аҕабар чэй кута-кута. — Кэтириис
сүрэҕинэн ыалдьыбыт. Миитэрэй эмиэ содуомнаан куттаатаҕа буолуо.
—
Сатамматах дьон, доҕор, — диир аҕам кэлэйбиттии.
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—
Дьэ, сордоох киһи. Биһиги бырааспыт Анталина Ньукулаайыбына
Тойон Боппуоктан массыынатын көрдөөбүтүн биэрбэтэх...
—
Антонина Николаевна диэ, — Маня ийэтин көннөрөр.
—
Бу да оҕону, оттон мин туох диэтим? Антаньийууна Ньукулаайыбына
диэтим буолбат дуо? — ийэм көннөрө сатыыр. Балтым ийэм сатаан
ааттаабатаҕыттан ыгыста-ыгыста күлэр. Ийэм кинини кынчарыйар.
—
Тыаҕа мас кэрдээччилэри таһаарар диэбит. Дьэ киһи туһугар былырбылыргыттан кытааппыт бэйэтэ.
—
Ону? — аҕам ыйытар.
—
Анталина Ньукулаайыбына оройуон балыыһатын массыынатын
көрдөһөн таһааран ыытта. Инньэ диэн киһи өлүө дуо?
—
Эрдэттэн балыыһа массыынатын көрдүөҕүн? — диир аҕам.
—
Массыына аттыгар баар буолтун кэннэ тоҕо көрдүөҕэй? Биһиги
тойоммут киһи туһугар тимир сүрэхтэнэр идэлээх. Тоҕо итини үрдүкү
салайааччылар көрбөттөр? Эппиэккэ тардыбаттар?
—
Чэ, эмиэ солуута суоҕу саҥаран...
Аҕам ийэбин буойсаары гынар, ол эрээри ийэм аҕабын саҥарпат:
—
Солуута суоҕа туох баарый? Киһи туһа, киһиттэн күндү кылаат суох
диэн айаҕын муҥунан араатардыыр. Дьиҥэр, онто ханна баарый?
—
Доҕор, бэйи тохтоо, — диир аҕам эйэлэһэрдии, — миэхэ тоҕо
кыыһырдаххыный? Ол массыынаны мин биэрбэтэхпэр дылы.
—
Тоҕо куруутун Тойон Боппуогу көмүскэһэн тахсаҕын? Ханнык аанньа
киһини баран.
—
Чэ, бэйи, тохтоо, тохтоо, -— аҕам алы гынар. — Көмүскэспэтэрбин
даҕаны саҥардаҕым дии.
—
Оҕонньорбут кэллэ, холкуоһу өрө тардыа диэбитиҥ, холоон. Чэ, тугу
оҥордо? Хайа, антах, үлэлээбит сиригэр, сымсаан кэлбит үһү буолбат дуо?
Дьону үүрэн-түрүйэн, хотон тутан аччарыһан эрэр да хайыыр. Олоххо
киирэр эрэ, суох. Сир-сир баранан, туттаран да эрэр сирэ баар- бөһүөлэк
ортото, кулууппут таһа. Биһиги бырааспыт ону сөбүлээбэт, ууну буортулуур
диир.
—
Ону биһиги билиэхпит дуо? Үөһэттэн сөбүлэһэн туттараллар ини.
—
Оскуолалар — Миитэрэй Миитэрэйэбистээх — эмиэ сөбүлээбэттэр
үһү. Дьон кэпсээниттэн иһиттэххэ, улаханнык бурайсан барыахтарын бартуор Арамаан баар буолан ииссиһиннэрбэккэ олорор үһү. Дьон тыла
хонноҕуна хонуо ээ. Сэрии сылларыгар биһигини, оҕолору-дьахталлары,
талбытынан үүрбүтэ аны тохтуура буолуо. Дьон үөрэхтэммитэ, өйдөммүтэ.
Сэрии сылыгар ийэм ийэтэ председатель Попов буруйунан өлбүтэ
үһү. Ол иһин ийэм киниэхэ олус өстөнөр. Тоҕоостоох түбэлтэни быһа
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көтүппэккэ мөҕөр. Ийэм председатель туһунан үгүһү саҥарыа эбит, хата,
ону ким да өрөлөһөр киһи суох буолла. Аҕам чааскытыгар төҥкөйөр,
саҥарбат, балтым биһикки, ийэбит саҥатын истэн-истэн хал буолан, соччо
сэҥээрбэппит. Ким да тугу да саҥарбатыттан ийэм намырыйар, чэйин
иһэр. Онтон уоскуйбуттуу этэр:
—
Анталина Ньукулаайыбына, саҥа быраас, бэрт сытыы-хотуу киһи
быһыылаах. Били урукку биэссэрбит Маарыйа Бөтүрүөбүнэ курдук буолуо
суох. Фермаҕа сылдьан, кирдээххит диэн дэлби сэмэлээн тахсыбыт этэ.
—
Ийэм балтыбын баттаҕыттан имэрийдэ.
—
Мин оҕом эмиэ итинник быраас да буолбат ээ.
—
Ой, маама, куттанарым бэрт, — балтым ийэм илиитин илгэн кэбистэ.
—
Оттон үөрэниэҥ этэ буоллаҕа дии.
—
Мин оннооҕор тарбахпын быстахпына куттанан, сүрэҕим айахпар
тахсар уонна ыалдьар киһини наһаа абааһы көрөбүн.
—
Оччоҕо ийэҥ-аҕаҥ ыарыйдахтарына, эмиэ абааһы көрүүһүгүн дуу? —
диэтэ ийэм хомойбут куолаһынан.
—
Оттон эһиги тускут туһунан буоллаҕа дии.
—
Чэ, чэ, бу дьахтары, доҕоор. Төрүү илик оҕоҕо биһик оҥостубут
диэбиккэ дылы. Кэнники көстөн иһиэ. Үөрэҕин бүтэрэрэ өссө да икки сыл
баар дии, — диэтэ аҕам.
—
Эн оҕолоргор кыһаммат идэлээххин, — ийэм аҕабар эргилиннэ.
—
Ол кыһанан хайыыбын?
—
Эр киһи быһыытынан сүбэлээн-амалаан көрөр диэн суох. Мэлдьи
көстөн иһиэ диэччигин. Оҕолоруҥ эн биһи курдук үөрэҕэ суох
хаалыахтарын баҕараҕын дуо? Ыал оҕолоро...
Салгыы мин истибэппин. Ийэлээх аҕам биһиги туспутунан
саҥарсыылара миигин салгыппыттара өр буолла. Ийэм хайаатар да
биһигини үөрэхтээх дьон оҥоруон баҕарар. Аҕам биһиэхэ кыһаммат. Олох
бэйэтэ көрдөрөн иһиэ диир. Иирсээннэрин төрдө ол. Оттон биһиги?
Балтым спортан, киинэттэн атынынан тугунан эмэ интэриэһиргиирин
билбэппин. Оттон мин кыра эрдэхпинэ ыраах устар капитан эбэтэр
космонавт буолуохпун баҕарарым. Билигин ол кыаллыа суох дуу дии
саныыбын. Аҕыйах хонуктааҕыта биһиги кылааспыт араас идэлээхтэри
кытта көрсүспүтэ. Врач Антонина Николаевна, председатель Попов, кини
солбуйааччыта, Людмила Сергеевна, кырдьаҕас зоотехник, комсомол
райкомун секретара кыра, хаппыт кыыс, директор уонна Анна Ивановна
бааллара. Бары биирдии-биирдии идэлэрин туһунан кэпсээн баран, идэтэ
талыҥ
диэн
түмүктээбиттэрэ.
Оттон
колхоз
председателэ
солбуйааччытыныын колхозка тахсыҥ диэн ыҥырбыттара. Попов колхозка
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үлэһит илии тиийбэтин, онон колхозка үлэлиир эбээһинэспитин эппитэ.
Солбуйааччы биһиги колхозпу- тугар, “Коммунизм суолугар”, олус улахан
уонна олус интэриэһинэй үлэлэр эһигини күүтэн тураллар диэбитэ.
Производствоҕа икки сылтан итэҕэһэ суох үлэлээбит ыччат үөрэххэ маҥнай
барарын туһунан райкомол секретара кэпсээбитэ, бүтүүтүгэр, биһигиттэн
путевката суох бара да сорунумаҥ, син биир үөрэххэ киирбит сиргитигэр
суруйан төнүннэриэхпит, хата, бүтүн кылааһынан тутуспутунан колхозка
тахсыҥ диэн суоһурҕаммыта да, сүбэлээбитэ да. Мин чааскыбын антах
анньан баран, дьонум саҥарсыы- ларын тохтотоору, ол көрсүһүүнү
кэпсээтим.
—
Ой, как хорошо, кылааһынан буолан, — Маня өрө көтө түстэ.
Ийэм сөбүлээбэтэҕин эмиэ тута биллэрдэ:
—
Оччоҕо колхозтаах оҕото куруутун колхозтаах буолсу дии. Оҕолор
ону сөбүлэстилэр дуу? Сөбүлэһэллэрэ буолуо.
—
Эһигини, акаарылары, тук эрэ диэххэ кэрэх.
—
Аата, кыра аайыттан тымтан түһэҥҥин. Билэн дьаһайбыттара буолуо,
— аҕам остуолтан туран таҥнан барда.
—
Кыыһырымна. Үөрэнэллэрин, сайдалларын оннугар бачча
кыраларыттан оҕолоруҥ, биһиги курдук, хотон сааҕар умса
анньылыннахтарына бэрт буолуо?!
—
Аҕам саҥата суох сүөһүлэрин аһата таһырдьа таҕыста.
—
Маама, ол колхозка хаалар туох куһаҕаннааҕый? Ити ыанньыксыт
Дуня эбэтэр суоппар Костя курдук аатырыахпыт буоллаҕа дии, — Маня,
буруйа суох ып- ырааһынан көрөн олорон, уокка арыы кутан биэрэр. —
Онтон икки сылынан үөрэххэ барыахпыт.
—
Икки сылынан! Эһигини икки сылынан көҥүллээн бэрт. Көрбөккүт
дуо ити Миичэкэ уола Бүөккэни. Бүтэрбитэ хаһыс-хаһыс сылыгар барда?
Үөрэнэ барыыһы дуо? Тылга эрэ тииһэ сылдьар дии. Эһиги эмиэ итинник
буолуоххут, — ийэм балтыбын мөҥөөрү гынна.
—
Маамуо, кыыһырыма даа, — балтым ийэбин кууста.
—
Кеша биһикки иккиэн хайаатар да үөрэнэ барыахпыт. Сөп дуо?
Кыыһырыма.
Балтым ийэбин хайдах уҕарытарын билэр. Төрүт да кыйахыа суох
баар этэ. Чэйдээн бүтэбит.
Балтым Маня ахсыска үөрэнэр. Кини маҥнай үҥкүүнэн үлүһүйбүтэ.
Биир кэмҥэ наар үҥкүү айдааннана сылдьыбыта: саха үҥкүүтэ, индийскэй
үҥкүү, балет... Ол үһүс, төрдүс кылаастарга этэ. Билигин наар спорт.
Былырыын баскетболга күрэхтэһэ Барнаул куоракка баран кэлбитэ. Онно
сылдьан бэрт үгүс дьүөгэлэммит, билигин дойду араас куораттарыттан
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открытка, хаартыска кэлэ турар. Биир чымадаан туолара чугаһаата. Мин
көрүөхпүн баҕарбытым үрдүнэн миигиттэн олус кистиир.
Балтым — спортивнай кыыс, хас киэһэ аайы секция, күрэхтэһии.
Ийэтигэр букатын көмөлөспөт, оскуолаҕа бара турар.
—
Кеш-а, Кеш, — Маня албын куолаһынан миигин ыҥырар, мин
сэрэйэбин, тугу эрэ албыннаһаары гынар.
—
Бу киэһэ эн оскуолаҕа бараҕын дуо?
—
Суох. Уруокпун ааҕыам, — диибин албыннатымаары кытаанахтык.
—
Мин бэлэмнэниигэ бардым, — Маня истиэнэ чаһытын көрдө. — Уой,
куоттараары гынным. Остуолу эн хомуй, — диэт, хоһугар дьылыс гынна.
Ити аата ийэтигэр көмөлөһөртөн эмиэ куотта. Кини миигин ийэм
көмөлөһүннэрбэтин билэр.
—
Киэсээ, бар, уруоккун үөрэт. Мин бэйэм да остуолу хомуйуом.
Мин остуолтан турарбар, көмөлөһөөрү гынардыы, саараабыта
буолабын.
Итиитик, истинник санаһар
Ийэлээх аҕаккам барахсан...
Ырыа тылларын бэйэм билэрбинэн уларытабын. Ийэлээх аҕа.
Аҕалаах ийэ. Улаатан истэҕим аайы өйдөһөрбүт улам аҕыйаан иһэр. Ийэм
нэһиилэ ааҕар, суруйар, ыанньыксыттаан баран ыалдьан уурайбыт,
балыыһа сани- тарката. Кинини кытта Чацкай өйтөн муҥнаныытын,
Базаров нигилизмин, Онегиннаах Татьяна тапталларын, Григорий Мелехов
бутуллуутун туһунан үгүһү кэпсэтиэҥ суоҕа.
Оттон аҕам кэпсэтэ да сатаабат, аҕыйах саҥалаах. Кини колхоз
болуотунньуга, араас тутууларга сылдьар. Мин кини хаһан да өрүүрүн
көрбөппүн. Оннооҕор бырааһынньыкка. Кэнники сылларга, мин дьонум
этэллэринэн, олох көнөн, дьон көҕүһэ-көҕүһэ дьиэ тутталлар. Маҥнай
трактористар, суоппардар туттубуттара, онтон салалта дьоно, кэнники
техниката да, былааһа да суох көннөрү колхозтаахтар. Дьиэлэр да дьиэлэр,
дьэндэһэн, бииртэн биир улахаттар. Дьиэ тутуутугар хардарыта
көмөлөсүһүү, үлэ кэнниттэн, өрөбүл күн. Мин аҕам, болуотунньук буолан,
ытыс үрдүгэр ыҥырыыга сылдьар. Сарсыарда эрдэ барар, киэһэ хойут
кэлэр. Сүрдээхтик сылайар да быһыылаах. Дьиэтигэр, сүөһүтүн аһаттаҕына,
сытан тахсар. Мин атын оҕолору ордук саныыбын. Кинилэр аҕалара туох
эрэ биллэр уратылаахтар, идэлээхтэр. Бэл, таһынааҕы Миитэрэй —
тракторист. Мин аҕабар оннук суох. От оҕус диэтэхтэринэ от охсор, от тиэй
диэтэхтэринэ от тиэйэр, болуотунньуктаа диэтэхтэринэ болуотунньуктуур.
Оннооҕор бултаа диэтэхтэринэ бултуур.
Сэрии иэдээннээх сылларыгар аҕам — колхоз үлэһитэ.
Кэпсииллэринэн, ол сылларга эр дьон сэриигэ баран, оҕо-дьахтар,
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бөөхүллэ оҕонньоттор кыайардыын-кыайбаттыын бары колхоз хонуутугар
тахсыбыттар. Фроҥҥа барбыт эр дьоҥҥо көмөлөһө уонна аһыыр
кыһалҕаттан. Үлэлээбэт киһи аһаабат эбит. Вот это здорово! Билигин инньэ
гынар киһи! Күннээҕи үлэлээбиккэр — төһө эрэ килиэп. Интэриэһинэй да
буолуо эбит. Мин аҕам ол кэмҥэ оскуолатын бырахпыт, үөрэммэтэх.
Аччыктаан, ыксааммын диир да, интернат оччотооҕуга син баар эбит,
оҕолор үөрэммиттэр. Бука, үөрэнэр баҕата суоҕа эбитэ буолуо.
Үлэлииллэрин үөрэнэллэринээҕэр ордорооччулар билигин биһиэхэ да
бааллар. Ханныгын да иһин, биһиги сааспытыгар хайы-үйэҕэ аҕам от
оттуур, мас мастыыр, сүөһү көрөр колхоз биир эрэл үлэһитэ буолбут.
Саҥата суох, истигэн буолан, ыарахан үлэлэргэ кини барара. Сүүрбэ
сааһыгар ыараханнык иҥнэҥнээн хаамар, сүүрэр-көтөр диэни билбэт,
тиэтэйбэт да, тохтообот да, хайы-үйэҕэ сиппит, саар-тэгил уҥуохтаах,
сылайбыт ньыгыл быччыҥнаах эр киһи буолбут. Эмиэ бэйэтин курдук
үлэһит, тулаайах кыыһы кэргэн ылбыт. Ити сэрии кэннинээҕи тиийиммэттүгэммэт сыллартан биирдэстэрэ эбит.
Аҕам-ийэм холбоһоллоругар таптал баара эбитэ буолуо дуо?
Саарбаҕалыыбын.
Сыһыаннара
биир
эриэ-дэхси
буолара.
Кыыһырсыбаттар да, эйэргэспэттэр да. Ийэм мөхтөҕүнэ, аҕам саҥарбат этэ.
Саҥарбат киһини төһө өр мөҥүөҥүй?
6
Биһиги кылааспыт уолаттарын кытта мин көрүдүөр уһугар турабын.
Испэр Айтаны кэтэһэбин да, бүгүн хойутаата, биллибэт. Маарыын
Ванялыын ааһан иһэн көрдөхпүнэ, дьиэлэрин таһыгар ким да суоҕа.
Ыстапаан эрдэ туран үлэтигэр барбыт быһыылааҕа, оһохторун буруота
чуумпу халлааҥҥа көбүс-көнөтүк тыргыйара.
Айта Бархатова — үчүгэй кыыс. Кини быйыл күһүн куорат эҥэриттэн
кэлбитэ. Ийэтэ Мария Михайловна биһиги шефтэһэр үһүс кылааспытын
үөрэтэр. Аҕата суох, бадаҕа, өлбүт.
Мин санаабар, дьон бары икки суолга хайдаллар: кинигэни
ааҕааччылар уонна аахпаттар. Айта маҥнайгыларга киирэр. Ол иһин хара
бастакыттан тапсыбыппыт.
Аан маҥнай билсиһиибит да библиотекаттан саҕаламмыта. Сайын от
үлэтин үгэнигэр, өйүөм бүтэн, биир киэһэ атынан дьиэбэр тэбилиннэрэн
кэлбитим. Мин баттахпын үүннэрэн, саппыкыбын тиэрэн, ырбаахыбын
нэлэккэйдэнэн баран, эҥэрдэринэн курданардыы баанан, буспут-хаппыт,
сирэлийбит-боролуйбут
үлэ
киһитин
героическай
мөссүөнүн
мөссүөннэнэн, тиэтэл бөҕөнөн библиотекаҕа көтөн түспүтүм.
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Былакаат суруйа олорор библиотекарь Дашаттан саҥа кэлбит “КонТикини” сураспытым да, ким эрэ ылбыт буолан биэрбитэ. Ким ылыа
эбитэй бу от үлэтин саҕана?
—
Ким ылла?
Даша саҥата суох, киистэлээх илиитинэн түгэх диэки ыйбыта. Онно
сабыс-саҥа сырдык күөх сиидэс былааччыйалаах, уһун курбуу, билбэт
кыыһым төҥкөйөн кинигэ көрө турара.
Мин тиэтэйэрим. Киниэхэ лиһигирээн тиийэн быһаччы:
—
Эн “Кон-Тикини” ыллыҥ дуо? — диэбитим.
—
Мин.
Кыыс көнөн, миэхэ эргиллибитэ уонна мин экзотическай көрүҥмүн
муодарҕаабыттыы одуулаабыта: хантан кэллэ маннык улуу бэйэлээх?
Мин харахпар туох-ханнык иннинэ хара бараан иэдэстэргэ кыыспыт
имнэр уонна төгүрүк хара харахтар быраҕыллыбыттара. Биһиэхэ, манна,
кимиэхэ да итинник кыһаан иэдэстэр суохтара.
Урут киэн туттар үлэһит киһилии героическай көрүҥүм бу сырыыга,
соһуйуом уонна кыһыйыам иһин, миигин олус кыбыһыннарбыта. Кыыс
мин кыбыстыбыппын билбитэ, миигин одуулуурун ууратан, эйэҕэстик
мичээрдээбитэ уонна судургутук:
—
Миэхэ Тур Хейердал атын кинигэтэ “Аку-Аку” баар, — диэбитэ.
Онтон мин сонурҕаабыппын билэн салҕаабыта: — Мин маны ааҕыахпар
диэри ону эн ылаҕын дуо?
Мин, биллэн турар, үөрүүнү кытта сөбүлэспитим.
Биһиги Ыстапааннаахха тиийбиппит. Кэпсэтэн билбитим, кинилэр
онно букатын көһөн кэлбиттэр. Айта аны күһүн онуска биһигини кытта
үөрэниэхтээх буолан хаалбыта.
Кини, киэҥ сир киһитэ, олус ыраастык нууччалыы саҥарара, быһабааччы ылбаҕай уонна көнө этэ. Маннааҕы дэриэбинэ кыргыттарын
курдук билэ-билэ билбэтэх, көрө- көрө көрбөтөх буолан кубулуммат.
Онуоха эбии көрсүө, номоҕон, киһини болҕойон истэр. Киһини кытта
оттомноохтук кэпсэтэр кыргыттар үчүгэйдэр. Инганы эбэтэр Люсяны кытта
киһи сатаан кэпсэппэт. Ингаҕа туох эмэ солуулааҕы эттэххэ, тугу эрэ
олуонаны истибиттии, хараҕын тиэрэ көрөр. Оттон Люся тугу да болҕойон
истээччитэ суох, этииҥ ситэ бүтэ илигинэ ханна эрэ элэс гыммыта баар
буолар. Бар, ол кэнниттэн кинини кытта кэпсэтэ сырыт. Оскуолаттан
аргыстаһан иһэн Айта биһикки тапсан кэпсэтэбит. Аахпыт кинигэлэрбит,
көрбүт киинэлэрбит тустарынан. Үгүстүк мөккүһээччибит. Мин сороҕор
соруйан төттөрүлэһэбин, сыыһатын-табатын үчүгэйдик өйдөөрү. Били
геометрияҕа Анна Ивановна “доказательство от противного” дииринии.
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Айта киинэлэр тустарынан миигиннээҕэр быдан үксү билэрэ, ордук
артистары. Уопсайынан да, Айта сайдыылаах кыыс — кини сылдьыбыт
сирэ, үөрэммит оскуолата, билсибит оҕолоро олус үгүс этэ. Кинини кытта
кэпсэтэр куруутун интэриэһинэй буолара, мин кинини кытта кэпсэтэрбин
сөбүлүүрүм. Айта да эмиэ сөбүлүүр быһыылаах этэ.
Оттон Толя Айтаны кытта букатын атыннык кэпсэтэрэ. Учууталлар
көрдөхтөрүнэ, дьоһуннаах Толя кыргыттарга киирдэҕинэ букатын атын
киһи буолара. Кыргыттар кинини кытта олус мэниктииллэр, тугу да
саҥардын: хи-хи, ха-ха. Толя хайдах эрэ саталын билэр, тутар- хабар,
дьиибэлиир. Толяны кыргыттар бэһиэлэйин иһин сөбүлүүллэрин туһунан
кэпсэппиттэрин алҕаска истэн турардаахпын. Толя уҥуоҕунан үрдүк, ол
иһин уолаттары санныга таптайар эбэтэр өссө тайанар идэлээх. Олус
куһаҕан үгэс. Тайаныллааччы киниттэн үксүгэр намыһах буолар.
Кыргыттарга эмиэ ол үгэһинэн тайаммыта, таарыйбыта — илиитэ тиийбитэ
эрэ баар буолар. Кинилэр Айталыын кэпсэтиилэрин хам-түм иһиттэххэ,
туох да солуулаах суох буоларга дылыта: өйдүүр-өйдөммөт суолтата суох
тылларынан бырахсыы, сыыһа-халты тутуһуу, тырып-тарып охсуһуу. Айта
харахтара атыннык чаҕылыһалларыттан көрдөххө, итини да кини сирбэтэ.
Уолаттар көрүдүөргэ бөлүөҕэн туран көрбүт киинэбитин кэпсэтэбит.
—
Биһиги уолбут үчүгэй аҕайдык биэрэ-эр! Күөлэһийэ түһүөр диэри! —
диир Чаҕылыыһап Степа, илиитинэн салгыны дайбыыр. Кэпсииргэ кини
маастар, чаачайан туран тылынан тугу да тулуппат.
—
Апперкот, — билээччи киһи быһыытынан Мордосов быһаарар. Кини
иккис юношескай разрядтаах боксер. Субу киирсээри гыммыт боксердуу
төбөтүн лыкыччы, саннын ыгдаччы тутта сылдьааччы. Биллэн турар,
охсуһуу боппуруоһугар биһиэхэ биллиилээх авторитет.
—
Оттон милиция уол самболаан саайар, маннык! — Маахыс кыра
Чаҕылыыһабы мунньары харбаан ылан санныгар быраҕар. Маахыс
республика биир биллиилээх тустууга, билигин маастарга үлэлиир.
Маахыстаах Степа арахсыбат атастыылар: күүстээх, мөдөөт Маахыс,
сытыы, кыра Степа. Паартаҕа бииргэ олороллор, ханна баҕарар бииргэ
сэнньилиһэн тахсааччылар. Степа Маахыска түөһүн тылыгар тиийэр,
ыраахтан көрдөххө, оҕустаах борооску иһэллэрин курдук. Маахыс үчүгэй
булчут, тыаҕа таҕыстаҕына, өйө-санаата уһуктар. Оттон дьоҥҥо
киирдэҕинэ, сыппах кини. Степа букатын киниттэн атын: тыаҕа бултуу
таҕыстаҕына өйө көтөр, иннин-кэннин билбэт буолар, олус куттамсах,
дьоҥҥо киирдэҕинэ, кини аҕай, Маахыһы букатын саҥарпат, кини
баһылыыр-көһүлүүр. Киитэрэй, тугу да итэҕэйэ охсон биэрбэт Маахыс
букатын солуута суохха киирэн биэрээччи. Үгүстүк атаһа Степа тылыгар
олордор.
Далан- Яковлев В.С. Дьикти саас.
http://vk.com/sakhabooks

36

Степа, Маахыс санныгар тахсаат, өлөр саҥатын саҥарар. Маахыс
куттаммыттыы Степаны сэрэнэн сиргэ түһэрэр. Бары соһуйан ах барабыт.
Киһибит хараҕын өҥүргэһинэн көрбүт, иһин туттан араастаан өкчөҥнүүр,
айаккалыыр. Бары тула көтөбүт. Онтон Степа, буруйдаммыттыы туттубут
Маахыска көтөхтөрөн, кылааска киирэн иһэн туттуммакка күлэн тоҕу
баран, кубулуммутун эрдэ биллэрэн кэбиһэр. Бары Маахыһы күлүү
гынабыт.
Арай Толя биһиги кэпсэтиибитигэр кыттыспат. Сэниирдик,
аахайбаттык истэн турар. Кини тустуу, бокс курдук куруубай оонньуулары
сөбүлээбэт. Толя үрдүк уҥуохтаах буолан волейбол оонньуур, оскуола
биир бастыҥ быһааччыта. Кини бу сарсыарда аллараа өттүгэр кэҥээн түһэр
бүрүүкэтин сиэбигэр хаҥас илиитин уктан, уҥатынан батареяҕа тайанан,
хартыынаҕа ойууламмыт курдук, аахайбаттык иэҕиллэн туран Айтаны
көрүстэ. Мичээрдээн үрүҥ тиистэрэ кэчигирэстилэр уонна хаадьылаан
ыллаата:
Хаамаргын одуулуу хааларбар
Хараҕым буруйдаах үһү дуо?
—
Ааттаах киһи Айтаҕа айхал буоллун! — уҥа илиитинэн сүрэҕин
туһунан, сырдык күөх свитерин кыһыл бөдөн ойууларын туттан баран
төҥкөйөн ылла.
—
Привет! Привет! — улахан баҕайы бартыбыал тутуурдаах Айта,
көрүдүөрүнэн тоһугурайан иһэн, тиэтэйбиттии хардарда, кылааска ньимис
гынна.
Толя түннүгүн батареятыттан арахсан аа-дьуо кылааска киирдэ.
Саараҥныы түһэн баран, мин эмиэ киирэбин, тирээпкэ булан дуосканы
сото. Дуосканы уруокка бэлэмниэххэ наада. Кылааска наар кыргыттар.
Кинилэр Верка тула туран тугу эрэ кэпсэтэллэр. Верка төп-төгүрүк
сирэйдээх, муннуктаах хара иилээх ачыкылаах, Бип-Бипкэ олус
майгынныыр, олус омуннаах, күлүүк. Кини куруутун сонуннаах, онтукатын
өрөһүспүттүү кэпсээн көппөнүтэр. Ийэтиниин кыракый хосторо
учительскайы кытта сэргэ, ол иһин кини сонуну ким-хайа иннинэ билэр: бу
баскыһыанньаҕа үлэҕэ тахсабыт дуу, суох дуу, нуучча тылыгар сочинение
хаһан буоларын, бүгүн ханнык уруок тоҕо буолбатын.
Кыргыттар саҥаларыттан кулгааҕым Айтаны араара охсор.
—
... күлүү гынаҕын.
—
Айта, мин атыны этээри гыммытым. Хата, бүгүн киинэҕэ барыах эрэ,
— Толя куолаһа ылыннарыылаах туоннанар. Мин сүрэҕим тохтуу түһэр,
дуосканы сото турар тирээпкэлээх илиим эмиэ.
—
Поведениеҕыттан көрүөхпүт, — Айта сымныыр, быһа-хото
аккаастаабат. Дьэ итинник. Өссө бу сырыыга Айта дуоспуруннанна дии.
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Маннык түбэлтэлэргэ мин испэр миигиттэн букатын тутулуга суох, төрүт
былыргы кэмнэртэн орпут туох эрэ уһуктар уонна бары Денскэйдэр,
Гриневтар образтара саҥа, атын, урут өйдөммөтөх өттүлэриттэн биһирэтэн
кэлэллэр...
Мин бүгүҥҥү санаам алдьаммыта. Сайын биир эмэ үтүө күн
сөтүөлээн тахсан баран, оҥостон күн уотугар сыламнаан сыттахха, эмискэ
күнү быыкайкаан халыҥ лоскуй былыт хаххалаан кэбиһээччи уонна, ханна
да барбакка, барыйан турааччы. Оччоҕо тыбыс-тымныы, дьэки-курус
буола түһэр. Хайа үөдэнтэн кэлбитэ биллибэт соҕотох лоскуй былыт
күлүктээн, сылаанньыйбыт санааҕыттан туох да хаалбат. Мин эмиэ алҕаска
истибит кылгас кэпсэтиим өйбүттэн-санаабыттан, лоскуй былыттыы, ааһаарахса охсубатаҕа, күнү быһа аалан тахсыбыта. Ким да буоллар
хадьардаһыах, кыыһырсыах санаа киирэрэ. Уһун переменаҕа Аргылов саҥа
үҥкүүнү көрдөрөбүн диэбитин өһүргэтэ сыспытым. Лана “ыарыйдыҥ дуу?”
диэҕэр дылы переменаларга паартаҕа олорон тахсыбытым. Ол олорон
бэйэм туспунан саныырым да, санаам бөрүкүтэ суоҕа. Мин айахха
киирбиччэбин. Мин тулуурум суох. Уопсайынан да, бадаҕа, миигиттэн
туохха да дьоҕурдаах киһи тахсыа суох быһыылаах. Мин ханнык да
предмети чорбо- тон сөбүлээбэппин. Атын оҕолор ханнык эрэ идэҕэ
сыһыаннаахтар, холобур, Соломонов математикаҕа, Мандаарап
литератураҕа, Халдеев техникаҕа, Инга омук тылыгар, Маахыс
физкультураҕа. Оттон мин? Халдеевтыын массыынаны хасыһарбын
сөбүлүүбүн, тустарбын да сирбэппин. Барыларыттан кыра-кыратык.
Уруоктар бүгүн миэхэ, санаата алдьаммыт киһиэхэ, икки төгүл
бытаарбыттара, уһаабыттара.
Нуучча литературатын уруогун иннигэр Айта миигиттэн:
“Сочинениеҕын суруйдуҥ дуо?” — диэн ыйыппыта. Мин кини диэки
хайыспакка эрэ хайа кыалларынан тымныытык биир тылынан: “Суох!” —
диэн хоруйдаабытым. Уруокка киирээт, Федора Алексеевна, нуучча
литературатын учуутала, кылгас суон дьахтар, паарталары кэрийэн
(ыйытыаҕын биһигини итэҕэйбэтэ эбитэ дуу) сочинение суруйбуппутун
бэрэбиэркэлээбитэ. Уочарат миэхэ кэлбитигэр:
—
Суруйбатаҕым, — диэбитим.
—
Суруйбатаххын көрөбүн. Тоҕо суруйбатын?
—
Бириэмэм суоҕа.
—
Тугу гыммыккыный?
—
Кинигэ аахпытым.
Мин кэрээнэ суохпуттан Федора Алексеевна соһуйан балачча саҥата
суох турбахтаабыта. Онтон соҕотохто этиҥниин-чаҕылҕанныын мин
үрдүбэр түстэ, мөҥөн күлүбүрэппэхтээбитэ. Уһуннук мөҕүөҕүн тиэтэйэр этэ,
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атын паарталары эмиэ кэрийиэхтээҕэ. Мин утарсыбаппын, мөхтүн. Миэхэ
бүгүн синэ биир. Кинигэ аахпытым диэн, ити иһигэр эттэххэ, мин
сымыйалаабатаҕым, кырдьык, аахпытым. Төһө да кырдьыгын иһин
кырдьык хайдах, хаһан этиллэриттэн улахан тутулуктаах быһыылаах.
Мин кинигэни эрэ арыйдарбын улам таттаран барабын, тугу да
оҥорорбун умнабын. Уус-уран тыл абыгар бигэтэн, күннээҕи тулалыыр
олохтон арахсабын, кинигэ алыптаах дойдутугар киирэбин уонна оннооҕу
дьоннордуун бииргэ тыынабын, бииргэ үөрэбин, хомойобун. Сорох
миэстэлэргэ күөмэйбэр туох эрэ кытаанах бүөлүү биэрэр, сороҕор этим
сааһа тымныйбахтыыр, куйахам ытырбахтыыр. Уран тыл барахсан
алыптаах тардыыта! Уруок ааҕыахтааҕар буолуох аччыктыырбын да
умнабын. Ийэм аска хаста да ыҥырдын, балтым хаста да кэлэн
тардыалаатын! Арай аҕам сөҥ куолаһа:
—
Оо, бу киһи тоҕо кэлэн чэйдэспэт? — диэтэҕинэ биирдэ ойон туран,
тымныйан хаалбыт чэйбин ыймахтыыбын, куһуокпун уобалыыбын.
Федора Алексеевна ону өйдүө дуо? Кини төһө да литератураны
үөрэтэрин иһин, кинигэни таптаан ааҕарын мин санаам хоппот.
Федора Алексеевна нууччалыы нууччалардааҕар ордуктук саҥарара,
дьиэлэригэр оҕолорунуун наар нууччалыы кэпсэтэллэрэ. Манна
тахсыахтарын иннинэ урут куоракка олоро сылдьыбыттар. Кинилэр
оҕолорун биһиги нууччалыы билэллэрин иһин ордугургуур этибит. Федора
Алексеевнаны мин үчүгэй учуутал дии санаабат этим. Кинини биһиги
бэйэбит Анна Ивановнабытыгар тириэрдибэппит. Төһө да тыла-өһө
дьадаҥытын иһин, Анна Ивановна быһаарара быдан өйдөтүүлээх буолара.
Федора Алексеевна олус үчүгэйдик уонна олус үгүстүк уруокка саҥарара,
бэйэтин кэпсээнинэн бэйэтэ үлүһүйэрэ. Киһи тылын истибэт дьоннор баар
буолааччылар, холобур, Грушницкай курдук. Эн киниэхэ биир туһунан
этэҕин, кини эйигин олох да истибэккэ, букатын атыны кэпсээн илдьэ
барар. Федора Алексеевна эмиэ истибэт этэ. Эн биир тылы эппиэттииргин
кытта салҕаан бэйэтэ кэпсээн барара, уһугар бэйэтин кэпсээнигэр үлүһүйэн
оҕоттон ыйытыахтааҕын да умнан кэбиһэрэ. Арай сыана туруорарыгар
кыратык мунаарара да, син булан туруорара.
Кини ханнык баҕарар литературнай айымньыны учебниктан харыс
да халбарыйбакка быһыта кэччгиктээн, образтарын бу үчүгэй, бу куһаҕан
диэн, бары ымпыгар-чымпыгар кыһаммакка, кэпсиирэ, ырытара. Өйдүүргэ
чэпчэки, ол эрээри син биир аһыырга килиэбин, арыытын, саахарын тустуһунан сиир курдук сымсах буолара.
Дьиэҕэ бэриллибит темаҕа сочинение суруйбут киһи аҕыйах буолан
биэрдэ. Онон Федора Алексеевна “Тиэриллибит кырыс” коммунистарын
образтарын ырытан барда. Дьиҥинэн, биһиги Шолоховы барбыппыт
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быданнаата, билигин экзаменна бэлэмнэнэн ырытабыт. Кини Давыдов
обраһын
хатылаата: политическай өттүнэн
принципиальнайын,
өстөөхтөргө эйэлэһимтиэтэ суоҕун, ол гынан баран гуманнайын, дууһата
сайаҕаһын, киһилии ис-киирбэҕин туһунан кэпсээтэ. Холобурунан сиэмэ
бурдугу күүһүнэн түҥэттибит, кинини кырбаабыт, күлүү-элэк оҥостубут
дьоҥҥо кини хайдах сыһыаннаспытын аҕалла. Биһиги күйгүөрэ түһэбит.
—
Мин эбитим буоллар, бырастыы гыныам суоҕа этэ,- Мандаарап күөдьаа буолар. — Давыдовтааҕы өлөрөөрү гыммыт кылаас өстөөхтөрүн
баран...
—
Ытан баран ыйаан кэбиһиэххэ наада, — Степа күлэр. — Тик, тик!
Оҕолор күлсэллэр.
—
Степа солуута да суох киһигин, — Саша кэлэйэр.- Мин серьезнайдык
этэбин.
—
Арай охсуһан көрбүт буоллуннар, — диир Мордосов Ленька. Кини
охсуһуу туһунан буолла да, интэриэһиргии түстэ. — Нагульнов —
маладьыас! Кинини эн Давыдов курдук кырбыаҥ суоҕа.
Кырдьык да оннук, Нагульнов кырбанара санааҕа баппат. Кинини
өлөрүөххэ, суох гыныахха сөп, оттон кырбыыр, тобуктатар чааһынан...
Суох!
—
Хайа үгүстэрэ бэрт дии! Хайдах соҕотоҕун охсуһуой?— диэн
унаарытар Улахан Света.
—
Давыдов, Разметнов, Майданников, Демка Ушаков — түөрт эр киһи,
— диир барытын точнайдык өйдөөччү Соломонов.
—
Түөрт эр киһи дьахталларга баҕас кыайтарыа суох этэ, — Ленька,
сыыппараттан тирэх ылан, өрө көбдьүөрэ түһэр.
—
Дьахталлары сэнээмэ, — Света оннугар Люся хардарар. — Уонна
дьахталлар икки сүүсчэкэлэр.
—
Бу дьону, доҕоор, кыра оҕолорго дылы тугун солуута суоххутуй, —
Аргылов Миша кэлэйбиттии оҕолорго иэдэс биэрэр. — Суруйааччы өйүттэн
булан фантазиялаабытын баран, аата, кырдьык-хордьук мөккүстэххит.
Оҕолор уоска бэрдэрбиттии ах баран тохтууллар, уохтара-төлөннөрө
сойор. Өмүттэн хаалан ким да тугу да Мишаҕа эппиэттии охсубат. Мин
“дьукааҕым”, биир тылынан бүтүн кылааһы маат ыыппыт киһи, “хайа”
диэбиттии мичээрдии-мичээрдии, тула олорор оҕолор сирэйдэрин
көрүтэлиир.
—
Чэ, хата, уруокпутун салгыаҕыҥ, — диир боччумнаахтык Толя.
Оҕолор бары Миша үрдүгэр түһээри айдаарбыттарын Федора Алексеевна
тохтотон кэбиспитэ уонна эмиэ бэйэтэ кэпсээн барбыта:
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—
Эһиги ону-маны фантазиялаамаҥ, Давыдов обраһын дириҥник
өйдүүргэ кыһаныҥ. Экзамеҥҥа кэлэн муна-тэнэ олорбот гына.
Толя олус кыһаммыттыы тэтэрээтигэр төҥкөйбүтэ. Оҕолор эмиэ улам
сойон конспектаабытынан барбыттара.
Арай мөккүөргэ мин эрэ кыттыбатаҕым, саҥата суох олорон
тахсыбытым. Ол олорон урут биһигини нуучча тылыгар үөрэппит
учууталбын Алевтина Львовнаны саныырым.
Алевтина Львовна биһигини Федора Алексеевна иннинэ үс сыл
устата үөрэппитэ. Дуогабара оччо этэ. Кини Москва таһыттан кэлбит,
институту саҥа бүтэрбит, күп-күөх харахтаах, уһун, эдэркээн кыыс этэ.
Биһигини биирдэ да мөхпөтөҕө. Кини оскуола муннугар баар, билигин
пионерскай хоско соҕотоҕун олорбута, ол эрээри чуҥкуйбатаҕа — биһиги,
үөрэнээччилэрэ, киниэхэ чаастатык сылдьар этибит. Учууталбытыныын
араас кинигэлэри ааҕарбыт, тэҥнээхтэр курдук кэпсэтэрбит. (Кини үһүс
сылыгар сахалыы үчүгэйдик өйдүүр буолта.) Кини нууччалыы, биһиги
сахалыы. Проводтарга тыал улуйар хараҥа киэһэлэргэ биһигини тула
олордон, сып-сырдык уоттаах, куруутун аалыҥнас үгүс дьонноох киэҥ
вокзаллары, куруутун ичигэс, ыраас метро станцияларын, түүннэрикүннэри тохтоло суох ньиргийэр-ньаргыйар тигинэс улахан куораттары
биһиэхэ кэпсиирэ. Улааттаххытына ол дойдуга бараарыҥ, көрөөрүҥ, онно
олохсуйаарыҥ диэн ыҥырара. Күөх чөҥөрүспүт харахтара электролампа
уотугар өссө дириҥээн көстөллөрө. Уһун кыламаннарыгар, хараҥарбыт
харахтарыгар дойдутун ахтан санааргыыра көстөн ааһара.
Кини биһигини кинигэни таптаан ааҕарга уһуйбута. Алевтина
Львовна киинэттэн ураты ханна да сылдьыбакка, кинигэ ааҕан тахсара.
Биһиги кэллэхпитинэ үөрэрэ уонна бары кинигэ ааҕарбыт. Кини биһигини
кытта тэҥҥэ кинигэттэн үөрэрэ-хомойоро. Алевтина Львовна таптыыр
үөрэнээччитэ Мандаарап этэ, “биэскэ” үөрэммитэ. Алевтина Львовна
тылын баһа “Книга облагораживает человека” диэн этэ. Кинигэ аахпат
дьону кини ситэ дьонунан сыаналаабата, туох эрэ итэҕэстээх дьон курдук
көрөр быһыылааҕа. Араастаан маанытык, муодунайдык таҥна- таҥна,
Аргылов убайа суоппар Андрей биһиги учительницабытыгар сордоммута
да, чугаһаппатаҕа. Күлүү-элэк гынан таһаарара. Онтон холуочуйан баран
кэлитэлээбитигэр биһиги баар буолан биэрбиппит. Андрей Аргылов
уҥуоҕунан улахана, дьүһүнэ үчүгэйэ, доруобайа — уол да уол, ол эрээри
улахамсык уонна олус куруубай этэ. Дьон истибэтигэр маатырыта суох
саҥарбат буолара. Ону билэр буолан, биһиги киниэхэ мэһэй
буоларбытыттан үөрэрбит эрэ.
Федора Алексеевна уруогар эн билигин мөккүһэн, кэпсэтэн көр. Мин
саҥата суох олорон урукку учууталбын аһыйа саныыбын.
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7
Аччыктаабыт уонна күүппүт дьон, биһиги, тахсыы звонок тыаһыырын
кытта тута таһырдьа тоҕу сууллабыт.
—
Гассан, тохтуу түс эрэ, — диэн Лана миигин төттөрү ыҥыран ылла.
Мин, хааларбын сөбүлээбэккэ, саарыы-саарыы кэлбиппэр: “Айта
ханна барда? Бар, Айтаны булан кэл эрэ”, — диэтэ. Көр эрэ, өссө
бирикээстиир дии.
—
Наадалаах буоллаххына, бэйэҥ буллаҕыҥ дии, — мин хаҕыстык
хардарабын. Мин оннубар Мандаарап сүүрэн тахсан вешалкаттан Айтаны
була охсон кэлбитэ. Кыһаммыта-мүһэммитэ салаҥ, кими да күлүөх
быһыыта суох.
Төрдүөн тус-туһунан паартаҕа олорбуппут кэннэ Лана быһаччы
саҕалаата:
—
Оскуолабыт историятын суруйууга киириэҕиҥ. Сотору экзамеҥҥа
бэлэмнэнии мэһэйдиэ. Ылынныбыт да толоруохха.
—
Ылымматах да буолларбыт... — мин төттөрүлэһэбин.
—
Гассан, эн бүгүн өһөс да буолбуккун, — Лана миигин
муодарҕаабыттыы көрөр. — Уонна коллектив мунньаҕынан анаата да
бүттэҕэ.
Коллектив анаата да... Коллективка мин баҕабын күүһүлэтэрбин олус
да сөбүлээбэт буоллаҕым. Утарсан мөккүһээри, хадьар санаа киирбитин
Айта тохтотор:
—
Чэ, чэ, аны мөккүһэн да туһа суох.
—
Саша, чэ саҕалаа.
Мандаарап кэпсээбитинэн барда. Таҥаһа суох көстүүм тикпэккин,
бурдуга суох килиэп астаабаккын, син эмиэ ол кэриэтэ тугу эмэ суруйар
буоллаххына, матырыйаал наада. Саша бэйэтин санаатын атын киһи
өйүгэр түһүмтүө гына сатаан оҥорон кэпсиир. Матырыйаалы хантан
булуохха сөбүй? Архивтан. Ол биһиэхэ суох. Эргэ хаһыаттартан — эмиэ
суох. Сэп-сэбиргэл — оскуола бэйэтиттэн ураты суох. Оччоҕо хаалар дьон
кэпсээнэ, ахтыылар. Дьон кэпсээнин хомуйуохха, билэр киһи үгүс.
—
Оскуола историятын периодтарынан үллэриэххэ, — диэн
Саша
бэйэтин этиитин түмүктээтэ. — Холобур, былыргыны Баһылай оҕонньор,
сэрии иннинээҕи кэми — мин аҕам, сэрии кэмин — председатель Попов...
Ханныгын да иһин Мандаарап бастаах уолчаан! Өссө кини былаан
оҥосто охсубут!
—
Билиҥҥини Дым-Дымтан ыйытыахха, — диир Айта.
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—
Мин дьонум оскуоланы Уус Миитэрэй тутуспута диэбиттэрэ, — мин
өйдөөн саҥа таһаарабын.
—
Вот, вот, итинник бэйэтэ бэйэтиттэн тахсан иһиэ этэ буоллаҕа, —
диэн Лана тэптэрэн биэрэр. Айта да сэргэхсийдэ, мин да кыттыһан
барабын. Сибилигин аҕай саҕалыырбытыгар иннэ-кэннэ бу диэн биллибэт
чуолкайа суох дьыала улам-улам чуолкайданан тугу оҥорорбут
дьэҥкэтийбитигэр, бары да санаабыт көтөҕүллүбүтэ. Биһиги күө-дьаа
буолан, кимиэхэ ким барарын үллэстэн кэбиспиппит.
—
Матырыйаалы хомуйан баран Михаил Сергеевичтэн сүбэлэтиэхпит,
— диэн Лана түмүктээбитэ.
Ланалаах Саша “Үөрэх билиитин экранын” толоро хаалбыттара. Айта
биһикки, куолубутунан, аргыстаһар буолбуппут. Мин Айта кэнниттэн иһэн
кини оройугар күөх саарыктаах үрүҥ өрүү бэргэһэтин, киэмсийбиккэ дылы
күөкэйбит синньигэс моонньун, икки өттүнэн санныгар түспүт маҥан
бантиктаах ыас хара килбэлдьигэс баттаҕын суон сүүмэхтэрин, от күөҕэ
уһун сон хоп курдук олорбут суптугур саннын — кини кулуһун оттуу үрдүк
дьылыгырас бэйэтин олус сөбүлүү, астына көрбүтүм. Айта миигиттэн
оруобуна биир сантиметр намыһах. Ону мин чуолкайдык билэбин, оттон
Айта билбэт буолуохтаах. Аны миигин уҥуоҕунан куотан хаалыа диэн
кэнники кэмҥэ мин төһөлөөх дьиксинэбин. Ким да билбэтинэн
кээмэйдэнэбин, сэргэстэһэ хаамтахпына, үрдүү сатыыбын. Уол кыыстан
кырата куһаҕана бэрт. Туораттан көрдөххө, тэбис-тэҥ буолуохпут, баҕар,
Айта үрдээн көстөрө дуу. Үрдүк хобулуктаах түүппүлэни кэттэҕинэ куотууһу,
хата, ону кэппэт.
Таһырдьа тахсар, дьаакырдаах ыарахан ааны аһан, Айтаны
бастаттым. Биһиги, таһырдьа тахсаат, харахпытын чарапчылана түспүппүт.
Олус да сырдык! Күн уота ып-ыраас үрүҥ хаартан тэйэн баччаларга
мэлдьитин наһаа сырдык. Бэйэтэ да дьикти ылааҥы, үчүгэй күн,
күлүмүрдээн түһэн! Бу үтүө ылааҥы күн ыраас сөрүүн салгыны түөс
муҥунан эҕирийэ тыынан, киэҥ суол устун сэргэстэһэ хаамтар хааман,
ырыых-ыраах бара турбут киһи ньии! Айта мин санаабын таайбыттыы
миэхэ эргилиннэ. Олус сырдык. Айта сирэйэ олус чугас. Мин кини өрүү
бэргэһэтин аннынан ып-ыраас үмүрүк сүүһүн, имнээх кыһаан иэдэстэрин,
оҕолуу эттээх, хатырбыт уоһугар ымньаммыт биллэ-биллибэт чэрэниилэ
эбирин ырылыччы көрөбүн, бэл кини хараҕар бэйэм күлүкпүн —
быыкайкаан киһи күлүөх лилипутун. Айта күлээри гынна: чочуллан
оҥоһуллубукка дылы көнө мунна мыччыһынна, сэгэйбит уоһугар көстөркөстүбэккэ кып-кыра үрүҥ тиистэр килэппэччистилэр, онтон ууттан ылбыт
таастардыы кылбачыгас харахтара мичээрдээн уот тырымта түстүлэр: мин
күлүгүм, быыкайкаан киһичээн сүттэ.
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—
һы! — диэн саҥа аллайбыппын бэйэм да билбэккэ хааллым. Сүрэҕим
мөҕүл гынна, бүдүрүйбэхтээн ыллым. Айта маннык кэрэтин мин өссө көрө
илигим. Мин сонурҕаан атыннык көрөрбүн Айта билбитэ. Саҥата суох, тугу
эрэ уорбалаабыт киһилии, мин сирэйбин-харахпын көрбөхтөөбүтэ. Онтон
кытар гына түспүтэ, мичээрэ сүппүтэ уонна төбөтүн умса туттубутунан
бастаан баран хаама турбута.
Биһиги балачча саҥата суох испиппит. Хаар ирэн бөһүргэс буолбут
этэ. Оннооҕор суол чэрин киһи атаҕа батары үктүүрэ, онтон уу чаалыйара.
Айта атаҕын тумсун көрөн иһэн тугу эрэ саныыра. Тугу саныыра буолуой?
Кини билигин тугу саныырын билэргэ мин туохпун да кэрэйиэм суох этэ.
Мин төбөбөр буоллаҕына умуллубут мичээр, Толя, киинэ бэрээдэгэ суох
элэҥнэһэ испиттэрэ. Баҕар, Толяны санаан ах барбыта буолуо. Аны мин
күнүүһүт эбиппин дуу? Айта мин санаабыппыттан букатын атыны этэн
таһаарда.
—
Аргылов кинигэни ааҕара буолуо дуо?
Мин икки бөлөххө хайытар дьоммуттан Аргыны аан бастакынан
иккис бөлөххө киллэрбитим ыраатта да соруйан:
—
Билбэтим, — диибин.
—
Хайдах билбэккин “дьукааххын”?
—
Оттон эн санааҕар?
—
Мин эйигиттэн ыйытабын буолбат дуо?
—
Аахпат, ааҕар киһини сөбүлээбэт.
—
Уруокка тылласпытыттан мин эмиэ инньэ дии санаабытым.
Мин “дьукааҕым” бэйэтин туһугар эмиэ туспа киһи: баҕар, ыйга
таҕыстыннар, тоҕустуу миэтэрэни чугуулаатыннар, телевизор көстөр
сураҕа иһилиннин — кини тугунан да интэриэһиргээбэт. Кинигэни да
диэбэт, — арамааны (ити тылы кини үөҕүү курдук кэлэйэн этэрэ) утуйаары
гыннахпына ааҕабын диирэ. Ол да буоллар киниэхэ куруутун — көстүүм
саҥата, муодунайа. Ким- хайа иннинэ хаалтыс, чаһы кэппитэ, баттаҕын
үүннэрбитэ. Оскуола оҕотугар бытык көҥүллүүллэрэ буоллар, бытыктаныа
этэ дии саныыбын. Киниэхэ сатаан үүнүө этэ. Кыргыттар интэриэһинэй уол
дииллэр. Ол иһин да ити Айта сураһа истэҕэ, интэриэһиргээн. Мин сороҕор
оһуобай ачыкыны оҥоруохпун баҕарабын, төбө иһин көрөрү. Оннук
ачыкынан көрдөххө, Аргы төбөтүн иһэ адьас кураанах буолан көстүө этэ.
Кыргыттар оччоҕо интэриэһинэй дииллэрэ эбитэ дуу, суоҕа дуу?
Айта саҥата суох испэхтээн баран:
—
Хайдах кинигэни аахпакка, сатаан олороллоро буолуой, Кеша? —
диэтэ, бэккиһиирин өссө күүһүрдээри нууччалаата: — Я никак себе не
представляю.
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Мин эмиэ сатаан санаабаппын. Онтон Айта былырыын куоракка
“Война и мир” киинэтин көрбүтүн кэпсээтэ. Биһиэхэ ол киинэ кэлэ илик,
онон мин тугу да этэрим суоҕа. Кинигэтин аахпытым. Мин айымньыны
киинэ оҥордоххо сымсыыр диэбитим. Тугу да этэрим суоҕуттан уонна
Айтаны да кыһытаары. Биһиги мөккүһэн барбыппыт. Айта олус бэргэнник
өс хоһоонун аҕалбыта: сүүстэ истибиттээҕэр биирдэ көрбүт ордук диэн.
Мин, тутатыгар олус сөп да түбэспэтэр, биир кинигэни икки тус-туһунан
киһи аахтаҕына, икки кинигэ буолар диэн хантан эрэ истибиппин эппитим
уонна киинэ өссө сороҕор суруйуу ис хоһоонун уларытар, буортулуур диэн
эбэн эппитим. Холобурга аҕыйах хонуктааҕыта кылааһынан баран көрбүт
“Уж эти невинные забавы” диэн киинэни аҕалбытым.
Ол киинэни бары сирбиппит. Кини “Крош каникула” диэн кинигэнэн
оҥоһуллубут быһыылааҕа да букатын маарыннаабата. Албыны-түөкэйи
тулуйбат, чиэһинэй, биһи бары таптыыр Крошпут оннугар тоҕо эрэ кыыс
этэ, өссө солуута суох кыыс. Мин туохпун эрэ, сыаналаахпын
уордарбыттыы санаммытым. Уопсайынан да, киинэ кинигэттэн атын,
барыта түҥ-таҥ этэ. “Мура!” диэбитэ Саша көрөн баран. Айта миэхэ
сөбүлэспитэ уонна:
—
Баҕар, кыыс оонньоон буолуо, — диэн сэрэйбитэ кини. — Кроһу
Владимир Конкин оонньообута буоллар, бука, атын буолуо этэ. Эн кинини
билэҕин дуо?
—
Суох.
—
Оттон Лановойу?
—
Суох, мин артистары билбэт идэлээхпин, — диэбитим. — Билэри
бэрики наадалааҕынан да аахпаппын. Киинэ критигэ буоларга
санаммаппын.
—
Кэбис, инньэ диэмэ, — диир Айта бөппүрүөк оҕону ааттыырдыы. —
Культурнай киһи билиэхтээх. Бэл, Миша билэр дии.
Аргылов билимнэ, хосторун истиэнэтин биир гына киноактрисалар
хаартыскаларын ыйаан олорор буолан баран. Ол эрээри мин Аргыловтары
культурнай дьон дии санаабаппын.
—
Мин санаабар, киинэҕэ геройа кылаабынай, оонньуур артист
буолбатах.
—
Эн олус өһөскун, — диэтэ Айта хомойбуттуу. — Эйигин кытта киһи
бүгүн сатаан кэпсэтиэ суох.
Эмиэ балачча саҥата суох испиппит: Айта эмиэ тугу эрэ саныыра,
мин да кэпсэтэр баҕам суоҕа. Бэйэбиттэн бэйэм астыммакка иһэбин:
кэнники кэмҥэ испэр туох айылаах киирдэ — хадьар буолан хааллым,
кыраттан да санаам алдьанар.
Онтон Айта кыргыттардыы туох да логиката суох муҥатыйбыта:
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—
Экзамен чугаһаата, мин экзаментан олуус-олус куттанабын,
бэлэмнэниэххэ бириэмэ суох — араас зачеттар, контрольнай үлэлэр,
сочинениелар. Аны оскуола историята. Хаһан суруйан бүтэбит? Бүтэрэ
охсубут киһи. Знаешь, Кеша, бу киэһэ ханна эрэ барыах эрэ.
Мин үөрэммин, уостарым мичээрэн ыттайбытынан бардылар, ол
эрээри үөрүүбүн испэр хам баттыыбын уонна көхсүбүн этитэн холкутуйа
сатыы-сатыы:
—
Дабаай, Баһылай оҕонньордооххо барыах, — диибин.
—
Кинилэртэн саҕалыахха.
Ол икки ардыгар куһаҕан имнэммитинии төбөбөр уодаһыннаах
сэрэйии күлүм гынар, тута курус гына түһэбин: баҕар, Толяны кыһытан
буолаарай? Оччоҕо мин оруолум?
—
Оттон киинэ? — диэбиппин кулгааҕым эрэ истэн хаалар.
Айта чахчы соһуйан кэҥээбит харахтара, Толя ыҥырбытын субу эрэ
өйдүү түспүт көрүҥэ эппиппин кэмсиннэрбитэ. Ол да гыннар миэхэ
имнэммит улахан бөҕө тохтооботоҕо:
—
Эрэннэрэн баран албынныыр куһаҕан.
Арахсыы суол бу кэлбитэ.
—
Мин кимиэхэ да эрэннэрбэтэҕим... — Айта дьиэтигэр араҕыста.
Киинэҕэ барар дуу, миигин кытта барсар дуу? Барытын бэйэм
бутуйдум. Акаары да быһыылаахпын.
8
Оскуолаттан кэлиэхпиттэн миигин икки суол хайыта тыыппыта:
сочинениебын салгыыбын дуу, киинэҕэ барабын дуу.
Киинэҕэ да барбыт киһи. Үчүгэй, саҥа киинэни хайдах көрүөҕү
баҕарыллыбат буолуой? Оччоҕо сочинением хаалар ээ.
Бүгүн Федора Алексеевнаттан мөҕүлүннүм дии.
—
Бүгүн киинэлээ, ол ордук буолуо, — испэр ким эрэ миигин кигэр. —
Олус үчүгэй киинэ.
—
Чахчы олус үчүгэй киинэ дуо?
—
Чахчы! Саҥа киинэ!
—
Кэнники да көрүллүө.
—
Аны көстөрө саарбах. Эн бэйэҥ билэҕин үчүгэй киинэни иккиһин
көрдөрбөккө, атын сиргэ ыыта охсоллорун.
—
Оттон сочинением?
—
Кинигэттэн устан ыл ээ. Тоҕо бириэмэни сүтэрэҕин?
—
Оттон чиэһинэй быһыы, суобас?
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—
Биирдэ эрэ уһуллахха туох буолуой? Сорохтор оннооҕор куруутун
усталлар дии. Аата, бары-барыта улахан буолан.
—
Учуутал биллэҕинэ...
—
Федора Алексеевна кыһаныа суоҕа. Грамматическай эрэ сыыһаны
оҥорума.
Ити кырдьык. Биһиги сочинениебытын бэрэбиэркэлээн, суон кыһыл
харандааһынан
түргэн-түргэнник
тардыалыы
олорор
Федора
Алексеевнаны көрө охсобун. Кини кэнниттэн туох да ситимэ суох Лана
холку, болҕомтолоох харахтара, Мандаарал үөрүнньэҥ, аһаҕас сирэйэ мин
өйбөр бу көстөллөр.
—
Суох, кэбис. Суобаска сатаммат, — мин кигээччибин саба саҥарабын.
Балтым миигиттэн ыйыппытыгар эмиэ быһаччы:
—
Суох, барбаппын, — диибин.
Маня астынар эппиэти ылбатаҕына, дэбигис арахсааччыта суох. Өссө
билигин киинэни таптыыр убайа тоҕо эмискэ үчүгэй киинэттэн
аккаастаммытын билиэн наада.
—
Почему? Разрешите узнать. Бэйэҥ олус үчүгэй киинэ үһү диэбитиҥ
дии.
—
Уруокпун ааҕыам, солом суох.
Ийэм мин булгуччу аккааспын сөбүлээтэ, балтым доппуруоһуттан
быыһаата.
—
Тоҕо барыай? Уруогун аахтын. Эн да тохтуу түһүөҥ этэ. Туох үгүс
киинэтэй күн аайы? Эчи, салгыбатыҥ да бэрт.
—
Ничего подобного, маамуо, күн аайы буолбатах. Нэдиэлэҕэ иккитэ
эрэ, — онтон ийэтэ сахалыы өйдөөбөтүн нууччалыы быһаарда быһыылаах.
— В неделю только два раза.
—
Чэ, ол аҕыйах дуо? Өссө араас бэлэмнэнии, күрэхтэһии. Хаһан
дьиэҕэр олоро түһэн уруоккун ааҕаҕын?
Балтым чаһытын көрөөт, хоһугар тилигир гынан хаалар. Сотору
сүүрүү былаастаан тахсан истэҕинэ ийэм:
—
Ханна бу айылаах тиэтэйэҕин, киинэ буолуо ыраах, — дии хаалла.
Балтым ийэм саҥатын кумаар да дыыгыныырыгар холообот. Арай
аҕам саҥарара буоллар... Хата аҕам чэйин иһэн бурулатарыттан ордубат,
биһиги кэпсэтиибитигэр кыттыбат. Эмиэ сылайбыт көрүннээх.
Мин Макар Нагульновы Давыдовтааҕар да, Разметновтааҕар да
ордоробун. Хайдах курдук саҥа олоҕу — коммунизмы тутууга
бэриниилээҕий, өстөөхтөргө эйэлэспэтий! Мин санаабар, дьон барыта
Макар курдук эбитэ буоллар, коммунизмы туппуппут быданныа этэ. Ордук
миигин Макар омуктар боппуруостарын быһаарара сөбүлэтэр. Дьону
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барытын былаан кэбиһэр сөп этэ. Киһи барыта биир тыллаах, аан дойду
барыта биир буолар гына. Мин үрүҥмүн, кини хара, бу — эн сириҥ, бу —
миэнэ диэн атааннаспат гына. Баҕардаххына, баҕар, Пасха, баҕар,
Галапогос арыыларыгар бар, баҕар, Лимпопоҕа, баҕар, Рио-де-Жанейроҕа
тиий. “Андромеда туманноһыгар” суруллубутунуу. Хаһан эмэ оннук кэм
кэлиэ.
Макар Нагульнов өлбүтүттэн мин наһаа хомойбутум. Кырдьыгын
эттэххэ, итинниги дуу, итиниэхэ маарынныыры дуу күүтэр этим. Ол да
буоллар, кини өлүүтэ миигин олус хомоппута. Мин кинини быыһыахпын
баҕарарым. Арай кини хоско ыстанан киирбэтин. Дьиэни төгүрүйэн баран
кэтэспит буоллуннар, эбэтэр оройуонна ГПУ-га тыллаатыннар... Миигин
өссө били райком бюротугар Макары дьүүллээһиннэрэ олус кыһытара.
Макар курдук коммунизм иһин охсуһар дьиҥнээх коммуниһы партияттан
таһаараллара диэн. Күлэн ымаҥныыр Хомутов, бюрократтыы халыҥ
тириилэммит секретарь Корчжинскай сирэйдэрин субу баар курдук
көрөбүн, кыһыйабын-абарабын. Хантан маннык дьон баар буоллулар?
Долгуннаах гражданскай сэрии сылларыгар кинилэр ханналарай? Хайа
күлүктэн, хаххаттан сыылан тахсан Макар курдук дьиҥнээх геройдары
дьүүллээн бардылар? Нагульнов өлүүтэ түбэлтэ этэ дуо? Саша Мандаарап
түбэлтэ буолбатах диэбитэ. Биһиги бу бүгүҥҥү олохпут сиэртибэтэ суох
кэлиэ этэ дуо? Кини билиилээх уолчаан, ордук литератураҕа. Билбит
буолуохтаах. “Социализм сырдык саарыстыбатын” иһин өлөллөрүн
утуйарга холоон охсуспут дьон өҥөлөрүнэн билигин маннык үтүө олоххо
олордохпут.
Мин балтым хоһугар төбөм ыарыар диэри олорбутум.
Сочинениебын бүтэрэн холкутук тыыммытым. Таһырдьа тахсыбытым
хайы-үйэҕэ киэһэрбит этэ. Күн уотун сылааһа мэлийэн, арҕаа тииттэр
төбөлөрүгэр маатабай лаампалыы ыйаммыт. Хаардаах хонуулартан туман
көтөн эрэрэ, тымныы аҥылыйара. Мин тыыллаҥныыбын, түөспүн толору
тымныы салгыны эҕирийэбин. Өрүтэ ыстанабын, сүһүөхпэр олорбохтуубун,
ойон тиийэн хаста да өрө тардынабын. Сылайбытым мэлис гынар.
Сочинениебын бүтэрэн, мин санаам көтөҕүлүннэ. Өскөтүн киинэҕэ
барбытым буоллар, билигин сочинением туруо, сарсын эмиэ мөҕүллэрбин
күүтүө этим. Киинэҕэ барбатахпыттан букатын да кэмсиммэппин.
Дьэ, билигин Айталыын Баһылай оҕонньордооххо бардарбыт төһө
эрэ үчүгэй буолар этэ. Дьиэлэрин таһыгар ким да суох, ким да тахсыбата.
Киинэҕэ бардаҕа. Хата, мин Баһылай оҕонньордооххо баран кэллэҕим.
Соҕотоҕун барыахтааҕар Халдеев Ваняҕа киирэн тахсыахха дуу? Баҕар,
кини барсаарай?
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Ваня аҕата тракторист буолан, ким-хайа иннинэ улахантан улахан
саҥа дьиэни туттубута да, дьиэтэ өтөрүнэн ситэр-хотор көрүҥэ көстүбэт.
Олбуор аҥара эрэ күрүөлэммит, шифер кырыыһа иннэ-кэннэ аһаҕас. Масмуус түбэһиэх тоҕуллубут. Дьиэ таһа өртөн олохсуйбут ыалга
маарыннаабат. Хата саҥа көһөн кэлбит ыалы санатар. Трактор дэлби
тэпсибит, арыы-оҕунуох тохтубут, кураанах буочука, хампарыйбыт
солуурчах сытар чигдитин таһынан ааһан, муостата суох терраса
баалкытыгар быраҕыллыбыт Хаптаһыннарынан хааман дьиэҕэ киирэбин.
Дьиэ иһэ эмиэ таһырдьалыы: бэҕэһээ көһөн кэлбит киэп. Ат
эккирэтэр киэҥ хосторго киһи иилэн ылар боччумнаах суоҕун да иһин, бөхсыыс тобус-толору этэ. Сыыҥ-сыраан аҕыстыбыт сорохторо атах, сорохторо
сыалыйа сыгынньах сылы-сыллата оҕолор хосторуттан сырсан бураллан
тахсан, миигин тула көттүлэр.
—
Биһиги ийэбит массыынанан кэлбитэ-э, — эрбэгэр баттахтаах
биэстээх Оксанка миэхэ улахан үөрүүлээх солуннаах киһи быһыытынан
кэпсээтэ.
—
Чээ... массыынанан... — диэн быһаарда быраата дээдэй Бүөккэ.
Ийэтин чахчы ордук санаабыт бадахтаах.
—
Ыы... ыы... пи-пии, — иккилээх Маша тыл булбакка эрэйдэннэ.
Тиһэҕэр, оҕолор кэннилэриттэн суоскатын уоппутунан, саамай кыралара,
кыра Ваня ат буолан таҕыста. Кини тугу да саҥарбата, баһын көтөҕөн
толкуйа суоҕунан ол-бу диэки олоотоото, ийэтин хоһун диэки тиэтэйэсаарайа лаһыгырайа турда.
Мин Ваня диэки ыйытардыы көрдүм, онуоха киһим кыра быраата
тахсан киирбитин ыраастыы туран, тугу да хардарбата, умса көрөн кэбистэ.
Түгэх хостон ийэлэрэ Кэтириис ынчыктыыр саҥата иһилиннэ уонна
Ваняттан: “Ити ким кэллэ?” — диэн ыйытта. Ваня эппиэттиэн иннинэ: “Бу
мин, Кешабын”, — диибин. “Тукаам, тоҕо кэллиҥ?” Мин: “Ваняҕа”, —
диибин. “Ваня бүгүн солото суох, табыллыбакка олоробут. Кинини ханна
да илдьимэ”, — диир Кэтириис ынчыгын быыһыгар. Ону мин да сэрэйэн
турабын. Атахпын кууһа сылдьар Оксанканы көтөҕөн ылан дьиэ үрдүгэр
анньабын, кыыһым күлэн чачыгырыыр. Хаста да анньан баран сиргэ
түһэрбиппэр, көртөн матан эрэрин саҥа өйдөөн, Бүөккэ дьэ тиийэн кэллэ.
Мин тарбахтарбын ынах муоһун курдук тутан баран “бөө” диибин. Бүөккэ
сыгынньах, ынайбыт кирдээх иһин “кэйэбин”. Киһим сыыҥа субурус,
бэйэтэ бөкчөс гынан баран, күлэн чачыгыраабытынан кэннинэн тэйбитигэр,
атыттар кэлэллэрин күүппэккэ таһырдьа ыстанабын. Инньэ гымматахха,
табыллыбат дьон, барыларын да күнү быһа үөһэ анньа турдаххына
салгыахтара суоҕа. Чаастатык сылдьарым иһин бодоруһан хаалан илдьи
тыыталлар. Бэйэм эмиэ мочоолоһорбун таптыыбын да, бүгүн тиэтэйдим.
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Халдеевтаах оҕолоро ахсыалар. Уол оҕо Ваня оҕолообут буолан,
уолаттарга ордук сыстаҕастар диир ийэлэрэ. Ваня ийэтэ ыарытыган,
аҕалара арыгыһыт, ол иһин иллэҥ күнэ баара көстүбэт. Атын оҕолор
курдук кини кулуупка, физзалга, эбэтэр таһырдьа наадата суох күүлэйдии
сылдьарын хаһан да көрбөккүн. Биирдэ эмэ иллэҥсийдэҕинэ, аҕатын
тракторын көрөр-истэр. Кини техникаҕа олус дьоҕурдаах. Былырыын
бэйэтэ детекторнай приемник оҥорбута. Оннооҕор хам-түм киинэҕэ
бардаҕына будкаттан арахпат, механик уолаттарга көмөлөһөр. Биһиги
киинэбит куруутун быстар, алдьанар.
Ваня аҕатын биһиги бары Уус Миитэрэйтэн арааран Тракторист
Миитэрэй диэн ааттыыбыт. Кини татаардардыы улахан муруннаах,
хассыһаары гыммыт оҕустуу буордаах-сыыстаах хап-хара будьурхай
баттахтаах, бириэй хаһан да сыстыбатах тор курдук бытыктаах, аҕам
бараата, киппэ киһи этэ. Мин аҕабыныын ыаллыы да буоллар, хотон
эйэргэспэттэр. Бадаҕа, мин аҕам Миитэрэй арыгыһытын сөбүлээбэт этэ,
оттон Миитэрэй, быктарар тылыттан иһиттэххэ, аҕам арыгы иһэрпэтин
сөбүлээбэт
быһыылааҕа.
Миитэрэй
колхозка
трактористаабыта
быданнаата, билигин саҥа кыһыл ДТ-75 трактордаах. Үчүгэй үлэһит
дииллэр да, арыгыһыта бэрт.
Мин арыгыһыт дьону хайдах да сатаан өйдөөбөппүн. Киһи сүөһүттэн
сүрүн уратыта диэн — кини өйө. Өй суох — киһи суох. Арыгыһыттар дьэ ол
айылҕа муҥ эрэ маанылаан биэрбит күндү бэлэҕин — өйдөрүн суох гына
сатыыллар.
Ийэм тракторист Миитэрэйи дьон арыгыһыт оҥордо диир. От-мас
тиэйдэҕин аайы арыгы иһэрдэн испиттэр. Маҥнай маанылааһын курдук
санаабыттар, онтон улам үөрэнэн барбыт, кэнникинэн эрэйэр идэлэммит,
уһугар буор иһээччи буолбут. Иһээччи киһи суобаһын арыгыга атыылыыр
дииллэр мин дьонум, оттон мин сирэйин сүтэрэр дии саныыбын.
Бөһүөлэккэ үксүн Тракторист Миитэрэй айдаана: кини арыгы испитэ,
иирсибитэ, кэргэттэрин кырбаабыта иһиллэр.
Куруутун арыгылаан холуочуйар Миитэрэйи күлүү- элэк гынар
кэпсээн бөһүөлэги толору.
Биирдэ саас бөһүөлэк уота умуллубута. Ол барыта Миитэрэйтэн.
Миитэрэй кимиэхэ эрэ дьиэ маһа киллэрээри тракторын
собуоттаабыт. Трактора эстибэтэх.
—
Аһылыгын мыынар, — гаражка баар уолаттар, Бүөккэлээх,
күлсүбүттэр. Хаайтарыы буолан бензин кэмчи кэмэ эбит. Эппиттэрин
курдук, өлүү түбэлтэлээх пускач бензинэ бүтэн хаалбыт. Миитэрэй дьонтон
көрдөһө сатаабыт, бензин булбатах.
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—
Испииргиттэн кут, — уолаттар Миитэрэйгэ сүбэлээбиттэр. Миитэрэй
мас тиэйэр дьонуттан ылбыт ортолоон эрэр бытыылка испиирдээҕин өс
киирбэх ойутан таһааран, бастаан бэйэтэ омурдубут уонна пускаһыгар
куппут. Тардыбытыгар трактора өрө бирилии түспүт да аргыый
хаампытынан барбыт. Туһаайбыт сиринэн гараһы дьөлө көтөн тахсан бара
турбут.
—
Трактор итирдэ, алдьархай буолла! — уолаттар күлсүү-айдаан
бөҕөнү түһэрбиттэр.
Миитэрэй “кыһыл оҕуһун” кэнниттэн сампай уопсубут. Ол сүүрэн
иһэн: “Тохтоо, тохтоо! — диэбит дииллэр уонна бытыылкатын көрдөрбүт.
— Бу өссө баар, тохтоо!”
Онуоха трактора иччитин эргиллэн көрбүт, тэмтэрийэн тиийэн биир
остуолбаны (моһуокка уот остуолбатын) тосту көтөн баран тохтообут.
Кэтириис кутталыттан сүрэҕэ ыалдьар. Мин хайдах да өйүм хоппот
дьахтары кырбыыры. Хайаан илиилэрэ барара буолуой? Эр киһини кытта
охсуһар син даҕаны, оттон дьахтары кытта... Айтаны саныы түһэбин: суох,
суох, суох!
—
Аата, арахсан хаалбат, кырбана-кырбана олордоҕо, — диэбитим
ийэбэр.
—
Кэбис, арахсар эн этэргинии дэбигис буолбатах.
Мин улахан дьону өйдөөбөппүн: дьэҥкэ ээ, сатаан олорбот буол да
араҕыс. Тугун икки өттүттэн эрэйдэнэн.
—
Арахсыах диэбит киһи арахсар ини.
—
Хайдах арахсыай итиччэ элбэх оҕолоох? Бэйэтэ эмиэ ыарыһах, —
ийэм миигин саба саҥарбыта.
Ваня ийэтин көмүскэһэн көрдөҕүнэ? Көмүскэстэҕинэ охсуһуон наада.
Аҕатыгар илиитин көтөҕөрө эмиэ табыллыбат. Мин бутулуннум. Суолга
сытар сылгы сааҕын күүһүм баарынан тэбэбин. Онтукам, килэккий суол
устун тэйиэккэлээн иһэн, бэрэбинэлэр быыстарыгр түстэ. Урут,
былырыыҥҥа диэри, бары барыта дьэҥкэ, судургу буолара. Быйыл мин
уларыйдым, — бэрт кыраттан да сылтаан толкуйдуу сатыы сылдьарбын
өйдөөн эрэ хаалабын.
9
Баһылай оҕонньордоох арҕаа уһукка, дэриэбинэттэн ойдом, били
этэллэринии, кыстык угун саҕа балаҕаҥҥа, бэйэлэрэ эрэ олороллоро.
Бултууругар үрэх баһыгар үөрэнэн, оҕонньор тыаһы-ууһу, ордук массыына,
трактор сытын абааһы көрөр. Дьиэҕэ ыкса чугаһаабытым эрэ кэннэ
оҕонньордоох ыттара Моойторук биирдэ “моҥ” диэтэ, хааман кэлэн
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сүрэҕэлдьээбиттии кутуругун куйбаҥнатта, сыллаан көрдө. Дорооболосто
быһыылаах. Онтон төттөрү баран, аан таһыгар быраҕыллыбыт ынах
тириитигэр сытынан кэбистэ. Моойторук — уруккута тайахчыт, иччитинии
кырдьаҕас.
Хаар маҥан бытыктаах, энньэгэр сыҥаахтаах кыра хатыҥыр оҕонньор
балаҕан таһыгар мас устуруустуу турара. Дорооболоспуппар тохтоон
чарапчыланан көрдө, сыҥааҕын энньэннэттэ, тугу да саҥарбата, устурууһун
үрдүгэр түстэ. Мин хайдах кэпсэтиини саҕалыахпын сатаан булбакка,
сытыы устуруустан тохтор мас көөбүлүн көрө турдум. Ол кэмҥэ оҕонньор
эмээхсинэ Хобороос тахсан кэллэ.
—
Хайа, бу оҕом Киэсэ кэлэн турар эбит дуу? Тукаам, тугу кэпсээтиҥ?
Хайдах олордугут? Дьонуҥ бүгүн тугу гыналларый? — үксүгэр саҥата суох
соҕотоҕун олороруттан тэһийбэт эмээхсин кэпсэтэр киһи кэлбитигэр үөрдэ.
Эмээхсин кэпсэтинньэҥ, оҕонньорго тэҥнээтэххэ, быдан эдэр көрүҥнээх.
Дьиҥэр да, оннук этэ. Биһиги кэпсэтэн барабыт.
—
Тукаам, тугу гына сылдьаҕын?
Мин оҕонньорго туох наадаҕа кэлбиппин эмээхсиҥҥэ кэпсээтим.
Оҕонньор да иһиттин. Тиһэҕэр оскуола соруйда диэн бэйэм тылбын
ыйааһыннаары эбэн эттим. Оҕонньор устурууһун тардарын кубулуппат,
биһиги кэпсэтиибитин истэрэ-истибэтэ биллибэт.
—
Оҕонньоор, бу оҕоҕо кэпсээн биэр. Чэ, бу олоппос ханна да куотуо
суоҕа. Уонна киирэҥҥин аскын аһаа, — эмээхсин оҕонньору соруйда.
Оҕонньор көхсүн этиттэ, устурууһун сыыһын тэбээтэ уонна өс-саҕа
буолбуттуу:
—
Суох, доҕоор, ону мин хантан билэбин, — диэтэ.
—
Чэ, чэ, киэмсийэ турума. Аны-аныаха диэри сыанатын үрдэтэ
сатыыра баар эбээт. Кэпсээн биэр тугу билэргин, баҕар, ол үөрэхтэригэр
наада буолуо, — диэтэ эмээхсин оҕонньоругар. — Чэ, тукаам, киир.
Дьиэ иһэ ыраас, чөм курдук. Балаҕан истиэнэтэ обуойданан, биир
сырдык күөх. Кэтэҕириин орон үрдүнэн хаартыскалаах араамалар ыйанан
тураллар. Эмээхсин остуолун тардар. Мин истиэнэҕэ ыйаммыт
хаартыскалары көрөбүн: маҥнайгыта байыаннай, саҕатыгар икки кубик.
Сэрии иннинээҕи звание бэлиэтэ. Лейтенант. Иккиһигэр күтүөт
кэргэниниин уонна чороччу улаатан эрэр уоллаах кыыстарыныын.
Оҕонньор киирбитэ. Эмээхсин минньигэстик ытыйан астаабыт аһын
аһыы, биһиги балачча саҥата суох олорбуппут.
—
Тугу истээри гынаҕын?
—
Оскуола маҥнай аһыллыытын туһунан.
—
Оскуола оттон манна аһыллыбыта. Дьорҕоотоп астарбыта.
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—
Дьорҕоотоп үтүө киһи этэ, этэн-тыынан, саҥаран- иҥэрэн, — диир
эмээхсин. — Биһигини маҥнай кини холкуоска киллэрбитэ.
—
Барахсан үтүө киһи этэ, — оҕонньор эмээхсинигэр сөбүлэһэр,
чочумча тугу да саҥарбат.
—
Чэ, кэпсээн истэххинэ? Уоска бэрдэрбиттии тоҕо саҥата суох
бардыҥ?— диир эмээхсин.— Былыр-былыргыттан искиттэн тугу да ыган
таһаарбатыҥ баара ээ.
—
Оччоҕо бэйэҥ кэпсээ.
—
Өһүргэннэ дии, — эмээхсин күллэ. — Өһүргэһиҥ да баар ээ, уот
иччитигэр дылы. Хата, били Дьорҕоотоп Кучараҕа олордохпутуна
сылдьыбытын өйдүүгүн дуо? Онно биһиги Миисэбит оскуолаҕа киирбит
сыла этэ. Оҕом барахсан...
—
Өйдөөмүнэ. Кучара бултаах дойду этэ.
—
Чуҥкуга бэрдэ, — эмээхсин оҕонньоругар урут да сөпсөспөтөх,
билигин да сөпсөспөт быһыылаах. — Үрэх баһа, чугаһынан биир да ыал
суоҕа. Сатаан бардахха оҕом оскуолаҕа баран, дьиэбэр эмиэ билиҥҥи
курдук үксүн соҕотоҕун олорорум. Ити киһи күнү-күннүктээн тыаҕа
сылдьара. Онно Дьорҕоотоп тиийдэ биһиэхэ. Манна кини холкуоһу
тэрийбит. Бурдук ыһар, бурдук быһар, от охсор араас массыыналары
булбут. Ыаллары бөһүөлэккэ көһөрбүт, үлэ-хамнас бөҕөнү өрө күүрпүт.
Биһигини холкуоска холбоһуҥ диир. Мин уруккуттан да холкуоска
киириэхпин, дойдуга-сиргэ олоруохпун баҕарар этим. Ону ити киһи истэн
бэрт.
—
Истэн бу олордохпут дии.
—
Арай Дьорҕоотоп эрэ иһитиннэрбитэ.
—
Барахсан үчүгэй киһи этэ, — диир оҕонньор эмиэ.
—
Онтон кэнники кини хара күлүгүн быһа хаампат буолбута.
Бөһүөлэккэ киирэргэ оннооҕор сөбүлэспитэ ээ.
—
Бостуой киирэн, сыта-сымара куһаҕана бэрт.
—
Сүөһүгүтүн уопсайдааҥ диэбиттэригэр ыксаабыппытын эриэхсит.
“Алакыыспын” олус да аһыйдым этэ. Олус үүттээҕэ, олус өйдөөҕө. Ону ити
киһи күүһүнэн илдьэн биэрбитэ.
—
Илдьиминэ. Бары холбообуттара дии.
—
Эйиэхэ сүөһү диэн... Хара сискэр эһэ, тайах эрэ баар буоллун. Оттон
миэхэ, быыкаайык ньирэй эрдэҕиттэн бүөбэйдээбит киһиэхэ, аһыылаах этэ.
Оҕонньор ньуоскатын салаата, эргим-ургум тутта, остуолга уурда.
Мин манна эрэ кэпсээммит халыйбытын, били оскуолам историятын
туһунан ыйыталаһыахтаахпын өйдөөбүтүм. Оҕонньорум бүтэн, туран
таҥнан барбыта.
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—
Оскуола хаһан аһыллыбытын билэҕин дуо? — мин оҕонньорбун
таһырдьа куоттараары ыксаатым.
—
Суох, билбэтим. Оттон Боссоойко сэриитин кэнниттэн ини.
—
Ол эн Боссоойкоҕун бу оҕо хантан билэр? — эмээхсин олорсо түһэр.
— Үчүгэйдик өйүгэр түһэр гына быһааран биэрдэххинэ?
—
Быһаардым буолбат дуо? — оҕонньор эмээхсинигэр охсурҕаланан
кэбиһэр.
—
Быһааран буолан. Тукаам, биһиги Миисэбит оччоҕо уончалаах уол
этэ. Чэ, ону суоттаа.
—
Оскуола хайдах аһыллыбытын, баһаалыста, кэпсээ эрэ, — диибин
мин, оҕонньорбун куоттардым дии саныы- саныыбын.
Оҕонньорум хап-сабар бэргэһэтин, үтүлүгүн устан, олоро түстэ.
Төҥкөйөн, орон анныттан мүлтүччү элэйбит чохороону кытта буруус ылла.
Бэйэтэ да энньэгэр сыҥааҕын өссө энньэтэн, эрбэҕинэн чохороон биитин
боруоба- лаата уонна буруустаан барда.
—
Маҥнай улахан мунньах буолбута, — диир оҕонньор.
—
Хорохоот тиийбитэ.
—
Хорохоот диэн тугуй? — мин өйдөөбөккө ыйытабын.
—
Сорукка сылдьар киһи аата, тукаам, илдьити тириэрдэр киһи, —
эмээхсин быһаарар. — Билиҥҥи курдук оччотооҕуга буоста, араадьыйа
суох этэ.
—
Биһиги ородобуойга мустубуппут.
—
Эһиэхэ интернат буолан турар дьиэҕэ, — эмээхсин эмиэ быһаарар.
Ородобуой диэн тугуй диэн ыйытаары гынан баран, мин туттуннум.
Үгүстүк ыйыттахха, баҕар, оҕонньор сөбүлүө суоҕа. Ородобуой — родовой,
род диэнтэн буоллаҕа. Барыны барытын билээччи Мандаараптан
ыйытыллыа.
—
Дьорҕоотоп Боссоойко сэриититтэн саҥа кэлбит, — оҕонньор быһыта
баттаталаабыттыы кэпсээн барда.
—
Кэтит курдаах, ыт буутун саҕа бэстилиэттээх. Киһи астынар киһитэ.
Оскуола, үөрэх туһунан кэпсээбитэ. Оскуоланы тутуоҕуҥ диэбитэ. Күһүн
оскуоланы туппуппут.
Оҕонньор бурууһун уурда, сонун тэллэҕин тэбэннэ уонна чохороонун
кыбыммытынан таҕыста. Мин баһыыбалаат, эмиэ бэргэһэбин, үтүлүкпүн
ылабын. Эмээхсин миэхэ чугаһыыр, ааттаспыт сымнаҕас куолаһынан:
—
Тукаам, хаһыакка туох сонун баарый? — диэн ыйытар.
—
Туох да сонун суох, — диэн хоруйдуубун уонна тахсабын.
Мин уруккуттан билэбин: ити эмээхсин оҕотун сураһар. Сэрии
бүппүтэ ыраатта, ол тухары оҕотун күүтэр. Ити хаартыскаттан, күлэрин
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кыатана сатыы-сатыы, дьиэ иһин көрөр оҕолуу тэбэнэттээх, мэник
сирэйдээх эдэркээн лейтенаны. Улахан дьон кэпсээнинэн, Миша Попов
оҕо эрдэҕиттэн сытыытынан-сымсатынан, толлугаһа суоҕунан биир
саастаахтарыттан таһыччы чорбойоро. Төһө да уҥуоҕунан кыратын иһин,
бэйэтиттэн биир тутум үрдүк быаны көтөрө. Сэрии иннинэ национальнай
байыаннай оскуоланы бүтэрбит.
Миша Попов сэрии маҥнайгы күннэрин Белоруссияҕа көрсүбүт.
Чугуйуу хомолтолоох кэмигэр Москва анныгар ыар кыргыһыыларга
кыттыбыт. 1942 сыллаахха Сталинградка тиийбит. Хас да бойобуой
орденнаах разведка взводун командира старшай лейтенант Попов
табаарыстарыныын — нуучча Киселевтуун, татаар Мамедовтыын
бойобуой сорудаҕы толоро барбыттар. Үлтүрүйбүт таас дьиэ дьөлөҕөһүнэн
тыаһа суох ньимис гыммыттар. Ахсынньытааҕы буурҕалаах хараҥа түүн
кинилэри мэлдьэһэн кэбиспит. Туох буолбутун ким да билбэт... Мин өссө
билэбин эмээхсиҥҥэ итинтэн атын фронтан кэлбит хаартыска эмиэ баар.
Онно сиэрэй синиэллээх, сулустаах сиэрэй бэргэһэлээх, санныгар хаптаҕай
немецкэй автоматы иилэ бырахпыт старшай лейтенант турара.
Өһүөннээхтик өтөрү көрбүт, күлэри-үөрэри умнубут хараҕар, көтөхтөрбүт
уонна эрдийбит мөссүөнүгэр урукку көрдөөх-нардаах Миша Поповтан туох
да хаалбатаҕын курдук этэ. Эмээхсин ол хаартысканы ыйаабатах. Кини
билэр эйэҕэс, куруутун күлэ-үөрэ сылдьар Мишатыгар маарыннаабатыттан
атыҥыраатаҕа буолуо.
Биһиги пионерскай этэрээппит лейтенант Попов аатын сүгэрэ.
“Кыһыл суолдьуттар” буоламмыт, кини туһунан кэпсээни үгүстүк
истибиппит, хаартыскатын көрбүппүт, суругун аахпыппыт, табаарыстарын
кытта суруйсубуппут, сураһан, көрдөөн көрбүппүт да булбатахпыт. Отучча
сыл- лааҕыта сэрии будулҕаныгар сүппүт киһини булар чэпчэки буолбатах
быһыылааҕа. Эмээхсиҥҥэ оҕотун туһунан тугу эмэни кэпсиир эбитэ
буоллар, төһөлөөх үөрүө этэй? Кини уола сураҕа суох сүппүтүн өлбүтэ
буолуо диэн ончу итэҕэйбэт. Оҕом тыыннаах буолуо дии саныыр. Ордук
аҕыйах сыллааҕыта биһигиттэн сэриигэ баран сураҕа суох сүппүт Инга
Стручкова абаҕата Донбасска шахтер буолан олорорун хаһыатынан
булбуттарыттан ыла хас киирбит киһиттэн симиктик, көрдөһөрдүү оҕотун
сураһар.
Соччолооҕу туһамматым дии санаатым төннөн иһэн. Арааһа,
сыыстым: бөһүөлэк саамай саҥата суох киһититтэн саҕалаатым.
Баһылай оҕонньору Байанай курдук оҕонньор дииллэр бөһүөлэккэ.
Били сайын оттуу сылдьан бултуйдахпытына Саша алгыыр “кыһыл саһыл
кыалыктаах, хара саарба хаппардаах, быалаах кэрэмэс кымньыылаах,
ойдоох буурай оонньуулаах, бардам тутуу, барылы кэскил” Баай
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Байанайыгар маарынныыр үһү. Баай Байанайдара эмиэ аҕыйах саҥалаах,
охсурҕаламмыт оҕонньор эбитэ дуу?
Эһэ бөҕөнү өлөрбүт оҕонньор. Үгүстүк арҕахтан өлөрөрө үһү.
Арҕахтаах эһэ. Мин арҕахтаах эһэҕэ киирэртэн куттаныам этэ дуо?
Куттаныам. Арай эрэллээх доҕордооҕум буоллар. Холобур, Саша
Мандаарап буоллун. Мин арҕахтаах эһэҕэ киирэргэ Сашаны ылыам этэ.
Халдеев Ваняны ылбаппын. Толяны эмиэ. Сашаны эрэнэбин, кинилиин
бука куттаныам суоҕа этэ. Сайын оттуу сылдьан Саша кэпсээбитэ: арҕахтаах
эһэни саас уһугуннардахха тииһэ ытыстан, тыҥырахтара кумуйан хаалар
үһү. Оччоҕо арҕаҕыттан тахсан сутуруктуу туппут баппаҕайынан киһини
кулгаах тааска охсон кууһуннарар үһү. Ытырыан айаҕа аһыллыбат, хайыта
тыытыан тыҥырахтара кумуччу көһүйэн хаалбыттар. Охсоро киһи
охсоруттан ыарыыта суох диир Саша. Кырдьык буолуо дуо? Умнан кэбиһэн,
оҕонньортон ыйытан көрүмүнэбин.
Биһиги дьоммут Баһылай оҕонньор онуоха маарынныыр түбэлтэҕэ
түбэспитин миэхэ кэпсээбиттэрэ. Биирдэ күһүн (эһэ тииһэ ытыстыан
иннинэ) куобахха туһахтыы сылдьан оҕонньор эһэ арҕаҕар түбэспит.
Чохороонноох эрэ үһү. Бэрикини баран, оҕонньор саа таһаарыан сүрэҕэлдьээбит, сүгэнэн бултаһарга санаммыт. Сүгэтинэн модьу бүө быһан
киллэрэн, эһэ арҕаҕын бүөлээн кэбиспит. Эһэтэ уһуктан арҕаҕын иһигэр
буллугунайа түспүт, онтон тахсаары тыынар чуолханнарын сиритэ тыытан
барбыт. Оҕонньор кэтэһэн туран эһэ биир баппаҕайа быгарын кытары
сытыы чохороонунан дук гынар, иккис баппаҕайа быгарын кытары эмиэ
дуксуйар. Эһэтэ сытыы тыҥырахтардаах баппаҕайдарыттан мэлийимээри
иһирдьэ тимис гынар. Оннук эһэни оҕонньор киһилиэ дуо — төбөтө бу
мэлэс гынарын кытта сүгэнэн сүүскэ биэрбит. Бүттэҕэ ол.
Оҕонньор сэрии сылларыгар соҕотоҕун үрэх баһыгар тахсара эбитэ
үһү. Соҕотоҕун кыһыны быһа үүчээнҥэ хонор. Соҕотоҕун, уонунан көстөөх
сиргэ соҕотоҕун. Эчи куттамматын! Арай онно дьаҥнаатын? Арай онно
атаҕын, илиитин өлөрдүн? Кимэ кэлэн көмөлөһүөй, тоҥон өлөр буолбат
дуо? Мин бөһүөлэк иһигэр турар Боппуоктар иччитэх ампаардарыгар
саахар да манньаҕа хонуо суохпун. Бары булчуттар оннуктар. Уорааннаах
уһун кыһыны быһа иэгэйэр икки атахтааҕы көрбөккө, биирдэ да
кэпсэппэккэ кыстыыллар.
Туох кинилэри оннук дьэбир бэйэлиирий, тулуурдаах тыйыс
санаалыырый? Булт имэҥэ дуо?
10

Далан- Яковлев В.С. Дьикти саас.
http://vk.com/sakhabooks

56

Тахсарбар оҕонньордоох будильниктара сэттэни көрдөрөрө.
Председатель Попову киһи киэһэ эрэ дьиэтигэр баттыаҕын сөбө, мин
киниэхэ сылдьан барарга быһаарыммытым.
Биһиги уонна председатель Поповтаах төһө да биир
араспаанньалаах буолларбыт, төһө да биир нэһилиэккэ олордорбут,
аймахтыы буолбатах этибит.
Биһиги нэһилиэкпит үксэ Поповтар. Сүрэхтээбит холуочук аҕабыкка
бары биир сирэйдээх буолан көстүбүттэр үһү, ол иһин барыларын Попов
диэбит (поп диэнтэн таһаарбыт) диэн биирдэ сайын от мустара сылдьан
Саша Мандаарап кэпсээбитэ.
Председателлээх дьиэлэрэ кулууптан чугас, хаҥас диэки этэ. Кинилэр
председателлэргэ ананан тутуллубут улахан, алта хостоох дьиэҕэ
олороллоро. Оҕолоро улаатан, сорохторо кэргэннэнэн, атыттара үөрэххэ
баран, тарҕаһан Толялыын үһүөйэхтэр этэ.
Миигин аан хоско ийэлэрэ көрсүбүтэ. Кини Толяҕа олус
маарынныыра, маҥан, толуу дьахтар этэ. Мин кыра эрдэхпиттэн
председательгэ дьүөрэтэ суоҕун иһин муодаргыырым: бу улахан,
кыраһыабай дьахтар токуруччу хаппыт, дьүһүнүнэн бүрэ, уҥуоҕунан кыра
киһиэхэ тоҕо кэргэн тахсыбытын.
Матрена Матвеевна саһархай, уолуһуйбут харахтарынан миигин
аахайбаттык көрөөт, тымныытык саҥарда:
—
Толя суох, киинэҕэ барбыта.
“Айталыын” — испэр хомойбуттуу Матрена Матвеевнаны ситэрэбин.
—
Толяҕа кэлбэтим, Роман Романовичка, — диибин. — Дьиэтигэр дуо?
—
Матрена Матвеевна хаастара муодарҕаабыттыы өрө ыйаннылар:
—
Баар.
Мин улахан дьону кытары кэпсэтэри сөбүлээбэппин, ордук дьыала
туһунан. Сэнээбиттии үөһэттэн аллара көрөн туран кэпсэтэр дьоҥҥо
уруокпун билбэт маҥнайгы кылаас оҕотун курдук сананабын. Ол иһин
толло-толлобун, дьиэлээх хаһаайканы батыһан, куукунаҕа киирэбин.
Председатель мин киирдэхпинэ тэриэлкэттэн хаппыысталаах хойуу миини
иһэ олороро. Хантан эрэ субу аҕай кэлбит быһыылааҕа. Миигин көрөөт,
эҕэрдэлиирдии күлэн мүчүҥнээтэ.
—
Эдэр киһи, олорон кэбис уонна сонунна кэпсээ.
—
Сонун суох, — диэтим мин. — Роман Романович, эһиэхэ кэллим.
Маҥнайгы этиибэр грамматическай аһыыпка оҥоро оҕустум,
бэйэбиттэн тутулуга суох бэлиэтии саныыбын. Эһиэхэ диэтим биир киһини,
кэргэнигэр мин наадам суох. Нууччалыы таттаран дуу, убаастаан дуу.
Председатели эн диир хайдах эрэ табыгаһа суох — председатель биһиги
буолбатах.
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—
Ол туох наадалааххыный? — диэтэ Роман Романович, аһыырын
кубулуппакка эрэ.
Мин аҕыйах тылынан кэпсээн биэрэбин. Төһө да аһыырын
тохтоппотор, председатель болҕойон иһиттэ. Бүтэрбиппэр:
—
Бэртээхэй дьыала эбит, — диэтэ. — Мин онно туох
сыһыаннаахпыный?
—
Оскуола туһунан истиэх этим, — диибин, бу сырыыга солбуйар ааты
кичэйэн тумнабын.
—
Олус үксэ бэрт буолаарай барытын кэпсээтэххэ. Чуолаан тугу?
Мин
мух-мах
буолабын.
Кырдьык
да,
чуолаан
тугу?
Боппуруостарынан суруйан кэлиэх баара. Сүбэлэспиппитин өйдөөн этэбин:
—
Оскуола сэрии сылларынааҕы кэмин, кимнээх онно үлэлии
сылдьыбыттарын, кимнээх үөрэммиттэрин.
—
Сөп, сөп, — председатель сөбүлэһиэх курдук буолар.
—
Кэпсиэххэ да сөп.
—
Мин эр ылабын. Баһылай оҕонньор кэпсээнэ өйбөр киирэр.
Дьорҕоотобу, кини оскуоланы аспытын. Оскуоланы кини туттарбыт эбит
дии. Кэнники...
Мин кэнники тылларбар председатель, тэриэлкэтигэр төҥкөйөн
миинин иһэ олорон, сүүһүн аннынан сүрдээх үлүгэрдик миигин көрөн
ылла. Ол көрүүтүттэн дьик гына түстүм, этиибин ситэрбэккэ быстым.
—
Сөп, сөп, — диэтэ кини уонна мин сирэйбин болҕомтолоохтук
одууласта. Сэнээбиттии мичээрэ олорор, үлэттэн сылайан кэлбит аҕам
киһи тыйыс дьүһүннээх-бодолоох председатель буола түстэ.
—
Ким инньэ диирий? — председатель куолаһа намыын, кыыкынас этэ
да, олус тымныыта.
—
Баһылай оҕонньор, — диибин мин буруйдаммыттыы, туохха
буруйдаахпын өссө билбэтэрбин да.
—
Эһигини ким Дьорҕоотобу сураһыҥ диэтэ?
—
Ким да сураһыҥ диэбэтэҕэ, бэйэбит.
—
Тоҕо ол былыр үйэҕэ өлбүт киһини үөтэрдигит? — Попов аһыырын
тохтотто. — Кини кимин эһиги үчүгэйдик билэҕит дуо?
—
Суох, — диибин маҥнайгы кылаас оҕотунуу ыксаан.
—
Колхоһу куорҕаллаан, колхоз үбүн ыһан, дьон бөҕөнү сэрии саҕана
аччыктаппыт, сутаппыт киһи. Оннук киһини көбүтэргэ ким эһигини киктэ?
— председатель куолаһын үрдэппэтэҕэ, холку этэ да, суостааҕа. — Чэ эрэ,
эр киһилии көнөтүк, кистээбэккэ эт эрэ.
Мин саҥарбаппын.
—
Ыйытабын дии: ким эйигин манна ыытта?
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—
Ким да ыыппатаҕа.
—
Чэ оччоҕо кими туоһулаһаргытын эрдэттэн билэн баран туоһулаһыҥ.
Эһиги ону-маны өйдүүр буолбут, улааппыт дьоҥҥут. Бэйэ, директоргытын
кытта кэпсэттэххэ сөп буолсу.
Кэпсэтии бүттэ. Председатель тэриэлкэтигэр төҥкөйдө.
—
Аата, ону-маны ыатаран, — Матрена Матвеевна куолаһын аан
хостон истэбин. — Хайы-үйэҕэ өлөн хаалбыт киһитэ суох үөрэхтэрэ
сатаммат буоллаҕа дуу?
—
Сатанымына, сатанан бөҕө буоллаҕа, — диир председатель
кэргэнигэр. — Ол гынан баран ким эрэ иирдэр, кигэр буоллаҕа дии...
Мин тахсабын.
Бу сырыыга табыллыбатым дии санаатым. Баскыһыанньаҕа кэлиэх
баара. Настроениета суох кэмигэр түбэстим быһыылаах. Ол эрээри
председатель Попов настроениетын хоту сылдьар киһи буолуо дуо? Кини
суолтата суох кыра аайыттан кыыһыран тырытта сылдьар киһи буолбатах.
Манна туох эрэ атын баар.
Мин туохха сыыстым, туохтан кини кыыһырда? Мин кэпсэтиибитин
сааһылыыбын. Маҥнай кини үчүгэйдик кэпсэтэн испитэ дии. Дьорҕоотоп
туһунан ахтарбын кытта сүр үлүгэрдик көрдө. Кини көрүүтэ өйбүттэн
сүппэт. Суптугур кыра сирэйэ өссө синньээн, сүтэн, миигин үүттүүр
харахтара эрэ хаалан, өйбөр умнуллубаттык хатаммыттара. Мин улаатан
баран итинник тымныытык көрүллүбүппүн өйдөөбөппүн. Куолаһын хаһан
да үрдэппэт, куруутун сонньуйа сылдьар кыра, мөлтөх председатель миэхэ
атыннык көстүбүтэ. Мин киниттэн тутулуктаах буолуохпун баҕарыа суох
эбиппин.
Дьорҕоотоп туһунан. Мин кини туһунан аан маҥнай истэбин уонна
икки адьас тус-туһунан кэпсээни. Хайалара кырдьыгый?
Колхоһу тэрийбитин хайдах Баһылай оҕонньор сымыйалыай? Оттон
колхоһу куорҕаллаабытын? Сэрии саҕана дьон эрэйдэммитэ сымыйа
буолбатах. Ол туһунан ийэм, эбэм куруутун ыаһыйалаһаллар.
Тэрийбит колхоһун бэйэтэ куорҕаллыыр. Туох да логиката суох.
Дьорҕоотоп туһунан урут тоҕо кимтэн эмэ истибэтэҕим бэрдэй?
Саатар, дьоммуттан. Биһиги нэһилиэккэ суох араспаанньа. Дьорҕоотобу
Мандаарап Саша эбэтэр атын да оҕолор билэллэрэ дуу?
Киинэ бүтэ илик, уулусса кураанах. Мин суһал хаамыынан
дьиэлиибин.
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11
Киһи үчүгэй эбэтэр куһаҕан буолуохтаах. Литература уруогар ырытар,
үөрэтэр геройдарбыт курдук. Мин куруутун икки эрээтинэн стройдаабыт
дьоннор кэккэлэрин көрөбүн: бииригэр үчүгэй дьон — биһирэбиллээх
геройдар: Корчагиннар, Давыдовтар, Нагульновтар, иккиһигэр куһаҕан
дьон — омсолоох геройдар: Половцевтар, Литьевскэйдэр. Кинилэр
үчүгэйдэрэ-куһаҕаннара кылаас дуоскатыгар суруллубуттуу ырылыччы
көстөр буолуохтаах. Ону көрөн олорон хайдах тус-туһунан сыананы
биэриэххин сөбүй? Мин өйүм хоппот. Мин соторутааҥҥа диэри инньэ дии
саныырым.
Быйыл барыта сабыс-саҥа. Олорор алааспын атын өттуттэн киирэн
көрбүттүү. Мин биирдэ мунаммын куулаттан алааспар киирэн баран
билбэккэ турбуттаахпын.
Улаатан өйдөнүөм кэриэтин, олоххо өйдөөбөтүм аҕыйыахтааҕар
үксээн иһэргэ дылы. Баҕар, ол иһин буолуо, былыр биир муударай киһи
“сааһыҥ тухары олор, сааһыҥ тухары үөрэн” диэбитин, иккиһэ абарбыттыы
саба саҥарбыт: “син биир акаарыгынан өлүөҥ”.
Олох биһиги бэһис кылааска географияҕа үөрэппит айсбергбытыгар
маарынныыр диэн толкуйга кэллим. Биһиги кини бэрт кыра чааһын
көрөбүт. Оттон анна, биһиги билбэппит-көрбөппүт, быдан улахан,
кудумньулуу барар. Муус үөһээ өттүн одуулаһа иһэн, эмискэ билбэккэҕин,
тыынан кэтиллэр курдук киниэхэ анньыллар соччо үчүгэйэ суох уонна
кутталлаах.
Били радиаторы да ылан көрдөххө. Маҥнай санаатахха, киһи
баайсыаҕа суохха дылы этэ. Алдьаммыт массыына бөххө быраҕыллыбыт
радиатора диэн туох улахан аһыылаах мал буолуон сөбүй? Сэбиэдиссэй
Онтооску инньэ диэбэтэҕэ. Кэнники толкуйдаатахха, биһиги билбэккэ
кыбыллыбыт этибит.
Сууттаныахпыт дуо, сэбиэдиссэй үҥсүүтүн истээт, биһиги гаражка
радиаторы илдьибиппит. Руслан, Саша, мин. Гараж иһигэр ким да суоҕа.
Биһиги, радиаторы ылбыт сирбитигэр муннукка туруоран баран, аҕалбыппытын этэ котельнайга киирбиппит. Үлэһиттэр бары котельнайга мустан,
тугу эрэ сүбэлэһэ дуу, табахтыы дуу олороллоро. Ортолоругар парторг
Арамаан маҥан баттаҕа көстөрө. Киирбиппитигэр биһигини өрө көрө
түспүттэрэ.
—
Хайа, бу оскуола уолаттара кэллилэр, — диир бэлэм айах Бүөккэ. —
Оҕолор, туохха кэллигит?
—
Радиаторы аҕаллыбыт, — диэн эппиэттээбитэ биһигиттэн Руслан.
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—
Били үнүр уоран барбыт радиаторгытын дуо? — диир сэбиэдиссэй
Онтооску биһиэхэ эргиллэн. Кини мырчыстаҕас, хаппыт тэллэйгэ
майгынныыр сирэйэ үтүөнү күүттэрбэтэ. — Хайдах талбыккытынан
сылдьар дьоҥҥутуй? Ыйытыыта суох ылыы — уоруу буолар. Атастарым
аҕалбатаххыт буоллар, суукка эппиэттиэ этигит ээ.
—
Сыыһа гыммыккыт, — Сатабыл Сааба Онтооскуну бигэргэтэр. —
Манна гаражка наадалаах үгүс ээ, ону оскуола оҕото барыта илдьэн
оонньуур оҥоһуннаҕына хайдах сатаныай? Бачча улахан дьон, ону өйдүө
эбиккит.
—
Оскуола оҕолоро наһаалаан эрэллэр, — Онтооску эбии айдаарар. —
Бу тугу туохха да уурбаттарын, сыаналаабаттарын! Бу сүрэхтэрэ суоҕун!
Учууталлар туохха үөрэтэн эрэллэрэ буолла?
Онтооску оскуолаҕа, учууталларга хаһааҥныттан эрэ өстөөх киһилии
хоһох хостуур. Оннук дьоннор баар буолааччылар, кинилэртэн арыый
үөрэхтээх дьону сөбүлээбэт, үөрэхтэрин былдьаппыт курдук саныыр,
үөрэхтээхтэргэ кыһыйар дьон.
Ким да саҥарбатаҕын үрдүнэн Онтооску тохтообот.
—
Оскуолаларбыт да олустар. Биһиги, колхозтаахтар, бэлэммитигэр
олорон өйдөөҕүмсүйэллэрин, хааххайдаһалларын эрэ билэллэр. Бу
уолаттар улааттахтарына эмиэ үөрэҕэ суох колхозтаахтары үлтү
тэпсиэхтэрэ.
Аҕа саастаах дьону кытта этиспэт буолуҥ диэн дьоммут биһигини
үгүстүк такайааччылар. Ол да буоллар Саша, оскуолатын, учууталларын
саҥаттаран, хараҕа уоттана түстэ. Оттон Руслан, бэһис кылаас оҕотунуу “эй,
эй” дии-дии, төбөтүн мулукуччутар, тарбанар. Кини утарсар толкуйа суох
буолуохтаах, оннук толкуй төбөтүгэр киирбэтэҕэ да чахчы, сөпкө мөхтүлэр
эрэ, сыыһа мөхтүлэр.
—
Учууталлар онно буруйдара суох, — диир Саша. — Биһиги да
көҥүллэтэн ылбыппыт.
—
Кимтэн көҥүллэппиккитий?
—
Мин көҥүллээбитим, — диир бачча тухары саҥата суох истэн
олорбут маҥан баттах Арамаан.
Онтооску ах барда, Арамааны одууласта.
—
Атын киһи подотчетун ыскайдыыр, биллэн турар, чэпчэки, — диир
кини сөбүлээбэтэхтик. — Арай миигиттэн төлөттүннэр?
—
Төлөөтөххүнэ даҕаны итиччэни уйунар оҕонньор буолуоҥ, —
дьаалайбаттык Бүөккэ этэр.
—
Эн төлөөр бүтүн массыынаны, бэрт оҕо, — Онтооску Бүөккэҕэ
кыыһырар. — Бу саҥардаҕа торооһуна суоҕун.
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—
Бука, төлөппөттөрө буолуо ээ, — диир Сеня, сабыс- саҥа ЗИЛ-130
массыына суоппара, уһун көтөх уол, арыы буолбут халыҥ былаахы
остуолга тоҥонохтонон олорон.
—
Списаниеҕа барбыт массыына.
—
Таһырдьа состорон кэбиһиэххэ сөп этэ, — Бүөккэлээх Сеняҕа Ганя
холбоһор, “Беларусь” тракториһа.
—
Списаниеҕа барбытын дуу, барбатаҕын дуу бу Саабаттан да ыйытыҥ.
— Онтооску Саабаны ханыы тардыһар, — уонна состортооҥ.
Сааба олорор суон сомоҕо маһын мөкүҥнэтэр.
—
Быйыл списаниеҕа ыытаары гыммыппытын боболлор. Ол иһин
турар. Списаниеҕа ыытар сүрдээх уустук.
—
Дьэ, ити иһиттигит, — Онтооску уолаттар сирэйдэрин биир-биир
көрөн, төбөтө лэкээриҥниир, онтон Ганяҕа эргиллэн. — Мин
сэбиэдиссэйим тухары состорбоккут буолуо. Сэбиэдиссэй буоллаххытына,
талбыккытынан состорооруҥ.
—
Син списаниеҕа барар. Тракторбын оҥордорбун эрэ тута таһырдьа
состорон кэбиһиэм, — диир кырдьык- хордьук Бүөккэ. — Олус үгүс
миэстэни ылан турар.
—
Онтооску Бүөккэҕэ эргиллэр:
—
Олох сананыма даҕаны, төлүөҕүҥ.
—
Эн төлүөҥ буоллаҕа дии, подотчеттаах киһи, — Бүөккэ хараҕынан
имнэнэр, уолаттар күлсэллэр.
—
Дьэ, состорон көрөөр эрэ.
—
Состоруом!
—
Чэ бэйэ, тохтооҥ, — парторг Онтооскулааҕы буойар.
—
Солуута суоҕу мөккүһүмэҥ. Эн, Бүөккэ, тылга тииһимэ. Антон
Павлович, состоруохтара суоҕа. Оттон бу эдэр дьону мөҥүмэ. Сотору көмө
дьон буолуохтара.
—
Ким билэр...
—
Ким билэр диэмэ, чахчы. Эн биһиккини солбуйуохтара. Оскуола,
колхоз диэн мэнээк тыллаһаргын бырах, кырдьаҕас, сааһырбыт киһи
буолан баран. Оскуола, учууталлар эн биһикки оҕолорбутун үөрэтэллэр,
иитэллэр, кинилэртэн чаас арахса сатаама.
—
Оннук, оннук, — дэһэллэр уолаттар. — Хайа, эһиил манна бэйэҕэр
кэлэн үлэлиэхтэрэ дии.
Онтооску кыайтаран саҥата суох барбыта да, кини саҥата түбэлтэҕэ
буолбатах быһыылааҕа. Уолаттар Онтооскуну хаадьылаабыттарыттан
иһиттэххэ, массыына син биир туһата суоҕа. Ол эрээри, парторг буойбатаҕа

Далан- Яковлев В.С. Дьикти саас.
http://vk.com/sakhabooks

62

буоллар. Онтооску учууталлар уонна оскуола туһунан өссө тугу туойара
биллибэт этэ.
Биһиги Дьорҕоотобунан бэйэбит да билбэккэбит, алҕаска, үгүс киһи
ыалдьар уонна сөбүлээбэт боппуруостарын таарыйбыт быһыылаахпыт.
Онно улахан дьон икки аҥы сыһыаннаспыттара. Сорохтор ону эһиги
билэргит, киргэ-хахха сыстаргыт, олох куһаҕан, хараҥа муннугун өҥөйөргүт
наадата суох, былыргыны былыт саппыта диэн, тута сатыыр курдуктара,
атыттар — биһиги кэннибититтэн олохпутун салҕааччылар эһиги буолаҕыт,
биһиги оннубутугар эһиги манна олоруоххут, онон табабытынсыыһабытын билиҥ, онно үөрэниҥ дииллэрэ.
Иккис кылааска сылдьан билиэн-көрүөн баҕалаах слон оҕотун
туһунан кэпсээни аахпытым. Слон оҕото ол-бу туһунан билээри
ыаһыйалаһарын иһин эдьиийдэрэ, убайдара мэлдьи кырбыыллара да,
ханнан хаалбатаҕа. Биһиги да ыйыталаспытынан барбыппыт.
Председатель Поповка сырыттаҕым күн сарсыҥҥытыгар мин
барыны билээччи Мандаарапка Дьорҕоотоп туһунан кэпсээбитим. Кини
истибэтэх араспаанньам диэбитэ. Киэһэ тиийэн аҕатыттан ыйыппытын
“Кэбис, ыйытыма!” диэн буолбут, өссө куттаммыт көрүҥнээх үһү. Саша
бэркэ соһуйан да, интэриэһиргээн да кэпсээбитэ. Кини аҕата, сельпоҕа
үлэлээн баран, былырыын пенсияҕа тахсыбыта, холку, соччо куттаҕаһа
суох көрүҥнээҕэ. “Дьэ муода! — диэбитэ Саша. — Мин оҕонньорум чахчы
куттанна, манна туох эрэ баар!” Аҕатыныын кини олус эйэлээхтэр. Саша
“мин киһим”, “оҕонньорум” диэн истибэтигэр күлэн ааттыыр. Миигин: “Эн
эмиэ дьоҥҥуттан ыйыт”, — диэбитэ.
Киэһэ мин дьоммуттан ыйыппытым:
—
Дьорҕоотоп диэн туох киһиний? — диэн.
Ийэм иистэнэ олорор сүүтүгүн мүччү тутта, ону көрдүү төҥкөйдө.
Аҕам мин кушеткабар нухарыйан иһэн ыараханнык миэхэ эргилиннэ.
Чочумча саҥа суох буолла. Мин Киплинг слонун оҕотунуу сананным.
—
Тоҕо онно наадыйдыҥ? — аҕам сөбүлээбэтэхтик ыйытта.
—
Ээ, мээнэ, — диибин мин быһаарыыта суох.
—
Урукку биристээтэл, — диир аҕам.
—
Кини билигин ханнаный?
—
Өлбүтэ.
—
Сэриигэ баран дуо? — Маня олорсо түһэр.
—
Суох... Манна, — диир аҕам аат эрэ харата.
Дьонум кэпсэтиэхтэрин баҕарбаттара өтө көстөрө.
Онуоха, хата, балтым кыһаллыбат.
—
Ыалдьан дуо? — диир кини.
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—
Ыалдьан буолумна. Бу оҕо барыттан бары хаалбата тугун сүрэй, —
диир ийэм, — бар, уруоккун үөрэт.
—
Үөрэппитим ээ. Маамуо, миэхэ платье тикпэккин ээ. Мин
бырааһынньыкка тугу кэтиэмий?
—
Хантан ылан, маҕаһыыҥҥа сөптөөх таҥас суох дии.
—
Ыллаттарыҥ ээ.
Былааччыйа, бачыыҥка, лиэнтэ сулуйсуута. Мин өссө хайа өттүнэн
киирэн ыйытыахпын була сатыыбын.
—
Оттон кинини колхоз үбүн ыспыт дииллэр ээ.
Аҕам соһуйбуттуу миигин көрдө.
—
Туох ааттаах Дьорҕоотобунан иирэн хааллаххыный?
—
Баҕар, учууталлар соруйбуттара буолуо, тугу мөхтөххүнүй? — ийэм
көмүскэстэ.
“Учууталлар соруйбуттарын” истэн, аҕам сымныы быһыытыйар.
Өскөтүн ийэм эбэтэр мин эрэ эппиппит буоллар, аҕам хата сымнаабат.
Атын дьон эттэхтэринэ, этии ис хоһооно уларыйарыгар дылы.
—
Дьорҕоотоп норуот өстөөҕө, куорҕаллааччы. Чэ, онтон ордук тугу
истээри гынаҕын?
—
Тугу куорҕаллаабыт? — Маня эмиэ хатана түһэр.
—
Тугу буолуой, колхоһу.
—
Куорҕаллыыр диэн тугуй?
—
Ыскайдыыр, — диир аҕам баҕарбатахтыы. Маняны аҕам атаахтатар.
Маҥнайгы оҕолоро, алталаах кыыс, тымныйан өлбүтэ үһү. Чугас эмчит
баара эбитэ буоллар, өрүһүллүөхтээҕэ үһү. Үрэх баһыгар от сии олорор
дьоҥҥо хантан фельдшер кэлиэй? Онтон хомойон, балтыбын олус
таптыыр, тугу да туойдар мөхпөт.
—
Эчи, ким билэр, доҕор... — ийэм тииһинэн сабы быһа тардар.
Аҕам өс саҕа буолан түргэнник ийэбэр эргиллэр.
—
Санаатахха да, мээнэҕэ буруйдуохтара дуо? Тыала суохха мас
хамсаабат.
—
Суоччут Бааска...
—
Ону эн билэҕин! — Аҕам ийэбин быһа түстэ, буойда.
—
Солуута суоҕу саҥарыма, аны дьон истиэхтэрэ. — Онтон миэхэ
эргилиннэ: — Ону-маны хасыһан. Эн итини бырахтаргын сөп этэ. Хасыһар
буоллахтарына, учууталлар бэйэлэрэ хаһыстыннар. — Онтон улаҕа диэки
эргиллэн, нухарыйардыы быһыытыйан иһэн ботугураата: — Аны билигин
ким кырдьыгын, ким сымыйатын туох быһаарыай, буолар буолтун кэннэ.
Мин аһаат, Халдеев Ваняҕа тахсыбытым. Киниэхэ математикаҕа мин
көмөлөһүөхтээхпин, английскайга — таһынааҕы Света. Ваня муода киһи:
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практическай олоххо биһигиннээҕэр таһыччы. Маҕаһыыҥҥа эт-арыы
сыаната, эбэтэр сылгы, ынах төһө отунан сыл тахсара буоллун, Ваня билэр,
оттон математикаҕа букатын судургуну да өйдөөбөт. Оннук оҕо баар
буолааччы, көннөрүтүгэр чап курдук, оттон уруокка өлөн түһэр.
Ваня хоһугар кыра бырааттара, Миисэлээх Миитискэ, бааллара.
Остуол хотойор сэриитин тардан баран “кыргыһан” силиктэһэ сылдьаллар.
Ваня, саллааттаргытын хомуйуҥ диэбитигэр, кыргыһыы айдааныгар
буолан, кымаардаан да көрбөтүлэр. Онуоха Ваня этэ сатаан баран
пластилин сэриини барытын остуолтан аргыый ороҥҥо хаһыйда.
Сэбиэскэйдэр немецтэргэ, буускалар танкаларга булкуллубуттара, онуоха
бырааттар кыыһыран көхсүлэрэ богдьоспута да, тугу да саҥарар бокуойа
суох, хам сыстыбыт сэриини араартыыр түбүккэ түспүттэрэ. Сотору эмиэ
пулемет, автомат сүрдэммитэ: ши-ши-ши! чик-чик-чик! Остуолга биһиги
кумааҕыбытын тэлгэппиппит уонна суоттаан барбыппыт. Ваня
айдаарымаҥ диэн бирикээстээбитэ, автоматтар тыастара арыый
сэллээбитэ. Куукунаттан иһит-хомуос сууйар тыас уонна кэпсэтии
чуолкайдык иһиллибитэ.
—
Ол таспыт былаахыларгыттан аҕалан, саатар, бу террасабытын
ситэрбэккин, — диир Кэтириис саҥата.
—
Ваня, аҕаҥ баар эбит дуу?
—
Баар.
—
Биристээтэл буоллун, доҕор. Арыгынан эрэ хатаҕалыыра баар. Ол
оннугар харчы биэрэрэ буоллар.
—
Баллыгыраама.
—
Оҕолоргун тугунан иитээри гынаҕын? Ас-таҥас диэн баран айахтарын
аталлара кэллэ дии.
—
Бэйи, ыстаама.
—
Сытыма! Бар, тахсан маста мастаа.
—
Чэ бэйи, бэйи.
Аан аһыллар тыаһа иһиллэр уонна Огдооччуйа саҥата:
—
Хайа, тугу кэпсээтигит? — диир.
—
Суох, — Кэтириис хоруйдуур.
—
Миитэрэй баар эбит дуу? Хайа, тоҕо бу өрөөтүҥ?
—
Тракторым моһуогуран.
Мин Ваняттан ыйытабын: “Трактор ол туга алдьаммыт?” — диэн.
Ваня онуоха: “Улахан алдьаныы суох ини. Уматыга барбат үһү, бүөлэммитэ
буолуо”, — диир.
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—
Миитэрэй, мин эйигин соруйсан көрөөрү гынабын. Балбаахпын
тиэйэн кулу. Кыра да соҕус этэ. Врач кэлэн ыстарааптаары үлүгэр бөҕө.
Сарсыҥҥы күнү ааспакка тиэйтэр диир.
—
Ким билэр, доҕор, тракторым мөлтөх ээ.
—
Чэ кытаат, ыстарааптатыма. Чугас да сир этэ, начаас сылдьыаҥ.
Огдооччуйа тылын ылыннарда быһыылаах, сотору тахсар тыастара
иһиллэр.
—
Хара сордоох киһи, доҕор. Күнү быһа сытан-сытан баран, дьэ ити.
Киэһэ эмиэ итирик кэлиэҕэ, — дии-дии, Кэтириис иһитинэн-хомуоһунан
быраҕаттанар.
Ваня биһикки сотору задачабытын суоттаан бүтэрбиппит, ийэтэ
Ваняны куукунаҕа туохха эрэ көмөлөһүннэрэ ыҥырбыта.
Ваня бырааттара — убайдарыттан атын, бойобуой дьон. Соторусотору охсуһан турааччылар. Муодаргыырым баар, биир быраат
иккистиин охсустар эрэ үһүс түһүспүтүнэн барар: маҥнай балачча саҥата
суох турбахтаан баран туох да сылтаҕа суох биирдэстэрин кэтэххэ
чаҕылытар, онтон бары охсуһан дьуон-элэк буолар.
Мин таһыттан киирбит Лампыыгы (Лампыык диэн төбөтө улаханын
иһин ааттаммыт, эһиил үөрэххэ киирэр кыра быраат) ылан ороҥҥо тиэрэ
уурабын. Миисэлээх Миитискэ сэриилэрин быраҕан мин үрдүбэр түһэллэр,
тустуу саҕаланар. Мин, икки улаханнарын охтортоон баран, Лампыыгынан
баттатабын уонна: “Оо, Лампыык кыайда! Ура! Лампыык быдан күүстээх
эбит. Туруорума! Кинилэри үчүгэй аҕайдык хам баттаталаа!” диэн айдаан
бөҕөнү түһэрэбин. Миисэлээх Миитискэ кыайан турбакка, мөхсө сатаан
баран улам-улам көхсүлэрэ кыынньан бараллар. “Бүт, доҕор, бүт!
Турдахпытына кэһэтиэхпит!” — диэн бырааттарыгар сааналлар. Миэхэ ол
эрэ наада. Балачча кыынньа түспүттэрин кэннэ Лампыыкпын сулбу тардан
ылан, сэрэххэ аттыбар туруорабын уонна хайдах буолалларын күүтэбин.
Мөхсөн дэлби буспут, кытаччы кыыһырбыт Миисэлээх Миитискэ
Лампыыгы кырбаары ойон тураллар. Мин Лампыыкпын оҕустарбаппын,
эмиэ иккиэннэрин суулаталаан баран, үрдүлэригэр Лампыыгы олордон
кэбиһэбин. Биһиги мучумааммытын Улахан Света киирэн тохтотор.
—
Эмиэ охсуһуннартаан эрэҕин дуу? — диэн миигин мөҕөр уонна
уолаттары сиртэн туруортуур. Бу киһи күлүөх кыыһыран, итии буулдьалыы
көрбүттэрин, сирилиспиттэрин-бурулуспуттарын! Мин күлэрбиттэн
быарбын туттабын уонна байааттаҥнаан тиийэн, ороҥҥо охтобун. Света
уолаттары тэбиир, таҥастарын көннөртүүр уонна тупсуһуннартыыр.
Лампыыгынан Ваняны ыҥыртарар. Мин Ваня киирбитигэр эрэ уоскуйабын.
—
Ваня, сочинениеҕын суруйбутуҥ дуо? — диир Света.
—
Суруйан туттарбытым.
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—
—
дии.
—
—
—
—

Ким туһунан суруйбуккунуй?
Эдэр гвардеецтар тустарынан. Федора Алексеевна инньэ диэбитэ
Оттон эн таптыыр геройуҥ кимий? — мин Ваняттан ыйытабын.
Дьэ билбэтим ээ, — Ваня үөрүйэхтик хардарар.
Ох, Ваня да Ваня! Мин дьиэбэр тахсабын.
Гуд бай, май прэндз!2
Гуд бай! Гуд бай!
12

Мандаарап Саша, мин дьонум эмиэ сөбүлээбэттэрин уонна тугу да
кэпсээбэттэрин истэн, өссө күүркэйбитэ. Дьоннор кэпсиэхтэрин
баҕарбаттара кини интэриэһин эбии уһугуннарбыта. Бобуулаах ас былырбылыргыттан минньигэс! Маҥнай биһиги оскуолаҕа оҕолортон ыйыталаспыппыт — ким да билбэт этэ. Оҕолор үгүстэрэ билбэттэр да,
интэриэһиргээбэттэр да. Арай Руслан Намытаарап истибит этэ: кини
Дьорҕоотоп гранататын туһунан кэпсээбитэ. Намытаараптар дьиэлэрин
уонна ампаардарын Өтөхтөн көһөрөн аҕалбыттар. Ампаар Өтөххө
турдаҕына, Дьорҕоотоптоох сэрииттэн кэлэн баран, хайдах тэбэрин
дьоҥҥо көрдөрөөрү, боруобалаан ампаар ойоҕоһугар гранатаны эспиттэр.
Оччону истибит Сашаны ким тутуой — уруок
кэнниттэн
биһиги
Намытаараптарга барбыппыт. Мин “дьукааҕым” Аргыга этэн көрбүппүн,
“кыра оҕолорго дылы солуута суоҕу баран” диэн, аккаастаан кэбиспитэ.
Руслан сымыйалаабатах этэ. Биһиги тиийэн көрбүппүт, ампаар күн
уотуттан хараарбыт истиэнэлэригэр оскуолкалар батарыта түспүттэрэ,
хайыта көппүттэрэ чуолкайдык көстөрө. Оскуолкалар аллараа өттүгэр
хойуутук, үөһэ убаҕастык түспүттэр.
—
Бу Дьорҕоотоптоох боруобалаан эспиттэр үһү, — диир Руслан. —
Муннуктан быган туран бырахпыттар. Бум!
—
Сүрдээхтик тэбэр эбит, — көрө-көрө Мандаарап бэркиһиир. —
Манна турар киһини үчүгэйдик саайыа эбит!
Мин Макар Нагульнов өлүүтүн өйдүү түһэбин, чугастан киһини мыык
дэппэккэ тоҕо тэбииһи.
—
Биир миэтэрэ тэйиччи сытан биэрдэххэ, киһини гранат өлөрбөт үһү,
— диир Руслан. — Оскуолка үрдүгүнэн ааһар үһү. Зин, зин!
—
Мин сытан биэриэ суохпун, — диибин.
2

Бакааларыҥ, мин доҕотторум!
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—
Ол гранат хайдах сиргэ түһэн эстэриттэн, — Саша Русланы утарар. —
Арай томторго эһиннин, бүк өлөҕүн, оттон быллараакка быыһаныаххын
сөп.
—
Бу ханнык граната буолуой? — диэн мин ыйытабын.
—
Лимонка, — диир Руслан.
—
Японскай буолуо, — диир Саша.
—
Чахчы, лимонка, — Руслан бэриммэт.
—
Оччотооҕуга японскай гранат үгүс этэ, — диир Саша уонна хантан эрэ
аахпытыттан аҕалар. — “Холумтаҥҥа японскай гранат “пөс” гына түһээт,
эргичиҥнээн баран эстибэтэҕэ. Милиционер Андреев ылан аанынан
таһырдьа элиппитэ”.
—
Тэбиитэ да күүстээх, чахчы лимонка. Көрүөҕүҥ даҕаны, — диэт,
Руслан быһах таһаара дьиэтигэр ыстанар.
Руслан дьиэттэн быһах элэстэтэн таһааран оскуолканы хаһан ылбыта.
Биһиги интэриэһиргээн уларса сылдьан көрөбүт. Оскуолка түөрт
муннуктаах, сытыы кырыылардаах чугуун лоскуйа этэ. Киһиэхэ түстэҕинэ
улаханнык хайа көтүөн сөп. Дым-Дым атаҕар сылдьар оскуолка эмиэ
маннык буоллаҕа. Руслан оскуолканы, биһигиттэн ылан, кичэйэн суулаан
сиэбигэр уктубута. Табаарыстарыгар, баҕар, туохха эмэ мэнэйдэһиэ.
Анарааҥы дьон сириэ суохтаахтар. Ол гынан баран ханнык граната киэнэ
буоларын чуолкай дакаастыыр уустук этэ. Өссө ол гранатаны үчүгэйдик
тутан-хабан көрбөтөх дьоҥҥо.
—
РГ буолаарай? — мин сэрэйэбин.
—
РГ Аҕа дойду сэриитигэр туттуллубута, гражданскайга суох, — диир
Саша, мин билбэппин бэркиһээбиттии. — Музейга көрбөтөҕүҥ дуо?
Оҕолор, — Саша хараҕа эмискэ уоттана түһэр, — хата музейга киириэҕиҥ.
Баҕар, тугу эмэни булуохпут. Дьорҕоотоп туһунан буолбатаҕына, оскуола
туһунан.
—
Дабаай! — тута сөбүлэһэр Руслан. — Хаһан?
—
Өрөбүлгэ.
—
Өрөбүлгэ — үлэ, — диибин мин.
—
Көҥүллэтиэххэ?
—
Көҥүллүөхтэрэ суоҕа.
—
Оччоҕо сарсын барыаҕыҥ, доҕоттор! — диир Руслан,
—
Эбиэт кэнниттэн автобуһунан барабыт, кэлээри — сатыы.
—
Баҕар, массыына түбэһиэ.
Сарсыҥҥытыгар уруок кэнниттэн дьиэбэр сиирэ-халты аһаат, кулууп
таһыгар баар автобус тохтуур сиригэр тэбиммитим. Русланнаах Саша хайыүйэҕэ тиийэн кэтэһэн тураллара. Автобус кольцевой, хас да нэһилиэги
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кэрийэр — икки-үс чаас хойутаан кэллэҕинэ көҥүлэ. Ол эрээри бүгүн
автобус бириэмэтигэр кэлбитэ.
Бөппүрүөскэ
ытырыылаах,
эргэрбит
каракуль
бэргэһэтин
кулгаахтарын икки өттүнэн налыбыраччы түһэрбит, бараан сэлиэччиктээх,
кыһыл, доруобай киһи бахсыллан тахсан: “Миэстэ суох, ылбаппын”, —
диэтэ. Автобус олохторо барыта кырдьык толору этилэр. Дьон хаалаары
ыксал бөҕө, араастаан көрдөһүү-ааттаһыы. Арай биһиги саҥарбаппыт. Мин
испэр кэлэйэбин, хайдах да көрдөһүөх санаа кэлбэт: миэстэ суох
буоллаҕына,
бүттэҕэ
дии.
Онно
туох
көрдөһүүтэ
баарый?
Көрдөһүннэрээччи да суоппар сөбүлүүргэ дылы истэн турар ээ. Дьон
балайда көрдөспүттэрин кэннэ: “Чэ, киириҥ”, — диэтэ уонна ааҥҥа туора
туран харчы хомуйда. Саша киирэн иһэн: “Билиэт!” диэбитин суоппар, тугу
эрэ олуонаны истибиттии, саҥарбакка одуулаата, кэннибититтэн иһэр
дьон: “Чэ, чэ түргэнник!” диэн умса астылар. Автобус иһигэр киирэн баран,
“бу да оҕолор онон-манан олуйсан, бачча тылбытын ылыммытын кэннэ.
Аны аккаастыа, хааллартаан кэбиһиэ” диэн сибигинэйэ былаан,
сэмэлээтилэр. Биһигиттэн ылбыт харчытын суоппар сиэбигэр угунна уонна
кабинатыгар барда.
—
Доҕоор, суоппар уон биэс киһиттэн иккилии солкуобайы ылла, биир
да киһиэхэ билиэт биэрбэтэ! — андаатар бэргэһэлээх уол табаарыһыгар
тыл бырахта.
Табаарыһа, дьонтон барыларыттан төбөтүнэн быгар уһун уол,
үөһэттэн тутуһан туран, бэркиһээбиттии саҥа аллайда:
—
Отут мүнүүтэ иһигэр отут солкуобайы оҥордо! Дьэ, бу хамнас!
—
Сатыахха эрэ быраап! — дэстилэр итинтэн-мантан.
—
Билиэккитин көрдөөҥ ээ, — диир ортоку эрээттэн мааны таҥастаах
аҕамсыйбыт киһи. — Государствоны халааһын буолар...
—
Тугун эмиэ билиэтэй, ылаахтаатын, — диир тайахтаах эмээхсин, эдэр
кыыс туран биэрбит миэстэтигэр олоро-олоро. — Барахсан үтүө көлө. Урут
күнү быһа сатыы сордонор этибит. Бу сымнаҕаһын, сылааһын!
—
Ылан көрдүн, — аттыгар олорор оҕонньор эмээхсиҥнэ аллараа
сыҥаах буолар. — Чэ, мин ханна да отчуоттуурум суох.
Оройуон киинигэр тиийиэхпит биэрэстэ аҥара хаалбытын кэннэ
суоппар биһигини, билиэтэ суохтары, түһүҥ диэтэ. “Автоинспекцияттан
куттанна”, — диэтилэр дьоннор. Били суоппары көмүскэспит эмээхсин:
—
Кукаам, миигин кырдьаҕас, атаҕа суох киһини, түһэримэ, — диэн
көрдөспүтүн истибэккэ, тоҕу күргүйдээн түһэрбитэ.
Араас дьон син бааллар ээ. Ити суоппар ханнык эрэ ийэ оҕото,
ханнык эрэ оскуола иитиллээччитэ эбитэ буолуо дии. Андаатар бэргэһэлээх
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уол эмээхсини сэтэрээбитэ: "Ити баар хайҕаабыт киһиҥ. Абыранныҥ дуо,
эмээхсин? Эрдэ хайҕаабат баҕайыта”. Уолаттар ааһа бара турбуттара.
Эмээхсин ыарахан кууллааҕа. Икки өттүттэн тутан биһиги соһорго
тиийбиппит. Кырдьаҕаһы ханна быраҕыаный? Эмээхсин тиийиэхтээх ыала
чугас буолан абыраабыта.
Государство массыыната ээ, атыннык эттэххэ, барыбыт киэнэ,
соҕотох кини бас билиитэ буолбатах. Ити автобуска бу эмээхсин, ити
барбыт уолаттар, биһиги дьоммут көлөһүннэрэ барыта холбоспута. Оччоҕо
тоҕо биһиги модьуйбатыбыт? Дьон аахсыахтарын баҕарбатылар дуу?
Оттон эн бэйэҥ, Гассан? Тоҕо тугу саныыргын эппэтиҥ? Бахсыйбыт
суоппартан куттанныҥ дуу? Эн үөрэппит советскай киһиҥ сиэригэр баппат
толоос быһыыны көрөн туран, тоҕо саҥарбатыҥ? Охсуһуу да буоллаҕына,
Руслантан күүс өттүнэн көмө суоҕун иһин, Саша эйигин уган биэрбэтэ
чахчы. Ити уолаттар даҕаны. Кырдьыктаах дьыалаҕа соҕотох да буол?!
Мин эмээхсин ыарахан куулун сосуһан истэхпинэ төбөбөр итинник
санаалар элэҥнэспиттэрэ.
Биһиги, эмээхсини тиэрдиһэн баран, оройуоннааҕы музейга
барбыппыт. Мин музейы уруккуттан билэбин. Музей таҥара дьиэтигэр
баара. Балтым кыра эрдэҕинэ биһиги музейга барбыппытын өйдүүбүн.
Маня баран иһэн миигиттэн быһа ыаһыйаласпыта.
—
Музей ханна баарый?
—
Таҥара дьиэтигэр.
—
Таҥара дьиэтигэр баар дуу? — диир балтым, таҥараны көрө охсоору.
—
Суох.
—
Ханна барбытай?
—
Таҥара букатын суох ээ.
Балтым мин сирэйбин көрбөхтүүр: убайым элэк гынар дуу?
—
Музей таҥара дьиэтигэр диигин буолбат дуо?
—
Таҥара дьиэтигэр.
—
Оччоҕо таҥара музейга баар дуу?
—
Суох.
—
Оччоҕо ханна барбытай?
—
Таҥара суох диибин ээ, букатын суох, хаһан да баар буола
сылдьыбатаҕа.
—
Таҥара суох уонна хайдах дьиэлээх?
—
Дьон туттахтара дии.
Балтым өйдүү сатыырдыы, сүүһүн оҕотун мыччыһыннарар да,
өйдөөхтөөбөт. Хантан да өйдүөй? Суох, онон хаһан да кэлэн олорбот
таҥараҕа иирбэтэх улахан дьон бачча үрдүк, үчүгэй дьиэни туппуттарын.
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Музейга биһигини хонноҕун анныгар түүрүллүбүт кумааҕыны
кыбыммыт, кыра сэппэллибит оҕонньор көрсүбүтэ. Кини Андерсен
остуоруйатыгар баар кыра оҕолору саататан утутар Оле-Лукойе диэн
оҕонньорго олус майгынныыра.
—
Эдэр дьон, музей көрө кэллигит дуо? — диэбитэ кини. — Киирэн,
баһаалыста, көрүҥ!
Музей хоһо үгүс этэ, ол аайы тус-туһунан салаалар. Төрүт былыргы
салаа: мамоннар муостара, носорогтар, араас оҕустар уҥуохтара, былыргы
туттар таас сэптэр-сэбиргэллэр; этнографическай салаа: саха былыргы
таҥастара-саптара, гражданскай сэрии, Аҕа дойду сэриитин салаалара
эҥин. Биһиги гражданскай сэрии салаатыгар тохтообуппут: буденновкалар,
синиэллэр, сэрии сэбэ.
—
Бу сытар лимонка! — диэбитэ Руслан уонна, ол-бу диэки көрбөхтөөт,
гранатаны сулбу тардан ылбыта, бэҕэһээҥи оскуолканы ылан граната
кэрдиистээх ойоҕоһугар сыһыары туппахтаабыта уонна үөрэн саҥа аллайа
түспүтэ:
—
Көрүҥ эрэ, бу оруобуна сөп түбэстэ!
Кырдьык, оскуолка квадрата граната ойоҕоһун ойуутугар сөп
түбэһэрэ.
—
Мин лимонка диэбитим дии, — диир Руслан сэрэйбитэ
табыллыбытыттан үөрбүт куолаһынан. — Кинилэр лимонканы эспиттэр
эбит. Саша, мин кыайдым: 1:0 мин туһабар.
Атах тыаһа сырдырҕаабыта. Биһиги гранатаны оннугар уура
охсубуппут. Оле-Лукойе киирбитэ.
—
Гражданскай сэриинэн интэриэһиргиигит дуу?
Биһиги, киниэхэ тугу көрдүүрбүтүн быһааран баран, көмөлөһөрүгэр
көрдөспүппүт. Оле-Лукойе биһиги көрдөһүүбүтүн болҕомтолоохтук иһиттэ.
—
Эһигини Михаил Сергеевич ыытта дуо? — диэтэ кини.
—
Суох.
—
Дьорҕоотоп туһунан матырыйаал биһиэхэ букатын суох, — ОлеЛукойе туох да саарбаҕа суох эттэ. — Бачча ыраах киириэххит кэриэтин
Михаил Сергеевичтэн ыйыталаһыаххыт этэ, кини билэр буолуохтаах. Ээ,
арба кистээн диигит дуу? Чэ, ол эрээри, син биир кинини билиһиннэрэргит
наадалаах буолуо. Дмитрий Дмитриевич хайдах сылдьар? Эһигини
үөрэтэр дуо?
—
Суох, кини завуч.
—
Оле-Лукойе биһиги учууталларбытын үчүгэйдик билэрэ биһигини
симитиннэрдэ. Биһиги оскуолабытын бүтэрэрбитигэр биирдэ сюрприз
оҥороору кистиибит, — диэтэ Саша.
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—
Сөп, сөп, өйдүүбүн, — диир оҕонньор, мичээрдии- мичээрдии. —
Кырдьаҕас дьон сороҕор кистэлэҥи эмиэ искэ тутааччылар. Мин эһиэхэ
биири көмөлөһүөхпүн сөп. Кэлиҥ эрэ.
Оҕонньор биһигини батыһыннаран хааман сэппэрийдэ, түгэх хоско
баар стендэҕэ илтэ. Стендэҕэ “Якуты сознают, что просвещение есть
богатство народа” диэн Саха сиригэр кэлэн олоро сылдьыбыт ханнык эрэ
политссыльнай эппитэ киһи хараҕар быраҕыллар, бөлтөркөй
буукубаларынан суруллубут.
—
Бу политссыльнайдар стендэлэрэ. Манна биһиэхэ революция иннинэ
көскө кэлбит дьон тустарынан. Матырыйааллартан көрдөххө, эһиги
нэһилиэккэ хас да политссыльнай кэлэн олоро сылдьыбыт эбит. Кинилэр
оҕолору үөрэтиинэн дьарыктаммыттар. Ол иһин эһиги нэһилиэктэн хас да
үөрэхтээх киһи тахсан төрөөбүт кыраайдарын үөрэппиттэр уонна
революционнай охсуһууга кыттыбыттар.
Биһиги блокноппут үрдүгэр түспүппүт: оҕонньор тугу эппитин
сиһилии суруйан ылбыппыт, ханнык эрэ дьиҥнээх журналистардыы.
—
Маҥнай оскуола историятын политссыльнайдартан саҕалыахпыт, —
диэтэ Мандаарап биһиги музей оҕонньорун кытта быраһаайдаһан тахсан,
маҕаһыыннарга баран истэхпитинэ.
—
Сээркээн сэһэн оҕонньор, — диир Саша.
—
Үөрэхтээх быһыылаах, — мин сэрэйэбин. — Кэпсэтэрэ культурнай.
—
Буолуо, — сөбүлэһэр Саша, — мин итинник оҕонньоттору
таптыыбын:
Сэттэ бөссүөк бэйэтэ
Сэттэ былас бытыктаах
Сээркээн Сэһэн оҕонньор
Ситэрэн сэһэргээбэтэҕэ,
Сэрэйбэтэҕэ, билбэтэҕэ
Сир үрдүгэр суох дэһэллэр.
Маҥнай кинигэ маҕаһыыныгар киирбиппит. Кинигэлэри эдэр,
харахтарын кэҥэтэ хап-харанан кэп-кэтиттик кырааскаламмыт кыыс
атыылыыра. Киһи аҕыйаҕа, олус чуҥкук быһыылааҕа. Кыыс күнү быһа
мээнэ туран тахсарыттан сүрэҕэлдьээн нэһиилэ хамсыыр буолбут этэ. Өссө
иэдэйиэх киһи магнитофоҥҥа араас ырыалары истэн саатыыр эбит. Кыыс
кырааскаламмыт харахтарынан биһигини аанньа ахтыбаттык көрбүтэ.
—
Кинигэ лотереята баар дуо? — Руслан ыйытар.
—
Суох, — кыыс тииһин быыһынан аргыый сыыйар.
—
Ханнык өҥнөөх сурунар үөс баарый?
—
Кыһыл.
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—
—

Оттон күөх үөс баар дуо?
Эттим ээ кыһыл баар диэн.
Саша Намытаарабы халбарыччы анньар.
—
Миэхэ, баһаалыста, ол турар Пушкины ылан көрдөр эрэ.
Кыыс, сэниэтэ суох унаарыйан кэлэн, долбууртан кинигэни ылан
Сашаҕа илиитин таһынан уунна.
—
Некрасов буолбатах, Пушкины көрдөөбүтүм ээ. Ол турар.
—
Оччоҕо быһааран эт ээ, — кыыс аргыый уһугунна.
—
Быһааран эппитим ээ.
—
Иһиллэр гына эттэххинэ, — диэбитэ кыыс сөбүлээбэтэхтик, кинигэни
ылан биэрэ-биэрэ.
Кинигэни көрбөхтөөн баран төннөрбүппүт.
—
Син биир ылбат аата...
Долбуурга турар кинигэлэртэн көрүтэлиэхпитин баҕарбыппыт да,
кыыс
ылан
биэрэриттэн
олус
эрэйдэнэриттэн
суобаһырҕаан
көрдөөбөтөхпүт, көрбүт кинигэни барытын ылар харчы да суоҕа. Ол иһин
сөбүлүү көрбүт альбоммутун атыылаһаат, биһиги маҕаһыынтан
тахсыбыппыт. Күнүс тиэтэйэн аанньа аһаабатах дьон аччыктаабыт этибит.
—
Остолобуойга барыаҕыҥ, — диэн Саша этии киллэрбитэ.
—
Оттон харчыбыт? — мин сиэппин хастабын. Сиэппэр алтан харчыттан
ураты суоҕа.
—
Миэхэ баар, — диир Руслан.
Остолобуой сабыылаах буолан биэрбитэ, киэһэ аһылларын
өйдөөбөтөхпүт. Остолобуой иннигэр ыйаммыт вывесканы көрөн баран,
Саша чаһытын тоҥсуйда.
—
Аһыллара өссө да чаастан ордук баар.
Аһыам этэ диэн чааһы быһа күүтэр уһун даҕаны уонна киэһэлэтэн да
хаалыыһыбыт. Дэриэбинэ хоту уһугар ханна эрэ ыраах Саша аймахтара
бааллара, мин эмиэ ыһыахтан ыһыахтарга ыалдьыттыыр аймахтардааҕым.
—
Маҕаһыынтан баран туохта эмэ атыылаһыаҕыҥ, — диир Саша.
Ас маҕаһыыныттан килиэп ылаары гыммыппытын грамынан
биэрбэтилэр. Бухааҥканан биэрэллэр эбит. Бухааҥка олус улахан, биһиги
ылбатыбыт. Килиэп оннугар печенье, кэмпиэт уонна тоҕо эрэ икра
кэнсиэрбэни ылбыппыт. Утах суоҕа. Саша маҕаһыын долбуурдарын кэрийэ
көрөөт, хараҕынан биһиэхэ имнэммитэ уонна опыттаах киһилии моонньун
тыгыммыта.
—
Дабаай! — биһиги сэрэйэ охсобут. Саша булугас өйдөөх! Ас-үөл
бөҕөнү атыылаһан, биир күлтэгэр бытыылканы кистээн хоонньубутугар
уктан, айан суолунан үөрэ- көтө дьиэбит диэки сабдыгыраһа турбуппут.
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Күн лаппа арҕаалаабыт, ол да буоллар, ичигэс этэ. Биһиги соммутун
нэлэккэйдэнэн, бэргэһэбит кулгааҕын туруоран испиппит.
Дэриэбинэттэн тахсаат, суол кытыытыгар турар киһи уҥуоҕун
маһыгар олоро биэрээт, аһаабытынан барбыппыт. Кураанах печенье
күөмэйгэ барбат этэ. Кыһыл арыгынан күөмэйбитин дьуххардыбыппыт.
Кыһыл арыгы улахан бытыылкалаах, ханнык эрэ омук киэнэ. Тыбыстымныы, мип-минньигэс, саахардаах отон уута утахха майгынныыра, киһи
төһөнү баҕарар иһиэн сөбө.
—
Хайа уолаттар, итирэн хаалаайабытый? — диибин мин.
—
Пахай, манна дуо? — Саша соһуйар. — Хайдах дьон манныкка
итирэллэрэ эбитэй? Букатын да биллибэт.
—
Миэхэҕэ да төбөбөр тахсыбата, — диир Руслан. — Аҕал эрэ өссө
омурдуум.
—
Печеньеҕэ уонна кэмпиэккэ баклажан икратын былаан сиэтэххэ,
маҥнай соччото суоҕа да, биһиги аччык этибит. Уонна сирэр-талар атын
аспыт да суоҕа.
—
Дьиэбит
ырааҕыан!
—
диэбитэ
Саша
аһыы
олорон,
сүрэҕэлдьээбиттии. — Массыына да сиппэт.
—
Төһөнөн тиийиэхпитий? — диир Руслан.
—
Сатыы киһи чааска биэс биэрэстэни барар, — Саша чаһытын көрөр.
— Тоҕуска тиийиэхпит.
—
Хойут да тиийииһикпит. Великтээх киһи.
—
Арай “Юпитердаах” буол, жи-жи, — диир Руслан.
—
Төһө эрэ начаас тиийэр этибит.
—
“Ураллаах” буол диэ, — Саша Русланы көннөрөр.
—
“Юпитер” ордук.
—
“Урал” ордук!
—
“Юпитер” түргэн.
—
“Урал” түргэн!
—
Эн “Уралгын” “Юпитер”, көлөөскөтүн ыллахха, сир ортотугар
быраҕыа.
—
Ханнык да мотоцикллааҕар М-72 ордук, — диир Саша. — Хайаларын
да тулутуо суоҕа. Күүстээх, бөҕө. Байыаннай мотоцикл ээ.
Руслан син биир иннин биэрбэт: биһиэхэ, тыа сиригэр, “Юпитер”
ордук. Өссө биһиэхэ, баҕарар буоллаххына, ИЖ-49 ордук. Боростуойа,
чэпчэкитэ.
Мин баччааҥҥа диэри Руслан маннык киһиргэһин, Саша маннык
өсөһүн көрбөтөҕүм. Руслан баҕас атаҕа тиийэн мотоциклы да кыайан
мииммэт ээ. Бу кэнниттэн уопсайынан да туох эрэ буолан барбыппыт. Мин
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ким эрэ кычыгылатан эрэрин курдук күлүөхпүн баҕарарым. Руслан
мөккүһээри гынар. Саша тура-тура хоһоон ааҕар:
Бу көстөр тумулум
Тоҥ булуус түгэҕэ
Дьон бэрдин даҕаны ылара.
Онтон:
—
Уолаттар, ыллыаҕыҥ эрэ, — диэбитэ эмискэ Саша уонна куолаһын
муҥунан тардан кэбиспитэ:
Сааскы киэһэ сарыала
Томтор үрдүн көрбүт...
—
Кэбис, аньыы, — диибин мин. — Бу дьон уҥуохтара, сатаммат.
—
“Дьэ быт дии! Өлөрө да туран ыллыам, өлө да туран ыллыам, өлөр,
тиллэр миэхэ нуомас буолбатах”, — ол эрээри Саша уурайар.
—
Чэ, барыаҕыҥ! — Руслан кураанах бытыылканы тииккэ үлтү быраҕар.
Суолга тахсабыт. Көтүөхпүтүн кынаппыт эрэ суох. Атахтарбыт сири
билбэттэрэ, бэйэлэрэ бараллара: дьиэбитигэр өр гынан тиийиэ суохпут.
—
Сырсыаҕын! — диир Руслан. — Мин дьиэбэр сүүрэн да тиийиэм этэ.
—
Чэ, марафоннуоҕун!
—
Кэбис! — мин дьоммун буойабын. — Сылайан хаалыахпыт.
—
Пахай! Бу икки ардыгар, ама, ыра сыттахпытый?
—
Мин оннооҕор сэттэ көһү биир күн хаампытым.
Аан маҥнай Руслан эстибитэ. Ситэ биэрэстэни бара иликпитинэ
Руслан күп-күөх буолбута уонна суол кытыытыгар хахыйахха өйөнөн туран
хараҕа уһуллуор диэри хотуолаабыта. Дьолго, биһигини көрүөх тыынар
тыыннаах чугаһынан суоҕа. Биһиги киһибитин икки хонноҕуттан ыйаан
туруоран салгыы илдьэ барбыппыт. Руслан ыгыл лыбыт, ыксаабыт сирэйин
көрө-көрө, Саша солуута суох күл да күл буолбута. Онтон сотору кини да
саҥата-иҥэтэ мэлийбитэ. Атахтарбыт улам-улам ыараан барбыттара. Олус
да уһуннук айаннаабыппыт. Бардар-бараммат сирбит уһаан, тэнийэн
иһэргэ дылыта. Хантан эрэ дууһа түгэҕиттэн утуйуох санаа кэлэрэ.
Саша харахтарын нэһиилэ көрөрө, атахтарын нэһиилэ сыҕарытара.
Били Русланы күлүү гыммыппыт умнуллубута быданнаабыта. Төттөрүтүн,
хата, Руслан хотуолаан дьэгдьийбит этэ, биһигиннээҕэр куо-чэмээт. Мин
атах- тарым баата курдуктара, төбөм иһэ баанкалаах ууну туруорбуттуу
дьалкыҥныыра, ол үрдүгэр эбиитин туох эрэ ыарахан сүктэрбит курдук этэ.
Охтон түһэн кыратык утуйан ылбыт киһи эрэ диэн санаалааҕым. Ол эрээри
утуйар сатаммат. Тоҥон өлбүт дьоннор тустарынан үгүстүк истэрим.
Хайдах эмэ гынан утуйбатах эрэ киһи. Дьэ манна воля наада. Өйбөр
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быстах-быстах көрбүт киинэлэрим, аахпыт кинигэлэрим киирэллэр.
Сыыллан да барыам.
—
Саша кытаат! — кэннибэр Руслан саҥата иһиллэр.
—
Кытаат, кытаччы көр! Дьиэбит чугаһаата.
—
Гассан, Руслан, сынньаныаҕыҥ! Син биир тиийиэхпит буолбаат! —
Саша кыра оҕолуу көрдөһөр. — Кырдьык, олоро түһүөҕүҥ! Эбэтэр ол турар
окко тиийэн сыта түһүөҕүҥ!
Бу эрэйдээх айан мин сүрэхпиттэн сүтүө суоҕа, мин маны сааһым
тухары өйдүөм! Охтон хааллахпытына тоҥон өлөрбүт чуолкай. Үчүгэйин
таллахха, атахпытын-илиибитин үлүтүөхпүтүн сөп этэ. Борбуйгун саҥа
көтөҕөн, сыр- дыкка саҥа талаһан иһэн суорума суолланар диэн! Ийэм
эрэйдээххэ, дьоммутугар төһөлөөх ыар аймалҕан буолуой?!
Күн киирбитэ быданнаабыта да, сырдык этэ. Дьыбар түспүтэ.
Хаардаах хонуулартан тымныы аҥылыйара. Биһиги дьагдьайан
барбыппыт.
Мин сотору-сотору бүдүрүйтэлээн ыларым. Хараҕым сабылла
турара. Биирдэ хаарга охтон сыппахтаабытым. Бу үчүгэйин, сылааһын,
сымнаҕаһын! Кыратык утуйа түһэн ылбыт киһи. Букатын кыратык,
мүнүүтэҕэ эрэ! Сотору Руслан ыксаан ытамньыйбыт куолаһа миигин
уһугуннарбыта. Кини миигин тардыалыы турара. Өсөһөн туран умса
эргиллэбин уонна аттаан нэһиилэ турабын. Руслан сирэйбин хаарынан
сууйбута, хоонньубар хаар куппута. Мин дьэ арыый сэргэхсийбитим. Онтон
хаары ытыһа-ытыһа сиэбитим, син дьэгдьийэ быһыытыйбытым.
Саша хаарга иттэнэ түһэн туох да кыһалҕата суох утуйа сытара.
Биһиги кинини тардыалыы сатаан баран, ырбаахытын өрө тардан,
агдакатын, хаарынан сууйбуппутугар эрэ хараҕын көрөн кэлбитэ. Иккиэн
көмөлөөн Сашаны туруору тардыбыппыт.
—
Саша, уһугун, тур, барыаҕынг! Аны дьоммут суохтуохтара. Кытаат,
тур!
—
Сөп, сөп, сибилигин, — диирэ Саша уонна төбөтө сэниэтэ суохтук
хоҥкуйа турара.
Өлөртөн биһигини Костялаах быыһаабыттара. Оннук мучумааннаһа
сырыттахпытына оройуонтан тахсан иһэр колхоз массыыналара
сиппиттэрэ. Костя олус соһуйбута уонна Сашаны көтөҕөн ылан
кабинатыгар укпута. Биһигини түргэнник кузовка тахсыҥ диэн
бардьыгынаабыта. Руслан кыайан тахсыбатаҕар саннын тоһуйан биэрбитэ.
Куруутун холку Костя ыксаабыт этэ. Кэнники билбиппит, Андрей
кабинатыгар билбэт кыыспыт олорон иһэрэ, киниттэн кыбыстан, киниэхэ
биһигини көрдөрүмээри тиэтэйбит этэ. Андрей кыыска аралдьыйан
биһигини болҕойон да көрбөтөҕө.
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Костя, төрүт да аҕыйах саҥалаах киһи, кимиэхэ да кэпсээбэтэҕэ.
Көрүстэҕинэ, кэлэйбиттии киэр хайыһара уонна чыпчырынан кэбиһэрэ.
Киниэхэ, арыгыны букатын испэт киһиэхэ, биһиги бука улахан арыгыһыттар
курдук көһүннэхпит буолуо. Дьэ саат!
Мин дьиэбэр кэлээт, аһаабакка, ороммор охтубутум. Аҕам утуйа
сытара. Ийэм олус соһуйбута, куттаммыта. Ыксаабыт куолаһынан
сибигинэйэн: “Тукаам, хайдах буоллуҥ?” — диэбитэ. Мин: “Ээ, бэйэм”, —
диэбитим да, ийэм сыппыттан тута сэрэйбитэ, арыый уоскуйбута.
Мин массыына кузобар дьагдьайбыт этим, сылаас дьиэҕэ киирэн,
ороммор сытаат, сүрэҕим өрүкүйбүтэ, хотуом кэлбитэ. Ийэм таас аҕала
охсубута, сылаас, сымнаҕас илиитинэн төбөбүн туппута. Мин өҕүйэр
кэммэр “эрдий, эрдий” диирэ. Онтон үүт иһэрпитэ, сирэйбин- харахпын
соппута, инчэҕэй тымныы соттору төбөбөр уурбута уонна атахпар
олорбута. Мин холкутуйбутум. Дьиэм иһэ аргыый иҥнэҥнээн баран
сүппүтэ. Мин утуйбутум.
Сарсыарда туох да буолбатаҕыныы, ийэм тааһы таһаарбыт, таҥаспын
барытын ыраастаабыт, сууйбут- соппут этэ. Аҕабар тугу да биллэрбэтэхпит,
кистээн кэбиспиппит.
Мандаарап дьиэтигэр тиийэн үҥкүрүйэ сылдьыбыт. “Өллүм, өллүм,
өлөн эрэбин, быыһааҥ” — диир үһү. Ийэтэ эрэйдээх, эмиэ мин ийэм
курдук, уолун тула көп пүт. Оттон аҕата күлэр үһү: “Бу киһи омуна тугун
сүрэй!” уонна ыксаабыт ийэтигэр: “Олус ыксаама, өлүө суоҕа, тиллиэ,
итинтэн өлбөттөр, хата, кэһэйиэ”, — диэбит.
Арай Русланы билбэтэхтэр. Кини тиийээт, туох да саҥата суох,
биһигини сосуһан сылайдаҕа буолуо, бэрт үчүгэйдик утуйан хаалбыт.
Киһи муодаргыах, итиччэ алдьархайдаах суол — оройуоҥҥа киирэ
сылдьан арыгы испиппит уонна тоҥон өлө сыспыппыт саҥата суох
хаалбыта. Ити эрээри ол эрэйдээх айаммыт мин түүлбэр киирэрэ: икки
атаҕым бэйэбин уйбакка араастаан аттыырым, сыылларым, эрэйдэнэрим.
Тоҥон өлөр буоллум дии санаан иһэн, уһуктан “һуу” диирим. Аны хаһан да
арыгыны испэт гына бэйэбэр мэктиэ тыл бэриммитим.
13
Оскуолабыт историятын суруйаары биһиги — Лана, Айта, мин —
Саша Мандаараптаахха мустубуппут. Сашалаах оскуолаттан арҕаа
олороллоро. Саҥа дьиэ туттан онно көспүттэрэ.
Саҥа дьиэҕэ сөптөөх тэрили соҕурууттан ыллаттарбыттара: харатыҥы
лаахтаах, дьон “рижскэй” дэһэллэр.
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Саша аҕата, Дмитрий Федорович, сахалыы ырыаһыт, ыһыахтарга
сороҕор олоҥхолооччу. Кини сахалыы кинигэни таптаан ааҕар, мунньар.
Кинигэ таҕыстар эрэ, көтүппэккэ атыылаһан иһэр. Соҕурууттан аҕалбыт,
улахан кинигэ ыскаабар ыга симэн туруорар. Урут, балаҕаҥҥа
олордохторуна, табаар дьааһыгар хаалыыра. Саша биһикки барытын
аахпыппыт быданнаата. Кыра сылдьан “Төлкөнөн” үлүһүйэрбит, кинини
саамай бастыҥ кинигэнэн ааҕарбыт. Ол эрээри, бииртэн биир
кэрэхсэбиллээх көстүү кэлэр: эриллэ-бурулла барбыт уһун синньигэс
үрүйэттэн киэҥ алааска көтөн түһэрдии, “Төлкө” кэнниттэн “Сааскы кэм”
урукку олох киэҥ хартыынатын биһиэхэ арыйан нэлэс гыннарбыта. “Саха
урукку олоҕун энциклопедията, — диэбитэ саха тылын учуутала Алексей
Михайлович Амма Аччыгыйын барарбытыгар. — Киниэхэ тиийэр айымньы
саха литературатыгар айылла илик”. Буолуо даҕаны. Киһи сүрэҕин
көрбүтүнэн киирэр миэстэлэр “Сааскы кэмҥэ” үгүстэр. “Аҕа диэн эмиэ
биир, ийэ курдук, тапталлаах киһи баар буолар эбит... Салгыннаабыт хара
сирэйдээх, дэхси бөдөҥ тиистээх, мичээрдээбит киэн харахтаах, дадайбыт
улахан киһи, — ийэ эйэҕэстик: “Доҕоор, Дьөгүөрдээн!” диэн ыҥырар
киһитэ, — олус да күндү киһи буолар эбит!...” Итинник истиҥ, биһиэхэ
чугас тыллар “Төлкөҕө” суохтар ээ... Биһиги “Сааскы кэми” тохсуска,
“Төлкөнү” онуска барабыт. Мин санаабар, ону уларытыахха сөп этэ.
“Төлкөнү” тохсуска, “Сааскы кэми” арыый өйдөммүппүт, улааппыппыт
кэннэ, онуска.
Саша дьоно суохтара: аҕата хачыгаардыы барбыт этэ (сельпотуттан
уурайан, пенсияҕа тахсан баран хачыгаардыыр), оттон ийэтэ —
маҕаһыыҥҥа. Саҥа дьиэҕэ киириэхтэриттэн ыла уолаттар туһунан
хостоммуттара. Саша хоһугар билигин соҕотоҕо, оттон убайа армияҕа
ыраах сулууспалыыра. Хоһугар өссө киһи тимирэр кириэһилэлээх.
Мин Сашалаахха дьиэбинии сананабын, Саша биһиэхэ эмиэ. Мин
кириэһилэҕэ тиэрэ түһэбин, атахпын оллооннуубун. Кириэһилэ олорорго
олус табыгастаах. Оттон кыргыттар сэрэммиттии тула өттүлэрин
көрүнэллэр. Саша, дьиэлээх киһи, сүүрдэ-көттө: олоппос ойутан аҕалла,
кыргыттар суумкаларын ылан уурталаата. Үчүгэй туттуу-хаптыы, бу
ыксаабытын! Мэктиэтигэр тириттэ. Мин испэр киһибиттэн күлэбин. Саша
чэйдэтээри гыммытын кыргыттар экчи аккаастаатылар. Эр бэрдэ онтон
өмүттүбэтэ: кэмпиэттээх ваза сулбу ойутан аҕалан быыһанна! Кыргыттар
биирдии кэмпиэти ыллылар.
Саша били оройуон маҕаһыыныттан атыыласпыт альбоммутун ылан
Айта иннигэр уурбута.
—
Манна уһул, — диэбитэ кини. — Кытаат, кичэй.
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Айта сонун устубута уонна музей оҕонньоруттан ылбыт
матырыйаалбытын устубутунан барбыта.
—
Музейга Дьорҕоотоп туһунан тугу да истибэтигит дуу? — Лана
ыйыппыта.
—
Истибэтибит, — диир Саша. — Музей оҕонньоро туох да суох
диэбитэ.
—
Көрдүү да барбатаҕа, — Сашаны бигэргэтэбин.
—
Хайдах? Мин санаабар, баар буолуон сөп эбит дии, ветераннар
тустарынан онно мунньааччылар ээ.
—
Дьэ, суох.
—
Хата, председатель Попов баар.
—
Баһылай оҕонньор сымыйалаабатаҕа чахчы.
—
Председатель Попов да сымыйалаабат, — диибин.
—
Дьэ, муода, — мунаахсыйбыттыы Лана аргыый сыыйар.
—
Быһаарыахха наада! — диир Саша төтөлө суох.
—
Хайдах?
“Быһаарыахха наада!” Этэргэ чэпчэки. Арай кылаас оҕолоро бары
ылсыстарбыт.
—
Оттон эн ийэҕиттэн ыйыппытыҥ дуо? — мин Ланаттан ыйытабын.
—
Ыйыппытым, тугу да билбэт. Оччотооҕуга мин дьонум оройуон
киинигэр эбиттэрэ үһү.
—
Дьэ, ити, ким да тугу да билбэт, — Дьорҕоотоп туһунан
ыйыталаспыппытыгар ким да билбэтэҕиттэн уонна көмөлөспөтөҕүттэн
кыһыйан, мин Ланаҕа урукку абабын ахтабын. — Биһигини таларгытыгар
бары көмөлөһүөх буолбуккут, ол ханна баарый? Бары ылсыаҕыҥ.
—
Ким онтон аккаастанарый? — диир Лана тымныытык. —
Билбэттэрин хайдах гыныахтарай?
—
Биһиги эмиэ билбэппит диэтэхпитинэ?
—
Эһигини биһиги талбыппыт дии.
—
Мин сөбүлэспэтэҕим.
—
Коллектив талбыта.
Лана уруккуттан үгэһэ — биирдиилээн киһи баҕатын кытта хаһан да
аахсыбат. Биирдиилээн киһи коллектив эттэ да, онон сылдьыахтаах дии
саныыр. Арай биирдиилээн киһи, туора киһи буолбакка, коллектив
чилиэнэ буоллун?
Мин санаабар, Лана ону өйдөөбөт. Коллектив мнениетэ диэн хантан
кэлэр? Коллектив биирдиилээн чилиэннэрин санаалара түмүллүүтэ
буолбакка? Биирдиилээн коллектив чилиэттэрин санааларын кытта
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аахсыбатахха, оччоҕо комсорг киһи Лана баҕата коллектив мнениетэ
дэннэҕинэ да көҥүлэ.
Оттон бары мин курдук сөбүлэммэтэхтэринэ? Оччоҕо коллектив
мнениетэ да диэн суох буолар дии. Коллектив да диэн суох буолар. Бары
бииргэ ылсыһан оскуола историятын суруйарбыт оннугар, ыһыллан
хаалабыт дии.
Мин, Лананы кытта мөккүһүөх курдук буолан баран, эмиэ бутулуннум.
Ланаҕа барыта чуолкай быһыылаах, миэхэ мунаах. Тугу эрэ эмиэ сатаан
өйдөөбөппүн.
—
Оттон оҕолор бары кыһанныннар ээ, — диибин мин. — Биһиэхэ
көмөлөстүннэр.
—
Көмөлөһүөхтэрэ, көмөлөһүөхтэрэ, — диир Саша Лана оннугар. —
Көмөлөһүннэриэхпит.
Айта устан бүппүтэ, олоппостон турбута.
—
Саша, көрүөххэ син дуо? — кини кинигэлээх ыскаабы ыйбыта.
—
Син буолумуна, — Саша улгумнук ойон туран ыскаабы арыйа
баттаабыта. — Баһаалыста, көрүҥ.
—
Уой, бу барыта сахалыы дуо? — диэбитэ Айта бэркиһээбиттии.
—
Барыта, — Саша киэн туттардыы этэр. — Өссө ампаарга эмиэ баар.
Кырдьыга, омос көрдөххө, Дмитрий Федорович муспут кинигэтэ үгүс
этэ, былыргыттан билиҥҥэ диэри. Оттон биһиги үөрэнэн хаалан үгүс
диэбэт этибит.
—
Бу эмиэ сахалыы дуо? — Айта кинигэ ылан эргим- ургум тутар.
—
Сахалыы, — Саша быһаарар. — Оттон ити аатырбыт “Сурук-бичик”
дии.
—
Мин сатаан ааҕыа суохпун, — диир Лана.
—
Маҥнайгы сахалыы сурук. Саха бастакы лингвиһэ Новгородов бэйэтэ
оҥорбут алфавита. Бу барыта саха суруйааччылара суруйбут айымньылара.
—
Оттон бу?
—
Тылбаастар, маныаха диэри, — Саша көрдөрөр. — Нууччалыыттан
сахалыы.
—
Үгүс да эбит, — диир Айта. — Тылбааска айымньы сымсыыр. Мин
эбитим буоллар, суруйааччы бэйэтин дьиҥнээҕин ааҕыам этэ.
—
Тылбаас нууччалыы билбэт дьоҥҥо ананар буоллаҕа дии, — мин тыл
кыбытабын.
—
Айымньы сымсыыра тылбааһа хайдаҕыттан, — Саша Айтаҕа утарар.
—
Ким билэр, Пушкины, Лермонтовы нууччалыытын курдук, хайдах
сахалыы биэриэххиний?
—
Холобур?
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—
Туох холобура?
—
Ханнык хоһоону, холобур, биэриэххэ сатамматый?
—
Чэ, холобур, Пушкинтан, — Айта толкуйдуу түһэр уонна маҥнай
өйүгэр киирбит хоһоонун ааҕар:
Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.
Оттон Саша бэлэм, күүтэн турбуттуу тута сахалыы түһэрсэр:
Долгун, будул туманнарга
Чомполонон ый устар,
Санньы-курус хонууларга,
Санааргыы, уотун кутар.
Тылбааһыгар хоһоон кыратык да сымсаабатах этэ. Кыргыттар
сэҥээрэ түспүттэрэ, ол эрээри Айта тута бэринэ охсубатаҕа.
—
Биир табыллыбыт хоһоон өссө тугу да эппэт.
—
Өссө аах, Саша, — диибин мин.
Төһөлөөх үгүс нууччалыы да, сахалыы да хоһоону Саша өйүгэр тута
сылдьарын, өссө кистээн хоһоон суруйарын мин эрэ билэбин. Бэйэлэрин
хоһоонноро үксүн биирдии куплеттаах буолаллар. Ырыа-хоһоон,
уопсайынан литература, Саша саамай тапталлаах миҥэтэ. Актриса
этэринии, хоббита. Оннооҕор сайын оттуу сылдьан “Ойуун түүлүн”
барытын өйүттэн ааҕан турардаах. Кини өйүгэр хоһоон дьэ түргэнник
хатанар!
—
Билигин Лермонтовтан, — диир Саша.
Ангел грустными очами
На страдальца взглянул
И, тихо махнув крылами,
В синее небо потонул.
—
Хантаный?
—
“Демонтан”, — дии түстэ Айта.
Лана тугу да саҥарбата.
—
Тылбааһа, — Саша куолаһын аччатар уонна намыыннык ааҕар:
Аанньал санньыйбыт хараҕынан
Кыыс эрэйдээҕи көрбүтэ
Уонна аргыый сапсынан
Күөх урсуҥҥа сүппүтэ.
—
Хайдаҕый?
—
Олус бэрт дии! — Айти сөбүлээн мичилийэ түспүтэ.
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Лана саҥата суох Сашаҕа эйэҕэстик мичээрдээбитэ.
Кырдьык даҕаны, барыҥыйбыт сайыҥҥы күөх халлааҥҥа аанньал
туох эрэ улахан көтөрдүү тыаһа суох аргыый симэлийэн сүтэн хаалара бу
баарга дылы — “Күөх урсуҥҥа сүппүтэ”... — аргыый, аргыый...
Сүргэтэ көтөҕүллүбүт, өрө күүрбүт Сашаны кыргыттар сонурҕаабыт
харахтарынан көрбүттэрэ. Мин доҕорбун ордугургуу санаабытым: мин
кини оннугар эбитим буоллар!
Үөмэх былыт будулуйда,
Ый кистээн көстө-көстө,
Хаарга тыган туналыйда,
Халлаан өстө, түүн өстө.
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
—
Хайдаҕый? — диир Саша. — Олус буолбат дуо? Нууччалыыттан туох
итэҕэстээҕий? Олох итэҕэһэ суох! “Үөмэх былыт будулуйда”. Кыһын
тыаллаах, былыттаах түүн чахчы оннук буолар. “Ый кистээн көстө-көстө,
хаарга тыган туналыйда”. Үүт харахха!
—
Саша, өссө туохта эмэтэ аахпаккын ээ, — Айта көрдөһөр.
—
Саша, олоҥхолоо, — диибин мин.
—
Кэбис, — Саша аккаастанар. — Хата, оҕолор, Ньургун Боотуру
истиэҕин эрэ.
—
Чэйиҥ, чэйиҥ, — кыргыттар үөрэ түстүлэр.
—
Миэхэ дьонум төрөөбүт күммэр бэлэхтээбиттэрэ, — диир Саша
уонна пластинка ылан радиолаҕа уурар.
Олоҥхолоон оҕонньор барахсан
Оллоонноон олорон эрэ
Олоҥхо номоҕо оҥостон,
Аан-ийэ дойду айыллыбытын,
Алаҕаркаан-тэтэгэркээн
Алтан араҕас далбардаммытын!
Дьэрэкээн ойуу курдук
Дьэргэлдьитэн түстэҕинэ,
Эриэккэстик этэн-тыынан
Эгилдьитэн киирдэҕинэ —
Унаар-мунаар көрбүт
Ураанхай саха барахсан
Нохтолоох тойон сүрэҕэ долгуйан
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“Ноо” диирэ эбитэ үһү...
Кыргыттар бэркэ сэҥээрэн истэллэр. Олоҥхо барахсан илбистээх,
имэҥнээх тыллара ханнык бэйэлээҕи долгуппатаҕай?! Онуоха эбии артист
дьэ аахпахтыыр! Дьэргэлдьитэн! Мин куйахам дырдыргыыр, сиспинэн
тымныы сүүрээннэр тарҕаналлар. Онтон эмискэ олус сэҥээрэн иһиллии
турбут Айта “уой!” диэт, кулгааҕын саба тутунна уонна чоххо баттаабыттыы
кытаран хаалла. Олоҥхоһут куодаһыннаах тылларынан эдэр уоллаах кыыс
ороҥҥо сытан таптаһыытын ойуулааһыныгар кэлбит этибит. Үкчү “Күкүр
Уус” Буойатыныы диэн санаа миэхэ элэс гынан ааһар. Саша эмиэ кытар
гынаат, радиолатын тохтото оҕуста уонна буруйдаммыт киһилии Лананы
кылап гына көрдө. Лана кинигэ ааҕан төҥкөйөн олорор, сирэйин
көрбөппүн. Мин эмиэ кыбыстабын уонна олус кыбыстыбыт Айтаны аһынан,
Сашаҕа кыһыйабын: барыта кини оттомо суоҕуттан, атын пластинканы
тыаһаттаҕына? Балачча ким да тугу да саҥарбат.
—
Дьэ күүстээх тыллар буолбат дуо? — диибин кыргыттар икки биһиги
икки ардыбытыгар эмискэ күөрэс гыммыт килбигийиини суох гынаары.
Кыргыттар саҥарбаттар.
—
Дьэ уонна биһиги тылбыт дьадаҥы, тылбааска айымньы сымсыыр
диэҥ. Тылбытын бэйэбит билбэппит.
Ким да миэхэ эппиэттээбэт. Саҥарбаттарыттан мин кыһыйабын.
—
Ордук кыргыттар. Этии аҥарын сахалыы, этии анарын нууччалыы
санардахха туох тахсыай?
—
Буолумна, — диир Лана, — уолаттар да холооттор.
—
Кыргыттар, кыргыттар, — Саша кэпсэтиигэ кыттар.
—
Ыанньыксыт дайаарка, өссө дайаар ээ. Атыылааччы оннугар
продавец, үҥкүү оннугар танцы.
—
Инган өссө английскайдыыр, тылын баһа бойс, гөөлс, май диэ.3
—
Онно туох куһаҕана баарый? Саҥара үөрэнэр буоллаҕа дии, омук
тылыгар үөрэнэ бараары сылдьар.
Дуоннаах кэпсэтии тахсыбатаҕа, кыргыттар сотору барбыттара.
Сашалыын иккиэйэҕин хаалан баран, оттуу сылдьар кыра
эрдэхпитинээҕилии, этиһэ сыһабыт.
—
Ити барыта эн оттомо суоххуттан, — диибин мин Сашаҕа.
—
Оттон эн тоҕо өйдөппөтөххүнүй? — Саша миэхэ хатыллар. — Эн
маҥнай эппитиҥ дии.
—
Пластинканы эн ылбытыҥ дии.

3

Уолаттар, кыргыттар, күндү.
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Сашалыын тымныытык арахсабыт. Барыта хайдах эрэ табыгаһа
суохтук таҕыста.
14
Бүгүн переменаларга биһиги кылаастан тахсыбатахпыт: кыргыттар
үҥкүү үөрэтэллэрэ. Маайдааҕы биэчэргэ бэлэмнэнэллэр. Оскуола кулуупка
Маай бырааһынньыгар холбоһуктаах концерт туруорар. Эппиэттээх дьыала.
Онно биһигиттэн эмиэ хас да нүөмэри ылбыттара. Толя Айта таһыттан
арахсыбат, түннүк таһыгар батареяҕа өйөнөн туран, тугу эрэ кэпсэтэллэр.
Хайаатыннар даҕаны! Мин ойон туран остуорастарга уу иһэ киирэбин.
Верка ийэтиниин быыкайкаан хосторугар чэйдии олороллоро. Оргуйбут
тымныы уулара суох буолан, иһэ олорор чэйдэриттэн куппуттара. Мин ол
сойорун күүтэ таарыйа ороҥҥо сытар хаһыаты көрөбүн. Учительскайтан
Дым- Дым тылыбырыыра бу иһиллэр.
—
Оскуоланы эрэмиэнниэххэ сөп этэ, уолдьаста. Кырыыһатын,
акылаатын. Түннүктэрин, муосталарын да сөргүппүт киһи, олус эргэрдэ,
таак.
—
Үп суох. Капитальнай ремону көрдөхтөрүнэ эрэ, — Вадим
Николаевич ааҕан эрэрдии чуолкайдык саҥарар.
—
Мин директордыырым саҕана инициативнай тутуу диэн баар
буолара ээ. Дьону мунньан...
—
Ол туһата суох. Билигин централизованнай үбүнэн эрэ ремоннуохха
наада. Капитальнай ремоҥҥа үп туруорсабын: 50 тыһыынчаны көрүөх
буолбуттара. Дьэ санаан көр, оччону хантан, киминэн биһиги
оҥотторуохпутун сөбүй? Ким биһиэхэ оччо суумалаах үлэни босхо үлэлээн
биэриэй? Бу түннүк, ол муоста абыраҕа диэн сырса сылдьыбакка, ремону
урукку курдук кустарнайдык ыыппакка, харчы ыллахпытына, биирдэ
оҥоруохпут: үчүгэй, добротнай, хаачыстыбалаах гына. На современном
уровне!
—
Эмиэ да сөп, хотя...
Директор Дым-Дымы саҥарпат:
—
Хата, Дмитрий Дмитриевич, оскуола үрдүнэн үөрэхпит билиитэ сыл
түмүгэр таҥнары түһэр кутталлаах. Ол иһин, бука, төбөбүттэн
имэрийбэттэрэ чахчы.
—
Саас буолан аанньа аахпаттар, — Дым-Дым кинини кытта сөбүлэһэр.
— Ол гынан баран, оскуола үлэтин аҥардас бырыһыан хараҕынан көрөр
сөп буолуо дуо?
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—
Билиҥҥи көрдөбүл оннук: бырыһыаны аҕалыҥ да, онон бүтэр.
Билигин оскуола үлэтэ бырыһыанынан сыаналанар. Туохтаах да буол,
бырыһыаныҥ намыһах буоллаҕына, куһаҕан үлэлээҕинэн ааҕыллаҕын.
—
Билэбин, — диир Дым-Дым. — Урут дьиҥнээх билии иһин
охсуһарбыт.
—
Эн тугу этээри гынаргын өйдүүбүн. Ол билигин хаалбыт өйдөбүл.
Билигин оҕо кылааска хаалымыан наада. Всеобуч — социальнай проблема.
Биһиги учууталларбыт аныаха диэри ону өйдүү иликтэр. Кинилэргэ
өйдөтүөххэ. Ол, завуч, эн соругун.
—
Ити барыта өйдөнөр гынан баран, ыарахан. Таак, биһиги
усулуобуйабытыгар куһаҕаны туруорумаҥ диэн өйдөтөбүн, ол өрө тардыы
буолбатах дуо?
—
Биһиги ону оҕолору кытта үлэлээн куһаҕаны туруорумаҥ диэхтээхпит.
—
Биллэн турар.
—
Ити гынан, биир өттүнэн ылан көрдөххө, билиҥҥи көрдөбүл сөп ээ.
Оҕону биһиги ханнык эмэ предмеккэ, скажем, алгебраҕа хаалларабыт. Ол
киһиҥ олоҕор ол алгебратын аны хаһан да көрсүө суоҕа. Ханнык эрэ биир
предметтэн кини инникитин быһабыт.
—
Искусственно үрдэтэр! Хайдах да өйүм хоппот.
—
Дмитрий Дмитриевич, бырастыы гын миигин: эн урукку
категориянан толкуйдуугун, былыргы методынан үлэлиигин. Оҕо кэнники
сайдар. Урут оҕолору биирдии кылааска үстүү-түөртүү сыл хааллартаан
тугу ситиһэр этибитий? Ону бэйэҥ да билэҕин. Оҕо кылааска хааллаҕына,
өссө акаарытыйан иһэр, санаата түһэр.
—
Ким билэр, — Дым-Дым мунаарбыттыы саҥарар, — аҥардас
бырыһыан иһин охсуһуу диэн. Иитии эҥин боппуруоһа букатын умнулунна.
—
Билигин үөрэх билиитэ, үөрэххэ ситиһии — тутаах боппуруос.
Основное звено, за которое надо взяться. Дьэ онон үөрэҕи билиигэ
кыһаныахха. — Директор туран ыараханнык төттөрү-таары хаамыталыыр.
— Онустар уруоктарын ааҕалларын оннугар бачча былдьаһыктаах кэмҥэ
эмиэ атын дьыаланан дьарыктанан бардылар дииллэр.
—
Ол тугунан?
—
Араас хобу-сиби хомуйаллар үһү.
—
Но, ол туох хобой? Ким инньэ диирий?
—
Чэ, ол хантан истибитим суолтата суох. Буойуохха наада. Зачем им
рыться в грязном белье?
—
Ээ, ону этэр эбиккин дуу?! Мин ону билэбин. Онно туох да куһаҕан
суох дии саныыбын.
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—
Кэбис, инньэ диэмэ, Дмитрий Дмитриевич. Маҥнайгытынан,
үөрэхтэриттэн
аралдьыйаллар,
иккиһинэн,
араас
кири-хаҕы
хаһыстахтарына, иирсээнинэн — ньоҕохтоһуунан дьарыктаннахтарына,
хаһан ыраас коммунистическай дууһаҕа иитиллэллэрий?
—
Ньоҕохтоһуу буолбатах, принципиальнай боппуруос, Вадим
Николаевич. Пусть сами разбираются что к чему.
—
Оттон мин ити боппуруоһу атыннык саныыбын. Мин эрэ буолбатах.
—
Тем более, — диэн холкутук сыыйар Дым-Дым, — толкуйдуохтарын
наада.
—
Дьиҥэр, дьыала ити боппуруоска буолбатах. Оҕолор үөрэхтэригэр
мөлтөөтүлэр. Онно биһиги эппиэттиибит, ол иһин хайгыыллара биллибэт,
— директор кытааппыт чиҥ-чаҥ куолаһынан түмүктээтэ. — Если на то
пошло, бары да государство иннигэр тустаах учаастакпыт үлэтин иһин
эппиэттиибит, онон онустар солуута суоҕунан аралдьыйалларын бобобун.
—
Хайыахпытый, — диир холкутук Дым-Дым, — хозяин-барин. Хата,
олус үгүстүк колхозка үлэлиири бобуохха. Таак. Ол оскуола үлэтин олус
атахтыыр.
—
Оҕо үлэттэн туох да буолбат, — директор утарар.
—
Макаренко...
Мин хостон тахсабын.
Сотору Лана, Саша, мин буолан директорскайга ыҥырыллыбыппыт.
Директорскайы биһиги таптаабаппыт, хам-түм сылдьарбыт, мөҥүллээри
эбэтэр сорудах ылаары. Директор кабинета сырдык, ичигэс... Хаймыылаах
кэтит дорожка, икки туумбалаах кыһыл бүлүүс сабыылаах ыарахан остуол,
ыарахан кириэһилэ. Истиэнэҕэ улахан ыскааптар. Барыта үтүөкэн, бөҕөтаҕа, лип-лап курдук. Вадим Николаевич Ильич портретын анныгар
кириэһилэтигэр туоллан олороро. Кабинет директорга дуу, директор
кабинекка дуу олус сөп түбэсиһэллэрэ. Арай биһиги кылааспыт
салайааччыта Анна Ивановна, бу кабинекка букатын дьүөрэлэспэккэ,
директор остуолун иннигэр туора тардыллыбыт кыра остуолга чөкө түһэн
олороро, атын ким да суоҕа.
—
Мин эһиэхэ үөрэхтэн аралдьыйымаҥ диэн урут этэн турабын, —
диэбитэ директор холку суон куолаһынан.
—
Комсорг, оннук дуо?
—
Оннук, — диир Лана.
—
Учууталлар үҥсэллэр, кэнники кэмҥэ дьарыктаммат буолбуккут.
Хайдах экзамены туттарыахпыт дии саныыгыт?
Биһиги саҥарбаппыт. Саҥарыах да кыах суоҕа — директор саҥатаиҥэтэ, кабинета киһини кутун-сүрүн ыга баттыыра.
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—
Комсорг Попова, эт эрэ.
—
Бэлэмнэннэхпитинэ туттарар инибит.
—
Бэлэмнэннэххитинэ, вот в том-то и дело! — директор биһигини
хардарыта батарыта көрдө. — Бэлэмнэннэххитинэ. Үөрэттэххитинэ,
аахтаххытына. Оттон эһиги ону-маны хасыһаҕыт. Ол туохха нааданый?
—
Наадата суох, — диир Анна Ивановна.
Биһиги саҥарбаппыт.
—
Дьэ, маннык. Мин Дьорҕоотоп кимин-тугун билиэхпин да
баҕарбаппын. Билэри да наадата суоҕунан ааҕабын. Дьоннор
сөбүлээбэттэр, учууталлар сөбүлээбэттэр. Оскуола коллективыгар, бүтүн
нэһилиэккэ айдааны тардаҕыт, дьону үлэлэриттэн аралдьытаҕыт, туһата
суох араас кэпсэтиини көбүтэҕит.
—
Биһиги Дьорҕоотобунан адьас да дьарыктамматахпыт, оскуола
историятын суруйабыт, — Лана тыл кыбытта. Директор Лананы
сөбүлээбэтэхтии көрбүтэ: улахан киһини быһа түспэт баҕайыта.
—
Мин, директор буоларым быһыытынан, булгуччу бобобун: тохтотуҥ
суруйаргытын, хасыһаргытын. Үөрэххитигэр ылсыҥ. Анна Ивановна, ону
хонтуруоллаа. Чэ, барыҥ.
Директоры кытта кэпсэтии бүппүтэ. Биһигини айахпытын да
атыттарбатаҕа, арай Лана эрэ тыл кыбыппыта. Ону да сөбүлээбэтэҕэ.
Биһиги туох дии саныырбытыгар кыһамматаҕа, ол иһигэр Анна Ивановна
киэнигэр эмиэ.
“Дьоннор сөбүлээбэттэр”. Кимнээх? “Айдааны тардаҕыт”. Туох
айдаанын? Директор саҥата кытаанах.
—
Хайыыбыт? — дэһэбит Саша биһикки тэҥҥэ, директорскайтан
тахсаат, уонна Лана диэки көрөбүт.
Лана кэтэҕэ өһөстүк чохойбут этэ да, кинини икки санаа хайыта
тыытара өтө көстөрө: комсорг буолан, дьиссипилиинэни толорон,
директор этиитин истии уонна санаабытын тиһэҕэр тириэрдэр иһин
охсуһуу.
—
Хайыахпытый, бобор буолтарын кэннэ тохтуурбутугар тиийэбит. —
Кини кэнники тылларын кыыһырбыттыы эппитэ.
“Директор буоларым быһыытынан бобобун”. Гараж сэбиэдиссэйэ
эмиэ — “Мин сэбиэдиссэйим тухары”. Мин Ланаҕа “Коллективыҥ
мнениетэ ити баар. Биир киһи бопто да бүттэҕэ дии” диэн сэтэрээри гынан
баран, кыыһырбытын көрөн туттуннум.
Кылааска биһиги кэпсээммитин истэн баран:
—
Мин эппитим ээ син биир бобуохтара диэн, — диэбитэ Кыра Света.
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—
Онон ылсыахха наадата суох этэ дуу? — Лана сөбүлээбэтэхтии Кыра
Светаҕа хайыста.
—
Чэ, оччоҕо тугу да оскуолаҕа бэлэхтээмиэҕиҥ, — диир Морда.
—
Кэбиис, хайдах бэлэҕэ суох табыллыай? — диэн унаарытар Улахан
Света. — Выпускниктар бары бэлэхтээбиттэрэ дии.
—
Бэлэхтиир наада! — дэһэллэр оҕолор.
—
Оттон тугу бэлэхтиибит?
—
Туохта эмэтэ атыылаһан бэлэхтиэҕин да бүтэр, — үгүс айдаана суох.
—
Кинигэтэ биэриэҕиҥ!
—
Радиолата атыылаһыаҕыҥ!
—
Телевизорда!
Толя кыттыспакка, мичээрдии-мичээрдии, истэн турара: мин этиим
кыайда буолбат дуо, мин үнүр тугу эппиппиний? Ол гынан баран, ким да
ол мөккүөрү өйдүөбүт быһыыта биллибэтэҕэ. Лана кыһаллыбатаҕа, Толя
бэтэлээх мичээрин көрбөтөҕө. Арай мин эрэ көрбүтүм уонна үнүргү
мөккүөрү өйдөөбүтүм. Оҕолор барыларын санаалара бу сырыыга туохта
эмэтэ оскуолаҕа атыылаһан биэриэххэ, онон бүттүн диэн. Оскуоланы
бүтэрэр выпускной биэчэргэ харчы хомуйан радиола ылан биэрэргэ
быһаарбыттара.
Оттон мин букатын астымматаҕым директор да бобуутун, оҕолор да
быһаарыыларын. Оҕолор кэпсэтиилэригэр кыттыспакка, тугу истибиппин
аттара саныы олорбутум.
Дьоннор диэн, мин санаабар, директор председатель Попову этэр.
Кини үҥсүбүт буолуон сөп. Директор биһигини үөрэхтэриттэн
аралдьыйбатыннар, үөрэҕи билии үрдээтин диэн, баҕар, боптун, оттон
Попов тоҕо сөбүлээбэт? Бэҕэһээ мин ийэм тугу эрэ быктаран испитин аҕам
саба саҥарбыта. Бэйэ, эбэм кэллэҕинэ, киниттэн ыйытыахха. Эбэм, аҕам
ийэтэ, Боккуойа эмээхсин улахан кыыһын аахха сылгыһыт Мэхээчэлээххэ
олороро. Мин эбэм бэйэтин туһугар революционнай санаалаах эмээхсин.
Тэппи буоллар эрэ, тылын баһа “Күөх истэр!”, “Батталлаах удьуордар”
диэн этэ. Сороҕор өссө “Устуруутал”, “Боссуут барбыт” диэн курдук киһи
дэбигис
өйдөөбөт
тылларын
туттара.
Бырааһынньыктарга
холуочуйдаҕына, мэлдьитин биир ырыаны ыллыыра: “Сырдык хомууна
сыалын булан” диэн. Эбэм элбэхтик “күөх истэри” — баай Боппуоктары
мөҥөрө да, мин тоҕо эрэ кини Дьорҕоотоп туһунан кэпсээбитин
истибэтэҕим. Ол гынан баран, кини билэригэр сакалааттаһыам да этэ.
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15
Бэһис уруокка литература оннугар общество (обществоведениены
биһиги быһатытан ааттыыбыт) буолбута. Кини алтыһынан буолуохтаах этэ.
Биһиги эрдэ бүтээри үөрсүбүппүт да, эрдэ үөрбүт этибит — ыыппатахтара,
расписаниелаах общество эмиэ буолбута. Обществоны уонна историяны
Михаил Сергеевич үөрэтэр. Михаил Сергеевич үөһэ уоһугар тор курдук
бытыктаах,
бөдөҥ-садаҥ,
аҕамсыйбыт
киһи.
Сааһын
тухары
кэргэннэммэтэх. (Итиччэ бэйэлээх киһи тоҕо кэргэннэммэтэ буолла диэн
мин дьонум олус муодаргыыллар.) Биир сиргэ олус өр олорон бэйэтин
ыытынан, лооҕура буолан эрэр кырдьаҕас интеллигеҥҥэ маарынныыра.
Килэрийбит, уһун кыһыҥҥа биирдэ уларыппат пиджактааҕа, хаһан
өтүүктэммитэ биллибэт киэҥ бүрүүкэлээҕэ. Ол эрээри куруутун хаалтыс
баанара.
Михаил Сергеевич биир кэм тэнигир, эйэҕэс майгыннааҕа. Биһигини
мөхпөт, хата, күлүү гынар, үгэргиир үгэстээх. Кини саамай таптыыр
суруйааччылара Ильф, Петров, саамай таптыыр суруйуута Козьма Прутков
быһыылааҕа. История уруога үксүн алтыс уруогунан буолар. Күнү быһа
олорортон сылайабыт, сүрэҕэлдьиибит. Ыйытыллар оҕо билбэт, биир эмэ
тылы этэн көрө-көрө тохтуур, мунаарар. Тыллар икки ардыларынааҕы
пауза уһун. Актриса чаһытын көрө-көрө ыксыа этэ, оттон Михаил
Сергеевич холку. Тугу эрэ үөннээҕи этээри мичээрдиир. Оннук дьон баар
буолааччылар: кини мичээрдээтэр эрэ, киһи тугу эрэ көрүдьүөстээҕи
истээри күлбүтүнэн барар дьоно.
—
Олус бытааннык кэпсиигин, Люся. Эн “Золотой теленок” диэн Ильф
уонна Петров суруйууларын аахпытыҥ дуо? — эрэйдэммит уонна
салгыбыт кылааска Михаил Сергеевич холку куолаһа иһиллэр.
—
Суо-ох, — соһуйбут кыыс хардарар. Ыйытыы көһүппэтэх өттүттэн
буолан бары да чөрбөс гына түһэбит, учууталбыт сирэйин-хараҕын
одуулаһабыт.
—
Жаль. Бэртээхэй кинигэ, ааҕаар эрэ. Биһиги кэпсэтиибит Остап
Бендер уонна Функ оҕонньор кэпсэтиилэригэр маарыннаан барда. Кэбис,
олор.
Бары күлсэ түһэбит. Соторутааҕыта бүттүүн кылааһынан киинэҕэ
көрбүппүт, кинигэтин да аахпыппыт: Остабы, Функ оҕонньору билэбит.
Сытыы-хотуу оскуола бастыҥ спортсменкатын саҥарда охсоору, көхсүн
таптайар, кычы гылатар — букатын сатамньыта суох! Сэргэхсийэбит.
Обществоҕа биһиги букатын көҥүл барабыт. Михаил Сергеевич араас
боппруостары кылааска биэрээччи: арай эһиги биэс тыһыынча солкуобайы
сүүйүҥ, хайыа этигит? Аны уон сылынан биһиги дэриэбинэбит хайдах
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буолуой? Таптал диэн тугуй? Мөккүөр төрөөтөҕө ол. Сылайбыппыт,
сүрэҕэлдьээбиппит харахтан сыыһы ылбыттыы мэлийэр.
Михаил Сергеевич дорооболоһоот, сааһырбыт киһи ыарахан
хаамыытынан учуутал остуолугар тиийэн эргэ бартыбыалын уонна көтөҕөн
киллэрбит үгүс тэтэрээттэрин уурда. Инники олорор Чаҕылыыһап ойон
туран тэтэрээттэри түҥэтэр. Федора Алексеевна оҕото ыалдьан кэлбэтэх,
Михаил Сергеевич литератураҕа суруйбут сочинениеларбытын аҕалбыт.
Куһаҕан суох, Айта, Лана, Саша, Толя “биэстэр”, миэнэ — “түөрт”. Макар
Нагульнов Баннигы кырбаабыта, “контралары” ытыалаан кэбиһээри
гынара сөбүн дакаастаабыппын Федора Алексеевна кыһыл харандааһынан аннынан тардыбыт.
Үс грамматическай сыыһаны булбут. Биирдэстэрэ Корчжинскай диэн
тылга “ч” буукубаны көтүппүппүн: Хомутовтар, Корчжинскайдар дьиҥнээх
коммунистар буолбатахтар, Макар этэрин курдук, партияҕа таас
быыһынан сыылан киирбит чалахай үөннэрэ диэбиппин эмиэ аннынан
тардан баран, улахан баҕайы ыйытыы бэлиэтэ туруорбут. Маны эн хантан
ыллын диирдии.
Михаил Сергеевич олордо. Хара кэтит иилээх ачыкытын хаатыттан
хостоон таһааран үрдэ, платогунан кичэйэн сотто, онтон түннүккэ
ыйдаҥардан көрөн баран, кэтэн кэбистэ. Кытаанах уонна интеллигентнэй
көрүҥнэннэ.
—
Чэ, баһаалыста, чуумпуруҥ, истиҥ эрэ, — диэтэ кини. — Бүгүҥҥү
уруок темата — коммунистическай общество киһитин майгыта-сигилитэ.
Эһиги литератураҕа суруйбут сочинениеҕыт итиннэ хабааннааҕын
быһыытынан, өскөтүн көҥүллүүр буоллаххытына, эһиги үлэҕит туһунан
мин бэйэм санаабын этиэхпин баҕарабын.
Биһиги көҥүллээн бөҕө, ыйытыллыахтааҕар истибит быдан ордук.
—
Сочинениеларгыт сүрүн итэҕэһэ, — салҕаата Михаил Сергеевич
биһиги чуумпурарбытын кытта, — кинигэ тылынан суруллуута. Кини, эһиги
таптыыр геройгут, дьиҥнээх киһигит “дьулуурдаах, дьаныардаах,
чиэһинэй, хорсун, амарах, үлэни таптыыр, төрөөбүт дойдутугар муҥура
суох бэриниилээх, өстөөхтөрү өлөрдүү абааһы көрөр” уо.д.а. Ханнык да
геройу, баҕар, Маресьев буоллун, баҕар, эдэр гвардеецтар, Александр
Матросов, Юрий Гагарин буоллуннар, барыларын биирдик ити
тылларынан характеристикалыыгыт. Оччоҕо конкретнай, бу эн, мин,
биһиги курдук дьиҥнээх олоро сылдьыбыт геройдар ханнык эрэ схемаҕа,
абстракцияҕа, коммунистическай общество киһитин эталонугар
кубулуйаллар.
Михаил
Сергеевич
туран
төттөрү-таары
хаамта,
онтон
толкуйдаабыттыы тохтуу-тохтуу саҥарда:
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—
Кинигэ, хаһыат тыла... Куруутун туттуллар тыллар блоктара...
Халыыптаммыт тыллар. Кинилэр куруутун туттуллартан мүлүрүччү
элэйбиттэр, тоҥнор, киһи дууһатын таарыйбаттар. Омос көрдөххө,
сочинениеҕытыгар барыта баарга дылы да, киһини астыннарбат. Сүрүн
итэҕэскит эһиги ис дууһаҕытыттан дьиҥнээх санааҕытын суруйбаккыт
буолар.
Ол кырдьык. Сочинениебытыгар биһиги дьиҥнээх санаабытын
суруйбаппыт. Суруйуҥ да диэбиттэрин өйдөөбөппүт. Корчагин дуу,
Кошевой дуу туһунан үксүгэр кинигэттэн суруйабыт. Мин, холобур, бу
сырыыга эрэ Нагульнов туһунан бэйэм санаабын суруйбутум да, бэйэм
санаабын эппит миэстэлэрбин Федора Алексеевна кыһыл харандааһынан
тарпыт этэ. Ол биһирээн буолбатах дии саныыбын.
—
Биир да оҕо чугастааҕы дьонун туһунан суруйбатах. Мин санаабар,
чопчу билэр киһигитин булан суруйбуккут буоллар, сочинениеҕыт
истиҥник, итэҕэтиилээхтик тахсыа этэ. Оннук буолбат дуо?
Биһиги сөбүлэһэбит. Арай Морда сөбүлэспэт.
—
Арай оннук киһи биһиэхэ суох буоллун?
—
Хайдах? — Михаил Сергеевич соһуйар.
—
Оттон суох курдук суох, — Морда быһаарыыта суох кэлиилии кэбэр.
Кини сочинениета “үс” буолан кыһыйан олорор. Былырыыҥҥы
сочинениены булан, ону тупсаран уһуллум диэн киһиргэммитэ, бука, “үһү”
ылбыт сочинениеттан устубатаҕа чахчы. Сороҕор кэрээнэ да суох ээ
Ленька.
—
Хайдах суох буолуой? Биһиги испитигэр былыр да бааллара, билигин
да бааллар дьиҥнээх геройдар: сэриилэр кыттыылаахтара, үлэ чулуулара...
“Смотри в корень!” диэбитэ Козьма Прутков.
—
Чэ, холобур? — Морда бэриммэт.
Биһиги бары чөрбөҥнөһөбүт, — сочинениебытын атын учуутал
ырытара сонун. Федора Алексеевна итинник сириэ суоҕа этэ. Кини Михаил
Сергеевич курдук биһиги дууһабытын иҥэ-тоҥо сатаабат, грамматикатын
көрөр. Ханнык эрэ биирдии киһи хаачыстыбатын суруттарбат,
коммунистическай общество киһитин уопсай хаачыстыбатын туһунан
суруттарар. Оттон биһиги ол хаачыстыбаны үллэстэрбитигэр кыһаммат,
бадаҕа, кини үллэстиэхтээхпит бэйэтэ көстөн турар дьыала курдук
саныыра эбитэ буолуо. Дьэ, Михаил Сергеевич кими була охсон этэр эбит.
Михаил Сергеевич ачыкытын уһулла, үрдэ, сотто, түннүккэ көрдө.
Тиэтэйбэккэ, тугу эрэ толкуйдаата.
—
Михаил Сергеевич, биһиэхэ кэпсээбэккин ээ, — Инга Стручкова
албын куолаһынан көрдөһөр.
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—
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Оннук киһи биһиэхэ суох!
Арай биһиги истибэтэх буолуох!
Букатын идеальнай киһи, ама, баар буолуо дуо?
Биһиэхэ туохта эмэ кэпсээ эрэ.
Биирдэ эрэ.
Уолаттар
мөккүһээри
өрөһөлөнөбүт,
кыргыттар
аргыый
ньымааттыыллар. Кини ордук кыргыттарга сымнаҕаһын, кинилэр
тылларын быһа гымматын билэллэр уонна онон наһаа туһана сатааччылар.
Билигин эмиэ тоҕо эрэ олох да сыһыана суох алгебраҕа буолуохтаах
хонтуруолунай үлэни эҥин аҕыннылар.
Бадаҕа, ылынна. Саҥата суох ачыкытын кэттэ, мичээрдээтэ уонна
бартыбыалын хаһыста. Биһиги бары үчүгэйдик билэр бартыбыалбытыгар,
кини эргэ улахан бартыбыалыгар, туох суоҕай? Ыраас тэтэрээт, уруучука,
харандаас, эрэсиинэ... Ким эрэ уруокка уруучуката, тэтэрээтэ суох
кэллэҕинэ, Михаил Сергеевичтэн ылар. Кыра эрдэхпитинэ кэмпиэт,
бирээнньик ылан түҥэтэрэ. Балачча хаһыспахтаат, Михаил Сергеевич
хаартыска булан таһаарда уонна, карта ыйыыр маска кнопканан
иҥиннэрэн баран, барыбытыгар көстөр гына остуолун аттыгар туруорда.
Хаартыска тэтэрээт лииһин саҕа этэ. Улаатыннарыы. Соччо үчүгэй үлэ
буолбатаҕа тута биллэрэ. Туманнаах сарсыардаҕа көстөрдүү тунаархай
хаартыскаҕа бэрт боростуой таҥастаах-саптаах эдэр уол ньилбэгиттэн
тайанан баран, утары көрөн мылайан олороро. Оннук киниэхэ киһи үтүктэ
сатыыр геройдуу быһыыта суохха дылыта. Кини сирэйэ, ордук сытыы
харахтара мин бэркэ билэр ханнык эрэ киһибин санаппыттара да кыайан
өйдөөбөтөҕүм.
—
Билэҕит дуо бу киһи кимин? — Михаил Сергеевич ыйыппыта. Билэр
киһи суох буолан биэрбитэ.
—
Жаль. Билэргит эбитэ буоллар, кини туһунан суруйуо этигит.
Маннааҕы комсомолец Попов Егор Ильич диэн. Баай Поповтар ырааҕынан
аймахтара да, быстар дьадаҥы ыал оҕото этэ. 1920 сыллаахха бу
нэһилиэккэ тэриллибит комсомольскай ячейкаҕа чилиэн буолбута. Кини
оччолорго сааһа 13-һэ эрэ этэ. Ол кэмҥэ кыра да саастаахтары комсомолга
ылаллара. Онтон 1923 сыллаахха Якутскайга советскай-партийнай
оскуолаҕа үөрэммитэ. Гоша комсомолга киирэр сайабылыанньатыгар
“мин рабочай, бааһынай былааһын иһин хааппыла хааным хаалыар диэри
охсуһуом” диэн суруйбута. Кини тылыгар турбута. Ол маннык буолбута, —
Михаил Сергеевич тохтуу түстэ, кылааһы эргиччи көрдө. Кылаас иһэ уучуумпу. Бэртээхэй кэпсээнньит Михаил Сергеевич хас тыллара барыта ол
чуумпуга, утаппыт сиргэ түһэр ардах бөдөҥ таммахтарыныы, иҥэллэрэ. —
Ол маннык буолбута, — диэбитэ Михаил Сергеевич астыммыттыы уонна
Далан- Яковлев В.С. Дьикти саас.
http://vk.com/sakhabooks

92

кэпсээнин салҕаабыта. — Октябрь сыдьаайбыт сырдыга биһиги нэлэмэн
киэҥ дойдубут бары муннуктарын эмискэ барытын биирдэ сырдаппатаҕа.
Хараҥа күлүктэр ыраах уһук сирдэртэн тута сүппэтэхтэрэ. Саха сирин сорох
хоту оройуоннарыгар Советтарга өтөн киирбит баайдар өргө диэри
баһылаан олорбуттара. Онно уруккулуу хараҥа, ыарахан олох бытааннык
устара. Оттон ол кэмҥэ Якутскайга кыараҕас ыга симиллибит итии хосторго
советскай- партийнай оскуола үөрэнээччилэрэ норуокка тахсан саҥа олоҕу
уһанса охсоору ыксыыллара. Гошаны бэйэтин дойдутугар, манна, үгүс үлэ
күүтэрэ. Ол эрээри кини оскуолатын бүтэрэн хоту барбыт. Икки суолтан
биир ыараханын талбыт. Олус эдэр оҕочоос тиийбитин хоту дойду
олохтоох баайдара, адьырҕалара маҥнай сэнээбиттэр, бэйэлэригэр
тардаары араастаан албыннаан көрбүттэр: бэрик биэрбиттэр, кэргэннээри
кыыс сыҥалаабыттар. Ол табыллыбатаҕар үүрэргэ санаммыттар:
сааммыттар, куттаабыттар, бэл диэтэр, ойуунунан үтэйтэрэ сатаабыттар.
Гоша бардаҕына Советскай былаас кинилэргэ кэлиэ суоҕун курдук. Хата,
Гоша буолуммат да, куттаммат да эр буолан биэрбит. Кытаанах санаа!
Эрдээх быһыы! “Социализм сырдык саарыстыбатын” иһин охсуспут
оччотооҕу дьон хорсун быһыыларын киһи сөҕөр, — Михаил Сергеевич
улам-улам итийэн-кутуйан кэпсээн истэ. Бу сааһырбыт киһи сүргэтэ
көтөҕүллэн, уутугар-хаарыгар киирэн кэпсээн бардаҕына, биһиги
иннибитигэр урукку быһылааннаах сыллар бу баардык көстөллөр.
... Тыалтан уонна күн уотуттан чиҥээбит хомурахтарынан наарталар
чэпчэкитик элээрэллэрэ. Бөһүөлэк чугаһаабыта.
“Мантан дьиэбит үс биэрэстэ эрэ хаалла, — диэбитэ Гошаҕа аргыс
уола уонна кэккэлэһэ түспүт наартаттан күн уота сиэн хараарбыт
сирэйигэр, күлэн үрүҥ тиистэрэ кэчигирэспиттэрэ. — Сырсыы?”
Уолаттар тарыыр мастарынан табаларын суптурута аспыттара,
табалар түһүнэн кэбиспиттэрэ. Наарталар балачча тэҥник кэккэлэһэ
испэхтээбиттэрэ. Ити кэмҥэ чугастааҕы тоҕой сыырын быыһыттан саалар
тыастара бүтэҥитик тибиргэспиттэрэ. Эмискэтэ бэрдиттэн Гоша
соһуйбатаҕа даҕаны. Көрө истэҕинэ уолун быыһык саҕынньаҕа тыалга
үрдэрэрдии чэпчэкитик сыарҕаттан кыырайбыта. Гоша, тугу оҥорорун ситэ
өйдөөбөккө эрэ, винтовкатын туппутунан тоҥуу хаарга батары түспүтэ.
Табалар тоҕой кэннигэр элэс гыммыттара. Саалар хаһан да тыаһаабатахтарын курдук уу-чуумпу этэ. Ол эрээри барыйбыт иирэлэртэн куттал
суоһуурун Гоша этинэн-хаанынан сэрэйэрэ, аргыый куска үөмэрдии
хаптайыаҕынан-хаптайан баран уолугар сыылбыта. Тиийбитэ: уола хайыүйэҕэ хамсаабат буолбут этэ. Билигин аҕай күлэн кэчигирии испит
тиистэрин быыһынан хаан сырдык сурааһыннара сүүрүгүрэллэрэ... Манна
эрэ Гоша ханнык куттал суоһаабытын билбитэ, иэнэ кэдэҥнээбитэ. Кинини
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эмиэ булан көрдүлэр быһыылааҕа, саалар эмиэ битиргэспиттэрэ,
буулдьалар сиирэ-халты чыыбырҕаспыттара. Хоту дойду дьоно үчүгэй
ытааччыларынан аатыралларын Гоша билэрэ, туора сыыллыбыта уонна
иирэлэр быыстарынан барыҥнаһар хара күлүктэри туһаайа-туһаайа,
чыыбыһын тардыалаабыта. Ол букатын сыыһа этэ, кыра эрдэҕиттэн булчут
Гоша, ону тута өйдөөбүтэ: бэл, оннооҕор доруобунньук саанан бүтүн үөр
куска ортотун көрөн баран тартаххына сыыһан кэбиһиллэрин. Ол иһин
кини иирэлэр быыстарыгар барыҥнаһар үс күлүктэртэн ортокуларын
кыҥыы-кыҥыы ытыалаабыта. Санаатыгар өр баҕайы сыппыта. Оннооҕор
толкуйдаан көрбүтэ бу тугунан бүтүөй диэн. Балаһыанньа эрэлэ суоҕа.
Икки өттө — синньигэс өрүс халдьаайыта, онно тиийэр кыах суоҕа, турдар
эрэ сонно тута табаллара чуолкай этэ. Гоша аргыый аҕайдык, кыракыратык арыый чугас турар хаҥас сыыр диэки сыҕарыйан иһэргэ
санаммыта. Дьэ бүттэҕим. Кылаас охсуһуута диэн бу буоллаҕа. Эн эбэтэр
мин. Миичэкээни аһынан хаайбатаҕым сыыһа да эбит! Сыыһам иһин умсан
эрдэҕим. Өстөөхтүүн өлөрүс диэн өбүгэ үгэһин умнубутум дьэ кыһыы!
Кини төрөөбүт дойдута, Күөлүн онно хараҕар бу көстөн ааспыта. Уҥа
илиитэ ньир гына түспүтэ. Саҥа обуойманы угаары гынан истэҕинэ, быстан
салыбырыы сылдьар тарбахтара туора түһэн мэһэйдээбиттэрин, тииһинэн
быһыта тыытан быраҕаттаабыта. Тоҕо эрэ тарбахтара суох хааллаҕым, аны
сатаан тустубат буоллаҕым диэн муода санаа киирэн тахсыбыта. Кини
сэрэйбитэ тоҕо сиирэ-халты ыталларын — тыыннаахтыы тутаары
гыналларын. Суох, тыыннаахтыы эрэ туттарбатах киһи! Бэстилиэнэй
буулдьа бэйэбэр. Миичэкээн эрэ илиитигэр киирбэтэх киһи. “Дьэ, сэрэн,
оҕочоос! Баайбын бараатыҥ, бэйэбин киһи кэпсэппэт, ыт үрбэт оҥордуҥ.
Эн умнарыҥ, мин өйдүүрүм саҕана буоллун!” — диэбитэ киниэхэ бу дойду
биир улахан баайа Миичэкээн тааска күрүүрүгэр. Суох! Бэстилиэнэй
буулдьа бэйэбэр. Субу саманна Гоша өйүгэр бардам санаа чаҕылыс
гыммыта: тыыннаахтыы тутаары гынар буоллахтарына, бэйэ хайыыр
эбиккитин, дьэ, көрдөхпүт. Гоша ойон туран, муҥ кыраайынан хаҥас
көстөр иирэлэр диэки тэбиммитэ. Эмискэтэ уонна баламата бэрдиттэн
соһуйан балачча ыппакка сыппыттара, онтон дьэ ытыалаан
тибиргэппиттэрэ.
—
Көрүҥ эрэ бу докумуону, — Михаил Сергеевич бартыбыалыттан
чараас кыһыл тастаах кинигэни ылан, кумааҕы бэлиэтии кыбытыллыбыт
сирин арыйан биһиэхэ көрдөрдө. Кинигэ лииһигэр бэчээттэммит
докумуоҥҥа “ЯАССР, НКВД, Колымский Окружной Исполнительный
комитет” диэн штампалааҕа. Машинкаҕа бэчээттэммит үөһээ строкалар
чуолкайдык көстөллөрө: “Удостоверение. Предъявитель сего Попов Егор
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Ил.” Кэнники тыл иккис аҥара суоҕа. Кини оннугар бөрүө хотуолаабытын
оботторбокко эрэ кумааҕынан баттаппыт курдук хара мэҥ. Докумуон
аллараа өттө туга биллибэт, дьабах буолбут этэ.
—
Бу бэрдээн буулдьатын суола, — диэбитэ Михаил Сергеевич, ол хара
мэҥи сөмүйэтинэн баттыы-баттыы.
—

Оттон бу хаана. Сурук аллараа өттүн көстүбэт оҥорбут.
Михаил Сергеевич тохтообута, кинигэтин остуолга уурбута уонна
оргууй эбэн эппитэ:
—

Сааһа уон сэттэтэ эрэ этэ. Быһата, эһиги сааскыт...
Михаил Сергеевич бигээн саҥарар, санаатын ситэ эппэт: эһиги кини
оннугар эбиккит буоллар, хайыаххыт этэй?
Бары уолу одуулаһабыт. Оннооҕор мин “дьукааҕым” Аргы Миша.
Мин, саҥата суох, бу төгүрүк сирэйдээх, оҕолуу эттээх уостаах, ырбаахынан
эрэ олорор уолу өссө сонурҕаан, сыныйан көрөбүн. Билигин кини туһунан
билбитим кэннэ миэхэ маарыҥҥытааҕар атын буолан көһүннэ. Харахтара,
санаабар, ураты сытыылар, барыны сэҥээрэр, билэ сатыыр курдуктар,
халыҥ халтаһаларын анныттан өһөстүк чаҕылыһаллар. Төһө да оҕотугун
иһин, бары туттунан олорор сэбэрэтигэр, быһыытыгар ылыммыт санаатын
толорорго дьулууру мин булан көрөргө дылыбын. Ол да буоллар кини
кимиэхэ маарынныырый?
Бары биирдик тыынабыт. Ким да ыйыппат. Тугу да тута этэр
кыаллыбат. Толкуйдуохха, буһарыахха наада. Бу грамматика быраабылата
да, тригонометрия функцията да буолбатах. Бу олохпут төрдө,
өйдөнүллүбэт улахан, тэҥнэниллибэт дириҥ... Туохпут барытын төрдө.
Өскөтүн бу Поповтар саа тутан, тыыннарын толук ууран, Октябрь
кыайыытын харыстаабатахтара буоллар, биһиги маннык үөрэнэ
олорбоппут, тригонометрия функцията да, грамматика быраабылата да
биһиэхэ суоҕун тэҥэ буолуох этэ.
Мин иннибэр хамсаабакка көбүс-көнөтүк туттан олорор Лана
синньигэс моонньун, чохойбут өһөс кэтэҕин эрэ көрөбүн.
Мин аргыый оҕолору тула көрүтэлиибин.
Уҥа
ойоҕоспунааҕы
паартаҕа
олорор
Айта
харахтара
санаарҕаабыттыы уһун кыламаннарын быыһыгар саспыттар, илиилэрэ
бэйэтэ билбэтинэн тохтоло суох паарта иһигэр сытар бартыбыалын
тутааҕын имитэллэр.
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Суон харыларын үрдүгэр сыҥааҕын ууран паартатыгар сытан, Морда
уоттаммыт харахтарынан уолу одуулаһар. Обугуйкаан уостарын аргыый
сэгэтэн, харахтарынан аһыммыттыы быһыччы көрөн, дьүөгэтин санныгар
баһын хоҥкутан, Инга учуутал кэпсээниттэн тугу эрэ саныыр. Оттон
дьүөгэтэ Люся итиччэ эдэр уолу, ама, өлөрбүттэрэ буолуо дуо диирдии,
соһуйбуттуу, үргүбүттүү көрүтэлиир.
Толя пиджагын нэлэккэйдэнэн, хаҥас илиитин сиэбигэр уктан, уҥа
илиитин паартаҕа ууран, ортоку тарбаҕынан иһиллэр-иһиллибэттик
остуолу тоҥсуйан тобугуратар, олоппоһугар тиэрэ түһэн олорон,
болҕомтолоохтук хаартысканы одуулуур. Олус интеллигентнэй көрүҥнээх
ээ Толя. Кини туох эрэ дии саныыра буолла? Тоҕо Хоту барбытай,
дойдутугар тахсыбакка? Тоҕо соҕотоҕун? Тоҕо тиэтэйдэ? Кэнники элбэх
буолан бардахтарына? Зачем риск, когда можно было не рисковать?
Баҕар, Толя букатын да инньэ дии санаабата буолуо.
Оттон Лана? Бу мин иннибэр олорор хатыҥыр кыыс хайыа этэй?
“Оптимистическай трагедияҕа” баар килэйээҥки сонноох, өттүгэр
бэстилиэттээх кыыһы өйүм хомоҕойдук миэхэ ойуулуур. Кэккэлээн турар
байыастары Лана кэрийэр уонна чыҥкынас куолаһынан хамаанда биэрэр.
Суох, биһиги да Ланабыт чаҕыйыа суоҕа этэ. Мандаарап да куттанара
саарбах. Саша дойдутугар манна тахсыбат, эмиэ Гоша Поповтуу охсуһуу
романтиката кинини хоту угуйар, ол да курдук өлөр: быстар тиһэххэ өйүгэр
“Буурҕа, буулдьа дьылыгар” поэма тыллара киирэллэр... Оттон мин?
—
Таһырдьа көрүдүөргэ хаартыскалар ыйанан тураллар. Кинилэр
сэттиэлэр. Бу кини доҕотторо. Кинилэр бары нэһилиэк бастакы
комсомолецтара. Хас биирдии хаартыска улахан, кыраһыабай олох.
Маҥнайгы комсомолецтар олохторун туһунан оскуолатааҕы сочинение
буолуохтааҕар, таттарыылаах роман да суруйуохха сөп. Оттон эһиги
үлэҕитигэр кинилэр тустарынан туох да суох.
Ааспыт көлүөнэлэр тустарынан, кырдьыга, биһиги тугу билэбит?
Геройдуу олорбуттар диэнтэн ордугу? Михаил Сергеевиһы бэйэтин да
ылан көр: быйыл саас Советскай Армия күнүгэр түөһүн толору
орденнааҕын, мэтээллээҕин көрөн соһуйан эрэ хаалбыппыт. Эбэтэр
“Кыһыл сулус” орденнаах Дым-Дым. Олус үтүө майгылаах Михаил
Сергеевич, кыра, мөлтөх Дым-Дым хайдах, хаһан туох героизмы

Далан- Яковлев В.С. Дьикти саас.
http://vk.com/sakhabooks

96

оҥорбуттарын мин өйүм хоппот. Оскуолаҕа буолбут ветераннары кытта
көрсүһүүгэ сылдьыбатаҕым.
—

Хас хаалла? — Аргы сибигинэйэр.

—

Туох?

—

Уруок бүтэрэ.

—

Билбэтим, — диибин быһаччы, мэһэйдээбитин сөбүлээбэккэ.

—
Бу киэһэ секция буолар дуо? — “Дьукааҕым” ити физрук салайар
тустуу секциятын сураһар.
—

Буолар.

—

Эн кэлэҕин дуо?

—

Ээх.
Михаил Сергеевич кэпсээнигэр туох эрэ ситэ чуолкайданыллыбакка
хаалбыта, мин хайдах эрэ астымматаҕым. Туохтан? Вешалкаҕа таҥна
туран, Аргы ону чуолкайдаабыта:
—
Ол ханна эрэ үрэх баһыгар былыр үөдэн буолбуту Михаил Сергеевич
хантан билэр. Үксэ өйтөн оҥоруу ини.
Мин ити кэпсэммит сымыйа буолуон баҕарбатаҕым.
—
Оччоҕо Михаил Сергеевич сымыйалыыр дуу? — диибин учууталбын
көмүскэһэн.
Миша тугу да хардарбатаҕа, саннын эрэ ыгдах гыннаран баран,
дьиэлии турбута.
Аргы Миша — долоҕойдоох уолчаан! Тугу да итэҕэйбэт, туох да
кинини долгуппат. Эмиэ да кини этиитигэр туох эрэ баар. Кырдьык, итиччэ
ымпыктаан-чымпыктаан Гоша өлөөрү сытан тугу санаабытын ким хантан
билиэн сөбүй? Кэнники билбитим биһиэхэ Михаил Сергеевич биир суолу
быһаарбатах этэ. Соруйан эбитэ дуу?

16
Уһуннук саҥата суох испититтэн тойонноотоххо, Айта бүгүн
санаарҕаабыт быһыылааҕа. Михаил Сергеевич кэпсээнэ Айта санаатын
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тыыттаҕа. Кырдьыгын да эттэххэ, ыарахан кэпсээн этэ. Хорсун быһыы
сиэртибэтэ суох буолбат, киһиэхэ босхо кэлбэт.
Оттон мин эр киһи ити директор курдук чиҥ-чаҥ, волялаах
буолуохтаах дии саныы испитим. Сэлибирэс эр киһи диэн! Үнүр аргыстаһан
иһэн Айтаҕа ньиэрбинэйдээбитим, төттөрүлэспитим куһаҕан. Тиһэҕэр, ким
кими кытта кэпсэтэрэ уонна киинэҕэ барара бэйэтин көҥүлэ ээ.
Куруубайдаһан тугу да ситиспэккин. Кыргыттары былдьасыһан охсуһар
уолаттары мин уруккуттан да ахсарбат этим. Бөтүүккэ дылы!
—
Кытаанах санаалаах дьон айылҕаттан оннук төрүүллэрэ буолуо дуу?
— Айта миигиттэн ыйытар.
Мин маарыын уруокка олорон эмиэ итинник толкуйдаабытым ээ.
Гоша Попов кытаанах санаалаах уол. Олоххо кини курдуктар бааллар.
Чугастыы Баһылай да оҕонньору ыллахха бытархан тымныыга уонунан
көстөөх сиргэ соҕотоҕун бултуу барар. Ханнык күүс кинини ити ыар суолга
үүрэрий? Мин бу санаатахпына, аҥардас булт имэҥэ буолбатах. Төһө да
имэҥнээх булчут, Баһылай оҕонньордуу, уһун кыһыны быһа олоҕун толук
ууран туран, баҕатын ханнарбата чахчы.
Үрэх баһыгар Баһылай оҕонньор үгүстүк өлө сыспытын туһунан
биһиэхэ кэпсииллэрэ. Олортон биир түбэлтэ мин өйбөр дириҥник
хатаммыт.
Үрэх баһыгар бултуу сылдьан арай биирдэ оҕонньор ыалдьыбыт.
Үүчээнигэр сарсыарда уһуктубута, этин сааһа аһыллыбыт, уҥуохтара
хайытталаммыттар. Туран уотун оттоору гыммыта мэйиитэ эргийбит.
“Ыалдьыбыппын ээ” дии санаабыт оҕонньор.
Дьиэтигэр-уотугар буоллар эмээхсинэ көрүө этэ. Оттон бу кимэ да
суох үрэх баһыгар кыра ыарыы улахан. Баһылай оҕонньор бары күүһүн
түмүнэн тураары сордонон көрбүт, мэйиитэ эргийэн хат сытынан кэбиспит.
“Хайдах буолуох бэйэбиний? Ама, өлөр күн кэллэҕэ дуо?” дии санаабыт.
Ол сытан түлэкэтийбит. Арай көрдөҕүнэ оҕотунуун, Миисэтиниин, бултуу
сылдьаллар эбит. Миисэ, эмиэ били уоппускаҕа кэлбитин курдук,
гимнастеркалаах уонна байыаннай курдаах. Оҕонньор оҕотунуун эмиэ
онно бииргэ бултаабыттарыныы санаата олус эгди буолан көтөҕүллэн
сылдьар эбит. Эмискэ түҥ ойууртан хардаҥ эһэ ойон тахсан Миисэҕэ
ыстанар. Эһэ барыта чылыгырыы сылдьар куйах. “Ити сымалалаах тиит
анныгар тура- тура кумахха киирэн үҥкүрүйэр эбит, саамай улахан
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адьырҕа кыыл инньэ гынар дииллэрэ былыргылар” дии саныыр оҕонньор.
Миисэтэ эмиэ били куораттан илдьэ тахсан сыал ытар быыкайкаан
туосапкалаах эрэ, онон ытан чоллурҕатар да, эһэтэ кыһаммат, илгистэн эрэ
кэбиһэр, уонна Миисэҕэ чугаһаатар чугаһаан иһэр. “Аҕаа!” - диэн
хаһыытыыр Миисэтэ ыксаабыт куолаһынан. Оҕонньор илиитигэр баар
икки өттүнэн биилээх килбэчигэс тайыытын уолугар ууна сатыыр...
Өйдөнөн кэлбитэ эһэтэ да, оҕото да суохтар, үүчээнигэр соҕотоҕун сытар
эбит. Дэлби мөхсүбүт, тириппит, сүрэҕэ айаҕынан тахсыахха айылаах
буолбут. “Оҕом туох айылаах буоллаҕай, туохха түбэстэҕэй? Тоҕо миэхэ
наадыйдаҕай?” дии санаабыт. Итиччэтигэр хайдах да турдаҕына табыллар,
хайдах да үтүөрдэҕинэ сатанар. Төһө өр сыппыта биллибэт: быыкайкаан
үүчээнэ оттуллубакка олус тымныйбыт. Кини санаатыгар, турбатаҕына ол
сырҕан күтүр кини Миисэтин сиэх курдук үһү. Баһылай оҕонньор сыылан,
аттаан нэһииччэ оһоҕор тиийэн саһаҕа маһын укпут уонна умаппыт. Тимир
оһох үөрэ-көтө тигинии түспүт. Оҕонньор төттөрү оронугар сыылан тиийэн
сытынан кэбиспит, ол тухары мэйиитэ эргийэрэ олус үһү. Ол сытан онуманы саныыр. Суох, кини хайаатар да турдаҕына сатанар. Оҕотун туһугар.
Бэйэтин туһугар. Ас буллара ыыппыт дьонун туһугар. Түүлээхтэтэ ыыппыт
Ийэ дойдутун туһугар. Оҕонньор эмтэниэҕин, билиҥҥи курдук, араас
таблетка суох. Арай сахалар былыргы өбүгэ эмтэрэ — эһэ үөһэ баара.
Баһылай оҕонньор ону ууга суурайан испит уонна эмиэ түҥ-таҥ баран
сытынан кэбиспит. Үүчээнэ сылыйан, оҕонньор аргыый нуурайан барбыт.
Эмискэ үүчээнин аана тэлэллэ биэрэр да, баһыттан атаҕар диэри тииҥ
таҥастаах киһи бэрикис гына түһэр. “Мааны даҕаны, хайа дойду булчута
буоллаҕай?” дии саныыр оҕонньор. Онтон киһитин сирэйин көрө түспүтэ...
Киһитин сирэйин көрө түһээт, Баһылай оҕонньор эт-этэ аһыллан дьар гына
түһэр, уҥуохтара халыр босхо бараллар. Киһитин сирэйэ мэкчиргэ
сирэйигэр маарынныыра. Хаххан хараҕын курдук улахан эрилкэй
харахтааҕа, оттон муннун оннугар куобах кыырдын курдук токур сытыы
тумустааҕа. Баай Байанай илэ бэйэтинэн кэллэҕэ дии санаабыта оҕонньор
уонна туран бокулуоннуон баҕарбыта да, кыайан оннуттан хамсаабатаҕа.
Онуоха таһыттан киирбит киһи тумсун аппаҥнатан маннык чаҥырҕаабыта:
—

Нойоон, сытыма! Сөҥ сөгөлөөнү оҕус, кэтит сэксэни тэрий!
Оҕонньор уһуутаабытынан олоро түспүт уонна сүрдээхтик санаата
көтөҕүллүбүт, үөрбүт. “Хор, Байанайы көрөрдөөх эбиппин! Сааһым тухары
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бултаабыт Баай Хара Тыам иччитэ Баай Байанай ыалдьыбыппыныксаабыппын билэн кэллэҕэ. Ол аата өлбөт оҥоруулаах киһи эбит
буоллаҕым” дии санаабыт Баһылай оҕонньор. Кырдьык, сарсыҥҥытыттан
ыла арыый буолан, ол саас олус бултуйан дьиэтигэр киирбит. Онтон ыла
оҕонньор байанайдаах улахан булчут буоларын чахчы итэҕэйбит.
Гоша Попову туох хоту кыйдаата? Хоту барбакка, манна таҕыстаҕына?
Оттон Баһылай оҕонньору?
Тус бэйэ туһуттан буолбатах, туох эрэ улахан баар буолуохтаах, ол
иһин ыар эрэйи тулуйаллар. Эмиэ били биһиги кыра эрдэхпитинэ булбут
быһахпытыгар ымсыырбыппытын баһыйбыт пионер диэн өйдөбүллүү.
Мин санаабар, Баһылай оҕонньор даҕаны, Гоша Попов даҕаны Ийэ дойду
туһа диэн, киниэхэ үчүгэй буоллун диэн, дьэ ол иһин кытаанах
санааланаллар.
Халбаҥнаабат кытаанах быһыы бигэ санааттан тахсар, оттон бигэ
санаа олоххо сыалтан үөскүүр. Мин итинник санаабытым, Айтаҕа инньэ
диэбитим уонна:
—
Олоххо сыал кырдьыктаах дьыала иһин охсуһууттан тахсар, — диэн
истэхпинэ, Айта быһа түспүтэ:
—

Охсуһуу эрэ туһунан буолбатах...
Онтон салгыы биһиги эмиэ мөккүһэн барбыппыт. Айта мин этэрбэр
сөбүлэспэтэҕэ: мин син биир накаастааһыны кыайан тулуйуом суоҕа этэ
диэбитэ.
—

Оттон эн? — кини миигиттэн ыйыппыта.
Мин быһа-хото этиэхпин туттуммутум. Билигин кыыс иннигэр этэн
кэбиһэр чэпчэки, дьиҥнээх дьыалаҕа хайдах буолара биллибэт. Ким билэр,
— диибин, мунаахсыйабын. Эмискэ Толяны өйдүү түһэбин. Кини тулуйуо
этэ дуо? Арай Толяны кытта иккиэммитин бииргэ накаастыыр буоллуннар,
өссө ону Айта билэр буоллун.
Чэ, Краснодон геройдарын курдук балаһыанньаҕа түбэс. Мин
тулуйуом этэ дии саныыбын. Ол эрээри ити дьиҥнээх кытаанах санаа дуо?
Күрэхтэһии курдук тахсар дии. Өсөһүүттэн туох атыннааҕый?
—

Дьэ, ити дии, — Айта саҥата миигин өссө тыыххайдыыр.

—
Өскөтүн кырдьыктаах дьыала иһин, итэҕэбил иһин...- мин бүтэҥитик
хардарабын.
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Онтон Айта ийэтиниин хайдах балыыһаҕа сылдьыбытын, саҥаһын
көрсүбүтүн кэпсээбитэ. Саҥаһа Татыйаас, Ыстапаан кэргэнэ, быарынан
ыалдьан былырыын өлбүтэ. Ол иһин Айталаах бу күһүн манна көһөн
кэлбиттэр. Айта ийэтин сурдьа, сылгыһыт Ыстапаан, биэс оҕону кытта
тулаайах хаалбыт. Өлүөн иннинэ саҥаһа бүтүннүү саһаран хаалбыт, киһи
кыайан утары көрбөт, аҕыс уҥуоҕа ааҕыллар гына дьүдьэйбит. Ол сытан
Уус Миитэрэйгэ ытарҕа сакаастаан оҥотторбут. Ону илдьэн биэрбиттэрин
мээрэйдээн кэтэн көрөр үһү. Дьолго, сиэркилэ суоҕа үһү.
—
Эн сэрии, сэрии диигин. Сэриигэ, холобур, киһи ордуон да,
бааһырыан да сөп. Онуоха эбии быһыы-майгы эмиэ сэрии киэнэ: ким
барыта өлүөн сөп, эн эрэ буолбатах. Оттон манна? Дьон бары үөрэ-көтө
сылдьаллар. Арай кини эрэ соҕотоҕун өлүөхтээх: дьонтон быстан, аны
биир- икки, уһаатаҕына үс ыйынан. Хайаатар да! Ону билэ- билэ санааны
хамсаппат буолуу — дьэ бу баар кытаанах санаа. “Любовь к жизни” диэн
Джек Лондон суруйуутун аахпытыҥ дуо? — диэн Айта этиитин бүтэһигэр
ыйытта.
—

Ааҕан, — диибин.

—
Дьэ ити тугунан уратыный? Син биир буолбат дуо? Мин санаабар,
өссө сүрдээх. Эн итини туох диигин? Ол кини ханнык кырдьыктаах
дьыалалаах үһүнүй? — Айта элэктиирдии мин диэки көрдө.
Мин тугу да булан эппиэттии охсубаппын. Мөккүөргэ, этиһиигэ
ааспытын эрэ кэннэ наадалаах тыллары өйдөөччүбүн. Билигин да эмиэ ол
наадалаах тыллар өйбүттэн көппүттэр.
Дьиэтин таһыттан мас көтөҕөн киирэн иһэн, Огдооччуйа эмээхсин
биһигини бэркэ болҕойон чарапчыланан көрөр. Биһиги туспутунан туох эрэ
тылы тарҕатар, мин кыбыстабын.
—

Оскуола историятын суруйарбыт хаалар дуу? — диир Айта.

—

Боболлор дии, хайыахпытый?

—

Биири ылыммыппыт хаалла, иккиспит эмиэ...
Айта тылларыгар буруйдааһын иһиллэр. Оннук да, миигиттэн
тутулуга суох ээ.
—

Эйигин эмиэ талбыттара дии.
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—
Мин бу дойдуну билбэппин ээ, билэрим эбитэ буоллар, — онтон
Айта мичээрдээн харахтара дьээбэлээхтик тырымнастылар. — Туохха
барытыгар дьаныардаах буолуохха наада.
Биһиги дьиэ-дьиэбитигэр араҕыстыбыт.
Дьаныардаах буолуу! Айта мин санаабын чуолкайдаабыта. Дууһам
түгэҕиттэн ити боппуруоһу тоҥор-ириэнэҕэр тириэрдэр санаа баарын мин
булан ылбытым. Баҕар, боптуннар, саҥата-иҥэтэ суох тиһэҕэр
тириэрдиэххэ. Сэрэх-таамах, дух-дах буолбакка, барытын чуолкайдаан,
мууска ууран иһиэххэ наада. Дым-Дым үнүр эппитин курдук, поставить
точку над “и”. Олох дьэҥкэ, ыраас буолуохтаах. Сороҕор киһи улахан дьон
итинник судургуну өйдөөбөттөрүн, быһаарыыта суохтарын бэккиһиир.
Дьаныардаах буолуохха наада диэн Айта аҥардас оскуола
историятын эрэ туһунан эттэ дуо?
17
Уҥа өттүбүтүнээҕи ыалбыт — Уус Миитэрэйдээх. Биһиги дьиэбит саҕа
гынан баран, саҥа мас дьиэни төбөтүгэр чопчулардаах чааста эрэһиэҥкэ
олбуор төгүрүйэр. Ыал кууруссалара киирбэтин диэн, олбуор аллараа өттө
бүтэй гына хаптаһын саайыылаах. Олбуор иһэ уурбут-туппут курдук ыпыраас. Туох барыта орун-оннугар турар: дьиэ утарыта тэйиччи ньэмиэскэй
муннуктаах ампаар, ону кытта кэккэлэһэ булуус, сайыҥҥы күөстэнэр дьиэ.
Оннооҕор, хоту ойдом турар хотон, таһыттан көрдөххө, хотоҥҥо
маарыннаабат, эмиэ ньэмиэскэй муннуктаах ампаар дьиэ. Олбуор иһигэр
эн сыыһы көрүөҥ суоҕа. Уус оҕонньор итигэстии, ону-маны тутан-хабан
көрө сылдьааччы. Түннүгүнэн биһиги дьиэбититтэн көрдөххө, Миитэрэй
сүгэ олугун ылан эргим-ургум тутар: “Бэйи эрэ, көр бу мантан туох тахсыан
сөбүй бу курдук гыннахха, бу курдук туттахха? Кыраабыл тииһэ? Игии уга?
Ытаһа?” Адьас туох да туһа тахсыа суох буоллаҕына, сэрэнэн илдьэн мас
сыыһыгар быраҕааччы. Уус — кыра, бытаан, биһээл оҕонньор. Төһө да
кыратын иһин кыайыылаах, төһө да бытаанын иһин бүтэриилээх. Ол кини
үлэни тутан баран ыһыктыбатыттан. Ыксаабатар да кини оҥорбута,
бүтэрбитэ баар буолар: дьиэни кини көһөрсүбүт, ыскылааты, гараһы кини
тутуспут, колхозка кэлбит массыынаны кини таҥсыбыт буолар. Уус
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Миитэрэй көмөлөспөтөх тутуута, таҥматах массыыната диэн биһиги
дэриэбинэбитигэр суох.
Уустаах түөрт оҕолоохтор. Маҥнайгы кэргэниттэн хаалбыт улахан
кыыс, оҕоломмута-урууламмыта өр буолбут, сааһырбыт дьахтар,
оройуоҥҥа олорор. Иккис кэргэнин оҕолоро: уола, тыа хаһаайыстыбатын
механизациятын оскуолатын бүтэрэн, быйыл кэлэр, ийэтин курдук аҕыйах
саҥалаах көрсүө Улахан Света, миигин кытта онуска үөрэнэр уонна кыра,
алталаах Марыыҥка.
Мин киирдэхпинэ, Уус чэйдээн бүтэн баран, Марыыҥкалыын
көтөхсөн олорон, хартыыҥкалаах ханнык эрэ кинигэни көрөллөрө. Уус
тимир чааһата иҥэн хап-хара буолбут бөдөҥ бакыр-такыр тарбахтарынан
кинигэ лииһин сэрэнэн арыйара. Марыыҥка быыкайкаан синньигэс
сөмүйэтинэн хартыыҥканы суруйбахтыыра. Ким кимиэхэ кэпсиирэ
биллибэт, — Марыыҥка аҕатыгар детсадка истибитин быһаарара дуу,
аҕата хартыынаттан таайара дуу, ханныгын да иһин кинилэр бэрт
иллээхтик астынан кэпсэтэ олороллоро.
—
Киэсэ, киирдиҥ дуу? — Уус Миитэрэй миэхэ эргилиннэ. — Эһиэхэ
туох кэллэ-барда?
—
Суох, — Миитэрэйи кытта кыра эрдэхпиттэн бодоруһан, мин
толлубакка кэпсэтэбин. — Кинигэ ааҕаҕыт дуу?
—
һэ-һэ, ааҕан бөҕө, иккиэн да үөрэх муҥутаан, — Миитэрэй кыыһын
кэтэҕиттэн сыллаан ылар. — Бэйи, биһиги да хаһан эрэ ааҕар буолуохпут
ээ, ымсыырдан эрдиннэр. һэ-һэ! Аҕаҥ тугу гынар?
—

Сытар, сынньанар.

—
Сытар, сынньанар буолан, — диир Миитэрэй. — Кини сааһыгар
сылайар диэни билбэт буолуллара. Аныгы дьон мөлтөөн-ахсаан
иһээхтииллэр дуу, хайдаҕый? Киэсэ, үөрэххэ ол туһунан тугу этэллэрий?
—
Ким билэр, — мин туруору эппиэттэн туттунабын, халы-мүлү
буолабын. — Биһигини ол туһунан үөрэппэттэр ээ.
—
һэ-һэ! — Уус үөрэхтээх киһини, миигин, муннукка хаайбытыттан үөрэ
түстэ. — Мөлтөөн, мөлтөөн, доҕор. Күүстүүн-уохтуун, үлэлиинхамнастыын. Трактор, массыына суоҕа буоллар, хайдах олоруоххутун мин
сатаан санаабаппын. Олус тиэхиникэҕэ бигэнэн хааллыбыт.
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Техника баар буолан, баҕар, холкутук үлэлииллэрэ буолуо.
Уопсайынан да, аныгы дьон урукку дьонтон син биир аҕыйаҕы
оҥорботтор, хата, быдан үксү оҥороллор. Мин санаабын таспар
таһаарбаппын.
—
Үлэни сатаан үлэлиэххэ наада, үлэ ньыматын табыахха. Аармыйаҕа
сылдьан мин соҕуруу көрбүтүм ээ. Дьэ онно маһы тиэйээхтииллэр!
Бэрэбинэлэрэ олус суоннар, биһиэннэрэ диэн баара дуо! Соҕуруу дойду
маһа олус үөлэн буолар эбит. Оттон өрүһү таҥнары хоту устан иһэн өрүс
биэрэгин көрө истэххэ, тиит кыччаан-кыччаан эрбэһин саҕа буолан баран
сүтэн хаалар.
“Чыыстай тиитэ кыра дьахтары кыыс бэрбээкэйинэн” диэн чабырҕах
тыллара өйбөр киирэллэр.
—
Баһаам үгүс бэрэбинэлэри хайа саҕа гына иҥнэри, үрдүк сиргэ
чөмөхтүүллэр. Бириссиэптээх массыынаҕа бэрэбинэ үҥкүрүйэн тиийэн
бэйэтэ лап гына түһэр гына. Оччоҕо ол суон бэрэбинэлэри икки луомнаах
киһи аа-дьуо төһөнү баҕарар тиэйэр. Дьэ үлэни сатыыр дьон диэтэҕиҥ. Үлэ
биэскэтин эрэ билиэххэ наада.
Уус Миитэрэй сэрии сылларыгар үлэ фронугар сылдьыбыта, ону
кэпсиир. Арыый эдэрэ буоллар, Миитэрэй оҕонньору биригэдьиир
оҥорбут киһи. Ол гынан баран хонуу биригэдьиирэ Байбаас уол аанньа
ахтыбат ээ. “Ол оҕонньоттор, олохтон хаалбыт баҕадьылар, тугу
билиэхтэрэй” диэччи.
—
Миитэрэй, былыр эһиги биһиги оскуолабытын хайдах туппуккутун
кэпсээ эрэ, — диибин.
Уус ол тоҕо миэхэ наадатын бэркэ ыаһыйалаһан ыйыталаста,
барытын тоҥор-ириэнэҕэр диэри истэн эрэ баран: “һэ, һэ, сөпкө санаа
булбуккут”, — диэтэ. Марыыҥкатын кэтэҕиттэн өссө биирдэ сыллаан
баран, тобугуттан сиргэ түһэрдэ, кинигэтин туттарда, сиэбиттэн хамсалаах
табаҕын ылан уурунан тарта. Мин кумааҕыларбын ылан остуолга ууран
суруйарга бэлэмнэнним. Баһылай оҕонньорго курдук халыйбат гына
боппуруостары бэлэмнээн кэлбитим, онтукабын арыйан көрө олороору.
Уус Миитэрэй, табаҕын тарда-тарда, кэпсээнин аныгы үөрэхтээх
уолаттары мөҥүүттэн саҕалаата. Билиҥҥи үөрэхтээх уолаттар (түөрт-биэс
сыл тухары туохха үөрэнэллэрэ эбитэ буолла) биир дьиэни, биир хотону
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сатаан туттарбаттар. “Мааркыска” хотон туппуттара сууллан хаалбыта,
биһиэхэ гараж үрдэ сонно тута сиҥнибитэ.
Гараж
сиҥнибитэ
холтуурсуктар
үлэлэрин
хаачыстыбата
куһаҕаныттан буолуо дии. “Үөрэхтээх уолаттар” онно тугун буруйдарай
диэн көмүскэһэр санаа элэс гынан ааһар.
Оскуола тутуутун үөрэҕэ суох, харандаас төҥүргэһин силинэн илитэилитэ лабах буолбут кумааҕы туомугар бэйэтэ эрэ билэр гына тугу эрэ
бэлиэтиир токур, хатыҥыр оҕонньор Маастар Махсыым салайбыт.
Кулун тутар 10 күнүттэн саҕалаабыттар уонна оҕолор күһүн саҥа
оскуолаҕа киирэн үөрэммиттэр. Түөрт нэһилиэк дьоно, 120 киһи
симиэнэнэн үлэлээбиттэр. Бириэмэ эҥин диэн аахсыы суох эбит.
Маҥнай акылаатын буорун хаспыттар. Оччотооҕуга билиҥҥи курдук
паарынан үүттэтии эҥин кэлиэ дуо?! (Мин кулууп, физзал туталларыгар Уус
Миитэрэй оҥорбут паарынан сири үүттэтэр тэрилин көрбүтүм. Сири
паарынан тобулу үрдэрэн начаас үлүгэр бадарааны баллыгыратан
кэбиһэллэр. Ол бадарааҥҥа сымалалаах бэрэбинэни батары анньаллар.
Бүтэр! Олус судургу!) Саһаан биир харыс дириҥнээх остуойка олордорго
уһун, дириҥ умуһаҕы хаһыаххын наада. Оскуола оройуоҥҥа суох улахан
дьиэ. Дьэ, санаан көр, төһө буор тахсыахтааҕын. Мууһа халдьаайы буолан
ыраах этэ. Ойдон биэрбэт, быар курдук, бадараан тоҥмута. Туттар сэп —
хойгуо. Ыарахан үлэ!
—
Буораҕынан тэптэрдэххэ, — диибин мин күтүөтүм булуус хаспытын
өйдөөн.
—
һэ, һэ, тукаам, аата эттэххин. Хантан ылбыт буорахпытый ол. Үксэ да
бэрт буолуо дии. Оччотооҕуга андыга да ытар буорах суоҕа, — диэтэ
оҕонньор умуллаары гыммыт хамсатын күүскэ оборон, табаҕын буруотун
үрэ- үрэ. — Буордьут да дьон бааллара ээ, барахсаттар. Билигин кинилэр
суохтар: үгүстэрин сэрии былдьаабыта.
Уус чочумча, саҥата суох хамсатын күүскэ оборбохтуу олорбута.
—
Биһиги Күүстээх Дьөгүөрбүт күҥҥэ сэттэлии куубу хаһара. Көр, ону
хоту нэһилиэк киһитэ Тиэхээн диэн киһи сэттэ аҥары хаһан кыайар этэ ээ.
Сэттэ кууп тоҥ буор. Төһөнүй? “Киһи төлкөтүгэр” баар Андрей
Соколов концентрационнай лааҕырга түөртүү куубу хаһар. Хоргуйан
өлөөрү сылдьан таас карьерга. Сэттэ кууп тоҥ буор төһө эбитэ буолла? Ити
сыыппара миэхэ тугу да эппэт.
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—
Буор хаһа сылдьан икки метр дириҥтэн олус улахан ойоҕос уҥуоҕун
булан турабыт ээ. Туох ааттаах улахан кыыла эбитэй? Оччо дириҥ буор
анныгар ким көмпүтэ буолла? Уу оҕуһун уҥуоҕа быһыылаах диэбиттэрэ.
Ону үөрэх туох диирэ эбитэ буолла?
—
Мамонт уҥуоҕа буолуо, — диибин мин уонна Света учебниктарыттан
историяны ылан Миитэрэйгэ көрдөрөбүн. — Маннык кыыл.
—
Ок-сиэ, күтүр сүрдээх сүөһү, доҕор, — Миитэрэй бэркиһиир. — Ол
хантан маннык кыыллар биһиги дойдубутугар кэлэллэр?
Былыр ким эрэ тиэйэн дуу, үүрэн дуу аҕалбытын курдук санаата
быһыылаах.
—

Былыр мамоннар биһиги дойдубутугар үөскүү сылдьыбыттара үһү.

—
Эс, доҕор, оччоҕо билигин тоҕо суохтарый? Ол кинилэри ким сиэн
бараабыт бэйэтэй? — Миитэрэй мунаарар, аанньа итэҕэйбэт. — Оттон
үөрэх биллэҕэ. Түүлэрэ сүрдээх эбит, тымныыны тулуйар буоллахтара.
—

Онтон? — Мин өссө суруйарга бэлэмнэнэбин.

—
Мас кэрдиитигэр биэс уоннуу тиити охторон, мутуктаан, эрбээн
бэлэмниир дьоннор бааллара.
Мин күтүөппэр көмөлөһөн, тыаҕа тахсан мас охторсубутум. Күнү
быһа ытыһым тириитэ дьуккуруйан, тула моонньоон биэс тиити нэһиилэ
охторбутум. Биэс уон тиит. Сүрдээх эбит! Миигиттэн уон төгүл ордук!
Сэбиэт дьаһалынан нэһилиэктэр көлөлөрүн, дьоннорун барытын
түмэ тардан, оскуола маһын таспыттар. Тардыылаах да оҕустар бааллар
эбит. Уйбаан Саадьаҕайа диэн оҕус ханнык да бэрэбинэни тулуппат этэ.
Бэйэтэ да ураты көлө эбит: оҕустан таһыччы уһун систээх уонна кылгас
модьу атахтардаах.
Маастар Махсыым, уус дьону талан ылан, оскуола акылаатын
түһэрэн, истиэнэтин таһааран барбыттар. Маастар Махсыым бэрт ньаамай,
кичэл тутуулаах оҕонньор буолан биэрбит. Өскөтүн Уус Миитэрэй инньэ
диир буоллаҕына, хайдахтаах кирипиис киһитин мин сатаан санаабатым.
—
Акылаатын остуойката ириэ диэн муохтаан түһэттэрэрэ. Биирдэ
куһаҕан куодалаах мас киирбит диэн, алта маһы хостотон турар, — диир
Уус. — Истиэнэтин сэлэпиискэ суолунан устуруустаан түһэттэрэрэ. Оскуола
муннуктарын көрөөр эрэ, бирииппэ быһах батан киирбэт гына
ыпсаттарара. Хас баалка төрдө, өһүө баһа, хаппытаанайа барыта элиэ
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кутурукка түспүтэ. Эһиги үөрэнэр оскуолаҕыт олус кичэллик тутуллубут
дьиэ, турбахтыыра буолуо.
Оҕонньорум оччотооҕу күннэри өйдөөн улам-улам көтөҕүллэн истэ,
олус ымпыгар-чымпыгар киирэн, өтөрүнэн бүтүө суох быһыыланна.
—
Мин оччоҕо күөгэйэр күнүм этэ. Ити бэтэрээ киирэр аан уҥа
муннугар турбутум, Чоҥолох бокуонньуктуун. Оо, тутуулаах ахан киһи этэ.
һэ, һэ, кэнники ол муннугу көрдөхпүнэ, син аҕайдык ол да кэмҥэ туттар
эбиппин дуу диэн испэр үөрэ саныыбын.
Миитэрэй умуллубут хамсатын тэбээтэ.
—
Урут мэнээк киһи дьиэни туппат. Улахан көрдөһүүнэн, маанынан
маастары ыҥыран аҕалан туттараллар. Оттон билигин киһи эрэ барыта
дьиэ тутар, киһи эрэ барыта маастар, уус. Дьиэни да тутуу судургутуйда.
Муннугар тыл, быһах киирбэт гына ыпсара сатыыр наадата суох эбит.
Истиэнэтин эмиэ баастаабакка-хайаабакка сэлэпиискэлээн баран,
боруоста буруус мас ыпсарыныы көнөтүк суоран кэбиһэргэ сөп эбит. Эһиги
күтүөккүт эмиэ дьиэ туттар дии, төһөлөстө?
—
Ээ, ыраах, — диибин. Мин оскуоланы туппуттара түргэнин
бэккиһиибин. — Түргэнник да туппуккут!
—
Тукаам, төһө да билиҥҥи курдук тыраактар, тиэхиникэ суох буоллар,
түргэнник туппуппут. Оччотооҕу сэрии иннинээҕи дьон барахсаттар
күүстэрэ-уохтара, бачыгыраһан! Көҕүтүһүү, сырсыы — мас суоруута
буоллун, мас хайытыыта буоллун. Билиҥҥи курдук мас хайытар суоҕа.
Оскуола муостатын, үрдүн илиинэн хайыппыппыт. Баҕар, ханна эмэ
түбэһэн көрөрүнҥ буолуо бөдөҥ атыгырас тиистэрдээх, олус улахан эрбии
мэнээк быраҕыллан, дьэбиҥҥэ сиэтэн сытарын. Оннук эрбиинэн биир киһи
лаабыс үрдүгэр, иккис аллара туран эрбииллэр этэ. Мас хайытыытыгар
биһиги дьоммут, эн абаҕаҥ Уоһуктан уонна Бөтүрүүнньэ Уйбааныттан
ордук эрбиир дьон суохтара. Кинилэр күҥҥэ 150 богуонай метрэни
хайыталлара. Дьон имэгирбит курдук күнүн-түүнүн билбэккэ үлэлииллэрэ,
билиҥҥи дьон курдук күн чээрэтигэр буолбакка.
Омуннуур дуу баатыгарын, пилорамаҕа дылы. Ол да буоллар,
оҕонньор наҕыл кэпсээниттэн оччотооҕу күүркэйии, өрө көтөҕүллүү,
эрбии, сүгэ тыаһа, көлө сайдааһына, көр-күлүү сыыйа тиллэн кэлэллэр.
—
Оттон аармыйаҕа оннук буолбатах. Онно байыаннай бэрээдэк,
бирикээс. Толор, онон бүтэр. Туохтан да нууччалыы билбэт накаас эбит этэ.
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Киһи тыла суох дуу, эбэтэр акаары киһи дуу курдук буолар. Наар дьону
батыһаҕын:
турдахтарына
тураҕын,
утуйдахтарына
утуйаҕын,
үлэлээтэхтэринэ үлэлиигин. Дьэ таҥара накааһа диэтэҕиҥ. Биһиги
ыскылаат туппуппут. Арай онно үлэҕэ киирэн эрэ баран холкутуйбутум.
Үлэҕэ тарбаххынан да кэпсэтэн бэйэ-бэйэҕин өйдөһөҕүн. Сорох
барахсаттар тутталлара- хапталлара ырааһын, түргэнин, сорохтор эмиэ да
мөлтөхтөр. Үлэҕэ баҕас киһиттэн итэҕэс буолуом дуо, хайгыыллар этэ:
“Бабаай, маладьыас, маладьыас!” диэн.
Эмиэ кэпсээммит халыйда. Мин сэрэнэн ыйыталаһан эмиэ суолбут
сүнньүгэр киллэрэбин. Миитэрэй ууһун дьыалатыгар кими да
орооһуннарбат, туораттан ыйары адьас сөбүлээбэт. Бэл, бу сайын
биригэдьиир Байбаас, от үлэтин үгэнигэр сотуунун тоһуттаран кэлэн, Ууска
оҥотторо олорон тиэтэйэн Миитэрэйи: “Маннык гын, итинник гын!”
диэбитигэр киһитэ молотуогун туттаран кэбиспит: “Оччо билэр
буоллаххына, бэйэҥ оҥор”, — диэбит уонна дьиэтигэр эбиэттии хооһойбут.
Байбаас сатыыра диэн кэлиэ дуо, ол күнүс аһаабакка, оҕонньорун күүтэн,
кэлбитигэр ааттаһан туран оҥотторбут. Билигин мин эмиэ дьаарханабын
да, кумааҕыга кини кэпсиирин суруйар буоламмын, быһыыта кини миигин
убаастыы көрөргө дылы.
—
Өһүөтүн сэлээгэ устун хара күүспүтүнэн таһаарбыппыт. Күүстээхтэр
да бааллара. Махначыабыскай бокуонньук курдук киһи аны төрүүрэ
биллибэт. Аҕыстыы метрэлээх бэрэбинэни соҕотоҕун ылан уурара. 25
бууту көтөҕөн уонна кууллаах бурдугу ампаар үрдүнэн нөҥүө быраҕан,
“Холбос” тойоно татаартан сакылааттаһан биир куул сиэйэҥкэни ылан
турар. Сэриигэ баран өлөөхтөөбүтэ. Сирэй-харах да бухатыыр көрүҥнээх
киһи этэ. Ити эһиэхэ үөрэнэр кини сиэнин мин үөрэ көрөбүн.
—

Маахыһы дуо?

—
Махначыабыскай бокуонньук сиэнин. Туох эмэ тахсар ини. Ол эрээри
былыргы таайа бокуонньукка хантан тиийдэҕэй, һэ-һэ.
—
Таһыттан хотонтон ийэлэрэ Сөдүөччүйэ киирдэ.
кинигэтин аҕатын тобугар быраҕаат, ийэтигэр сүүрдэ.

Марыыҥка,

—

Киэсэ, эн баар эбиккин дуу? Светаны биллиҥ дуо, тоҕо хойутаата?

—

Бэлэмнэниигэ сырыттаҕа буолуо.

—

Ол эмиэ туох бэлэмнэниитэй?
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—

һэ-һэ, бу эмээхсини доҕор, оттон сотору Маай кэлиэ дии.

—

Арба, эмиэ оннуктаах этибит дуу.
Сөдүөччүйэ саҥата суох тугу эрэ гына хаҥас диэки барда. Кэпсээммит
күүстээхтэртэн оскуолаҕа төнүннэ.
—
Ол курдук кырыыһатын от үлэтин саҕана, сайын сабан бүтэрбиппит.
Атырдьах ыйыгар кырааскалаан, куурдан, балаҕан ыйыгар туох баар
үлэлэр бүтэннэр, оҕолор үөрэнэ киирбиттэрэ. Оҕолор үөрэнэр маҥнайгы
күннэригэр биһигини — төрөппүттэри оскуола директора, Сэбиэт, оччоҕо
Дьорҕоотоп, кылаастары кэрийэн көрдөрбүттэрэ, саҥа кэлбит учууталлары
кытта билсиһиннэрбиттэрэ. Биһиги мара таҥастаах-саптаах оҕолорбут
үөрэнэр дьиэлэрэ диэтэххэ, лиҥкинээн эчи улаханын, сырдыгын, ырааһын!
Бу сыта дьиктитин, кырааска, саҥа мас сыта! Дьиэ да дьиэ, сандааран!
—
Киирии бырааһынньыккытын төһө бэркэ оҥордугут? “Сууйдаххыт”
дии, — мин кулуупка уонна физзалга киирии бырааһынньыгын өйдөөн
ылабын.
—
“Сууйбатахпыт”. Ол кэмҥэ арыгы суоҕа. Биирдэ эмэтэ буллахха, биир
иһити бүтүн дьиэ дьоно барыта иһэрэ, кыра баҕайы көмүс үрүүмкэнэн.
Өссө ол бытыылкаттан ордороллор ээ. Бүтүн оройуоҥҥа арыгыһыт киһи
биир эмэ буолара, кини аата сураҕырара: “ол баҕайы оннук
дьаабыламмыт үһү” диэн.
Оҕонньор тохтуу түстэ, Марыыҥка хаалларбыт кинигэтин, сүгэ олугун
тутарыныы, эргим-ургум тутта, ыараҥнатан көрдө.
—
Кырыыһатын хоту, күлүк өттө көҕөрбүт, түүнүк муох үүммүт, сытыйан
эрэр. Итинник буоллаҕына, кырыыһа тулуйбат үгэстээх. Кырыыһатын
уларытыахха сөп этэ. Сииппир диэн үтүө матырыйаал үөдүйдэ. Саас-үйэ
тухары туруох тэрил. Сииппиринэн ылан кырыыһалыахха сөп этэ. Ким онно
кыһанар үһүө? Урукку дириэктэргэ былырыын этэн көрбүппүн: “Көҕөрбүт
даа? Тугун муодатай? Чэ-чэ, сөп-сөп, оҕонньор, турбахтыа суоҕа дуо?” диэн күлэн-оонньоон кэбиспитэ. Итинэн кэпсэтии бүппүтэ.
Оҕонньор тохтуу түстэ.
—
Дьиэ маҥнай уҥа өттө эмэҕирэр идэлээх. Мин турбут илиҥҥи
муннугум, кэлэ-бара сылдьан көрдөххө, үс бөссүөк кэриҥэ түспүт этэ.
Итини да көрүөххэ уолдьастаҕа. Көтөҕөн баран остуойкатын дуу,
акылаатын дуу уларытыахха наада. Бу дириэктэргэ эппитим да, “үп, үп
суох” диэбитэ. Чэ, барыта үптэн эрэ тутулуктаах буолан түһэн! Оттон
биһиги тутарбыт саҕана үп диэн олуйсубатахпыт ээ.
—
Итини оҕонньор бэйэтэ бэйэтин кытта кэпсэтэн, ис санаатын этэрдии
саҥарда.
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—
Чэ, ол сыл аайы уларыйан бара-кэлэ турар дьон, баҕар,
кыһамматыннар даҕаны. Саатар, Миитэрэй Миитэрэйэбис кыһаныа эбит,
олохтоох киһи. Биһигинньик оҕонньотторго да эттэҕинэ, аккаастыырбыт
биллибэт. Оччотооҕу кэмҥэ холоотоххо, билигин араас тэрил барахсан эчи
үксүн. Начаас да буолуо этэ. Барыта дьаһал суоҕуттан. Ити биристээтэл
хотонугар хойутаан кэбистэ. Күһүҥҥүттэн харса суох ылсыах баара. Дьэ
туруммут, дьэ өйдөөбүт. Дьон бачча былдьаһыылаах кэмҥэ өрүү оонньуу
сылдьыахтара дуо? Туттуммахтаан хаалыахха наада. Оннооҕор былыр астаҥас суоҕар киһи үлэлиирэ. Эгэ билигин...
Оҕонньорум олохтоох былаастары кириитикэлээһинэ миэхэ наадата
суох, ол иһин:
—
Дьорҕоотоп туһунан тугу билэҕин? — диэн ыйытабын.
—
Дьорҕоотоп сэбиэт этэ. Ити Сэбиэт Мэхээлэ, Дьорҕоотоп колхоз
председателэ буолбутугар, кини кэнниттэн сэбиэттээбитэ. Оскуола
тутуутун үлэтин барытын Дьорҕоотоп тэрийбитэ. Үрүҥ үлэтигэр билбэтим,
оттон хара үлэтигэр улахан кыайыылаах киһи быһыылааҕа. Өһүөнү
таһаарсарыттан, буор хасыһарыттан сылыктаатахха, күүстээх этэ. Кини
ханна тиийэр да, үлэ күөстүү оргуйара, кэпсээн-ипсээн, көр-күлүү! Тугу да
тулуппат күүстээх-уохтаах санаалааҕа. Дьэ бачыгырайан киһи этэ.
—
Кини кэнники ханна барбытай? Хайдах буолбутай?
Оҕонньорум ах баран тохтуу түстэ, кинигэтин ылан остуолга уурда,
киэр аста.
—
Мин аармыйаҕа сырыттахпына өлбүт этэ.
—
Ол хайдах?
—
Балыыһаҕа киирэн... Мин, үөрэҕэ суох киһи, тугу билээхтиэмий?
—
Ол ыалдьан киирбит дуу? — ыйытыым салаҥыттан бэйэм да
бэркиһиибин.
—
һэ-һэ, ыалдьан буолумна, — оҕонньорум сонньуйар.
—
Тукаам, балыыһаҕа ыалдьар киһи киирэр буоллаҕа.
—
Хайдах ыалдьыбыт?
—
Дьэ, билбэтим ээ. Мин оччолорго соҕуруу баар этим.
Оҕонньорум соруйан эппиэттиэн баҕарбата өтө көстөрө. Сибилигин
аҕай бэрт хомоҕойдук кэпсии-ипсии олорбут оҕонньор мин Дьорҕоотоп
туһунан ыйытыыларбар уларыйа түстэ, сөбүлээбэтэхтии быһа-бааччы
эппиэттэтэлээтэ. Мин баһыыбалаан, быраһаайдаһан дьиэттэн тахсабын.
Сүрдээх оҕонньор! Үлэттэн күнү таһаарбыт, ийэм инньэ диир. Төһө
да кырыйдар, билигин да оҕонньоруҥ санаата модьу — оскуоланы
көтөҕөөрү гынар. “Күһүҥҥүттэн ылсыах баара”. Биригэдьиир эбитэ
буоллар, букатын өрөбүл, сынньалаҥ диэни суох гынан кэбиһиэ эбит.
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Күһүҥҥүттэн кыһыны быһа өрөбүлэ суох үлэ! Оччоҕо спорт, тустуу, киинэ,
оонньуу? Аҥардас үлэ эрэ. Кэбис! Биригэдьиир буолбатаҕа сөп эбит.
Уйбаан Саадьаҕайын мин дьонум эмиэ кэпсииллэр. Бука, лаппа
тардыылаах буолан кэпсээҥҥэ киирдэҕэ. Тардыылаах көлө туспа. Биирдэ
миэхэ Маҕаачыйа диэн олус да тардыылаах, олус да өйдөөх ат түбэспитэ
ээ. Ол аттан сылтаан Саша биһикки охсуһа сыһан турардаахпыт.
Биһиги иккиэн бииргэ волокушаҕа үлэлиирбит. Мин Маҕаачыйам
наһаа сүрэхтээх этэ. Оттон Саша Буулуура сүрэҕэ суох, олус киитэрэй.
Оннук сылгы баар буолааччы, соруйан киитэрэйдиир: кыратык үлэлиир,
үгүстүк аһыыр. Саша Буулуура эмиэ наар мэччийэ сылдьар, хаампат.
Кымньыылаатахха, ыҥыранан эрэ кэбиһэр. Мин Маҕаачыйам эрэйдээх
күнү быһа соҕотоҕун волокушаны соһон чыраахтаһан тахсаахтыыр.
—
Тоҕо аккын һаттаабаккын? Наар миэнин эрэ таттараары гынаҕын
дуо? — диибин мин Сашаҕа.
—
Кымньыылыыбын да, барбат дии...
Мин уһун талах кымньыынан Саша атын быһа биэрэбин. Киһим
бэйэтин оҕустарбыттыы өрө көтө түстэ, атын көмүскэстэ.
—
Тоҕо кырбыыгын? Эн аккын оҕустахха холоон буолуоҥ!
Онтон иккиэн аттарбытын көмүскэсиһэн чуут охсуһа сыстыбыт...
Дьорҕоотоп туһунан ахтары кытта оҕонньор эмиэ мин дьоммунуу
саҥата суох барда. Туохтан туттуналлар? Кырдьык тугу да билбэттэр дуу?
Куттаналлар дуу?
18
Айта эбии тупсан иһэр, оттон мин псих буолан иһэбин. Бэйэни кыана
туттуохха наада. Воля! Ити наада миэхэ! Бэйэтин чувствотын кыайан
туттуммат киһи диэн эр киһи үһү дуо? Үнүр өсөһөммүн киинэҕэ
барбатаҕым, ылыммыт сорукпун син толорбутум дии. Өссө Баһылай
оҕонньордоохтон ыкса киэһэ кэлэн баран, оскуола туһунан тугу
истибиппин халыҥ, саҥа уопсай тэтэрээккэ суруйбутум ээ. Санаам
көтөҕүллүбүтэ. Уопсайынан да, Айтаны мин олус үгүстүк саныыбын.
Аҕыйахтык саныахха! Айта бэйэтэ кэпсэтэ илигинэ кэпсэтимиэххэ,
кэпсэттэҕинэ да, тымныытык уонна элэккэйдик туттуохха. Соннук
тымныытык уонна элэккэйдик! “Чем меньше женщину мы любим, тем
легче нравимся мы ей”.
Уһун переменаҕа буолбут линейкаҕа мин ылыммыт былааммын
толорон, тымныытык уонна элэккэйдик туттубутум. Оскуола барыта
стройдаабыта. Кыараҕас уһун көрүдүөргэ кылаастар түөртүү хос ыгыта
симсэн турбут- тара. Биһиги кылааспыт иннигэр Толя, Маахыс, Соломонов,
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Аргылов. Кинилэр парадка куруутун знамя тутан бастааччы, оскуола
саамай уһун уолаттара. Мин ортоку турабын. Стройга турдахпына, иннибэр
Айта. Кини күөкэйбит моонньун икки өттүнэн түһэр баттаҕын сүүмэхтэрэ
кылбалдьыһан олус да хара. Мин итэҕэйбэккэ биир эмэ сырдык баттаҕы
булаары көрдүү сатыыбын. Тула күйгүөрэр оҕолор айдааннарыгар
кыһаммакка, кини строй иннигэр тахсыбыт учууталлары кэтэһэр. Мин
кэннибэр турар Мандаарап Айта баттаҕын сүүмэҕин ылан мин санныбар
иилэ бырахта уонна тугу да билбэтэх буолла. Айта миэхэ эргичис гынна,
ыйытардыы көрдө. Мин тугу да саҥарбакка, сэҥээрбэтэхтик утары
көрөбүн.
—
Кеша, эн?
—
Суох, бырастыы гын, алҕаһаатыҥ, — диибин элэккэйдик, ол эрээри
тымныытык.
Чыпчылыйыы ханнык эрэ түгэнигэр Айта харахтара миэхэ тардыллан
аастылар. Онтон олус көрсүөтүк туттан турар Мандаарапка тохтоотулар,
Айта сөмүйэтин чочоҥнотто:
—
Мэниктээбэккэ, сүгүн тур!
Мандаарап балыйсардыы саҥата суох миигин ыйда дуу, хараҕынан
имнэннэ дуу — Айта өссө миигин көрдө. Мин тыйыс, сэҥээрбэтэх
көрүҥмүттэн кини тугу да саҥарбата. Онтон-мантан “тс!”, “тише!”
дэстилэр. Мин бэйэм туттунуубун астына санаатым.
Директор учууталларынан арыаллатан строй иннигэр таҕыста. Хаҥас
илиитигэр туппут кыра лиис кумааҕытыттан көрөн ыла-ыла, саҥарбытынан
барда. Вадим Николаевич миэхэ богдыханы санатар. Кини бары сэбэрэтэ
олорчута олорор олоҕунан дуоһуйууну, бэйэнэн астыныыны көрдөрөр.
Туох баар туттунуулуун-хаптыныылыын, сөҥ, уолуһуйбат куоластыын, сис
туттуммут бөдөҥ илиилиин, мөтөйбүт, үөскүлэҥ быһыылыын, бэл,
бөлтөркөй өрүөллээх значоктуун — бука барыта олоххо мантан ордук
наадата суох дииллэрэ. Хаһан эмэ ыгыллыбыта-ыксаабыта буолуо дуо?
Кыыһырдан көрбүт киһи.
Директор кэлэр өрөбүллээҕи баскыһыанньык туһунан кэпсээтэ. Түөрт
сүүс сүөһү киирэр улахан хотоно тутуллуохтаах. Ол иһин өрөбүл аайы
нэһилиэк үрдүнэн баскыһыанньык оҥоһуллар. Улахан дьоннуун, оскуола
оҕолорунуун бука бары үлэлии тахсыахтаахтар. Үрдүкү кылаастар
уолаттара сүгэлээх, бэһис, алтыс кылаастар уолаттара уонна кыргыттара
эрбиилээх, бары иккилиитэ аһыыр астаах, үлэ таҥастаах кэлиэхтээхтэр.
Мунньустуу — сарсыарда аҕыс чааска оскуола таһыгар.
—
Эһиги бука бары активнайдык кыттыах тустааххыт. Баҕар, ол хотоҥҥо
үлэлиир чиэскэ тиксиэххит, — диэтэ директор.
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Хотоҥҥо үлэлиир хайдаҕын биһиги бэйэбит бэркэ билэбит. Вадим
Николаевич ол туһунан билбэт оҕолорго кэпсиэ эбит, биһиэхэ буолбатах.
—
Оччоҕо күрэхтэһиибит хаһан буолар? — ким эрэ ыйытар.
—
Хаһан буоларын кэнники этиэхпит.
—
Тренировкабыт таах хааллаҕа, таах-сибиэ бэлэмнэнэн, — дьаарай
спортсмен, тохсус Витята сөбүлээбэтэҕин биллэрэр.
—
Ким итиннэ муннун анныгар ботугуруур? Иһиллэр гына эттэҕинэ, —
Вадим Николаевич ким саҥарбытын көрө сатаата да, хата, Витя иккистээн
тыл быктарбата.
—
Ыйытыы баар дуо?
—
Арай ыалдьан тахсыбатахха? — диэн Морда төттөрүлэһэн ыйытар.
Леньканы көрөн туран киһи ыалдьыа диэҕэр түктэри этэ. Директор
кыһаллыбат, холку.
—
Таҕыстаххына табыллар. Бары да интэриэстээх буолуохтаахпыт,
особенно улахан оҕолор. Эн тоҕо тахсыаххын баҕарбаккын, Мордосов?
Бэлиэргиттэн сүрэҕэлдьиигин дуу?
—
Суох, баҕар, ыалдьан хаалыам диэн этэбин, — диир Ленька
кырдьык-хордьук. Кини кэнники тыллара оҕолор күлсүүлэригэр тимирэр.
Директор иннигэр турар суон, кылгас моойдоох, кып-кыһыл, доруобай
уолу соһуйан одуулуур.
—
Бу... эн... ыалдьыаҥ дуо?
Оҕолор эмиэ күлсэллэр, Ленька кытар гына түһэр. Айдаан
намтаабытыгар директор сэрэхтээхтик сылдьар туһунан чиҥэтэн эттэ. Ол
барыта толору өйдөнүллэр. Үлэлиир биһиэхэ сонун буолбатах. Үлэлээнүлэлээн хайдах үлэлиири баҕас билэбит. Ону директор билбэт быһыылаах.
Мандаарап Сашалыын биһиги тоҕус сыл устата окко бииргэ
үлэлээтибит. Маҥнай от кэбиһиитигэр оҕус сиэппиппит, онтон волокушаҕа,
от мустарыытыгар, кэнники улаатан баран от оҕустарбыппыт.
Өссө биирдэ Саша биһикки үчүгэй үлэһит буолан хаһыакка тахса
сыспыппыт. Оройуонтан корреспондент кэлэн биһигини волокушалыы
сылдьарбытын хаартыскаҕа устар үһү диэн истибиппит. Биһиги,
хаартыскаҕа түһэ охсоору тиэтэйэн, аттарбытын холбуу да баайбакка, таах
быраҕан баран, отууга ыстаммыппыт. Арай фотоаппарат бөҕөнү иилиммит
килэйээҥки хортуустаах киһи газиктан тахсан кэлбитэ. Кэпсэтэн-ипсэтэн
баран, волокушабытын кытта хаартыскаҕа түһээри аттарбытыгар
барбыппыт. Аттарбыт суохтара. Онтон кинилэри көрдөөн кэбиһиилээх оту
эргийэн иһэн көрбүппүт, аттарбыт баҕайылар алаас нөҥүө тиийбиттэр:
волокушабытын икки аҥы ыыра тардан баран, тугу да оҥорботох курдук,
холкутук мэччийэ сылдьаллар эбит. Биһиги сааппыппыт иһин, туох истиэй,
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сирэй сирэйбитин көрсөөт, Сашалыын аттарбытыгар сүүрбүппүт.
Сордоохторуҥ баара газиктан сиргэнэннэр тус-туһунан ыстаммыттар,
холбуу баайыллыбакка, волокушабытын хайа тарпыттар. Оннук дьону
хаартыскаҕа уста сылдьыахтара дуо? Аттарбытын мөхпүт иһин, онтон туох
тахсыай?
Хаһыакка үчүгэй үлэлээх буолан Ланалаах тахсыбыттар этэ, биһиги
мэлийбиппит. “Саргылаана Попова звенота” диэн. Хаартыскалара эмиэ
баара! Лана, Улахан Света, Лена от мунньа тураллара. Дьэ, оннук...
—
Оҕолор, аныгы өрөбүлгэ сыбаайба буолар үһү, — диир барыны
истээччи Верка биһиги бары кылааска киирбиппитигэр.
—
Тыый!
—
Оонньоон этэҕин?
—
Сымыйа!
Кыргыттар соһуйа түстүлэр. Кинилэр ким эрэ кимниин билсибитин,
сыбаайбалыырын олус интэриэһиргииллэр уонна мэлдьитин соһуйаллар.
Кырдьык! Бэҕэһээ Бүөккэ миэхэ эмиэ эппитэ, — Мордосов
бигэргэтэр. — Суоппар Андрей сыбаайбалыыр. Аргыттан да ыйытыҥ.
—
Ол кими? — Кыра Света Мишаттан ыйытар.
—
Ону мин билэбин дуо? Наадыйдаргын бэйэтиттэн ыйыт ээ, — Аргы
куруубайдык хардарар.
—
Хайдах саҥаскын билбэккин, — Кыра Света да хаалсыбат.
—
Оройуонтан аҕалар үһү, почтаҕа үлэлиир үһү, — Верка салгыыр. —
Сыбаайбалара кэлэр баскыһыанньаҕа манна буолар. Кыыс дьоно
тэрийэллэр үһү.
—
Уол сыбаайбатын бэйэтэ тэрийбэт дуо? — Люся соһуйар.
—
Уол дьоно көмөлөһөллөр, убайдара эмиэ. Андрейга мотоцикл
бэлэхтииллэр үһү.
—
Ок-сиэ, мотоцикл дуу?! — Ленька ымсыыран чыпчырынар.
—
Мотоциклланыаххын баҕардаххына, эн эмиэ сыбаайбалаа ээ, —
Чаҕылыыһап чап гыннарар.
Оҕолор күлсэ түһэллэр, Мордосов кытар гынар, Степаҕа эргиллэр.
Степа Маахыс кэннигэр түһэр, кини кэтит санныттан быган тылын
көрдөрөр, Мордосов Степаҕа сутуругун ыадаҥнатар.
—
Мин эбитим буоллар, оҥоруом суоҕа этэ, — диир Попов Ганя. Кини
аҕыйахтык да саҥардар, кини саҥата куруутун төттөрү буолара.
—
Тугу?
—
Сыбаайбаны атын дьон үбүгэр оҥорору этэбин, — диир Ганя
холкутук.
—
Тыый, дьоно тэрийиэхтэрэ суоҕа дуо? — Кыра Света соһуйар.
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—
Билигин бары инньэ гыналлар, — диэн Толя быһаарар.
—
Буоллун. Сыбаайба харчытын бэйэ үлэлээн булбут астык. Иккиэн
үлэһиттэр буолбат дуо? — Ганя бэриммэт.
—
Сыбаайбаны атын дьон харчытыгар тэрийбит да диэн.
Оҕолор көбдьүөрэ түһэллэр, ордук кыргыттар айдаараллар,
кырдьыктарын балыйтаран эрэрдии.
—
Дьонноро бэйэлэрэ тэрийдэхтэрэ дии.
—
Туох иһин дьонноохторуй?
—
Дьонноро оҕолоругар хайдах көмөлөһүөхтэрэ суоҕай?
—
Оччоҕо эһиги эмиэ сыбаайбаҕытын босхоҕо тэрийиэ этигит дуо? —
Ганя хата иннин биэрбэт.
Айдааны звонок тохтотор. Актриса бүгүн саҕатыгар үрүҥ хаймыылаах
кыһыл свитери кэппит. Свитер ыга тутан түөһэ өссө үрдээбит, биилэ өссө
синньээбит. Уопсайынан, бүгүн сэргэхсийбит уонна бэһиэлэй
көрүҥнэммит. Стручкова Ингаҕа “биэһи” туруорда, бэл Халдеевтаах
Маахыс “түөрдү” ыллылар. Мин үнүргү кэпсэтии кэнниттэн тылга тииспэт
буолбутум, английскайга биллэ- көстө сатаабакка, саҥата-иҥэтэ суох
олорон тахсарым. Бүгүн кистээн Кыра Света уонна Саша аҕалбыт
матырыйаалларын көрөбүн.
Чубугурас тыллаах Кыра Света оҕолортон хайаларыттан да өһөс эбит,
бобууттан куттамматах, аҕатыттан, колхоз бухгалтерыттан, ахтыы
суруйтаран аҕалбыт. Тугу барытын сокуон хараҕынан көрөн ытыра-ытыра
тарпыт хохучуол киһи түөрт лииһи быһа тугу суруйар эбит? Кини оскуолаҕа
үөрэммит сэрии иннинээҕи сылларын суруйбут. Сытыары биир тэҥ
буочарынан бухгалтер хас сыллаахха, ханнык ыйга оскуолаҕа киирбитин
уонна бүтэрбитин, хас оҕо хаһыс кылааска үөрэммитин, ханнык учууталлар
үөрэппиттэрин, колхоз солкуобайын ааҕан эрэрдии, туочунайдык суруйбут
этэ. Бухгалтер бухгалтердыы туочунай сыыппаралары аҕалбыт. Ол эрээри
ахтыыны мин астымматаҕым. Ол сыыппараларга оччотооҕу үлэ, үөрэх
хайдах барбыта, ким үөрбүтэ, ким хомойбута, туохха дьулуспута суох этэ.
Дьон солкуобай буолбатахтар. Михаил Сергеевич эппитин курдук, хас
биирдии киһи олоҕо — тус-туһунан остуоруйа. Тоҥуй сыыппаралар ол
туһунан тугу да эппэттэрэ. Соломонов, биһиги кылааспыт бастыҥ
математига, кэнники роботтар уонна ааҕар-суоттуур массыыналар
баһылыахтара диир. Кырдьык оннук олох буоллаҕына, туох да сыыһата
суох чуҥкук, салгымтыалаах олох буолсу. Сыыппаралар тыллара — кэмчи
кэпсээн. Робот — учуутал. Төһө да мөҕүлүннэрбин, Актрисаны ханнык да
робокка атастаһыа суох этим. Дьорҕоотоп туһунан Кыра Света аҕатын
ахтыытыгар туох да суоҕа.
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Саша аҕатын ахтыытын мин литература уруогар оҥостон олорон
көрбүтүм. Федора Алексеевна, бэйэтин кэпсээниттэн бэйэтэ үлүһүйэүлүһүйэ, тугу эрэ уруогу быһа кэпсээбитэ, миэхэ кыһамматаҕа.
Маҥнай
оскуола
аһыллыаҕыттан
колхозтары
тэрийиигэ
үөрэнээччилэр, учууталлар быһаччы кыттыбыттар: 158 хаһаайыстыбалаах
18 колхоһу тэрийбиттэр. Быһата, Давыдовтаах Нагульновтыы.
Үөрэнээччилэртэн
культармеецтар
тэриллэннэр,
үөрэҕэ
суоҕу
үөрэхтээбиттэр, “ыраас олох”, “трахома” муннуктарын үлэлэппиттэр.
Бастакы бассабыыктыы ыһыы хампаанньатыгар 14 комсомолец
боломуочунай буолбут.
1930—1931 сс. үөрэх дьылыгар оскуола Сэкэйиэм буолар.
Үөрэнээччилэр сүөһү иитиитигэр, хонууга, оҕуруокка үлэлииллэр. Инньэ
гынан нэһилиэнньэ олоҕор-дьаһаҕар улахан көмөнү оҥорбуттар. 1931
сыллаахха бассабыыктыы ыһыыны үчүгэйдик ыыттарбытын иһин
председатель Дьорҕоотоп Москваҕа Свердлов аатынан Коммунистическай
университекка үөрэнэ барарга путевка ылбыт. Баран үөрэммитэ дуу?
Урукку үөрэнээччилэр үгүһү да үлэлииллэр эбит. Ыраас олох,
трахоманы суох гынар иһин, баҕар, охсустуннар, улахан дьону
үөрэттиннэр,
оттон
колхоһу
тэрийиини,
ыһыыга
тахсан
боломуочунайдааһыны мин санаам хоппот. Аргыловка эппиппин
хоҥуруутугар да холооботтук, ол кэмҥэ төрөөбүппүт буоллар, биһиги да
хаалсыа суох этибит диир. Баҕар, кини сөпкө этэрэ буолуо да, мин сатаан
колхоһу тэрийиэм этэ дии санаабаппын бу билиҥҥи өйбүнэн.
Мандаарап аҕатын ахтыытыттан оччотооҕу оҕолор миэхэ доруобай,
күн уотугар сиэппит, лиһигирэспит бөдөҥ уолаттар буолан көстөллөр.
“Сэрии иннинээҕи дьон барахсаттар бөдөҥ-садаҥ, күүстээх-уохтаах
этилэр”. Уус Миитэрэй кэпсиирин өйдүү түһэбин.
Саша оччотооҕу хаһыаты аҕатын паапкатыттан уоран аҕалбыт этэ.
Сэрии саҕанааҕы хаһыат. Оройуон хаһыатын биир балаһатын тухары
“Күүһү түмүү” колхоз итэҕэстэрин туһунан суруллубут. Дьорҕоотобу автор
быһаччы “арастырааччыт”, “ыскайдааччы”, “сиэмэх”, “куорҕаллааччы”
диэбит.
Бойобуойдук киирсэллэр эбит. Билиҥҥи оройуон хаһыатыгар оннук
тыллары булуон суоҕа. Бириэмэтэ атын буоллаҕа: дьон коммунизмтан
өссө ыраах, өссө ситэ иитиллэ илик кэмэ. Ол иһин туттуллар тыллар
холустар, кытаанахтар.
Көннөрү да кэмҥэ колхоһу куорҕаллааһын ыар буруй. Оттон дойду
уодаһыннаах өстөөҕү утары охсуһар ыарахан кэмигэр Дьорҕоотоп
дьайыыта икки төгүл ыарахан буруй. Быһата итинник түмүктээбит автор,
“Сэргэх” диэн псевдонимы ылыммыт киһи.

Далан- Яковлев В.С. Дьикти саас.
http://vk.com/sakhabooks

116

Өйбөр оҥостунан эрэр сүгүрүйэр пааматынньыгым пьедесталыттан
түҥнэри анньыллыбыта. Эмиэ били Крош туһунан киинэ кэнниттэн курдук,
мин эмиэ туох эрэ сыаналаахпын уордарбыттыы санаммытым.
“Социализм сырдык саарыстыбатын иһин” охсуспут дьону мин
сибэтиэйдэринэн ааҕарым. Ону баара “кыһыл буурҕа аттаахтарга” эмиэ
алҕас аргыс баар эбит буоллаҕа. “Тиэриллибит кырыс” Тит Бородинын
сахалыы вариана.
Мин Дьорҕоотоп туһунан сураҕалаһарбын тохтоторго санаммытым.
Дьоҥҥо-норуокка куһаҕаны оҥорбут киһи туһунан билэ-көрө сатыыр
туһата суох. Ол да иһин үгүстэр сөбүлээбэтэхтэр эбит. Ол да иһин ким да
билбэт, умнулуннаҕа. Хааллын!
Оттон оскуола историятын туһунан матырыйаал сыыйа үксүүр. Мин
онтон үөрэбин. Ол аайы өссө интэриэһинэй буолан иһэр. Саҥа ааҕыллар
кинигэлии мин иннибэр урукку олох аргыый сыыйа аһыллан иһэргэ дылы.
Ол гынан баран арыллан иһэр кинигэ лиистэриттэн түһүтэлээбитөйдөнүллүбэт үгүс. “Сэкэйиэм”, “бассабыыктыы ыһыы”, “мопр” диэн
туохтарый?
19
Алта уруок кэнниттэн мин оскуола библиотекатыгар киирбитим.
Генеральнай репетиция буолуохтааҕа, ону күүтэ таарыйа. Оскуолаҕа мин
саамай таптыыр уонна тэһийэр сирим — библиотека. Кыра эрдэхпинэ
улааттахпына библиотекарь буолуом дии саныырым, араас кинигэлэри
сыттана сытан ааҕаары. Онтукам, син эмиэ өссө кыра эрдэхпинэ киинэ
көрдөрөөччү буолан үгүс киинэни көрүөхпүн баҕарар санаабыныы,
ааспыта.
Биһиги оскуолабыт библиотеката баай. Кинигэлэри маҥнай бэрт
өрдөөҕүттэн чааһынай дьон (баҕар, политссыльнайдар буолуо) муспуттар.
Ол мунньуллубут кинигэлэр библиотека төрдө буолбуттар. Библиотекаттан
уларсыллыбыт сорох кинигэлэргэ “Сия книга принадлежит Попову П.Я.”,
“Из книг Ягловского С.” диэн суруктаахтар. Оннук суруктаах Пушкин,
Тургенев айымньыларын хомуурунньуктара лаһыанай кумааҕылаах, олус
үчүгэй хартыыналардаах, ыга баттанан ойууламмыт халыҥ тастаах
буолаллар. “СПБ” диэн суруктарыттан сэрэйдэххэ, революция иннинээҕи
таһаарыылар быһыылаахтара. Библиотекаҕа сүүрбэһис-отутус сылларга
тахсыбыт олус боростуой бороҥ тастаах кыра “Капитальный ремонт”,
“Железный поток”, “Золотой теленок”, о.д.а. кинигэлэр бааллара. Сэрии
кэминээҕи кинигэлэр тута биллэллэрэ: кинилэр кумааҕылара саһарбыт
хаһыат лииһин санаталлара, чараас кумааҕы тастаахтара, куһаҕан
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ойуулаахтара. Дойду эрэйдээх, кыһалҕалаах сыллара онтон да өтө
көстөллөрө. Сэрии кэннинээҕи кинигэлэр хаачыстыбалара улам-улам
тупсан иһэллэр. Кэнники сылларга тахсыбыт кинигэлэр олус үчүгэйдэр:
кыһыл, үрүҥ көмүс суруктаахтар, халыҥ үтүөкэн тастаахтар, дьикти үчүгэй
ойуулаахтар.
Кинигэлэр ис хоһоонноругар эрэ буолбакка, аҥардас тастарыгар да
төрөөбүт дойду историята суруллан, бэлиэтэнэн хаалбыт.
Библиотека аанын үрдүгэр, хас сыл турбута буолла, саһарбыт
“Кинигэ — билии төрдө, оттон билии — күүс, кыах!” диэн синньигэс
хортуоҥҥа суруллубут плакат. Күн аайы олорор паартаҥ, эбэтэр аһан
киирэр оскуолаҥ халҕанын курдук, көрөн-көрөн үөрэнэн хаалбыт этииҥ,
күн аайы көрөҕүн да көрбөккүн, ааҕаҕын да өйдөөбөккүн. Мин ити этиини
быйыл “Гриада” диэн кинигэни ааҕан эрэ баран өйдөөтүм, атын
харахпынан көрөр буоллум. Грианнарга билии, информация киинэ баар.
Библиотекалар эмиэ сүүһүнэн, тыһыынчанан сылларга киһи аймах муспут
билиитин сөҥөрөр сирдэринэн буолаллар эбит диэн саҥа өйдөөбүтүм.
Билии өскөтүн сурукка киирэн мунньуллубата буоллар, умнуллан хаалан
иһиэ эбит, оччоҕуна киһи аймах сайдыбакка, биир сиргэ тэпсэҥнии да
турдаҕына көҥүлэ. Афанасий Лукич, физика учуутала, киһи аймах билиитэ
уоннуу сыл буола-буола икки төгүл эбиллэр, онон билиини сотору ЭВМ-ҥа
мунньуохтара диэбитэ.
Билии — күүс, кыах! Ол иһин былыргы жрецтэр былаастаахтар. Орто
үйэлэргэ баайдар олус билиилээх киһини уокка уматан өлөрөллөрө.
Ыраахтааҕы былааһа үөрэхтээх дьону эмиэ сойуолуура. Мин санаабар,
революционердар диэн, киһи билбэтин билэн, норуот хараҕын аспыт
дьон. Баҕар, ол иһин буолуо “судаарыскайдар” диэн тыл мин өйбөр
“үөрэхтээх дьон”, “интеллигеннэр” диэн өйдөбүлүнэн иҥмит.
Государственнай преступник диэн буолбакка. “Просвещение есть
богатство народа...” диэн политссыльнайдар саха норуотун байыта сатаабыттар.
Библиотека бу кэккэлээбит кинигэлэрэ төһөлөөх дьикти кэпсээннэри,
интэриэһинэй дьоннору, сирдэри, кыыллары, көтөрдөрү иҥэрэн илдьэ
тураллара буолуой? Библиотека диэни уларытан Информарий диэн
ааттыахха сөп эбит.
Долбууртан энциклопедияны ылан көрөбүн: 36 том. Растрата диэн
тугуй? Кимиэхэ эмэ итэҕэйиллибит имуществоны (харчыны, малы,
сыаналаах кумааҕылары уо.д.а.) сокуону кэһэн апчарыйыы (атыылааһын,
бэлэхтээһин, солуок туттарыы уо.д.а.) эбэтэр бэйэ туһатыгар туттуу.
Дьорҕоотоп киниэхэ итэҕэйиллибит имуществоны, колхоз харчытын,
үбүн апчарыйбыт, атыылаабыт, бэйэтин туһатыгар туттубут.
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Барыта чуолкай, өйдөнөр.
Мин
энциклопедияны
оннугар
ууруом
иннинэ
кыра
эрдэҕинээҕибинии ойуутун көрөбүн. Рафаэль Санти (1483—1520). Улуу
итальянскай художник уонна архитектор. Сикстинская мадонна. Аатырбыт
хартыына. Тугунан? Мин болҕойон көрөбүн. Олус эдэр дьахтар. Оҕото
суоҕа эбитэ буоллар, киһи хайдах да дьахтар диэ суох эбит. Оҕотун аһыйан
хараастыбыт харахтарыан! Оҕоттон арахсар ийэҕэ манан ахан буолуо дуо?!
Оттон оҕотун харахтара улахан киһилии өйдөөхтөр, уоттаахтар. Өссө
уордаахтар да диэххэ сөп. Боростуой оҕо буолбатаҕа хараҕар көстөр.
Хартыынаны дьиҥнээх бэйэтин көрөр киһи! Аан дойду дьоно барыта
бэркиһиир хартыыната хайдах эрэ буолла?! Мин аатырбыт Джоконданы
уонна бу Сикстинскэй мадоннаны көрүөхпүн баҕарабын. Джоконда сүүс
мөлүйүөн долларга сыаналанар үһү диэни истэн баран, Аргы олус да
бэркиһээтэ этэ: аата сүрүн, ханнык эрэ уруһуйу баран.
Өссө арыйабын. Рембрандт Харменс ван Рейн (1606— 1669).
Голландия гениальнай художнига уонна графига. Рафаэлы уонна
Рембраны биһиги сэттис кылааска барбыппыт, оччотооҕуга кинини Эриэнбыраан диирбит. Ассур, Аман уонна Эсфирь. Туох туһунан буолуой? Туох
сүдү боппуруоһу быһаараары бу үс киһи төбөлөрүн хоҥкуттулар?
—
Оо, бу баар эбит дуу! — Айта саҥатыттан соһуйан ходьох гына
түстүм. — Ол иһин мин манна баар буолуо дии санаабытым ээ. Бу Ассур,
Аман уонна Эсфирь. Кеша, бу хартыына ис хоһоонун билэҕин дуо?
—
Суох.
—
Миэхэ кини туһунан кинигэ баар. Уларсыам, баран иһэн сылдьаар.
—
Сөп.
—
Бэлэмнэнии саҕаланна ээ. Сип-сибилигин, — диибин уонна
энциклопедияны оннугар уурабын.
Биһиги кылааспытыгар киирбиппит оҕолор бары мустубут этилэр.
Лана лиис кумааҕыны, вечер программатын, илиитигэр тутан туран
оҕолорун ыксатара:
—
Чэйиҥ, чэйиҥ, бэлэмнэниибитин саҕалыаҕыҥ!
Генеральнай репетиция — сценаҕа дьиҥнээхтик тахсартан итэҕэһэ
суох эппиэттээх кэм. Концерт нүөмэрдэрэ хайдах толоруллуохтаахтарын
курдук толоруллаллар. Ону баҕас Лана дьэ тутуһуннарар. Мин киһи
соруйарын, киһи бирикээстиирин букатын сөбүлээбэппин да, арааһа, биир
истэр киһилээх үчүгэй быһыылаах, онтуката суох — анархия.
Музыканы өйдөөбөт киһи олох биир саамай сиэдэрэйиттэн матар
диэн ким эрэ этэн турар. Мин музыканы өйдөөбөппүн, онтон олус
эрэйдэнэбин. Өйдүү сатыыбын да, музыка дорҕоонноро миэхэҕэ ханнык
да чувствоны үөдүппэттэр. Биллэн турар, байыаннай марштартан атыттар.
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Байыаннай марштары сөбүлээччилэри олус намыһахтык сыаналаан
Эйнштейн эппитин билэбин, ол эрээри маҥнайгы номербытын — марш
матыыптаах ырыаны кылаас барыта ньиргиппитигэр мин сүргэм көтөҕүллэ
түспүтэ. Хор кэнниттэн соло.
Улахан Света ырыатын мин куруутун олус сөбүлүүбүн. Мин ыалым
Света сэмэй, биллэ-көстө сатаабат, төгүрүк сирэйдээх, дьүһүнүнэн ортоку
кыысчаан. Кини ыллаатаҕына уларыйар, тупсар. Сценаҕа кини букатын
кыбыстыбат. Баһын арыый кыҥнары быраҕар, хантаччы туттар, үөһэ дьиэ
үрдүгэр ыйаммыт лаампаларга хайыһан туохха эрэ, бэйэтэ эрэ билэригэр,
мичээрдиир. Кини ол мичээрэ олус ис киирбэх, ис-иһиттэн көрдөөҕү,
бэһиэлэйи саныырга дылыта кинини олус тупсарара, мэктиэтигэр
кыраһыабай оҥороро. Саалаҕа тохтор дьырылас куолаһыттан уонна
мустубут дьоҥҥо ыллаан үтүөнү оҥороруттан үөрэр курдуга. Ол эдэр саас
искэ сатаан хам баттаммакка төлө көтөн тахсар үөрүүтэ саалаҕа баар дьону
үөрүү уотунан кынаттыыра, күннээҕи сылааны үүрэрэ, түспүт санааны
көтөҕөрө. Света ырыата наҕыл, баархатынан имэрийэн эрэр курдук этэ.
Кини куруутун эҥээркэй ырыалары толороро.
Ол гынан баран, мин Попова Оля ырыатын ордорор этим. Оля наар
революционнай эбэтэр эдэр ыччат ырыаларын ыллыыра. Куолаһа хатан,
кылыһахтаах, чаҥкынас этэ. Ыллаатаҕына кыра бэйэтэ үрдүүргэ, бэл,
куолаһын кый бырахха көтөр дорҕооннорун батыһан, моонньо кытары
уһуурга дылыта. Хараҕа уоттанар, имэ кэйэр. Олус өрө көтөҕүллүүлээхтик
ыллыыр!
Комсомол! Комсомол!
Аалай уоттаах сулуһум,
Айар, тутар мин дьолум!
Куйуһутан куолас да куолас! Былыр үчүгэй ырыаһыкка кытыйа, иһит
кытта ыллаһара үһү. Оля, балаҕаҥҥа ыллыыра буоллар, хайыа эбитэ
буолла? Оттон билигин истиэнэлэргэ турар урукку комсомолецтар
сэргэхсийэ, хамсыы түһэргэ дылы гыналлар.
Мин сиспинэн тымныы сүүрээннэр дьырылыыллар, куйахам
ытырбахтыыр. Былыыр-былыр төгүрүктэнэн кыайтараары олорор
куоракка көмө собус-соҕотох киһини, Ырыаһыты, ыыппыттарын, маҥнай
мыынан баран, ол Ырыаһыт ырыатынан өрө күүрдүллэн кыайбыттарын
туһунан номоҕу Михаил Сергеевич хаһан эрэ кэпсээбитин өйдүүбүн уонна,
бука, оруннааҕа эбитэ буолуо дии саныыбын.
—
Бэйэҥ да олус үчүгэйгин, — диир кэннибэр Толя куолаһа.
—
Күлүмэ!
Айта саҥатын истэн, мин эргиллэ түһэбин. Айта олус кылгас
былааччыйалаах, үрдүк хобулуктаах түүппүлэни кэппит. Санныгар кыракый
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суумкалаах уонна кыҥнары ууруммут сэлээппэлээх — кини интермедияҕа
үлэни кыайбат, сатаабат, стильнэй куорат кыыһын оонньуур. Толя Айтаны
гримниир.
—
Арай табыллыбатын?
—
Ол-бу буолума! Чэ, чэ, түргэнник!
—
Сүүскүн кыратык манхатыахха. Маннык. Имҥин тэтэрдиэххэ.
Хараххын маннык тартахха, ыйаастыгас буолуо этэ. Билигин ыйаастыгас
харах муодунай.
—
Наадата суох!
—
Оччоҕо уоскун кытардыахха, — Толя Айтаны сэҥийэтиттэн ылаары
гынар.
—
Кэбис, кэбис. Чэ, сөп буолуо, — диир Айта, сиэркилэҕэ көрүнэкөрүнэ, миэхэ чугаһыыр. — Кеша, көр эрэ төһө үчүгэйдик гримнээбитий?
—
Олус үчүгэй! — диибин мин, Айта чугаһаан кэлбититтэн тэйэ-тэйэбин.
Түүппүлэ кэтэн Айта миигиттэн чахчы үрдээбит. Үрдүк киһи ыкса турдаҕына
ол киһи хараҕар ордук быраҕыллымтыа. Тэйиччи турдахха эбэтэр
олордоххо, син аҕай даҕаны. Мин паартаҕа тиийэн олорунан кэбиһэбин.
—
Во! Иһиттиҥ дуо? — диир Толя. — Өссө кыратык тупсарыым.
Айтаны кууһан ылан эргилиннэри тарта.
—
Вот парочка! — Аргылов кэллэ. — Толя, алардыы ыл ээ!
Мин “дьукааҕым” Аргы Миша этиитэ миигин ыарыылаахтык дьөлө
аста. Саша Мандаарап хаһан да инньэ диэ суоҕа этэ.
—
Чэ, хватит, — Айта төлө көттө, кыыһырбыта буолла.
—
Толя, кэл, миигин гримнии оҕус! — кыргыттар Толяны илдьэ
бардылар.
Айта миэхэ кэлэр.
—
Кеша, кырдьык үчүгэй дуо? — уонна Айта мин иннибэр араастаан
туттан-хаптан көрдөрөр да, мин санаабар, наһаалыыр. Эмискэ өйбөр
таайыы күлүм гынар — кыбыстан наһаалыыр. Толяттан кыбыстыбат,
миигиттэн кыбыстар. Дьэ, дьикти! Мин ити таайыыбын испэр кистиибин.
Психолог буолан эрэбин дуу?
—
Айта, эн куруутун үчүгэйгин.
Айта астыммыттыы умса көрөр уонна антах барар.
20
Биһиги дьиэҕэ киирэрбитигэр Айта ийэтэ, саҥата- иҥэтэ суох, хара
бараан, этиргэн дьахтар Мария Михайловна, соҕотоҕун диван муннугар
чөкө түһэн ааҕа олороро. Оҕолор ханна баартара эбитэй — дьиэҕэ уу
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чуумпу. Биһиги киирэрбитин кытта Мария Михайловна ойон туран
остуолун тардаары гыммыта.
—
Маама, мин бэйэм, — диэбитэ Айта, — эн сынньан. Почта кэлбитэ
дуо?
—
Суох.
Айта, ийэтинээҕэр быдан үрдүгэ да, синньигэс этэ. Сыныйан
көрдөххө, кини ийэтигэр улаханнык майгынныыр эбит: ордук мунна, уоһа.
Хараҕа, аҕатын киэнэ буоллаҕа, атын. Айта хоһугар киирбитэ, Мария
Михайловна кинигэтигэр төҥкөйбүтэ. Мин остуол ыксатыгар турар
олоппоско олорбутум.
Дьиэ тутуутуттан ээ. Ыстапаан кэргэнэ баарын саҕана мин бу дьиэҕэ
эмиэ сылдьарым. Дьиэ иһэ маннык буолбат этэ. Айталаах кэлиэхтэриттэн
ыла уларыйбыт, мэлдьитин ыраас, бэрээдэктээх, киһи кута-сүрэ тохтуур.
Туох барыта бэйэтин сөптөөх миэстэтигэр турар. Биир эркини толору
энциклопедия халыҥ томнара кэккэлииллэр, олору Даль, Ушаков
тылдьыттара түмүктүүллэр. Атын истиэнэни быһа кинигэ долбуура араас
кинигэлэр кыһыл, үрүҥ көмүс суруктарынан кылбачыйар. Ыал аайы,
биһиги аҕай диэбиттии, киирдэххэ аан маҥнай харахха быраҕыллар, ыалы
киэптиир иһит-хомуос ханна эрэ дьалты буолбуттар, киһи хараҕар көстүбэт
гына ууруллубуттар. Ити кэчигирээн турар кинигэлэри көрүтэлээбит киһи!
Киирээт да дьиэни түгэҕиттэн иҥнэр — сиэргэ табыллыбат.
Айта хоһуттан тахсыбыта. Кини таҥаһын уларытыммыт этэ.
Школьнайын устан, кэтит маҥан саҕалаах бөдөҥ кыһыл ойуулаах
дьиэтээҕи халаат кэппитэ миэхэ бэйэтин сааһыттан аҕа, сиппит-хоппут
буолан көстүбүтэ: күн аайы аргыстаһар оскуолам кыыһыттан атын, үрдүк
түөстээх дьахтар, эдэр дьахтар, билбэт дьахтарым. Ол миэхэ солун уонна
кэрэ этэ, сүрэҕим дьиктитик, урут хаһан да буолбатахтык, минньигэстик
нүөлүйбүтэ.
—
Кеша, ханна баарый? Аҕал, көрүөх эрэ.
Мин кыра Света уонна Мандаарап аҕалбыт ахтыыларын
суумкабыттан ылабын. Айта олоппос аҕалан миэхэ кэккэлэһэ олорор,
биһиги чочумча саҥата суох иккиэн ааҕабыт. Эргийдэрбин эрэ уоһум
иэдэһин таарыйардыы Айта чугаһа. Киниттэн биллэ-биллибэттик мыыла
уонна духи сыта кэлэр. Хараҕым кырыытынан кыһаан хааннаах нарын
иэдэһин, кыра чап-чараас кулгаахтарын, чанчыгыттан үүнэн тахсыбыт упуһун ньаассын баттах сүүмэҕин көрөбүн. Миигин ол баттах сүүмэҕэ олус
долгуппута. Кини уолаттар киэннэринии кылгас буолбатах, ньирэй түүлүүн
уһун, букатын атын этэ. Сүрэҕим тыаһа иһиллибэтэр. Айта миэхэ иллээхтик
мичээрдиир.
—
Хайа, аахтыҥ дуо?
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—

Ээх, — куурбут күөмэйбиттэн нэһиилэ ыган таһаарабын.
Айта маҥан уһун тарбахтарынан лииһи арыйар. Маарыын төһө да
аахтарбын, мин тугу да өйдөөбөппүн. Төбөбөр букатын сатамньыта суох
санаа — арай Айтаны иэдэһиттэн уураан ыл, хайыа этэй диэн санаа
арахсыбат. Бэйэни кыана туттунуохха! Волябын барытын түмэн, мин
аньыылаах санаалары үүрэ сатыыбын. Айта хараҕа мин аннынан таппыт
“сэкэйиэм “ диэн тылбар иҥиннэ.
—
Бу “сэкэйиэм” диэн тугуй?
—
Сэкэйиэм — ШКМ, школа колхозной молодежи. Энциклопедияттан
көрүөххэ. Айта, сымсатык ойон туран, энциклопедия томун ылан толору
эттээх илиитин уунан остуолга иннибитигэр уурбута уонна үөрүйэхтик
арыйталаабыта.
“Школа” — үөрэтэр-иитэр тэрилтэ. Атын дойдулар оскуолалара, ол
наадата суох. Революция иннинээҕи оскуола — эмиэ. Оскуола ССРС-ка —
бу наада. Оскуолалар аан бастаан маҥнайгы кэрдиис, иккис кэрдиис
дэммиттэр. Бастаан маҥнайгы кэрдииһи, ол аата начальнайы, оттон иккис
кэрдииһи, ол аата сэттэ кылааһы бүтэрэҕин, онон бүтэҕин, үөрэхтээх киһи
буолаҕын. Оттон тыа сиригэр “сэкэйиэм” эбэтэр “школа колхозной
молодежи” диэн ааттаммыт.
Онтон “Мопр” диэн тылы көрдөөбүппүт.
Мопа — французскай политическай деятель, бонапартист. Наполеон
киһитэ буоллаҕа.
Мопассан Анри Рене Альбер Ги де, уһулуччулаах французскай
суруйааччы, Анна Ивановна ааҕымаҥ диэн бобор суруйааччыта. Ол иһин
муодарҕаан, мин барытын ааҕан турардаахпын.Туох да бобуллуох
айылааҕын булбатаҕым. Айта аахпыта эбитэ дуу?
Мопс — сүүрбэ биэс сантиметрдаах ыт боруодата. Тугун кыратай? Ол
ытынан тугу гынар буоллахтарай?
Мопр диэн тыл суоҕа.
—
Аныгы энциклопедияҕа суох эбит. Урукку таһаарыыга баар буолуо, —
диир Айта. — Кимиэхэ баар буолуой?
—
Михаил Сергеевичкэ.
—
Оччоҕо киниттэн ыйыталаһыахпыт.
Айталаах дьиэлэрэ сылаас этэ. Онуоха эбии Айта олус ыкса олороро.
Мин итииргээн ыксаабытым.
—
Мин дьиэбэр барыым, — диибин.
—
Сөп, оччоҕо маны миэхэ хааллар. Мэ, бу баар эйиэхэ биэриэх
буолбут кинигэм, — Айта миэхэ “Искусство историятын” полкаттан ылан
биэрбитэ.
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—
Айта, ыалдьыккын чэйдэппэккин дуу? — диэбитэ дьыбаантан Мария
Михайловна.
—
Суох, чэйдээбэппин, баһыыбаларыҥ, — күлэбин, - дьиэм да ырааҕа
суох.
Быраһаайдаһан дьиэ таһыгар тахсаат, чэпчээбиттии өрө тыынабын,
сүүспүн соттобун. Ол эрээри хомойобун, бостуой чэйдээбэккэбин, саатар,
арыый уһуннук олоро түспэккэбин.
Тулабар бары-барыта күлэ-үөрэ түспүтэ: бу күөх халлаан, ыраас
салгын, ирэн эрэр бөһүргэс хаар. Мин хааман иһэн өрүтэ ыстаҥалаан
ылабын. Олбуорум үрдүнэн чэпчэкитик тэп гынабын.
Ыкса киэһэ физикабын киэр уураат, үрдүбүнээҕи долбууртан кинигэ
ылан кушеткабар тиэрэ түһэбин. Санаам оонньоотоҕуна эбэтэр
сылайдахпына, инньэ гынар үгэһим. Илдьирийбит тастаах, онон-манан
эмтэрийбит, олус харыстыыр кинигэлээхпин. Кини мин мунчаарбыт
санаабын куруутун аһарар, барытын умуннарар, сынньатар. Ол —
Шолохов “Тиэриллибит кырыһа”. Үһүс кылааска үөрэнэ сылдьан Саша
Мандаараптан биир хайыһарга кыһыл эрэһииҥкэлээх, олус тэбиилээх
рогатканы эбэн атастаһан ылбытым. Хайыһарым эргэ, бэйэ оҥоруута гынан
баран, аллаах этэ.
“— Ситэ бүтэ иликпин. Уонна бүтэһиккэ эйиэхэ манныгы этиим:
биһиги бэрээдэкпитин эн сөбүлээбэт буоллаххына, киэр буол хантан
кэлбиккиний да, онно! Ким да биһиги хуторбытыгар эйигин ыҥырбатаҕа,
эйигинэ да суох, таҥара көмөтүнэн, хайдах эмэ олоруохпут. Эн биһиэхэ күн
сырдыга буолбатаххын!
Ити дьиҥнээх провокация этэ. Давыдов Үстүүн туохха тириэрдэ
сатыырын үчүгэйдик өйдүүрэ да, бэйэтин чувствотын кыайан туттунар
кыаҕа суох буолбута. Хараҕа иирбитэ...
Үстүүн илиитин ыстаанын сиэбигэр дьаалайбаттык уктан, атаҕын
аччаччы тэбинэн, кини иннигэр турара... холкутук уонна кыынньыырдыы
мичээрдиирэ...”
Кыһыылаах Үстүүн! Мин эбитим буоллар, үчүгэй аҕайдык саайыам
этэ ээ! “Оттон Давыдов кубарыйдар- кубарыйан испитэ, биир да тылы
кыайан эппэккэ, саҥата суох кубарыйбыт уостарын эрэ хамсатара.
Наһаалаан кэбиһиэм диэн, тугу да билбэт буола абарыытын туох баарынан
хам баттыы, бэйэтин туттуна сатыыр...”
Давыдов туттуммута.
Мин Давыдов бэйэтин кыана туттубутун сөҕөбүн. Дьэ, бу воля!
Дьиҥнээх коммунист волята!
Мин тоҕо бэйэбин кыана туттубаппын? Били Айтаны аҕыйахтык
саныахха, үөрэххэ ылсыахха диэбитим ханна баарый? Эр киһи буолан
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баран тирээпкэ диэн. Бэйэбин эмиэ сиринэбин. Кинигэҕэ таттаран төһө өр
сыппыппын билбэтэҕим. Арай таһырдьаттан Огдооччуйа эмээхсин, дьонум
хоһугар киирэн, ийэбин кытта кэпсэтэн лаҥкынаабыт саҥатыттан соһуйан
“Гремячай Аппаттан” хоспор баар буолабын.
—
Бу өрөбүлгэ суоппар Өндөрөй сыбаайбата буолар үһү. Эһигини
ыҥырбыта ини?
—
Ыҥыран.
—
Икки сүүсчэкэ киһи ыҥырыллыбыт үһү, дэриэбинэттэн киһи орпотох.
Үс күн аһыыллар үһү: бастаан кырдьаҕастар, онтон эдэрдэр. Саамай
кэнники сүмэтин биһирэм аһылыкка аймахтар уонна бастаахтар аһыыллар
үһү. Дьэ, үчүгэй чалбараҥ буолсу.
—
Эн да ыҥырылынныҥ ини?
—
Ыҥырбыттар дии, бэркиһээн ыҥырдахтара ол мин эрэйдээҕи.
—
Ыҥырыллан баран, тугуҥ хос саҕатай?
—
Дьэ туох бэлэхтээх-туһахтаах тиийэҕит?
—
Ээ, туох дуоннаах бэлэх кэлиэй? Кыракый арыы илдьээ инибин.
Оттон эн?
—
Ким билэр, доҕор, ол дьону тугунан санааларын табарбын? Ол
миигинньик киһи бэлэҕэр астыммат дьон буолуохтара ээ.
—
Уол үчүгэй барахсан оҕону булан ылбыт дииллэр.
—
Үчүгэй барахсан оҕо дииллэр диигин дуу? Сорохтор ол “үчүгэй
барахсан оҕо” иһигэр оҕото биллэр буолбут дииллэр.
—
Хайа? Ама, оннук үһүө?
—
Дьэ билбэтим, дьон эрэ барыта инньэ дииллэр. Аныгы оҕолор
оҕолорун эрдэ оҥорон эрэ баран холбоһоллор. Ол иһин кыыс төрөппүттэрэ
хаайан сыбаайба оҥороллор үһү. Уол соччо сөбүлээбэтин үрдүнэн. Уол
ийэтэ: “Хайа, тукаам, ол оҕолоох кыыска түбэспитиҥ буолаа- рай?”
диэбитин дьон истибиттэр.
—
Киһи эҥин-эҥини истэр ээ.
—
Дьэ оннук, аныгы оҕолор сытыылар. Төрөөрү сылдьан
сыбаайбалыыллар.
—
Ол дьоно диэн. Оҕолор бэйэлэрэ эрэ сөбүлэһэр буоллуннар.
—
Оннук да, эн уолуҥ оҕолоох дьахтары ыллаҕына сөбүлээбэтиҥ
буолуо ээ.
—
Бу Огдооччуйаны, эҥин араас диэн, кыра оҕону баран!
—
Бэйэ, сыл — хонук. Сотору эн да оҕолоруҥ ыал буолуохтарын курдук
көрөбүн.
Огдооччуйа тахсыбыта.
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—
Аата, эмээхсин арааһы туойан, — ийэм бэйэтэ бэйэтигэр
ботугураабыта. Онтон оронун оҥостон, бэриинэтин таптайбыта. Таһыттан
сүөһүтүн аһатан аҕам киирбитэ, саҥата суох таҥаһын сыгынньахтанан,
утуйаары оҥостуммута.
—
Огдооччуйа эмээхсин киирэн таҕыста. Сыбаайба туһунан кэпсиир, —
ийэм аҕабар кэпсии тоһуйар.
—
Ээ... — диир аҕам быһаарыыта суох.
—
Күнүс Киэсэлээх учууталлара Аана Уйбаанабына сырытта. “Ээх-ыых”
буолан түһэҥҥин:
—
Тугу кэпсиирий?
—
Бу быһаарыылаах тиһэх кэмнэргэ Киэсэ үөрэҕиттэн аралдьыйыа диэн
куттанар.
—
Ол туохха аралдьыйар үһү?
—
Первэй Маайга кылааһынан түмсэн аһаары сылдьаллар үһү.
—
Ол ханна?
—
Ханнык эрэ ыалга, кистээн.
—
Кыттыспыттар дуу, хайдах дуу? Ол хантан ылбыт харчыларай?
—
Ону мин хантан билэбин? Айыы буолуо суоҕа — аҕа аҕа курдук
кэпсэт. Аны, баҕар, арыгы иһэ сылдьыахтара.
—
Чэ, сөп, сөп. Сарсыарда кэпсэтиэҕим. Утуй.
—
Уонна бу таһаараа саҥа кэлбит учуутал Маарыйа Мэхээлэйэбинэ
кыыһын кытта олус куодарыһар диир. Библиотека кинигэтин быыһыттан
ханнык эрэ таптал суругун булбуттар. Оттон онно чаастатык тиэстэр
кинилэр үһү.
—
Но!
—
Ноолоомо! Онон-манан аралдьыйбакка, быйыл кылааһын бүтэрэн,
салгыы үөрэххэ барыа этэ дии. Экчи холкуоска таһааттарыам суоҕа. Уолгун
буой!
—
Тугу буойабын? — аҕам күлэр. — Эр киһи буолан эрдэҕэ дии,
кыргыттарга чугаһыа суоҕа дуо? Онно туох куһаҕана баарый? Хата,
сыбаайбалыахпыт.
—
Акаары, тэптэрэн биэр. Бэлиэргиттэн араас буоллаҕына, хайдах
сатаныай? Үөрэннин ээ, үлэһит буоллун. Айаҕын ииттэр буоллаҕына
кэргэннэннин.
—
Сөп, сөп. Чэ, киһини утут.
Тыаһыттан иһиттэххэ, аҕам улаҕа хайыста быһыылаах. Сотору муннун
тыаһа баччыгынаабытынан барбыта.
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Мин утуйан биэрбэккэ, эргичиҥнии сыппытым. Ийэм сорох кэргэн
ылан сыбаайба оҥорорун хайгыыр, сороҕу кыыска чугасаһарын бобор.
Ханнык да логиката суох кэпсээн. Дьахтар логиката. Арай, кырдьык,
Айтаны кэргэн ылар буол. Кини ити дьиэтээҕи халаатынан биһиги, кини
биһикки, хоспутугар сылдьар буоллун! Түөһүм иһэ уруккуттан биллэрдик,
минньигэстик нүөлүйэр, сүрэҕим өрүкүйэр, сүһүөхтэрим кычыгыланаллар,
тыыным кылгыыр. Бэйэм санаабыттан бэйэм кыбыстабын. Итииргиибин,
кытарабын быһыылаах. Хата, ону ким көрүөй? Кыбыстан, санаабын
атыҥҥа уларыта сатыыбын. Уум көтөр, эргичиҥниибин.
Мин аны күһүн армияҕа барабын уонна арай герой буолан төннөбүн.
Ханнык эрэ геройдуу быһыыны оҥоробун. Үспүйүөнү тутуум эккирэтиһии,
охсуһуу, ытыалаһыы бөҕөнөн. Эбэтэр армияҕа тиийбиппэр космонавтар
оскуолаларыгар ыыталлар. Космонавт буолан эргийэбин. Дьэ, оччоҕо Айта
атын хараҕынан көрүө этэ.
Оронум күөгэҥнээн барар. Түһээтэхпинэ күөлбүт куулатынан, күөх
оттоох көбүс-көнө хонуунан, киһи олордон кэбиспитинии көбүс-көнөтүк
кэккэлээн лагларыспыт күөх үөттэр саҕаларынан мин биир кыыстыын
куустуһан баран аргыый хаамсабыт. Мин хаҥас илиибинэн кыыс уҥа
илиитин ыга тутан, уҥабынан синньигэс биилиттэн кууһан иһэбин. Кыыс
сирэйэ көстүбэт, кимэ биллибэт. Кини маҥан куопталаах, хара
дьууппалаах. Толору үөрүү сүрэхпин тилэри киэптиир.
Сарсыарда ийэм миэхэ сэрэнэн этэр:
—
Киэсээ, бэҕэһээ биһиэхэ Аана Уйбаанабына кэлэ сырытта.
—
Ээх, — диибин мин сууна туран.
—
Ол тоҕо? — диир бэлэм айах балтым.
—
Бу бырааһынньыкка оҕолор түмсэн аһаары гыналлар үһү, — диир
ийэм, балтым сэҥээрбитигэр букатын кыһаммакка. Мин туох диирбин
көһүтэрдии тохтуу түһэр. Мин саҥарбаппын. Мин оннубар Маня
эппиэттиир:
—
Тугун бэрдэй! Как хорошо! Биһиги да инньэ гыммат буоламмыт.
Акаары, убайын үрдүгэр ханнык этиҥнээх былыттар мунньустан
эрэллэрин сэрэйэн да көрөөхтөөбөт.
—
Бэйэ, бэйэ, бу оҕону доҕор, өрө ньаалаҕайдана сытыйан, киһини да
сатаан кэпсэтиннэрбэт, — ийэм өһүргэнэн уоһун толлос гыннара түспүт
Маняны олох да көрбөккө: — Кимнээх, хаһыа буолан, ханна аһаары
гыналлара буолла? — диир. Үһүс сирэйгэ. Ийэм миигиттэн быһаччы
ыйыттаҕына: “Киэсээ, хаһыа буолан ханна арыгылаары гынаҕыт?” Тугун
сэрэх-таамах кэпсэтиитэй? Мин ийэбэр кыһыйабын. Остуолга олорон
ийэбэр эппиэттиэм икки ардыгар эмискэ баччааҥҥа диэри саҥата суох
олорбут аҕам:
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—

Доҕор, ханна арыгылыах буолбуккутуй? — диэн сөҥөдүйдэ.
Балтым соһуйбуттуу дьик гынар, аҕатын көрөр. Мин аҕам куруубай
куолаһыттан чэйдии олорон холкутук быһааран биэриэх буолбут санаам
ханна эрэ испэр киирэн сүтэр.
—
Суох, арыгылыах буолбатахпыт.
—
Сымыйалаама, арыгылаары оҥостор үһүгүт.
Саҥарбаппын.
—
Кэпсэттэххинэ!
—
Арыгылыах буолбатахпыт.
—
Оччоҕо учуутал сымыйалыыр дуо?
—
Билбэтим.
—
Хорум эрэ! Бөппүрүөктэһэн миигиттэн туһаны ылыаҥ суоҕа!
—
Бэйэ, бэйэ, түрдэрбэккэ кэпсэттэххинэ. Киэсээ, ханна аһыах
буолбуккутуй?
Саҥарбаппын.
—
Оҕобут аны аанньа ахтан кэпсэппэт, — аҕам мөҥөр. - Улааттым
оҥостор. Сиртэн көстүбэккэ сылдьан ол-бу буолан көр эрэ. Арыгылаахтар
баҕастаахтар. Арыгылаабыт сураххын истиэм да — сэрэн!
Аҕам кыыһыран таҥнан тилигирэйэн үлэтигэр барда. Аҕам
тахсыбытын кэннэ ийэм ньуолбардаан сымнаҕастык ыйыталаһар. Мин,
маҥнай өсөһөн көрөн баран, барытын кэпсиибин. Ийэм олус улахан
суоҕун истэн уоскуйар. Уоскуйумуна даҕаны — түмсэн аһыырга эрэ диэн
буолбута, арыгы туһунан ахтыһыы суоҕа гынан баран, биир эмэ кыһылы
уолаттар иһиэхтэрэ эбитэ буолуо. Балтым хоһугар киирбитин кэннэ ийэм
аргыый сибигинэйэр:
—
Киэсээ, ити Маарыйа Мэхээлэйэбинэ кыыһын кытта олус куодарыһар
дииллэр ээ.
Мин сирэйим кытарар, бүлүүһэбэр умса түһэбин, чэйбин
ыйырбахтыыбын.
—
Оскуолаттан бииргэ аргыстаһан кэлээччибит.
—
Үчүгэй баҕайы кыыс. Чоҕулуччу көрөн, барахсан...
Мин ситэ истибэппин, чааскыбын антах анньаат, тахсан барабын.
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Иккис чааһа
"...уонна тус бэйэҕэр дьолу баҕарабын”.
Суруктан.

Дьол диэн тугуй?
1
Саас туох да тохтоло суох кэлэн испитэ. Күнүс суол- иис, дэриэбинэ
иһэ барыта баллыгыраччы ууллара. Маҥнай утаа күнүс ууллубута түүнүн
чаҕылыччы тоҥоро. Онтон улам түүнүн да тоҥорбот буолбута. Хаар кутасүрэ тостон, иҥэн-сүтэн барбыта. Мин уруккуттан саас аайы бачча үгүс хаар
аҕыйах хонук иһигэр ууллан сүтэрин сөҕөрүм уонна, аҥардас күн эрэ уота
ириэрэриттэн буолуо дуо, сир эмиэ саас иһиттэн итийэрэ буолаарай диэн
таайа саныырым. Онно-манна аппаларга тахсыталаабыт чалбахтартан
кыракый сүүрүктэр тыккыраспыттара холбоһон, улаатан, кирдээх саһархай
уу халдьаайыны таҥнары күөлгэ сүүрбүтэ. Күнүскү ириэһиҥҥэ дэриэбинэҕэ
араас сыт-сымар хойдоро. Арҕааттан тыалга бары сыты баһыйан, хотон
сыта саба охсоро.
Хаар ууллаары ыксатан, массыыналар, трактордар күнү-түүнү
билбэккэ сырсыбыттара. Мас киллэриитэ, таһаҕас таһыыта, ыһыы бэлэмэ
— ыксал. Саас кэлбитин, хаар уулларын саҥа билбиттэрин, саҥа
көрбүттэрин курдук. Өрөбүл аайы — баскыһыанньык. Бадараан буолбут
суолу дэлби ньыҕайан, хаспах оҥортоон трактордар, массыыналар
быыгынаһаллара, сыыгынаһаллара, буксуйан, ыарырҕатан иэйэллэрэтуойаллара. Уонча хонуктааҕыта суол-иис букатын алдьана илигинэ уучуумпу, үүт-тураан этэ ээ.
Кэлэн иһэр саас дэриэбинэ дьонун барытын кымньыылаабыта,
тиэтэппитэ. Уһун кыһыны быһа үлэлээн-үлэлээн баран, сыл тахсыытыгар
туохтара да сиппэтэх-бүппэтэх буолбута.
Мин аҕам аах хотон маһын суораллара, үлэлэрэ өссө күүһүрбүтэ.
Күтүөт Мэхээчэҕэ баран иһэн көрдөххө, урукку курдук бэрэбинэ үрдүгэр
лөһүгүрэһэн олорон сүгэлэрин аала-аала табахтыыллара да аҕыйаабыт.
Далан- Яковлев В.С. Дьикти саас.
http://vk.com/sakhabooks

129

Билигин, кумаар, үөн-көйүүр түһэ илигинэ, үлэлииргэ саамай тоҕоостоох
кэм буолан тутта-хапта түһэн хааларга дьулуһаллара.
Уус Миитэрэй уһанар дьиэтиттэн тахсыбат буолбута: сааскы ыһыы
бэлэмэ. Оҕонньор бириэмэтин букатын да аахсыбат этэ. Сороҕор киэһэ
аһылыгын кэнниттэн эмиэ барар. Түүн төһөҕө кэлэрэ эбитэ буолла!
Сарсыардатын букатын эрдэлиир, биһиги тура иликпитинэ. “Иирбит
оҕонньор” диир быһаччы ыала Тракторист Миитэрэй. Ол эрээри бэйэтэ да
бу кэмнэргэ иллэҥ олороро көстүбэт: күнүс тохтоло суох хотон маһын
таһыыта, киэһэ-сарсыарда ыаллар наадалара. Киниэхэ эмиэ — күнүс үлэ,
түүн үлэ. Миитэрэй ол гынан эргиччи холуочук: ити киһи сыыс-бөх
тиэйтэрэр — үрүүмкэ, бу киһи от-мас тастарар — бытыылка. Күтүөт
Мэхээчэ дьиэтин туттан хачыгыраһар. Миитэрэй киниэхэ хаста да киэһэсарсыарда мас киллэрбитэ. Күтүөт санаата күүһүрбүтэ, быйыл дьиэтигэр
киирэргэ былааннаммыта.
Саас үлэттэн ураты киһи сүргэтин көтөҕөрө, киһини умсугутара үгүс.
Эр дьоннор үлэттэн хаһан иллэҥсийэ түстүннэр да — баҕар, саҥа
суоруллан эрэр дүлүҥ мас үрдүгэр табахтыы, сынньана олордуннар, баҕар,
кулуупка баар кэнсэлээрийэлэригэр сарсыарда биригэдьиирдэрин,
председателлэрин күүттүннэр — кус кэлиитин, булт туһунан кэпсэтэллэрэ.
—
Суоппар Өндөрөй бэҕэһээ оройуонтан тахсан иһэн айан суолун
чалбаҕыттан көҕөттөрү көтүппүт.
—
Ээ, буолумна, дьыл да ырааттаҕа, — диир кырдьаҕас өттө. — Өссө
быйыл куһу хойут көрбүттэр.
Оттон эдэр, омуннаах өттө:
—
Ханна көрбүт? Хайаабытый? Хаһыалар үһүнүй? — диэн сибилигин
баран тутан ылыах курдук харбыаланар.
—
Быйыл хаар халыҥ, уулаах-хаардаах дьыл. Өҥ бөҕө иһэр, кус да үгүс
буолуо, — диэн кырдьаҕастар түстүүллэр.
—
Хата, ол көҥүллүүллэр үһү дуо? — ханнык эрэ кыҥкый киһи
булчуттары курус гыннарар. — Көҥүллээбэттэр дэһэллэр дии.
—
Буолуо, буолуо. Хаһыат сирэйин ахсын бобор туһунан суруйаллар
ахан, — ким эрэ итэҕэйэн сөбүлэһэр. Имэҥнээх булчуттары ол тохтоппот.
—
Сыл аайы көҥүллээмээри гына-гына, син көҥүллүүллэр дии. Быйыл
да көҥүллүүллэр ини.
—
Көҥүллээбэтэхтэринэ, хата, балыктыахпыт!
—
Балыгыҥ эмиэ бобуулаах, тыый, кэбис, ыамын кэмэ!
—
Бары-барыта да хааччах буолан түһэн!
Ол гынан баран үөһэттэн кэлиэхтээх дуу, кэлимиэхтээх дуу бобууну
булчут омуннаах, сүүрдүүлээх-көтүтүүлээх кэпсээнэ баһыйара.
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—
Ыстапаан саҥа атыыласпыт автомат саатынан былырыын отут
үөрдээх ээбиллэттэн биири да ыыппатах этэ.
—
Ыкса күһүн Эбэ дүөдэтигэр үөмэн киирэн мин мас үрдүгэр кэккэлээн
олорор уон көҕөҥҥө ытан, саам биэһи эрэ охтордо. Биэстэн ордугу саа
хоппот эбит.
—
Биэс сыллааҕыта мин бу аллараа күөлтэн биир сарсыарда сэттэ уон
туотаайыны өлөрөн турардаахпын ээ.
—
Аргыловтар былырыын сүүс түөрт уон куһу сиэбиттэр.
—
“Дириҥҥэ” куула тумус Баһылай оҕонньор дугдатыттан былырыын
саас биир түүн алта уон андыны охторбуттар.
Маннык кэпсээттэр төһө кырдьыктаахтарын ким билиэй? Саас аайы
түүнүгүрүөхтэригэр диэри дугдаҕа сытаннар баара-суоҕа үс-түөрт куһу
өлөрбүт киһи үгүс буолара да, ол туһунан ким да кэпсээн оҥостубат. Арай
күлүү-оонньуу курдук Бүөккэ дуу, Бааска дуу өлөрбүт чөккөйө олус
ыарахан сыанаҕа турбут, мөһөөх сүүрбэ солкуобай буолбут дэһэллэрэ.
Онно аһылыга-арыгыта, мотоциклын, массыынатын ороскуота, бэйэтин
эрэйэ ааҕыллара.
Дьон тыла киһини туохха тириэрпэтэҕэй? Итиччэни истибит булчуту
туох да тохтоппот — утуйар уутун умнар. Булт кэпсээнэ сүрэҕэ суоҕу
сүрэхтиир, булчута суоҕу булчут оҥорор. Оччо дэлэйтэн сомсон ылаары,
киһи барыта көҕүйэрэ. Уорбаланар бобууттан иҥнибэккэ, бэл кэргэн
кыыһырыытыттан кыһаммакка, бары да улахан бөҕөнү сууһарардыы
бэлэмнэнэн бараллара.
—
Сааһырбыт булчуттар элэйэн ойуута-бичигэ көстүбэт буолбут
сааларын сууйаллара-сотоллоро, дулҕа, мас мончууктарын бэрийэллэрэ
уонна ботуруон иитэн хачыгыраһаллара.
Эдэр сааһыттар саа ииттэн эрэйдэниэхтэрин сүрэҕэлдьииллэрэ,
бэлэм иитиилээх ботуруону эккирэтиһэн сельпоҕа, маҕаһыыҥҥа
тиэстэллэрэ, сабыс-саҥа килбэчигэс сааларынан киэн тутталлара, сыал
ытыһаллара, эрэһиинэ сытынан аҥылыйар сабыс-саҥа мончууктары,
кыычырҕас саппыйаан батарантаастары атыылаһаллара, мотоциклларын
оҥостоллоро.
Булт кыыбаҕата биһиги учууталларбытын эмиэ аһара көппөт. Урукку
директор саас аайы утуйбакка, төрүтүн да кыһыл киһи, сирэйэ дэлби
кытаран, үллэн, харахтара ньааҕыран сылдьарын үгүстүк көрөрбүт. Оттон
Дым- Дымы этимэ даҕаны, били дьахтар курдук ыаспай бэйэтэ булт саҕана
букатын саҥата суох барара, биллибэт- көстүбэт буолара. Аҕыйах
сыллааҕыта кэлбит Афанасий Лукич барытын сабыс-саҥа тэриммитэ:
мотоцикл, уһун остоох саппыкы, саа. Арай Михаил Сергеевич бултаабат,
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“куска өһүм суох” диэччи. Кинигэ ааҕартан орпот. Ол иһин дьахталлар
күлүүлэригэр барар: “Аата, биһиэхэ дылы буоллаҕа, эр киһи ааттаах”.
Сааскы булт сүүрдүүлээх-көтүтүүлээх кэпсээнэ, дэриэбинэни
барытын кууһар өрө күүрүү биһигини, оскуола улахан оҕолорун,
таарыйбата диэн кэлиэ дуо, таарыйара. Оскуола оҕолоро бары да
сааһыттар этибит: сорохтор мөлтөх, сорохтор син үчүгэй. Быыһыгар
дьаарай да булчуттар үгүстэрэ. Ама, ким дугдаҕа аҕатын, убайын кытта
сытан тары сиэбит ыттыы титирээбэтэҕэй? Күһүн от үлэтигэр сылдьан кус
оҕолоон сиэбэтэҕэй?
Булт барахсан өбүгэ үгэһэ!
Ону-маны кэтэһэ олорор куска сэрэниин-сэрэнэн, үөмэн ньылбыйан
киирэҕин, оту-маһы быыһынан! Дьиҥнээх сэриигэ курдук! Дугдаҕа саас
титирээн бабыгырыы олорон кус сырк гына түстэҕинэ, хаптайыаххынан
хаптайаҕын, сүрэҕиҥ тэптэҕиэн! Тоҥмутуҥ соҕотохто суох буола түһэр.
Үөһэнэн көтөн куһугурайан иһэр куһу күөрэтэн тэллэтэн түһэрэр үчүгэйиэн!
Ол эрээри мин туохтан да куобахтыырбын ордоробун. Тоһуурга үгүс дьон
күөйэн-хаайан аҕалар, кэлиэх-барыах сирдэрин билбэт гына куттаммыт
куобахтары биир сиргэ туран ытыалыыры буолбакка, кэрийэри
сөбүлүүбүн. Күһүҥҥү буһурук күн көтөҕөтө түһэн сэндээрбит тыа устун
сааҕын бэлэмнии тутан, хантан эмэ маҥан куобах мүччү ойон тахсарын
күүтэн, тыаһаамаары кеда кэтэн, сэрэнэн аргыый чөмөйөн иһэриҥ кэрэтин
эриэхсит! Ким сэргэҕэ, ким сымсата ол быһаарар!
—
Биһиги эмиэ уон сыллаах үөрэхпитин түмүктүүр кэммит чугаһаабыта.
Ону кытта өссө биир саҥа кыһалҕа эһиил ханна барары быһаарыныы
түбүлээбитэ. Киэһэ, сарсыарда чэйдии олорон аҕа-ийэ үгүстүк ол туһунан
ыатарара. Дьэ, ол иһин быйыл саас Аргыловтан уратыларга бултааһын
уурайбыта. Тохсус кылааска үөрэнэр Варяҕа Людмила Сергеевна “иккини”
туруорбутун педсовекка Федора Алексеевна айдааран көннөртөрбүтүн
истэн баран, Аргы “биһигини да хаалларбаттар ини, син таһаарыахтара”
диэбитэ уонна хас киэһэ аайы убайын кытта мотоциклынан кустуу барсара.
Аргы Миша, бадаҕа, сөпкө этэр: үнүр директор да эппититтэн иһиттэххэ,
учууталларга, оскуола коллективыгар барытыгар сүүс бырыһыан наада этэ.
Ол гынан баран, Федора Алексеевна Варя сыанатын “спортсменка,
оскуола чиэһин харыстыыр” диэн көннөттөрбүт, оттон мин “дьукааҕым”
оннук туох да үтүөтэ суох. Биһиги эмиэ.
Госэкзаментан сэрэхэччийэрбит, дьиксинэрбит. Араас буолуон сөп.
Толя олус бэлэмнэнэр быһыылаах да, биһиэхэ кэпсээн быстыбат этэ. Кини
кибернетикаҕа үөрэнэ барыан баҕарара, физиканы, математиканы
хасыһара. Саша эмиэ харса суох түһүспүтэ. Кэпсээниттэн иһиттэххэ,
литературатын, историятын хатылаан бүтэртээбит.
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Маахыс үөрэҕэр мөлтөх. Киниэхэ төбөтүгэр наука сокуоннара олус
эрэйинэн киирэллэр. Ол да буоллар кини практическай өйдөөх. Олоххо
суолун ким-хайа иннинэ булбут — физкультурнайга киириэн баҕарар.
“Билигин бастакы разрядтаах киһини физкультурнайга үөрүүнэн ылаллар,
— диир кини. — Оттон маастар буоллахха, киһи айаҕын иитинэр ини”.
Кыргыттар эмиэ олус ааҕаллар да, эстибит-быстыбыт дьон кинилэр
буолаллар.
Арай Руслан эрэ булт да, госэкзамен да, эһиил ханна барыы да
чааһынан кыһаммат — дьоно туох дииллэринэн. Мин санаабар, дьоно
кинини бэһистэн саҕалаан саҥа үөрэн диэтэллэр, үөрэниэ этэ. Күн аайы
кыра оҕолору мунньан үспүйүөн уонна милиция буолан сэриилэһэн
тахсар: ту- ту-ту, ти-ти-ти. Уруогар син эппиэттиир.

2
Бүгүн — субуота.
Субуота — нэдиэлэ саамай үчүгэй күнэ. Мин субуота буоларын олус
күүтэбин, чуолаан бу кэнники кэмҥэ. Төһө да таспар таһаарбакка, кистии
сатаатарбын, субуотаҕа дьиэбэр букатын тэһийбэппин. Бу билигин эмиэ
дэриэбинэ устун кулуупка баран иһэбин. Арҕааттан илин биирдии дьиэнэн
уһуннук субуллан олорор дэриэбинэ киинэ буолан үс дьиэ ойуччу улаатан
мэндэһэн тураллар: оскуола, кулууп, физзал. Үһүөн сэргэстэһэ. Аан бастаан
өрдөөҕүтэ оскуола тутуллубут, онтон кулууп, физзал букатын
соторутааҕыта.
Кулууп тутуллуоҕуттан ыла биһиги, онустар, кулуупка субуота
биэчэрдэрин атаарабыт. Уора-көстө. Быйыл Вадим Николаевич охсуһар
охсуһуута кулуупка сылдьымаҥ диэн. Биһиги син-биир сылдьабыт.
Билигин оонньооботохпутуна хаһан оонньуохпутуй? Билигин
үҥкүүлээбэтэхпитинэ хаһан үҥкүүлүөхпүтүй? Кырдьыга даҕаны, биһигини
ханна хаайан олордуохтарай? Кыра оҕолору кытта оскуолаҕа тэһийбэппит.
Урут кулууп тутулла илигинэ, бадаҕа, оскуола көрүдүөрүгэр оонньууллара.
Биһиги кыра сылдьан улахан оҕолор оонньуулларын эбэтэр киинэни
көрөөрү кылаастарга саһарбытын өйдүүбүн.
Оттон билигин саҥа сэбиэдиссэй Маша кулуупка субуотаҕа
радиолаҕа пластинка тыаһаттар эрэ, үҥкүү саҕаланнаҕа. Айахтара сыттаах
кэлэр колхозтаах уолаттардааҕар Маша биһигини, оскуола оҕолорун,
ордорор этэ, үөрэ-көтө көрсөрө.
Киинэ эмиэ кулуупка көстөрө. Кырдьаҕас өттө киинэни көрөн баран
тарҕаһар, эдэрдэр оонньуу, үҥкүүлүү хаалаллар. Киинэҕэ хараҕа суох
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Микиитэттэн уонна босхоҥ Хобороонньо эмээхсинтэн ураты дэриэбинэ
кырдьаҕастара бары сылдьаллар. Кэлэн Михаил Сергеевиһи төгүрүччү
олороллор. Кини миэстэтэ аналлаах — ортоку буолар. Ону кырдьаҕастар
бэрт кыраҕытык харабыллыыллар, кими да чугаһаппаттар. Михаил
Сергеевич оҕонньотторго киинэ ис хоһоонун тылбаастыыр, быһааран
биэрэр. Оҕонньоттор: “Ити туох диэтэ?” — диэн сибигинэһэ былаан
Михаил Сергеевичтэн үгүстүк ыйыталаһаллар. “Ок-сиэ?” — диэн
бэркиһииллэр. Михаил Сергеевич быһаарарын наһаа астыналлар. Үөрэнэн
хаалан, биирдэ эмэтэ киһилэрэ кэлбэтэҕинэ, өйдөөбөккө муҥу көрөллөр.
Биир эмэ эдэр киһиттэн: “Ити туох диэтэ?” — диэн ыйыттахтарына: “Бэйэ,
оҕонньор, мэһэйдээмэ”, — диэн кэбиһэллэр, онтон үүттэрин тохпут оҕолуу
сукуһаллар, саҥата-иҥэтэ суох киинэ бүтэрин кэтэһэллэр.
Биһиги, онустар, төһө да субуотаны күүттэрбит, кулуупка буолар
биэчэрдэргэ хойутаан кэлээччибит. Акаары өттө, кыра кылаастар, эрдэ
кэлэн лектор дуу, дакылаатчыт дуу сирэйин өрө мыҥаан олорооччулар да,
тугу да өйдөөбөттөр. Оттон биһиги, опыттаах дьон, лекция эбэтэр миитин
кэнниттэн буолар үҥкүүгэ быһа кэлэр идэлээхпит. Алҕас эрдэ кэллэхпитинэ
көрүдүөргэ сылдьабыт.
Бу киэһэ алҕаһаан, мин эрдэ кэлэн хаалбыппын. Ону- маны көрбүтэ
буолан, көрүдүөргэ сылдьымахтаары гыммыппын, Маша үүрэн иһирдьэ
киллэрдэ. Киирэммин аан чугаһыгар кэнники олордум. Сценаҕа кыһыл
сабыылаах остуолга Сэбиэт Мэхээлэ, Маҥан Баттах парторг Арамаан
олороллор, трибунаҕа колхоз председателэ Попов кэпсии турар. Саалаҕа
эдэрдэртэн суохтарын да кэриэтэ этэ, барыта улахан дьон, кырдьаҕастар.
Арай инники кэккэҕэ, Маша киирэн олорбут сиригэр, биһиги Ланабыт
баттаҕын бантига көстөрө, эмиэ мин курдук үүрүллэн киирбитэ дуу, ол
эрээри бэйэтэ кэлбит быһыылаах, бэркэ болҕойон истэн олорор. Саалаҕа
киһи болҕомтотун тардар атын туох да суоҕа, мин эмиэ колхоз
председателин истэн бардым.
—
... Син балайда үлэ ыытылынна. Ол эрээри үлэ уопсай таһыма
билиҥҥи көрдөбүлгэ ырааҕынан эппиэттээбэт. Итэҕэстэр суох
буолбатахтар, бааллар, элбэхтэр. Ол итэҕэстэри сотору кэминэн туоратыы
— биһиги сорукпут. Биир оннук итэҕэһинэн саҥа тутуллуохтаах хотон былааҥҥа ыйыллыбыт графига кэһиллибитэ буолар. Ол түмүгэр быйыл сүөһү
кыстааһыныгар үгүс күчүмэҕэйдэри көрсөргө тиийэбит. Бу тутуу титульнай
лиискэ быйылгы пусковой объектар ахсааннарыгар киирбитэ. Онтукабыт
маһын да бэлэмнээн бүтэрэ иликпит. Ити 400 сүөһү киирэр,
механизацияламмыт хотон ыанньыксыттар үлэлэрин чэпчэтэрин таһынан,
эти, үүтү оҥорон таһаарыыга биллэр-көстөр кыахтары үөскэтиэхтээх этэ.
Хомойуох иһин, сорох табаарыстар көмөлөһөллөрүн оннугар
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бырабылыанньа дьаһалын харгыстаһа сатыыллар. Ол биһиги иннибитигэр
партия уонна правительство туруорар эти, үүтү ылыыны үрдэтэр соругун
ситэ сыаналаабаттан тахсар омсолоох быһыы.
Председатель саҥата биир күрүс кыыкынас. Кини ону тупсарына,
дьон болҕомтотун тарда сатаабат этэ. Туорах бурдук курдук биир тэҥ
тылларынан тохтоло суох кутара. Биһиги учууталларбытыныы, өйдөтөөрү
тыллары хатылаабат, тоһоҕолообот этэ, саалаҕа олорор дьон
истэллэригэр-истибэттэригэр,
өйдүүллэригэр-өйдөөбөттөрүгэр
кыһаммакка дылыта, уһуннук иһиттэххэ, салгымтыалаах быһыылааҕа да,
саала иһэ уу-чуумпу, бэл, табахсыт өттө сэрэнэн сутуруктарын иһигэр
сөтөллөллөрө.
—
Хаар барара бу кэллэ. Өрүсүһүөххэ наада, тыаттан маһы бу күннэргэ
харса суох таһыахха. Субуотунньуктары, баскыһыанньыктары харса суох
тэрийиэххэ уонна онно нэһилиэк үлэни кыайар дьонун барытын: сулууспалаахтары, оскуола оҕолорун, учууталлары, балыыһа, маҕаһыын, сельпо
үлэһиттэрин, колхозтаахтары барытын таһаарыахха. Ити кыаллар дьыала,
оччоҕо этиллибит итэҕэһи туоратыахпыт, партия уонна правительство эккэ,
үүккэ биэрэр садаанньаларын куруук бириэмэтигэр толорорго уонна
аһары толорорго кыахтары үөскэтиэхпит, — председатель трибунаттан
түстэ, аастыйбыт баттаҕын өрө анньынна, көлөһүннээх былаатынан сүүһүн
сотунна.
Сэбиэт Мэхээчэ турда. Кини сааһын тухары Сэбиэт. Ол иһин Сэбиэт
диэн тыл кини аатыгар, эмиэ Уус Миитэрэй диир курдук, эбиилик буолбут.
Сороҕор боруоста Сэбиэт диэччилэр.
—
Эһиги председатель кэпсээнин иһиттигит. Билигин ыйытыыга
киирэбит. Кимиэхэ туох ыйытыы баарый? — диэтэ уонна сааланы эргиччи
көрдө. Саҥа суох. Сэбиэт, күүтэн көрөн баран, дьону санааларын
этэллэригэр өссө ыҥырда:
—
Табаарыстар, дакылаакка биһиги үлэбитигэр- хамнаспытыгар чопчу
сыһыаннаах үгүс наадалаах суоллар таарылыннылар. Мунаарар
боппуруостаргытын ыйытыаххытын, бэйэҕит санааҕытын аһаҕастык
этиэххитин наада. Ханнык баҕарар боппуруоска. Кимиэхэ туох ыйытыы
баарый?
—
Миэхэ... мин ыйытыахпын баҕарабын, — Ыстапаан турда. — Дьон бу
иһэр уубутуттан быар ыарыыта тарҕанар дииллэр, ол кырдьык дуо?
Сэбиэт председатель диэки көрөн баран олордо, председатель
саараабыттыы турда:
—
Ыстапаан, ыйытарыҥ сөп, ол гынан баран, мин ити боппуруоска
чуолкайдык бу диэн этэр кыаҕым суох, медик буолбатахпын. Быарынан
ыалдьааччылар урут да биһиги нэһилиэккэ бааллара, кинилэр ахсааннара
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олус элбии илик. Туохтан ыалдьалларын эмп үлэһиттэрэ быһаарыахтарын
наада. Мин санаабар, ууттан буолбатаҕа буолуо.
—
Уу буортутуйан эрэрэ саарбаҕа суох, — Маша кыыс саҥата
чаҥкынаата. — Тоҕо саҥа хотону манна күөл үрдүгэр тутабыт, уубутун өссө
буортулаабат дуо?
Председатель Машаны сөбүлээбэтэхтии көрдө.
—
Мин билигин эттим ээ, дояркалар бөһүөлэктэн ыраах быстан
олороллоро ыарахан, табыгаһа суох диэн: үлэ да тэрээһинигэр, ферма
үлэһиттэрин тус бэйэлэрин да олохторугар. Эн, комсомольскай тэрилтэ
секретара киһи, оонньууттан ордон үгүстүк фермаҕа сылдьарыҥ,
дояркалар олохторугар орооһоруҥ буоллар., ону баҕас удумаҕалыаҥ этэ
уонна итинник боппуруостан туттунуоҥ этэ, — диэтэ председатель
хоһохтоохтук, онтон кытар гына түспүт кыыһы көрөн баран, эбэн эттэ. —
Оттон быһыкка аан оҥордоххо, аһан-сабан ыраастаан иһиэххэ сөп.
—
Мин ыйытыахпар сөп дуо? — Мордосов ийэтэ, Варвара Николаевна,
сельпо бухгалтера дьахтар, илиитин уунна.
—
Субуотунньукка оскуола оҕотун таһаарар сөп дуо? Араас дэҥ-дуҥ
тахсыа диэн урут эмиэ бобор этилэр дии.
—
Эһиги хайдах итиччэ улахан оҕолорунан тугу да гыннаттарымаары
гынаҕыт? Үлэттэн оҕо туох да буолбат. Үлэҕэ оҕолору үөрэтиэххэ наада.
Кинилэр саастарыгар биһиги үлэлээн-үлэлээн бу киһи-хара буолан
сырыттахпыт дии.
Мордосов ийэтэ олорон иһэн, уоһун иһигэр: “Оттон ыйыттаҕым дии”,
— диэн иһиллэр-иһиллибэт гына ботугураата.
—
Өссө ким ыйытыан баҕалаах баарый? — диэтэ Сэбиэт. Саалаттан:
“Суох, суох, сөп буолла, түксү”, — дэстилэр. — Чэ оччоҕо кэпсэтиигэ
киирэбит. Кимиэхэ туох баарый? Бириэмэни тардымаҥ.
—
Миэхэ баар, — диэтэ хараҕа суох Микиитэ оҕонньор, тураары астаһаастаһа. Туох туһунан этээри гыннаҕай, мин муодаргыыбын. Оҕонньор дьэ
турда, бэргэһэтин, үтүлүгүн бигээн көрөн баран, аттыгар уурда, тайаҕын
ылла. — Мин, кырдьаҕас, тугу да билбэт киһи, саҥаран көрүүм: сыыһа
буолар дуу, таба буолар дуу, — оҕонньор тохтоон ылла. — Биристээтэл
табаарыс Боппуок этиитин иһиттэххэ, үгүс үлэ барбыт. Ити олус үчүгэй —
олох тупсан иһэрэ. Урут бу эбэни Боппуок кулаактар бас билэн
олорбуттара. Кинилэр дьиэлэрин кыра сылдьан киһи улахан да курдук
көрөр буолара. Оттон билигин халдьаайынан кэккэлээбит үтүө дьиэлэртэн
үөрэбин. Иһиттэххэ, туохтаах буолан көрөөхтүөмүй, бу дьиэлэр
биирдиилэрэ ол Боппуоктар дьиэлэринээҕэр быдан улахаттар, сырдыктар, ыраастар үһү...

Далан- Яковлев В.С. Дьикти саас.
http://vk.com/sakhabooks

136

—
Оҕонньор, олус халыйыма, боппуруос сүнньүнэн эт, — мин аттыбар
олорор биригэдьиир Байбаас саҥарда.
—
Биһиги, үлэ дьоно, эрдэ бүтэн, баран сынньаныа этибит. Хайа,
сарсын баскыһыанньыкка тахсыахтаахпыт дии.
—
Бэйэ, тукаам, миигин олус тиэтэтимэ. Маннык мунньахтарга
аҕыйахтык да тыл этэрим хаалла, — оҕонньор сөбүлээбэккэ тайаҕынан
муостаны тоҥсуйда. — Мин эбэм уутун туһунан этиэх этим. Мин, саллар
сааһым тухары ханна да барбакка, манна олорон сааспын моҥоотум.
Боппуоктар көһөрүөхтэрин иннинэ күөл урукку да уутун испитим, билиҥҥи
да уутун иһэбин. Этэллэрин курдук, куһаҕаннааҕа буоллар, ким-хайа
иннинэ мин өлүөм этэ. Хата, ону быйыл 80 сааспын туоллум. Онон
ыарыыны күөл уутугар түһэрэр сыыһа. Ити биристээтэл сөпкө этэр.
Ыанньыксыттар манна олороллоро сөп. Мин биир сиэннээҕим
ыанньыксыт. Кини хайдах ойдон биһигиттэн туһунан олоруой? Биһиги
эмиэ хайдах кинитэ суох сатаан олоруохпутуй, бачча кырдьаҕас, бүдүк
буолбут дьон?
Оҕонньор өссө да үгүһү этиэҕин Сэбиэт тохтотто. Бу сырыыга
кыыһырбакка, сөбүлэһэн олордо. Оҕонньор, төһө да кырдьаҕас буоллар,
ыпсаран этэрэ үчүгэйин мин олус бэккиһээтим.
—
Баанньыгы үлэлэтиэҕиҥ. Баанньыга суох биһиги эрэ нэһилиэк
кэбилэнэн олорорбут сүрэ бэрт уонна этэрим бүтэр, — киһи улаҕатыттан
туран иһэн биһиги завхозпут Дьөгүөссэ биир тыынынан кутта уонна
олорунан кэбистэ. “Саамай сөп, баанньыгы оҥоруохха! Дьөгүөссэ сөпкө
этэр! Уолдьаста!” — дьон айдаарса түстүлэр. Сэбиэт Мэхээлэ
уруучукатынан чуорааны тоҥсуйда.
—
Табаарыстар, бары айдаарымаҥ, биирдии-биирдии этиҥ.
Дьүүллэһиллэр боппуруос сүнньүнэн этэргитигэр көрдөһөбүт. Ким тыл
ылыан баҕалаах баарый?
—
Мин этиэхпин баҕарабын, — быйыл саҥа кэлбит врач Антонина
Николаевна, биһиги директорбыт кэргэнэ, уһун синньигэс, хорсун
туттуулаах дьахтар, ойон турда.
—
Медиктэргэ сыһыаннаах боппуруос таарыллыбытын быһыытынан
мин эмиэ аҕыйах тылы этиэхпин баҕарабын. Маҥнайгытынан, күөл уутун
чааһынан. Уу буортутуйбут; ону бары көрө-билэ сылдьаҕыт. Ол ыаллар
уонна колхоз ферматын ойбонноруттан. Уу буортутуйдаҕына, быһаччы
быар ыарыытыттан атын да араас ыарыы тарҕанара саарбаҕа суох.
Медицинскэй үлэһит буоларым быһыытынан, нэһилиэк советыттан уонна
колхоз председателиттэн манна сөптөөх дьаһалла ылын диэн көрдөһөбүн
даҕаны, модьуйабын даҕаны. Күөл үрдүгэр хотон туттахха хайдах
буолабыт? Бу, табаарыстар, букатын табыллыбат дьыала!
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Антонина Николаевна муҥура суох абарбыт көрүҥүнэн дьону
эргиччи көрдө. — Өссө булан-булан бөһүөлэк саамай ортотугар, атын сир
суоҕар дылы! Иккиһинэн, мин саҥа киһи буоламмын эбитэ дуу, кэллэҕим
утаата күһүн аан маҥнай мин харахпар бөһүөлэк бэрээдэгэ суоҕа, кирэхаҕа быраҕыллыбыта. Биирдиилээн ыаллар дьиэлэрин таһын
көрүммэттэр, үгүс дьиэлэр кырыысалара суох, оннооҕор кулууп таһа
бэрээдэгэ суох. Дьиэ иһигэр туттунан олоруу эмиэ куһаҕан — олус
кирдээхтик олорор ыаллар бааллар. Оскуолаҕа үөрэнэр оҕолортон быт
көстүбүт түбэлтэлэрэ баар. Баанньык үлэлээбэт, уоппут сүгүн-саҕын кэлбэт.
Үнүр оройуонтан тахсыбыт хирург чүмэчи уотугар Намытаровтар оҕолорун
муҥурдааҕын быһан киирбитэ. Хаһааҥҥа диэри маннык олоробут?
Советскай былаас хаһыс сылыгар диэри? Баһаалыста, эһиги өһүргэнимэҥ.
Ити фактар бааллар дуу, суохтар дуу? Суох буоллаҕына, туран дакаастааҥ
мин этиим сыыһатын.
—
Сөп, сөп. — Сэбиэт күлэн ымаҥнаата. — Кырааскатын олус
хойуннардыҥ дуу, Антонина Николаевна? Оттон бачча тухары өлөн да
быстыбакка, тарҕаһан да барбакка син олорон кэллэхпит дии...
Дьон күлсэ түстүлэр. Антонина Николаевна кыыһырда:
—
Барытын күлүүгэ-оонньууга кубулутан кэбиһэҕит. Бу күһүҥҥүттэн мин
эһиэхэ хаста-хаста эттим?
—
Антонина Николаевна, кыыһырбыккын кыйдаа. Инньэ диэн
ытыахпыт дуо? — Сэбиэт күлэ-күлэ эйэлэһэрдии саҥарда. — Чэ, чэ, сөп,
сөп, олор. Ким да сымыйа диэн эйигин кытта мөккүспэт ээ.
—
Михаил Егорович, миэхэ тылла көҥүллээ эрэ, — дьон ортотуттан
Дым-Дым төбөтө лэкээрис гынна. Тыл ылан күөмэйин оҥоһунна уонна
симиктик саҕалаата.
—
Таак. Саҥаттан саҥа тутуу барыыта — олох эрэйиитэ, колхознай
хаһаайыстыба сайдан иһиитэ. Оннук да буолуохтаах, ол билиҥҥи олох
көрдөбүлэ, ханнык да биирдии киһи үтүөтэ-өҥөтө буолбатах.
Социалистическай производство сыалынан советскай киһи олоҕун
тупсарыы буолар диэн биһиги партиябыт биирдэ эрэ эппэтэҕэ. Таак,
итинэн сибээстээн мин хотон тутуутун туһунан этээри гынабын.
Саалаҕа хамсыы, сибигинэһэ түстүлэр, көҕүстэрин этиттилэр. Сэбиэт
төҥкөйөн, Маҥан Баттахха тугу эрэ сибигинэйдэ. Арай сыҥаах баттанан
олорор председатель Попов хамсаабата. Мин олус интэриэһиргээн
истэбин. Дым-Дым уонна Попов утарылар. “Сорох табаарыстар харгыстаһа
сатыыллар” диэн Попов Дым-Дымы таарыйбыта буолуо дуо? Дьэ, ДымДым тугу этэр эбитий?
—
Маҥнайгытынан, мин Антонина Николаевна этиитигэр холбоһобун:
хотон туруохтаах сирэ букатын сыыһа талыллыбыт. Да, совершенно
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неправильно! — Дым-Дым этиитин нууччалыы чиҥэтэн биэрдэ. — Бу
боппуруоска күннээҕи интэриэстэн тахсыбакка, дьон дьылҕатын көрүөххэ
сөп этэ. Тоҕо биһиги колхозпут салалтата аллараттан дьон этиитин
аахсыбатый? Үөһэттэн эрэ кэлэр ыйыыны кэтэһэрий? Биһиги манна
олоробут, биһиги ууну иһэбит, биһиги ыалдьабыт-сүтэбит. Биһиги этиибит
ыйааһыннаах буолуохтаах. Иккиһинэн, үлэни тэрийэн ыытыы эмиэ
сыысхаллардаах. Колхозка производственнай былаан диэн суох дуу,
тугуй? Наар субуотунньук, баскыһыанньык! Дьоҥҥо Советскай
Конституциянан бэриллибит өрөбүл күнү биһиги колхозпут салалтата
күүһүнэн суох гынар. Быйыл саас биһиги нэһилиэк сулууспалаахтара,
колхозтаахтары этэ да барыллыбат, биир да күн өрөөбөтүлэр. Бу диэн туох
аатай, ханна көрүллүбүт быһыыный? Үсүһүнэн, мин санаабар, албан аат
туһуттан, бэйэ кыаҕын таһынан наһаа улахан дарбатыылаах былааны
ылына- ылына, нэһилиэк дьонун көлүйүү букатын сыыһа. Ити барыта
уопсай интэриэстэн тахсара буоллар, син да этэ. Ону баара уопсай
дьыаланан сирэйдэнэн, личнэй интэриэһи эккирэтиһии. Дьону үмүрүхомуру туппут, сатаан тэрийбит, олус улахан үлэни ыыппыт салалта
аатыран, хайҕалга тиксии. Били сэрии сыллааҕыны эргитии. Оччотооҕуга
эмиэ...
Сэбиэт чуорааны тыаһатта, Дым-Дымы быһа түстэ:
—
Дмитрий Дмитриевич, олус дириҥээмэ, дьүүллэһэр боппуруос
сүнньүнэн эт.
Дым-Дым Сэбиэти сөбүлээбэтэхтик көрдө да, этиитин уларытта.
—
Оскуола үөрэнээччилэрин олус үгүстүк үлэһит күүс быһыытынан
туһанабыт. Өрөбүлгэ, каникулга сынньатыы суох. Үлэ оҕону буортулаабат
диигит. Ол гынан баран кэнники кэмҥэ олус үлэнэн көлүйэммит, үөрэхиитии үлэтэ мөлтөөтө. Председатель оскуолаҕа бэйэтин биригээдэтигэр
кэлбиттии туттар, соруйбутунан барар. Биһиги туһунан тэрилтэбит, туһунан
соруктаах, сыаллаах. Онно туораттан куруубайдык орооһуу — биһиги
үлэбитин атахтааһын. Оскуола оҕону үлэни таптыырга иитиэхтээх.
Онтукабыт ханна баарый? Олус хойуу баскыһыанньыктартан,
субуотунньуктартан оҕолор сүрэхтэрэ төллөр, үлэни абааһы көрөргө
иитиллэллэр. Хайа уонна оҕолор аата оҕолор — оонньуохтарын,
культурнайдык сынньаныахтарын баҕарыахтара суоҕа дуо? “Оҕо үлэттэн
туох да буолбат, кинилэр саастарыгар биһиги үлэлээн-үлэлээн бу баччаҕа
тиийбиппит” диибит. Кырдьык, үлэлээбиппит. Ол гынан баран, манна
олорооччулар, этиҥ эрэ, сут-аччык сылларга оҕолуу биирдэ үөрбэккэкөппөккө, биирдэ оҕолордуу оонньуу диэни оонньообокко, эһиги оҕо
сааскыт ааспыта үчүгэй этэ дии саныыгыт дуо? Оҕолоргут эмиэ оннук оҕо
саастаныахтарын баҕараҕыт дуо? Ол сэрии кэмэ этэ. Нормальнайа суох
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кэм. Оттон билиҥҥи оҕолор атын кэмҥэ олороллор. Кинилэри сэрии
кэмнээҕи курдук тутуу сыыһа. Мин итини утарбытым даҕаны, утарыам
даҕаны.
—
Хайа, төрдүһэ баара буолаарай? — Сэбиэт күллэ, кини күлүүтэ бу
сырыыга элэктииргэ маарынныыр.
Дым-Дым Сэбиэккэ букатын кыһаммакка, бэйэтин этиитин салгыы
турда. Маҥнай оччо баҕарбатах курдук симиктик саҕалаабыта да,
кэнникинэн улам-улам итийэн-кутуйан истэ.
—
Биһиги хас мунньах аайы кыракый ситиһиилэрбитинэн өттөйөбүт.
Советскай былаас иннинээҕигэ тэҥнээн көрөбүт уонна онтон үөрэбит. Бу
Микиитэ оҕонньор буолан көрдөххө сөп да этэ. Оттон биһиги аныгы
сайдыылаах дьоммут ээ, ситиһиилэрбитинэн дуоһуйуо суох тустаахпыт.
Инникини көрүөххэ, кэннибитин аҕыйахтык хайыһыахха. Этиллэр ээ,
сырсан иһэр киһи кэннин үгүстүк хайыстаҕына хаалар, кыайтарар диэн, —
Дым-Дым олордо.
Саала иһигэр айдаара түстүлэр: “Кырдьык! Дмитрий Дмитриевич
сөпкө этэр!” Мин биир даҕаны утарбыт саҥаны дьон айдаанын быыһыттан
истибэтим уонна үөрэ санаатым. Биллэн турар, учууталым диэкибин. ДымДым олорорун кытта тута Маҥан Баттах турда.
—
Салалта практикатыгар, — диэтэ холку сымаан куолаһынан, —
боппуруоһу аҥардас биир тэрилтэ интэриэһиттэн көрүү үчүгэйгэ тириэрпит
түбэлтэтэ суох. Дмитрий Дмитриевич бэйэтин этиитигэр эмиэ оннук
сыыһаны оҥорор. Нэһилиэккэ ыытыллар үлэлэргэ оскуола итиэннэ колхоз
диэн хайдыһар уонна өссө аҥардас оскуола эрэ интэриэһиттэн тахсыы
букатын сыыһа. Уопсайынан да, Дмитрий Дмитриевич этиитэ
демагогическай этии. Мин, партийнай тэрилтэ секретара буоларым
быһыытынан, дьон санаата бутуллубатын наадатыгар быһаччы манныгы
этэри наадалааҕынан ааҕабын: хотон туһунан боппуруос хайы-сахха
быһаарыллыбыта ыраатта. Мөккүөр да баар буолуон сатаммат. Сыыһа
быһаарыллыбыт, уларытыахха наада! — олорон эрэн миэстэтиттэн ДымДым иһиллэр гына улаханнык саҥарда. — Мин этиим демагогическайын
дакаастыаҕыҥ...
—
Дмитрий Дмитриевич, мин эн этэргэр мэһэйдээбэтэҕим, мин этэрбэр
мэһэйдээбэккэр көрдөһөбүн, — Маҥан Баттах утарылаһар эбит дуу, суох
дуу диирдии, тохтуу түстэ, онтон ханнык да эппиэти ылбакка, эмиэ салҕаан
барда. — Уурааҕы уларытарга ханнык да биричиинэ суох. Уураах
парткомна,
бырабылыанньаҕа
көрүллүбүтэ,
райком,
райсовет
бигэргэппиттэрэ. Онон бу быһаарыллыбыт боппуруос. Ону хаттаан
туруоруу — солуута суох мөккүөрү тардыы буолар. Табаарыстар, биһиги бу
мунньахха ол уурааҕы толорор туһунан кэпсэтиэҕиҥ, бастатан, сарсын
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хайдах баскыһыанньыгы тэриллиилээхтик, үлэҕэ үрдүк таһаарыылаахтык
ыытар туһунан. Дмитрий Дмитриевич, эн этииҥ туһунан өссө кэпсэтиэхпит,
всему свое время. Оттон сарсын, оскуола биир салайааччыта буоларыҥ
быһыытынан, оскуолаҥ оҕолорун коллективын үчүгэйдик тэрийэн үлэҕэ
таһаарыах тустааххын...
—
Гассан, а Гассан! — ким эрэ миигин көрүдүөргэ ыҥырда. Мин
аргыый үөмэн таһырдьа тахсабын.
—
Гассан, мунньах бүтэрэ төһөлөөтө? — Мордосов ыйытар.
—
Ыраах быһыылаах, — диибин.
—
Мунньахтаатахтара тугун уһунай? Сэттэттэн саҕалаабыттара ээ, —
Аргылов Миша чаһытын көрөр. — Билигин уон чаас.
—
Хайа, бу хаһан бүтэллэр, — соруйан улаханнык, сөбүлээбэттик Бүөккэ
саҥарар.
—
Бүтэ охсуҥ! — ким эрэ көрүдүөргэ хаһыытыыр.
Көрүдүөргэ кыргыттар уонна уолаттар балачча мустубуттар этэ.
Үҥкүүлээри мунньах бүтэрин кэтэһэн истиэнэни өйөөн тураллар. Аан
чанчыгар бөлүөҕэн турар уолаттар ортолоругар Ингалаах Люсяны көрөбүн.
Инга биир да уолу чугаһаппатын уолаттар билээхтээбэттэр. Инга санаата
улахан: куоракка омук тылыгар үөрэнэ киирдэҕинэ, онно бука кими эмэ
булуо. Тыа, от-мас уолаттарыгар кыһаммат. Таах эрэйдэнэллэр.
Биһиги солуута суоҕу тыл бырахса, онтон күлсүбүтэ буола балачча
турбахтаабыппыт. Бостуой тахсаммын диэн мин кэмсинэ саныы турбутум.
Күүппүт санааҕа өөр-өр буолан баран мунньах бүппүтэ, дьон таһырдьа
суугунаспыта. Дьон тахсан бүтүүтэ биһиги иһирдьэ киирэн үҥкүүлээри
үҥүөлэспиппитин
Маша
тахсан
тохтоппута.
Кини
сарсыҥҥы
баскыһыанньыгынан сибээстээн, бу киэһэ ханнык да оонньуу кулуупка
буолбат диэтэ. Колхоз уолаттара Бүөккэлээх мөккүһүөх курдук гынан баран
кэнники тахсыбыт председатели, Маҥан Баттаҕы уонна Сэбиэти көрөн,
дьаадьыйан биэрдилэр. Биһиги саҥата суох тыас хомуннубут.
Таһырдьа сөрүүн, хараҥа. Мин аргыый дьиэлиибин. Атах анныгар
тоҥмут хатаҥат хачыргыыр.
Мин аан маҥнай улахан дьон мунньахтарыгар сырыттым.
Интэриэһинэй буолар эбит. Ол иһин Лана куруутун сылдьар буоллаҕа.
Дым-Дым уонна председатель Попов мөккүөрдэрэ түгэхтээх быһыылаах.
“Били сэрии сыллааҕытын курдук”. Сэрии сылларынааҕы кэмтэн. “Киһи
киһини куһаҕаҥҥа тэбэр кэмэ ааспыта”, — учительскайга Дым-Дым
эппитин өйдүүбүн. Онно Попов өһүргэммит куолаһа: “Итинэн тугу этээри
гынаҕын?” диэбитэ. Дым- Дым түгэхтээх эппиэтэ: “Бэйэҥ да билэрин
буолуо?” Кими куһаҕаҥҥа тэппит буоллаҕай? Куһаҕаҥҥа диэн туохха?
Оттон билигин мунньахха хайалара сөпкө этэрий? Хайалара сөпкө этэрин
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букатын билбэтим. Физик Афанасий Лукич этэрин курдук, таба түмүгү
оҥорорго информациям кыра быһыылаах.
Эмиэ “мин парторг буоларым быһыытынан”, “мин медик буоларым
быһыытынан”. Охсуута маҥнайгы тылга ээ — “мин, мин”. Кулгаахха
олуонатык да киирэр.
3
Эриэн өйүө мөһөөччүгүн уонна сүгэбин тутан сарсыарда мин
Халдеев Ваняҕа тахсабын. Аргыстаһыах буолбуппут.
Ваня дьиэтин иннигэр мопед хасыһа турар. Аттыгар суулаах сүгэ,
өйүө суумката сыталлар. Мопед хаарбах, аҕата итирэ-итирэ үгүстүк
үнтүрүтэ түспүт сэбэ этэ. Мин кэлбиппэр инструменын хаалаата, көннө,
сүүһүгэр саба түспүт эргэ андаатар бэргэһэтин өрө анньан, ытыһын
көхсүнэн сүүһүн сотунна, килбиктик мичээрдээтэ.
—
Аһылыга барбакка эрэйдээтэ. Анньан собуоттуохха!
Тиритиэхпитигэр диэри хардарыта анньан сордоннубут да, туһа
тахсыбата. Килэрийбит суолга тирэх суоҕа, кэнники көлүөһэ хайыһардыы
халтарыйа сылдьар.
—
Кэбис, доҕор, хойутаары гынныбыт. Сатыы барыах! — диэтим мин
ыксаан. Ваня мопедын сарайга укта, тиэтэйэ-саарайа уулуссаҕа
таҕыстыбыт.
Бүгүн дьыбардаах, курас сарсыарда буолбут. Килэрийбит халтараан
суолу тыал миинньиктиир. Онно-манна чаҕылыччы тоҥмут чалбахтар,
хатааһын. Хатааһын чолбонун курдук харахтаах. Хатаабыт... Тугу хатаабыт?
Хатаҥат диэнтэн дуо? Тоҕо оччоҕо хатаҥаттаабыт диэбэппит? Умнубатах
киһи Пекарскай тылдьытыттан көрүөх этэ.
Эрдэ да буоллар уулуссанан кэлии-барыы үксээбит. Костя суоппар
массыыната быыгынаата. Быйыл кэлбит сабыс-саҥа ЗИЛ-130. Сеня киэнин
курдук. Быйыл икки саҥа массыына кэлбитэ. Биирдэрин үчүгэй суоппарын,
техниканы харыстыырын, арыгы испэтин иһин Костяҕа биэрбиттэрэ.
Биһиги дьоммут этэринэн, уонча сыл эрэмиэнэ суох илдьэ сылдьара
буолуо. Саҥа буолан тыаһа үчүгэйин! Кини кэнниттэн — ДТ-75. Бүөккэ.
Заправкаҕа халыйдылар.
Кэннибиттэн “Юпитер” ситэн кэлэр. Кини тыаһын эргиллибэккэ да
эндэппэппит, туораан биэрэбит. Колхоз бухгалтера, Кыра Света аҕата,
Суоччут Бааска туораччы олорбут, үһүөлэр. Эмиэ баскыһыанньыкка
бардахтара.
Арай мин итинник “Юпитердаах” буолуум. Муҥутуур түргэнник
оскуола тэлгэһэтигэр мустубут оҕолорго кууһуннаран тиийэбин уонна
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сымсатык хорус гына тохтуубун. Туох да буолбатаҕын курдук аа-дьуо
мотоциклтан түһэбин. Кыргыттар сонурҕаабыт, уолаттар ордугурҕаабыт
харахтарын аахайбаттык көрөн аһарабын.
Бу сайын аҕам хайыыбыт диэбитин аккаастаан кэбиспитим:
тиийиммэт эрээри, хата, ийэбэр таҥас сууйар массыына ыллыннар.
Дьонум да буоллар, атын киһи харчытыгар мотоцикл атыылаһыахпын
баҕарбаппын. Эр киһи бэйэтигэр эрэниэхтээх! Мин, бэйэм үлэлээн харчы
өлөрдөхпүнэ, аан маҥнай хайаатар да мотоцикл атыылаһыам. Бэйэм
үлэлээн ылбыт харчыбар. Сыаната төһө эбитэ буолла? Ваняттан
ыйытыахха, кини билэрэ буолуо. Чэ, бэйэ, кэнники.
Оскуола тэлгэһэтигэр оҕолор бөҕө мустубут этилэр. Директор
эппитин курдук, уолаттар сүгэлээх, кыргыттар эрбиилээх кэлбиттэр да, син
биир сэп-сэбиргэл тиийбэккэ, оскуола завхоһа Дьөгүөссэ, куһаҕан
харахтаах да буоллар, харса суох саҥалаах-иҥэлээх киһи, туттар сэп уонна
күнүс тыаҕа күөстэнэргэ солуур түҥэтэр. Уолаттар тэлгэһэҕэ массыына
күүтэ таарыйа футболлаан ый-хай тута сылдьаллар. Биһиги кылааспыт
салайааччыта Анна Ивановна бүрүүкэ кэппитэ кыра хатыҥыр уол оҕоҕо
маарыннаабыт. Людмила Сергеевна хара таастаах олус улахан ачыкылаах
уонна спортивнай көстүүмнээх. Спорт ханнык көрүҥүнэн дьарыктаммыта
эбитэй?
Мин үнүргү билиэх-көрүөх баҕам туохха тириэрдибитин өйдөөн
сонньуйан ылабын. Людмила Сергеевна таһыттан улахан кыргыттар
арахсыбаттар: тугу эрэ кэпсэтэллэр, күлсэллэр. Бүгүн кинини кытта бииргэ
үлэлиэхтэрин олус баҕарар буолуохтаахтар. Актриса улахан кыргыттары
кытта олус тапсар, биир куомуннаахтык куодарыһан тахсаллар. Ингалаах
өссө кини дьиэтигэр тиэстэллэр. Людмила Сергеевна биригэдьиир
Байбаастаахха олорор. Дым-Дым тэлэгириэйкэлээх уонна сүгэлээх. Арай
директор таҥаһа куолутунан мааны, бадаҕа, директор буоларын хаһан да
умнубат быһыылаах. Оннук дьоннор бааллар, эбээһинэстэригэр үөрэнэн
хаалбыт, үгэстэрэ буолбут дьон.
Аргылов убайын мотоциклын аҕалбыт, улахан уолаттар кинини
төгүрүйэн тураллар. Ортолоругар Толя төбөтө көстөр. Трактор сыарҕатыгар
олорон симиктик ыллыыр кыргыттар аттыларыгар туран Лана оҕолорун
учуоттуур. Лана таһыгар Люся. Люся бүгүн күөх хайыһар көстүүмүн
таһынан кэтит саҕалаах кылгас сырдык куртканы кэппит этэ. Ол кини
сыыйа тарпыт курдук имигэс көрүҥэр олус барар. Мин оҕолор
быыстарыттан күөх саарыктаах маҥан өрүү бэргэһэни булабын. Айта
сырдык халлаан күөҕэ өҥнөөх түү спортивнай көстүүмнээх, ону таһынан
тэлэгириэйкэлээх.
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Сотору массыыналар кэлбиттэрэ, оҕолор бары баран суй
гыммыттара. Арай онустар, биһиги, хаалбыппыт — трактор сыарҕатыгар
барыахтаахпыт. Өр күүттэрбэтэҕэ, Бүөккэ бу лиһигирэтэн кэлбитэ. Ваня
биһикки сыарҕаны тракторга холбообуппут. Ваня, тракторга сыһыаннаах
киһи быһыытынан, кабинаҕа ньимис гыммыта. Оттон мин саараҥныы
турдахпына, Бүөккэ тарбаҕынан Мордосовы ыҥыран ылбыта. Мин
сыарҕаҕа тиийэн сыҕарыйсан биэрбит кыргыттар быыстарыгар олорбутум.
Кырдьыга, онтон хомойботоҕум, трактор иһэ тыаһа-ууһа бэрт уонна мин
сыарҕаҕа Айта аттыгар түбэспитим.
Биһиэхэ сапсыйаат уонна тугу эрэ хаһыытаат, иннибитигэр Толялаах
Аргы мотоциклынан элэс гыннардылар.
Мин куруутун да бэлиэтии көрөбүн: массыынаҕа олор, эбэтэр
трактор сыарҕатыгар, бэл оҕус миин, киһи куруутун ыллыан баҕарар уонна
ыллыыр.
Тоҕо?
Хоҥнооппутун
кытта
кыргыттар
куоластарын
улаатыннарбыттара. Кинилэргэ уолаттар хойуу куоластара холбоһон
ньиргиэрдээх ырыа трактор тыаһын баһыйда:
Үчүгэй мин дойдум күөх сааһа,
Күөҕүнэн чэлгийбит алааһа...
Бүөккэ трактор аанын соһуйбуттуу өҥөс гынан, кэннин көрдө, онтон
күлэн бөдөҥ тиистэрэ атыгырастылар, аанын сабан лап гыннарда.
Мин техникаҕа кыайан сыстыа суохпун, быһыыта. Холуһум бэрт.
Мордаҥ миигиттэн букатын атын. Ким- хайа иннинэ илии-атах буолбута,
сыстыбыта баар. Кыыһырымтаҕай, ордуос, тэппини көрбөт бэйэтэ, төһө да
маатырыны кытта соруйдуннар, ким-хайа иннинэ сүүрэр. Сайын Аргылов
Андрейга куруусчутунан бэркэ табыллан сылдьыбыта. Андрей Морданы
көбүөлүүрэ, ол эрээри дьон көрбөтүгэр куруутун уруулун уларсара. Оттон
мин, маатырылааҕар буолуох, куолаһы да үрдэтэн соруйууну тириим
таһынан истээччибин, куруубай сыһыаҥҥа илин-кэлин түһүөх санаа кэлбэт.
Дьэ ол иһин тракторга да, массыынаҕа да сыстан биэрбэппин, дьиэбэр
баар трак- торист уонна суоппар учебниктарын эрэ ааҕабын. Практиката
суох теория.
Трактор сыыры тахсарга эмискэ сыарҕатын ходьох гына тардар,
арааһа, Морда ыытан иһэр быһыылаах. Ваня эбитэ буоллар атын буолуо
этэ, кини дьиҥнээх трактористартан итэҕэс ыыппат. Ким эрэ кимнээх эрэ
үрдүлэригэр түһэр. Күлсүү. Айта үтүлүктээх илиитин санныбар уурар,
охтумаары тутустаҕа. Санаабар, илиитин сылааһа үтүлүк уонна
тэлэгириэйкэ нөҥүө санныбар биллэр. Илиитин араарбатар. Үргүтүмээри
хамсаабаппын.
Трактор сыарҕатыттан көрө истэххэ, халдьаайылар хараарбыттар,
сыһыыларга хаар улаханнык чарааһаабыт. Хата, тыаларга хаар балачча
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дириҥ да, суугунас көмүрүө буолбут. Трактор суолга кыһаммакка,
хаардааҕын талан, алаастары-тыалары быһыта көтөн иһэр, эмискэ туора
салаллар, өтөх оҥкучаҕын тумнар. Уҥа өттүбүтүгэр сэргэ, былыргы өтөҕү
ааһабыт. Былыр хас үрүйэ, оннооҕор тыа быыһыгар кытта — сир ахсын
ыаллар олорбуттар эбит. Итиччэ үгүс ыал ханна баран симэлийэн хаалтын
мин бэркиһиибин. Бары дэриэбинэҕэ киирбиттэрэ буолуо дуо? Соҕотоҕун
тыа быыһыгар туһунан олорор төһө эрэ чуҥкук буолла? Ыаллар диэн
ауллар диэнтэн тахсыбыт диир Мандаарап. Ыал — аул, кырдьык, туох эрэ
маарынныыр баар. Аул — дэриэбинэ, оттон ыал? Нууччалыы туспа олорор
ыалы туох диэххиний? Дом? Усадьба? Сосед? Барыта сатамньыта суохха
диэри.
Муода, аттыбар Айта баар буоллаҕына, мин ону-маны эргитэ
саныырым күүһүрэр, өйдөөбөтөхпүн өйдүүбүн. Иккиэйэҕин эрэ дьиэлээн
иһэрбит буоллар, мин ити санаабын ыйытыам этэ. Билигин оҕолор
баалларына тардынабын.
Үрэх куулатыгар туоруубут, кэллибит. Айан биллибэккэ ааһар. Уһуу
да түспэт.
Ойуурга мас бөҕө охторуллубут. Бэҕэһээ колхозтаахтар тахсан
“Дружбанан” охторбуттар. Хайы-үйэҕэ оҕолор уонна учууталлар бары
аналлаах миэстэлэригэр тарҕаспыт этилэр. Ойуур иһэ дьон саҥатынан,
трактор-массыына, эрбии-сүгэ тыаһынан тигинэс буолбут.
Биһигини Анна Ивановналаах биригэдьиир Байбаас күүтэн
тураллара. Кылааспыт салайааччыта кыргыттарын түһэртээн илдьэ
хаалбыта. Оттон уолаттары Байбаас бэйэтэ өтөх ампаарын тиэйтэрэ өссө
антах илпитэ.
—
Бөлөһүөктэр, түһүн! — диэбитэ кини Ванялаах Мордаҕа уонна
тракторга ыттыбыта.
Эмиэ хас да алааһы уҥуордаан, үрэхтэри быһан, чаас кэриҥинэн
биһиги кыра чоҥкучах алаас халдьаайытыгар таҕыстыбыт. Онно-манна
тутуулар тобохторо көстөллөрө: салҕааһыннаах, кыараҕас түннүктэрдээх,
аана суох дьиэ, иннигэр чарапчылаах ампаар, сыыр анныгар үрдэ эрэ
ордубут хотон, илин тыа саҕатыгар титиик дуу, сылгы хаһаата дуу. Сылгы
хаһан быһыта сиэспит сыһыы хаара кылбачыйара — хобдох, киһи тэһийбэт,
өтөхсүйбүт көрүҥ
—
Кэллибит! — диэбитэ Байбаас ампаар уҥа ойоҕоһугар Бүөккэ
тракторын таттаран баран, умулларбытын кэннэ.
—
Бу ампаары тиэйиэхпит. Күһүн көтүрэн тиэйэргэ бэлэмнээбитим.
Эһиги обургулар тулутуоххут суоҕа.
Байбаас куруутун да биһигини кытта сэниирдии кэпсэтэрэ, кыра
оҕолордуу, киһиргэтэрэ: “Эрэттэр!” “Эһиги обургулар!” “Өрүөллэр!” Биһиги
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ону сөбүлээбэппит,төһө эрэ биһигиттэн үксү билэр буолан дии саныыбыт.
Аны саас үөрэхпитин бүтэрдэхпитинэ тэҥнэһэбит ээ. Өссө: бэлэмнээбитим.
Бэлэмнэттэрбитим диэтэҕинэ. Атын дьон оҥордохторо. Тоҕо инньэ
дииллэр бэйэлэрэ оҥорбуттарыгар дылы? Председатель этэр: мин 50 ганы
ыһыахтаахпын. Ыстарыахтаахпын, өссө тупсаран ыһыахтаахпыт диэтэххэ?
Дьыала, мин санаабар, итиннэ туохтууругар буолбатах: сирэй солбуйар
аакка биһиги диир оннугар мин диэн тахсар.
—
Былыр манна сэрии кэмигэр “Күүһү түмүү” диэн колхоз олорбута, —
Байбаас биһиэхэ кэпсиир. — Ити дьиэ — кэнсэлээрийэ, үгүстүк
мунньахтаан моргуспут дьиэлэрэ турдаҕа. Оттон бу орто ампаара — колхоз
үбүн-аһын уурар ыскылаата.
Биһиги Байбааһы истэ барбатахпыт, сыарҕаттан түһээт, туох эрэ
солуну көрүөх-билиэх курдук, дьиэ иһигэр көтүөккэлэһэн киирбиппит.
Иһирдьэ киһи болҕомтотун тардыах туох да суоҕа. Дьиэ иһин сүөһү
сөрүүкүүр сир оҥостубут, оһоҕун суулларбыт. “Биһиги манна биэс
хоннубут”, “Бүгүн ардахтаан өрөөтүбүт”, “Чэйдээн аастыбыт” эҥин диэн
истиэнэҕэ суруллубут отчуттар суруктарыттан ордук туох да интэриэһинэйи
булан көрбөккө, ампаарга тахсабыт. Ампаар хаахынаабыт аанын аһан
иһирдьэ киирэбит. Хоту истиэнэҕэ тутааҕа суох, дьэбин сиэбит булуук,
тимир тиистээх эргэ мас тараах өйөннөрүллэн тураллара. Орон анныгар
хомуут, сэдиэлкэ мастара көстөллөрө. Муоста былаһын тухары араас
кумааҕы ыһыллыбыт этэ. Киһи сэргиэҕэ эмиэ туох да суоҕа.
—
Эрэттэр, тахсыҥ! Тиэйбитинэн барыаҕыҥ! — таһыттан Байбаас
хаһыыта иһилиннэ. — Тиэйэн баран көрөөрүҥ!
Биһиги тиэтэйбэппит, соруйан истибэтэх буолабыт, кумааҕыны
туппахтыыбыт. (Онтон атын тардыллыахха айылаах суох.) Соруйан
төттөрүлэһэн, олус киэбирбэт буоллун. Кумааҕы үксэ араас учуот,
ведомость, сыыппара этэ. Эмискэ мин харахпар Дьорҕоотоп аата
быраҕыллар. Сулбу тардан ылабын: мунньах боротокуола. Өссө тугу эмэ
булаары көрүөлүүбүн. Ампаарга кыбылла-кыбылла, Байбаас киирэр.
—
Аа, ученайдар! — Сиилээбиттии биһиги тугу гынар- бытын көрөн
турбахтаата, онтон: — Бу “Күүһү түмүү” колхоз дьыалата. Урут өссө үгүс этэ.
Былырыын күһүн куобахтаан иһэн массыынабыт сыырга буксуйан
хаалбыта. Тыа ыраах, ардах тохтообот. Суоппар Андрей, бу ампаартан
дьааһыкка угуллубут кумааҕыны таһааран көлүөһэ анныгар симэн, тахсан
турардаахпыт. Суоппар булугас өйүн туһата хор оннук.
Байбаас туох эрэ үтүөнү оҥорбуттарын курдук туттан туран эппитэ.
Мин испэр Байбаас ити кэпсиириттэн кыйахана саныырым: интэриэһинэй
да дьыалалары суох гыннахтара, өҥө ааҕыныахха туох да суоҕа.
—
Чэйиҥ, ученайдар, тахсыаҕыҥ! Тиэтэйиҥ!
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Мин булбут кумааҕыларбын сиэппэр уктабын.
Мин санаабар, үлэни саҕалыах эрэ иннинэ ыарахан. Үлэлээн
бардахха, киһи үлэ иһигэр киирэн, улам сыстан, таттаран барар, кыаллыа
да суох курдук кыаллан иһээччи. Маҥнай Байбаас бу бэрэбинэлэри
трактор сыарҕатыгар тиэйиэхтээххит диэбитигэр улахан өрө көтөҕүллүүнү
көрбөтөҕө. Биһиги аргыый аҕай сүөдэҥнэһэн тиийэн хаар анныгар сытар
бэрэбинэлэри сорохтор илиибитин сиэппитигэр уктан туран тэбиэлээн
көрбүппүт, сорохтор сыгынньах илиибитинэн тардыаласпыта буолбуппут.
Байбаас көрөн турбахтаан баран:
—
Сэлээгэ маста уонна төһүүлэрдэ булуҥ, — диэн сүбэлээбитэ уонна
туохха эрэ Бүөккэҕэ көмөлөһө тракторга барбыта.
Ирэн мөчөкөлөһө сылдьар хаарга биһиллибит бэрэбинэлэри оруур
уонна илиинэн үҥкүрүтэр ыарахан этэ. Сыра-муҥ бөҕөнөн, аччарыһаначчарыһан, икки бэрэбинэни тиэйбиппит. Үһүс бэрэбинэ өссө суон этэ,
кыайар-кыайбат боппуруос. Маннык буоллахпытына, үөтэлиэ суохпут диэн
санаа барыбытыгар киирдэ быһыылаах. Ону, хата, Ваня Байбаас
сүбэлээбит сэлээгэтин уонна төһүүлэрин булан абыраабыта. Биһиги супсуон бэрэбинэлэри трактор сыарҕатыгар тулуппакка таһаарбыппыт. Колхоз
орто ампаара, хостоон иһэн көрдөххө, хатырыга эрэ сулламмыт, суоруута
суох суон бэрэбинэлэр. Олус улахан араҕас чүмэчилэргэ маарынныыллар.
Сэлээгэ устун сүүрдэн тиэйэргэ ананан оҥоһуллубут курдуктар. Биһиги
мантан ыла букатын да тулуппакка ырыаны кытта тиэйбиппит. Уустуга
хайдах сыарҕаҕа батарар этэ. Онуоха биһиги төбөбүт ыалдьыбат. Байбаас
баар. Биһиги киниэхэ эрэнэбит.
—
Архимед төһүүтэ — абыраллаах тэрил, — диир Мандаарап.
—
Ким физикаҕа “биэс” этэй? — Чаҕылыыһап ыйытар.
—
Манна барыта физика сокуона дии: төһүү, инерция, равновесие
эҥин.
—
Соломонов, — диэн Мордосов хардарар.
—
Дьэ, эрэ оччоҕо, Соломуон Муударай, бэрэбинэ бэйэтэ тахсар гына
туохта эрэ толкуйдаа.
—
Кураанах буочука тыастааҕар дылы, мөлтөх киһи тугу да гыммакка
туран тылынан кыырар идэлээх, — диир Соломонов Степаҕа. — Чэ, хата,
таах куолулуу турума, баран Маахыска көмөлөһүөх!
Үлэ биһигини улам тардан барар. Сотору тэлэгириэйкэлэр киэр
илгиллэллэр. Мин быччыҥнарым кычыгыланаллар... Олус үчүгэй!
Көхтөөх үлэ үөһүгэр
Күүстээх-уохтаах уолаттар
Үллэ-үллэ түһүөҕүҥ!
Үллэ-үллэ түһүөҕүҥ!
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Мандаарап хоһоон ааҕар. Соччо сааһыламматаҕыттан иһиттэххэ,
бэйэтин киэнэ быһыылаах.
—
Кытаатыҥ! — Мордосов хаһыытыыр. Кини эмиэ миигин кууспут,
таһынан дьалкыйар эт-хаан үөрүүтүттэн хаһыытыыр быһыылаах.
—
Раз! Два! Взяли!
—
Ещ-ще взяли!
Биһиги санныбыт, илиибит биир тэҥ кимиитинэн бэрэбинэлэр утуусубуу, ыараханнык да буоллар, сыарҕаҕа таҕыстар тахсан истилэр. Биһиги
тиэйэн бүтүүбүт саҕана Байбаастаах Бүөккэ трактордарын оҥорон биһиэхэ
кэл- биттэрэ. Бүөккэ толору тиэйиллибит сыарҕаны тула эргийдэ, өтүүнү
тардыалаата уонна чыырк гына силлээн баран хайҕаата:
—
Найгы! Ленька, барыс!
Бүөккэлээх барбыттара. Биһиги эбиэттиибит. Улахан кутаа оттобут
уонна ону тула сытар дүлүҥнэргэ кэккэлэһэ олоробут. Ас-үөл баһаам.
Аспытын ортобутугар хаһыат үрдүгэр мунньабыт: бииргэ мустахха, ас
элбээбиккэ дылы, бииргэ аһаатахха, амтаннаммыкка дылы буолар.
Намытаарап эт, Мандаарап халбаһы, Соломонов оннооҕор бэрэски
аҕалбыт этэ. Билигин үлэ кэнниттэн ханнык да ас минньийбит.
Маҥнай ким да саҥарбатаҕа, аһынан айахпытын бүөлэппиппит. Арай
Байбаас тиэтэйбэт, наҕыллык килиэп бысталыыр.
—
Хаалбыт мас аны биир сыарҕаттан ордуо суоҕа дуо? — диир Халдеев
Ваня Байбааска сэргэстэһэ олорон, тэҥнээх улахан киһилии.
—
Ордуо, — Байбаас эппиэттиэн иннинэ Степа чап гыннарар.
—
Ону эн хантан билэҕин? — диир киниэхэ Байбаас сэнээбиттии.
—
Билиминэ. Дабаай, сакалааттаһыах!
—
Бар, маҥнай сыыҥкын сотун!
Степа өһүргэнэн ах барар.
—
Бу маһынан хотоҥҥо тугу гынаҕыт? — Ваня эмиэ ыйытар.
—
Эбэбит. Ампаар маһа улахана баҕана да, өһүө да буолуо.
Мин бэркиһиибин: оннооҕор бу Байбаас Ваняны кытта тэҥнээх
киһилии кэпсэтэр.
—
Хотон тутуллар сирин эн туох дии саныыгын? — Байбаастан мин
ыйытабын.
Байбаас мин диэки көрөр: тоҕо ыйытар, эҕэлэһэр дуу?
—
Мин санаабар, сыыһа: ууну буортулуур, дэриэбинэҕэ куһаҕан көрүнү
биэрэр.
—
Оччоҕо тоҕо бэҕэһээ мунньахха инньэ диэн эппэтэххиний? — испэр
өһүргэнэр дуу дии саныы-саныыбын ыйытабын. Оҕолор чөрбөҥнөһө
түһэллэр.
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Байбаас тиэтэйбэккэ килиэбин арыылыыр уонна холкутук:
—
Талбыккынан саҥарарын куруутун табыллыбат, — диир.
—
Тоҕо, — Саша кыттыһар.
—
Тойот-хотут биир буолуохтаах диэн баар. Бары тус- туһунан
туойдахпытына, туох тахсыай?
Биһиги өйдүөбэппит. Байбаас уопсайынан дьиибэ логикалаах,
биһиги соччо өйдөөбөт киһибит. Ону өйдөөрү гынабыт.
—
Начальствоттан куттанан дуо? — Саша хайдах өйдөөбүтүн быһаччы
ыйытар.
—
Оннук буолбатах, — Байбаас эмиэ өһүргэммэт.
—
Оччоҕо?
—
Хайдах эһиэхэ быһаарыахха сөбүй, оҕолоор, — Байбаас
мунаарбыттыы килиэбин эргичиҥнэтэр. — Чэ, производствоҕа, армияҕа
курдук, биир хамаандалыыр киһилээх быдан барыстаах. Уураах таҕыста да
бары биир фронунан кимиэхтээхпит. Уурааҕы, сөбүлээбэтэргин да,
толоруох тустааххын.
Оҕолор итинник эппиэти төһө астыммыттарын билбэтим, салгыы
ыйыппатахтара. Миэхэ эмиэ да сөп. Ол гынан баран арай тахсыбыт уураах
сыыһа буоллун? Оччоҕо син биир утарсыбаккын дуу? Ол эрээри үгүс
куолаһынан ылыллыбыт буоллаҕына, үгүс дьон сыыһыахтара дуу, эн дуу?
Оттон хотон турар сирэ сыыһа дии. Мин эмиэ бутулуннум.
—
Хантан кэлбит сүөһүлэрбитигэр итиччэ улахан хотону тутабыт? —
диир Попов Ганя санаатын таптарбатах улахан киһилии.
—
Элбиэҕэ, — диир Байбаас сүр эрэмньилээхтик уонна килиэбиттэн
уобан ылар, чэйин сыпсырыйар.
—
Оттон аһатар оппут? — Ганя тохтообот. — Ходуһаны барытын да
оттообут кэннэ билиҥҥи сүөһүгэ от тиийбэт дии.
Ганя аҕыйахтык саҥарар уонна туой төттөрүтүн. Соруйан буолбатах.
Кини бэйэтин быһыыта. Оннук уолаттар арыт баар буолааччылар:
харыйаны таҥнары соспут курдук дьон. Ганя ону барытын, хата, хантан
билэр? Мин санаабар, дьонун тылын этэр.
—
Дьэ ол иһин билигин сүөһү аһылыгын базатын бөҕөргөтүү соруга
турар. Төһө аһылык баар да, соччонон үгүс сүөһүнү иитиэххэ сөп.
Боппуруос аһылыкка тирэнэр.
—
Ол аһылыгы хантан ылабыт? — диир Мандаарап.
—
Ходуһаны кэҥэтэн уонна тупсаран, — Байбаас эппиэттиир. — Ол
иһин быһыттар системаларын тутабыт. Биһиги үрэхпит кураайы, уон сылга
биирдэ сүүрдэр. Ол уутун куоттарбакка хаайан уу саппааһын олохтуохха
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наада. Ааннаах быһыттары тутан ууну сөбүлээн сири нүөлсүтэргэ ыытаҕын
уонна чугастааҕы туора үрэхтэри, алаастары угуттатаҕын.
—
Оттон биһиги быһыттаахпыт буолбат дуо? — диир Саша.
—
Ол быһыт диэн. Биһиги үрэхпит баһыттан атаҕар диэри быһыттар
оҥоһуллуохтаахтар. Биһиги быһыппыт олортон биирдэстэрэ эрэ. Ууну
олохсутуу үгүс үлэни эрэйэр. Холобур, күөллэри үөскэтии, туора үрэхтэргэ
тахсарга хоруулары оҥоруу, үрэхтэри, алаастары, дулҕаларын, ыарҕаларын
ыраастааһын. Ол кыра. Тахсар аһылык базатыттан ааҕан сүөһү ахсаанын
элбэтиэхпитин сөп уонна онно сөп түбэһиннэрэн, кииннэммит
производствоны олохтооһун: механизированнай хотоннору тэрийии,
электрификациялааһын. Оччоҕо саҥа бөһүөлэктэр үөскүөхтэрэ, кинилэр
икки ардыларыгар суоллары оҥоруохпут. Итини барытын билигин үөрэтэ
сылдьаллар.
—
Кимнээх? — диир Саша.
—
“Сибгипроводхоз” Саха сиринээҕи филиала. Биһиги солбуйааччы
председательбит Максим Егорович — инженер-мелиоратор. Кини ыҥыран
аҕалтаабыт дьоно.
—
Ол хас сылынан олоххо киириэй? — Саша хараҕа уоттанар. Үрэх
былаһын тухары чугас-чугас баһыгыраан олорор бөһүөлэктэртэн биириттэн
бииригэр кутуу суолунан мотоциклынан тэптэр!
—
Бу пятилетка бүтүүтүгэр.
—
Үчүгэй да буолсу!
—
Ким билэр итинтэн төһөтө олоххо киирэрин, — Ганя биһиги
үөрүүбүтүн ханыннарар.
—
Былааннанна да туолуо буоллаҕа дии, — Саша тэһиппэккэ этэр,
Байбаас оннугар Ганяҕа кини өһүргэнэр. Күрүчүөктэһэн түһэҥҥин, киһи
итэҕэйбэтэ итиннэ туох баарый?
—
Барыта кыаллар суол, ол гынан баран үлэһит илии тиийбэт, —
Байбаас холкутук быһаарар, онтон эмискэ Сашаҕа хайыһан: — Эһиил эһиги
биһиэхэ үлэлии кэлиҥ, —
диир.
Кэпсэтии эмискэ биһиэхэ хайыһан тахсыбытыттан соһуйан, бары да
мух-мах буолабыт.
—
Оттон үөрэх? — Саша мунаарбыттыы ыйытар.
—
Бөлөһүөк, үөрэх куоппат, — диир эйэ-дэмнээхтик Байбаас. — Икки-үс
сыл үлэлээн уонна колхозтан путевка ылан тыа хаһаайыстыбатын
линиятынан үөрэххэ барыҥ. Иһиттигит дии төһөлөөх үлэ күүтэрин:
инженердэр, зоотехниктар, ветеринардар, агрономнар, онтон да атын
специалистар маннык наадалар, — Байбаас куруускалаах илиитинэн
моонньун соттор.
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Байбаас, бытааннык да буоллар, итэҕэтиилээхтик кэпсиир. Оннук
чувствоны, бадаҕа, кини бэйэтигэр эрэнэр киппэ, бөҕө-таҕа көрүҥэ,
ыараҥнатан көрөрдүү бытаан саҥата үөскэтэллэр. Кэпсииригэр
ыарахаттары тумна, чэпчэтэ сатаабат этэ. Олоҕор, үлэтигэр, бука, эмиэ
оннук буолуо: ыарахаттартан соһуйбат да, куттаммат да. Байбаас, төһө да
сэниирдик кэпсэттэр, төһө да кини логикатын өйдөөбөтөрбүт, кинини
кытта сылдьар хайдах эрэ астык, эрэллээх. Кыайыллыбатаҕы да кыайыах
курдуккун.
Чэйдээн бүтэн, Байбаас илин баска титиик көрө барбыта, баҕар, киһи
тугу эмэни туһанаарай? Биһиги тиэйэр маспытын хаартан хостообуппут.
Онтон ампаар иһин өссө сыныйан көрбүппүт да, тугу да булбатахпыт.
Трактор кэлэн биэрбэтэҕэ. Биһиги дьиэ иһинэн-таһынан хаар сэриитин
таппыппыт. Хаар ирэн, мөчөкөлөһөр буолан, бырахсарга олус этэ. Маахыс,
Степа, Саша биир буолбуттарын биһиги — Халдеев, Соломонов, мин
буолан көмөлөөбүппүт.
Маахыс сыаллаах уонна мөдөөт, сотору-сотору таптаран сэрииттэн
туоруур. Ол оннугар Степа кырата уонна аһарыыга бэрт, таптарбат этэ.
Биһиэхэ Ванябыт улаханнык көмөлөспөтөҕө, куттанан, туой кэнники саһа
сылдьар. Үлэлээбэккэ, наар сэриилэһээн-сэриилэһэн баран, киэһэ
дьиэбитигэр төннөрбүтүн да кэрэйиэ суох эбиппит. Ортолуу көрүлээн
истэхпитинэ Бүөккэлээх кэлбиттэрэ.
—
Мас навальон дуу? — диэбитинэн Бүөккэ тракторыттан ыстанан
түспүтэ. Кини кэнниттэн кабинаттан Ленька кытарбыт сирэйэ быкпыта.
Уолаттар харахтара уоттаммыт, үөрбүт-көппүт этилэр. Айахтара арыгы
сыттааҕа.
—
Тоҕо бачча өр буоллугут? — Байбаас хаары кэһэн батыччахтаан,
титииктэн кэлбитэ. — Өр күүттэрдигит дии.
—
Дьоппуон баара, сүрэҕэлдьээн иккистээн кырыныан баҕарбат, —
Бүөккэ күлэр.
—
Ким? — Байбаас тыйыстык ыйытар.
—
Ким буолуой? Кыһыл оҕуһум буоллаҕа. Сцепление диэн кыыл...
Байбаас Бүөккэни быһа түстэ:
—
Эн ону билбэт киһиэхэ кэпсээ.
Биригэдьиирин саҥатын туонуттан Бүөккэ үөрбүтэ тута уостар.
—
Оттон трактор алдьаммытын хайдах гыныамый? — диир кини
буруйдаммыттыы симиктик.
—
Эн өссө оҕо таһыахтааххын ээ, — Байбаас этиитин салгыыр. — Күнүс
үлэлээн тириппит оҕолор, киэһэ дьыбар түстэр эрэ, тоҥмутунан
барыахтара дии. Оҕолор ыарыйдахтарына эн эппиэттиэҥ дуо? Тылгар
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турбаккын. Тоҕо хойутаабытыҥ биллэр. Бу быһыыгын биригээдэ
сэбиэтигэр көрүөхпүт.
Байбаас тыла — биригэдьиир тыла, мас-таас курдук. Бүөккэ маҥнай
оонньоон-күлэн аһарыах курдук гынан баран, уоска бэрдэрдэ. Биһигини
кытта харса суох тиэйсибитинэн барда.
Балачча саҥа суох, арай көҕүс тыаһа иһиллэр. Бүөккэ өр саҥата суох
тулуйбат.
—
Павел Иванович, ампаары тиэйэн иттэхпитинэ, абааһылара ханна
барыахтарай? Олорсон барсыахтара дуу, дьиэҕэ көһүөхтэрэ дуу?
—
Ким билэр кинилэри, — абааһыларга эрэ кыһаммат Байбаас. —
Дьиэни эмиэ көһөрөбүт.
—
Ханнык абааһылар? — биһиги сэргэҥнэһэ түһэбит, тохтуубут.
—
Оттон манна олохтоох абааһылар, — диир Бүөккэ кырдьык-хордьук.
— Бу ампаар абааһытынан аатырбыт ампаар ээ.
—
Тыый! — Степа куттаммыта буолар.
—
Сымыйаҥ! — Саша итэҕэйбэт.
—
Кырдьык дуо! — Соломонов Байбаастан ыйытар.
Биһиги сэргэҕэлээбиппитин көрөн, Байбаас тохтоон бэрэбинэлэргэ
олорунар, сиэбиттэн бөппүрүөскэ ылан, аа-дьуо уматынар.
—
Дьон инньэ дииллэр. Эн абааһыны көрбүтүҥ дуо? — Степа ыйыта
охсор.
—
Суох.
Степа хомойбуттуу иһиирэн кэбиһэр, хаарынан баҕананы быраҕар.
—
Иллэрээ сыл отчуттар ардахтан манна хорҕойон олордохторуна
эмискэ ааннара аһылла түспүт, — диир Бүөккэ. — Тахса охсон көрбүттэрэ,
ким да суох үһү.
—
Тыал да аста ини, — Ганя куолутунан итэҕэйбэт.
—
Тыала суох эбитэ үһү.
—
Абааһы кырдьык баар буолуо дуо? — Саша ыйытар.
Биһиги мөккүһэн барабыт.
—
Абааһы баар!
—
Суох!
—
Дьон көрөллөр дии.
—
Сымыйаччы киһи көрөөччү.
—
Өлбүт дьону көрөөччүлэр дии.
—
Ол физика сокуонунан дакаастанар, — диир Степа.
—
Өлбүт киһи молекулалара хаалар.
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—
Эн хантан инньэ диэн истибиккиний? — Соломонов тутуһар. —
Эбэтэр ханнык кинигэттэн аахпыккыный?
—
Бары инньэ дииллэр.
—
Оттон киһи кэритиитэ? — Мин Степаны көмүскэһэбин. — Звуковой
мираж буолбатах дуо?
Байбаас биһиги мөккүөрбүтүн истимэхтээн баран ыйытар.
—
Бэйэ эрэ, эһиги абааһы диэн тугу ааттыыгыт?
—
Привидение.
—
Призрак.
—
Муостаах, кутуруктаах.
—
Куһаҕан дьүһүннээх туох эрэ.
—
Ынырыктивнай диэ, — Бүөккэ быһааран биэрэр.
—
Киһи түүлүгэр киирэр ынырыктивнай.
Мин Айтаны кытта кэпсэтиибин өйдүүбүн. Киэһэ хойутаан хараҥаҕа
аргыстаһан иһэн куттаары соруйан абааһы туһунан кэпсээбитим. Онтукам
Айта абааһы диэни букатын билбэт да, куттаммат да буолан биэрбитэ.
Хата, дьонтон, күлүгээннэртэн куттанабын диир.
—
Биһиги түҥ-таҥ быһаарыыбытын истэн, Байбаас эмиэ сэниирдии
күлбүтэ. Ону биһиги эмиэ сөбүлээбэтэхпит. Байбааһы кытта мөккүһэр
санааламмыппыт. Соруйан төттөрүлэһэн. Кини абааһы баар диэтэҕинэ суох
диэн, суох диэтэҕинэ баар диэн. Сороҕор оннук принцибэ суох киһи
төттөрүлэһиэн баҕарааччы. Өскөтүн эйигин кыра оҕолуу сэнээтэхтэринэ.
Абааһы суох, — диэбитэ Соломонов, — наука дакаастыыр...
—
Сымыйаргыыр буоллаххына, табаарыс учуонай, — Байбаас
Соломонову быһа түһэр, — бу өтөххө соҕотоҕун хонуоҥ этэ дуо?
Күнүс үгүс трактордаах сылдьан, туохтан куттаныаххыный? Оттон
түүн? Соҕотоҕун? Ким хонуой?
Соломонов саҥарбат. Ким да саҥарбат. Байбаас биһигини
барыбытын эргиччи көрөр.
—
Хайа, ким да хоммот дуо? Сакалааттаһыаҕыҥ.
Байбаас кыайар. Абааһыттан куттанан хоммот гынан баран, суоҕун
хайдах дакаастыаҥый? Эмиэ эн сөпкө этэргэ дылыгын да, сатаан
дакаастаабаккын. Байбаас логикатыгар хайдах эрэ сатаан утарбаппыт.
Тустууга кэдирги ыллаттарбыт курдук.
Байбаас кыайан санаата көннө, бэрэбинэлэргэ ытынна.
—
Чэйиҥ, туруҥ, маладьыастар! Кыра хаалбыт.
—
Орденнаах республика уолаттара! Түһэн биэриэҕиҥ! —
диир
Бүөккэ.
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4
Мин кэннибин көрө иһэбин. Трактор сыарҕата бадараан былаастаах
ирбит хаары хайа суруйар. Киэһэнэн олус ириэрбит. Сыарҕа ааспыт
суолугар бадарааннаах уу халыйан киирэр уонна эккирэтэ сырсар. Мин
дьиэм туһаайыытыгар кэлээт, сыарҕаттан ыстанан кэбиһэбин. Айта миигин
кытта ыстанар да, сатаан ыстаммата. Халты тэбинэн чалбахха охтон
эрдэҕинэ, мин кууһан ылабын. Уҥа илиим ытыһа туох эрэ тыгынас,
эрэһииҥкэ мээчик курдугу, харбыыр уонна, соһуйан титирэстии түһэн
баран, тута халтарыйар. Ванялаах Света биһиги кэннибититтэн ыстаналлар.
Хайа-сахха балачча тэйбит трактортан оҕолор хаһыылара иһиллэр:
—
Сэрэн, охтоойоҕун!
—
Сиртэн тутус!
—
Гуд бай!
Биһиги оҕолорго ким куруускалаах мөһөөччүгүнэн, ким илиитинэн
далбаатыыбыт. Айта, түргэнник быраһаайдаһаат, дьиэлээтэ. Сүүс аннынан
түргэнник элэс гыннаран көрүүгэ килбигийии, кыыһырыы, ол кэннэ эмиэ
да махтал баарга дылыта.
Мин чалбахтары тумнан аргыый хардыылыыбын. Бүгүн олус
ириэрбит, маарыын сарсыарда чалбахтар чаҕылыччы тоҥо сыталлара дии.
Хатаабытын төлөрүппүт буоллаҕа. Айантан дьагдьайбыт этим сүгэһэри
түһэрбит курдук чэпчээбит, чэбдигирбит. Туох эрэ туһалааҕы, эр киһи
ыарахан үлэтин оҥордум диэн санаа дууһабын дуоһутар. Үлэлиир үчүгэй
даҕаны! Ол эрээри үлэ... бүппүтүн кэннэ санаатахха.
Атахпар сыстыбыт бадарааны маһынан кыһыйаат, дьиэбэр
киирэбин. Аҕам хайы-үйэҕэ кэлбит. Ыалдьыт күтүөт Мэхээчэлиин кэпсэтэкэпсэтэ, чэйдии олороллор. Балтым, эрдэ кэлбит аҕай киһи, мин
киирбиппэр хоһуттан тахса ойдо.
—
Ой, хойутаабыккыт даҕаны! Биһиги кэлбиппит уже ыраатта! — дии
көрүстэ.
—
Трактор дуу, массыына дуу, — диибин, таҥаспын уста-устабын.
—
Массыына да буоллун! Трактор итинник бытааннык айанныыр дуо?
—
Бытааннык айаннаан хойутаатахпыт дии.
Ийэм миигин көмүскэһэр.
—
Сылайан кэлбит оҕону киирэрин кытта эмиэ тылын үрдүгэр түһэрдэ.
Хата, саппыкытын тардан биэр.
—
Эйиис, тарда сылдьыаҥ ээ. Подумаешь, киһи барыта үлэлиир. —
Маня хоһугар дьылыс гынна.
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—
Бэйэ, бэйэ, ийээ, бэйэм да устуом, — дии-диибин саппыкыбын устан
тиликтэһэбин.
—
Тукаам, төһө сылайдыҥ?
—
Суох, сылайбатым.
—
Саппыкыҥ алдьаммыт этэ, атаххар уу киирбит дии. Куллукаҥ
оборбут.
—
Суох, киирбэтэ. Тыаҕа хаар ээ, ийээ. Ырычаахтаһан дьэ устабын.
Ийэм саппыкыбын ылан эргим-ургум тутар:
—
Ол иһин даа куллукаҥ ньимис-ньиччэҕэй. Хайдах манан сылдьыбыт
бэйэҕиний? Аны ыалдьарыҥ буолуо, — дии-дии ийэм ыраастыыр, куурда
уурталыыр.
—
Хаста кырынныгыт? — таҥаспын уларыттан, суунан остуолга
кэлбиппэр аҕам ыйытта.
—
Иккитэ.
—
Но, тоҕо аҕыйаҕай!
—
Маарыын Бүөккэ маҕаһыыҥҥа сылдьар сурахтааҕа, — диир Мэхээчэ.
— Хата, киһигит итирбэтэ дуо?
—
Суох. Ампаар киллэрдибит ээ.
—
Ампаар киллэрдигит дуо? — диир аҕам. — Мин мас тастахтара
диэбитим ээ.
Иннибэр ийэм тэриэлкэлээх миини туруорда. Миин үрдүгэр хоргун
араҕас төгүрүк таммахтара кылапачыһаллар, эт минньигэс сыта саба
биэрэр. Мин миин үрдүгэр түһэбин.
Мэхээчэлээх аҕам кэпсэтиилэрин салгыыллар.
—
Дьиэбин хас гынарбыный: 12 да 7 дуу, эбэтэр 11 да 8 дуу? — диир
Мэхээчэ аҕабар.
—
Маһын хайдах былааннаан кэрпиккиний? — аҕам хардары ыйытар.
—
Маҥнай уон биир да аҕыс гынар санаалааҕым. Кэнники дьон уһун
дьиэ ордук диэтилэр ээ. Маһым хайдаҕар да сөп: быспакка тиитинэн
киллэрэбин, — Мэхээчэ сиэбиттэн лабах буолбут, бүк тутуллубут сиринэн
быстара чугаһаабыт кумааҕыны таһааран, сэрэнэн остуолга тэнитэр, аҕам
кумааҕыга оҥоһуллубут дьиэ былаанын болҕойон көрөр.
—
Икки оһохтоох. Хаппытаанайа икки дуу?
—
Икки. Бу куукуна, — Мэхээчэ суон тарбаҕынан быыкаайык квадраты
саба баттыыр.
—
Бу саалата?
—
Ити саала. Манна оҕолор сытыахтара. Биһиги, оҕонньордоох
эмээхсин, субу манна. Икки оһох кыайар ини?
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—
Кыайымына. Кыаллара буоллар, бачча улахан дьиэҕэ уунан
ититиллэр оһох ордук этэ.
—
Матырыйаалын хантан булуом буоллаҕай? — диэтэ Мэхээчэ,
кумааҕытын сэрэнэн хат суулаан сиэбигэр укта- укта. — Матырыйаал бэркэ
сатыыр, онно-манна сылдьар киһиэхэ көстөр.
—
Дьон син булаллар, доҕор. Биристээтэл турба, сииппир, хаптаһын
бөҕөнү булбут, — диир аҕам. — Өссө кураанах устукатуурка диэни кытта
булбут.
—
Биристээтэл аата биристээтэл, — ийэм кэпсэтиигэ орооһор. —
Киниэхэ тэҥнэспэппит буолуо ээ бу дойдуга, арай ол дойдуга хайыыбыт.
—
Ол-бу диэн бу дьахтар, — аҕам сойбут чэйин сыпсырыйар. — Солуута
суоҕу саҥарыма.
—
Тоҕо кини дьиэтин оройуоҥҥа туттар? — Мэхээчэ ийэбэр чааскытын
уунар.
—
Ким билиэй, — диир ийэм, чэйин кута-кута. — Бука, ырааҕы көрбүт
киһи буолуо ээ.
Ааммыт балачча уһуннук аһыллан турбахтаата, онтон аан
чанчыгыттан тутуһан тэмтэрийбитинэн, саппыкытыгар бадарааны
баспытынан Тракторист Миитэрэй киирэн кэллэ. Улахан холуочук.
Дорооболорун, дьиэлээхтэр! Бырастыы гынын киирбиппин.
—
Дорообо, Миитэрэй, — диэтэ аҕам. — Тугу биллиҥ?
Миитэрэй кэлэн остуолтан тайанна, таҥнары өҥөйөн туран:
—
Биирдэ холуочуйбуппун бырастыы гыныҥ. Бу кимий, Мэхээчэ дуу? —
диэтэ.
—
Мэхээчэбин. Хайа, тугу биллиҥ, Миитэрээй?
—
Суох. Ол мин тугу билээхтиэмий? Куһаҕан, арыгыһыт киһи. Эһиги
буоллаххыт дии ону-маны билээччилэр. Соруйан түөргүлээн ыйытаҕыт
дуу?
Мин олоппос аҕалан биэрбиппэр лах гына олоро түстэ.
Бадарааннаах саппыкытын тыылыы тэптэ. Сыыгыныы-сыыгыныы сиэбин
хастан, үлтүрүйбүт хаалаах бөппүрүөскэни таһаарда.
—
Бырастыы гыныҥ, табах тардар син дуо?
—
Син, син, — диир ийэм. — Миитэрэйбит олус да култуурунай буолан
кэлбит. Араас буолан...
—
Баҕар, сөбүлүөххүт суоҕа.
—
Бу хантан иһэҕин, Миитэрэй? — аҕам ыйытар.
—
Чэ, хантан да иһиим, ханна да барыым, ол кимиэхэ да наадата суох.
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Аҕам, уоска бэрдэрбиттии, саҥата суох барда, сөбүлээбэтэ. Чочумча
дьиэҕэ саҥа суох, уу-чуумпу. Миитэрэй сыыгыныы-сыыгыныы тостубут
бөппүрүөскэтин оборон сообурҕатара эрэ иһиллэр.
—
Миитэрээй, били Кыһыл Оҕуспут төһө бэрдий? — Мэхээчэ тракторист
бөппүрүөскэтигэр испиискэ уматан таҕайар.
—
Ааттаах буоллаҕа дии, — диир Миитэрэй, умайарыттан ааспыт
бөппүрүөскэни оборо-оборо.
—
Па, бөппүрүөскэҥ тостон хаалбыт, хаһан да умайыа суох. Мэ, маны
тарт, — Мэхээчэ Миитэрэй айаҕар саҥа бөппүрүөскэ угар уонна уматан
биэрэр. — Миитэрэй, дьиэм маһын киллэрэн биэрбэккин ээ, биир сыарҕа
хаалбыта, хаар ууллара бу кэллэ.
Миитэрэй саҥарбат, сыыгыныы-сыыгыныы, бөппүрүөскэтин оборор.
—
Хайа, Миитэрэй, туох диигин? Көмөлөс. Мин да эйиэхэ дьиэ
туттаргар көмөлөспүттээх курдук сананабын. Аны да көмөлөһүөм турдаҕа.
—
Көҥүллэт. Биристээтэлтэн.
—
Ол киһи көҥүллүө суоҕа, бачча былдьаһык саҕана. Эн биһикки
бэйэбит кэпсэтиэх, эрэйгин төлөнүллүө. Ким билэр, тракторым куһаҕан, —
Миитэрэй сымныы быһыытыйар.
—
Чэ, чэ доҕор, эн киһи ону оҥоро охсон кэбис, — киһитэ
сымнаабытыттан Мэхээчэ эбии кимэр, киһиргэтэр, ньымааттыыр.
—
Кыһаннахха, оҥоруллуо даҕаны.
—
Оннук, оннук. Көлөҕүн, ама, биэс тарбах курдук билэр инигин бачча
тухары.
—
Кинини баҕас билимнэ.
—
Чэ, сарсын киэһэ тахсыах. Сөбүлэһэр буоллаххына, мин тиэйэр дьону
булуом этэ.
—
Чэ, бэйэ, ким билэр, кэнники көрүллүө, — Миитэрэй эмиэ ыарыыр,
быһа-хото сөбүлэспэт.
—
“Кыраны “кыһыл” быһаарыа”, — мин аҕам үгэргиир.
—
“Кыһылы” да туруорар өртөн буолбатах, — Мэхээчэ хабан ылар, —
Миитэрэй сөбүлэһэрэ эрэ буоллар.
—
Чэ, бэйи, ону сарсын кэпсэтиллиэ, — Миитэрэй билигин да иэминдьаамын биэрбэт, Мэхээчэттэн аҕабар эргиллэр. — Бөтүрүүс, эйиэхэ арыгы
иһэ киирдим. Биир үрүүмкэтэ кут эрэ.
—
Арыгы суох. Билигин да сөп буолбут көрүҥнээххин ээ, Миитэрэй, —
аҕам саба саҥарар.
—
Кэччэйдиҥ дуу биир үрүүмкэни? Онон дьадайан барыаҥ буоллаҕа.
—
Ону-маны саҥарба, доҕор, суоҕу суоруом дуо?
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Миитэрэй тохтообот, арыгы көрдөөн лэбэйдиир, эмиэ да кыыһырар,
эмиэ да киһиргиир.
—
Кыһыттаххына, мин биир үрүүмкэни булан испэт бэйэлээх буолуом
дуо? Сэнээҥҥин иһэрпэтиҥ буолуо да, миэхэ баар халыҥ харчы, барҕа
баай, модун күүс. Оҕонньор эрэйдээх, бу да сыкырыйан сырыттар,
харчыны оҥорор. Кыраны “кыһыл” быһаарар.
Аҕам саҥарбата, кыыһырбыттыы иҥиэттэн кэбистэ. Мэхээчэ, саҥата
суох мичээрдии-мичээрдии, чэйин иһэр. Миитэрэй өһүргэммит киһилии
ойон турда, үтүлүгүн, бэргэһэтин ылан аан диэки баран иһэн төҥнөн кэллэ.
—
Иһэрдимэ, биир үрүүмкэттэн дьадайыаҥ буоллаҕына. Мин кимиэхэ
да тиийиим, эн курдук буолуохтара суоҕа, иһэрдиэхтэрэ. Кыһытар
буоллаххына, биристээтэлгэ баран иһиэм. Лэкээ уола быһа чабыланар да
холоон, биристээтэли, бука, кыайбата буолуо ээ.
—
Миитэрэй, эн тугу этэҕин? — Мэхээчэ ыйытар.
—
Ол-бу буолумаҥ! Билэн-көрөн олорон кубулунумаҥ! Хата арыгыта
иһиэҕиҥ. Дьиэбиттэн бытыылка киллэрэбин дуо?
—
Суох, испэппин, — аҕам быһаччы этэр. — Чэ, дьиэҕэр таҕыс,
мээрилээмэ, киһини сынньат.
—
Холдьоҕоҕут дуу? Олус киэбиримэ! Оччоҕо дьэ тахсыбаппын. —
Миитэрэй олорунан кэбистэ.
—
Миитэрээй, Миитэрээй, тахса охсуон үһү. Дьонуҥ күүтэллэр.
Кэтириис билигин аҕай миигиттэн ыйыталаспыта, — диир ийэм.
—
Күүттүн, күүттүн. Үчүгэй аҕай, ханна бардаҕа диэтэҕэй? Киһини сүгүн
ханна да сырытыннарбат буолан, — диэн Миитэрэй, төһө да мөҥүтүннэр,
үтүлүгүн, бэргэһэтин хат кэтэн дьиэтигэр тахсан барда.
—
Тахсан төһө эрэ бу киэһэ кэргэнин сордуур, — диэтэ ийэм. —
Сордоох дууһа! Эчи, харчыта да бэрт ээ. Куруук иһэригэр хантан киниэхэ
харчы көстөр?
—
Дьон босхотун иһэр буоллаҕа эбээт, — диир Мэхээчэ. — Ити Тойон
Боппуоктаахтан иһэр быһыылаах. Мас киллэрдэҕэ.
—
Сарсын киһиҥ саарбах, умнан да кэбистэҕинэ көҥүлэ, — диир аҕам.
— Эрэлэ суох киһи.
—
Чэ, хайыыр. Таҕыстар абырыа этэ. Куһаҕан даҕаны ээ,
көрдөһүннэрэн-ааттаһыннаран түһэннэр. Тракторист сөбүлээтэҕинэ тахсар,
сөбүлээбэтэҕинэ суох. Арыгы иһэрдиэххин наада.
—
Өссө сөбүлүүр киһитигэр тахсыа ээ, төһө да ааттаспытын, арыгы
иһэрпитин иһин.
—
Оннук ээ. Кинилэр бас билэр көлөлөрүн курдук. Оннооҕор Бүөккэ
уол атын буолан эрэр. Амсайар да быһыылаах.
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—
Ол бэлиэргиттэн дуо? — ийэм соһуйар.
—
Оо, онтукан атыннык туттар буолбута ыраатта. Миитэрэйи үтүктэн,
тылын баһа “кыраны “кыһыл” быһаарар, улаханы “оҕонньор” быһаарар”
диэн.
—
Тыый, оттон аҕыйах сыллааҕыта сыалыйа сыгынньах сүүрэ сылдьар
уол этэ дии. Аныгы оҕолор тотон өлөннөр, эҥин-эҥин буолаллар ээ.
—
Дьалбаа уолчаан, — диир аҕам, — хабысхата-хабысхата суох
саҥаран.
—
Кэбис, Бүөккэ үчүгэй ээ, — мин Бүөккэни көмүскэһэбин. — Ити тыла
эрэ.
—
Аны кинини үтүктэ сылдьаайаҕын, олус куодарыһыма, — ийэм
миигин саба саҥарар, — онно-манна сөрүө.
—
Кеша мэнээк сөрөппөт киһи буолуо ээ, — диир Мэхээчэ, остуолтан
тура-тура. — Чэ, бэйи, мин барыым, олорон хааллым. Бөтүрүүс, аныгы
өрөбүлгэ иллэҥ буоллаххына, кытаатан тиийэ сатаарын. Чэ, бакааларын.
Дьонум Бүөккэни тылга тииһэр, туох үчүгэйгэ-куһаҕанна барытыгар
сөрүөн сөптөөх дьалбаа уолунан ааҕаллар уонна оҕону куһаҕаҥҥа
тириэрдиэ диэн киниттэн улаханнык дьаахханаллар. Оттон биһиги, оҕолор,
Бүөккэни сөбүлүүбүт. Кини тракторыгар үлэлиир мэлдьитин көрдөөхнардаах, бэһиэлэй буолар. Биһиги оскуола уолаттара, ол иһин колхоз
ханнык да тракториһынааҕар, суоппарынааҕар кинини кытта
үлэлиирбитин ордоробут: Костяттан толлобут, Андрей куруубайа бэрт,
Ганя бириинчик, оттон кырдьаҕастары этэ да барыллыбат. Арай
Бүөккэлиин тапсабыт. Төһө да сааһынан аҕа буоллар, бэйэ киһитэ, туохха
барытыгар бэлэм.
Мэхээчэ тахсарын кытта аҕам кушеткаҕа тиэрэ түһэн кэбистэ. Маня
тахсан ийэтигэр иһитин сайылыырыгар көмөлөстө.
Мин, Маня хоһугар киирэн, маарыын булбут кумааҕыларбын
остуолга тэнитэбин.
Ардах тэстэн саһарбыт, “приход”, “расход” диэн суруктаах, тэҥэ суох
графалаах тус-туһунан лиистэр. Отчуот куоппуйата буолара дуу? Үөһэттэн
аллара испииһэк:
молотилка 1
дисксеялка 1
от охсор
4
ат кыраабыла
3
веялка
2
сепаратор 1
сыарҕа
20
ат сэбэ
20
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Таайабын — сэрии кэминээҕи колхоз техниката. “Күүһү түмүү”
колхоз, Дьорҕоотоп тэрийбит колхоһа. Билиҥҥигэ тэҥнээтэххэ, эчи сүрүн,
аҕыйаҕын! Соҕотох Бүөккэ да трактора үлэлиирин саҕаны кыайалларын
хоппотум. Манан тугу кыайыах эрэйдээхтэрий? Колхозка — 41
хаһаайыстыба, 115 киһи баар эбит. Улахан эр киһи 17, дьахтара 39. Ынах
сүөһү 135, сылгы 65, сибиинньэ 2.
Мин иннибэр олус дьадаҥы кыра колхоз көстө түспүтэ. Урукку сэрии
сылларынааҕы олох биир муннуга сэгэйбитэ, мин өссө тугу эмэни
билиэхпин баҕарбытым.
Дьэ, бу барыта чуолкай. Аны тэтэрээти ылабын.
Муора очуоһугар нээлбилээх сонун кэтэн турар Пушкиннаах тастаах
тэтэрээт лиистэрин тиэтэйбиттии арыйталыыбын. Аан маҥнай чуолкайдык
адаарыччы суруллубут, аннынан кичэйэн хос-хос тардыллыбыт
“иһиттибит”, “уурдубут” диэн тылларга хараҕым иҥнэр. Бу 1943 сыллаахха
тохсунньу 10 күнүгэр буолбут колхоз уопсай мунньаҕын боротокуола эбит.
Мунньаҕы суруйбут киһи олус тиэтэйбит этэ, буочарын киһи сатаан аахпат
гына субуйа тардыбыт. Онуоха эбии ардах суурайбыт. Били “Капитан Грант
оҕолоругар” баардыы одоҥ-додоҥ тыллары ааҕы- талыыбын, олортон
сибээстээх этиилэр тахсыбаттар. Өсөһөн, хараҕым силимнэһиэр диэри
олорон, мунньахха ревкомиссия түмүгүн дьүүллэһии буолбутун, онно
улахан мөккүөр турбутун өйдөөбүтүм. Арай миэхэ биир чуолкай этэ — бу
мин иннибэр олус интэриэһинэй докумуон сытара. Мандаараптыын
хайдах эмэ гынан ааҕаа инибит диэн эрэнэрим. Саша таайыгас.
5
Сарсыарда мин хойутаан турааччыбын. Уһуктан биэрбэккэ, ол эрэйэ.
Бу сарсыарда уум астыбакка, күөгэҥнэс ороммор олус минньигэстик
тимирэ-тимирэ күөрэйэбин. Ийэм ааттыырдыы: “Тукаам, Киэсээ, тур,
уруоккар хойутаары гынныҥ”, — диэн аргыый ыҥырар куолаһа бэрт
ыраахтан иһиллэ-иһиллэ сүтэр. Ситэ уһукта илик төбөбүн хантан кэлэрэ
биллибэт биир матыып ааһан- арахсан биэрбэккэ дьөлө үүттүүр:
Сааскы күммүт
Килбик-килбик
Кыыһын кытта көрүстүм...
Тыыллаҥныыбын. Сытар эргэ кушеткам хаачыгырыы түһэр.
Быччыҥнарым
дьырылыыллар,
сүһүөхтэрим
кычыгыланаллар.
Тымырдарым устун итии хаан кутуллара, уһуктуу музыката буолан,
сынньаммыт, уоскуйбут этим- сииним устун тарҕанар. Бу үчүгэйин!
Көрүүй үөһэ
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Күөх да халлаан...
Онтон эмискэ харахпын көрөн кэлэбин. Сытар түннүкпүнэн көстөр
сааскы халлааҥҥа кыырпах да былыт суох, күн чаҕылыччы көрбүт. Маҥан
хаартан тэйбит сырдык түннүгүнэн дьиэ иһигэр кутуллар, мин сытар,
аһыыр, түмсэр уопсай хоспут муннуктарын, оронун аннылары барытын
күлүмүрдэтэ сырдаппыт. Кулгаахпыттан арахсан биэрбэт ырыа Маня
хоһуттан иһиллэр:
Манан хопто
Былыттарбыт
Аргыый аҕай усталлар.
Тугу эрэ үчүгэйи, үөрүүнү күүттэрэр саҥа күн эмиэ үүммүт. Ойон
турабын.
—
Чэ, тукаам, суун, сэргэхсий. Аһыы оҕус, уруоккун куоттараары
гынныҥ.
Ийэм дьиэтин харбыы сылдьара. Аҕам хайы-үйэҕэ туран, аһаан,
үлэтигэр барбыт этэ. Мин турбуппар ийэм миэхэ илии-атах буолла. Кини
куруутун илии-атах буолар. Эн этиэн иннинэ бэлэмнээбитэ, аҕалбыта,
сууйбута-соппута эрэ баар. Билигин мин ырбаахыбын, бүрүүкэбин,
саппыкыларбын ыраастаан, сотон аттыбар уурталаабыт этэ. Ити курдук
гынара куһаҕан, учууталлар этэллэринии, бэлэмҥэ үөрэтэр. Мин ийэбэр
хаста эппитим буолла ол туһунан, син биир ийэм оҥорбутун оҥорор.
Баҕар, бэйэм да олус булгуччулаахтык эппэппиттэн эбитэ буолуо. Бэлэм
эмиэ да үчүгэйгэ дылы, холобур, субу билигин оскуолаҕа хойутаары
ыксаабыт кэмҥэр.
Мин ороммун хомуна турдахпына Маня хоһуттан тахсан,
суумкатынан сыгынньах сискэ биэрээт, тутуом икки ардыгар таһырдьа
ыстанна. Оскуолаҕа барда. Мин тиэтэйэбин, куоттараары гынным. Зарядка
оҥоруох санаалаах киэһэ аайы утуйабын да, зарядкалыыр бириэмэ
куруутун да ордубат, волям суох быһыылаах. Суунаат, чэйдиибин.
Оҕолору биир күн иһигэр салгын биллэр гына харааччы сиэбит.
Оннооҕор бэргэһэлэрин суоллара сүүстэригэр кэрэлэнэн хаалбыт. Хайдах
эрэ атын, буспукка-хаппыкка дылы буолбуттар.
Баҕар, ол иһин хара киһини буһуу хааннаах, маҥан киһини сиикэй
маҥан дииллэрэ буолуо.
Кыргыттартан хайаларыттан да Айтаны салгын ордук сиир эбит. Күн
уота саҥа саһаччы сиэбит нарын иэдэһигэр кыыспыт имэ кинини ордук
киэргэппит. Маахыс олус хараарбыт, бөдөҥ, кэтит сирэйэ өссө эрдээх
көрүҥнэммит, Степа кыра сирэйэ өссө кыччаабыт. Морда саһарбыт, Толя
эмиэ. Маҥан дьон салгын сиэтэҕинэ, саҥа буһан эрэр үрүҥ бурдук
алаадьытыгар маарынныы саһараллар. Лана эбии синньээбит. Оҕолор
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саҥалара улааппыт, күлсүүлэрэ элбээбит. Уопсайынан, кылаас киэҥ-куоҥ
тыа кыр сибиэһэй салгынын бэйэтин кытта илдьэ киирбиттии сэргэхсийбит,
чэбдигирбит.
Уруок иннинэ түннүк таһыгар мустабыт уонна түннүк нөҥүө
таһырдьаны көрөбүт. Бэҕэһээҥини сайыспыттыы. Саас аайы хаар аан
бастаан оскуола соҕуруу өттүттэн ууллар, сир оскуола соҕуруу истиэнэтин
кэрийэ хараарар. Маҥнай онно маҥнайгы көтөр кынаттаахтары —
сахсырҕалары оскуола күн уотуттан сылыйбыт истиэнэтиттэн
чыпчархайынан бултаһар маҥнайгы кылаастар сыгынньах төбөлөрө
лэҥкэрэҥнэһэллэрэ. Онтон харалдьык арыый кэҥээтэҕинэ, остуол ньуурун
саҕа буоллаҕына, “кылаас” оонньооччу кыра кыргыттар, өссө кэҥээтэҕинэ
“сир былдьаһааччы”, “истиэҥкэлэһээччи” уолаттар кэлээччилэр. Күнтэн
күн аайы переменаларга иэс баайсан сырсар, мээчиктиир, оонньуур
сүүһүнэн оҕо тэпсэн, хаар чугуйдар- чугуйан, хара сир кэҥээтэр кэҥээн,
дэриэбинэҕэ барытыгар тарҕанарга дылы.
Хас сыл аайы баччаларга оскуола түннүктэрин аһар этибит.
Түннүгүнэн таһырдьа тахсарга быһата уонна солуна үчүгэйэ бэрт. Ону
баара, быйыл саҥа директор түннүгү алдьатыахтара диэн астарбат, боппут.
Ол иһин түннүк курдат таһырдьаны көрөн эрэ турабыт. Билигин, сарсыарда
тымныы буолан, оскуола көрүдүөрүнээҕэр быдан киэҥник хараарбыт
сиргэ “истиэҥкэлээччи” икки уолтан ураты ким да суох. Биирдэстэрэ —
Руслан атаһа карбюратордаах Буобучча.
—
һы, сүрдээх киһи дии! — диэтэ Улахан Света, Буобучча сиэбигэр
уктан туран тииһин быыһынан чыырк гына силлээбитин көрөн баран.
Света кыра оҕолору олус таптааччы уонна кинилэри кытта
бодьуустаһааччы. Мин Светаны баһаатайдатыам этэ.
—
Көр, көр, — дэһистилэр оҕолор, — дьоммут балыйсан мордьоһон
турдулар.
Уолаттар бөтүүктэр курдук тула эргийдилэр. Илиилэрин сиэптэригэр
укта сылдьаллар уонна санныларынан үтүрүйсэллэр. Түннүк нөҥүө туох
дэһэллэрэ иһиллибэт, уостара эрэ хамсыыра көстөр. “Тэ дэ! Тэ дэ!” (Тугуй,
доҕор! Тугуй, доҕор!) дэһэр буолуохтаахтар.
Иккиэн саастыы
Өрдөөҕүттэн атастыы
Бэрт эйэлээх бэдиктэр
Бэрт кыраттан ииристилэр. —
Саша хоһоон ааҕар.
—
Охсуһуу — сүүйсүүлээх оонньуу сокуона, — Толя холкутук
бөлөһүөктүүр.
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—
Дьээрэ, хата, бу көр! Бу дьон молоорутуһаары гыннылар. —
Мордосов үөрдэ уонна түннүк нөҥүө киксэрдэ:
—
Тиис-таас! Тиис-таас!
Руслан саҥата суох аанынан уолаттарга тэбиннэ.
Улахан Света түннүгү тоҥсуйда, уолаттар иккиэн эргиллэн биһигини
көрдүлэр. Бүтүн кылаас көрөн турарыттан кыбыстан тохтоотулар, бастарын
тарбанаат, сырсан мүлүкүччүһэн хааллылар. Кылааска Верка Бип-Бип
курдук сирэйэ көһүннэ.
—
Веркабыт эмиэ кэпсээн бөҕөнү кэһэн, сонун бөҕөнү соһон кэлбит, —
диэн күлэр Саша. — Истиҥ, оҕолор! Оҕолор!
Верка, кырдьык, сонуннаах эбит.
—
Оҕолоор, хаһыакка ыстатыйа тахсыбыт, биһиги врачпыт суруйбут,
онно биһиги бөһүөлэкпитин кириитикэлээбит, — Верка биир тыынынан
кутар.
—
Тоҕо кириитикэлээбитий? — түргэн саҥа Степа ыйыта охсор.
—
Кирдээх үһү, оройуон үрдүнэн биһиэниттэн ордук кирдээх-хахтаах
бөһүөлэк ханна да суох үһү.
—
Биһиэнин саҕа кирдээх, ама, суох буоллаҕай, — диир Кыра Света. —
Оройуон да киинэ холоон!
—
Кирдээх, кирдээх! — Оля Попова быһа түһэр. — Ону тоҕо
көмүскэстэххиний?
—
Өссө хотон ууну буортулуур гына тутуллан эрэр, хотоннору барытын
бөһүөлэк таһыгар таһаарыахха диэн суруйбут.
—
Урукку хотону эмиэ дуо? — оҕолор ыйыталлар.
—
Эмиэ. Бөһүөлэги ыраастыахха, чэбдигирдиэххэ, туттунан олорууну
тупсарыныахха диэбит.
—
Сүрдээх дьахтар эбит дии! — диэн бэркиһиир Морда.
Кыргыттар Ленька тылыттан өһүргэнэллэр.
—
Суруйуо суоҕа дуо? — диир Лана сөбүлээбэтэхтии.
—
Онно дьахтара, эр киһитэ туох суолталааҕый?
Онтон кэпсэтии арахсар. Кыргыттар туһунан кэпсэтэн барбыттара.
Кэпсэтиилэрэ хотонтон директор кэргэнигэр Антонина Николаевнаҕа
тиийбитэ.
—
Директор кэргэнигэр кыыһырбыт үһү, — сипсийэр Верка. —
Ыстатыйаны суруйбутун сөбүлээбэт.
—
Но, тоҕо сөбүлээбэт? — кыргыттар сэргэҥнэһэллэр.
— Дьон иирсээнигэр ытаһа буолаҕын диэбит...
Кыргыттар күлсэ-күлсэ сибигинэһэн бараллар. Кинилэр кистээн
сибигинэһэллэрин-хобугунаһалларын олус сөбүлүүллэр.
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Уолаттар хаһан да сибигинэспэттэр. Кинилэр хотон туһунан иһиллэр
гына улаханнык кэпсэтэллэр.
—
Саҥа хотон туохха нааданый? — диир Аргы Миша. — Урукку баар
дии.
Кини бэҕэһээ, Толялыын кыргыттары кытта хааланнар, Байбаас
кэпсээнин истибэтэҕэ. Мин ону этэбин.
—
Бэҕэһээ Байбаас биһиэхэ кэпсээбитин истибитиҥ буоллар, инньэ
диэн суоҕа этэ.
—
Хотон наада. Өссө үгүс уонна улахан хотоннор тутуллуохтара, —
диир Степа. — Байбаас инньэ диэбитэ дии.
—
Биһигини кытта барсыбытыҥ буоллар! — Саша чыпчырынар. — Дьэ
интэриэһинэйи истиэҥ этэ!
—
Тоҕо эмиэ мотоцикллаах барбыккыный даа, — Соломонов
аһыммыта буолар.
—
Диэ даа! — бэл, Маахыс саҥа таһаарар.
Биһиги күлсэбит.
—
Улаханы да билбит дьон! — Аргы паартатыгар барар. — Хотон
туһунан...
Звонок кэпсээммитин быһар.
6
Алгебра контрольнайа.
Миигиттэн математик тахсыбата эрэбил. Математическай талааным
суох. Ону билинэбин да, ахсааны суоттуурбун сөбүлүүбүн: күүскүн холонон
көрөҕүн — мин маны кыайыам дуо? Ол киһини долгутар.
Анна Ивановна дуоскаҕа ахсааны суруйбутугар мин маҥнай “дьэ
бүттүм” дии санаабытым. Өйдүү сатыыбын, өйбөр туох да киирбэт. Бу
искэр саба сүүрбүт уолуйууну кыайдаххына сатанарын, бу сымыйа куттал
буоларын үгүс контрольнайдар опыттарыттан мин чуолкайдык билэбин.
Өскөтүн паникалааҥҥын тула эргим-ургум көрдөххүнэ, тастан көмө
күүттэххинэ, бүттэҕим диэн кэбис. Оччоҕо ахсаан туһунан буолбакка,
хайдах атын оҕолортон шпаргалка ылар туһунан толкуйдуугун.
Мин күүстээх санаабын киллэринэммин иһинээҕи уолуйуубун саба
баттыыбын, тула олорор оҕолору умнарга кыһанабын. Сылы быһа
үөрэппитиҥ ханна барыай, төбөн иһигэр сырыттаҕа дии. Холобур, учуутал
ханнык эрэ быраабыланы эбэтэр формуланы эттин, букатын саҥа курдук
истибэккин эбээт, син хаһан эрэ истэн аһарбыккын өйдүү түһэҕин. Эбэтэр
уһун киэһэни быһа суоттаан сордоммут ахсааҥҥын учуутал уруокка
таһааран биэрдэҕинэ, киһи кэлэйиэх курдук, судургу буолар. Ол аата
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ахсаанын суоттааһына өйгөр ханна эрэ саһан сырыттаҕа, кинини өй ханнык
эрэ муннугуттан көрдөөн булуохха эрэ наада. Оҕолор бары да инньэ гынар
буолуохтаахтар. Бэйэ күүһүгэр эрэнэр эрэ быраап.
Биллибэт ахсааны мин биллибэт тустааччыны кытта көрсүһэргэ
маарынната саныыбын. Сорох тустууктар суон, күүстээх, сорохтор —
сытыы, сылбырҕа буолаллар. Ахсааннар эмиэ сорохторо ыарахан, уһун,
сорохторо суоттаныахха дылы буолан баран, бэрт кыраттан кыайтарбакка
хатыйса сытааччылар. Мин эмиэ тустуу курдук маҥнай чинчийэн, тула
хааман, кэбирэх, киһи киирэр сирин булаары, тардыалыыр, анньыалыыр
тэҥэ дьиэк көрдөөн, ахсааны араастаан эргитэн-урбатан бигээн көрөбүн.
Хайа өттүнэн киирдэххэ сатаныыһыгыный? Ону “стратегия решения
задачи” диир Афанасий Лукич.
Санаам күүһүнэн ахсаан тула өйбүн барытын түмэбин. Эмискэ
ахсааны хайдах суоттуур өйбөр ырылыс гынар. Бадаҕа, бу контрольнайга
хантан саҕаланан суоттанарын ким-хайа иннинэ мин буллум быһыылаах.
Ахсааны, хайа өттүттэн киирэргин биллэргин эрэ, барыны умнан туран
суоттаан киирэн бараҕын. Кини бэйэтэ тардар. Олус интэриэһинэй
кэпсээни ааҕар курдук таттараҕын, ким да мэһэйдииригэр кыһаммаккын.
Дьэ, муода, киһи күүппэтэҕэ. Ханнык эмэ остуоруйа да, мүччүргэннээх
сырыылардаах кэпсээн да буолбатах ээ! Хобдох, көннөрү сыыппаралар!
Бу контрольнайы мин аан маҥнай бүтэрдим. Соломонов да иннинэ.
Мин, ахсааммын таһааран һуу диэбит киһи, саҥа уһуктубуттуу
тыыллаҥныыбын, тула көрүнэбин. Кылаас иһэ им-дьим. Айта умса түһэн
өрөһүспүттүү тугу эрэ түргэн-түргэнник суруйар, арааһа, сөптөөх суолу
тобулбут быһыылаах. Кыра Света кыйаханар, сотору- сотору суоттаабыт
кумааҕытын кум-хам тутан хачыгыратар, паартатын анныгар симмэхтиир.
Морда уорбалаахтык сургулдьуйар. Соломонов сүүһэ мыччыстыбыт, Толя
санаарҕаабыт, унаарыйбыт көрүҥнээх.
Мин “дьукааҕым” Аргы Миша устарын олус сөбүлүүр, билигин эмиэ
мин иннибэр соруйан көстөр гына уурбут үлэбин устан кыҥастаһар. Кини
вариана буолбатах ээ, хата, онтон Аргы иҥнибэт. Оннооҕор математика
курдук чуолкай предмеккэ түһэрсиэн баҕарар. Ол, биллэн турар, хантан
табыллыай? Переменаҕа ардыгар маннык кэпсэтии буолан ылар:
—
Аргы, тэҥнэбилиҥ хайаата?
—
Тахсыбат.
—
Логарифмнары тэҥниигин, чыыһылаларын эмиэ, — сүбэлээн
барабын, — онтон судургутутаҕын...
—
Суох, судургутуппаппын, аны хайдах да оҥорбоппун. Сыыһа
бэчээттээбиттэр быһыылаах.
—
Ама?
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—
Табата эбитэ буоллар, эппиэтигэр сөп түбэһиэ этэ буоллаҕа дии.
Ханнык эрэ үһү аҕыс эбэтэр плюһу минус гыммыттар. Тугун таах төбөнү
үнтү сынньан, математик буолар биллибэт.
Уонна... математика бары сокуонун куруубайдык кэһэн, кылаас
эркиннэриттэн көрөн олорор былыргыттан билиннэ диэри бары
математиктар харахтарын ортотугар кыаллыбатах холобуругар тэҥнэһии
бэлиэтин туруоран баран эппиэтин суруйан кэбиһэр. Ол кэнниттэн
Мишаны кытта ааҕыс.
Билигин бу кылаас мунньаҕар ылыммыт уураахпытын кэһэ олорор.
Лана көрөрө буоллар! Кини ылыннарбыта, кини этиитэ. Дьолго, Лана
көрүөх кыаҕа суох, ахсааныттан орпот. Мин эмиэ түбэһиэм эбитэ буолуо
да, мин санаабар, уоран көрөр киһи бэйэтэ көрүө суохтаах. Уонна бу
эппиэттээх
түмүктүүр
контрольнайга
табаарыскын
хайдах
быраҕыаххыный? Эй, Гассан, эмиэ бэйэҥ суобаскын кытта торгуйдаһан
эрэҕин дуу?
Тиһэх контрольнай үлэ — эппиэттээх дьыала. Сынньанан баран,
хаттаан кичэйэн бэрэбиэркэлиибин, үлэбин учууталга туттарабын,
кылаастан тахсабын. Анна Ивановна син биир ханнык эрэ итэҕэһи булуо.
Түөрдүнэн эрэ ыытара дуу? Биһигиттэн эрэбил “биэс” — утумнаахтык
дьарыктанар Толя, айылҕаттан ахсааҥҥа дьоҕурдаах Соломонов уонна
Лана. Оттон Мандаарапка атын предметтэргэ “биэһинэн” бардаҕына,
уопсай хартыынаны буортулаамаары, баҕар “биэһи” туруоруо. Дьиҥэр,
Мандаарап “биэс” буолбатах. Кини характера мэһэйдиир. Табылыннаҕына
чахчы чаҕылхайдык таһаарыан, суоттааһын атын да варианын булуон сөп,
ол эрээри кини көтүмэх.
Кылаастан маҥнай Толялаах Соломон тахсыбыттара. Толя илиитин
сиэбигэр уктубут, холку. Соломонов мичээрдиир, сүүһүн мыччыгастара
көммүттэр.
—
Таһаардыгыт?
—
Таһааран.
Иккиһинэн Саша төлө көтөн тахсыбыта. Тириппит-хоруппут, үөрэн
чаҕылыспыт харахтарыттан ахсаанын суоттаабыта тута биллэрэ.
—
Оҕолор, төһө таҕыста? — онтон уолаттардыын ырытан иһэн: — һуй
сиэ! Мин ону көтүппүппүн! Абам эбит, Анна Ивановна итэҕэскэ киллэриэ
буоллаҕа! — диэмэхтээтэ, кылааска төннөн киирэрдии туттумахтаата.
Оҕолор утуу-субуу тахсан истилэр. Кинилэр бары да тустуу
көбүөрүттэн турбуттуу итийбиттэр-кутуйбуттар. Тахсаат, ахсааннарын
суоттаабыттарын ыйыталаһаллар, хайдах ыксаабыттарын кэпсииллэр.
—
Оо, дьэ сыыстым быһыылаах, — Улахан Света куолутунан
кэриэлийэр.
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—

Ама, доҕор, бу сырыыга “үскэ” сыттамый! — диир Морда.
Айта туохтан эрэ төлө көппүттүү үөрбүт, имэ кэйбит.
—
Олус итииргээтим, душно!
—
Хайа, хайастыҥ? — диибин мин, Айта имэ кэйбит, үөрбүт сирэйин
таптаан одуулуу-одуулуубун.
—
Суоттаатым, — кини мин көрөрбүн сөбүлүүрдүү туттар. — Эн маҥнай
суоттаатыҥ?
—
Хайдах эрэ бүгүн өйүм тобулунна.
—
Бүгүҥҥү контрольнай чэпчэки эбит, тик, тик, — Толя Айтаҕа
чугаһыыр, дьиибэлээри тарбахтарын кыйманнатар.
—
О, буолумна, — Айта сөбүлэспэт уонна сэрэххэ Толяттан тэйэр. —
Арай эһиэхэ чэпчэки ини.
—
Лана тоҕо өр буолла? — диир Саша.
—
Тахсаары хомунан эрэрэ, так что долгуйума, — Айта күлэр.
—
Оттон ыйыттаҕым дии, — куруутун эйэҕэс Саша эмискэ кыыһыра
сыһар. Кылаастан Лана тахсыбыта, кини холку, итииргээбэтэх да курдуга.
—
Дьыала хайдаҕый? Тоҕо өр буоллуҥ? — оҕолор үмүрү түһэллэр.
—
Суоттаатым, үрүҥэр таһаара олордум, — диир кини.— Ваня мөлтөх
быһыылаах.
Халдеев биһиги кылаастан саамай кутталлаахпыт. Кэнники кэмҥэ
уруогун букатын да ааҕар кыаҕа суох — аҕата кур итирик. Экзамеҥҥа
киирэрэ-киирбэтэ бу үлэттэн тутулуктаах. Киниэхэ хайа кыалларынан
көмөнү оҥоруохха наада этэ. Аҕатын арыгыһыта кини буруйа буолбатах.
Аргы Миша уоран көрдө, туох да саҥата-иҥэтэ суох “үһү” ыллаҕа ити.
Дьиҥин эттэххэ, Миша курдук буолуо дуо, Ваня ордук. Хайа физиканы
билэрэ, техникаҕа сыһыана. Радио оҥорорго араастаан иэҕэн, толкуйдаан
ыпсарарын көрүөҥ этэ. Уонна алгебраҕа “иккини” ылан, үөрэҕин
бүтэримиэ турдаҕа. Сороҕор Лана олус принциптэһэр, онтуката төттөрү
эргийэн, куолутугар эрэ тахсан хаалар. Ис дьиҥэр сыыһа буолар. Маарыын
Ваня миигин кытта олороору гыммытын Аргы былдьаабыта. Онуоха буруйдаммыттыы мичээрдээн баран иллэҥ миэстэҕэ Лананы кытта олорбута.
Булан дьэ түбэспитэ.
—
Тимирээри дагдаҥныы сылдьар киһини тоҕо өрө таппакка
хааллардыҥ? — диэтэ Толя Ланаҕа, Степаттан тайанан туран. — Чик, чигичик, ол табаарыстыы быһыы буолбатах, табаарыс комса.
Кыргыттартан барыларыттан Толя Ланаҕа эрэ боччумнаахтык
сыһыаннаһар, хаһан да дьиибэлии соруммат этэ. Лана да Толя кыргыттарга
илиитинэн киирэриттэн үөрэр көрүҥэ суоҕа. Толя төһө эмэ оонньуу-күлүү
курдук эппитин иһин, кини этиитэ мэнээк буолбатаҕа, кинилэр
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мөккүөрдэрин салгыыта этэ. Ланалаах Толя иирсибэттэр да, санаалара үгүс
боппуруоска атын. Баҕар, санаалара уруккуттан тус-туһунан эбитэ буолуо.
Билигин Лана тугу да саҥарбакка, кэлэйбитин кистээбэккэ, өссө тугу
саҥараҕын, саҥаран ис диирдии, Толяны одуулаан турда. Бу иннибитигэр
турар чоноччу туттубут хатыҥыр кыыстан биллибэт күүс таргыыра,
бэйэтигэр тардара. Биһиги бары бу саҥата суох дуэль тугунан бүтүөн
кэтэһэн турбуппут. Толя салгыы тугу да эппэтэҕэ.
Ааҥна Халдеев көстүбүтэ. Кини көбүөртэн турбут киһилии илистибит,
тириппит этэ, буруйу оҥорбут курдук симиктик мичээрдиир.
Биһиги эмиэ кинини төгүрүйэбит.
—
Хайа, хайастыҥ?
—
Дьэ, билбэтим ээ, — диэн кини үөрүйэхтик эппиэттээбитэ.
Сотору биһиги үлэбитин толору симпит суумкатын туппутунан Анна
Ивановна бэйэтэ тахсыбыта.
—
Кеша, Ваняны кытта ситэ үлэлээбэтэххин, — диэбитэ кини миэхэ. —
Мин эйигиттэн күүппэтэҕим.
—
Ахсаан бөҕөнү суоттаабыппыт. Ваня контрольнай кэллэр эрэ ыксаан
бэйэтэ ыһыктынан кэбиһэр дии, онно мин буруйум суох.
—
Ситэ суоттаабатах буолаҥҥыт билбэт.
—
Анна Ивановна, Ваняҕа “үстэ” туруор ээ, — Кыра Света көрдөһөр.
—
Кини балаһыанньатын бэйэҥ билэҕин, — Улахан Света эбэн биэрэр.
—
Биһиги бары кинини экзамеҥҥа бэлэмниэхпит!
—
Честное комсомольское!
Анна
Ивановна
биһиэхэ
кыһаммакка,
Лананы,
Толяны
көрбөхтөөбүтэ, арыый боччумнаахтар эһиги туох диигит диэххэ айылаах.
Лана саҥарбатаҕа.
—
Дьиҥэр, Ваня билэр да ыксаан хаалар, — диибин мин. —
Дьиэбитигэр итинник тииптээх ахсааны суоттаабыппыт ээ.
Анна Ивановна улахан суолталааҕы быһаарардыы толкуйдуу түспүтэ.
Кини Ваняҕа “үһү” туруоруон баҕарар быһыылааҕа, Лананы өссө биирдэ
көрбүтэ, Лана таба диэбитин туох да иһин уларытыа суох чоруун
көрүҥнээҕэ. Анна Ивановна киниттэн тардынарга дылы этэ.
—
Суох, “үһү” туруорбаппын. Ваня биир да задачаны таба суоттаабатах,
— диэбитэ кини.
Биһиги бары саҥата суох барбыппыт, сирэй-сирэйбитин көрсүбүппүт.
Балачча саҥата суох турбуппут кэннэ Анна Ивановна:
—
Бу өрөбүлгэ хотон үлэһиттэрин солбуйаҕыт, — диэбитэ. Соруур
саамай сөбө суох кэмҥэ этиллибитэ, кы- лаас сөбүлээбэтин биллэрэн
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күйгүөрэ түспүтэ. Ваня, баҕар, баскыһыанньыкка тахсыбакка ахсаан
суоттаабыта буоллар, куһаҕаны ылыа суоҕа этэ.
—
Тоҕо биһиги куруук солбуйуохтаахпытый? — диэн утарытынан
сылдьааччы Морда биһиги, уолаттар, сөбүлээбэтэхпитин тута биллэрэр.
—
Бэлэмнэммэккэ эмиэ куһаҕаны ылыахпыт!
—
Ваня курдук!
—
Тахсыбаппыт!
Уолаттар Халдеев Ваня куһаҕан сыананы ылбытыттан хомойон
бурулҕалаһаары гыммыттарын кыргыттар куруутун дьиссипилиинэҕэ
тардыһаллара кыайда, биһигини саба саҥардылар.
—
Ыанньыксыттар сынньаныахтарын наада дии.
—
Онто да суох үлэһиттэр биир да күн өрөөбөттөр.
—
Үлэһит илии тиийбэт, — Анна Ивановна быһаарар.
—
Эһиги эһиил фермаҕа таҕыстаххытына, онтон салгыы оҕолор
фермаҕа тахсан истэхтэринэ, сотору үлэһит илии дэлэйиэ.
Айта куттанар.
—
Тыый, оттон мин хаһан да хотоҥҥо сылдьыбатаҕым, ынах
ыабатаҕым, — диир кини. — Ынахтан олус куттанабын.
—
Айта, сэрэнээр, биир олус “ытырыык” ынах баар, — кырдьыкхордьук Степа Айтаны куттуур. Кыыс Степаны итэҕэйбэттик көрөр.
—
Бу дойду ынахтара, кырдьык, сиргэмсэхтэр, саҥа киһини
кэйиэхтэрин да, тэбиэхтэрин да сөп, — Саша Степаны бигэргэтэр. — Степа
сымыйалыыр, ама, ытырдахтарай? Адьас абааһы көрөр киһилэрин
“ытырааччылар”. Айтаны тоҕо көрдө-көрөөт абааһы көрүөхтэрэй?
Оҕолор күлсэллэр.
—
Таак-сибиэ, мин барыам суоҕа, — Аргы миэхэ сибигинэйэр. — Хата
сарсын кэрийэ барыах, кус кэлбит дииллэр.
—
Кэбис, мөҥүллүөхпүт.
—
Оттон тахсыбатахха? — Морда Анна Ивановнаттан ыйытар. — Туох
буолуой?
—
Эн, Мордосов, төттөрү этэргин олус да сөбүлүүгүн, — диир Анна
Ивановна. — Бүтүн кылаастан хайдах соҕотоҕун тахсыбакка
хаалыаххыный? Оннооҕор эһиил фермаҕа үлэлии тахсыаххыт дии. Оччоҕо
эһигини солбуйбатахтарына туох диэххитий? Үчүгэй буолуо дуо?
Төһө да төттөрүлэстэр, хата, Леньканы кылаастан хаалларбаккын,
оттон Аргылов хаалыа. Кини үгүс мөккүөрэ суох кустуу барыа. Толя Анна
Ивановнаҕа чугаһыыр.
—
Анна Ивановна, мин сарсын тахсымыым, — диир кини.
—
Тоҕо?
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—
Физикаҕа зачеттаахпын. Афанасий Лукич понедельникка тутуох
буолбута. Олус ыарахан ахсааны биэрбитин кыайан таһаара иликпин.
Толя вузка бэлэмнэнэр, Афанасий Лукичтан аналлаах ахсаан ылан
суоттуур.
—
Ахсаан кимиэхэ барытыгар баар, — диир Лана тымныытык. — Бары
тахсыахтаахпыт.
Кылаас эмиэ бу икки дьон аахсыытын көрөн турарын өйдөөтө. Анна
Ивановна эмиэ интэриэһиргээбитэ.
Лана тас көрүҥэ дьарамай, кыра, Толя — уһун, улахан. Ол эрээри
Лана кыра, хатырбыт уостаах хатыҥыр кыыс Толяны үөһэттэн аллара
көрөргө дылы этэ. Кылаас салайааччыта Толя диэки эбитэ дуу, Лана диэки
дуу? Кини Ланаттан ыйыппыта:
—
Оттон эн, Лана? Үчүгэйгин дуо?
—
Мин тахсабын, — диэбитэ Лана быһаччы.
Анна
Ивановна
Лананы
чинчилиирдии
көрөр.
Онтон
астымматахтыы:
—
Өскөтүн бэйэҕин куһаҕаннык чувствуйдуур буоллаххына, бу сырыыга
тохтоо даҕаны. Балыыһаҕа баран көрдөрүөххэ наада.
—
Мин ыалдьыбаппын.
—
Оттон эн, Толя, завучтан көҥүллэт.
Анна Ивановна бэйэтэ быһаарыан туттунна, дьоҥҥо халбарыйда.
—
Анна Ивановна, хотону көһөрүөхтэрэ дуо? — биһиги бары
көрүдүөрүнэн тахсар аан диэки хаамсан истэхпитинэ Мандаарап ыйытар.
—
Ким билэр, — Анна Ивановна аахайбаттык хардарар.
—
Көһөрүөххэ да бүтэр, — Саша санаатын быһаччы этэр. — Тугу баран...
—
Көһөрүү ороскуотун ким төлүүр? — Кыра Света киниттэн ыйытта. —
Эн дуо?
—
Тоҕо мин?
—
Хата, эн төлөөбөккүн? — Кыра Света элэктиирдии Сашаны өрө көрөн
таһаарар. — Ороскуота кыра: уопсайа 36 тыһыынчалаах тутууттан үстэн
биирэ тутуллубут — 12 эрэ тыһыынча үһү.
Бухгалтер кыыһа бухгалтердыы сыыппаранан саҥарар.
—
Сыыспыт дьонтон төлөтүөххэ, — Соломонов кыттыһар.
Света киниэхэ эргичис гынар.
—
Кимнээхтэртэн?
—
Ону мин билэбин дуо? Ким эрэ сыыста ини?
—
Арай сыыспатах буоллуннар?
—
Хайдах? — мин соһуйабын.
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—
Арай хотону көһөрбөтөххө? Арай көһөрүөххэ диэн этии сыыһа
буоллун?
Кыра Света куолуһут, аҕатын баппыт дииллэр. Кырдьык, арай оннук
буоллаҕына, ханнык да ороскуот тахсыбат, ким да төлөөбөт.
—
Эс, көһөрөр наада, — диир быһаччы Лана.
Боппуруос ис уустугун билбэт буолан эбитэ дуу, оҕолор барыбыт
санаата итинник этэ, врач ыстатыйатын олус сөбүлээбиппит. Судургу ээ,
өскөтүн аһыыр ууну буортулуур буоллаҕына, көтүр да бүтэр. Ол эрээри
Светалаах Саша кэпсэтиилэриттэн боппуруос олус судургута суоҕа көстөн
тахсыбыта. Өскөтүн сыыһа диэтэххинэ, ол сыыһаны оҥорбут дьону
көрдүөххүн наада уонна ороскуотун төлөтүөххэ, өссө миэрэҕэ тардыахха,
устуохха, сууттуохха наада. Ону ким сөбүлүөй?
—
Анна Ивановна, тоҕо эһиги туох эмэ диэн хотон туһунан
саҥарбаккытый? — Саша тахсан иһэн кылаас салайааччытыттан ыйытар. —
Эһиги этиигитин ылыныа этилэр.
—
Кэбис, сөбүлүөхтэрэ суоҕа, — диир Анна Ивановна. — Ону
биһигиттэн ыйыппаттар даҕаны ээ.
7
Киэһэ биһиги дьиэ кэргэн бары улахан хоспутугар мустабыт. Ийэм
иһитин сайылыыр, остуолун хомуйар. Маня бэркэ тиэтэйэн иһити да ситэ
сайылаппакка, остуол биир өттүгэр иистэнэр. Аҕам кэтэҕиттэн тардыстан
баран, кушеткаҕа иттэнэ түһэн сынньана сытар. Мин “Вокруг света” диэн
сурунаалы көрөбүн. Маннык мустан олорортон мин кутум-сүрүм тохтуур,
санаам көнньүөрэр. Биһиги төрөөбүт-үөскээбит дьиэбит, мин аҕам, ийэм.
Миигин сылаас, сымнаҕас, нус-бараан чувство кууһар. Улаатан, үлэһит
буолан, ханна эмэ ыраах да барар күннээх буоллахпына, биһиги кэргэммит
диэн мин, арааһа, биһиги бу курдук олорорбутун өйдүөм.
—
Иһити да сайылаппакка, бачча тиэтэллээх бу тугу тиктиҥ? — ийэм
балтыбыттан ыйытар.
—
Маайга выступайдыыбыт диэн, маамуо, эппитим ээ. Онно бастыҥа
тигэбин. Көр эрэ, маннык сөп дуо?
Выступайдыыбыт буолан. Өссө занимайсы гынабын диир.
Көрдөрөбүт, дьарыктанабын диэтэххэ. Сурунаалбын арыйабын: Амазонка
сельвата көрдөххө да ойуур да ойуур. Сельва куолаһа... Сайын түн ойуур
кырдьык да тыалтан суугунуу, иҥиэттэ турара туох эрэ киниэхэ кыттыһарга,
бэйэтэ оһуобай саналаахха дылы. Ону эттэхтэрэ.
—
Кэт эрэ, көрүөххэ, — аҕам Маняны ыҥырда.
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—

Паапа, куһаҕан баҕайы, сатаан тикпэтим, — Маня кэмчиэрийэр.
Эмиэ паапа, тээтэ. Аҕатыгар атаахтыыр ээ.
—
Ээ, син үчүгэй гына тикпит, — диир ийэм остуолун сото-сото. Кыыһа
киэргэммитин көрөн аҕам улаханнык манньыйда.
—
һэ, һэ, — диэн күллэ. — Кэнсиэргэ тугу оонньуугун?
—
Үҥкүүгэ кыттабын.
Аҕам манньыйбытыттан ийэм эмиэ санаата көннө.
Кини бүгүн үлэтигэр сылдьан туох солуну истибитин- билбитин
кэпсээн барда.
—
Бүгүн балыыһаҕа хаһыат айдаана.
—
Ол туох хаһыатын? — аҕам сэргэҕэлиир.
—
Оройуоннааҕы хаһыат. Ыстатыйа тахсыбыт. Биһиги бырааспыт
Анталина Ньукулаайабына суруйбут.
—
Ол тугу суруйбутуй?
—
Колхоз тойотторун кириитикэлээн.
—
Но! Киэсэ, ол бүгүҥҥү хаһыат ханна баарый?
—
Бу баар, — балтым ким-хайа иннинэ хоһуттан ойутан таһаарда,
арыйталаабытынан барда. — Бу дуо, “Уу — тыын боппуруос”?
—
Аах-аах! — дэстилэр ийэлээх аҕам.
Маня ким эрэ ыксатан эрэринии өрүсүһэ-өрүсүһэ ааҕар. Врач үнүргү
мунньахха эппитин: саҥа хотон тутуллан эрэр сирэ сыыһатын суруйбут,
арай арыый ситэрбит, председатель, Сэбиэт ааттарын ахтыбыт. Истэн
олордоххо, буруйдаахтар кинилэр курдук тахсар.
—
Хор, сөпкө суруйбут ээ. Өссө эрдэ суруйуох баара. Анталина
Ньукулаайабына эрдэ кэлбитэ буоллар...
—
Сөбүн-сыыһатын эн баҕас хантан билэҕин? — аҕам саба саҥарар.
—
Киһи билбэтэ итиннэ туох да суох. Уу куһаҕана кимиэхэ барытыгар
биллэр, — ийэм утарар.
—
Чэ, чэ, саҥарба, биһигинэ да суох быһаарыахтара.
—
Саҥарымнабын, саҥарыах курдукпун: биһиги иһэр уубут.
—
Ээ, арба, эн этиигин истиэхтэрэ.
—
Истиминэ.
—
Мантан ыла бу нэһилиэги эн түстүүрүҥ буолуо ээ, өйдөөх хотун, —
аҕам үгэргиир. — Эһиги ол-бу буолан ууну сирдэххит-таллаххыт аайы
итиччэ сыра-хара барбыт хотонун көтүрэн көһөрүөхтэрэ.
Аҕам Кыра Света эппитин хатылаата. Кырдьык да оннук диэбиттии,
ийэм саҥата суох барда. Аҕам ийэбин сэниирин мин сөбүлээбэт буолан
иһэбин. Эр киһитинэн сылтанан ийэбин букатын саҥардыан баҕарбат, тугу
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да билбэтинэн ааҕар. Дьону сэниири мин олус абааһы көрөбүн. Холобур,
Аргы курдугу. Миша тугу да билбэт, кураанах эрээри, Халдеев Ваняны олус
сэниир, үөһэттэн таҥнары көрөн туран кэпсэтэр. Мин аҕабыттан
ыйытабын:
—
Оччоҕо хайыылларый?
—
Хайыахтарай, хотон туруо буоллаҕа дии.
—
Оччоҕо ыстатыйа?
—
Ону мин билэбин дуо? — аҕам миэхэ силбиэтэнэн кэбистэ, онтон
бэйэтэ-бэйэтигэр: — Тойотторбут да үксэ бэрт. Бары өйдөөҕүмсүйэллэр.
Биир киһи тылын истэр судургу буолуо этэ. Хотон тутуллан бүппүтэ
ыраатыа этэ, — диэтэ.
Общество уруогар норуот барыта салалтаҕа кыттыахтаах диэн биһиги
үөрэтэн турардаахпыт. Ол иһин биһиэхэ барыбытыгар общественнай үлэ,
сорудах биэрэллэр. Олоххо таҕыстахпытына, общественнай үлэҕэ
кытынныннар диэн. Коммунизмҥа государство суох буолуо: араас сууттар, милиция, армия. Дьон бэйэлэрэ дьаһаныахтара. Оттон аҕам:
“Тойотторбут үксэ бэрт”, — диир, ийэбин саҥардыбат.
—
Аҕаа, тойон үгүһэ туох куһаҕаннааҕый? — диибин мин. — Биир өй
үчүгэй, икки өй өссө ордук дииллэр буолбат дуо?
—
Тойон үксүттэн мөккүөр тахсар. Мөккүөртэн, иирсээнтэн ураты туох
да үчүгэй үөскээбэт.
—
Мөккүөртэн кырдьык төрүүр.
Аҕам сөбүлээбэтэхтии көхсүн этиттэ, тугу да саҥарбата.
—
Былыр биир ыраахтааҕы дьаһайан олорбута үчүгэй үһү дуо?
—
Ким да үчүгэй диэбэт.
—
Оччоҕо тоҕо сүбэлэһэр сатамматый?
—
Сүбэлэспиттэрэ дьэ ити баар дии. Ким тугу саныырын туойар,
өйдөөҕүмсүйэр. Онтон хотон тутуута сыҕарыйбат.
Аҕам эппитин этэ турар. Мин кинини атын өттүттэн төгүрүйэргэ
сананабын.
—
Аҕаа, мунньахха сылдьан тоҕо тыл эппэккиний?
Аҕам соһуйбуттуу миигин көрөр: бу киһи туох буолла, доҕор.
—
Ол туох туһунан этиттэрээри гынаҕын?
—
Холобур, хотон да туһунан буоллун.
—
Мин саҕа этиэххэ айылаах дьон бааллар ини, — диир аҕам дьиэ
үрдүн көрө сытан.
—
Аҕаа, эн туох дии саныыгын: хотон тутан эрэр сиргит сөп дуо?
—
Ону биһиги билиэхпит дуо? Сөп диэн таллылар ини.
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—
Аҕам, кырдьык, туох да дии санаабата буолуо дуо? Эр киһи гынан
баран, ама, хайдах туох эмэ дии санаабата буолуой? Мин аҕам туох да
бүтэ-бата суоҕуттан кыһыйабын. Атын оҕолор аҕалара быһаарыылаахтар
ээ. Аҕаа, биирдэ эмэтэ эн дьон сыыһаллара буолуо дии санаан көрбүтүҥ
дуо?
Аҕам көхсүн этиттэ, кушеткатыгар мин диэки ыараханнык эргилиннэ.
—
Бырыы-хоруу курдук этитэлээн, оҕобут — эн, мин үрдүбэр
үөрэхтэммиккин дии, — аҕам өһүргэннэ. — Арба, ийэҕинээн, бэрт дьон, бу
колхоһу эһиги туругурдаргыт буолуо ээ.
—
Колхозка бардахха, туругурдуллуо даҕаны, — мин эмиэ аҕам
тымныы куолаһыттан төттөрүлэһэбин.
Кырдьык да, колхозка баран хааллахха? Төбөбөр көтөн түспүт
санааттан бэйэм да соһуйабын.
—
Солуута суоҕу саҥарба, Киэсээ, — кэпсэтиигэ ийэм кыттыһар, —
эйигинэ да суох Тойон Боппуок колхоһу “туругурдуо”.
—
Сотору кырдьан уурайар да ини.
—
Кэбис, дьэ уурайан биэриэ суоҕа, тукаам. Саба бүрүүкээн олорор
ини.
—
Бу киэһэ колхоһу эһиги, бука, сатаан түстээбэккит буолуо, — аҕам
кушеткаттан турар. — Бар, хата, ороҥҥун оҥор.
Мин сурунаалбар төҥкөйөбүн. Соҕуруу Америка сельватыгар
капитан Фосетт сүппүт. Кини хайдах буолуон сөбүй? Мин туох барыта
чуолкайын, дьэнкэтин сөбүлүүбүн! Лииһэ быһа тардыллыбыт кинигэттэн
ордук кыһыылаах, ама, туох баар буолуой? Хотону хайыахтарай? ДымДым, Антонина Николаевна этэллэрин курдук, көһөрүөхтэрэ дуу, эбэтэр
председатель Попов, Маҥан Баттах, Сэбиэт быһаарыыларынан
көһөрүөхтэрэ суоҕа дуу? Мин дьонум ити боппуруоска икки аны
хайдыстылар. Оттон мин? Мин көһөрөргө диибин.
8
Күүттэриилээх күндү Маайбыт ыкса кэлбитэ.
Пиэрибэй Маай иннинээҕи өрөбүлгэ ыанньыксыттары солбуйа
биһиги хотоҥҥо барбыппыт.
Эргэ хотон бөһүөлэкпит арҕаа өттүгэр, айан суолун кытыытыгар,
былыргы Боппуоктар олохторун үрдүгэр баар. Хотон уһун этэ — 200 сүөһү
киирэр, күөл диэки туора турар. Ол иһин өссө улаатан, көрүҥнэнэн көстөр.
Оройуонтан тахсар киһи, өскөтүн кини салайааччы буоллаҕына, аан
бастаан саах сыбахтаах бөдөҥ-садаҥ хотону көрөн, санаата уоскуйар.
Хотон таһа баллыгыраччы ирбит. Онно-манна ап-араҕас чалбахтар
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халыйбыттар. Биһиги чалбахтары тумнан ынах сааҕа, от бытархайа
хаххалаан ирбэтэх сиринэн үктэнэн, субуруспутунан хотоҥҥо киирэбит.
Ыарахан никсик сыт муннубутугар саба биэрдэ. Хотон иһэ боруксорук. Онон-манан ыйаммыт кирдээх электрическэй лаампалар
дуоннаахтык сырдаппаттар. Биһиги эмискэ сырдыктан хараҥаҕа киирэн,
тугу да көрбөккө, тэпсэҥнэһэ турабыт.
—
Нет, товарищи, здесь не Рио-де-Жанейро! — диэтэ Мандаарап.
Ынахтар сытан эрэ ыараханнык сыыгыначчы тыына- тыына
кэбинэллэрэ иһиллэр.
—
Хайа, оҕолоор, солбуйа кэллигит дуо? — диэбитинэн старшай
ыанньыксыт Дуня тахсан кэллэ. — Анна Ивановна ыытта дуо?
—
Анна Ивановна ыытта, — дэһэбит хорунан. — Солбуйа кэллибит.
—
Төһө өр?
—
Бу өрөбүлгэ.
—
Хаһыаҕытый?
—
Сүүрбэччэбит.
—
Билигин эһигини ыанньыксыттарга сыһыартыам, миигин батыһыҥ.
Икки эрээтинэн кэккэлээн сытар ынахтар быыстарынан, Дуняны
батыһан, түгэх диэки барабыт. Сотору харахпыт хараҥаҕа үөрэнэр.
Кырдьаҕас ынахтар, кэбинэллэрин кубулуппакка сытан, биһигини
аахайбаттык көрөн кэбиһэллэр, оттон бургунастар биһигиттэн сиргэммитэ
буолан ойон тураллар, систэрин дьогдьотон тыыллаҥныыллар.
Көһүйбүттэрин аһарар быһыылаахтар. Дуня үөрүйэхтик, ынахтар
быыстарынан элэгэлдьийэр, кыргыттарга ынахтары көрдөттүүр. Биһиги,
уолаттар, сүөһү сааҕын тэпсимээри атахпыт аннын одуулаан, бэркэ
сэрэнэн, кыргыттары батыһан иһэн, эмискэ күтүр улахан күрүҥ оҕуска
кэтиллэ түһэн, чугурус гынабыт. Онтон оҕуспут уолуһуйбат, мөдөөт
көрүҥүттэн уоскуйан тула турабыт. Бу Буордуйа — сайын аайы кэйээри
сордуур биһиги төрүт билсиилээхпит, колхоз атыыр оҕуһа. Кини билигин
төбөтүгэр суон иилэҕэс быаланан, самыыта саахха биһиллэн сытар этэ.
—
Бай, доҕоттор, бу биһиги табаарыспыт сытар эбит дии? — диир Степа
сэтэрээбиттии. — Хайа, дьыалабыт хайдаҕый, табаарыас? Туран, эккирэтэн
көрбөккүн дуо? Бу киһи чабын, доҕор! Эккирэтэрэ эбитэ буоллар, ким-хайа
иннинэ буут биэриэҥ этэ, — Соломонов Степаны саба саҥарар. — Саша,
көмөлөс, бу чабы ылан мииннэрэн кэбиһиэх!
—
Чэ, — диир Саша улгумнук.
Степа уолаттартан дьаахханан тэйэ охсор, кыргыттар кэннилэригэр
түһэр.
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—
Оок-сиэ, куттаммытыан! — Люся аһыммыта буолар, Степаны
төбөтүттэн имэрийэр. — Оҕону сүрэҕин быллыгыратымаҥ!
Оҕолор күлсэллэр, Степа кыргыттар сыгааннарыттан кыыһыран
силбиэтэнэн кэбиһэр.
Саша куолутунан хоһоон ааҕар. Хантан кини итинник өйдүү охсоро
эбитэй?
Улуу колхоз
Хотонугар
Хоргус
Оҕус
Хорҕойор.
Күтүр күүстээх көрүҥнээх,
Ураа лаҥкыр муостардаах.
Мөҥүрүүрэ — сүүл этиҥ,
Айаатыыра алдьархай...
Оҕолоор, дьэ ол бэйэтэ,
Куттас үһү! Оо, пахай!
—
Куттаммыт көрүҥэ суох ээ, — диир Соломонов уонна Степаны көрөр.
— Хата, билиҥҥитэ биһиги куттаммыт көрүҥнээхпит.
—
Көр эрэ, силтийэн моой да моой! — Мордосов бэркиһээн хайгыыр.
—
Дьэ, кырдьык! — диибит биһиги.
Степа тулуйбат, кыргыттар кэннилэриттэн быгар.
—
Арай моонньуттан ылан булгу сөрөөн түһэрэр буол! - Степа
илиитинэн үтүктэн көрдөрөр. — Арай Маахыс инньэ гыннын, Бука,
Медведи кытта эрийсиэ этэ.
—
Кыайар да ини, — диир Маахыс холкутук.
—
Үчүгэй да буолуо эбит. Аан дойду чемпионун! Доҕор, муоһуттан
ылан тутан көр эрэ! Баҕар...
Оҕус биһиги моргуорбутуттан ойон турда, санааҕа кыыһырбыт
хараҕынан Степаны кынчарыйда. Степа эмиэ чугурус гынан оҕолору
күллэрэр.
—
Сүүһүн көр эрэ, кэтитиэн! — диир Ленька.
—
Моонньун, моонньун көр!
Биһиги сэрэххэ тэйиччи туран Буордуйаны сөҕөбүт, хайгыыбыт.
Атыыр оҕуска, кырдьык, Ленька этэринии, киһини бэйэтигэр тардар,
ымсыырдар бухатыырдыы дуулаҕа көрүҥ баар — ол бэйэтэ туспа
кыраһыабай. Буордуйа биһиэхэ кыһаммат.
—
һаа-һаа, — диир Айта симик санатын истэн мин кэннибин хайыһа
түһэбин. Мин көрөрбүн кини сэрэйбэт. Маҥнай Айта долборуктан от ылан
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атыҥыраан дьиэгэниччи көрбүт бургунас аннын ып-ыраас гына сотон
кэбистэ. Бургунас муодарҕаата быһыылаах. Ыраахтан Айтаны сытырҕалаан
көрдө. Онтон Айта буутун сааҕын ыраастаан барбытыгар бургунас
тулуйбата, тэбэн саайда, быатын быста, муоһун тоһуйда. Биэдэрэ
түҥнэһиннэ, Айта сарылаата. Мин Айта кутталыттан хап-харанан
чоҕулуспут харахтарын көрөөт, ынах иннигэр баар буолбуппун билбэккэ
хаалабын. Үгүһү саныы барбакка, силбиэтэнэ турар ынаҕы муоһуттан ылан
аллара баттыыбын. Оннугу эрэ күүппэтэх ынах мөхсөн өрө тилигирии
түһэр. Оҕолор бары биһигини көрө түһэллэр. Халдеев Ваня саҥата: “Гассан,
тохтоо, ыыт!” — диэн хаһыытыыр. Мин ынах муоһун ыытаат, билигин
кэлэн өтөрү түһүө диэбит курдук Айтаны хаххалыыбын.
—
Гассан, боруобалаан көрдүҥ дуу? — диир Степа. — Киһи кыайыыһы
дуо?
—
Ынахтан күүскүтүнэн үүтүн былдьаары гынаҕыт дуу? — Мандаарап
күлүү гынар. — Аай, аай, сүрдээх дьоҥҥут!
—
Суох, кэйээри гынар, — Айта өс-киирбэх кырдьыгын таһаарынар.
—
Кэбис, итинник ыабат баҕайыта, — диир Ваня уонна түҥнэстибит
солуурчаҕы туруорар, ынаҕы илдьэн оннугар баайар. — Ынах күүһүргүүрү
сөбүлээбэт.
Онтон Дуня кэлэн, Айтаҕа Ваняны көмөлөһүннэрэ хаалларда.
—
Ол сытар ынахтан саҕалаан!
Мин Ваняны ордук саныыбын. Оттон мин хайдахтаах акаарытык
быһыыланным. Хаһан да сүөһүнү көрбөтөх киһи курдук. Дьэ эмиэ
рыцарбын дии. Ваня курдугум буоллар, миигин Айтаҕа көмөлөһүннэрэ
хаалларыа этилэр.
—
Түгэххэ кыргыттар саҥа төрөөбүт ньирэйи төгүрүйэн тураллар.
Ньирэй, сип-синньигэс, ып-ыраас атахтарын өрүтэ көтөҕөлүү-көтөҕөлүү,
төбөтүн ньылатан Улахан Света сөмүйэтин эмэр. Түүтэ эмиэ ып-ыраас
уонна
ньап-ньалҕархай,
харахтара
улахан,
күөхтүҥү
тааска
маарынныыллар. Чыы, үчүгэйкээн баҕайы, — Инга ымманыйар.
—
Чээн, тугун бэрдэй! — диир Верка.
—
Хайа ынах оҕото буоллаҕай? — Кыра Света туоһулаһар.
—
“Өрүөстээх” оҕото, — Лана быһаарар.
—
Эчи иҥсэтин! — диир Оля.
—
Эмэрэ үчүгэй баҕайы, — Улахан Света күлэр. — Киһини кычыгылатар.
Кыргыттар сөмүйэлэрин эмтэрээри сарбаннаһаллар.
—
“Өрүөстээх” көҥөс, кэйиик, аны ынахха кэйдэриэххит. Чэ, баран
ынахтаргытын ыаҥ, — Дуня кыргыттары буойталыыр уонна биһиэхэ,
уолаттарга, туһаайан: — Тахсаҥҥыт отто киллэриҥ! — диир.
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Мин таһырдьа тахсан иһэн итиччэ ып-ыраас үчүгэй баҕайы ньирэй
ииккэ-саахха биһиллиэ турдаҕа дии санаатым. Хайдах эмэ гынан хотону
эмиэ дьиэ курдук, ыраас гына оҥорор табыллыбат буоллаҕа дуу? Киинэҕэ
оннооҕор сибиинньэни ып-ыраастык туталлар дии. Хотон да тоҕо кирдээх
буолуохтааҕый?
Сүөһү сибиинньэттэн баҕас быдан өйдөөх. Ыраастык тутар кыаллыа
этэ. Ити ортоку бааллан турар таҥхайбыт муостаах “Саппыйалаах” диэн
кырдьаҕас ынах олус күрүөһүт. Ханнык да бүтэйтэн иннибэт. Оннооҕор
ампаар, дьиэ аанын аһааччы. Муоһунан аан тутааҕын иилэр да ааны тиэрэ
быраҕар. Бурдук сонуогун, отор сиэрдийэтин, кыбыылаах от аанын кини
маҥнай аһар. Кини кэнниттэн үөр сүөһү барыта киирэр. Дьон ону көрөн
ыһыытаан- хаһыытаан кэллэхтэринэ, “Саппыйалаах” олус улгумнук кимхайа иннинэ тахса охсон, туох да кыттыгаһа суох көрүҥнээх, ыраах баран
көрөн турар буолар. Кыыһырбыт бостуук үүрүүтүгэр, кырбааһыныгар
атыттар, акаары эдэрдэр, түбэһэллэр.
Ордук сылгы өйдөөх, “Маҕааччыйа” кырдьа илигинэ, Ыстапаан
сайын от оҕустарар эрдэҕинэ алааһы бэйэтэ соҕотоҕун эргийэрэ. Иччитэ
чэйин өрө отуутугар таҕыстаҕына, “Маҕааччыйа” хотуур суолуттан
туораабакка, холкутук иннин диэки дьүккүйэн иһэр буолара, оттон
табаарыһа туораары гыннаҕына быһа хадьырыйара. Оннук өйдөөх сылгы.
Сайын от оҕустара сырыттаххына, аттар эрэйдээхтэр омурҕан
чугаһаабытын эндэппэккэ билэллэр. Ким эмэ чэй өрө таҕыстаҕына,
харахтарын кырыытынан кэтэһэ иһэр буолаллар. Алааһы төгүрүйэн иһэн
отуу диэки эргилиннэхтэринэ бу ыксыылларын! Туохтара баалларынан
түһээхтииллэр, онтон отууну ааһан өссө салгыы алааскын эргийээри
гыннаххына, соҕотохто налыс гыналлар, хаампаттар, сүрэҕэлдьииллэр.
Киэһэ дьиэлэригэр бараары тиэтэйдэхтэриэн! Биир сиргэ таба
турбаттар, сүгүн мииннэрбэккэ эрэйдээччилэр. Ол урут барбыт
табаарыстарын ситэ охсоору. Онтон аһыы үөрэммит хааччахтарыттан атын
сиргэ уларыйбыт буоллахтарына соһуйаллар, өйдөөбөттөр, барымаары
тииһэллэр.
Сылгы барыта иччитин олус билэр. Киэһэ уоскуйбуттарын кэннэ
дьиэттэн аһата таҕыстаххына үөрэ, иҥэрсийэ түһэллэр. Атын киһиэхэ
букатын да кыһамматтар ээ!
Килиэккэ курдук улахан иһиттэргэ толору симэ-симэ, ынахтарга от
тастыбыт. Таһырдьаттан аанынан 200 сүөһүгэ таһыах диэтэххэ ыарахан үлэ
этэ да, биһиги үгүс буолан тулуппатыбыт. Онтон хотон үрдүттэн окко ойо
оонньоотубут, күөлэһийдибит, туһуннубут.
—
Бачча үгүс буолан биир киһини көмөлүүгүт дуу? Чиэһинэйэ суох
быһыы! — диэн саҥа кэннибитигэр иһиллэн эрэрэ да, Маахыска сүктэрэ
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сылдьар Степа чэпчэки баҕайытык төбөтүн оройунан окко кыырайар.
Биһиги эргиллэн көрбүппүт — солбуйааччы кэлэн турар, андаатар бэргэһэ
анныттан харахтара тэбэнэттээхтик чаҕылыһаллар, тустардыы бэлэм. Оттон
биһиэхэ сылтах эрэ наада — солбуйааччы үрдүгэр сапта түһэбит. Дьэ, били
олонхоҕо этиллэринии, өлүү дүбдүргэнэ, сах быһылаана, дьуон-элэк диэн
манна буолла! Солбуйааччылаах Маахыһы биһиги бары көмөлүүбүт.
Солбуйааччы күүстээх эбит: ыарахана диэн, атахтара баҕана курдуктар!
Оттон биһиги төһө да оҕуттарбыт, тура-тура үрдүлэригэр түһэбит. Олоҥхо
бухатыырдара ый төрөөбүт ытык хайатын, күн төрөөбүт көмүс хайатын
дэлби тэпсэн кэбиһэллэринии, биһиги кэбиһиилээх оту аллара ньаппайан
түһүөр диэри үлтү кэстибит. Ким кимин быһаарбат бары биир улахан
мөчөх буолан төкүнүйэ сырыттахпытына, эмискэ улахан баҕайытык киһи
саҥата умайыктанна:
—
Бу уолаттар тугун мэниктэрэй? Тохтооҥ, оту хотуул оҥорумаҥ!
Онно көрбүппүт ый төрөөбүт ытык хайатын да иччитэ буолбатах, күн
төрөөбүт көмүс хайатын да хотуна буолбатах, кэбиһиилээх от хаһаайката,
старшай ыанньыксыт Дуня, хотонтон тахсан биһигини мөҥөн эрэр эбит.
—
Бу уолаттар көмөлөһөргүт оннугар бу быһыыланнаххытын. Ити эһиги
үлтү тэпсибит оккутун хайа сүөһү сиэҕэй? Үүт ыама аллара түстэҕинэ, ким
эппиэттиэй?
Онтон дэлби тириппит, соно нэлэккэйдэммит, бэргэһэтэ суох,
будьурхай баттаҕа от сыата буолбут солбуйааччы, тэбэнэ-тэбэнэ, от
анныттан оронон тахсыбытын көрөн:
—
Уой, Максим Егорович баар эбит дуу! — диэт, хотонугар элэкис
гынан хаалла. Бадаҕа, хотумсуйа үөрэммэтэх киһи (оскуоланы үс
сыллааҕыта бүтэрбитэ) солбуйааччы председателигэр хотумсуйбутуттан
кыбыһынна. Өссө туох эрэ атынтан кыбыстыбыта дуу? Оттон биһиги
Сашабыт иэс күүппэт.
—
“Ыанньыксыт кыратык долгуйар”...
—
Дьэ ити, мөҕүлүннүбүт дии, — солбуйааччы биһиэхэ хараҕынан
имнэнэр. — Барыта эһигиттэн.
—
Эн бэйэҥ дии, — дэһэбит биһиги.
Бары күлсэбит.
—
Коля күүстээх баҕайы эбиккин, — Солбуйааччы Маахыһы санныттан
таптайар. — Тустуунан дьарыктанаҕын дуо?
—
Дьарыктанар, — Маахыс оннугар Степа эппиэттиир.
—
Оройуон чемпиона ээ.
—
Маладьыас! Колхозка маннык уолаттар наадалар. Өссө туох
идэлээххиний? Тракторы, массыынаны ыытаҕын? — Солбуйааччы,
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таҥаһын тэбэнэн, бэргэһэтин булан кэтэн, от тиэйэр сыарҕаҕа олорунар.
Биһиги эмиэ кинини тула олоробут.
—
Өссө... өссө ат сүүрдээччи, — диир Саша.
Биһиги бары күлсэ түһэбит.
—
Ат сүүрдээччи? — Солбуйааччы Маахыһы итэҕэйбэтэхтик көрөр. —
Ыһыахха дуо?
—
Суох, ыһыахха буолбатах, манна бэйэбит испитигэр,— диир
Соломонов. — Саша, кэпсээ.
—
Биһиги, бу олорор уолаттар, бары сайын от оҕустарыытыгар
сылдьааччыбыт, — диэн салгыыр Саша. — Оччоҕо бары анал аттанабыт.
Ол аттарбытын сырыһыннарарбытын таптааччыбыт.
—
Ону дьоҥҥут мөхпөттөр дуо? — Солбуйааччы ыйытар.
—
Көрбөттөрүгэр сүүрдэбит, — Саша быһаарар. — Киэһэ, сарсыарда
хааччахха ат ыыта сылдьан.
—
Көрөллөрө буоллар, мөҥөн бөҕө буоллаҕа дии, — диир Ленька.
—
Сырыһыннарыыга Маахыс ата куруутун кыайтаран иһэр, — Саша
салгыы кэпсиир. — Саамай кэнники хаалар. Биһиги киһибитин дэлби күлүү
гынабыт, ордук атаһа Степа күннүүр. Маахыс Степаны күүһүнэн сиэтэр да
топпот, оттон аттарбытын сырсыһыннарыыга Степа куруутун кыайар. Өссө
“ат киһититтэн, сүүрүк аты оҥоруута быраап” диэн киһиргэнэр. Маахыс
кыһыйар да хайыай? Маахыс атын атаҕа кылгас баҕайы уонна иһэ мээчик
курдук. Аата да Бэрбээкэй диэн. Онтон биирдэ атаһа Степа сүбэлээччи
буолла: “Атыҥ атаҕыттан мэһэйдэтэн сүүрбэт эбит. Аалсыыта улахан,
физикаҕа үөрэппиппит дии. Сымсыларын массыына оҕунуоҕунан сот.
Ньылбырыҥнатан, аатырыа”.
—
Массыына оҕунуоҕунан? Аты дуо? — Солбуйааччы, күлэрин кыатана
сатыы-сатыы, ыйытар.
—
Массыына оҕунуоҕунан, — дэһэллэр оҕолор. — Солидолунан.
—
Өс киирбэх сарсыҥҥытыгар Маахыс Бэрбээкэйин атахтарын,
өрөҕөтүн солидоллаан аҕалбыт. Сымсылара кип-килбэҥнэс, ньапньалҕарыҥнас, саҥа оҕунуохтаммыт массыына сотуунун курдуктар.
Маахыс санаата олус көммүт. Кини атын сырсыһыннара охсуон баҕата
салаҥ, кини атыгар билигин ханнык да аалсыы суох, кыайыахтаах.
Сырыһыннарыы буолла.
—
Дьэ, хайаата? Куотта дуу? Ха-ха!
—
Суох, хантан.
—
Оҕунуох көмөлөспөтө? Ха-ха-ха! — Солбуйааччы быарын туттар.
—
Суох буоллаҕа дии.
—
Ньылбырыҥнаабата? Ха-ха. Ха-ха.
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—
Бэрбээкэй өрөҕөтө хап-хара буолбутун көрөн Ыстапаан биһигиттэн
ыйытар: “Хайа, бу туох буолла?” Биһиги, күлсэрбитин кыатана-кыатана,
саҥа көрбүтэ буолабыт: “Бадараан дуу?” дэһэбит. “Бадараан буолбатах”,
— Ыстапаан тарбаҕынан ымньаан ылан көрөр. — Солидол дии. “Тоҕо ол
солидолунан уҥунуохтаммыт баҕайытай?” — дэһэбит биһиги. Бэрбээкэй
бэйэтэ бэйэтин соттуммутун курдук. “Күйүгэстэн көмүскэммит дьүһүнэ
буоллаҕа дуу?” Ол да буоллар, Ыстапаан, биһиги дьээбэлэммиппитин
бүтэйдии сэрэйэн, Маахыһы мөҥөн баран ыраастаттаҕа дии.
—
Аты массыына оҕунуоҕунан! Ха-ха! Ха-ха! — Солбуйааччы, этэн көрөкөрө, өссө өр күлбүтэ, онтон Маахыстан ыйыппыта:
—
Кырдьык дуо?
Маахыс баһын тарбаммыта, тугу да булан эппэтэҕэ.
—
Солбуйааччы күлэн бүппүтэ, сиэбиттэн платок ылан сирэйин-хараҕын
соттубута. Хайа, уолаттар, хотоҥҥо өссө от киллэрэҕит дуо?
—
Суох.
—
Төһө сылайдыгыт?
—
Соччо сылайбатыбыт, — дэһэбит биһиги.
—
Тураммыт, оппутун оннугар харбаан кэбиһиэхпит дуу? — диир
Солбуйааччы. — Эмиэ мөҕүллүөхпүт.
Онтон тэпсибит оппутун харбыы, чөмчөтө сырыттахпытына:
—
Хотон үлэтэ колхозка биир саамай ыарахан уонна куһаҕан үлэлэртэн
биирдэстэрэ, — диэбитэ кини. — Саҥа хотон бүттэҕинэ, биһиги да
механизацияланыахпыт.
—
Саарбах, — диир Ганя Попов.
—
Эн тоҕо саарбах диигин? — Солбуйааччы соһуйбуттуу Ганяны көрөр.
—
Кини куруутун тугу баҕарар саарбаҕалыыр идэлээх, — диир Саша. —
Сотору, бука, бэйэтэ Ганя буоларын итэҕэйбэтэ буолуо.
—
Үнүр биһиэхэ Байбаас саҥа фермалар үөскүөхтэрэ диэн кэпсээбитэ
ээ, — диибин мин. — Кырдьык буолуо дуо?
—
Хаһан?
—
Хотон маһа тиэйэ сылдьан.
—
Кырдьык. Интэриэһиргиигит дуо?
—
Интэриэһиргээн, интэриэһиргээн! — дэһэбит биһиги.
—
Оччоҕо эһиэхэ кэпсиим.
Биһиги эмиэ сыарҕабытыгар олоробут.
Сорох дьону кытта сылы да быһа сырыттар, киһи уопсай тылы булбат
дьоно баар буолааччы. Оттон Солбуйааччыны кытта биһиги тута
бодоруспуппут. Онуоха эбии биһиги Актрисабытыгар иҥээҥниир киһи
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хайдаҕын, тугун билиэҕи эмиэ баҕарыллара. Солбуйааччы судургутук
уонна ыраастык саҥарара, биири хатылаан лэбэйбэт этэ.
Биһиги колхозпут эти, үүтү оҥорууга идэтийбит. Мандаарап
сөбүлээбэккэ ботугуруу түстэ: “эти оҥоруу”, “үүт оҥоһук”. Маска, тимиргэ
дылы. Эти хайдах “оҥороҕунуй?” Ол аата государство киниттэн эти, үүтү
көрдүүр, онно былаан түһэрэр. Тоҕо атынынан дьарыктаммат, холобур,
бурдук үүннэриитинэн, оҕуруот аһынан? Барса суох. Саамай барыстаах эт
уонна үүт. Саха сиригэр барытыгар эт уонна үүт дуо? Суох, сир
оҥоһуутунан, таба иитиитинэн дьарыктанааччылар эмиэ бааллар. Ол
экономическай көдьүүстэн тутулуктаах.
—
Ону хантан билэллэр? — диибин мин.
—
Тугу?
—
Оттон колхоз тугунан дьарыктанарын ким быһаарарый?
—
Анал үөрэхтээх специалистар үөрэтэн, ырытан быһаараллар. —
Солбуйааччы кэпсээнин салгыыр. — Биһиги колхозпутугар сүөһүнү иитии
соруга турар. (Колхозка 3496 ынах сүөһү баарын мин дьэ биллим, эмиэ
оччо сылгы.) Сылгы кыһын турар сири көрдөөбөт, оттон ынах сүөһү
көрдүүр: сэттэ ый хотоҥҥо турдаҕына табыллар. Хайдах кыһын 3,5
тыһыынча сүөһүнү кыстатыахха? Ити билиҥҥи кэмҥэ быһаарылла илик
биир саамай ыарахан боппуруос. Кыра хотоннорго кыстатар ночооттоох.
Бөдөҥ механизированнай хотоннору тутуохха наада. Маннык хотоннор
тула саҥа бөһүөлэктэр олохсуйуохтара. Ханнык баҕарар куораты,
бөһүөлэги ылан көрдөххө, производственнай базалаах буолааччылар.
Оттон биһиги усулуобуйабытыгар производственнай база ферма буолар.
Туох барыта ону тула түмүллүөхтээх. Биллэн турар, биир сиргэ олорорго,
үлэлииргэ чэпчэки буолар: кулууп, оскуола, балыыһа эҥин.
Мин дьэ чуолкайдык өйдөөтүм хаһан эрэ общество уруогар барбыт
идэтитии уонна кииннээһин диэн тугун. Байбаас кэпсээнигэр
ситимнээтэххэ, үрэх былаһын тухары үөскүүр бөһүөлэктэр кииннэрэ
фермалар буолаллар. Хас быһыт нүөлсүтэр сирин аайы ферма, улахан
хотоннор. Эмиэ да сөп. Биһиги бөһүөлэкпитигэр 400 сүөһү киирэр
механизированнай хотоно тутуллуохтаах. Механизациялааһын диэн тугуй?
Ону биһиги бэйэбит да өйдүүбүт — илии үлэтин массыыналар,
механизмнар үлэлэринэн солбуйуу. Оттон хотону механизациялааһын
диэн?
—
Хотоҥҥо саамай ыарахан үлэлэр ханныктарый? — Солбуйааччы
биһигиттэн ыйытар.
—
Ынах сааҕын күрдьүү, — Степа чап гыннарар.
—
Сөп, сөп.
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—
Ынах ыаһына, — диибин мин.
—
Өссө?
—
Сүөһүнү аһатыы, уулатыы, — дииллэр оҕолор.
—
Сүнньүнэн итинэн бүтэр, — Солбуйааччы түмүктүүр.
—
Саах ыраастааһына, ынах ыаһына, уулатыы уонна аһатыы. Ити түөрт
суол сүрүн үлэ. Мин маҥнайгыттан саҕалыым. Ынах сааҕын ыраастааһын
былыр-былыргыттан кирдээх уонна саамай ыарахан үлэ. Күн аайы 400
ынах сааҕын күрдьэн көр эрэ. Манна механизацияны туттуохха наада.
Истибиккит дуо арыттаах муоста диэни?
—
Истэн, истэн, — дэһэбит биһиги. Ол маннык. Муоста анныгар икки
метр дириҥ траншея хаһыллар уонна муостаны арыттаах гына оҥоһуллар.
Ынах сааҕа муоста быыһынан аллара түһэр. Сайын тракторынан күттэрэн
тиэйтэрэн кэбиһиллэр.
—
Тугун судургутай?
Биһиги айахпытын эрэ атан хаалабыт.
—
Оттон кыһын туоллаҕына? — Ганя туоһулаһар.
—
Трактор иннибэккэ сылдьар дириҥ, кыһын устата туолбат гына
суоттаан оҥоһуллар.
—
Оччоҕо кыһынын ыанньыксыттарга саах күрдьүүтэ суох буолар дуу?
— Ганя олуйсар.
—
Суох буолар. Уопсайынан да, ынах сааҕын күрдьээччи диэн урут
үөҕүү курдук этиллэр эбит буоллаҕына, билигин колхозка оннук идэ суох
буолар. “Уборка механизатора” диэн ааттаныа. Дьоҥҥут эһигини үөрэххэ
киир- бэтэххитинэ, колхозка тахсан ынах сааҕын күрдьүөххүт диэн куттуур
буоллахтарына, билигин колхозка оннук идэни көрдөөн да булуоххут
суоҕа, тракторга олоро сылдьан ноһуому бааһыналарга таһыаххыт.
Солбуйааччы дьоммут этэрин уот харахха таайда. Биһиги бэйэбэйэбитин көрсөн баран мичээрдэһэбит.
—
Аны иккис үлэ — ыаһын...
—
“Елочка” туттуллар, — диир Саша. — Биһиги бу сайын Арыылаах
ферматыгар көрбүппүт.
—
Кырдьык, үчүгэй тэрил быһыылааҕа, — диир Маахыс. — Аҕыстыы
ынаҕы тэҥҥэ ыыллара.
—
Вот, вот! Билэр эбиккит дии, — Солбуйааччы үөрэ түһэр. — Только
икки установканы туруоруохпут — 16 ынаҕы тэҥҥэ ыахпыт. Оттон
ыанньыксыттар массыынанан ыаһын маастардара диэн ааттаныахтара.
—
Үчүгэйин доҕор! — Мандаарап өрө көтө түһэр.
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—
Аны аһатыы. Билиҥҥи курдук оту аанынан сигэ иһитинэн таспаккыт.
Быһаччы ынахтар төбөлөрүгэр түннүгүнэн киллэриллэр. Биир киһи 200
ынаҕы, икки киһи 400 ынаҕы аһатар.
—
Ок-сиэ! Биһиги уонча киһи аһаппыппытын биир киһи!
—
Тугун бэрдэй!
—
Бары да бэркиһиибит. Бүгүн биһиги оту таһан көрдүбүт — хайдаҕын
биллибит. Түннүгүнэн ынахтар төбөлөрүгэр киллэрэр судургу эбит. Ону
аныаха дылы толкуйдаабакка сылдьыбыттарыан!
—
Убаҕас аһылыгы, концентраты, турба устун аһылык сыаҕыттан
ыытыллар.
—
Уулатыы носуоһунан, — Соломонов сэрэйэр, — күөлтэн хачайдатан.
—
Саамай сөп. Сэттэ киловатт кыамталаах моторунан 18-20 тонналаах
баахха хачайдатыллар, баах арыый үөһэ турар, онтон хорууда аайы уу
бэйэтэ сүүрэр. Ынах муннунан баттаатаҕына уу кэлэр, дагдаҥнатар
регулятордаах. Мин эһиэхэ ону көрдөрүөм, олус судургу.
—
Ханна баарый? — Саша көрө охсуон баҕарар.
—
Ылыллан баран куоракка сытар. Тиэйиллэ илик. Дьэ итинник. Онон
ити сүрүн түөрт суол ыарахан үлэлэр механизацияланыах тустаахтар. Ол
иһин механизированнай хотон дииллэр. Өйдөөтүгүт дуо? — Солбуйааччы
биһиги учууталларбыт курдук ыйытар.
—
Өйдөөн, өйдөөн! — биһиги эмиэ учууталларбытыгар курдук
көхтөөхтүк хардарабыт.
—
Оттон хотон туох оһохтоох буолуой? — Соломонов ыйытар.
—
Котельнайдаах, син биир эһиги оскуолаҕыт курдук уунан ититиллэр.
Арай атына диэн, — Солбуйааччы мичээрдиир, — 3-4 киһи биирдэ суунар
баанньык уонна душ хоһо баар буолуохтара. Үлэһиттэр бүтэн баран
суунан- тараанан барар гына. Урут 400 ынаҕы көрөргө 56 киһи үлэлиир
эбит буоллаҕына, билигин 13 эрэ киһи хаалыахтаах. Онуоха эбии үлэлэр
олус чэпчиэхтээхтэр!
Солбуйааччы председатель куолаһыгар бэйэтин дьыалатыгар исиһиттэн чахчы эрэл баара. Истэн олорон маннык билиилээх, күүстээхуохтаах тигинэс киһи бэйэтин кэпсээнин олоххо киллэрэрин итэҕэйбэт
буолуохха хайдах да сатаммат этэ. Оннук хотон бу тутуллан дыгдас гына
түһэригэр ханнык да саарбаҕалыыр санаа биһиэхэ хаалбатаҕа. Ол хотоҥҥо
киирэн үлэлиир интэриэһинэй да буолуо ээ диэн билиэххэ-көрүөххэ баҕа
санаа хантан эрэ дууһа түгэҕиттэн күөрэйэрэ.
—
Тоҕо урут оннук хотоннору туппатахтарай? — мин ыйытабын.
—
Бииринэн, колхозтар кыра, дьадаҥы, кыахтара суох этилэр.
Иккиһинэн, улахан хотону тутуу биһиги Сахабыт сиригэр сабыс-саҥа
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дьыала буолар, — Солбуйааччы толкуйдаабыттыы тохтуу түстэ. — Саҥа
дьыала буоларын быһыытынан, быһаарылла илик үгүс күчүмэҕэйдэрдээх.
—
Ол туох? — диибин мин.
—
Холобур, хотону үйэлээх гына тугунан тутар, ынаҕы босхо ыытан дуу,
баайан дуу кыстатар, хотон быһыыта эҥин.
—
Ким ону толкуйдууруй? — Мандаарап иилэ хабар.
—
Кииннэммит бырайыак суох. Биһиги бэйэбит көрдүүбүт. Чэ, ол
сүрдээх уһун остуоруйа. — Солбуйааччы чаһытын көрдө, ойон турда. —
Уопсайынан, тыа хаһаайыстыбатын сайыннарыы уустук уонна
интэриэһинэй боппуруостардаах. Баҕарар буоллаххытына, аныгыскы
сырыыга оҥостон олорон кэпсэтиэхпит. Сөп дуо?
—
Сөп, сөп! — дэһэбит биһиги.
Солбуйааччы председатель барбытын кэннэ көтөҕүллүбүт
сүргэбитин Попов Ганя намыратар.
—
Хотон буолбатах, ырайы кэпсээтэ дии, — диэтэ кини. — Үчүгэйэ бэрт,
сүһүөҕэр турара дуу, суоҕа дуу?
—
Тоҕо сүһүөҕэр туруо суохтааҕый? — биһиги бары киниэхэ эргиллэбит.
—
Ким билэр, кэпсээҥҥэ судургу да, дьыалаҕа хайдах буолар, — Ганя
түгэх түһэр.
—
Барытыттан сэрэнэн, туттунан, барытын саарбаҕалаан түһэҥҥин! —
Саша ордук кыһыйар. — Дьоннор эн курдук эбиттэрэ буоллар, туох да
кыаллыа суох этэ.
—
Мөккүһүмэҥ, ас сыаҕын оробуочайдара! — диир Степа. — Хата,
баран массыынанан ыаһын маастардарын көрүөҕүн. Бүттэхтэрэ буолуо.
—
Солбуйааччы аата кимий? — хаамсан иһэн Соломонов ыйытар.
—
Максим Егорович Максимов, — диир баччааҥҥа диэри биирдэ да
саҥарбатах Толя.
Солбуйааччы кэпсээнэ уратылааҕа. Атын дьон кэпсээниттэн туох
уратылааҕын мин өйдүү сатыыбын. Ага! Уратыта — кини хотонун бэйэтин
киэнин курдук санаан кэпсээһинэ. Итинник сыа-сым курдук тутан, астынан
арай бэйэлэрэ дьиэ туттунар дьон кэпсииллэр. Холобур, Мэхээчэ. Хотон
бырайыагын, арааһа, бэйэтэ оҥорбут!
Хотоҥҥо киирэн иһэн Саша миэхэҕэ эрбэҕин көрдөрөр:
—
Во! Мировой парень!
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9
—
Хайа, бу мин табаарыстарым тиийэн кэллилэр дуу? — дии тоһуйбута
баанньыкка киирэрбитин кытта оскуола завхоһа Дьөгүөссэ. — Уолаттар
сууна кэллигит дуо? Чэ, кытаатыҥ! Уу да баар, паар да баар.
—
Но, Дьөгүөссэ! — биһиги соһуйабыт. — Манна эн үлэлиир эбиккин
дуу?
—
Мин, мин, — Дьөгүөссэ күлүүккэнэн оһоҕун сууххайдыыр. —
Тойоттор үлэлээ диэбиттэрин кэннэ хайыахпыный, үлэлиирбэр тиийдэҕим.
—
Оттон оскуолаҥ? — дэһэбит биһиги.
—
Уураппыттара. Тойон Боппуок миигинэ суох баанньыгы сатаан аспат
үһү. Онуоха эбии мунньахха баанньык аһыахха диэччи мин буолан
биэрбиппин.
—
Атыттар да эмиэ инньэ диэбиттэрэ буолбат дуо? — диибин мин, ол
мунньахха сылдьан истибит киһи. — Антонина Николаевна, Дым-Дым...
—
Сыыры намыһаҕынан дабайаллар диэни истибэтэҕиҥ дуо? Сыыр
намыһахтыы миигин анаатахтара дии.
—
Эс, хайдах күүстэринэн аныахтарай? — Ганя итэҕэйбэт. — Сөбүлэстиҥ
ини?
—
Бу сырыыга Ганя итэҕэйимтиэтэ суоҕа кыратык чэпчээбит, онон олус
кэпсэтинньэҥ буолбут Дьөгүөссэни өһүргэттэ.
—
Мин этэрбин истибэттэр ээ, — кини хом түспүттүү саҥарда. — Эһиги
иһитиннэрээриҥ.
—
Сөбүлээбэт буоллаххына кэлимэ да, бүттэҕэ дии, — диибин мин.
—
Хайдах талбыккынан сылдьыаҥый? Тойоттор тылларын иһиттэххинэ
сатанар буоллаҕа дии, — диир Дьөгүөссэ эмиэ үнүр Байбаастыы. — Үчүгэй
баҕайытык, уу тэстибэт гына ыпсары этэн кэбистэллэр эрэ ханна бараахтыаҥый? — Дьөгүөссэ саҥата суох сыгынньахтана турар Мордалаах Аргыга
эргиллэр. — Оо, мин атаһым Мордосов! Хайа, бу туохтааххыный?
—
Бэйэ, бэйэ балыыҥкалаама!
Дьөгүөссэ Аргыны санныга таптайар.
—
Бу Өндүрэй быраата Миисэ маладьыас киһи, мэнээк саҥарбат,
санаатын ыһа-тоҕо сылдьыбат, тойон көрүҥнээх. Мин курдук санаатын
этэн чап гыннара сылдьар киһи куһаҕан. Кырдьыгы этэри сөбүлээбэттэр.
—
Оччоҕо сымыйаны этэбит дуу? — диибин мин.
—
Инньэ диэбэтим, баайсыма, доҕор, — диир Дьөгүөссэ хаҕыстык. —
Бэйэтин санаатын ыспат-тохпот киһи үчүгэй. Эн эмиэ мин курдук буолуох
эрэйдээххин, санааҥ таһырдьа. Оннук киһи ыраатааччыта суох.

Далан- Яковлев В.С. Дьикти саас.
http://vk.com/sakhabooks

186

Онтон Дьөгүөссэ эмиэ Аргытыгар эргиллэр. Муода, мин урут да
бэлиэтии көрөрүм — холуочук киһи өйүгэр киирбитин биири наар
лэбэйдээн тахсааччы.
—
Кэнники бу Аргыловтан оройуон тойоно тахсыа. Миигин эппэтэҕэ
диэйиккитий. Биирдэ тойон эрэ буолан олорорун көрөн хаалыаххыт.
Биһиги сыгынньахтанан иһирдьэ киирэбит.
—
Мин үөһэ наараҕа тахсан сытабын. Быччыҥнарбын барытын босхо
ыытабын. Сылаас имэрийэрдии хаарыйар, эппэр барытыгар тарҕанар,
угуттуур, сылааны киэр үүрэр. Харахпын быһа симэбин, саҥарыахпын да
баҕарбаппын. Төбөм кураанах, туох да кыһалҕа суох. Үчүгэйиэн!
—
Саҥаларыттан иһиттэххэ, Бүөккэлээх биригэдьиир Байбаас кэллилэр.
Сыгынньахтанар сиртэн кинилэр кэпсэтэр саҥалара иһиллэр.
—
Дьөгүөссэ обургу, манна кэлбит эбиккин дуу? — диир Бүөккэ саҥата.
—
Обургу да буолбатарбын...
—
Хата оҕонньоруҥ сылаас сири булбут.
Бүөккэ кэнники тыллара Дьөгүөссэни өһүргэтэллэр.
—
Сылаас диэтэргин эн манна үлэлээ.
—
Буоллун, баҕардар, — диир олус улгумнук Бүөккэ.
—
Тракторы оччоҕо эн ыл.
—
Тракторы ыытыа суоҕа диэтэҕиҥ дуу? Эн саҕа киһи ыытыа эбитэ ини.
—
Ыытымнаҕын, мумматаргын эрэ...
—
Туох да оттомо суох чолохоччуйа сытыйаҥҥын. Бэрт киһи мин саҕа
куһаҕан харахтааҕы-көстөөҕү көрбөтөҕүҥ буолуо. Аныгы оҕолор
итинниктэр ээ...
Бүөккэ ситэ истэ барбакка, саҥата суох парнойга куотар. Дьөгүөссэни
Байбаас тохтотор.
—
Бэйи, Дьөгүөссэ, тохтоо, хас мэник уолу кытта аахсыма. Хата,
баанньыкпыт хайдаҕый? Сылаас дуо?
—
Эһиги, тойоттор, туох диигит, мин санаабар, сылааска дылы, —
Дьөгүөссэ эҕэлээхтик хардарар.
—
Били Ганя уол мас тиэйэ илик эбит дуу? Өр буолла ээ баанньыкка
маста тиэй диэн эппитим.
—
Мас аҕалбыт киһи баара көстүбэт.
Сотору бөппүрүөскэ уобуулаах Байбаас төбөтө ааҥҥа быкпыта.
—
Ох, ыччаттар хайы-үйэҕэ манна бааллар эбит дуу? Хайдаҕый,
бөлөһүөктээр?
—
Олус бэрт! — дэһэллэр уолаттар.
Байбаас мин аттыбар тахсан олорор, табаҕын тардар.
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—
Мэнээк, мэнээк тыллаһан, дьону өһүргэтэн эмиэ мөҥүллүө суохха
мөҥүллэ охсон хааллым, — диэн Бүөккэни сэмэлиир.
—
Олус харса-хабыра суох саҥалаах.
—
Кэбис, инньэ диэмэ. Олоҕор табыллыбатах киһи. Оҕото, кэргэнэ
өлөн. Бэйэтэ эмиэ ыалдьар. Онуоха эбии сорохтор ону өйдөөбөттөр.
Билигин банщик оҥороннор, киҥэ-наара холлон сылдьар.
—
Чэ, ничего, — диир Бүөккэ. — Пахай, паара букатын суох эбит.
Ленька, дабаай паарда!
Морда паары эбэн биэрэр, үөһэ киһи тулуйбат сылааһа буола түһэр.
Мин аллара сыылабын. Байбаас ытыһынан ньилбэктэрин таһынар.
—
Дьэ бу! Дьэ бу үчүгэй! Баанньык маннык буолуохтаах. Паара суох
баанньык диэн!
—
Найгы! Найгы! — диэмэхтиир Бүөккэ эмиэ ытыһынан этин таһынатаһына. — Ынырыксион!
—
Уолаттар, бүгүн үлэлээтигит дуо? — Байбаас биһигиттэн ыйытар.
—
Үлэлээн.
—
Маладьыастар! Дьоҥҥутун сынньаттаххыт дии. Били үнүргү
кэпсэтиибитин туох диигитий?
—
Ол туһунан кэпсэтэ иликпит ээ, — диир Морда.
—
Оттон эн бэйэҥ туох дии саныыгын? — Байбаас Ленькаттан ыйытар.
—
Ким билэр, дьоммуттан ыйытыам.
—
Оттон эн, Гассан?
—
Дьэ, билбэтим ээ.
—
Эр бэртэрэ, толкуйдуу сылдьыҥ, — диир Байбаас боччумнаахтык. —
Колхозка кэлэҥҥит тугу да сүтэриэххит суоҕа. Билигин чиэс, хайҕал, албан
аат — фермаҕа. Хаһыаты аахпаккыт, радионы истибэккит дуо?
—
Оннук, оннук! — Бүөккэ биригэдьиирин бигэргэтэр.
Байбаас бөппүрүөскэтин муннукка быраҕар, туран тыыллаҥныыр,
илиитинэн далбаатанар:
—
О, үчүгэйин, баанньык барахсан! Суумматах өр да буолла! Дьэ
абыранабыт.
—
Былыр хайдах дьон кыһыны быһа сууммакка тулуйан
сылдьыбыттара буолуой? — Бүөккэ Байбаастан ыйытар. — Үөрэнэн хаалар
муҥнара дуу?
—
Сууналлар, доҕор. Таҥаралар эҥин иннинэ, бырааһынньыкка
хотоҥҥо киирэн сууналлар.
—
Учча, кыахтарысымаан эбит, хотоҥҥо буолан! Оччотооҕу мас
чугаһыгар дьиэлэрин таһыгар баанньык туттахтарына.
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—
Баанньык ааттаах ээ, оннооҕор нуучча дьиэтэ төһө эмэ судургутун
үрдүнэн, балаҕан туттан олордохторо дии.
—
Сордоохтор сүрүкэлэрин!
—
Ол барыта сайдыы суоҕуттан. Кыайан бэйэлэрин дьаһанан
олорботторуттан кыаллар да суолу кыайбаттар эбит. Бүөккэ, көхсүбүтүн
анньыһыах эрэ.
—
Ньочоотурууһукпун.
—
Тоҕо?
—
Көхсүҥ наһаа кэтитэ бэрт эбит. Павел Иванович, бука күүстээх
буолуоҥ ээ.
—
Туох күүһэ кэллэҕэй? Мөлтөхпүн, — Байбаас кэриэлийэр. — Күүскэ
ас!
—
Кырдьык буолуо дуо, Павел Иванович, былыргылары олус күүстээх
гына кэпсииллэр ээ. Буур тайаҕы сүгэн киирэллэрэ үһү, оттон эһэни
сабырҕаҕыттан ылан тииккэ үлтү сабаан өлөрөллөрө үһү.
—
Сымыйа.
—
Хайдах?
—
Былыргы дьон туох улахан күүстээх буолуохтарай, ханнааҕы үчүгэй
астарынан-таҥастарынан? Кэпсээн үлүннэриитэ буоллаҕа дии.
—
Хайдах барыта сымыйа буолуой? — биһиги Сашабыт саарбаҕалыыр.
—
Эһиги бу кыһын кэлэн кэпсээбит учуонай лекциятын истибэтэххит
дуо?
—
Археологы дуо? — Саша ыйытар.
—
Ээ. Ол киһи кэпсээҥҥэ киирбит күүстээх дьоннорбутун хаһан көрбүтэ
барыта орто эрэ уҥуохтаах, сорохторо өссө кыра даҕаны дьоннор үһүлэр.
Оннук буолумуна даҕаны витамин, ас билиҥҥи курдук суох кэмигэр.
—
Биһиги истибэтэхпит, — диир Морда. — Директор көҥүллээбэтэҕэ.
—
Бүөккэ балачча саҥата суох суунар.
—
Арай мин онно трактордаах тиийиим, — диир кини эмискэ.
—
Ханна? — Байбаас киһитин өйдөөбөккө ыйытар.
—
Оттон ол былыргы дьоҥҥо, чэ, баай Боппуоктарга да буоллун.
Тусаһаларын
ортотунан
бачыгыратан
ааһабын.
Тэлгэһэлэригэр
эргийбэхтээн ылабын. Соруйан, сир кырсын тоҕута кэстэрэбин. Туох диэн
саныа этилэр?
—
Туох диэхтэрэй, куттаныа этилэр, — Байбаас соччо ааххайбатахтык.
—
Тыаҕа түһүөхтэрэ этэ, — диир Саша. — Кутталларыттан сүрэхтэрэ
хайдара дуу?
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—
Өссө саамай күүстээх атыыр оҕустарын таарыйа илдьи үктэтэн
ааһабын.
—
Төһө эрэ трактор күүһүттэн саллаллар этэ! — Саша хараҕа уоттана
түһэр. — Саамай күүстээхтэрэ оччолорго атыыр оҕустара буоллаҕа.
—
Өссө дьиэлэрин муннугун кыратык эмти астарабын. Илэ абааһы
кэллэ дииллэрэ дуу? Ха, ха! Бу тыаһа-ууһа, уота-күөһэ! Ха, ха!
Ынырыксион!
—
Эмиэ мэнээк тыллаһан барда, хата, аҕал көхсүгүн сууйуум, —
Байбаас сөбүлээбэт, тохтотор. — Сайын баанньыкпыт сабыллара
хомолтолоох. Баанньыктан паарданан баран таҕыстахха, оннооҕор салгын
тупсар, ардах кэннинээҕи курдук сибиэһэй буолар.
—
Сайын эмиэ тугун баанньыгай? Көҥүскэ түс ээ, сөтүөлээ.
—
Сөтүөнү астыммаппын, киһи кирэ барбат. Арай дьэ пляж баара эбитэ
буоллар. Пляж барахсан дьоно үксэ, оонньуута-көрө. Аҥардас кыргыттара
даҕаны.
—
Оннугун оннук да, баанньык да барахсан үчүгэй ээ. Дьэ, бу кэнниттэн
тымныы пиво иһэр буол!
—
О, дьэ этимэ даҕаны, — диир Байбаас, чыпчырынар.
Бүөккэ эбии тыыххайдыыр.
—
Тымныы пивоны сөп буола-буола тахсан иһэн киирэҕин. Эбэтэр
парнойга киллэрэн иһэҕин. Мин биирдэ куоракка алта куруусканы иһэн
турардаахпын.
—
Ок-сиэ, үксүн, доҕор!
—
Уу буолан тиритиигин кытта тахса турар.
—
Оннук үксү иһэр туох туһалааҕый? — диир Байбаас.
—
Мин эмиэ тоҕо оччо үксү иһэллэрин сатаан өйдөөбөппүн, өскөтүн
тута тиритэн тахса турар буоллаҕына.
—
Пиво доруобуйаҕа туһалаах, киһи уойар, витаминнаах.
—
Ким билэр, сымыйа ини, — Байбаас итэҕэйбэт. — Хата, арыгыһыт
оҥорор ини.
—
Баҕар, буолуо даҕаны, — Бүөккэ сөбүлэһэ охсор.
—
Арыгыҥ да муодарасынай ас диэтэҕиҥ: кэрдиигин эрэ аастаргын
бара тураҕын, ол баар моһуога.
—
Ол баҕас бэйэҕиттэн тутулуктаах, тохтуубун диэтэххэ хайдах
тохтообот буолуоххунуй? Туох эрэ иирбит киһиэхэ дылы.
—
Иирбит дуу, итирбит дуу диэн өс хоһооно баар ээ. Ол ханнык эрэ
тохтуохтаах кыраныыссаҕын аастыҥ — тохтообоккун.
Байбаас ылыммат, итэҕэйбэтэхтии этэр.
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—
Ким билэр, хайдах киһи оннук үүнэ-тэһиинэ суох барыа эбитэй?
—
Эн, Павел Иванович, биирдэ эмэтэ итирэн көрбүтүҥ дуо? — Бүөккэ
биригэдьиириттэн ыйытар.
—
Суох.
—
Ама доҕор? — Бүөккэ итэҕэйбэт.
—
Итирбиппин өйдөөбөппүн, — диир Байбаас. — Оттон холуочуйуу
кэмнээх буолуо дуо?
—
Дьэ, кыахтарысымаан эбит! — Бүөккэ бэккиһиир даҕаны, ордук да
саныыр. — Сорох дьон бырааһынньыктарын саҕалаабыттар.
—
Хантан ону көрдүҥ? Эрдэтэ бэрт ээ, нэдиэлэ инниттэн.
—
Дьөгүөссэ айаҕа сыттаах дии. Биһиги да бачча үчүгэй баанньык
кэнниттэн тугу эмэ толкуйдаабаппыт дуо?
—
Хайа, доҕор, хас баанньык кэнниттэн истэхпитинэ, сотору да
арыгыһыт буолаайабытый?
—
Баанньык кэнниттэн туга да суох хайдах табыллыай? Уопсай
бэрээдэк.
—
Оттон бу киэһэ кулуупка киинэҕэ барбаккыт дуо?
—
Баран, баран, — диир Бүөккэ. — Павел Иванович, сообразим?
Кыратык.
—
Ханна?
—
Биһиэхэ барыахха.
—
Сөп, кыратык.
—
Найгы!
Биһиги суунан, таҥнан таһырдьа тахсыбыппыт. Бүөккэлээх Байбаас,
бэркэ наҕылыйан сууна-сууна кэпсэтэ хаалбыттара. Морда Бүөккэни кытта
бэркэ хаалыан баҕарбыт быһыылааҕа да, Байбаастан толлор этэ. Бүөккэтэ
киниэхэ кыһаныах быһыыта суоҕа.
—
Оттон биһиги, оҕолор, хайыыбыт? — Ленька сибигинэйэ былаан
ыйытар. — Биһиги да сообрази гыммаппыт дуо? Мин булуом этэ.
—
Кэбис, тугун баҕайытай, — Саша экчи аккаастанар.
—
Аата доҕор, куттаҕаскытын. Дьон эрэ барыта бырааһынньыкка
иһэллэр дии. Биһиэхэ барыаҕыҥ, ким да билиэ суоҕа.
—
Суох, — мин эмиэ аккаастанабын.
—
Тоҕо?
—
Бэйэм, баҕарбаппын ээ.
—
Тугу быһаарыамый? Миэхэ дууһабар онто да суох үчүгэй.
Маарыыҥҥы сылайбыппыттан туох да хаалбатах. Чэпчээбит, саҥатыйбыт
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курдукпун. Кулуупка оонньуу, Айтаны кытта үҥкүүлүүрүм турдаҕа. Ону
барытын туох диэн быһаарыамый?
—
Бу да дьону, — диэтэ Ленька хомойбуттуу. — Миша, барыах.
—
Киэһэ биэчэргэ кэлэр инигит?
—
Кэлэн, кэлэн.
Биһиги дьиэ-дьиэбитигэр тарҕаспыппыт.
10
Дьиэбэр кэлбиппэр:
—
Убайым кэллэ! Итииргээбитиэн! — дии түстэ киирэрбин кытта
балтым, саҥа платье кэтэн баран сиэркилэ иннигэр араастаан эргичиҥнии
туран. — С легким паром! Көр эрэ, миэхэ барар дуо?
Мин саҥата суох, күлэ-күлэ, Маняны одуулаһабын. Бу өйдөөн
көрдөхпүнэ, балтым улааппыт да эбит, уҥуоҕунан, арааһа, ийэтин сиппит.
Кыыс көрүҥэ саҥа киирэн эрэр. Солуута суох тылга тииһэрин аахсыбатахха,
син аҕай кыыс буолсук.
—
Барар, барар, — диибин.
—
Таай эрэ, ким биэрбитэ буолуой?
—
Ону мин хантан билиэмий? Биир эмэ уол дуо? — диибин элэктээн.
—
Пахай, — тута сылдьар тирээпкэтинэн охсор. — Эйиэхэ эмиэ туох эрэ
баар.
—
Сымыйалаама.
—
Кырдьык, честное комсомольское!
Биһиги кэпсэтиибитин истэн, хостон ийэлээх эбэм тахсан кэлэллэр.
—
һыччыай, Киэсээ, оскуолаҕыттан саҥа кэллиҥ дуу? — диир эбэм. —
Бу эйиэхэ кэһиим.
Целлофан тастаах сорочканы уунар. Эчи үчүгэйин!
—
Ити күтүөккэр үлэһэн-үлэһэн ыллаттардым, — диир эбэм, онтон
ийэбэр этэрдии. — Таҥынныннар, дьон оҕолоругар барыларыгар баар.
Мин да оҕолорум ымсыырбатыннар.
Мин эбэбин кууһан ылабын. Эбэм эрэйдээх кыратын, куйатын.
Мин эбэм биһиги, оҕолор, ис дууһабытын дьоммутунааҕар быдан
үчүгэйдик билэр. Ол да иһин туохха ымсыырарбытын сэрэйэн аҕаллаҕа,
пенсиятын мунньан кэһии гыннаҕа. Кыра эрдэхпитинэ эбэм биһиэхэ
олорбута, балтым биһиккини оҕолообута. Онтон улааппыппыт кэннэ
улахан кыыһыгар оҕо көрө барбыта. Кыыһа, мин эдьиийим диибин, Ааныс
— ыанньыксыт, Мэхээчэ кэргэнэ, биэс оҕолоохтор. Эбэм күнү быһа
кинилэри кытта бодьуустаһан тахсар буолан оннооҕор биһиэхэ өр буола-
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буола кэлэн дьаарбайан барар. Бүгүн эмиэ дьаарбайа кэлбит быһыылаах.
Кырдьыгын кистээбэккэ эттэхпинэ, мин дьоммунааҕар эбэбин ордоробун
диэххэ сөп.
—
Бар, Маанньа, өтүүккүн хомуй, чэйдиэ этибит, — диир ийэм. — Бу да
оҕо аччыктаатаҕа.
—
“Оҕо аччыктаатаҕа”, — хомуна-хомуна балтым үтүктэр. — Уолгут
кэллэ да, киһини холдьоҕон бардыгыт.
—
Тукаам, оттон оҕо буолумна, — диир эбэм.
—
Мин кэллэхпинэ, ийэм инньэ диэбэт, — балтым хоргуппута буолан
эбэбэр үҥсэр.
—
Эйигин да диибин, диибин, тоҕо диэбэт буолуомуй? Хата, асаһаҕын
дуо? — диир ийэм кырдьык-хордьук буруйдаммыттыы.
Балтым атаахтаабыта табыллан санаата көннө.
—
Нет, мамуо, нет, билигин аҕай аһаабытым дии.
—
Хайа, тукаам, оскуолаҕытыгар туох солун баарый? — диир
эбэм,
чэйдии олорон. — Төһө эрэ аччыктаатыҥ буолла?
—
Аччыктаан, — диибин, арыылаах килиэби айахпар толору уобауобабын. — Бүгүн хотоҥҥо үлэлээтибит.
—
Саатар, өрөбүлгэ да сынньаппаттар, — диир ийэм.
—
Сордоон эрэллэр.
—
Маама, хайдах үлэлиэхпит суоҕай? — диир Маня.
—
Баскыһыанньаҕа
Мэхээчэ
дьиэтигэр
көмөлөһүннэрээри
ыҥыраахтаабыт этэ.
—
Аныгыскы өрөбүлгэ барыахпыт, — диибин дьаалайбаттык.
—
Үлэлээтиннэр, үлэлээтиннэр, чэ, ол биһиги киһибитигэр кэнники да
барыахтара, — эбэм эмиэ соччо аахайбаттык уонна килиэби, арыыны мин
диэки сыҕарытар.
—
Бачча үчүгэйгэ үлэ диэн көр буоллаҕа дии.
—
Оннук, оннук, билиҥҥи кэм барахсан баайа-тото, — ийэм
сөбүлэһэр. — Мин урут, сэрии сылларыгар, өрөбүл да баарын
өйдөөбөппүн ээ.
Ийэлээх эбэм куолуларынан сут, сэрии сылларын тустарынан
кэпсэтэллэр. Кинилэр үгэстэрэ — аҕам суох буоллаҕына чэйдии-чэйдии
былыргыны ырытааччылар.
—
Эчи, билигин харчыта-хамнаһа элбэҕэ, кыайар киһи үлэлиэрхамсыар, — диир эбэм, ийэм куппут хойуу сүөгэй үүттээх чэйин иһэ-иһэ. —
Оччолорго аҥардас киэһэ аһыыр иһин сордонорбут.
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—
Диэ даа, — ийэм эбэбин ситэ саҥардыбат. — Бу баччаларга мин
ийэм эрэйдээх тоҥ балбааҕы хойгуонан хоҥнорор этэ, төһө балбааҕы
салаасканан сонуокка таспытынан көрөн, киэһэ бурдук ыйаан биэрэллэрэ.
—
Салаасканан даа?! — Маня соһуйар. — Оттон трактор?
—
Бу оҕо эттэҕин! Ол кэмҥэ тыраактардааҕар көлө да суоҕа.
—
Ок-сиэ! — Маня бэркиһиир. Кини салаасканан сыыртан эрэ
хатыыскалыыллара буолуо дии саныыр быһыылаах. — Оттон таспатахха?
—
Хайдах таһыаҥ суоҕай? — аны ийэм соһуйар. Ол былдьаһыктаах
кэмҥэ балбааҕы таспаты кини сатаан да өйүгэр киллэрбэт. — Сиргин
уоҕурдубатаххына, бурдук үүнүө суоҕа буоллаҕа. Оччоҕо өстөөҕү кытта
сэриилэһэ сылдьар дьоҥҥун тугунан аһатыаххыный?
—
Баһылай оҕонньор бултаабыт куобаҕын тириититтэн үгүс да үтүлүк,
бэргэһэ тигэн оборуона буонугар ыыппыппыт, — диир эбэм. — Тукаам,
аһа-таҥаһа суох, дьоммут хайдах ньиэмэстэри кытта сэриилэһиэхтэрэ этэй?
—
Ийэм эрэйдээх киэһэ хойуут-хойут чуучугураан кэлээхтиирэ уонна
биһигини сыллаталыыра, онтон бурдук ыйатан ыла барара. Ону аҕалан
хара ууга хааһылаан сиирбит. Балтым биһиккини ийэм кураанах дьиэҕэ
соҕотоҕун хаалларан барара. Ханнык ас кэлиэй, күнү быһа аччыктаан
иэгэйэн олорон, аһаары ийэбит кэлэрин күүтэрбит.
—
Биһиги аймаҕы Баһылай оҕонньор тыыннаах оҥорбута, — диир
эбэм. — Кини булчут киһи буолан...
Ийэм эбэбин истибэт, салгыы кэпсиир.
—
Биирдэ ийэбин кытта бурдук ыла барыстым. Бурдугу Тойон Боппуок
ампаарыгар түҥэтэллэр эбит этэ. Тойоттор Суоччут Бааска, Дьөгүөрэп
биригэдьиир Тойон Боппуоктаахха арыылаах алаадьы сиэн асхарыйа
олороллор эбит. Онно ымсыырбыппын эриэхсит! Сыта билиҥҥэ диэри бу
баарга дылы! Ийэм эрэйдээҕи араастаан мөхтүлэр, саҥардылар.
—
Ол тоҕо мөҕөллөр? — балтым ыйытар.
—
Балбааҕы тастаҕыҥ аҕыйаҕын диэн. Ийэм ол кэмнэ олус хотторбута,
— ийэм бөтөн барар.
—
Ийээ, түксү, былыргыны былыт саппыта.
Ийэм сэрии сылларын санаатаҕына, ийэтэ, балта хайдах өлбүттэрин,
бэйэтэ хайдах нэһиилэ тыыннаах хаалбытын аҕыннар эрэ,
ытамньыйбытынан барааччы. Ону биһиги абааһы көрөбүт, хайы үөдэни,
ааспыты баран.
—
Онтон күһүнүгэр ол ийэм балбаах таспыт сонуогар бурдук бөҕө
үүннэ. Бурдук ыга анньан тахсан эрэрин көрө-көрө, ийэм үөрэр: “Хайдах
эмэ гынан бурдук ас кутуута тиийбит киһи, оҕолорбор лэппиэскэни тото
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сиэтиэм этэ”, — диэхтиирэ. Бурдукпут ас кутан лиһигирээбитэ, үүнэ сатаан
баран сытан хаалбыта. Ол сыл олус да үүннэ этэ!
—
Дьон-сэргэ барахсаны баччааҥҥыга тириэрдээри, — диир эбэм. —
Этэҥҥэ олоруохпут иһин...
—
Арай мин ийэм эрэйдээх дьонтон-сэргэттэн быстан сор
суолламмыта, — ийэм куолаһа титирээн барар.
Балтым ийэбин кууһар:
—
Маама, кэбис, кэпсээмэ.
Ийэм истибэт, кэпсээбитин кубулуппат.
—
Сылы быһа от үөрэнэн, уу хааһынан сылдьыбыт, лэппиэскэ диэни
умнубут эрэйдээхтэр бары да бурдук үүммүтүттэн олус үөрдүбүт. Ол гынан
эрдэ үөрбүт этибит: биристээтэлбит Тойон Боппуок: “Бурдугу ким да
тыытыа, сиэ суохтаах. Сонуоктан ылан сиэбит киһи уоруйах буолар уонна
сокуоҥҥа эппиэттиэхтээх”, — диэн булгуччу боппута.
—
Дьону аһаталларын айыыргыыр, улахан туох эрэ алдьархайы оҥорон
эрэр курдук саныыр этилэр, — эбэм өрө тыынна.
—
Ол да буоллар дьон син уора-көстө тохтубут бурдугу итигэстээн,
кутуйах ордуулаан, лэппиэскэни сиэн бардылар. Мин ийэм эмиэ балтым
биһиэхэ кутуйах бурдуктаан, былаатыгар баайан аҕалан лэппиэскэлээн
сиэтэр. Бу минньигэһин эриэхсит! Кутуйах бурдуга лэппиэски саахар
амтаннаах буолар этэ. Онтон биирдэ кутуйах бурдуктаах кэлэн иһэн Тойон
Боппуокка түбэспит... Балтым биһикки лэппиэски сиэри ол киэһэ ийэбитин
өр да күүттүбүт этэ... Ийэбит кэлбэтэҕэ... — Ийэм эмиэ бөтөн барар.
—
Ийээ, түксү! Түксү! — дэһэбит балтыбыныын.
—
Оттон абата бэрт ээ. Өкчөйө сытыйбыты билигин да көрдөхпүнэ
барытын саныы түһэбин. Бу кинилэр ииппит кутуйахтара буолан, кутуйах
бурдугун иннигэр ийэбин хаайыыга уктарбыта. Ийэм барбытын кэннэ
балтым өлбүтэ...
Балачча ким да саҥарбат. Ийэм былаатынан сирэйин- хараҕын
соттор, онтон чэйин иһэр.
Кутуйах бурдугун иһин киһини хаайыыга ыыппыттар. Билигин
председатель Поповтан ыйыппыт киһи туох эрэ диирэ буолла? Бука,
“бириэмэтэ оннук этэ” диэн куотуна сатыа. Ханнык да кэм буолбутун иһин
кутуйах дуу, киһи дуу? Кутуйах хаһааммыт уонна кини сиэхтээх бурдугун
киһи ылан сиэбитин иһин сууттууру мин сатаан өйдөөбөппүн. Өйбөр
хайдах да түспэт. Өскөтүн кутуйахтар сууттууллара буоллар син да этэ —
кинилэр хаһаастара уорулуннаҕа дии. Оттон дьон? Ол бурдуктан син биир
ким да туһаныа суоҕа этэ дии, сиргэ хаалар бурдук. Хайдах да
нормальнайа суох логика.
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—
Дьоҥҥо куһаҕаны оҥорор хаһан да иэстэбиллээх буолааччы, — диир
эбэм түгэхтээхтик. — Кинилэр да өнүйбэттэрэ буолуо. Дьөгүөрэп өлбүтэ,
Боппуок баар буолан, билигин Суоччут Бааска чаабырҕаан эрдэҕэ.
—
Онтон кыайыы буолан сэрииттэн саллааттар кэлбиттэрэ, — ийэм
эбэбин быһа түһэр. — Дьон харса суох өттө, Дьөгүөссэ курдуктар
мустаннар, биирдэ Тойон Боппуогу кырбыы сыспыттар этэ. “Биһиги
немецтэри кытта кыргыһа сырыттахпытына, эн манна тыылга тойомсуйан
олороҥҥун, дьоммутун көрбөтөххүн-харайбатаххын, аччыктаппыккын,
хаайыыга ыыппыккын. Биһигини эргиллэн кэлиэхтэрэ суоҕа диэбитиҥ дуо,
тыыл кутуйаҕа?! Биһиги оннооҕор немецтэри кэйгэллээбиппит, эйигин
баҕас сөпкүн көрүөхпүт!” — диэбиттэр.
—
Онтон куттанан, атын сиргэ көспүт сурахтааҕа. Дьон билбэт-көрбөт
сиригэр, хоту тиийэн, сэрии саҕана үчүгэйдик биристээтэллээбит аатыран,
улахан тойон буола сылдьыбыт сурахтааҕа. Билигин аллара түһэн биһиэхэ
кэлбит үһү. Бука, манна да өнүйбэтэ буолуо ээ. Урукку буолбатах.
—
Ол кэми билигин да санаатахпына сүрэҕим ыалдьар. Айыымтаҥарам, эһиги, оҕолорум эрэ, итинник олоҕу билимэҥ. Аны эргийбэтэр
ханнык.
—
Ийээ, кэбис, түксү, оннук олох хаһан да кэлиэ суоҕа, куттаныма, —
Маня ийэбин кууһар.
—
Аны дьон өйдөммүтэ, — диир эбэм. — Сут да буоллаҕына, экчи бары
тэҥҥэ аччыктыахпыт ээ, сорохтор алаадьынан, сорохтор от үөрэнэн
олоруохпут суоҕа.
Эбэлээх ийэм, урукку ыар олохторун санаан, балачча саҥата суох
чэйдииллэр.
—
Ыалларгыт хайдах-туох олороллоруй? — диэн эбэм ийэбиттэн
ыйытар.
—
Уустаах олоруулара үчүгэй. Илиҥҥи ыалбыт мөлтөхтөр. Таһаараа
Миитэрэй кэргэнин кырбаан, эмиэ милииссийэҕэ киирэн тахсыбыта.
Кэтириис ыалдьа сытар. Уу ньирэй оҕолор — табыллыбатах дьон.
—
Кэтириис үлэһит, доруобай да кыыс этэ. Тобулута сынньан ыарыһах
оҥордоҕо. Бостуой хаамаайыга баран.
—
Арыгылаатаҕына, дьону сордуур идэлээх киһи.
—
Бачча үчүгэй олоххо тотон өлөн. Ким кинини арыгынан ииппит
үһүнүй?
—
Хата, Миитэрэй инньэ диэбэт. Арыгы барахсан төрөөбүт аһым диир
үгэстээх.
—
Бу аныгы киһини баай-тот олох арыгыһыт оҥорор. Тиийиммэттүгэммэт сылларга ким да арыгынан сыҥаламмат этэ.
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Чэйдээн бүтэбит.
—
Эбээ, Дьорҕоотоп туһунан кэпсээ эрэ, — диибин мин дьэ тотон. Эбэм
миэхэ эргиллэ түһэр, чинчийэрдии, болҕомтолоохтук одуулуур.
—
Тукаам, ону эн тоҕо ыйыттыҥ?
—
Үнүргүттэн туох Дьорҕоотобун дьөлө хасыһан хаалла, — ийэм
мөҥүтүннэ.
Мин эбэбэр Уус Миитэрэйтэн, Баһылай оҕонньортон, председатель
Поповтан истибиппин уонна Мандаарап Саша аҕалбыт хаһыатыттан
аахпыппын кэпсээн биэрэбин.
Эбэм, бэрт болҕомтолоохтук истэн баран, чэйин истэ, чааскытын
антах аста.
—
Ыйыттын ээ, ону тоҕо буойдаххыный? Эдэр киһи ону-маны билэрэ
үчүгэй. Тугу да билбэт түҥ-хааһах киһи диэн бу сайдыылаах үйэҕэ. Тукаам,
Дьорҕоотоп бокуонньук туһунан тугу истээри гынаҕын?
—
Дьорҕоотоп туохтан өлбүтэй?
—
Ыалдьан, балыыһаҕа киирэн.
—
Тойон Боппуоктаах өлөрбүттэрэ, — төһө да буойдар, ийэм тулуйбат,
кэпсэтиигэ кыттар. — Кинилэр кыыллаан.
—
Ол хайдах?
—
Тойон Боппуок оччоҕо эрэпкэмииссийэ биристээтэлэ этэ, — эбэм
быһаарар. — Кини уонна Суоччут Бааска буолан колхоз үбүн ыскайдаата
диэн сымыйанан дьыала тэрийбиттэрэ. Оччотооҕуга байыаннай кэм этэ,
суут-сокуон кытаанаҕа.
—
Ол тоҕо сымыйанан тэрийэллэрий? — миэхэ хайдах да киһи киһиэхэ
сымыйанан дьыала тэрийэрэ өйбөр түспэт.
—
Бэйэлэрэ тойон-хотун буолан колхоз үбүн талбыттарынан
бачаачайдаары.
—
Дьэ, кырдьык, талбыттарынан дьаһайбыттара, — диир ийэм иһитин
сууйа туран. — Мэ, Киэсээ, сот.
—
Дьорҕоотоп уһуллубутун кэннитттэн холкуос үбүн- аһын бэйэлэрин
киэнин курдук туппуттара. Ол саас биһиги оҕонньорбут үрэхтэн киллэрбит
этин кинилэр мэй гыммыттара. Буолуо. Мин ийэм өлөр сылыгар биир
сэнтиниэр эти Хаартыһыт Хабыччаҕа атыылаабыттара диэн кэмниэ-кэнэҕэс
сири түгэҕинэн иһиллибитэ. Ол, бука, Баһылай оҕонньор этэ эбитэ буолуо.
—
Ханнык этий ол? — мин муодаргыыбын: биир колхозка олорон
сорохтор хоргуйаллар, сорохтор этинэн эргинэллэр. Хайдах хайдаҕый?
—
Сут дьыл Баһылай оҕонньор Үрэххэ тахсан эһэ- тайах бөҕөнү өлөрөн,
колхоһун дьонун олус абыраан испитэ, — эбэм тиэтэйбэккэ кэпсээн барар.
— Ол саас олус бултуйан, үс атынан эт бөҕөнү ыгыччы тиэйэн киллэрбитэ.
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Үгэһинэн, булдун колхоз кэнсэлээрийэтин таһыгар тохтотон баран, иһирдьэ
киирбитэ биһиги мунньахтыы олорорбут. Дьорҕоотоп оҕонньору үөрэ-көтө
эҕэрдэлии көрсөр идэлээҕэ уонна кэлбит аһы сүбэлэһэн дьоҥҥо
түҥэтэллэрэ. Оҕонньор кэлбитигэр Дьорҕоотоп биристээтэлиттэн уһуллан,
Боппуок биристээтэл буолбут кэмэ этэ. Саҥа биристээтэл Боппуок
араатардыырыттан аралдьыйбатаҕа. Кэмниэ-кэнэҕэс мунньах бүтүүтүн
саҕана Баһылай оҕонньору аан хостон ыҥыран киллэрбиттэрэ. “Эти
кыладыапсыкка туттар уонна ыспараапката ыл, — диэн тойон Боппуок
соруйбута. — Эт аҥара уонна соботтон улахана оборона буонугар барар”.
Биһиги, Баһылай оҕонньор бултаан кэллэҕинэ аһыы үөрэммит дьон,
силбитин эрэ быһа ыйыстан хаалбыппыт. Бэл, оҕонньорго тугу да
биэрбэтэхтэрэ — “көлөһүн күнэ ааҕыллар” диэбиттэрэ.
—
Аата, сүрүккэтин инсэлэрэ, — ийэм эмиэ бэккиһиир. — Дьэ ол
бэйэлэрэ сиэри.
—
Уонча хонон баран, Баһылай оҕонньор эмиэ үрэҕэр тахсара
буолбутугар туһаҕар кыл нэрээттэтэн ылаары Боппуоктарга барбыт. Кыл
көрдөөн биристээтэл кэргэниниин ампаарга тахсыбыттара били соҕуруу
ыыппыт соболоро ороҥҥо бу лэһигирэһэ сыталларын көрөн, оҕонньор
соһуйуу бөҕөнү соһуйбут да, саҥата суох муҥутаан, тугу да саҥарбатах.
Аттыгар өссө эттэммит тайах буута сытар үһү. Онтон ыла Баһылай
оҕонньор тугу да Боппуоктаахха аҕалбат, аймахтарыгар аҕалар буолбут.
Биһиги аймаҕы ол саас олус абыраабыта, хоргуйартан быыһаабыта.
—
Дьэ, хата, билигин дьону абыраабыт кинилэр, дьону хоргуппут,
сутаппыт Дьорҕоотоп ааттаах, — диир ийэм, иһитин хомуйа-хомуйа.
—
Дьорҕоотоп уһулларын кытта айдаан, силиэстийэ дьэ биһиэхэ
түбүлээбэт дуо? Дьорҕоотоп туох эрэ алдьархайы тоҕо тарпытын курдук.
—
Үгүс да киһини таскайдаабыттара, үгүстүк да оройуонтан
тиэстибиттэрэ. Оннооҕор мин, оччоҕо кыра оҕо, саҥа хаахы таҥастаах
кубаҕай көтөх киһини, Уйбаан Боппуогу, ити эһиги Ланаҕыт аҕатын, өйдөөн
хаалбытым.
Ордук Дьөгүөр бокуонньугу бэйэтин сордообуттара. Бу хаайбыттар
үһү, ити хаайбыттар үһү диэн буолара. Ол сордоно сылдьан бандьыыттары
кытта сэриигэ ылбыт бааһын дьарҕата көбөн, балыыһаҕа киирбитэ. Онно
өр буолбатаҕа: саас ыам ыйын бүтүүтүгэр өлбүтэ. Хара балыырга өлбүтэ, —
эбэм кэпсээнин түмүктүүр.
—
Оттон колхозтаахтартан тоҕо ким да көмүскэспэтэҕэй? — диэн мин
эбэбиттэн ыйытабын.
—
Ол сут, сэрии саҕана ким Боппуоктааҕы кытта кыайан аахсыай? —
эбэм оннугар ийэм миэхэ эппиэттиир.
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—
Манна оҕо-дьахтар, оҕонньоттор эрэ хаалбыттара. Туруу эр дьон
бары боруоҥҥа барбыттара.
—
Саатар, билигин?
—
Билигин... ааспыты ким төннөрүөй, ааспыт аастаҕа, — диир эбэм. —
Арай урут, эн үөрэнэ иликкинэ, Миитэрэй Миитэрэйэбис биир мунньахха
туруорсан көрбүт сурахтааҕа да, кыайтаран, оскулуохаһыт аатыран, директорыттан уһуллубута.
—
Өкчөйө сытыйбыты ким кыайыай, өлүөр диэри саба бүрүүкээн
олорор ини.
Эбэм кэпсээнэ үгүһү чуолкайдаабыта. Билигин өйдөнөр
председатель Попов мин Дьорҕоотобу ыйыталаспыппар тоҕо
сөбүлээбэтэҕэ. Таһыттан көрдөххө, тугу да кыайыа- хотуо суох курдугун
иһин, сүрдээх киһи эбит. Биһиги Дым-Дыммытын кытта Дьорҕоотоптон
сылтаан өстөөхтөр эбит, үнүр учительскайга истибит кэпсэтиибин
өйдүүбүн.
—
Мин санаабар олус толоос этэ кыралыйан турар кырдьыгы балыйыы,
ону билэн олорон ким да саҥарбата диэн.
11
Эбэм биһиэхэ олус өр буолбатаҕа, тиэтэйбитинэн барбыта, оҕолоро
күүттэхтэрэ. Мин кинини Мэхээчэлээххэ илдьэн биэрбитим. Урут илдьибэт
этим, эбэм мин илдьэрбэр наадыйбытын өйдөөбөппүн. Куруутун тиэтэлсаарал бөҕөнөн, сүүрүүнэн сылдьара. Билигин эбэм кырдьаахтаабыт. Аны
бачча халтархайга дэлби түһүө.
Мэхээчэ ахсыска үөрэнэр Куолуһунуун дьиэлэрин бэрэбинэтин
устуруустууллара. Дьиэ туттаары үлэ кэнниттэн үлэ. Куолус олус
сүрэҕэлдьээбитин иһин, аһынан, мин икки бэрэбинэни устуруустастым.
Дьиэбэр барарбар тоҕус чаас буолан эрэрэ, күн өссө да киирэ илигэ.
Кыһынын күн, тиит үрдүнэн көстө түһээт, сүтэр.
Мин биригэдьиир Байбаас дьиэтин таһынан ааһабын. Байбаас
интэриэһинэй киһи. Тугу да итэҕэйэ охсубат, күүһэ кыайарын эрэ итэҕэйэр,
ол эрэ туһунан кэпсэтэрин сөбүлүүр. Олоххо киирэри. Хаһан да Бүөккэ
курдук мэнээк тылласпат. Бүөккэ үксүгэр былыргылары хайгыыр:
күүстэрин, аһастарын. Байбаас былыргылар күүстэрин букатын итэҕэйбэт.
Оттон Бүөккэ былыргы бухатыырдар биирдии күөс эти охсон
кэбиһэллэрин, биирдии солуур собону олорон туралларын, бытыылкалаах
испиири соҕотохто таҥнары тутан кэбиһэллэрин туһунан кэпсээн
көппөнүттэҕинэ, Байбаас баһын эрэ илгистэр: “Чэ, оннук аһыыр туох
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туһалааҕый? Син биир барыта иҥмэт, куттахтарын эрэ буортулууллар”, —
диир.
Байбаас бултуура эмиэ аныгылыы. Мотоциклынан хас эмэ көстөөх
сиринэн биир сарсыарда эргийэн кэлэр. Кус түһэр күөлүгэр кэллэҕинэ
биһиги курдук кытыынан, от саҕатынан эргийэн эрэйдэммэт. Эрдэттэн
ыраахтан ойуур саҕатыттан үөмэн кэлэн, аҕыс төгүл чугаһатар биноклунан
таттаран, күөлү хас отун-маһын төрдүгэр диэри чинчийэн көрөр уонна кус
баар буоллаҕына чуо үөмэн киирэн ытан ылар, суох буоллаҕына, ааһа
көтүтэр.
Кини ордук былыргы дьон дьиэни сатаан туппаттарын бэккиһиир:
“Дьэ, бу көмүлүөк оһоҕу көр. Бачча судургуну өйдөөбөттөрүн. Саастарын
тухары оһоххо хамначчыт буолбут эбиттэр”, — диир уопсайынан да,
былыргылар тустарынан олус үчүгэй мнениетэ суох, олус кэнэннэринэн,
олус тугу да сатаабаттарынан ааҕар.
Байбаас дьиэтэ муода дьиэ: кыһын кыччыыр, сайын улаатар.
Кыһынын тымныыга дьиҥнээх дьиэтигэр киирэр, саас ичигэс буоллар эрэ,
салҕааһыныгар тахсар, оттон сайынын — террасатыгар, мансардатыгар.
Киһи хааман киирэр булуустаах. Онтукатын куорат уолаттарын бульдозерынан начаас астаран кэбиспитэ. Өссө дьиэтин таһыгар пленка
сабыылаах оҕуруоттаах, онно “Кама” диэн моторунан уу оботторон
ыстарар. Ол иһин оҕуруот аһын кыһыннары эргиччи сиир.
Биһиги Людмила Сергеевнабыт Байбаастаахха олорор. Кыргыттар
онно сөп буола-буола мустааччылар. “Байбаас дьиэтэ үчүгэй даҕаны!”
диэн сырыы аайы сөҕөн-махтайан кэлээччилэр. Соторутааҕыта
солбуйааччы Максим Егорович баарына түбэспиттэр. Улахан ватмаҥҥа
ойууламмыт картаны көрө-көрө тугу эрэ кэпсэтэ, былаанныы олороллор
үһү. Кыргыттар ону интэриэһиргээн өҥөҥнөспүттэр.
—
Тыый, үгүс да күөл! Оттон бу туохтарый? — дэспиттэр кыргыттар.
—
Фермалар уонна бөһүөлэктэр, — диэбит Солбуйааччы.
—
Бачча үгүс дуо? — кыргыттар итэҕэйбэтэхтии ыйыппыттар.
—
Саҥа тутуллуохтара, оттон бу былаан, — диэбит Байбаас.
—
Тугун үчүгэйэй! — кыргыттар, биллэн турар, үөрэ түспүттэр.
—
Онно кулууптар тутуллуохтара дуу? — диэн ыйыппыт Инга, ол
тутуллар кулууптары кэрийэ сылдьан үҥкүүлүөн баҕаран.
—
Оттон физзал? — диэбит Люся, күрэхтэһэ охсоору.
—
Барыта баар буолуо, — диэн эрэннэрбит Солбуйааччы.
—
Ити барыта олоххо киирэр буоллаҕына, мин манна букатын
хаалабын, — диэбит Людмила Сергеевна.
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—
Чэ, кытаат, итиччэ бириис иһин, — Байбаас Солбуйааччыны ойоҕоско
аспыт.
—
Эн эмиэ көмөлөс, соҕотоҕун кыайыам суоҕа, — диэбит Солбуйааччы.
— Оттон эһиги, оҕолоор, Людмила Сергеевна хаалыан баҕараҕыт дуо?
—
Баҕаран, баҕаран, — кыргыттар өрө ньамалаһа түспүттэр.
—
Оччоҕо, дабаай, эһиил кылааһынан колхозка тахсыҥ, саҥа фермаҕа,
— диэбит Солбуйааччы.
Кыргыттар, биллэн турар, үөрэ түспүттэр. Ол эрээри бары инньэ дии
саныыр буолбатах этилэр.
—
Людмила Сергеевна үчүгэй учуутал буолбат дуо? — дэһэллэр
кылааска кыргыттар бэйэ-бэйэлэригэр.
—
Үчүгэй. Биһигини кытта тэҥнээх киһилии кэпсэтэр.
—
Атын учууталлар итинник кэпсэппэттэр.
—
Эдэр, ол иһин.
—
Баҕар, буолуо.
—
Барбата буоллар.
—
Максим Егорович, чугастан көрдөххө, олус симпатичнай эбит ээ, —
диир Инга уонна Люся кулгааҕар тугу эрэ сибигинэйэр.
Туох сэкириэттээх буолуохтарай, тугу сибигинэһэллэрэ буолуой?
Арай Айта эрэ соччо сибигинэһээччитэ суох.
Ылдьаа олбуорун хаарын таһырдьа таһа сылдьара. Бөдөҥ-бөдөҥ
гына хоҥнортообут хомураҕын тирии үрдүгэр уурара уонна аппаҕа соһоро.
—
Киэсээ, хантан иһэҕин?
—
Дьоммуттан, Мэхээчэлээхтэн.
—
Мэхээчэ обургу тугу гынарый?
—
Мас устуруустуур.
Ылдьаа миэхэ үөннээхтик мичээрдиир, биир куомуннаахтык
сибигинэйэр.
—
Киэсээ, били мин этэр кыыспын туох диигин?
—
Балыыҥкалаама, — мин ааһа турабын.
—
Нохоо, бэйэҥ абыраныаҥ, — Ылдьаа хаһыытыыр.
Мин Ылдьаа хаадьытыгар үөрэнэн өһүргэммэппин. Тохтуу түспүтүм
буоллар, өссө сордуо этэ. Ылдьаа биһигини сордообута үгүс. Уончалаах
сылдьан биһиги сайын биирдэ от мунньааччы кыргыттары дьээбэлээтибит.
От мустаран баран алаастан алааска көһөн иһэн, кыргыттар хонор
өтөхтөрүгэр киһи чуучалата оҥорон баран ыйаан кэбистибит. Улахан
көрдөөҕү оҥорбут дьон, биһиги, кыргыттар хайдах соһуйалларын саныысаныы күлсэбит.
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Арай киэһээҥи омурҕаҥҥа биһиэхэ Ылдьаа кэллэ. Сирэйэ-хараҕа
сууллубута сүрдээх. “Бэдиктэр, кыргыттары соһутаҥҥыт, Таанньа уҥан,
балыыһаҕа киирдэ”, — диэтэ уонна дэлби мөхтө. Таня диэн 18-таах, колхоз
бастыҥ мунньааччыта кыыс. Биһиги, оннугу эрэ күүппэтэх дьон, ыксыы
түһэбит. “Кыыс сүрэҕинэн буортуланнаҕа. Аны күттүөннээх киһи буолбат,
ыарыһах буоллаҕа”. Биһиги өссө ыксыыбыт. “Арай бииргит эмэ ойох ыллаҕына сатанар”. Мин Сашаҕа кыыһырабын: “Барыта эн дии, эн ыл”. Сашам
миэхэ хатыллар: “Ылбаппын, эн ыл”. “Эн маҥнай эппитиҥ буолбат дуо?”
“Эн бэйэҥ эппитиҥ”. Ылдьаа барбытын кэннэ кэргэн ылары найылаһан, ол
күнү быһа кыыһырсан буугунаһабыт. Кэнники истибиппит, кыргыттар
куттаналлара диэн кэлиэ дуо, хата, күлсүбүттэр, биһиги оҥорон
бооччойбут киһибититтэн. Онтон ыла дьээбэлэнэрбитин тосту
бырахпыппыт.
Тула сып-сырдык! Дьикти ыраас салгын! Манныкка хайыһарынан
сүүрэр олус да үчүгэй! Халтарытыыта эрэ быраап. Ыраах-ыраах
ыллаҥнатан, хаҥкылыы тэбэҕин! Сыырга анньын эрэ — хайыһар бэйэтэ
барааччы.
Мин сүһүөхтэрим кычыгыланаллар, сүүрүөх-көтүөх санаам кэлэр.
Дьон көрбөтө буоллар, сүүрбүт киһи. Оол төҥүргэскэ диэри. Төҥүргэспитин
үрдүнэн көтөн ааһабын.
Өскөтүн эн уон аҕыс саастаах буоллаххына, өскөтүн оскуолаҕын
быйыл бүтэрээри сылдьар буоллаххына, Пушкинныы “дьыл сарсыардата”
саас, дьикти саас, иһэр буоллаҕына, туох эн санааҕын саппаҕырдыай,
туохтан үөрүөҥ суоҕай?
—
Ону-маны ыаһыйалааҥҥын, — дьиэбэр кэлбиппэр ийэм миигин
сэмэлээтэ. — Эбэн, хата, кыыһырбата дии.
—
Ол тоҕо кыыһырыахтааҕый? — Маня ыйытар. Кини олохтоох улахан
кэпсэтиигэ кыттааччыта суох, уһуннук сэргэҕэлээн истибэт даҕаны.
Кэпсэтии баһыгар-атаҕар баар буолар.
—
Урут Дьорҕоотоп дьыалатын аҕыннарбат этэ.
—
Тоҕо? — диибин мин.
—
Дьорҕоотоп дьыалатыгар биһиги нэһилиэктэн саамай сордообут
киһилэрэ кини. Дьорҕоотобу көмүскэспитин иһин таскайдаан биэрбиттэрэ.
Көмүскэһимнэ даҕаны! Колхоһу бииргэ тэрийсибиттэрэ үһү. Урут ити
дьыала туһунан адьаһын өйдүөн, ахтыан баҕарбат буолара. Дьэ, бу киэһэ
үөһэ тэһиннэ дии.
—
Кеша эбэм мааны оҕото ээ, любимчик, — диир Маня күнүүлүүрдүү.
— Ол киниэхэ тоҕо кыыһырыай?
Ийэм балтым саҥатыгар кыһаммакка эрэ, мичээрдиир уонна бэйэтэ
бэйэтигэр ботугуруур:
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—

Улаатан ону-маны өйдөөн эрэр диэбитэ дуу?
12

КиэҺэ суумкабыттан Пушкиннаах тэтэрээти ылабын. Мандаараптыын
ардах суурайбыт үс-түөрт эрэ тылын кыайан аахпатахпыт, онтон уратытын
барытын аахпыппыт. Хоско соҕотоҕун холкутуйан олорон өссө сирийэн
көрөбүн. Маня бэлэмнэниигэ дьылыс гыммыт. Бытааннык, өйдүөхпэр
диэри хат-хат кичэйэн ааҕабын.
Мунньах сыл түмүгэр тохсунньуга буолбут. 56 колхозтаахтан 49 киһи
кэлбит. Олор истэригэр председатель Дьорҕоотоп Егор Ильич, ОСК
представителэ Петров Николай Константинович, РК инструктора Иван
Иванович Попов (биһиги Ланабыт аҕата буоллаҕа), ревкомиссия
председателэ Роман Романович Попов (Толя аҕата).
Ааҕан истэҕим аайы ийэм, эбэм кэпсээннэрэ өйбөр киирэр: аччыкаас сэрии сыллара, күн аайы фронтан аҕаларыттан, оҕолоруттан сурук
кэтэһэр кубаҕай, көтөх дьахталлар, оҕолор, ыһыырынньык симик уота,
кэрис-курус аччык киэһэлэр...
Миэхэ били ампаар тиэйэ сылдьан хаарынан сэриилэһэ оонньообут
колхоз кэнсэлээрийэтин иһэ көстө түһэр. Аан дьиэҕэ көмүлүөк оһох
иннигэр Баһылай оҕонньор аргынньахтыы олорор. Кини ата таһырдьа
кырыанан бүрүллэн турар. Баһылай оҕонньор Үрэхтэн киирэн, мунньах
хаһан бүтэн, кини бултаабыт булдун үллэстэллэрин кэтэһэр.
Түгэх дьиэҕэ киһи лыык курдук симиллэн мунньахтыы олороллор.
Туора тардыллыбыт, сабыыта суох улахан мас остуолга турар соҕотох
лаампа дьиэ иһин имик-самык сырдатар. Дьорҕоотоп, байыаннай
гимнастеркалаах бөдөҥ-садаҥ киһи, боппуудалаах сутуруктарын остуолга
ууран туран, күүстээх куолаһынан саҥаран баһыгыратар:
—
... Бу ыарахан кэмҥэ эһиги миэхэ тугу көмөлөстүгүт? Ханна ыксал, үлэ
— эһиги суоххут, ханна мунньах, кириитикэ — эһиги ким-хайа иннинэ
бааргыт. Эрэпкэмииссийэ дакылаатыгар бары куһаҕаны барытын миэхэ
бүрүннэрдигит: биристээтэл ыскайдааһыны таһаарбыт, арастараата
оҥорбут, уоруйахтары кытта эйэлэспит. Этиҥ эрэ, дьон бэйэлэрин
сылгыларын бэйэлэрэ сиэбиттэрэ хайдах уоруйах диэн аатырыай? Уонна
ыксаан сиэтэхтэрэ. Ыскайдааһын тахсыбыт диэн буолла. Кырдьык, дьон
аччыктааннар, бурдук атаҕын түҥэтиллибитэ. Аһыыллара быстыбыт
өттүлэригэр бурдук, арыы нэрээттэнэр этэ. Хайдах дьону аһаппакка
үлэлэтиэҥий? Ол арастараата диир 11 тыһыынчаҕытын мин сиэбэтэҕим,
колхуостаахтарга түҥэтиллибитэ. Ону бу олорор дьон да туоһулуохтара.
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Ревкомиссия председателэ быыкаа, хатыҥыр Попов, остуол
кытыытыгар чөкөллөн олорон эрэн, синньигэс тарбахтарынан лиис
кумааҕыны сымсатык сулбу тардан ылан, тэлибирэтэр уонна аргыый
саҥаран сыыбырҕатар:
—
Дьэ биһиги докумуону эрэ билинэр дьоммут. Докумуон суох —
харчы суох. Государство билигин хас биирдии кэппиэйкэтэ тарбахха
баттанар кэмин бэйэҥ да үчүгэйдик билэриҥ буолуо.
Дьорҕоотоп бүтүн бэйэтинэн киниэхэ эргиллэ түһэр.
—
Бурдук атаҕын үллэстэр туһунан кэпсэтиигэ эһиги да бааргыт ээ, эн,
Боппуок, Суоччут. Бу оһох таһыгар табахтыы олорбуккут.
—
Ол хас кэпсэтиини ким өйдүөй? — диир Попов аахайбаттык.
—
Үллэстибит астан эһиги да маппатаххыт. Билигин миигин соҕотоҕун
сиэбит курдук көрдөрдүгүт, тумсугутун дулҕаҕа сотуннугут. Эһиги
киксэҥҥит соруйан оҥордугут.
—
Киксибиппитин кыайан дакаастыаҥ дуо? — кыһытардыы күлэ-күлэ
өрө мылайан олорон, Суоччут Бааска саҥарар. — Хайа, кыайан
дакаастаамаайаҕын?
Дьорҕоотоп кыыһыран бардьыгыныы түһэр, остуолу тоҥсуйар:
—
Дирээн! Эн итинник эбиккин! Үтүөбэр мөкүнэн төлүүгүн! Мин эйигин
киһи-хара гыммытым, Боппуок кулаак хотонуттан мин ороон
таһаарбытым. Эн докумуон оҥорон иһиэхтээх этиҥ.
—
Оҥоһуллуох докумуоннар оҥоһуллубуттара, — диир Суоччут, өссө
кыһытардыы холкутук. — Ол бурдук, эт, арыы мин подотчуотум буолбатах
ээ.
Дьорҕоотоп тугу гыныан булбаттыы кыыһырар, титирэстээбит
илиитинэн гимнастеркатын тимэҕин сүөрэр.
РК инструктора Попов, Ланаҕа майгылыыр хатыҥыр кубаҕай киһи,
сэрэппиттии быһа түһэр:
—
Личнэйдэһимэҥ, дьыала сүнньүнэн кэпсэтиҥ. Эн, Дьорҕоотоп,
бардамсыйыма.
Оттон ОСК представителэ Петров намыыннык:
—
Колхоз үбүн-аһын ким бас билиэхтээҕий? Ким распредкредитий?
Ону, баҕас, кыра да оҕо өйдүүр ини, — диир.
—
Колхуостаахтартан да ыйытыҥ, мин кэлтэгэй биир кэппиэйкэни
сиэбэтэҕим.
Лаампа уота тиийэн сырдаппат сиригэр, анараатах, хараҥаҕа,
ыскамыайкаларга, олоппосторго куобах бэргэһэлэрин ньилбэктэригэр
ууран, ынах этэрбэстээх атахтарын оллоонноон олорор дьон суугунаһа
түһэллэр.
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—
Итинник дакаастабыл хомуйа сатааһын подделка оҥоруу буолар, —
диэн сыыйар ревкомиссия Попов. — Билигин ким барыта төһө баҕарар
эти, арыыны сиэбитим диэн докумуон аҕалыа. Ону барытын ылынан
истэххэ, хайдах сатаныай?
Дьорҕоотоп ойон турар, лаампа эккирии түһүөр диэри остуолу охсон
саайар:
—
Тоҕо сатаммат?! Дьон кырдьыгы туоһулуур буоллахтарына?!
РК представителэ Дьорҕоотобу кытаанахтык буойар:
—
Дьорҕоотоп, эн олус наһаалаама! Былыргы тойоттордуу замашкаҕын
бырах!
—
Эн ыскайдааһыҥҥар, табаарыс Дьорҕоотоп, остуол буруйа суох, диир Суоччут Бааска, күлэ-күлэ, уонна Петровтаах Поповка эргиллэн
үҥсэрдии этэр. — Дьэ ити көрүҥ, тойоттордуу түрдэрбит бэйэтэ. Утаран
көр итинник киһиэхэ.
—
Туора дьон көрүөхтэрэ уонна сыаналыахтара, — диэн Попов эбэн
биэрэр.
—
Егор Ильич, хойутаабыккын, эрдэ кыһаныах баар этэ, — диир
Петров. — Онтукаҥ да көҥүлэ суох син биир ыскайдааһынынан ааҕыллар.
Дьорҕоотоп эмиэ олорор, кута-сүрэ тостон намырыы быһыытыйар.
—
Эрдэ... Эрдэ соло суоҕа. Ол лоскуй лиис кумааҕыны улахан дии
санаабатаҕым уонна, дьон наадыйдаҕына, бэйэлэрин астарын түҥэтэн
биэрэргэ көҥүл да ылары наадалааҕынан аахпатаҕым. Ол лоскуй
кумааҕылардааҕар колхоз үлэтэ — ыһыы, хомуур, кыстык бэлэмэ, дьон
олоҕо ордук дии санаабытым. Ону оҥоруохтаах суоччут диэн аналлаах
киһим ити баар дии. Бадьдьыалка, подотчуот, докумуон — чэ, кэбис, эһиги
бары олус үөрэхтэммиккит.
—
Олустаама, табаарыс Дьорҕоотоп! — диэн быһа баттыыр кубаҕай
киһи кытаанахтык.
ОСК представителэ Петров аргыый ылыннарыылаахтык этэр:
—
Егор Ильич, эн бэйэҥ да санаан көр. Ким да эйигин балыйбат,
хараардан да эппэт. Колхоз үбэ 11 тыһыынча 472 солкуобай баар
буолуохтаах эбит. Документ инньэ диир. Ол суох, ханна барбыта биллибэт.
Ким эппиэттиэн сөбүй? Биллэн турар, колхоз председателэ. Онуоха эбии
оройуонтан туох да көҥүллэтиитэ суох туттаҕын-хаптаҕын. Ити барыта сөп
дуо?
Дьорҕоотоп ыйытыыга эппиэттээбэт, кимиэхэ да туһаайбакка аргыый
саҥарар.
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—
Бу колхоһу мин тэрийбитим, мин туругурпутум. Күнүс олорбокко,
түүн утуйбакка, кини түбүгүн түбүк оҥостуммутум. Мин тоҕо соруйан
ыскайдыахпыный? Тоҕо куорҕаллыы, хоро таһыахпыный?
—
Дьэ ити барыта дьыалаҕа сыһыана суох, — РК представителэ
тохтотон кэбистэ. — Ким тыл этиэн баҕалаах баарый?
Хараҥаттан киһи саҥата:
—
Егор Ильич, дьон билиитинэн, колхоз иннэ диэн сыратын биэрбит
киһи.
—
Кырдьык оннук, оннук! — диэн саҥалар иһиллэн бараллар.
Кубаҕай киһи ону сөбүлээбэт, хараҥаны өтөрүтэ көрбөхтүүр.
—
Эһиги манна сырдыкка кэлэн саҥараргыт буоллар. Баҕар, эһиги 11
тыһыынча ханна барбытын этэн биэриэххит буолаарай?
Хараҥаҕа суугунаһыы, мух-мах барбыттыы көхсү этитии.
—
Мин этиэм этэ, — муннуктан Чаҕылыыс оҕонньор туран кэлэр. Степа
эһэтэ. Мин эмиэ Степа курдук сытыы-хотуу кыра оҕонньору көрөбүн. —
Дьөгүөр Ылдьыыс, киһи билиитинэн, чиэһинэй киһи. Ити балыйар харчыларын сиэбэтэх буолуохтаах. Хата, ити балыйар дьону киһи хайдах эрэ
астыммат...
—
Ревкомиссияны бэйэҥ талан баран итэҕэйбэккин дуу? — диир
Кубаҕай.
—
Оттон таллым ини.
—
Ити оҕонньор тылынан олус кыырар, — диир ревкомиссия
председателэ Попов. — Оҕонньор, Ийэ дойду ыарахан кэмигэр тугу
үлэлээн фроҥҥа көмөлөстүҥ?
—
Тугу кыайан үлэлиэхпиний? Сааһым да ырааппыт киһибин уонна
быйыл ыарытыйар буоллум.
—
Дьэ куруутун итинник: үлэ туһугар кэллэххэ.
Оҕонньору Попов кэнники тыллара өһүргэтэллэр.
—
Эн миэхэ сигэнимэ, сааһым тухары үлэлээн кэлбитим. Кыайбат муҥөлүү кэллэҕэ дии... Мин, үөрэҕэ суох киһи, билбэппин да, ис эппинэнхааммынан билэбин — сыыһа. Эн, Боппуок, сыыһа быһыыланан эрэҕин.
—
Оҕонньор, олус көмүскэһимэ. Дьорҕоотоп да баардаах барахсан
буолуо, — диир Огдооччуйа, дьон быыһыттан сибигинэйэ былаан этэн,
сэмэлэнэр.
Попова Прасковья Семеновна диэн мунньах боротокуолугар
суруллубут. Мин соһуйабын: оттон бу мин эбэм Боккуойа эмээхсин дии.
Дьэ тугу этэр эбитий?
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—
Дьорҕоотоп маҥнай бу колхоһу тэрийбитэ. Кини биһигини холкуоска
киллэртээбитэ. Холкуос тэриллиэн иннинэ кини аата “Сырдык” диэн
хомууна этэ.
Ол иһин эбэм бырааһынньыктарга “Сырдык” хомууна сыалын булан”
диэн ыллыыр эбит дии.
—
Боппуруос сүнньүнэн эт, — Кубаҕай эбэбин тохтотор.
—
Боппуруос сүнньүнэн этэбин. Олус ыгыма. Мин ол оччоттон
Дьорҕоотобу билэбин. Холкуос иннэ диэн дьиҥнээх ис дууһатыттан
сордоммут киһи. Ону итинник буруйдуур сыыһа.
—
Онон өстөөҕү кыайарга хас биирдии кэппиэйкэ сыаналаммыт
кэмигэр уон биир тыһыынчаны арастараата оҥорбут киһини баттаҕыттан
имэрийэбит дуу? — Попов күлэн ымаҥныыр.
—
Ол харчыны кини сиэтэҕэ дии санаабаппын, — диир мин эбэм. —
Бары да инньэ диибит. Хата, бу буруйдуур дьон, эһиги, биһиэхэ, дьоҥҥоноруокка, туох үтүөнү оҥорбут буолан, киэбирэҕит, буруйдаталыыгыт...
—
Кэбис, тохтоо, — РК представителэ тохтотон кэбиһэр. — Личнэстэһэн
бардыҥ. Салгыы бардахпытына, этиһииттэн атын тахсыа суоҕа.
Эбэм бойобуой киһи эбит! Уолун, мин аҕам, курдук буолбатах.
Хайдах мин аҕам бүтэй буолан төрөөбүтэй? Мин эбэм кими эмэ кытта
этиһэрин биирдэ да истибэтэҕим. Ол да буоллар бары киниттэн
дьулахаччыйар быһыылаахтара. Эбэм тыла-өһө уһуктан бардаҕына, бэл,
оннооҕор Огдооччуйа тыас хомунара.
Онтон хас да киһи үлэ-хамнас туһунан эппиттэр. Онно Дьорҕоотоп
туһунан таарыйбатахтар. РК представителэ Попов туран түмүктээбит. Мин
өйбөр бу баардык көрөбүн: Ланатыҥы хатыҥыр, кубаҕай киһи ойон турар,
өргөстөөҕүнэн чолбоодуччу көрүтэлиир уонна бэйэтин дьарамай тас
быһыытыгар букатын сөп түбэспэт уохтаах тыллары муннукка
быраҕаттыыр:
—
Бу “Күүһү түмүү” колхоз бары үлэтэ-хамнаһа билиҥҥи байыаннай
кэм көрдөбүлүгэр хайа да өттүнэн эппиэттээбэт. Билиҥҥи байыаннай кэм
колхозтаахтартан үлэҕэ, олоххо тосту уларыйыыны эрэйэр. Биһиги күүспүтүн-кыахпытын барытын өстөөҕү үлтүрүтүүгэ ууруох тустаахпыт, хас
биирдии кэппиэйкэни кэмчилээн, ордорон, фроҥҥа көмө-оборона
фондугар биэриэхтээхпит. Урукку курдук бас-баттах туттууну тохтоторго
уолдьаста. Бастатан туран, лимит бурдугун тэҥнэбил быһыытынан
түҥэтэри тохтоторго. Ким төһө үлэлээбитинэн төлөбүр олохтуурга. Ким
үлэлээбэт — ол аһаабат. Учуоту күүһүрдүөххэ, өлөрүллүбүт сүөһүнү
кладовщикка ыйаан ааҕынан туттаран иһиэххэ, сүөһү иһин дьиэҕэ
киллэрэн ириэрэн аһарга эмиэ аах оҥоруллуохтаах. Хара үүтү кимнээх
төһөнү ылбыттарын учуоттаан, колхозтаахтарга иэс быһыытынан анньан
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иһиэххэ. Колхозтаахтарга сирэйдэммит үптэри ирдиэххэ, иэстэри
төлөтүөххэ. Колхоз үбүн- аһын хоро таһыы куолаҕайдарын бүөлүөххэ. Ким
үлэ минимумун толорботоҕу байыаннай кэм тугу этэринэн суукка
биэртэлиэххэ, үүннээн-тэһииннээн иһиэххэ. Колхозка тахсыбыт растрата
иһин уонна бары атын дьайыыларын иһин председатель Дьорҕоотобу,
байыаннай кэм көрдөбүлүгэр сөп түбэһиннэрэн, эппиэттэтэргэ тустаах
тэрилтэлэр сөптөөх түмүгү оҥоруохтара.
Мунньах колхоз саҥа председателинэн Попов Роман Романовиһы
талбыт. Бэркэ сэрэнэн эргэ лиистэри арыйталыыбын. 1943 сыл. Сэрии ыар
сыла. Попов председателлээбит сыла. Сыл устатыгар биирдии киһиэхэ 78
грамм эт, 1 киилэ (туочунайдык ыллахха 991 грамм) хара үүт, 5 киилэ 555
грамм арыы уонна 50 киилэ бурдук түҥэтиллибит. Мин историяҕа
үөрэппит Ленинград блокадатын өйдүүбүн, уонна Таня Савичеваны.
Блокада килиэбэ күҥҥэ 125 грамм. О, Ийэ дойдуга барытыгар олус да ыар
кэм эбит!
Аҕалбыт кумааҕыларбын көрөн бүттүм. Төбөбүн икки илиибинэн
хам туттан, балачча өр олорбохтуубун.
Мунньах боротокуола уонна үнүр Саша миэхэ аҕалбыт хаһыатын
ыстатыйата сөп түбэһиспэттэр этэ. Ыстатыйа сүнньэ — Дьорҕоотоп “колхоз
үбүн-аһын ыһан дьону аччыктаппыт” диэн. Оттон мунньах боротокуолугар
Дьорҕоотоп, “колхозтаахтар аччыктаары гынаннар, дьоҥҥо ас түҥэппит”
диэн. Ону ыскайдааһын дэммит уонна ол иһин буруйдаммыт. Мин
даталары өссө сирийэн көрөбүн: мунньах тохсунньу 10 күнүгэр буолбут. Ол
аата кыс ортото. Оттон ыстатыйа ыам ыйын 15 күнүгэр тахсыбыт. Ол аата
саас. Оччоҕо дьон кыһалҕатыйыыта мунньах уонна ыстатыйа икки
ардынааҕы кэмҥэ, саас, буолбут. Дьорҕоотоп уурайбытын кэннэ. Попов
саҕана. Мин дьонум, ийэм, эбэм эмиэ инньэ дииллэр. Өссө кинилэр
бурдук үүнэн быыһаммыттарын курдук этэллэр. Попов ол аата буруйун
Дьорҕоотопко түһэрбит.
Дьорҕоотоп буолан санаатахха олус да ыарахан, уодаһыннаах
балыыр эбит!
Дьорҕоотоп бар дьон туһа диэн охсуһар, дьоҥҥо ас түҥэтэр, ол иһин
Поповтаах кинини ыскайдааһыҥҥа буруйдаан усталлар, онтон балыыһаҕа
киирбитин кэннэ кинини дьону хоргуппут диэн балыйаллар!
Мин ырытыыбынан астынным. Бу, арааһа, мин аан маҥнай тус
бэйэм өйбүнэн түмүк оҥоруум. Үнүр тракторга бэрэбинэ тиэйбиппиттэн
ылбыт дуоһуйууттан өссө ордук үөрүү миигин кууһар.
Ол эрээри биир муодарҕатар. Ону мин билэр кыаҕым суоҕа.
Афанасий Лукич этэринии, информация тиийбэт дии санаабытым.
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Дьорҕоотобу дьон кэпсээниттэн бөдөҥ-садаҥ, командирдыы
дорҕоонноох куоластаах, уоттаах-төлөннөөх тыллаах киһи курдук өйбөр
оҥорон көрөбүн. Кимтэн да куттаммат- толлубат, санаабытын туруору
этэр, эгили-бугулу санаата суох эр бэрдэ. Олоҥхо бухатыырыныы
эрэдэһиннээх үүн тиэрбэһин курдук эрилкэй харахтаах, тэбэр тымырдаах,
үллэр өһөхтөөх, бараа быччыҥнаах уола-хаан.
Оттон Попов, төһө да тойон диэн аатырбытын иһин, тас көрүҥүнэн
ханнык да тойоҥҥо маарыннаабат киһи. Эриллэ хаппыт, быыкайкаан,
кыыкынаабыт куоластаах, эдэр эрдэҕинэ, бука, сыыбырҕас эбитэ буолуо.
Сэллик буолан армияҕа барбатах, эмтэнэн үтүөрбүт, табаҕы тардыбат,
арыгыны испэт, хаһан да куолаһын үрдэппэт, наһыыба киһи.
Бу икки утарыта майгылаах-сигилилээх, тас да көрүҥнэринэн тустуһунан дьон олох кыараҕас аартыгар көрсөн үтүрүспүттэр. Муодата баар
Дьорҕоотобу кини сутуругунан биирдэ хампы охсон кэбиһэр мөлтөх киһитэ
кыайбыт, кыайарын ааһан ааттары-суоллары күн сириттэн сүтэрбит.
Хайдах? Мин кыайан өйдөөбөппүн.
13
Понедельникка Лана үөрэҕэр кэлбэтэҕэ. Комсорг суоҕа кылааска тута
биллэ түспүтэ. Маҥнайгы уруокка дуоска сотуллубатаҕа, дежурнай суох
этэ. Дежурнай кимэ тута биллэ охсубатаҕа. Ким уочарата кэлбитин
мөккүһэн быһаарсан, Ганя Попов буолара дакаастаммытын эрэ кэннэ
киһибит аа-дьуо тирээпкэ көрдүү ыстаммыта. Анна Ивановна тоҕо Лана
суоҕун ыйыппыта да, ким да билбэт этэ. Лана күнү мээнэ көтүппэтэ
биллэр, туох эрэ буоллаҕа. Уруок кэнниттэн Саша, Кыра Света, Верка, Степа
уонна мин буолан Ланаҕа дьиэтигэр барбыппыт.
Лана ийэтиниин эрэ олороллоро. Аҕалара, райком инструктора,
Попов Иван Иванович, сэрииттэн бааһыран кэлэн баран өр буолбатах.
Бокуойа суох дьиэҕэ көтөн түспүппүт — ким да суоҕа, арай хос иһигэр
кимнээх эрэ кэпсэтэр саҥалара иһиллэрэ. Биһиги ону-маны өҥөҥнүөх
курдук буолан эрдэхпитинэ, хостон маҥан халаатын кэппитинэн врач
тахсан кэлбитэ.
—
Куттаныма, үчүгэй буолуо, балыыһаҕа эрэ илдьиэххэ наада, — кини
батыһан хостон тахсан иһэр Мотуруоска, Лана ийэтигэр, эттэ, онтон
биһигини көрөн мичээрдээн, көмүс тиистэрэ кылапачыстылар. — Хайа, бу
туох үгүс киһитэй, сыалай дэлэгээссийэ дии! Саргыга кэллигит дуо?
—
Ээх, — дэһэбит биһиги тэҥҥэ.
—
Саргы эмискэ ыарыйда, — диир Мотуруос (Кини кыыһын дьиэтигэр
Саргы диэн ыҥырара, оттон биһиги Лана диибит). — Бу сарсыарда
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оскуолаҕа бараары туран, кыайан барыа суохпун диэн сытынан кэбистэ.
Төбөм ыалдьар, сүрэҕим өлөхсүйэр диир.
—
Эһиги комсоргутун мөҥүөххэ наада, хотуҥҥут да буоллар, —
Антонина Николаевна халаатын уста-уста мөҥүттэр. — Ыалдьа-ыалдьа
хотоҥҥо тахсан үлэлээбит, ол сылдьан сыыстарбыт. Двухстороннее
воспаление лег- ких.
—
Билигин хайдаҕый? — Кыра Света ыйытар.
—
Балыыһаҕа сытан эмтэниэн наада.
—
Биһиги киниэхэ киирэбит дуо?
—
Бэйэ, тохтоон, кэнники да кэпсэтиэххит. Кэлбиччэ туһалааҥ: баран
массыыната аҕалыҥ.
—
Сөп, сөп, — диэт, таһырдьа ойон истэхпитинэ, Антонина Николаевна
тохтотон сурук биэрдэ.
—
Мэйиҥ, маны председательгэ биэриҥ!
Биһиги бары кулуупка ыстаммыппыт.
Председатель Попов хоһугар дьон толору этэ. Табах буруота
өрүкүйэн олороро. Председатель куруутун соһор полевой суумката
остуолга сытар, бэйэтэ тугу эрэ дьаһайа олорор.
Биһиги киирбиппитигэр ким да кыһамматаҕа — киһи киирэрэтахсара солун буолбатах сирэ быһыылаах. Толлон, ааҥҥа тэпсэҥнэһэ
тураары гыммыппытыгар, Кыра Света врач суругун Сашаттан сулбу тардан
ылан саҥара олорор председательгэ туттаран кэбиспитэ. Председатель
кэпсэппитин кубулуппакка олорон, суругу онон-манан элэгэлдьитэн көрөн
баран, остуол тааһыгар тэнитэн ытыһынан саба уурда.
—
Балаһыанньа кытаанах. Түргэтиэххэ наада. График туолбат
кутталлаах.
—
Сөбүн этэҕин гынан баран, матырыйаал суох буоллаҕына... —
киччэччи кырыттарбыт мөкүнүк төбөтүн имэринэ-имэринэ, тутуу
биригэдьиирэ бытаан саҥалаах Наамай Болуодьа утаран истэҕинэ,
председатель саба саҥарда:
—
Бу түүн матырыйаал аҕалтара Өндөрөйү оройуоҥҥа ыытар гына
дьаһайбытым.
—
Саамай сөптөөх, хата, ол гынан баран, эргийэн тахсар үһү дуо? —
Сэбиэт Мэхээлэ саарбаҕалыыр.
—
Батылыннахтарына, хата, киинэ көрүөхтэрэ, — муннуктан Бүөккэ
хабыгыр гыннарар.
—
Ол суол бадарааныгар ким киинэ көрдөрөр? — диир Болуодьа
биригэдьиир. Оттон оройуоҥҥа.
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—
Арай сискэ батылынныннар? — диир Сэбиэт. — Саҥам диэн саҥара
олорор ээ. Хата, бар, тракторгын көр.
—
Билигин массыына хаайтарбат, — биригэдьиир Байбаас улахаҥҥа
уурбат. — Ыксаатахпытына трактор көрдөһүөхпүт. Чэ, сөп, биһиги
бардыбыт!
—
Барыҥ, барыҥ! Тиэтэйиҥ! Ыскылаакка сылдьан турба ыларгытын
умнумаҥ!
Дьон тахсыбытын кэннэ председатель тугу эрэ, бэрт тиэтэллээҕи
быһыылаах, суруйан хачыгыратта. Биһиги, балачча тэпсэҥнэспэхтээн,
бэйэбитин биллэрэн көхсүбүтүн этиппэхтээн баран, тулуйбатыбыт.
—
Массыына көрдөһө кэллибит, — диэтэ Кыра Света.
Попов саҥарбат, суруйарын тохтоппот.
—
Врач массыына көрдөтөр, — диэтэ улаханнык Саша. — Лана
ыарыйда.
Председатель дьэ төбөтүн өндөтөн биһигини көрөн: — “ээ”... — диэн
эрдэҕинэ, баччааҥҥа диэри баара биллибэккэ нам турбут телефон
тырылыы түстэ. Председатель ону эрэ күүтэн олорбут киһилии сулбу
тардан ылла. Кини куолаһа албыннаһардыы сымнаата: “Истэбин, Иван
Петрович”, “Иван Петрович, оннук, оннук, толоруохпут”, “Да, да, саамай
сөп. Сөп”. Ханнык эрэ үөһэ тэрилтэттэн быһыылаах. Бүттэ.
—
Биһиги эйигиттэн массыына көрдөһө кэллибит. Баһаалыста, биһиэхэ
быһаар, — диэтэ Мандаарап соһуччу улаханнык, эр киһи куолаһынан.
—
Массыына суох, — диэтэ председатель эмиэ улаханнык быһабааччы.
Биһиги саҥарыахпыт икки ардыгар эмиэ телефон тырылаата. Туох
сордоох телефонай, киһини кэпсэтиннэрбэт! Председатель эмиэ
өрүһүспүттүү телефон туруупкатын харбаата.
Бу сырыыга председатель куолаһа кытаа- нах, чиҥ: “Дьэ эмиэ туох
баарый?” “Мин эһиэхэ эппитим ээ”, “Тоҕо аныаха диэри тугу да оҥоро
иликкитий?”, “Миэрэҕэ тардыахпыт!” уонна туруупканы талыр гына
бырахта да, түргэнник кумааҕытын хомунаат, таҥныбытынан барда.
—
Киһи ыарыйда ээ, врач Антонина Николаевна массыына көрдөтөр, —
диир Кыра Света, председатель иннигэр туран.
—
Бэйэ эрэ, мин эһиэхэ сахалыы эттим ээ массыына суох диэн, —
председатель остуолтан суумкатын харбаата. Күнүс көрүнэр, түүн
оройуоннуур.
—
Оччоҕо хайыыбыт? — диэн хаалар Кыра Света. Председатель
эппиэттии да барбат, таһырдьаны былдьаһар, тиэтэйбитэ сүр.
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Биһиги сирэй сирэйбитин көрсөбүт, онтон тэҥҥэ ааны былдьаһабыт,
председатели ситэн тиийэн, массыынатын былдьаан ылыах курдук. Тахсан
иһэн ааҥҥа уун-утары Солбуйааччыга кэтиллэ түһэбит.
—
Аа, гладиатордар! Бу ханна тиэтэйдигит?
Биһиги билсиилээхпитин, Солбуйааччыны, эмиэ куотуо диэбиттии,
ханна да ыыппат гына ааҥҥа төгүрүйэн туран, Лана ыалдьыбытын, врач
массыына көрдөппүтүн, Попову кытта кэпсэтиини — барытын мууска
ууран биэрэбит.
—
Хайдах гыныахха? — Солбуйааччы кыратык толкуйдуу түстэ. — Эһиги
Андрейга барыҥ. Кини карбюраторын ыраастаныахтаах, икки сальнигы
уларытыахтаах, бүтэн эрдэҕэ буолуо. Миигин эттэ диэриҥ. Онно
табыллыбатаххытына, миэхэ кэлээриҥ. Миигин... бэйэ эрэ хантан булаҕыт?
Тутуллан эрэр хотонтон. Сөп дуо?
Биһиги баһыыбалаат, суоппар Андрейга, Аргы убайыгар, барабыт.
Аргы баар буоллар ханнык.
Андрей, тэлэгириэйкэтин тэлгээн баран, массыына анныгар сытар,
бадараан буолбут улахана кирзевэй саппыкылара эрэ быгаллар. Кини тугу
эрэ хасыһар. Биһиги Мишабыт биллибэт. Ыҥырбыппытыгар Андрей
массыына анныттан оронон таҕыста уонна биһигини истэн баран, илиитин
тирээпкэҕэ сотунна, түөһүн сиэбиттэн сэрэнэн сөмүйэтин төбөтүнэн
бөппүрүөскэ ороон таһааран, айаҕар угунна.
—
Өссө көрүнэрдээхпин.
Массыына олоҕун көтөҕөн күлүүс ылла уонна иккистээн массыына
анныгар киирдэ.
Биһиги массыынаны тула турабыт, киһибит массыына анныгар
сытар.
—
Арҕаа бастан кэлэн баран көрүнүөххүн, Андрей, - Мандаарап улахан
киһилии ылыннарыылаахтык саҥарар.
Саҥа суох, истибитэ-истибэтэҕэ биллибэт. Суоппар тугу эрийэр?
Төҥкөйөн араастаан көрө сатыыбыт. Көмөлөспүт киһи! Халдеевы дуу,
Морданы дуу аҕалбатахпытыттан кэмсинэ саныыбын. Саатар, Миша ханна
түспүтэй? Степа дьиэҕэ дьылыс гынар.
—
Чэ, онон хайыыгыт? — Кыра Света күүтэ сатаан баран, тулуйбакка
ыйытар. Суоппар тугу эрэ иһирдьэ кигинэйэр, иһиллибэт. “Тугу диэтэ? Тугу
эрэ эттэ ээ?” — биһиги бэйэ-бэйэбититтэн туоһулаһабыт.
—
Андрей, онон хайыыгын, бараҕын дуу, суох дуу, биллэр, — Кыра
Света кыыһырар. — Ыараан-чэпчээн түһэн, суопсунас массыынаҕа дылы...
—
Андрей, кыаллар буоллаҕына, баран кэллэргин, — диир Верка
төҥкөйөн туран, Света саҥатын сымнатаары.
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—

Кэлэн баран, биһиги да көмөлөһүө этибит.
Степа дьиэттэн үнүр массыына кабинатыгар олорон иһэр кыыһы,
Андрей кэргэнин, таһаарда. Миша бултуу барбыт, суох.
—
Оҕолор, массыына көрдөһө кэллигит дуо?
Онтон биһиги абатыйбыт, уопсай кэпсээммитин истэн баран,
Андрейы соруйда:
—
Андрей, хайа, барыаххын. Врач эппит буоллаҕына, улаханнык
ыарыйдаҕа дии.
—
Чэ, чэ, бүттүм. Сибилигин тиийиэм, — Андрей саҥата массыына
анныттан бүтэҥитик иһилиннэ.
Чэпчии түһэбит: дьэ быһаарылынныбыт.
—
Аны икки-үс сылынан эн итинник буолуоҥ. Эйигиттэн эмиэ үҥэнсүктэн көрдөһүөхпүт, — Кыра Света дьиэттэн тэйээт, Чаҕылыыһап үрдүгэр
түстэ. — Эмиэ ыараан-чэпчээн сордуоҥ.
—
Хата, мин ыараабатах баҕайым ини, — Степа күлэн кэбиһэр.
—
Ким билэр, мантыкан өссө абааһы буолан туруо, — Верка тэптэрэн
биэрэр. — Тылга тииһэрэ мэлийиэ.
—
Оннук, оннук, — сөбүлэһэ охсор Кыра Света. — “Степа, оройуоҥҥа
киирэргэр илдьэ бараар” диэн көрдөһүөхпүт турар ээ. Онно Степа
тылыттан матыа, эмискэ таас дьүлэй буолуо.
—
Эбэтэр “суох, суох, массыынам толору” диэҕэ, — Верка Степаны
үтүктэр.
—
Хайа, доҕоттоор, авансанан мөҥөөрү гынаҕыт дуу? — диир Степа
эйэ-нэмнээхтик.
Кыргыттар
Степаны
саҥардыбаттар,
кыһыыларын
“сыыр
намыһахтыы” суоппар буолуон баҕалаах Степанан таһаарыналлар.
—
Эбэтэр Бүөккэ курдук онтукам-мантыкам алдьанна диирэ дуу?
—
Баҕар, киһиҥ Миитэрэйи үтүктэн “кыраны “кыһыл” быһаарар” диэн
туруо ээ.
—
Киһи кыһыйыах, бэйэлэрин массыыналарын курдук туттар
буоллахтара, — диир Кыра Света абарбыттыы.
—
Света, эн куруубайдааҥҥын аккаастата сыстыҥ, — диир Верка. —
Арай барбаппын, онтукам алдьаммыт диэн кэбистин. Мэлийиэ этибит.
—
Инньэ диэн атаҕар үҥүөхпүт дуо? Киниттэн да атыттар суохтар дуо?
Костя баҕас аккаастаабата чахчы.
—
Кэбис, суоппар аата суоппар, — диэн Степа эмиэ кыргыттарга киирэн
биэрэр.
—
Көр эрэ, киһиҥ тылын! — Кыргыттар эмиэ Степа үрдүгэр түстүлэр. —
Инньэ диэн көрөөр эрэ! Сэрэн!
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—

Подумаешь! Массыына колхоз киэнэ, кини суопсунаһа буолбатах!
Саша кыргыттары тохтотор.
—
Бэйэ эрэ, оҕолор, Толя ханнаный?
—
Кинини аҕатыгар ыытыах баара, — дии түһэр Кыра Света. — Тоҕо
кини туохха да кыттыбат?
—
Айталыына ханна да барбатах буоллаҕа, экзаменыгар бэлэмнэнэрэ
буолуо, — Верка саҥата миигин ыарыылаахтык хаарыйар.
Кыра Света абарбыта ааһан биэрбэт.
—
Дьон билигин капиталистическай олох хаалынньаҥнарын утары
охсуһуох тустаахтар. Киһиэхэ хаҕыс, тымныы сыһыан эргэ олох
хаалынньаҥын быһыыта буолар, — Света куолулуур. — Оскуолаҕа инньэ
диэн үөрэтэбит дии.
—
Киһи диэн саамай сыаналаах кылаат, — Саша, тугу эрэ
толкуйдаабыттыы төҥкөччү туттан иһэн, аргыый сыыйар.
—
Чахчыта оннук, — Верка бигэргэтэр. — Ханнык эрэ тутуу
матырыйаалыттан итэҕэс буолбатах. Мин председатель эбитим буоллар,
тутуу матырыйаалын тохтотон эриэм этэ ээ. Маҥнай дьону өрүһүйүөм этэ.
—
Хаһыакка суруйуохха, — диир Кыра Света быһаччы.
—
Саша, эн суруй эрэ, арыый дьоҕурдаах киһи.
Саша улгумнук сөбүлэһэр:
—
Сөп, туох диэн суруйабын?
—
Туох баарынан, — Кыра Света сүбэлиир. — Онус кылаас оҕото
улаханнык ыарыйда.
—
Аата наада дуо?
—
Аатын да суруй?
—
Чыыһылатын эмиэ, — диир Степа.
—
“Онно врач Антонина Николаевна массыына көрдөөбүтүн
председатель Попов биэрбэтэ. Бу диэн сөптөөх быһыы дуо?” диэ.
—
Билиҥҥи советскай киһиэхэ диэн эбэн биэр, — диибин мин.
—
Таһаарыахтара дуо? — Саша саарбаҕалыыр.
—
Таһаардыннар-таһаарбатыннар. Таах хаалларыахтара суоҕа, — Кыра
Света сүр эрэмньилээхтик Сашаны саба саҥарар. — Хайдах итинник
быһыыны көрөн эрэ кэбиһиэхпитий?
—
Кэпсэппэт даҕаны ээ, — Верка Светаны тэптэрэр. — Кини үлэтиттэн
ордук туох да суоҕун курдук.
—
Туох улаханы оҥоро сылдьар үһү. Ол туоҕу уу ылбытын, уот сиэбитин
өрүһүйэр үһү, — Кыра Света өссө тэптэн чубугуруур. — Сарсын, Саша,
суруйан аҕал. Биһиги бары ааҕан баран почта дьааһыгар түһэриэхпит.
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Ол эрээри Ланалаахха тиийиибитигэр кыһыыбыт- абабыт хайы-үйэҕэ
уҕарыйбыта. Чөкө түһэн сытар улахан маҥан сыттыгар аргыый эргиллэн,
Лана биһигини хатырбыт уоһунан мичээрдии көрсүбүтэ.
—
Билигин массыына кэлиэ, — диэтэ Саша уларыйбыт куолаһынан. —
Хайдаххыный?
Мин Сашаны көрө түһэбин: сибилигин аҕай эрдээх мөссүөннээх,
улахан дьону кытта эр киһилии кэпсэппит уолчаан ханна барбытай?
Букатын атын Саша турара: аһыныытыттан эрэйдэнэрин уонна таптыырын
кистээбэт харахтарынан Лананы көрөрө. Мин, доҕорум кистэлэҥ санаатын
саҥа билэн, соһуйбутум. Лана ону билэрэ буолуо дуо?
Биһиги да кэпсэппэтэхпит. Маннык түбэлтэҕэ киһи куруутун тугу да
гынар кыаҕа суоҕуттан кыһыйар. Хайдах эрэ гынан көмөлөһөр киһи! Арай
ааттаах эмчит буол уонна эмтээн түргэнник үтүөрдэн кэбис. Бука бары да
оннук санаабыппыт буолуо. Кыргыттар ону-маны кэпсэтэ сатаатылар да,
Лана кэпсэтэрин ыарырҕатара таһыттан да көстөрө. Сотору врач кэлэн
биһигини үүртэлээн таһаарда.
Дьиэлээн иһэн Ланалаах Мандаарап туһунан саныыбын. Ол иһин
кылааска экран оҥоро, хаһыат таһаара сотору-сотору хаалаллар эбит дии.
Сашалаах Лана...
Иккиэн адьас тус-туһунан дьон: Лана кытаанах, чуолкай. Эн кинини
сатаан бутуйуоҥ, ылыммыт суолуттан туоратыаҥ суоҕа. Оттон Саша
үөрүнньэҥ, өрө көтөҕүллүүлээх, олус судургу. Тус-туһунан полюстар
тардыһааччылар диэбитэ биһиги кылааска ким эрэ. Баҕар, кинилэр оннук
бэйэ-бэйэлэригэр суох хаачыстыбаларын ситэрсэллэрэ, ол иһин
тапсаллара буолуо. Дьэ ол гынан баран, хайаабытын да иһин дьиибэ. Атын
оҕолор кинилэр сыһыаннарын билэллэрэ буолуо дуо? Оттон мин Айтаҕа
сыһыаммын? Саша сэрэйэр быһыылаах. Оттон Айта? Эмиэ да сэрэйэр
курдук, эмиэ да сэрэйбэт курдук. Оттон мин киниэхэ бэйэм эттэхпинэ?
Арай аккаастаан кэбистин? Эмискэ эриэскэй аккааһы ыларбыттан куттанан
эппэтим эбитэ дуу? Мин, эмиэ туох да чуолкай түмүккэ кэлбэккэ, дьиэм
боруогун атыллыыбын.
Биһиги кылаас оҕолоро эмискэ хаһыат ыаһахтаах буола түспүппүт:
күн аайы хаһыаты күүтэрбит уонна көтүппэккэ ааҕарбыт. Ол былаһын
тухары хаһыакка ыыппыт ыстатыйабытын көрдүүрбүт. Саҥата суох,
кимиэхэ да эппэккэ. Оттон ыстатыйабыт таҕыстар тахсан биэрбэтэҕэ. “Таах
хааллаҕа”, — дии санаабыппыт биһиги.
Итинтэн аҕыйах хоноот, трактордар, массыыналар илдьи ныһыйбыт,
бадараанынан туолбут дириҥ хаспахтаах суолунан бүтүннүү бадараан
буолбут газик оройуонтан кэлбитэ. Массыынаттан эмис, улахан истээх
киһи түспүтэ. Сонно тута врач ыстатыйатын бэрэбиэркэлии комиссия
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кэлбит үһү диэн сурах ыаллары тилийэ сүүрбүтэ. Сол киэһэ Огдооччуйа
биһиэхэ киирбитэ. Биһиэхэ эбэм кэлэн, ийэбиниин, уруккуну-хойуккуну
ыатара- ыатара, чэйдии олороллоро.
—
Огдооччуйа, кэлэн көххө чэйдэс, — ийэм ыҥырбыта.
—
Хайа, туох кэллэ-барда?
—
Суох. Топпун, билигин аҕай чэйдээн киирбитим, — Огдооччуйа
олоппоско олорон табах тардаары сиэбин хаһыста. — Хайа, бу Боккуойа
баар эбиккин дуу? Туох солуннаах сылдьаҕын?
—
Суох, оҕолорбун көрө сылдьабын. Эйиэхэ?
—
Дуоннаах суох. Арай оройуонтан тойоттор кэлбиттэр дииллэр дии.
—
Кэлимнэлэр, — диир эбэм аахайбаттык, — кэлээри, кэрийээри,
көрөөрү-истээри тойоттор буоллахтара дии.
—
Ол туохха кэллэхтэрэй? — ийэм интэриэһиргиир.
—
Кэмииссийэ кэлбит үһү. Хаһыат ыстатыйатын бэрэбиэркэлииллэр үһү.
—
Ноо, — диир ийэм.
—
Хаһыат ыстатыйатын Миитэрэй Миитэрэйэбис кигэн суруйтарбыт
үһү. Сүгүн саҥата суох олорбоккун, дьон айаҕар киирэн биэрэҕин диэн
директор кэргэнин, бырааһы, мөхпүт сураҕа иһиллэр.
—
Ол Анталина Ньукулаайабынаны Миитэрэй Миитэрэйэбис кикпит үһү
дуо?
—
Дьон инньэ дииллэр, мин бэйэм оҥорон көрөн эппэтим, —
Огдооччуйа өһүргэнэ сыста. — Ол иһин биристээтэл үҥсүбүт. Оройуоҥҥа
улахан үҥсүү суруйан киллэрбит. Ону бэрэбиэркэлииллэр үһү.
—
Бэрэбиэркэлээн биэрэллэр ээ, — диир эбэм, чэйин иһэн сыпсырыйасыпсырыйа. — Туох түбүн-табын билбэт бэйэлэрэй? Тойон Боппуоктаах
Миитэрэй Миитэрэйэбис мөккүөрдэрин саҥа билбиккэ дылы.
—
Диэ даа, күрсүбүт бэйэлэрэ, — ийэм тэбэрдии гынар.
—
Миитэрэй Миитэрэйэбис биристээтэли уһултарыам дии-дии
аччарыһар үһү да, кыайбата чахчы.
—
Дьэ устан да көрдүннэр, — диир эбэм быһа-бааччы. — Кини саҕа
киһи көстөр ини.
—
Оҕонньоруҥ, бука, силистээх-мутуктаах буолуо ээ.
—
Ол силиспит-мутукпут да эмэҕирэн барда ини. Хайа муҥун...
Огдооччуйа уоска бэрдэрбиттии саҥата суох барар. Кини мин
эбэбиттэн дьулахаччыйар быһыылаах этэ, мин биирдэ да эбэбэр утарсан
эбэтэр мөҥөн эрэрин истибэппин. Оттон ийэбин хайа талбыт үгэргээнхоһорҕоон, мөҥөн тахсааччы. Өссө Огдооччуйа эбэбинээн сэрии сылларын
кэпсэттэхтэринэ истиэҥ этэ: киһи күлүөн курдук буолар. Маҥнай тэҥҥэ
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муҥатыһан иһэн икки аҥы бараллар. “Таҥара барахсан бачча тиийиэххэ...”
— диэн Огдооччуйа таҥараҕа махтаныах курдук гынан истэҕинэ, эбэм быһа
түһэр: “Ханна баар таҥараны?” “Бу эмээхсиммит кытарар кыһыл буолбут
дуу?” — диэн Огдооччуйа түгэх түһээри гынар да, эбэм түгэх түһэттэрэ
барбат: “Кытарыым да наҕарыым. Таҥара баара буоллар ити
алдьархайдаах сэрии буолуо этэ дуо?” “Оттон айыы-хара туолан”...
“Буолумна! Таҥара оҕолорун көрөн олорон өлөрсүһүннэрэр. Ама, оннук
таҥара баар буоллаҕай?” “Кэбис, эмиэ сатаан кэпсэтимээри гынныбыт”, —
диир Огдооччуйа уонна бэрт түргэнник таһырдьаны былдьаһар.
Билигин эмиэ көхсүн этиттэ, табаҕын да ситэ тарпакка, тахсан барда.
Огдооччуйа тахсыбытыгар эбэм этэр:
—
Тойон Боппуогу көмүскүү сылдьар! Саҥа киһи кэллэҕинэ урукку
биристээтэл куһаҕанын хостуо. Былыр- былыргыттан сирэй көрбөх буолара
ээ.
Комиссия туһунан кэпсээн аҥардас Огдооччуйа эрэ кэпсээнэ
буолбатах этэ. Итинник кэпсэтиилэр ыал аайы буолуталаабыттара. Ол
кэпсэтиилэргэ сорохтор председатели, атыттар Дым-Дымы мөҥөллөрө,
сорохтор хотону көһөрүөххэ дииллэрэ, атыттар утараллара. Комиссия
кэлиитэ биһиги чуумпу дэриэбинэбитигэр айдааны тарпыта. Маҥнай утаа
кими эрэ мөҥөллөр-этэллэр, кими эрэ усталлар диэн сэрэхэчийэллэрэ. Ол
эрээри ким да уһулла охсубатаҕа. Оройуонтан кэлбит суон, эмис киһи да
оннук түүрэйдэтэлээн барар көрүҥэ суох этэ. Чалбаҕы тумна-тумна,
бадарааннаах уулуссанан парторг Арамаанныын кэпсэтэн күллүгүрэһэ
иһэллэрин иһиттэххинэ, кими эмэ устар, мөҥөр-этэр туһунан буолбакка,
кус-булт туһунан кэпсэтэллэрэ. Хаһыакка тахсыбыт ыстатыйаттан,
комиссияттан үөдүйбүт айдаан намтаан барбыта, устунан букатын да
хаптайбыта.
14
Сааһы олус таптыыбын! Кыһыны абааһы көрөбүн. Тымныыта уонна
чуҥкута бэрт. Ахсынньы-тохсунньу ыйдарга, олоҥхоҕо кэпсэнэр абааһы
дойдутунуу, буспатах мунду миинин курдук будулуйан, тымныытын
эриэхсит! Поэттар сөпкө да этэллэр ээ, “ыйдыын-күннүүн ыга тоҥон
кыччаан-аччаан көстөллөр”, эбэтэр “кур оту кэбиһэн эрэрдии ахсынньы
тымныыта сырылыыр” диэн. Кыһын тымныыта биһиги оҕо-аймаҕы
таһырдьа таһаарбакка, уһун кэмнэргэ дьиэлэргэ хаайар. Баҕар, ол
хаайтаран олорор кыһыҥҥы хараҥа киэһэлэргэ биһиэхэ эбэм кэпсиир
остуоруйаларыттан эбитэ буолуо, кыһын күрүҥ дьүһүннээх биһигини
кэйээри куттаан сордуур “Буордуйаҕа” маарынныыр Тымныы Оҕуһа
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буолан мин өйбөр иҥмитэ. Биһиги, оҕолор, санаабытыгар, кини обургу
күрэҥсийэн, ахсынньытааҕы будулҕан тумаҥҥа маарыннаан, халлаан хоту
саҕаҕын сабардаан, күнү-ыйы бүөлээн, аарыгыран, адаҕыйан кыһын аайы
Хоту Муустаах муораттан тахсар. Тымныы оҕуһа айаатаан лаҥкынаттаҕына,
бытархан тымныы түһэр, кини айаҕыттан тахсар аан туман дойдуну
барытын толорор. Эбэм остуоруйаларыгар Тымныы Оҕуһа дьаҥха муус
тыыннанан, дьаҥ-дьаһах таһаҕастанан, өлүү- сүтүү үктэллэнэн, эрэйкыһалҕа эҥэрдэнэн, сор-муҥ доҕуһуолланан кэлэн, бэрт уһун кэмҥэ саба
бүрүүкээн турара. Онтон саас итии кэллэҕинэ, муостара ууллан, булгурута
баран, баһа быстан өлөрө. Былыр баай Боппуоктар күннээн
олордохторуна, эбэм оҕо эрдэҕинэ, кырдьык да оннук эбитэ буолуо саах
балаҕаҥҥа олороохтуур саха дьадаҥыларыгар.
Кыһын туһунан Айта биһикки санаабыт сөп түбэһиспэт. Киниэхэ хаар
үчүгэй, кыһын эмиэ. Хаар ыраас, мэлдьитин чэбдиги-чэгиэни, ырааһы
санатар диир, оттон аан дойдуга Саха сирэ, ол иһигэр биһиги нэһилиэк,
тымныыга бастакы миэстэни ыларбытынан киэн туттар. Кини өссө
кыһыҥҥы кэм үчүгэйинэн бырааһынньыктары ааҕар: Өктөөп, Конституция
күнэ, Саҥа дьыл. Өктөөп парада! Саҥа дьыллааҕы киэргэммит елка! Дед
Мороз кэһиитэ! Тугу утарыаххыный, кырдьык, үчүгэй.
Суох, ол да буоллар, мин кинини кытта сөбүлэспэппин, улаатан да
баран кыһыны таптаабаппын. Кыһыҥҥы тымныы, тоҥуу хаар киһини
хаайар, бобор, ханна да ыыппат. Маа бэйэлээх баай хара тыа туох да
суоҕун курдук кураанахсыйар, чуҥкуйар. Тула тоҥуу хаар, салгытар
хаарынан сабыллыбыт “санньы курус хонуулар”.
Мин Маайы бырааһынньыктартан барыларыттан ордоробун. Олус
салгыппыт кыһын бүтүүтэ, сайын кэлиитэ, ол иһин. Туох барыта үгүс ыйга
“модун тымныы бохсон” турбутуттан төлөрүйэр, босхолонор.
Ынахтар эрэйдээхтэр, уһун кыһыны быһа чэҥнээх хараҥа хотоҥҥо
туран сыл тахсан, дьэ дьиэ таһыгар чэрчилиир буоллулар. Дьоннор сүөһү
“чалбах уутуттан уулаатар эрэ уойбутунан барар” диэччилэр. Ол кырдьык.
Сүөһү таһырдьа таҕыстар эрэ түүтэ-өҥө тупсубутунан, ырааһырбытынан
барар. Кыһын устата сүөһү дьүүкэрээхтиир даҕаны. Ону саас таһырдьа
таҕыстаҕына эрэ үчүгэйдик көрөҕүн. Бууттара саах буолан, хоҥкучахтарын
уҥуоҕа хоппойон, ойоҕосторо ааҕыллан сыл тахсаахтыыллар.
Ордук сылгы сүөһү иэдэйэр. Били сайын киһини көрө- көрө
тэһииргээн дьэргэлдьиһэр, сиргэнэн таныыларын тардырҕата-тардырҕата
өрүтэ ыстаҥалаһар бэйэлэрэ бастарын да кыайан өрө көтөхпөккө дылы
буолаахтыыллар. Түү сэбириччи үүнэн, бастара саллаһан, кыччаан- оччоон,
аһылык көрдөөн аргыый хаар хаһан бокуҥнаһаахтыыллар. Ыарахан
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олохтоох барахсаттар! Сылгы үчүгэй дьыл киһиттэн улахан көрүүнү
эрэйбэт.
Оннооҕор тыа кыыллара уһун кыһынтан ыксыыллар. Ыран, ханна да
кыайан барбат буолбут, дьиҥэр, сайынын олус сэрэхтээх тэһии туртастарга
суоппардар үгүстүк түбэһэллэр. Сорохтор өлөрөллөр, сорохтор аһыналлар.
Ыран охтоору сылдьар эрэйдээхтэр эттэрэ да туох аанньа буолуой?
Биһиги, оҕолор да, саас кубарыһан, көтөхтөрөн сыл тахсабыт.
Сайыны быһа колхозка үлэлээн, били күһүн күн уотугар сиэтэн сирилиһэнборолуһан кэлбиппит суох буолар. Кубарыйан хаалабыт. Ол иһин
Антонина Николаевна оҕолору уопсай көрүү оҥоро сылдьан учууталларга,
төрөппүттэргэ айдаана наар витамин диэн: “Витамины сиэҥ, витаминна
сиэтиҥ оҕолоргутугар”, “Хатыҥ уутун иһиҥ”. “Витаминнаах сибиэһэй аста
аһааҥ”. Ийэм төрөппүттэр мунньахтарыгар сылдьан баран, витамин сиэтэр
үһүбүн диэн витамин кыра төгүрүк саарыктарын аҕалбыта. Төһө да көстөрбиллэр туһата суоҕун иһин биһиги балтыбыныын күн аайы иккилии
туораҕы сиибит. Дьонум сиэбэттэр. “Аата оҕолор, витамина да суох
олорбуппут, олорор инибит”, — диэн кэбиһэллэр.
Маай — кыһын бүппүтүн бэлиэтэ. Маай — тымныы кыйданан ичигэс
буолуута. Маай — хаар ууллан хара сиргэ үктэнии. Маай — көтөр-сүүрэр
кэлиитэ, айылҕа уһуктуута. Маайы ол иһин бары да олус күүтэбит.
Светлый Май!
Желанный Май!
Олус уһуннук күүттэрбит бырааһынньыкпыт дьэ кэлэн, мин бу киэһэ
эгди буолан сылдьабын, кулуупка биэчэргэ бараары бэлэмнэнэбин. Маня
курдук сиэркилэ иннигэр эргичиҥниибин.
Дьонум Мэхээчэлээххэ бараллар. Бырааһынньыкка биһигини
барыбытын ыҥырбыттара да, Маня биһикки концерга кыттар буоламмыт
кулуупка барабыт. Онтон, кырдьыга, хомойбоппут. Ыал остуолунааҕар
кулуупка быдан бэһиэлэй.
Муус маҥан тетроновай сорочка, эбэм үнүр аҕалбыт бэлэҕэ. Хайа
омук киэнэй? “Раris” диэн суруктаах, бадаҕа, французскай. Электричество
уотугар араастаан кылапаччыйар хара хаалтыс. Хара көстүүм. Күтүөт
Мэхээчэ эргэтэ да, балтым күн быһаҕаһа өтүүктээбитэ, ыраастаабыта,
саҥаттан итэҕэһэ суох. Мин букатын атын киһи буола түстүм. Муннукка
турар трюмоҕа мааны уол хамсаата, миэхэ утары хаамта уонна
хараҥатыҥы саһархай киэҥ харахтарынан болҕомтолоохтук одууласта.
Сорочкам дороххой саҕата моонньубун ыга туппата буоллар... Икки
тарбахпын саҕабар батары биэрэбин, онтон хааным ыгыллар,
сиэркилэтээҕи уол эмиэ кытарар. Туһа суох, тэнийбэт. Арай маннык үөһэ
тимэҕин төлөрүттэххэ? Дьэ, арыый буолла.
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Миигин ийэм “аҕатын баппыт” диир. Аҕам курдук суон моойдоох,
орто уҥуохтаах, кэтит сарыннаах эт-лахса киһи буолсубун. Билигин мин
метр сэттэ уон сантиметрбын уонна мантан ордук уҥуохпунан улаатыа
суох бадахтаахпын. Ол да иһин моонньум ырбаахы саҕатыгар сөп
буолбакка эрэйдиир. Уолукпун тимэхтэммэккэ куруутун да аһаҕас кэриэтэ
сылдьабын. Биирдэ Айта күлүгээттэр уолуктара аһаҕас буолар диэбитэ,
онтон ыла тимэхтэнэ сатыыбын да кыаллыбат. Мин манан улааппакка
хаалыахпын баҕарбаппын, мин быһыыбын-таһаабын сөбүлээбэппин.
Толяны ордук саныыбын. Кини үрдүк, синньигэс, кубаҕай хааннаах
дьиҥнээх интеллигент көрүҥнээх. Эбиитин баттаҕа будьурхай. Кыргыттар
оннук уолаттары сөбү- лүүллэр быһыылаах. Оттон мин? Сиэркилэҕэ
бэйэбин сыныйан көрүнэбин. Мин үчүгэйбин дуу, куһаҕаммын дуу?
Кыргыттар сөбүлүүллэрэ буолуо дуо? Кыргыттар сөбүлээбиттэринсөбүлээбэтэхтэрин иһин мин художниктар сүрдээн-кэптээн оҥорор
сахаларыттан атыммын: хараҕым да ыйаастыгаһа суох, испиттии кыараҕас
да буолбатах, иэдэстэрим да уҥуохтара тахсыбатахтар. Сирэйим синньигэс,
муннум көнө, арай уоһум халыҥ уонна сэҥийэм, волята суох буолан эбитэ
дуу, энньэгэр буолбатах, сыҥааҕым кыра. Кинигэҕэ сэҥийэтэ улахан
киһини волялаах буолар диэн суруйаллар. Кырдьык буолуо дуо? Хантан
ылан художниктар саха киһитин сэбэрэтин оҥороллоро эбитэй? Типичнэй
саха сирэй дииллэрэ дуу? Оччоҕо хаһыакка куруутун тахсар тустуук
уолаттар, ыанньыксыт кыргыттар мэтириэттэрин көрүөхтэрин сөп этэ.
Ордук кыргыттары кэбилииллэр ээ. Манна тахсан биһиги кыргыттарбытын
көрөллөрө буоллар, ити Инганы, Люсяны, Светалары, Айтаны... Мин
Айтаны саныырбын кытта дууһабар эмиэ дьикти сүүрээн тарҕанна.
Художник да буолбаппын эбээт. Тоҕо типичнэй диэн куһаҕан
дьүһүннээхтэри талан уруһуйдуохтаахпыный? Наар кыраһыабай
кыргыттары оҥоруом этэ. Искусство күннээҕи олохтон, көннөрүттэн,
сиэрэйтэн инники иһэр буолуохтаах, идеалга, үрдүккэ дьулуһууну
көрдөрүөхтээх, онно ыҥырыахтаах диэбитэ Федора Алексеевна эбэтэр
итиниэхэ
майгынныырдык
эппитэ
социалистическай
реализмы
быһаарарыгар.
—
Бу эмиэ туохха биһиллэ оҕустуҥ? — балтым куолаһа миигин соһутта,
ылларбыт санаабыттан таһаарда.
—
Ханна? — мин бүрүүкэм кэннин көрөөрү эргиллэбин.
—
Оттон бу?
—
Кырдьык туохха эрэ олорбуппун, буор дуу, миэл дуу. Балтым
суоткалыыр, тула көтөр, кыра оҕолуу көрөр- истэр. Ол былаһын тухары
айаҕа хам буолбат: Бүрүүкэн өтүүгэ имиллэ охсубут. Хаалтыһыҥ ханньары
барбыт. Пиджаккын тимэхтэн. Эн нүксүччү туттума ээ. Көнөтүк тутун.
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Держись прямо! Танцылыырга атаҕын тумсун көрө сылдьар кавалеры
кыргыттар абааһы көрөллөр. Үҥкүүгэ көнөтүк туттуллуохтаах, көр, маннык.
Мин эйигин веди гыныым эрэ.
Балтым кавалер буолан чыначчы тутунна уонна миигин кууһан баран
хоско эргитэн кулахаччытта.
—
Хара көстүүм... Убай, эн жених курдуккун, — онтон албыннык күлэр.
— Бу киэһэ кими кытта танцылыыгын, ээ? Мин билэбин кими кытта
үҥкүүлүүргүн. Этэбин дуо? Тоҕо кытардыҥ? Чэ, чэ, кыыһырыма.
—
Бэйэ, мэниктээмэҥ бачча кыараҕаска! — ийэм таһырдьаттан солуур
тутуурдаах киирэн иһэн буойда. — Быылы көтүтүмэҥ!
—
Мамуо, көр эрэ Кешаны, хайдаҕый? Аа? — балтым, кини киэргэппит,
таҥыннарбыт курдук туттан, кини аҕай буолан куукалкатынан
киһиргииринии, ийэбэр өҥнө тоһуйда. Ийэм мин киэргэммиппин көрөн,
үөрэн мичийэ түстэ: оҕото бачча улааппытын, дьиҥнээх эр киһи саҕа
буолбутун, маанытын көрөн. Солуурун уураат, кэлэн эмиэ тула көттө,
сиэхтэрбин имэрийэн көрдө.
—
Искэр тугу эмэни хаттан, тымныйыан. Итии бачыьгакаҕын кэттиҥ
дуо? Аһаабытыҥ дуо?
—
Ийээ, топпун, аһаабаппын, — диибин.
Оонньууга бараары туран, ама, ким иһигэр ас киириэй?
Ийэм тугун эрэ умнубуттуу дуу, сүтэрбиттии дуу туттар. Мин
сэрэйэбин: бадаҕа, эмиэ кыра эрдэҕинээҕим курдук сүүспүттэн сыллаан
ылыан баҕарар буолуохтаах. Ол гынан баран бачча мааны, кинини өҥөйөн
көрөр улахан киһини, хайдах сыллыай? Мин ийэм санаатын таайан
төҥкөйөн биэрэбин. Маня күллэр күллүн, наһаалаатаҕына, кинини баҕас
тутан биэрдэххэ даҕаны... Ийэм олус үөрэн моонньубуттан хап-сабар
кууһаат, харса суох сыллаабытынан барда уонна чахчы дьолломмут
көрүҥнэннэ. Мин көнөөт, суос бэринэн Маняҕа эргиллэбин. Маня тугу да
саҥарбакка, бокуойа суох күлэн ыгыста-ыгыста, хоһугар түһэр, онтон
туттуна-туттуна, күлэн ыҥыргыыра иһиллэр.
Концерт кэнниттэн ыскамыайкалары сайылаан сааланы үҥкүүгэ
бэлэмнээбиппит. Кулууп Машата дьаһайар. Уолаттар, биһиги,
ыскамыайкалары сценаҕа таспыппыт, сааланы төгүрүччү тардан олох
оҥорбуппут. Халдеев Ванялаах библиотекарь Даша салалтатынан кулууп
уоттарын
бэрийэллэрэ,
киинэ
громкоговорителин
радиолаҕа
холбообуттара. Кулууп иһэ сып-сырдык буолбута, үҥкүү музыкатын
тыаһынан туолбута.
Биһиги, оскуола көрдөрбүт концера табыллан, санаабыт көнөн
сылдьара. Ол да гыннар үгэспитинэн дьон кэннигэр саамай хараҥа муннук
буолаарай диэн олорбуппут. Биһиги үгүспүт маҥнайгы үҥкүүнү көтүтээччи.
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Кырдьыгын эттэххэ, сырдык саалаҕа дьон барыта көрөн олордохторуна,
бастаан үҥкүүлүүр гына үчүгэйдик билэр киһи суоҕа. Толяттан, Аргыттан
уратылар. Бэрт үгүстэр ханнык да үҥкүү буоллар мэнээк тэпсэҥнэһэр,
бэдьэҥнэһэр этибит. Биһиги чуолкайдык билэргэ холунарбыт вальс эрэ
уонна Машалаах Даша үөрэппит шейкалара. Шейканы син барарбыт.
Солбуйааччы
председатель
Максим
Егорович
Людмила
Сергеевналыын үҥкүүнү саҕалаабыттара. Иккис паара — биһиги
директорбыт кэргэнинээн. Вадим Николаевич ыараабыт, мөдөөт этэ да,
туттарыттан сыаналаатахха, уруккута куһаҕана суох үҥкүүһүт көрүҥнээҕэ.
Бырааһынньыкка үөрбүтэ
таһыгар көстүбэт,
куолутунан
олус
дуоспуруннаахтык туттуна сылдьара. Саалаҕа бииртэн биир паара киирэн
испитэ.
Мин аттыбынан Людмила Сергеевналаах эргичийэн кулахачыйан
ааспыттара, ханнык эрэ биллибэт духи сыта муннубар саба биэрбитэ.
Биһиги Актрисабыт бэйэтигэр олус барар сырдык былааччыйалаах, үрдүк
хобулуктаах бачыыҥкалаах. Электричество уотугар кини өссө маҥхайбыт,
былыргы греческэй таҥаралар курдук мраморнай көрүҥнэммит. Арай
мунна эрэ ол таҥаралар киэннэриттэн намчы. Солбуйааччы мичээрдиимичээрдии, тугу эрэ көрдөөҕү кэпсиир, Актриса туттуна күлэр. Мин
кинилэри батыһа көрөбүн. Доруобай, тустуук көрүҥнээх Солбуйааччы
чэпчэкитик үҥкүүлүүр. Маҥнай утаа тоҕо эрэ мин хара бараан үскэл
Солбуйааччы сатаабакка бутуллан, партнершатын атаҕын быһа үктээн
кыбыстан уурайдаҕына даҕаны сирбэт санаа баара. Ол иһин кини хас
хамсаныытын итэҕэйбэтэхтик, кыраҕытык кэтэһэ олорбутум. Солбуйааччы
биһиги курдук биирдэ да бутуллубатаҕа, Актрисаны бэрт сэрэхтээхтик, ол
эрээри холкутук уонна сымсатык илдьэ испитэ. Уһугар мин тартаран,
кинилэр хас хамсаныыларын барытын сөбүлээн, көрөн олорорбун өйдөөн
хаалбытым.
Ким эрэ санныбыттан тайаммытыгар өрө көрө түспүтүм “дьукааҕым”
Аргы Миша кэлэн турара, кулууп бастыҥ үҥкүүһүтэ буолан, Миша
оскуолаҕа сылдьарынааҕар кулуупка букатын атыннык сытыытык, сирэйэхараҕа уһуктубуттук туттунан сылдьар.
—
Хайа, кырдьаҕас, эн эмиэ үҥкүүлээри олороҕун дуу?
—
Мин эмиэ үҥкүүлээри олоробун, — диибин мин, кини сэниирдии
кэпсэтэр туонун сөбүлээбэккэ олорон. Аргы хата ону дьалайбат.
—
Хата, дьэ кыргыттары араардахпыт.
Араардахпыт диэн тыл суолтата маннык: биһиги, уолаттартан
үгүстэрэ, хаһан да дьон көрөн олордохторуна киэҥ сааланы ортотунан
туораан тиийэн, кыргыттары ыҥырартан дьулайабыт. Арай онно туран
кыыһыҥ аккаастаан кэбистин. Ол иһин үҥкүүлээн истэхтэринэ, сааланы
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эргийэн биһиги туһаайыыбытыгар кэлиилэригэр сөбүлүүр паарабытын
арааран үҥкүүлээччибит. Кыргыттар утарбаттар. Арай хантан эмэ саҥа
кэлбит өттүлэрэ барсыбат, аккаастанар идэлээхтэр.
—
Сөп, — диибин киһим хорсун сирэйин ордугургаан одуулуу-одуулуу.
— Кимнээҕи араарабыт?
—
Маҥнай эн тал, онтон мин.
—
Сөп.
Манна оскуола буолбатах, мин Мишабар баһыттаран “сөбү” эрэ
кытта сылдьааччыбын. Ол икки ардыгар били кулууп иһэ барыта доргуйан
олорор тыаспыт эмискэ мэлис гынан хаалла, громкоговоритель хам барда,
туохпут эрэ быһа сытыйда. Халдеев Ванялаах онно сүүрдүлэр. Куруутун
буолар түбэлтэ. Машалаах Даша онтон кыһамматтар, биһиги бары да
кыһаллыбаппыт. Хаһан да аккаастаабат баяммыт бэлэм уонна куруутун
бэлэм вальсын оонньоото. Бу мин саамай таптыыр үҥкүүм, кинини
үҥкүүлүүртэн кыбыстыбаппын. Маннык түбэлтэни мүччү туттумуохха.
Үксүгэр маҥнайгы үҥкүүлэртэн бүтүн киэһэ тутулуктанар. Бастаан
барбатаххына, хойутаан, кыбыстан, былдьатан, уһун киэһэни быһа туран
тахсыаххын эмиэ сөп. Мин көрүгэспин барытын киллэрэн көрөбүнистэбин. Оол кини дуу уһун күөкэйбит моой, атын дуу? Кини! Дьолго,
кыыһы кытта үҥкүүлүү сылдьар. Сүрэҕим битигириир, тэһийбэтэхтии
тэпсэҥниибин. Бу кэллилэр. Аргыловка имнэнээт, бастыыбын уонна
Айталаах эргийэн бүтүүлэригэр иннилэригэр турунабын. Киэмсийбиттии
уоһун үмүрүччү туттубутунан Айта илиитин мин илиибэр уурар.
Дьикти саас! Кынаттаах оҕо саас! Дууһаҕа толору кутуллар баян
көмүс дорҕоотторо биһигини кынаттыыллара. Атахтарбыт сири билбэттии
көтөллөрө. Уйусханнаах эдэр саас эрчимнээх эргийиитигэр доҕотторуттан
арахсыбыт хара сүүмэх Айта төгүрүк кыракый сүүһүттэн халтарыйан ааһар.
Айта олус чэпчэкитик үҥкүүлүүр. Музыка араастаан иэҕиллэр имэҥнээх
эгэтигэр кини кулуһуннуу көнө, дьылыгырас бэйэтэ бүттүүн бэринэр.
Санныбар уурбут чэпчэки илиититтэн эриэккэс сылаас эппэр таргыыр. Мин
маннык дьулааннаах чугастан эмиэ Айта сирэйин көрөбүн. Харахтарым
тэтэрбит имнэриттэн, сэгэйбит уоһуттан халтарыйаннар, аллара түһэллэр:
мин түөспэр ыкса саҥардыы тыллан эрэр уһуктаах сытыы түөстэр, чараас
былааччыйа, музыка тыаһыгар дьүөрэлээн аргыыйдык дугунар атахтар...
Сүрэҕим эмиэ бүдүрүйбэхтээн ылла, мэйиим эргийдэ, хараҕым хараҥарда.
Тутан иһэр илиим салҕалаата быһыылаах, үҥкүү тагыттан бутулуннум. Айта
мин диэки ыйытардыы көрдө. Мин айыылаах санаалары атын сиргэ үүрэн,
холкутуйа сатыыбын. Испэр хам баттаммат үөрүүнү таспар таһаарабын:
—
Олус үчүгэй!
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—
Туох? — Айта өйдөөбөккө (өйдүөн да баҕарбат дуу?), тымныынан
саба ыһардыы тоҥуйдук ыйытар. “Туох буолуой, биллэн турар, эйигин
кытта үҥкүүлүүр”. Мин атыны, букатын атыны этэбин.
—
Баянист оонньуура.
—
Ээ... — Айта итэҕэйбэтэхтии эҥээритэн уонна саарбаҕалаабыттыы
этэр. — Буолуо, оттон мин радиоланы таптыыбын.
Айта эмиэ атын Айта буолбукка дылы: сэрэнэн кэпсэтэр, тоҥуйдук
туттар, уопсайынан да, улахамсыйбыт көрүннээҕэ. Кыргыттар дьиибэ дьон
— уларыйымтыалара түргэнин. Айтаны сиһилии биллэҕим аайы кини тустуһунан: оскуолаҕа, дьиэтигэр, кулуупка.
Кэпсэтии ситимэ быстар, эмиэ саҥа суох. Ол гынан баран кэпсэтиитэ
суох дууһам үөрүүнэн толору. Баянтан тохтор вальс алыптаах
долгуннарыгар көтөхтөрөн, тохтообокко, маннык бара турбут киһи. Фауст
эбитим буоллар, мин, арааһа, “Тохтоо, уһуу түс, маннык түгэн!” диэм эбитэ
буолуо. Киһиэхэ баҕалаах кэрэ мүнүүтэлэр мэлдьитин түргэнник ааһаллар,
эмиэ ол кэриэтэ, бу да вальс уһаабатаҕа. Ванялаах радиоланы оҥоро
охсубуттара: баяны баһыйан киһи төйөр тардьыгынас тыаһа сааланы
толорбута. Үҥкүүлээн иһэр пааралар тохтуу түспүттэрэ. Итини эрэ күүппүт
курдук Айта элэс гынан хаалбыта. Мин миэстэбэр төннүбүтүм.
Ванялаах балачча күүттэрэн, араастаан тардьыгынаппахтаан баран,
саҥа үҥкүүнү шейканы тыаһаппыттара. Аргылов уочарата. Биһиги бу
сырыыга Дашалаах Машаны араарбыппыт. Аргыҥ Дашаны кытта
“эрийсэр”. Шейк – муода аат, омук киэнэ буоллаҕа. Ол эрээри мин бу
үҥкүүнү таптыыбын. Киниэхэ маннык туттуохтааххын диэн хааччах суоҕа.
Талбыккынан тутун, талбыккынан үҥкүүлээ. Этэргэ дылы, көҥүл көрүлээ.
Ол иһин дьон характерын бу үҥкүүттэн эндэппэккэ билиэххэ сөп дии
саныыбын. Мин учуутал эбитим буоллар, кулуупка кэлэн оҕолор
үҥкүүлүүллэрин кэтэһиэм этэ. Кинилэри билэр сыалтан. Араастаан
туттууттан-хаптыыттан мин бастаан күлэр этим: миэхэ үҥкүүлүүр пааралар
быанан тардыллан хамсатыллар куукалкалары санаталлара. Кимтэн да
Бүөккэлээх Морда тэптэн үҥкүүлүүллэрэ, атахтарын-илиилэрин араастаан
хамсаталлара,
төбөлөрүн
булкуйан
кукунайаллара.
Кинилэр
хамсаныыларын музыка кыайан сиппэккэ дылыта. Маахыс туох эрэ
ыарахан үлэни оҥорон эрэрдии, мичээрдээн да көрбөккө, ыараханнык
уонна бэркэ кыһанан-мүһэнэн үҥкүүлүүрэ. Степа, кыра, сытыы киһи, адьас
эрэһиинэ мээчик курдук тэйэн олороро. Оттон үрдүк, үтүө көрүҥнээх Толя
инньэ гынара сатаммат быһыылааҕа, туттуна үҥкүүлүүрэ. Кини билигин
хам-түм тыл быраҕа-быраҕа, сүрэҕэлдьээбит дуу, сылайбыт дуу көрүҥү
ылынан сылдьара, муостаҕа хам сыстыбыт атахтарын биирдии-биирдии
хоҥнортуурдуу аргыый тэпсэҥниирэ. Ол оннугар сонурҕаабыт уонна
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сэҥээрбит хараҕын киниттэн араарбакка, хантайан көрө, одуулаһа иһэр
Айта мичээрдээн уоһа ыпсыбат этэ. Айта миигин кытта үҥкүүлүүрүгэр
тоҥуйа бэрдэ дии: биирдэ үөрүөх, биир тылы алҕас саҥарыах быһыыта
суоҕа. Туох көрдөөҕү кэпсэтэллэрэ эбитэй? Толя ол аайы өссө
киэбирбиттии, араастык туттар-хаптар.
Айта Толяны өрө мыҥаан иһэриттэн, ордук кини үөрэн- көтөн
чаҕылыспыт харахтарыттан мин бүгүҥҥү өрө көтөҕүллүбүт санаам
соҕотохто тыал үүрбүтүнүү мэлис гынан хаалбыта. Биэчэр алыптаах
кырааската миэхэ сүппүтэ: быыллаах лаампалар ситэ сырдаппатах
саалаларыгар радиола кэһиэхтээх куолаһыгар үҥкүүлүүр пааралар миэхэ
ырылхайдык көстүбүттэрэ.
Аргы Миша биһикки миэстэбитигэр тиийэрбитин кытта аттыбытыгар
Бүөккэлээх Морда баар буола түспүттэрэ. Кинилэр иккиэн кыыллара
турбут, өрүкүйбүт этилэр. Морда икки илиитин сиэбигэр уктубут, бу
киирсээри гыммыттыы тебөтө лыкыйбыт, санна ыгдайбыт. Иккиэн
айахтара сыттаахтара.
—
Уолаттаар, таһырдьа таһааран үөрэтэн биэриэҕиҥ, киэбирбэтиннэр!
— диэтэ биһиэхэ Морда.
—
Кими? — диибит биһиги тэҥҥэ соһуйан да, өйдөөбөккө да.
—
Көрөҕүт дуо, оол аан таһыгар турар уолу? — диир Бүөккэ. Аан
таһыгар киһи эрэ үгүс этэ. Маҥнай кэлэрбэр мин бу киэһэ охсуһуу туһунан
түһээн да көрбөт этим. Оттон билигин миэхэ хайата да син биир. Хайа
уонна хайдах табаарыскын быраҕыаный? Сарсын хайа сирэйгинэн
уолаттары көрүөҥүй? Батыһарга тиийиллибитэ. Аргы эмиэ хаалбатаҕа.
Аан ыксатыгар ачыкылаах уһун хатыҥыр уол тугу да оҥорботох
курдук бэйэтиттэн арыый эрэ намыһах килэйээҥки сонноох уолу кытта
кэпсэтэ турара. Мин килэйээҥки сон санна киһини дьиксиннэриэх олус
кэтитин бэлиэтии көрөн аһарбытым.
Мордосов төбөтүн лыкытан, саннын ыгдатан, боксердардыы туттан,
бастаан иһэн ачыкылаах уолу күүскэ үтүрүйдэ. Уол соһуйбуттуу эргиллэн
көрбүтэ уонна:
—
Осторожно! — диэбитэ.
—
Тоҕо талкайдыыгын?! — Бүөккэ, сирэйэ суох балыйаат, уолга ынан
кэлбитэ.
—
Полегче, парень!
—
Уолаттаар, ааһыҥ, ааһыҥ, — диэбитэ олус холкутук килэйээҥки сон.
— Тахсан дьэгдьийэн киириҥ.
—
Кэл, тахсыах, ачыкы! — диир быһаарыыта суох Бүөккэ. — Куттанаҕын
дуо?
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—
—
—

Вас? — диир уол сэнээбиттии.
Куттаммат буоллаххына, чэ, тахсыаҕын!
Пошли, Боря!
Килэйээҥки сон сөбүлээбэтэхтии саннын ыгдах гыннарбыта да,
киһитин батыспыта. Кулууп үрдүк кирилиэһиттэн саҥата суох түспүппүт.
Кинилэр иккиэлэр, саастарынан биһигиттэн балачча аҕа быһыылаахтара.
Туох идэлээхтэрэ биллибэт. Килэйээҥки сонноох уол санна олус кэтит. Ол
эрээри, биһиги төрдүөбүт. Мордосовпыт боксер, Бүөккэ биһикки
тустуукпут. Ханныгын да иһин, ахсааммытынан икки төгүл баһыйабыт. Ол
Мордалаах Бүөккэҕэ улахан куоһур буолла быһыылаах, кирилиэстэн
түһээт, ынан тиийдилэр.
—
Тугу киэбирэҕин? — диэтэ Бүөккэ.
—
Биһиги киммитин биллэриэхпит! — диэн Морда саҥата иһиллэн
эрэрэ баара да, ачыкылаах уол атаҕа тырайбытынан кирилиэскэ тиэрэ
баран түстэ. Мордосов хаҥас илиитинэн апперкот биэрдэ. Ити кини киэн
туттар охсуута. Ол гынан баран, Мордосовка киэн туттар охсуутунан
өрөгөйдүүр түгэн уһаабатаҕа — килэйээҥи сонноох уол кинини охсо да
барбатаҕа, уолугуттан сулбу тардан ылаат, өрө ыйаан таһаарбыта. Биһиги
киһибит охсуһаары тараппаччыһан көрбүтэ, ол эрээри былыргы гректэр
бухатыырдара Антей курдук сиртэн тирэҕин сүтэрэн, салгыҥҥа ыйанан,
туһа тахсыбатаҕа. Килэйээҥки сон, күлүү гынардыы балачча тутан
турбахтаан баран, кулууп күлүгүнээҕи саҥа уулан эрэр күрдьүктээх хаарга
биһиги киһибитин төбөтүн оройунан батары бырахпыта.
—
Өссө кимий? — кини суостаахтык ыйыппыта.
Биһигиттэн барыахха баҕалаах көстүбэтэҕэ. Бүөккэ киирсиэ эбитэ
буолуо, үөмтэлээбэтэҕэ, оттон мин төттөрүтүн тоҕо эрэ сөбүлүү
санаабытым. Ол икки ардыгар кулууптан дьоннор тахсыталаабыттара,
интэриэһиргээбит сирэйдэр быгыаласпыттара. Охсуһуу бүппүтэ.
Килэйээҥки сон уолун туруоран кулуупка киллэрбитэ. Оттон биһиги
киһибитин күрдьүктэн орообуппут. Кини кыратык төйбүт этэ. Хараҕын
тураах оҕотун курдук түҥ-таҥ көрөрө, муннугар-айаҕар симиллибит хаары
силлиирэ-хаахтыыра, сирэйин-хараҕын сотторо. Төһө да төйдөр,
охсуһууттан уоскуйа илигэ.
—
Намыһаҕын маҥнай охсумунабын, — диэн кэмсинэрэ.
—
Ленька, дьон көрүөхтэрэ, тур, барыаҕыҥ, — диир Бүөккэ.
Охсуһууттан өрүкүйбүппүт ааспакка, омуннаахтык кэпсэтэ-кэпсэтэ,
быһылаан геройа Мордосов дьиэтигэр барбыппыт.
Мордосов ийэтэ Варвара Николаевна халаат кэтэн тахсан, биһигини
эргиччи көрбүтэ. Тугу да сэрэйбэтэҕэ. Онтон Ленькаҕа эргиллэн:
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—
Бачча тухары ханна сырыттыҥ? Саатар, киэһэ аһылыккын кэлэн
аһыыр буоллаххына, — диэбитэ.
—
Бүөккэлээххэ сырыттым, онно аһаабытым.
—
Аччыктаабыт буоллаххытына, буфеттан ылан аһааҥ, олус
айдаарымаҥ. Аҕаҥ утуйа сытар, — диэт, кини хоһугар киирбитэ.
Ленька төйбүтэ букатын ааспыт этэ, биһигини куукунаҕа ыҥырда.
Буфеттан бэрэски, халбаһы, алаадьы, дырысаанкы, килиэп ылан аһаан
барбыппыт. Бырааһынньык аһа быһыылааҕа. Онтон Морда хараҕынан
имнэннэ, сөмүйэтинэн уоһун саба тутунна уонна холодильниктан кыһыл
арыгы ойутан таһааран үрүүмкэлэргэ кутуталаата. Үнүрүүн сүрэхпин
астарбытым ааспатах этэ, мин испэтэҕим. Арыгыны көрөөт, аҕынньым
төллүбүтэ.
—
Хайа, эн? — Морда соһуйбуттуу миигин көрдө.
—
Суох.
—
Тоҕо?
—
Аҕынньым төллөр.
—
Па, уонна эр киһи дуо? — Бүөккэ бэрэскини айаҕын толору уобауоба кэлэйбиттии саҥарар.
Бары миигин сиилээбиттии көрөллөр. Мин, эр киһи буолаары,
үрүүмкэни биирдэ хантас гыннарабын. Күөмэйим төрдүгэр туох эрэ бүөлүү
биэрэр, тута суунар тааска ыстанабын уонна барытын төттөрү таһаарабын.
Куһаҕа- ныан! Остуолга төннүбүтүм кэпсээн-ипсээн ырааппыт этэ, миигин
олох да умнубуттар.
—
Кылаастаах охсуу! Моһуората көннө быһыылаах, — Бүөккэ Леньканы
хайгыыр. Моһуора чааһынан эттэххэ, биһиэнэ эмиэ көннөҕө буолуо да, ол
туһунан ким да санаан көрбөт.
—
Куораппын диэн тыалары сэнээбэт буоллун, — диир Морда.
—
Хата, ачыкылаах уол үчүгэй да джинсылаах, — Аргы олус ымсыыран
чыпчырынар. — Хантан булаллара буолуой?
—
Куорат дьоно булумналар, — аахайбат Морда. — Бүөккэ, эн ити
килэйээҥки сонноох уолу саайыаҥ этэ буоллаҕа дии.
—
Хаалтыстарын көрүөҥ этэ! Шик-модерн! — Аргы барытын өйдөөн
көрө охсубут. Кини аан дойдуга саамай интэриэһиргиирэ таҥас уонна
үҥкүү. Ол эрээри уолаттар ханнык эрэ уол хаалтыһынан
интэриэһиргээбэттэр.
—
Бу киһини, доҕор, кыргыттарга дылы, — диир Бүөккэ кэлэйбиттии,
онтон Ленькаҕа этэр: — Дьон мэһэйдээтэ, кулууп кэннигэр эбитэ буоллар.
Эн кыратык тулуйа түһүөҥ этэ.
—
Барыахтара суоҕа этэ.
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—
—

Дьон тахсыбатаҕа буоллар кэһэтэрбит хаалла!
Кулууп кэннигэр илдьиэх баара!
Дьонум бытыылкаларын тобоҕолоон, дьэ эр хааннара киирэн,
саҥалара улаатан, этэргэ дылы, охсуһуу кэнниттэн сутуруктарынан
далбааттанан эрдэхтэринэ, хаһаайка тахсан буойбута. Мин дьиэлээбитим.
15
Төһө да киэһэрдэр таһырдьа сып-сырдык. Түүнүн тоҥорбот буолта
ыраатта, ол эрээри чалбахтар үрүмэтийбиттэр, уу-хаар арыый тардыбыт.
Дэриэбинэ былаһын тухары бырааһынньыктыы быһыы- майгы:
барыы-кэлии, ырыа-тойук. Сэбиэт Мэхээлэлээх дьиэлэриттэн оһуу-тоһуу
ырыа бүтэҥитик иһиллэр.
Өстөөх ханна саһан сылдьар,
Өстөөх ханна хайыһар —
Ситиэ онно сытыы буулдьа,
Ситиэ сыыдам хайыһар.
Урукку саллааттар. Пушкинныы “бойцы вспоминают минувшие дни”.
Оттон болуотунньук Бааскалаахтан радиола дуораһыйар. Огдооччуйа
дьиэтин таһыгар ким да көстүбэт, уоттара да суох. Ыстапааннаахха эмиэ ыт
охсуох киһи суох быһыылаах. Ыҥырыыга бардахтара. Кулууптаабыттара
дуу?
Миитэрэйдээх дьиэлэрин таһыгар ким эрэ күлүгэ сүөдэҥниир. Ваня!
Хайы-үйэҕэ кэлбит эбит дуу? Маарыын кулуупка сүүрэ-көтө сылдьара дии.
—
Ваня, кэлбит эбиккин дуу? Итиннэ тугу гынаҕын?
Мин ыйытыыбар хоруй ылбаппын. Муодарҕаан ыкса
тиийэбин. Киһим сирэйэ-хараҕа бэркэ сууллубут. Маарыҥҥы
кулууптааҕы өрө көтөҕүллүүттэн туох да хаалбатах.
—
Хайа, туох буоллуҥ?
—
Аҕам...
Мин тута сэрэйэбин: Миитэрэй эмиэ итирик кэлэн, содуомнаан
Ваняны дьиэтиттэн үүрдэҕэ. Саас ичигэс буолан, хоһо ылыллыбыт
түннүгүнэн дьиэттэн үөхсүү иһиллэр.
—
Суолас, бырааһынньыкка иһимнэбин. Дьон бары иһэллэр.
—
“Бырааһынньыкка иһимнэбин”, — Кэтириис эрин үтүктэр, —
бырааһынньыга да суох иһэр барахсаҥҥын. Ааспыт нэдиэлэни быһа
арыгылаан таҕыстыҥ буолбат дуо?
—
Хорум эрэ!
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—
Суоһурҕанарыҥ эрэ бэрт. Сымыйа дуо? Ааспыт нэдиэлэҕэ дьэ тугу
үлэлээтиҥ? Тойон Боппуок, маһын тастара-тастара, арыгылатан таҕыста
буолбат дуо?
—
Бу суолас сыппах быһаҕынан сулуйан эрдэҕин көр эрэ!
—
Кырдьыгы эттэримээри гынаҕын дуо? Кырбыырыҥ тобоҕун
кырбыаҥ, эттиириҥ тобоҕун эттиэҥ!
Миитэрэй маатырылаан баргыйда, Кэтириис өлөр саҥатын саҥарда.
—
Бу сиэтэҕин сиэхсит! Дьон, абырааҥ! Күн-ый буолуҥ!
Ваня биһикки саҥата суох дьиэҕэ ыстанныбыт. Дьиэ иһигэр көтөн
түспүппүт айдаан айдаантан орпут, тыас тыастан орпут: Миитэрэй үөхсүүтэ,
Кэтириис саҥата, оҕолор сарылаһыылара... Хоско иһирдьэ ороҥҥо бүк түспүт Кэтирииһи Миитэрэй охсо дуу, тэбэ дуу турара. Алдьархай! Мин
көрдөхпүнэ, киһи киһини өлөрөн эрэр. Үгүһү саныы барбакка, мин икки
ардыларыгар быыһыы түһэбин.
—
Миитэрэй, бу туох буоллун? Тохтоо! — диибин, Миитэрэйи
Кэтириистэн киэр анньабын. Ваня ийэтин үрдүгэр төҥкөйөр:
—
Ийээ, ийээ, хайдаххыный?
Миитэрэй маҥнай утаа буугунуу-буугунуу саҥата суох миигин
халбарыччы анньа сатаата. Арыгы, табах былаастаах дьаардаах сыт
муннубар саба биэрдэ. Кыайан халбарыппакка гынан баран, дьэ миигин
өйдөөн үөрбүттүү, үөхсэ түстэ.
—
Суолас, киэр буол! Сопляк! Эн манна тугуҥ дьыалатай? Дьэ... биһиги
хайдах да буолуох! Эн ойоҕоһуттан ойох көрдөөмө!
Көннөрүтүгэр Миитэрэй хантан нууччалыы билиэй? Ол эрээри,
маатырыны олус үчүгэйдик билэрэ, үөхсэрэ хомоҕойуттан мин бэри диэн
бэркиһээтим.
—
Миитэрэй, тохтоо! Оҕолоргун, дьоҥҥун куттаама. Уоскуй! Бу туох
айылаах буоллуҥ?! — Миитэрэйи ааттыы сатыыбын.
—
Киэр буол! Бар диибин... тыыннаах эрдэххинэ! Экчи, бу киэһэ ити
чиччиги тыынын иһиллээн арахсыам!
Күүһүлэһэ сатаата, онтон кыайбакка эбии тэбиэһирдэ:
—
Ити буоллаҕына... — диэт, хостон ыстанан таҕыста. Мин Ваняҕа
көмөлөһөөрү Кэтириис диэки атыллыах курдук гынан эрдэхпинэ, кини
мөлтөх куолаһынан “саа!” диэтэ. Мин сүрэҕим бар гына түстэ, аан хоско
ыстанным. Миитэрэй миэхэ көхсүнэн буолан уон иккилээҕин кытта
бодьуустаһа турара. Кини эргиллэн хос диэки атыллыах курдук гынан
эрдэҕинэ, мин сааны уоһуттан харбаан ыллым уонна өрө астым. Миитэрэй
миигиттэн төлө охсон ылаары бэйэтигэр тарта. Мин туох баарбынан сааҕа
хатанным. Дьэ, баччыктаһыы кытаанаҕа манна буолла.
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Өйбөр сөкүүндэ ханнык эрэ өлүүскэтигэр петлюровецтаах Павка
Корчагин элэс гынан аастылар. Ол эрээри, миэхэ көмөлөһүөх Жухрай суох
этэ. Мин таһырдьа таһаарар баҕалаахпын: оҕолортон, Кэтириистэн
тэйиччи. Киһим тахсымаары өсөһөр. Биһиги син өр эристибит. Миитэрэй
күүһүнэн миигин тулуппат уонна ыарахан этэ, ол эрээри, мин сымса уонна
өйдөөх этим. Ким эмэ кэлбэт даҕаны дии саныыбын. Онтон биир
тоҕоостоох түгэн көстөрүн кытта өттүктээбиппин бэйэм да билбэккэ
хааллым. Сууласпытынан тиийэн, боруокка туора оҕуннубут: аан тэлэс
гына түстэ. Миитэрэй саатын ыһыктан кэбистэ, кини төбөтүнэн холуода
кырыытыгар охсуллан, төйөн хаалла. Мин ойон турдум, саабын хайыахпын
булбакка, эргим-ургум тута турдахпына, Сэбиэт Мэхээлэ икки уоллаах
киирэн кэллэ.
—
Бу туох айдаанай? Эмиэ Миитэрэй содуомнаата дуу?
Сэбиэт миигиттэн сааны ылан, бүллүгүрүтэн ботуруоннарын хостоото
уонна сиэбигэр угунна.
Миитэрэй хараҕын аста, онтон-мантан тайанан тураары
үнүөхтээбитигэр уолаттар көмөлөөн туруордулар. Туран баран баһын
тутунна, ынчыктаата, Миитэрэйи өйөөн илдьэн олортулар. Сэбиэт
миигиттэн туох буолбутун ыйыталаста. Мин барытын кэпсээн биэрдим.
Онуоха Сэбиэт:
—
Бар, дьиэҕэр таҕыс, мин барарбар эһиэхэ таарыйан ааһыам, — диэтэ
уонна бартыбыалын хасыһан кумааҕы оротолоото. Миитэрэйгэ хайыһан
кытаанахтык саҥарда:
—
Бу сырыыга таах хаалларбаппын, акт оҥоробун.
Дьиэбэр ким да суоҕа. Дьонум Мэхээчэлээхтэн өссө кэлэ иликтэрэ.
Тракторист Миитэрэйдээх тастарыгар мустубут дьон кэпсэтиилэрэ
иһиллэр.
—
Миитэрэй сымнаҕас эрэйдээх, — дьиэ таһын биир гына хобдьоорор
Огдооччуйаны айдаантан-иирсээнтэн матарбаккын. — Эр-ойох иирсэрэ бу
буолбаат. Миитэрэй иһэр да, бачча тухары тугу да оҥорбута суох.
—
Эчи диэ, — ким эрэ саҥата Огдооччуйаҕа сөбүлэһэр.
—
Итиччэ кырдьаҕас киһини. Аныгы оҕолор олустар даҕаны!
—
һэ, һэ! Бу да дьон тылын! — Уус Миитэрэй саҥарар. - Сааны ити оҕо
былдьаабатаҕа буоллар, бука, атыннык билигин туойан эрэргитин киһи
истиэ эбитэ буолуо. Көннөрүтүгэр сымнаҕаһын иһин иирбит дуу, итирбит
дуу диэн өс хоһооно баар ээ. Уруккуттан да биллэр киһи ол харысыһар
Миитэрэйгит, — Уус Сөдүөччүйэтэ кэргэнин диэки буолар.
—
Чэ, билбэтим, — диир Огдооччуйа түгэхтээхтик.
—
Арай эрэ кырбыахха сөп үһү дуо? Аҕатын саастыыта киһини?
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Ийэм таһыттан сүүрэ былаастаан киирдэ:
—
Хайа, тукаам, хайдаххыный? — миигин тула көттө, туппахтаата.
Чахчы бүтүммүн билэн эрэ баран чэпчээбиттии уһуннук өрө тыынна,
уоскуйда. Аҕам Мэхээчэлээххэ хаалбыт, Маня кэпсээтэ, Сэбиэт Мэхээлэ акт
суруйан дьыала оҥорон эрэр, “суукка биэриэм, сөбүн тулуйдубут” диэбит.
Ийэм долгуйбута ааһан, миигин сэмэлээн барда:
—
Тоҕо тахсыбыккыный ити дьоҥҥо? Киһи орооһуох дьоно дуо?
Алдьархайга тиксэ сыстыҥ.
—
Маамуо, оттон хайдах быыһыа суоҕай? — диир балтым. — Арай
өлөрсөн кэбистиннэр?
—
Бачча тухары өлөрсүбэтэхтэрэ, өлөрсүөхтэрэ суоҕа этэ. Суут
буоллаҕына, дьэ аны дьыалаҕа эриллэр киһи буоллаҕыҥ.
—
Кырдьыктаах дьыалаҕа сууттастахха да туох баарый?
—
Бу оҕону, доҕор, наар хадаар өттүн саҥаран түһэн. Убайыҥ саалаах
итирик киһиэхэ киирэн биэрэ сыспыт. Уой, саныахха алдьархай! — ийэм
сүрэҕин туттубутунан олоро түстэ.
Биһиги ийэбитин тула көтөбүт. Ийэбит биһигини антах анньар.
—
Бэйи, бэйи, барыҥ. Туох ааттаах сүрдээх дьоно буолла. Ыал
олорбуппут устатыгар эрэйдээн биэрдилэр. Аны сууттаһарбыт итэҕэс
буоллаҕа, — ийэм мөҥүттэ- мөҥүттэ хоһугар киирдэ.
—
Аҕан сотору кэлиэ, кэллэҕинэ кыыһырара буолуо, — диир
Маня
ийэм тахсыбытыгар. Онтон сүбэлиирдии:
—
Эбэҕэр бар, — диир.
—
Суох, — мин балтыбар быһаччы хоруйдуубун. Мин аҕам
кыыһырарын билэбин уонна, дьин кырдьыгын эттэххэ, куттанабын. Аҕам
мэнээк кыыһырбат идэлээх, кыыһырдаҕына адьас улаханнык кыыһырар.
Мин Миитэрэйи кытта иирсибит, өссө Миитэрэй төйбүт сураҕын
иһиттэҕинэ, алдьанара буолуо. Былырыыҥҥы эбитэ буоллар, мин, бука,
эбэбэр куотуом этэ. Быйыл — суох. Онуоха эбии бэйэбин буруйдааҕынан
букатын да аахпаппын. Итирик киһиттэн кэргэнин быыһаабыппын тоҕо
буруй туттан куттанабын диэн, санаабын бөҕөргөтүнэ сатыыбын. Эр киһи
буолан баран куота сылдьыам дуо? Кутталга иннинэн буолуохха. Ол иһин
балтыбар “суох” диэн экчи этэбин. Балтым эмиэ били оройуоҥҥа ат
сүүрүүтүн киэһэтигэр биэс уолу кытта охсуспуппар көрбүтүн курдук миигин
сонурҕаабыт уонна аһыммыт хараҕынан көрөр. Кини көрүүтүгэр “ханнык
да түбэлтэҕэ мин эн диэки буолабын” диир санааны ааҕабын.
Аҕам ааны аһан киирэригэр биһиги утуйа иликпит.
Хаамар тыаһыттан уонна сулбурута тыытан сыгынньахтанарыттан
туох буолбутун истибитин уонна кыыһырбытын биһиги тута таайбыппыт.
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Тэлэгириэйкэтин урукку курдук ыйаабакка, муннукка тиэрэ быраҕан
кэбиспитэ.
—
Хара түөкүн! Тугу оҥордуҥ?! — диэн уот аан бастааҥыттан
хаһыытаан бытарытта. Төһө да итинниги күүттэрбин, мин дьик гынным.
Балтым, сарылаабытынан, аҕам курдаах илиитигэр хатана түстэ.
Ийэм:
—
Туох буоллуҥ? Бэйэ, тохтоо! — диир. Хайдах эрэ куһаҕан баҕайытык
мин эт-этим күүрдэ уонна испэр пружина тыыллыбытыныы ойон турдум.
Биһиги моргуорбут тугунан бүтүөн сатаан санаабатым, дьолго, ити кэмҥэ
аан аһылла түстэ. Сэбиэт Мэхээлэ бартыбыалын кыбыммытынан киирэн
кэлбитэ.
—
Хайа, манна эмиэ туох айдаанай? — диэбитэ кини сөбүлээбэтэх
куолаһынан.
Төһө да кыайар дьонугар, биһигинниктэргэ, кыырт курдук түстэр,
аҕам дуоһунастаах киһини өрө көрбөккө үөрэммит буолан, улаханнык
толунна, саатта да быһыылаах, тута сымныы түстэ. Курун кистии-саба
муннукка элиттэ, холкутуйа сатыыр куолаһынан саҥарда:
—
Кыһыыта бэрт ээ. Бачча улаатыннарбыт манньабытыгар биһиги
ааппытын ыыта сылдьар. Бөһүөлэк иһэ туолбут: “аҕатын саастыыта
кырдьаҕас киһиэхэ илиитин көтөхпүт” дииллэр. Бу саатын-суутун!
—
Бэйи, тохтоо, Бүөтүр. Эн хантан инньэ диэн иһиттиҥ?
—
Огдооччуйа эмээхсин айаҕа кытаран олорор...
—
Ол Огдооччуйа тыла диэн.
—
Хата, Огдооччуйан дэриэбинэ иһин толорбут.
—
Ол эмээхсини кытта кэпсэттэххэ сатаныыһы, — Сэбиэт дьоһуннаахтык
саҥарда уонна бартыбыалыттан кумааҕы хостоото. — Кеша туох да буруйа
суох. Хата, алдьархай тахсарын өрүһүйбүт. Таһынааҕы киһигит киһи
буолбатах, кыыл буолан эрэр эбит. Кэтирииһин дэлби тэпсибит, дьиэтин
иһин бараабыт. Өссө өлөрсөргө тиийбит. Арай оннун буллардахха
сатаныыһы. Мэ, Кеша, бу аакка илии баттаа. Председательгэ мин куруук
этэбин ээ, ону кини тракторист суох диэн хааххайдаан кэбиһэр этэ.
—
Оо, баҕайы, аата, кэбилэннэҕин, — бэркиһиир ийэм.
Сэбиэт, кумааҕытын ылан бартыбыалыгар укта-укта, чиҥ-чаҥ
куолаһынан аҕабар туһаайан этэр:
—
Эн, Бүөтүр, Кешаҕын мөҥө-этэ сылдьыма. Кыыһыраҥҥын оҕолоргун
куттаама. Эмиэ эн туоххунуй? Биһиэхэ биир да Миитэрэй айдаана сөп
буолуо, — онтон тахсан иһэн миигин санныбын таптайда: — Маладьыас!
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Сэбиэт барбытын кэннэ аҕам саҥата-иҥэтэ суох оронугар сытынан
кэбистэ. Ийэм эрэйдээх өрө-сала көтөн кэпсэтэ сатаабытын кэпсэппэтэ.
Кэри-куру киэһэ буолла.
16
Бырааһынньык ааспыта. Эмиэ үөрэнэн барбыппыт. Хотоҥҥо үлэ
кэнниттэн оскуолабыт, үөрэнэрбит ордон көстүбүттэрэ.
Биһиги кыракый дэриэбинэбитигэр кистэл диэн суоҕа.
Кистии сатаабытын өссө улаатан, дарбайан, дэриэбинэ устунан
тарҕанар. Кистээн кыыһы кытта кэпсэт, аргыстас, оннооҕор сурук биэр. Эгэ,
охсустаххына биллибэт буолуо дуо? Огдооччуйалар солуну сүүрдэнкөтүтэн, сүүс төгүл улаатыннаран тарҕатартан адьас сүрэҕэлдьээбэттэр.
Бырааһынньык киэһээни кулууп айдаана оскуолаҕа биллибэккэкөстүбэккэ ааһыаҕа диир хайдах да сатаммат этэ.
Оскуола көрүдүөрүгэр маҥнай көрсө түспүт дьонум Мордалаах Аргы
бырааһынньыктааҕы айдааммытын тута санаппыттара.
—
Уолаттар, дьэ мөҕүллэрбит чахчы, — диэбитэ Ленька.
Оннук күүтэр суостаах алдьархайтан мин куттаммаппын көрүн
диирдии туттар-хаптар. Дьэ, эмиэ герой!
—
Син устуохтара суоҕа, — Аргы кыһаллыбат. — Мөҥөн баран,
быыгабар эрэ биэриэхтэрэ.
Долоҕойдоох уолчаан Аргы!
Мин бүгүҥҥү уруоктарга тугу эрэ күүтэн иһийбиттии олорбутум.
Бакаа этиҥнээх ардах иннинээҕи чуумпу этэ. Арай үһүс переменаҕа
үрдүбүтүгэр мустан эрэр этиҥнээх ардах биллэн барбыта: комсору
директорскайга ыҥырбыттара. Лана оннугар Улахан Света барбыта. Онтон
төрдүс уруоктан биһигини...
Директорскайга Вадим Николаевичтан ураты Дым- Дым остуол
баһыгар, остуолтан тэйиччи Анна Ивановна олороллоро. Эр дьоннор
сирэйдэрэ туох да үчүгэйи эрэннэрбэттэрэ. Биһиги кылааспыт
салайааччыта улахан суумкатын көтөхпүт, синньигэс тарбахтара суумкатын
тутааҕын убахтыыллар.
—
Бырааһынньык киэһэ кулуупка баран күлүгээннээбиккит, киһини
кырбаабыккыт. Кырдьык дуо?
Директор саҥата чиҥ-чаҥ, үтүөнү күүттэрбэт, биһигини тобулута
көрүтэлиир. Анна Ивановна, бэйэтин этиттэрбиттии, хамсыы түстэ,
тарбахтара түргэн-түргэнник сүүрбэхтээтилэр.
Биһиги саҥарбаппыт, мах бэрдэрэбит.
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—
Тоҕо саҥарбаккыт? Мэлдьэһээри гынаҕыт дуо? — директор иннигэр
сытар суруллубут лиистэри сыымайдыыр. — Биһиэхэ барыта биллэр.
Барыта биллэр буоллаҕына, тоҕо биһигиттэн ыйытарый?
—
Чиэһинэйдик билиниигит буруйгутун чэпчэтиэ уонна биһиги ханнык
миэрэни ыларбытыгар көмөлөһүөхтээх. Кэпсээн! Кимтэн саҕалыыбыт? Чэ,
Мордосовтан саҕалыаҕыҥ.
Ленька чобоотук тутта сатыыр, барытын кэпсээн биэрдэ. Арай кини
кэпсээниттэн анараа уолаттар буруйдаах курдук тахсыбыттара:
холуочуктара, киэбирбиттэрэ...
Мордосов кэпсээн бүтэриитэ, ийэтэ Варвара Николаевна тыын
быһаҕаһа тыынан директорскайга көтөн түстэ.
—
Туох буолла? Леня тугу оҥордо? — кимиэхэ да саҥарыах бокуой
биэрбэккэ, кутта-симнэ. — Үлэбэр олордохпуна уолун дьону кырбаабыт,
алдьархайы тарпыт диэн сүрэхпин хамсаттылар.
—
Варвара Николаевна, эн уоскуй, олор, — директор холкутук саҥарда.
— Охсуспуттар, буолан баран ыалдьыттарбытын кытта.
—
Тыый, хайа үлүгэрий? Леня, кырдьык дуо?
—
Оттон көмүскэммитим...
—
Кырбаары гыммыттарын дуо? Ол онтон-мантан сылдьар сытыыхотуу дьон бастаабыттара буолуо, — диир Ленька ийэтэ. — Холуочук
эбиттэрэ буолуо...
—
Онтон-мантан буолбатах, Николаевна, — Дым-Дым Ленька ийэтигэр
быһаарар. — “Сибгипроводхоз” Саха сиринээҕи филиалын дьоно. Биһиэхэ
уу систематын оҥоро, былаанныы кэлбит дьон. Научнай үлэһиттэр, бука,
холуочуйбатах дьон буолуо.
—
Леня арыгыны иһээччитэ суох, — диир Варвара Николаевна ситэ да
истэ барбакка. — Оннооҕор бырааһынньыкка биир эмэ үрүүмкэ кыһыл
арыгыны биэрдэххэ, испэт...
—
Бэйэ, тохтоо, Николаевна, иһит, — диир тулуурдаахтык Дым-Дым. —
Леня кулууптан ыҥыран таһааран охсуспут, бастаан охсубут, охторон
түһэрбит. Ону дьон көрбүттэр.
—
Оо, бу үлүгэри! — Варвара Николаевна сүрэҕин туттубутунан
олоппоско лах гына олоро түстэ. — Мин киниэхэ куруутун этэбин ээ —
куһаҕан оҕолору кытта кутуруктаспат буол диэн. Ама, өйдөтүллүбэт,
үөрэтиллибэт оҕо аатырдаҕай? Үөрэтии чааһын үөрэтэбит. Мин даҕаны,
аҕата даҕаны. Атын оҕо кигиитэ, кинилэр кутуруктара буолуо. Леня
букатын оҕо ээ, ити уҥуоҕа эрэ улахан. Ким тугу этэр да, ол хоту барааччы,
самостоятельнайа суох. Ким эйигин кырбыах диэн кикпитэй?
Ленька ийэтин диэки хайыһан да көрбөт.
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—
Атын оҕолор кигиилэрэ буолуо. Кэпсээн биэрдэххинэ,—ийэтэ
Морданы ыгар да, уола саҥарбат. Онтон директордаахха эргиллэр.—Ол
киэһэ дьиэтигэр аһаабатаҕа, ыкса киэһэ кэлбитэ. Бу уолаттардыын уонна
Бүөккэ баара.
—
Ханна сылдьыбыккыный, Леня? — Дым-Дым ыйытар.
—
Бүөккэлээххэ.
—
Сэрэйбит сэрэх, — дии түһэр Ленька ийэтэ. — Ол Бүөккэ тэбиитэ.
Кэнники диэкинэн Бүөккэни кытта олус куодарыһар.
—
Бэйи эрэ, Николаевна, — Дым-Дым Варвара Николаевнаны эмиэ
тохтотор. — Леня, биэчэргэ кэлиэҥ иннинэ онно аһаабытыҥ дуо?
—
Ээх.
—
Арыгы испиккит дуо?
Саҥа суох.
—
Чэ, кырдьыккынан.
—
Иһэн.
—
Сэрэйбит курдук, — Варвара Николаевна күүдэпчилэнэ түһэр. —
Били Бүөккэ көнөн эрэр диэбиппит баара — дьэ ити! Аны оҕолору
бутуйара хаалбыт. Леня, эн дьиэҕэр испэт эрээри, тоҕо Бүөккэҕэ баран
истиҥ?
Ленька саҥарбат.
—
Бэйэ эрэ, оччоҕо эн кулуупка холуочук кэлбиккин дии? — диир
директор.
Мордосов саҥарбат, төбөтүн умса туттар. Онтон Вадим Николаевич
биһиэхэ эргиллэн:
—
Эһиги?
—
Суох, — диибит тэҥҥэ.
—
Попов, эн арыгыны иһээччигин дуо? — директор миигиттэн ыйытар.
—
Суох.
—
Тоҕо истэхтэрэй, иһиэ суохтаахтар, — диир Дым- Дым, оннугу эрэ
күүппүттүү, онтон директорга быһаарар. —
Миша суоппар Аргылов
быраата, оттон бу болуотунньук Бүөтүр уола. Иккиэн да испэт
буолуохтаахтар. Кеша, адьас туох баарынан, кистээбэккэ кэпсээ эрэ. Эн
биһикки кырдьыгынан кэпсэтээччибит буолбат дуо?
Мин туох баарынан, кырдьыгынан кэпсээн биэрбитим. Ол иһигэр
бэйэбит эрэ билэр, ким да атын киһи билбэт Ленькалаах дьиэлэригэр
арыгы испиппитин эмиэ. Чиэһинэйим кыайбыта дуу? Эбэтэр Морда ийэтэ
атын оҕолор кигиилэрэ буолуо диэбититтэн өһүргэммитим дуу? Арай
арыгы иһии уонна охсуһуу туһунан бэйэм туох дии саныырбын эппэтэҕим.
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—
Дьэ бэрт да өлүү, доҕор! Дьэ бэрт да өлүү, доҕор! — Морда ийэтэ
соһуйан да, бэркиһээн да үрүт-үрдүгэр саҥара олорбута. — Уоран буолан!
—
Тыый, доҕор, эн эмиэ арыгы иһэр эбиккин дуу? — Дым-Дым
сирэйигэр чахчы соһуйуу бэлиэтэ көһүннэ, ачыкытын өрө анньынна, сүүһүн
мыччыһыннарда.
—
Суох, кыайан испэтэҕим,— диибин.
Оттон директор, төрүт да оннугу күүппүт киһилии уолуһуйбакка,
чиҥник:
—
Мэлдьэһимэ. Хата кэпсээ, дьэ ол арыгылаан баран өссө ханнык
күлүгээннээһини оҥордугут? — диир.
—
Тугу да гымматахпыт, кэпсэтэн баран дьиэлээбиппит..
—
Сымыйалыыгын, Попов, эмиэ тугу эмэ гыммыккыт буолуо. Билин.
Мин саҥарбаппын, итэҕэйиллибэт эрээри, бостуой кэпсээммин.
—
Кеша сымыйаччыта суох буолуохтаах этэ, — диир Дым-Дым,
директор тылын сымнатардыы. — Кырдьыгынан кэпсээтиҥ буолбат дуо?
—
Кырдьыгынан.
—
Хайдах гынабыт бу дьону? — диир тымныытык директор ДымДымҥа уонна Анна Ивановнаҕа. — Арыгылаабыттарын, күлүгээннээн
киһини кырбаабыттарын иһин суукка биэриэххэ.
Мин этим сааһа дьар гына түһэр. Мордалаах Аргылов даҕаны
дьыала итинник эргийэн тахсыаҕын күүппэтэхтэр быһыылаах — тэпсэҥнэһэ
түстүлэр.
—
О, бу үлүгэри! — дии түстэ Морда ийэтэ.
—
Бачча туран иһэр дьону иннилэрин быһар сүрэ бэрт, — диир ДымДым. — Аныгы буруйдарыгар диэри күүтэн көрүөххэ. Бачча улахан дьон
бэйэлэригэр туох эмэ түмүк оҥостоллор ини.
—
Дьонноругар да ыарахана бэрт буолуо, — биһиги салайааччыбыт
Дым-Дымы өйөөтө. — Көннөрүнүөхтэрэ буоллаҕа.
—
Чэ, эһиги туох диигит итиннэ? Инникитин хайыахпыт дии саныыгыт?
— директор биһигиттэн ыйытар.
Дьонум саҥарбаттар, сатаан санаабатым тоҕо саҥарбаттарын. Тугу
да булан этэллэрэ суох дуо? Мин ыксыыбын.
—
Көннөрүнүөхпүт.
—
Манан бүппэккит, өссө дьүүллүөхпүт, — диэн саанан баран,
директор биһигини ыыппыта.
Директорскайтан тахсан баран дьонум миигин: “Акаары! Тоҕо арыгы
испиппитин кэпсээтиҥ”, — диэбиттэрэ.
Ким даҕаны тоҕо эрэ Тракторист Миитэрэйдээххэ буолбут айдаан
туһунан тыл быктарбатаҕа. Хайдах эрэ, чэ бэйэ, кэнники диэх курдук.
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Санаабар, директор чинчийэрдии миигин болҕомтолоохтук одуулуура.
Оттон Анна Ивановна халты көрөргө дылыта.
Тоҕо ыйыппатахтарын мин өйүүҥҥүтүгэр комсомольскай мунньаҕы
күүтэн олорон биһиги “кулгаахпыт” Веркаттан истибитим. Ол сарсыарда
учительскайга уруок иннинэ Федора Алексеевна көтөн түспүт уонна
кэпсээн бөтүөхтээбит.
—
Дьэ, дэриэбинэ иһэ үп-үллэҥнэс: биһиги оҕолорбут дьону
кырбаабыттар. Попов, Мордосов, Аргылов. Дьон саҥата сүрдээх! Оскуола
аата алдьаммыт! Үлэлээн сордоммут үлэбит насмарк барбыт!
—
Тыый, ол хайдах? Ол туох үлүгэрэй! Кэпсээ! — тугу да истэ илик
учууталлар үүйэ туппуттар. Учууталлар аймалҕаннарын Дым-Дым
тохтоппут.
—
Мордосов бэҕэһээ кулуупка күлүгээннээбит. Бу оҕону көрдөххө
сатаныыһы. Уора-көстө уруккуттан охсуһар. Бокс секциятыгар
сылдьарынан киэн туттар.
—
Боксер буола-буола! Секцияттан тохтотуохха! — учууталлар
маргыспыттар.
—
Кинини кытта тракторист Бүөккэ баар эбит...
—
Ол иһин даа! Кини сөрөөтөҕө. Бүөккэни комсомольскай тэрилтэтигэр
көрдөрүөххэ!
—
Арааһа, комсомола суох буолуо...
—
Оччоҕо биригээдэ сэбиэтигэр эбэтэр нэһилиэк сэбиэтигэр этиэххэ.
—
Оттон Попов Кеша Тракторист Миитэрэй содуомнаабытын
быыһаабыт. Ол киэһэ Миитэрэй итирэн кэлэн кэргэнин кырбаабыт.
Людмила Сергеевна олус бэркиһээбит.
—
Кэргэнин кырбаабыт?! О, ужас!
—
Дэриэбинэҕэ биһиги оҕолорбут дьону кырбаабыттар диэн сурах
тарҕаммыт, — диэбит Федора Алексеевна. — Быыһаабыт диэбэттэр.
—
Ол хоп-сип диэн, — Дым-Дым аахайбатах. — Итэҕэйбэккитигэр
сүбэлиибин.
—
Лучше орооспотоҕо буоллар, — диэбит директор.— Дьон барыта
таба өйдүүрэ саарбах.
—
Хайдах орооһуо суоҕай? Кеша сөпкө гыммыт, — Людмила Сергеевна
директорга эппит. — Кеша, мин санаабар, молодец!
—
Наада буоллаҕына, эн санааҕын ыйытыахпыт, — директор
тымныытык хардарбыт.
Онтон Людмила Сергеевна уонна Федора Алексеевна икки
ардыларыгар маннык кэпсэтии буолбут:
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—
Эн манна саҥа үлэлээн эрэр, куоракка иитиллибит киһи, бу дойдуну
үгүһүн өйдөөбөккүн: дьон хайдах саныырын, ол кэргэннии Халдеевтар
сыһыаннаһыыларын. Ити сүрдээх уустук боппуруос. Эмискэ быһаччы этэн
кэбиһэр табыллыбат. Вадим Николаевич ол иһин этэр.
—
Дьахтары хайдах кырбыахха сөбүй? Хайдах илиини көтөҕүөххэ? —
Людмила Сергеевна бэркиһээбитэ ааһа охсон биэрбэтэх. — Оттон атын
дьон? Халдеевтар иирсэллэрин билбэттэр дуо?
—
Билэллэр, ол гынан баран ким да орооһуон баҕарбат.
—
Тоҕо?
—
Кэргэнниилэр тус дьыалалара буоллаҕа. Туораттан орооһор олуона.
Ол иһин этэллэр: дьон таба өйдүүрэ биллибэт диэн.
—
Итиннэ киһи өйдүү сатыыра туох баарый?
—
Эн олохтоох нэһилиэнньэни билбэккиттэн этэҕин.
—
Чэ, баҕардар өйдөөбөтүннэр даҕаны.
—
Бэйэ-бэйэни өйдөһүү саас тухары биир нэһилиэккэ олорор дьоҥҥо
олус наада. Биһиги үлэбитин кытта биир сибээстээх биһиги төрөппүттэрбит
буолалларын умнума.
—
Все-таки бүтүн дэриэбинэҕэ биһиги Кешабытыттан ураты итирик
киһиттэн дьахтары быыһыыр биир эмэ эдэр киһи көстүбэтэҕэ диэн...
—
Дьэ ол иһин олус быһаччы уонна түргэн түмүгү оҥорортон туттунар
сөп диэм этэ эйигиттэн аҕа саастааҕым уонна бу дойдуга уһуннук
олорбутум быһыытынан.
—
Кеша туох да иһин сөпкө гыммыт, — Людмила Сергеевна
бэриммэтэх. Онтон Федора Алексеевна улаханнык кыйахаммыт уонна
кытаанахтык саҥарбыт:
—
Биһиги оскуолабыт коллектива баай опыттаах, үгүс үчүгэй
үгэстэрдээх. Эн, коллектив чилиэнэ буоларыҥ быһыытынан, ону кытта
аахсар буоллаххына сатаныа. Уонна туох аатай, баҕар, өйдөөбөтүннэр
диэн? Нэһилиэнньэ биһигини өйдөөтөҕүнэ, биһиги нэһилиэнньэни
өйдөөтөхпүтүнэ табыллар.
Онтон уруокка тарҕаһаары туран Дым-Дым кэпсэтиини түмүктээбит:
—
Барыларын өйүүн комсомольскай мунньахха көрүөххэ дии
саныыбын. Оттон Бүөккэни колхоз салалтатыгар биллэриэххэ.
—
Сөп буолуо, — директор сөбүлэспит. — Попов Кешаны тохтотон
эриэххэ. Дьыалалара суукка көрүллэр. Онно туох дииллэрин күүтүөххэ.
Онон мин дьыалам суут быһаарыытыттан тутулуктаммыта.
Комсомольскай мунньахха биһигини уһуннук дьүүллээбиттэрэ. Аргы
Миша сөпкө таайбыт этэ, устубатахтара, мөҥөөн-мөҥөн баран, быыгабар
биэртэлээбиттэрэ. Биһиэхэ — строгай, Мордосовка — өссө сэрэтиилээх.
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Аны биир кыра да буруйга уһулаллар. Директор сууттуохха сөп этэ
диэбитэ, ол гынан баран куорат дьоно дьыала оҥорботохтор. Сураҕа,
дьоно Леньканы илдьэ баран кинилэртэн көрдөспүттэр.
Мунньах кэнниттэн кими да кытта кэпсэтэр баҕа суоҕа. Соҕотоҕун
дьиэлээн истэхпинэ Айта сиппитэ. Балачча саҥата суох испиппит. Үнүр
кулуупка бииргэ үҥкүүлээбиппититтэн ыла кэпсэтэ иликпит.
—
Куһаҕаннык даҕаны гыммыккыт, — диэбитэ Айта. — Как нехорошо!
Мин тугу да саҥарбаппын, биллэн турар, бэрдэ суох.
—
Мин санаабар, итиннэ өсөһүөххэ сөбө суох.
—
Ким да өһөспөтөҕө.
—
Оччоҕо мунньахха тоҕо саҥарбатыгыт?
—
Тугу саҥарыахпытый?
Саҥардыбатахтара даҕаны дии: учууталлар эрэ саҥарбыттара,
директор бэйэтэ биир чааһы быһа мөхпүтэ.
—
Тугу да диэ, буруйгутун билиммэтигит.
—
Билинэн хайыа этибит?
—
Билиниигит хайдах эрэ дьиҥнээх ис сүрэхтэн буолбатах.
—
Хайдах?
—
Көстөн турар сыыһаны оҥорон баран... Оҕолор да, учууталлар да
биллэхтэрэ дии. Барыларын утары барар диэн...
Бэйэ эрэ, кини хайатаары гынар? Бачча мөхпүттэрин кэннэ, аны кини
сэмэлиирэ итэҕэс эбит дии. Охтон эрэри ас диэбит курдук. Мин Айтаҕа
эргиллэбин:
—
Ким утары барбытын этэҕин? Мин утарыласпатаҕым.
—
Оттон өсөһөр курдуккун.
Баҕар, ол киэһэ эн атыннык туттубутуҥ буоллар... Айта Толялыын
үҥкүүлүү сылдьаллара бу көстө түһэр. Кыһыйабын.
—
Эн миигиттэн тоҕо арахсыбакка бардыҥ? Билиммэккит! Өсөһөҕүт! А
тебе какое дело!
Айта, уоска бэрдэрбиттии, саҥата суох барда. Кэпсэппэккэ балачча
хаамсабыт, дьиэбит чугаһаата. Мин Айтаны хоргутуннардым диэн кэмсинэ
санаатым да, тахсан хаалбыт тыллары хайдах төнүннэриэмий! Ол эрээри
Айта мин саныырбынааҕар бэйэтин быдан кыана туттар эбит. Кини туох да
буолбатаҕын курдук кэпсэтиини атыҥҥа эргиппитэ.
—
Мария Алексеевна этиитин мин адьас сөбүлээбэтим. Кини олус
вреднэй баҕайы. Букатын биһигини итэҕэйбэт эбит. Били булбут суругун
умнубакка, эмиэ аҕалла.
Онтон эмиэ саҥата суох испэхтээн баран салҕаата:
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—
Федора Алексеевна үчүгэйдик да саҥарар. Сэҥээрбэт, кыһаллыбат
быһыы туһунан эппитин мин олус сөбүлээтим. Кырдьык, туох барыта
киниттэн тахсар. “Куттаныма өлөрүөхсүттэн, кини өлөрүө эрэ, куттаныма
халабырдьыттан, кини халыа эрэ. Бойтесь равнодушных — все это
делается с их молчаливого согласия!”
Мин саҥарбаппын. Кырдьык, Федора Алексеевна үчүгэйдик
саҥарар: кыргыттар кинини үтүктэ сатыыллар уонна кини курдук литфакка
үөрэниэхтэрин баҕарааччылар да бааллар. Оттон миэхэ кини саҥардаҕына
куруутун “кыһыл тыллар” диэн этии өйбөр киирэр. Мин Анна Ивановна
эппитин ордорбутум. Баҕар, биһигини көмүскэһэрдии эппитин иһин
буолуо. Анна Ивановна тыллара ханнык да искусственнайа суох, дьиҥнээх
ис дууһатыттан тахсар этилэр.
—
Мин, хата, Анна Ивановнаны аһынным, — диэтэ Айта. — Кини
эһигиннээҕэр ордук хараастыбыт.
Айта кэнники тылларыгар эмиэ сэмэлээһин иһилиннэ да, мин
саҥарбаппын. Мин саҥарбатахпыттан Айта эмиэ саҥата суох барар. Онтон
бастакы этиитин хатылыыр:
—
Тугу да диэбит иһин, куһаҕаннык да гыммыккыт!
—
Киһи куруутун таппат.
—
Ама, охсуһар, арыгы иһэр сөп үһү дуо?
—
Кырдьыктаах дьыала иһин охсуһуохха сөп.
—
Оттон бу түбэлтэҕэ?
—
Билбэппин, мин охсуспатаҕым.
—
Оттон арыгы иһэр!
—
Арыгыны дьон барыта иһэр уонна тоҕо оҥороллоруй?
—
Куруубайгын даҕаны, Кеша!
Мин саҥарбаппын. “Сааттыҥ дуо?” бэйэбин сэтэриибин. Санаам
атын да, тылым төттөрүлэһэ иһэр. Айта мин санаабын таайбыт курдук
кэнники тылларын сымнатар:
—
Соруйан төттөрүлэһэҕин. Хата, Бүөккэни уган биэриэхпин
баҕарбатаҕым диэ. “Сымыйа табаарыстаһыы!” —
Дым-Дым сөпкө этэр.
—
Баҕар, буолуо.
Айта мин сирэйбин көрбөхтөөтө: тугу да булан көрбөтө быһыылаах.
—
Бүөккэ Леньканы иһэрпит буолбат дуо? Бүөккэ кигиитинэн Ленька
охсуспут буолбат дуо? Кырдьыгын эттэххэ, кини тэбиитэ ээ.
—
Мордаҕа буолуо, оттон мин киниттэн буолбатах.
—
Итини барытын тоҕо кырдьыгынан кэпсээбэтин? Бүөккэттэн
куттанныҥ? Өссө комсомолец!
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Арахсыы кэллэ, Айта сөбүлээбэтэхтик дьиэтигэр чоноһуйда. Мин
батыһа эрэ көрөн хааллым.
Мин куттамматаҕым. Айта этиитэ сөп буолан баран, өскөтүн инньэ
гыннахпына, сарсын хайдах уолаттар сирэйдэрин таба көрөбүн?
Былырыын эбэтэр иллэрээ сыл эбитэ буоллар, кырдьыктан халбаҥнааһын
баар буолуон сатаммат этэ. Мин сылайбытым. Бүгүҥҥү мунньаҕы,
айдааны, Айтаны — барытын сапсыйан баран, дьиэбэр тиийэн
“Тиэриллибит кырыспын” туппутунан ороммор тиэрэ түһүөхпүн
баҕарбытым. Кыргыттар баҕас эр дьон дьыалатыгар тугу билэллэрин
баран диэн мин принциппэр букатын сөбө суох санаанан бэйэбин
уоскутуммутум.
Олбуор ааныгар Маня миигин күүтэн турара.
—
Тугу эрэ сүтэрэн көрдүүр дьон курдук баскытын тоҕо санньыттыгыт?
— диэтэ кини. Онтон биир куомуннаахтыы сибигинэйэ былаан эттэ: —
Кыыһырыстыгыт дуу?
—
Ол эйиэхэ туохха наада?
Дьиэҕэ киирэн иһэн: “Оттон убайдаах саҥаспын...” диэбитин истэн
абаран хааллым: биирдэ эмэтэ тоһун ылара буолуо ээ, олус атах анныгар
эриллэн эрэр.
17
Мин балаһыанньам саныырым курдук судургу буолбатаҕа. Мин ону
комсомольскай мунньахха учууталлар саҥаларыттан билбитим. Ким да
диэки буолбакка туораттан көрдөххө, маҥнайгытынан, мин арыгы
иһиспиппин. (Мин иһэр санаам суоҕун, испэтэхпин ким итэҕэйиэй?)
Иккиһинэн, кулууптан таһырдьа охсуһа диэн тахсыбыппын. (Мин
Мордалаах быһыылара түктэритин испэр сөбүлээбэтэхпин ким билиэй?)
Мөҥүөхтэрин мөхтүлэр. Итэҕэйимиэхтэрин итэҕэйбэттэр.
Тракторист Миитэрэй дьыалата өссө оннооҕор уустук этэ. Федора
Алексеевна истибитин кэпсээбит. Дэриэбинэ иһигэр Бөтүрүүс уола Киэсэ
Тракторист Миитэрэйи кырбаабыт диэн сурах тилийэ сүүрбүтэ. Көрбөтөх
өттүлэрэ итэҕэйэллэрэ. “Этэрбэс араадьыйата” обургу араастаан тупсаран,
үлүннэрэн киһи эрэ итэҕэйиэх курдук оҥорон тарҕатара: оскуола уолаттара
арыгылаан баран кулуупка дьону кырбаабыттар, онно астыммакка,
ыаллары баран түүрэйдээбиттэр, Тракторист Миитэрэйи кырбаабыттар.
Маҕаһыыҥҥа уочаракка кэлэн өҥөҥнөөтөххүнэ, быһа киирээри
гынна дии санаан, ханнык эмэ дьахтар:
—
Олустаан эрэллэр бу аныгы оҕолор, — диир аттыгар турар
оҕонньорго. — Саатар, уочаракка турбаттар.
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—
Дьэ бу ханан да дойду үрдүнэн итинник буолла, — оҕонньор
сөбүлэһэ охсор уонна аныгы ыччат куоракка күлүгээнниирин, сүрэҕэ
суоҕун ырытыспытынан бараллар. Сирэйгэ быһаччы эппэтэхтэрин иһин,
ким туһунан кэпсэтэллэрэ өйдөнүллэрэ.
Бука сэрэйдэххэ, оннук кэпсээни истэ-истэ буолуо, аҕам эбии дьэбин
уоһуйан, тимир-тамыр курдук буолан иһэрэ.
Таһынааҕы Миитэрэйдээх дьыалаларын туһунан ийэм мээнэҕэ
дьиксиммэтэх этэ. Кырдьык да ааһан-арахсан барбат, тэллэх баттаһа
ыаллыы олорор дьону кытта сууттаһар ыарахан буолуох быһыылааҕа.
Миитэрэй төһө да арыгы туруортарбатар, ыалларыгар отторун-мастарын
маҥнайгы уочарат тиэйэрэ. Билигин оннук соруйаргар тылыҥ да тахсыа
суохтаах. Итини барытын мин билигин эрэ өйдүүбүн. Саас тухары бииргэ
олорор дьон өстөһүүлэрэ ыараханын иһин, Тракторист Миитэрэй бары
быһыыларын ыаллара тулуйаллар, билбэтэх-көрбөтөх буолаллар эбит.
Оттон мин урут тоҕо кыһамматтарый дии саныырым.
Дьыала суукка тиийбитигэр өссө уустугурбута. Миитэрэйи ол түүн
оройуонтан милиция тахсан илдьэ киирбитэ. Онтон ыла кини таастыы
тимирбитэ, аны кинини урукку курдук таһаара барбатахтара, хаайыыга
сыппыта. Кэргэнэ Кэтириис сөп буола-буола оройуоҥҥа киирэн тахсара.
Дьиэбит таһыгар киэһэ-сарсыарда лиһигириир трактор тыаһа сүппүтэ. Ваня
үөрэҕэр хата үчүгэй буолбута, куруутун кэриэтэ бэлэмнээх кэлэрэ.
Аҕалара барбытын кэннэ мин биирдэ Ваняҕа ахсаан суоттуу
киирбитим. Ваня хотонун ыраастыы таһырдьа сылдьара. Мин кинини
күүтэн турбахтаабытым. Оҕолор таһырдьа этилэр. Дьиэҕэ ийэлэрэ
Кэтириис соҕотоҕун кыра Ванятын эмиийдии олороро. Таһыттан
киирдэххэ, дьиэ иһэ оҕо суутун сытынан аҥылыйара.
Кэтириис: “Дьэ аҕабыт хаайыы киһитэ буолар буолла. Бачча үгүс оҕо
хайдах аһаан-таҥнан олоруох бэйэбитий”,— диэн
суламмытынан
барбыта. Кырдьык даҕаны дии санаабытым, саҥата суох истэ туран.
Миитэрэй төһө да арыгылаатар, дьонум кэпсээннэринэн, ыйга үстүүтүөртүү мөһөөҕү өлөрөрө үһү. Ону таһынан дьоҥҥо от-мас тиэйэн туһанара
кэмнээх эбитэ буолуо дуо? Онтон салгыы Кэтириис сибигинэйэн:
—
Эн суукка кэргэнин кырбаабыта, сааламмыта диэмэ,—
диэбитэ.
— Оччоҕо, баҕар, кыһалаҥ үлэ эбэтэр ыстараап түһэриэ этилэр. Миитэрэй
бэйэтэ да инньэ диир, дьоннор да ити курдук сүбэлииллэр. Биһигини,
бачча үгүс кыаммат дьону, ыһан барара сүрэ бэрт.
Онтон ыла мин кинилэргэ үктэнэ иликпин. Үгүс оҕо эрийбит, кырдьа
барбыт ыарыһах дьахтар көрдөһөр харахтарын көрүөхпэр ыарахан.
Кэтириис тыллара мин өйбүттэн өр тахсан биэрбэтэхтэрэ. Ол иһин эргэ
формалаах кырдьаҕас следователь оройуонтан тахсан биһигини ыйыта
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сылдьыбытыгар бэркэ бутуйан кэпсээбитим. Следователь сылайбыт уонна
аахайбат көрүҥнээҕэ, биэрэр боппуруостарыгар эппиэти соччо болҕойон
да истибэккэ суруйарга дылыта. Ол гынан баран, мин илии баттыырбар
суруйбутун аахпыппар соһуйан эрэ хаалбытым: ол курдук ситэ-хото, мин
бутуурдаах кэпсээммин судургу, чуолкай гына аҕыйах тылынан биэрбит
этэ.
Кэнникинэн мин Тракторист Миитэрэй айдааныгар кыттыым сөбүгэр
саарбаҕалаан барбытым.
Санаам олус түөрэҥниир биир оннук кэмигэр солбуйааччы Максим
Егорович миэхэ саҥалыы итэҕэл укпута.
Мин оскуолаттан иһэн кинини уулуссаҕа көрсө түспүтүм. Санныгар
кэтиттик нээлбилии түспүт саҕалаах кылгас кууркатын нэлэккэйдэнэн,
андаатар бэргэһэтин кэтэҕэр анньынан тиэтэйэн иһэрэ. Уруккуттан
билсиилээҕинии мичээрдии көрсүбүтэ уонна тэҥнээх киһилии илиитин
биэрбитэ. Мин кыбыстыбыппын билэн, санныга таптайбыта.
—
Сөпкө быыһаабыккын! Эр киһи быһыыта! Миэхэ эһиги Людмила
Сергеевнаҕыт кэпсээбитэ. Атыныгар кыһаллыма. Олоххо араас баар
буолааччы, — диэбитэ кини уонна тута атыҥҥа көспүтэ. — Эһиил ханна
бараҕын?
Бадаҕа, кинилэр Байбаастыын инники былааннарыгар үлэһит илии
олус наада этэ.
—
Дьэ билбэтим ээ, — диибин мин Халдеев Ванялыы.
—
Кэбис, доҕор, бил. Биһиэхэ эн курдук уолаттар наадалар. Колхозка
тахсар гына дьоҥҥун кытта сүбэлэс.
—
Сөбүлэһиэхтэрэ суоҕа ээ.
—
Ылыннарыылаахтык кэпсэт ээ. Эр киһилии. Хайалара ордук
сөбүлээбэтий?
—
Ийэм.
—
Оттон аҕаҥ?
—
Кыһаммат.
—
Бэйэ, мин соло булан эһиэхэ бара сылдьыам. Сөп дуо?
Максим Егоровичка олоҕор мунаах диэн суох, барыта чуолкай
быһыылааҕа. Мин кинини ордук санаабытым уонна ол кэпсэтииттэн
улаханнык чэпчээбитим: киһиэхэ үчүгэйи оҥорбут буоллахха, туох
кыбыстыыта баарый. Атыттар туох да диэтиннэр.
Ыам ыйын ортотугар, кус-хаас үгэнин саҕана, Тракторист Миитэрэйи
сууттуу таһаарбыттара.
Суут сарсыарда уонтан буолбута. Кулууп иһигэр киһи лыык курдуга.
Бөһүөлэк олохтоохторо орпокко бары кэлбиттэр этэ. Пенсионер
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оҕонньоттор, эмээхситтэр бэйэлэрэ даҕаны тугу да көтүппэт идэлээхтэрэ.
Кулууп иһэ итиитэ бэрт буолан, тас ааны аспыттара. Аан таһыгар
табахсыттар мустан, киирэр-тахсар дьону мэһэйдии туран, табахтыытабахтыы истэллэрэ.
Мин бүгүн үөрэхпэр барбатаҕым. Кылааһым салайааччыта Анна
Ивановна эмиэ кэлбит этэ. Кини киирэн саалаҕа олороро. Туоһулары
саалаҕа киллэрбэтэхтэрэ, бэйэ-бэйэбитин истиһэрбит сатаммат эбит
буоллаҕа, туһунан хоско олорпуттара. Онтон биирдии-биирдии
ыҥыраллара. Мин сотору ыҥырыллыбытым.
Дьон иннилэригэр туһунан ойуччу соҕотоҕун Тракторист Миитэрэй
олороро. Кэннигэр — милиция. Миитэрэй сирэйин салгын сиэбэтэх,
кубаҕай этэ. Баттаҕын киччэччи кырыйбыттара, бытыга дэлби үүнэн
хаалбыта кинини букатын атын уонна дьүдьэх көрүҥнүүрэ.
Сценаҕа кыһыл таҥас сабыылаах уһун остуолга судьуйа,
кыырыктыйбыт баттахтаах толуу киһи, олороро. Кини икки өттүгэр
сэтээтэллэр: уҥа — Сатабыл Сааба, колхоз механига, хаҥас — билбэт
сааһырбыт дьахтарым олороллоро. Судьуйа иннигэр — ыраас лиис
кумааҕы, халыҥ кинигэлэр.
Сценаттан аллара икки утарыта тардыллыбыт остуолга — прокурор
уонна адвокат. Оройуон прокурора саҕатыгар сабыс-саҥа петлицалардаах,
онно сулустардаах чоруун көрүҥнээх эдэр киһи. Кини кумааҕытын
сыымайдыыра, мин диэки көрбөт да этэ. Кини утарыта хаччаҕай, бөдөҥ
төбөлөөх аҕамсыйбыт киһи миигин чинчилиирдии одуулуура. Кини
Тракторист Миитэрэй адвоката этэ.
Судьуйа араспаанньабын, ааппын, аҕам аатын, сааспын, тугу
гынарбын ыйыппыта. Онтон дьыала туһунан тугу билэргин кэпсиир
гражданскай эбээһинэһиҥ диэбитэ. Онтон салгыы аккаастыыр уонна
сымыйанан көрдөрөр буоллаххына, РСФСР Уголовнай Кодексатын 181, 182
ыстатыйаларынан икки сылга тиийэ хаайыыга бараҕын диэн сэрэттэ уонна
илии баттатта. Мин уот аан бастааҥныттан ыксаабытым. Судьуйа
доппуруоска киирбитэ.
—
Эн буруйданааччы гражданин Халдеев Дмитрий Дмитриевиһи
хаһааҥҥыттан билэҕин?
Аны Тракторист Миитэрэй буолбатах, “буруйданааччы”, табаарыс
даҕаны буолбатах, “гражданин”.
—
Өрдөөҥҥүттэн.
—
Чуолкайдык.
—
Уон түөрт сыл буолла, — диибин. Миитэрэйи киһини билэр
буолуохпуттан өйдүүбүн да, инньэ диэхпин сааттым.
—
Буруйданааччы Халдеевы хайдах билэҕин?
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Мин өйдөөбөппүн.
—
Ол аата, холобур, бииргэ үлэлээһин дуу, ыал олоруу дуу— судьуйа
миэхэ быһаарар.
—
Ыаллыы олоробут.
—
Дьэ билигин ыксаабакка уонна тугу да көтүппэккэ, бу дьыала туһунан
тугу билэргин кэпсээ эрэ, — диир судьуйа, мин ыксаабыппын билэн
сымнаҕастык. — Үчүгэйдик кэпсээ, онуска үөрэнэҕин дии, улахан киһигин,
толлума.
Мин тугу да көтүппэккэ, кылаабынайа, сыыспатарбын дии санаан
туран, барыта хайдах буолбутун, кулууптан кэлэн баран Ваняны дьиэ
таһыгар көрсүбүппүттэн саҕалаан, кэпсээн барабын. Маҥнай судьуйаны
эрэ көрөр этим. Онтон аргыый холкутуйан эргиччи көрүтэлиибин.
Адвокаттаах прокурор бэркэ болҕойон олорон истэллэрэ. Прокурор тугу
эрэ бэлиэтэнэрэ, оттон адвокат тугу да суруйбакка сыҥаах баттанан
олороро. Миитэрэй кубарыйбыт сирэйэ холку: мин кэпсээним, бу суут
кини туһунан буолбатаҕын, кини туораттан истээччи буоларын курдук,
кыһаммат көрүҥнээҕэ. Харахтарым ааттаһан албыннаһар Кэтириис
харахтарын кытта көрүстүлэр, мин тута мух-мах буоллум.
—
Олус ыксаама ээ, — диир судьуйа.
Кини толлор дии санаата быһыылаах. Өскөтүн мин ис санаабын
билэрэ эбитэ буоллар, сиргэ силлиэ этэ уонна, баҕар, ол 182
ыстатыйатынан сууттуо эбитэ буолуо. Мин санаам хайдан турара.
Миитэрэй дьоннорун, оҕолорун аһынан, Миитэрэйи хаайыыга барбатар
дии саныырым. Эмиэ да итинник дьиикэй быһыы таах хаалара сатаммат
диэн хайыта таттарарым.
Мин түҥ-таҥ кэпсиибин. Кэпсээмминэн бэйэм да астыммаппын.
Судьуйа, бука, маннык эппиэттээх киһи үөрэҕэр да ханнык аанньа үһү
диэтэҕэ. Аһыммыта дуу, итинтэн ордук наадата суоҕа дуу — ыйыппатаҕа.
Судьуйа кэнниттэн прокурор ыйыппыта. Кини куолаһа олус чуолкай,
боппуруостара олус туочунай этилэр. Киһини биир көнө сүрүнтэн
халбаҥнаппат да, халдьыр-мүлдьүр этиппэт да этилэр.
—
Эн Халдеевтаахха тоҕо бачча киэһэ киирбиккиний?
—
Кэтирииһи быыһаары.
—
Кимтэн?
—
Миитэрэйтэн.
—
Туохтан эйиэхэ быыһыахха диэн санаа киирдэ?
—
Кэтириис хаһыытын истэн.
—
Кэтириис туох диэн хаһыытаата?
—
“Быыһааҥ, абырааҥ!” диэн.
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—
—
—
—

Көтөн түһээт, тугу гынныҥ?
Быыһаатым.
Миитэрэйдээх Кэтириис икки ардыларыгар түстүҥ?
Ээх.
Прокурор сөбүлээбэтэхтик хааһын түрдэһиннэрдэ.
—
Эн улахан киһигин. Ээх-ыык диэбэккэ, суукка толору чуолкай эппиэти
биэриэхтээххин, — диэтэ кини кытаанахтык. — Билигин саа туһунан.
Буруйданааччы бэйэтин көрдөрүүтүгэр “сааны мин тракторга таһаараары
ылбытым” диир. Кустаары. Ону эйигин алҕас өйдөөн былдьаста диэн
көрдөрөр. Итиннэ эн туох этэрдээххиний?
Манна эрэ кэлэн мин мух-мах барыым, икки саары икки ардынан
көрдөрүүм туохха тириэрдиэҕин өйдөөбүтүм. Тугу да гымматах
Миитэрэйгэ таһыттан киирэн мин саба түспүппүн. Мин тугу да булан
эппэппин.
—
Чэ, оччоҕо ити боппуруоһу арыый атыннык туруорабын. Миитэрэй
сааны ыларыгар туох эмэ диэн саҥалаах этэ дуо? Тракторга таһаарыам
эҥин диэн?
—
Суох, тракторга таһаарар туһунан эппэтэҕэ. “Бу чиччиги тыынын
иһиллээн арахсыам”, — диэбитэ.
—
Эн
ол
туһунан
предварительнай
силиэстийэҕэ
тоҕо
көрдөрбөтөххүнүй?
Мин мух-мах барабын. Миитэрэйи түбэһиннэримээри эппэтэҕим.
—
Умнан, көтүтэн кэбиспиппин.
—
Буруйданааччы ол эппитин мэлдьэһэр.
—
Оччоҕо Кэтириистэн да ыйытыҥ. Өссө кини миэхэ “Саа!” диэн
сэрэппитэ.
—
Туоһу Халдеева Екатерина Гаврильевна эмиэ ол туһунан көрдөрбөт.
Мин ыксыыбын.
—
Чахчы инньэ диэбитэ. Тоҕо мин сымыйанан этиэхпиний?
—
Чэ, сөп. Тиһэх ыйытыы: Халдеев кус, булт туһунан тугу эмэ саҥарбыта
дуо?
—
Суох, саҥарбатаҕа.
Прокурор кэнниттэн аны миигин адвокат эрийбитэ. Кини куолаһа
эгэлгэлээҕэ: арыт соноон-синньээн, арыт намтаан-үрдээн, арыт
сымнаҕастык, истиҥник, арыт тоҥуйдук, тымныытык иһиллэрэ. Маҥнай
албыннаһардыы ньымаат куолаһынан саҕалаабыта. Ол хайдах эрэ
кутуйахха үөмэн эрэр куосканы санатара.
—
Кеша, эн хаһыска үөрэнэҕин?
—
Онуска.
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Үөрэххэр хайдаххыный?
Ортобун.
Бу быһылаан буолбут сиригэр эн бу киэһэ хантан кэлбиккиний?
Кулууптан.
Онно охсуһууну көрбүтүҥ дуо?
Көрөн.
Кыттыбытыҥ дуо?
Суох.
Кимнээх охсуспуттарай?
Мордосовтаах.
Ол эйигин кытта бииргэ үөрэнэр оҕо дуо?
Ээх.
Прокурор туран бырачыастаабыта: ити дьыалаҕа туох да сыһыана

суох.
—
Көрүллэр дьыалаттан халыйымаҥ, — судьуйа буойбута.
—
Сөп, — адвокат улгумнук сөбүлэһэр. — Эн дьиэҕэ көтөн түспүтүҥ —
Миитэрэй турар, Кэтириис сытар этэ диэн көрдөрөҕүн.
—
Оннук.
—
Кэтириис тоҕо сыппытын: кырбанан дуу, ыалдьан дуу, холуочуйан
дуу, точно этэр кыахтааххын дуо?
—
Суох.
—
Кырдьык, чуолкайдык бу диэн этэргэ, билигин санаатахха, хайдах да
табыллыбат эбит. Сүрэҕим таайарынан, кырбанан буолуохтаах. Суукка
таайа туруллубат.
—
Чахчы кырбанан сытара диир кыахтааххын дуо?
—
Суох.
—
Эн ити айдааннаах киэһэ Миитэрэй Кэтирииһи кырбаабытын: охсо,
тэбэ турарын илэ хараххынан көрбүтүҥ дуо? — адвокат хас тылын
бэлиэтээн, чиҥэтэн доргуччу саҥарда.
—
Суох.
—
Мин итини, бу туоһу этиитин, бэлиэтээн кэбиһэргитигэр сууттан
көрдөһөбүн, — адвокат илиитин киэҥник далайан нэлэс гыннарда.
Мин адвокат боппуруостарыгар эппиэттээһиннэрбиттэн Миитэрэй
Кэтирииһи кырбаабыта сымыйа, саамай бэрдэ саарбах курдук буолан
тахсыбыта. Адвокат оннукка да дьулуһар быһыылааҕа. Ити кырдьыктаах
суолу толоостук токурутуу этэ гынан баран, кыһыйбыт иһин атыннык
эппиэттиир кыах суоҕа.
—
Эн, Кеша, Миитэрэйдээх саҥаларын хантан истибиккиний?
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—
Таһыттан.
—
Дьиэ таһыттан хас биирдии тыллара чуолкайдык иһиллэрэ дуо?
—
Суох, соччо чуолкайа суохтук, — диибин адвокат ханна илдьэрин
билбэккэ.
—
Онтон, киирээт да, Миитэрэйдээх Кэтириис икки ардыларыгар
түстүҥ? Эбэтэр тохтоон турдуҥ дуу?
—
Киирээт да.
—
Кинилэр икки ардыларыгар туох буоларын ситэ өйдөөн көрбөккө?
Миитэрэй тугу гына турарын ситэ өйдөөн көрбөккө? Оннук дуо?
—
Оннук.
Адвокат эмиэ судьуйа диэки көрдө уонна тохтуу түстэ.
—
Миитэрэй аан хоско сааны кытта будьуктаһа турдаҕына үрдүгэр
түстүҥ дуу?
—
Ээх.
—
Тоҕо?
—
Хоско киириэ дии санааммын.
—
Оттон таһырдьа тракторыгар уураары ыллаҕа диэн санаа киирбэтэ
дуу?
—
Суох.
—
Арай Миитэрэй саатын тракторыгар таһаараары турдаҕына
былдьаспыт буол. Миитэрэй кыыһырыа этэ дуу, суох дуу?
—
Кыыһырымна.
—
Миитэрэйи эн сымнаҕас киһи диигин дуу, кырыктаах киһинэн
ааҕаҕын дуу?
—
Өйдөөҕөр сымнаҕас.
—
Эн кини киһини саанан ытыа этэ дии саныыгын дуо? Чахчы ис
санааҕын эт эрэ. Чэ, холобур, Кэтирииһин эбэтэр эйигин?
Мин саарбаҕалыыбын. Хайдах киһи киһини ытыай? Мин хайдах да
төбөбөр баппат суол. Ону, бадаҕа, адвокат таба таайда.
—
Суох, инньэ дии санаабаппын.
—
Оччоҕо, — адвокат эмиэ дьон диэки көрөн ылла, — эн ол сааны
Миитэрэй тугу гынаары ылбытын билбэккэ эрэ былдьастаҕын дии?
Мин эмиэ мух-мах барабын:
—
Оннугар тахсар.
—
Сааны былдьаспыккар Миитэрэй кыыһырбыт быһыылааҕа дуу?
—
Кыыһыран.
—
Ол сылдьан маатырылаабыта уонна сааммыта дуо?
—
Ээх.
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Адвокат астыммыттыы хаччаҕай төбөтүн имэриннэ уонна судьуйа
диэки көрөн баран:
—
Мин манан бүттүм, — диэтэ.
Тута прокурор боппуруос биэрбитэ:
—
Эн санааҕар Миитэрэй сааны ылан баран таһырдьа тахсыа этэ дуу,
хоско киириэ этэ дуу?
—
Бука, хоско киириэ этэ.
—
Ол иһин эн былдьаспытыҥ дуо?
—
Ол иһин.
Тоҕо прокурор төһө эмэ кэпсээбиппин хос-хос ыйытар бэйэтэй дии
санаан эрдэхпинэ, аны адвокат ыйыппыта:
—
Миитэрэй сааны ылан баран, таһырдьа тахсыан сөп этэ дуо?
—
Таһырдьа тахсар баҕалаах буоллаҕына, тахсымна.
—
Сөп этэ.
—
Өскөтүн хоско киирбит буоллун, хайаатар да саанан ытыа диэн
саныыгын дуо?
—
Суох, ол гынан баран...
—
Боппуруоска “сөп” эбэтэр “суох” диэ.
—
Суох.
Миигин олорпуттара. Мин тириппиппин билигин эрэ биллим,
маайкам эппэр хам сыстыбыт. Урут хаһан да киирбэтэх итиибэр-буһуубар
киирэн таҕыстым буолбаат. Суукка эппиэттиир уруокка эппиэттииртэн
атын да эбит. Прокурор уонна адвокат ыйытыылара биир суолу адьас тустуһунан, утарыта гына этиттэриэхтэрин сөп эбит. Мин өр кэмҥэ өй-мэй
барбытым ааспатаҕа, ол курдук соһуйбутум, өмүттүбүтүм.
Арай Ваня тахсыытыгар биирдэ өйдөммүтүм. Ваня эмиэ уруокка
курдук ыксаабыт көрүҥнээҕэ: эмиэ төбөтүн имэринэрэ, буруйдаммыттыы
мичээрдиирэ. Ол эрээри, адьас кырдьыгынан көрдөрбүтэ, мин санаабар,
ол миигин быыһаабыта. Ваня, төһө да тас көрүҥүнэн муҥкукка дылытын
иһин, прокурор уонна адвокат ыйытыыларыгар буккуллубатаҕа. Олох
боппуруостарыгар биир халбаҥнаабат хайысхалаах диэн мин ордугургуу
санаабытым. Кини аҕам ийэбин кырбаабыта, куруутун да кырбыыр диэн
көрдөрбүтэ. Итирдэҕинэ өйүттэн көтөр, Кеша быыһаабатаҕа буоллар,
өлөрөрүн да кэрэйиэ суоҕа этэ диэбитэ.
Мин чэпчии түспүтүм. Эмиэ барыта орун-оннугар буолбута. Эмиэ
оскуолабар, бэйэм кылааспар курдук туох барыта ырылыччы чуолкайдана
түспүтэ. Мин Ваняҕа улаханнык махтана санаабытым. Төһө да биллибэккэкөстүбэккэ сыкырыйа сырыттар, Ваняҥ маладьыас!
Ыкса киэһэ прокурор түмүк тылын эппитэ.
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—
Аҕыс чаастаах суут силиэстийэтин түмүгэр биһиги маннык фактары
чуолкайдаатыбыт. Ол ханнык фактарый? — Уонна прокурор илиитин
кырыытынан салгыны эрчимнээхтик быһыта охсо-охсо, ол фактары
ырытта. — Маҥнайгытынан, буруйданааччы Халдеев Попов Андрей
Иннокентьевич олбуорун уон икки метри көҥү астаран баран тэбистэрбит,
дьиэтин муннугун чуут тоҕо астара сыспыт. Буруйданааччы итини итирэн
өйдөөбөтүнэн быһаарар. Итирэн өйдөөбөт буолуу — биричиинэ буолбатах, итинник дьайыыга сокуонунан ханнык да чэпчэтии көрүллүбэт.
Иккиһинэн, дьиэтигэр кэлэн кэргэнин кырбаабыт. Кэргэнэ, толору өйдөнөр
биричиинэнэн төһө да мэлдьэстэр, онно баар туоһулар көрдөрүүлэринэн
кырбааһына толору дакаастанар. Үсүһүнэн, кэргэнигэр сааламмыт уонна
өлөрөөрү тииспит. Ону таһыттан киирэн быыһаабыттар. Өскөтүн саа
былдьамматаҕа буоллар, буруйданааччы өссө улахан алдьархайы
таһаарар этэ.
Бүтэһигэр прокурор эппитэ:
—
Гражданин Халдеев дьайыылара РСФСР УК 206 ыстатыйатын иккис
чааһыгар сөп түбэһэрин быһыытынан, үс сылга күлүүс хаайыытыгар
уурарга этэбин.
—
Оо, бу алдьархайы! Түбэстэҕэ! — дии түспүттэрэ дьоннор.
—
Оҕо мэник-тэник сааһа ааспыт, лоп курдук киһи, биир сүүнэ ыал
аҕата, тракторист идэлээх киһи, тоҕо маннык суолга киирдэ? Халдеев дьон
иһэрдэр диир. Тоҕо буруйданааччы гражданин Халдеевы нэһилиэгин
дьоно арыгынан утахтыыр? Тоҕо маннык итирикситтэр илиилэригэр
сыаналаах техника туттарылларый? Бу туһунан олохтоох салалта сөптөөх
түмүк оҥостунуон наада. Ол туһунан чааһынай быһаарыы таһаарарыгар
мин сууттан көрдөһүөм этэ.
Прокурор бүппүтэ.
Онтон адвокат турбута. Хаччаҕай төбөтүн имэриммитэ уонна бэрт
бытааннык, кыратык саҥаран саҕалаабыта. Саалаҕа сахсырҕа көттөҕүнэ
иһиллэр чуумпу буолла.
—
Гражданин судьуйа! Гражданнар, народнай сэтээтэллэр! Биһиги
судебнай практикабытыгар маннык чуолкай уонна чэпчэки дьыала
аҕыйахтык түбэһэр дии саныыбын. Эһиги иннигитигэр мин ырылхай
фактары аҕалан ытыс үрдүгэр уурталаан биэриим. Ону бэйэҕит тойоннооҥ,
дьүүллээҥ. Буруйданааччы Халдеев Попов олбуорун тракторынан
тэбистэрбит. Ону бэйэтэ да билинэр, туоһулар да көрдөрөллөр. Ити
дьайыы гражданин личнэй имуществотын алдьатыы-кээһэтии буоларын
быһыытынан РСФСР УК 149 ыст. сөп түбэһэр. 6 ый кыһалаҥ үлэ уонна
олбуору оҥорон биэрии эбэтэр төлөөһүн. Онтон атын буруйдуур өрүт
этиилэригэр баар буруйдааһыннар олохторо суохтар. Холобур, Попов
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дьиэтин үлтү анньа сыспыт диэн. Аспатах ээ. Сыспыт диэн буруйдуохха
олуона. Халдеев кэргэнин кырбааһына кырдьык дуо? Нэһилиэк Советын
председателэ акт оҥорбут, ол эрээри, тоҕо эрэ кырбаабыт диэн аакка
суруйан баран медицинскэй туоһулааһыны оҥорторботох. Медицинскэй
туоһулааһына суох акт юридическай докумуон буолбатах. Сүрүн туоһу
Попов Кеша хоско киирэн баран, Халдеев кырбыы турарын көрбөтөх.
Кырбаммыт киһи “кырбаабатаҕа” диирэ хайдах да табыллыбат. Саамай
улахан буруйдааһын — Халдеев сааламмыта. Буруйданааччы
кэпсээниттэн, туоһулар көрдөрүүлэриттэн маннык тахсан кэлэр. Кулуупка
тахсыбыт айдаантан өрүкүйбүт, эдэр 18 саастаах Кеша быһааран үчүгэйдик
истибэккэ, дьиэҕэ көтөн түһэр. Кини, санаатыгар, быыһыыр эрэ
толкуйдаах. Маҥнай Халдеевы кэргэниттэн халбарыччы анньан хостон
таһаарар. Онтон Миитэрэй сааны ылбытын көрөн, ол үрдүгэр түһэр.
Былдьаһыы буолар. Холуочук киһи, биллэн турар, кыыһырар. Ким барыта
кыыһырар түгэнэ. Кыыһырбыт, хонтуруолун сүтэрбит киһиттэн араас саҥа
тахсар: маатыры, сааныы. Биһиги Халдеев сааны туохха ылбытын бу диэн
чуолкайдыыр кыахпыт суох. Арааһа, тракторыгар таһааран ууруо эбитэ
буолуо. Онон Халдеев чахчы киһини өлөрөөрү гынна диир кыах баар дуо?
— адвокат дьону эргиччи көрдө. — Суох. Оттон сэрэйэн маннык ыарахан,
киһини өлөрөргө сананыы курдук буруйга түбэһиннэрэр сыыһа. Итиниэхэ
эбии дьоннор бары Халдеевы сымнаҕас киһинэн ааҕаллар. Халдеев колхоз
биир бастыҥ үлэһитэ, — онтон адвокат колхоз председателэ Миитэрэйгэ
биэрбит характеристикатын ааҕан биэрэр. Попов хайгыы түспүт этэ.
—
Халдеев үгүс оҕолоох, ыарыһах кэргэннээх. Дьэ, онон, — адвокат
куолаһын улаатыннарда, — итини барытын учуоттаан туран, Халдеевы
РСФСР УК 149 ыстатыйатынан 6 ыйга кыһалаҥ үлэ биэриэххэ.
—
Миитэрэй куотар буолла! — дьоннор суугунаспыттара.
Миитэрэй түмүгэр тугу да эппэтэҕэ: кырдьыктааҕынан эрэ сууттааҥ,
— диэбитэ.
Суут сүбэлэһэ барбыта. Дьон сорохторо түбэһэр буолла, сорохтор
куотар буолла дэһэн мөккүһэн барбыттара. Ордук Ородьумаан күннээбитэ,
ааныттан кини соҕотох тарбаҕа чочойон олороро. Ол аата Миитэрэй биир
эрэ сылга түбэһиэ диэн. Ородьумаан урут күлүгээннээн хаайыыга бара
сылдьыбыт, ол иһин сууту-сокуону обургутук билэргэ холонор.
Балачча күүттэрэн баран, судьуйа сэтээтэллэриниин тахсыбыта,
биһиги ойон турбуппут.
Миитэрэй икки сылга хаайыыга ууруллубута.
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18
Тракторист Миитэрэйдээх айдааннара биһиги кэргэни улаханнык
таарыйбыта.
Аҕам кыыһырбыта ааһан биэрбэтэҕэ, куруутун дьэбин уоһуйа
сылдьар. Миигин кытта букатын кэпсэппэт, иэдэс биэрэр. Ийэм эрэйдээх
өрө-сала көтөр, онно да аҕам ымыттыбат. Балтым атаахтыыра, оннооҕор
тылга тииһэрэ уурайбыта. Дьиэ иһэ өлбүт киһи сытарын курдук иһийбитэ.
Бары аҕабытыттан куттанан, атахпыт төбөтүнэн үктэнэн сылдьарбыт.
Тракторист Миитэрэй сууттаммыт киэһэтигэр ордук ыар кэпсэтии
буолбута. Аҕам үлэтиттэн кэлэрин кытта улахан сонуннаах киһи, ийэм,
Миитэрэй суутун туһунан өҥнө тоһуйбута.
—
Бүгүн таһынааҕы Миитэрэйи сууттаатылар. Икки сыл күлүүс
хаайыытыгар түбэстэ. Миитэрэй эрэйдээх көтөхтөрбүт, бытыга дэлби
үүммүт.
Аҕам дьэбидис гына түспүтэ. Чэйин иһэ, саҥата суох олорбохтоон
баран:
—
Бэйэтэ туох диир? — диэн ыйыппыта.
—
Тугу этиэй, кырдьыгынан сууттааҥ эрэ диир.
—
Аҕалара суох, хайдах олоруох эрэйдээхтэрий?
—
Бачча үчүгэйгэ хайдах эмэ олороллор ини. Улахан уол быйыл
үөрэҕин бүтэрэн, колхозка үлэлиэ буоллаҕа. Сайын оҕолор окко
үлэлиэхтэрэ. Кэтириис, хата, аҕыйах сылга арыгыһыт миккиэриттэн
сынньаныаҕа. Чэ, ол харчы өлөрбүтүн иһин, уон оччонон эрэйдээн төлөтөр
киһи этэ. Баҕар, Миитэрэй көнөн кэлиэ.
—
Акаарыны саҥарба. Ким хаайыыттан көнөн кэлбитин!
—
Маннааҕы дьон курдук, кинини анараатах олус арыгынан
утахтаабаттар ини.
—
Бу киһини ыйыттылар дуо? — Аҕам миэхэ иэдэс биэрэн олорон
ийэбиттэн ыйытар.
—
Ыйыппыттар үһү, — диир ийэм. — Борокуруордуун албакаат быһа
эрийэн тахсыбыттар. Оҕом эрэйдээх таах- сибиэ дьоҥҥо кыбыллаҥҥын.
—
Дьэ буолан истэхпит, аны ыалларбытын кытта сууттастахпыт, — аҕам
миигин кынчарыйда. — Аны киһини сууттаппыт, хаайыыга ыыппыт дьон
аатырдахпыт.
Мин кинигэбэр бүк түһэбин. Аҕам тымныы тылларыттан хоонньубар
хаары куппуттуу этим дьар гынар.
—
Чэ, бэйэ оргууй, олус айманыма, — ийэм симиктик миигин
көмүскэһэн буойар. Ол аҕабын эбии кыйахыыр.
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—
Хайа бэйэлээхтэр оҕолоро көссүөтүк, иҥэ-дьаҥа суох сылдьалларый?
Ити Аргыылап быраата сэмэйин, булчутун-аччытын. Оттон бу киси бултуо
кэлиэ дуо? Урааннаах уһун күнү быһа кинигэттэн ордубат. Дьэ, хата, ол
сүрэхтэнэн тахсан иирсээҥҥэ кыттан, дьон өһүгэр ыыттаҕа.
Мин Кэтирииһи быыһаабыппын Сэбиэт хайҕаабыта, Солбуйааччы
эмиэ. Туора дьон өйдүүллэр, оттон мин аҕам өйдөөбөт. Кини санаатыгар,
кини эрэ уола, мин куһаҕаммын, атын оҕолор бары үчүгэйдэр.
Кыһыйабын.
—
Арай өлөрсөн кэбистиннэр, — мин куоласпын туораттан истэр
курдукпун.
—
Өлөрсүөхтэрэ суоҕа этэ, бачча тухары өлөрсүбэтэхтэрэ.
—
Хайдах да буоллуннар, кыһаммаппыт дуу оччоҕо? Ол хоптон
куттанан?
—
Өссө куруубайдаһаары, төттөрүлэһээри гынаҕын дуу, бэрди оҥордум
буолаҥҥын.
—
Холуочук киһиттэн саатын былдьаабыппын буруйга ааҕыммаппын.
—
Көр эрэ, бу тылын кыһыытын! Бу абаккатын! Бэрт оҕо сири-дойдуну
эн дэхсилиириҥ буолуо?!
—
Бэйэ, тохтоо, олус айдаарыма, соҕотох оҕоҕун олус түрдэримэ, —
аҕабын ийэм буойар.
Мин Михаил Сергеевич тылларын өйдүүбүн: “Бары найылаһан
олордохпутуна ким оҥорор? Быар куустан олорбуттааҕар тугу эмэни
оҥорбут ордук”.
—
Бары ылыстахпытына дэхсилиэхпит даҕаны.
—
Бар, киэр буол! Икки харахпар көстүмэ! — аҕам баргыытыыр.
Мин титирэстээбит илиибинэн сонум сиэҕин сыыһа- халты
анньабын, үөһэттэн бэргэһэбин ылабын.
—
Билиҥҥиттэн суутунан-сокуонунан тииһигирбит киһиттэн туох аанньа
киһи тахсар үһүө? Күлүгээн, түөкүн, илэчиискэ тахсыа! Биһигини иитэрэ
биллибэт... — диэн аҕам баргыйар саҥатын истэ-истэбин, таһырдьа
тахсабын.
Билигин мин Мэхээчэлээххэ баарбын. Уолаттар хосторугар төбөбүн
сууланан сытабын. Кими да кытта кэпсэтиэх санаа суох. Оннооҕор эбэбин
кытта.
Мин кэлэрбэр кыраларыныын эбэм эрэ баара. Күтүөм Мэхээчэ
кустуу барбыт этэ. Эдьиийим Ааныс улахан оҕолорунуун саҥа дьиэлэригэр
үлэлии тахсыбыттар. Бириэмэни сүтэрбэттэр: быйыл дьиэлэригэр
киирээри ыксаан сылдьаллар. Мин түөһэм кыра Кеша тобукпар тахсан
олорунан кэбиспитэ.
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—
Хайа, тукаам, эһиги диэки туох кэллэ-барда? — диэбитэ эбэм,
оронугар сытар кыһыл кыыска суоскалаах бытыылкатын уоптара-уоптара.
(Аата Синильга диэн, олуонатын иһин бары быһаччы Кыһыл Кыыс диэн
ааттыыллар.)
—
Суох.
—
Тоҕо бу арбы-сарбы буоллуҥ? Ыарыйдыҥ дуу?
—
Суох, ыалдьыбатым, — диэбитим уонна кэпсэтиини атыҥҥа
уларытаары: — “Мэхээчэ кус өлөрдө дуо?” — диэн ыйыппыта буолбутум.
—
Эчи суох, түүн аайы барар да. Күнүс үлэлиир, түүн кустуур, өлөн эрэр
киһи. Дьиэ-уот туттар киһи тохтуу түһүөх баар этэ, — эбэм сылабаарын
күөдьүтэр.
—
Бу туох ааттаахха дьөлө түстүлэр? Хаһан аһыыр буоллахпытый?
Бардаллар эрэ тимирэн хаалаллар. Киэсээ, хоно кэллиҥ дуо?
—
Хонуом.
Кэпсэтии итинэн бүппүтэ да, эбэм мин табыллыбакка кэлбиппин
сэрэйбит этэ. Мин киэһээҥи аска тахсан аһаабатаҕым, сууланан сыппытым.
Тэлигириэйкэ нөҥүө анараа хостон кэпсэтэр саҥа быһаарыыта суох
күүгүнээн иһиллэр. Радионан ырыа биэрэллэр. Билэр мотивым. Ээ,
“Бригантина”. Мин таптыыр ырыам, үчүгэйдик истээри соммун сэгэтэбин.
“Флинт дьоно...”
“Тиэриллибит кырыһым” билигин наада да эбит, суохтуубун. Оронум
үрдүгэр долбуурга турдаҕа. Суох, син биир дьиэбэр аны хаһан да барыам
суоҕа. Аҕам улааппытым кэннэ итинник күүскэ мөҥөн көрө илик. Хата,
тоҕо таһыйбата? Сэбиэт сэрэппититтэн куттанна дуу? Улаатан
хаалбыппыттан тардынна дуу? “Биһигини иитэрэ биллибэт”. “Күлүгээн,
түөкүн, илэчиискэ тахсыа”. Суох, аны дьиэбэр хаһан да төннүөм суоҕа.
“Грошевой уют...”
Мин ыраах баран хаалыам, кылааспын бүтэрдэхпинэ. Бүтэрбэккэ
даҕаны бардахха, туох баарый? Оскуолаҕа эмиэ итинник сыһыаннастылар
буолбат дуо? Итэҕэйбэттэр. Директор куруутун мүччү-хаччы туттара
үөрэммит күлүгээн курдук көрөр.
Аны күһүн армияҕа ылаллар, сулууспа икки сыл. Онтон Мореходкаҕа
киириэм, мотуруос буолуом. “Тигинэс улахан куораттары”, “сып-сырдык
уоттаах вокзаллары” көрүөм. Оттон аны күһүҥҥэ диэри тугу эмэни
үлэлиэм. Баҕар, билигин куоракка киирдэххэ? Таайбар?
Мин санаам түргэн сүүрүгүн оҕолор аймаласпыт саҥалара быһар.
—
Эдьиий Маня кэллэ!
Балтым. Тоҕо кэллэҕэй? Мин соммун бүрүнэ тардынабын, утуйбута
буолабын. Маня хоско киирдэ. Мин соммун төһө да бүрүннэрбин, сон
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аннынан кистээн көрө сытабын. Маня күлэриттэн туох да хаалбатах,
санаарҕаабыт көрүҥнээх. Кубарыйбыт уонна дуоспуруннаммыт. Хаһан да
буолбатах түбэлтэ. Кини бытааннык ороҥҥо кэлбитэ.
—
Убаай, — диэбитэ кини аргыый тэлигириэйкэни таарыйа-таарыйа. —
Убаай! — Мин соммун аһабын.
—
Тугуй?
—
Убаай, ийэм ытыыр, — Маня өрө тыынар. — Ыалдьара буолуо.
Дьэ дьыала: маамуо буолбатах, ийэм, Кеша, Кеш буолбатах — убаай.
Мин саҥарбаппын.
—
Аҕам кыыһыран силбиэтэнэ сылдьар. Дьоммут этистилэр. Онтон
эбэм тиийэн аҕабын дэлби мөхтө.
Ол иһин эбэм суох ээ, саҥата иһиллибэт. Биһиэхэ барбыт эбит дии.
—
Убаай, дьиэбитигэр барыах.
—
Суох, барбаппын.
—
Тоҕо?
Аҕам дьэбидийбит сирэйин өйдүү түһэбин. “Биһигини иитэрэ
биллибэт”. Суох.
—
Бэйэм.
Балтым уоһун быһыта ытырбахтаата. Ытаары гынна быһыылаах
уонна кыатанар. Сотору-сотору өрүтэ тыынар.
—
Мин уларыттар таҥаспын уонна... “Тиэриллибит кырыспын” аҕалаар
эрэ.
—
Тоҕо?
—
Наада.
Маня миигин одуулуур, сыҥсыйар.
Балтым тахсыбытын кэннэ эмиэ соммун бүрүнэбин.
Ийэм эрэйдээх... Төһө эрэ ытаата. Арай мин ол ыраах дойдуларга
сылдьан өлөн-сүтэн хаалыым. Били миигин “оҕом иитиэ” диирэ таах
хаалаахтыыр дии. Дьон курдук сылаастык, сымнаҕастык сылдьыбакка,
куруутун тиийиммэккэ-түгэммэккэ өлөөхтүө буоллаҕа. Кырдьан хаалбыт
эмээхсинтэн дьон ыйыттахтарына “оҕом суох, аны миигин көрөр-харайар,
иитэр-аһатар киһим суох. Үлэлээтэхпинэ, аһыыр буоллаҕым”, — дии-дии
балыыһаҕа санитаркалыа. Мин хараастан барабын, муннум кычыгыланар.
Эбэтэр Баһылай оҕонньор Хоборооһун курдук, өлүөр диэри уолун күүтэн
муҥнаныа. Үөһэ тыынабын. Эргиллэбин.
Оттон эбэм. Эбэм тугу да саҥарбат. Кистээн миигин одуулаһар. Тугу
саныырбын таайа сатыыр. Тахсарыгар саҥата суох төбөбүттэн имэрийэн
тахсыбыта.
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Киэһэ утуйан биэрбэккэ, мин сарсыарда хойут турбутум. Уруоккун
куоттараары гынныҥ диэн уолаттар тардыалаабыттарын ыалдьабын диэн
силбиэтэнэн кэбиспитим. Мин ороммуттан турарбар бары тарҕаспыт
этилэр. Мэхээчэ, кэлэн чэйдээт, үлэтигэр барбыт. Кини бөлүүн
табыллыбыт: икки моонньоҕону, үс чыккымайы өлөрбүт. Эдьиийим эмиэ
үлэтигэр. Коля, Степа, Дуня оскуолаларыгар. Эбэм кыраларыныын:
детсадка ылыллыбатах Кешалаах Кыһыл Кыыстыын — хаалбыттар. Эбэм
дьиэтин көрөн хачыгырайар, эмиэ солото суох. Мин соҕотоҕун туран
аһыыбын. Эбэм төһө үчүгэйдик утуйдуҥ диэн ыйытта уонна ас бөҕөнү
хатаҕалыы тарта. Аһаат, эмиэ сытынан кэбиһэбин.
Бу киэһэ балтым таҥаспын аҕаллаҕына, сарсын оройуоҥҥа
аймахтарбар киириэм, онтон таайбар куораттыам. Уол оҕо биир тыллаах,
үтүө ат биир кымньыылаах. Биир сымыыт ханна сытыйбатаҕай, биир уол
оҕо ханна өлбөтөҕөй?! Манна чуумпуга ким да суоҕар мин эмиэ санаабын
сааһылыыбын. Бу кэнники кэмҥэ түбэспит араас быһылааннарбын. Мин
бэйэбин сыыһанан ааҕынабын дуо? Эбэтэр мин сөпкө гынным дуу?
Маҥнайгытынан, арыгы. Директор итэҕэйбэт да, мин арыгыны
испэппин, иһиэм да суоҕа. Мин арыгыны букатын сөбүлээбэппин,
утарабын. Принципиально. Арыгы сүнньүнэн өйгө дьайар диэн “Здоровье”
сурунаалга аахпытым. Айылҕа маанылаан биэрбит өйүн арыгы иһэн суох
гынан хат эбисийээнэҕэ төннө сатааһын диэн! Мин арыгы иһиитигэр туох
да кытыгым да, буруйум да суох. Иккиһинэн, кулуупка охсуһууга мин
кыттыбатаҕым. Кыттар түгэн суоҕа дуо? Суох, түгэн да көстүбүтүн иһин,
кыттарым саарбах. Биир киһиэхэ хаһыа да буолан саба түһүүнү мин бука
диэн абааһы көрөр суолум. Хайдах эрэ киһилии буолбатах. Бөрөлөрдүү.
Кыыһырсыбыт буоллахха, бииргэ тахсан быһаарыс ээ. Эр киһилии. Тугун
эмиэ атын дьоной?
Ол эрээри, хайдах эрэ астыммаппын, туохха эрэ сыыстым дии
саныыбын. Туохха? Оттон Кэтирииһи быыһааһын. Хайа да өттүттэн
толкуйдаатахха, мин сөпкө гынным дии саныыбын. Судургу ээ, киһи
киһини өлөрөн эрэр, көрөн туруоҥ дуо, эн быыһыахтааххын. Быыһаабыкка
туох куһаҕан баарый?
Аҕам "дьоҥҥо кыбыллыаҥ суоҕа этэ”, — диир. Түктэри быһыыны
көрө-көрө көрбөтөх буолабыт. Оччоҕо хаһан хараны хара, куһаҕаны
куһаҕан диибит. Хоптон-сиптэн куттанан, илиибитин-атахпытын
хамсаппаппыт. Оччоҕо хаһан коммунизмы тутабыт. Мин сөпкө гынным
дии саныыбын. Мин оннубар Павка Корчагин эбитэ буоллар, эмиэ инньэ
гыныа этэ. Оттон Макар Нагульнов “контра” диэн баран бэстилиэтин
таһаарбатаҕына баһыыба.
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Күнүскү чэйгэ аҕаһым Ааныс кэлбитэ. Ону кытта үөрэҕиттэн бүтэн
Дуня. Суумкатын оронугар быраҕаат, кини дакылааттаабыта:
—
Бүгүн үс “түөрдү” ыллым.
—
һыччыай, ханныктарга? — ийэтэ сэргэҕэлээтэ.
—
Уруһуйга, ырыаҕа, үлэ уруогар.
—
Ээ, — ийэтэ аанньа ахтыбатахтыы саҥа аллайда, — оттон нууччабыт
тылыгар, ахсааҥҥа?
—
Суох, тугу да биэрбэтилэр.
—
Үчүгэй аата куруук үчүгэй, — эбэм үөрэр. — Биһиги холуннарбат
дьоммут. Бар, таҥаскын уларыт.
—
Кеша, арыый буоллуҥ дуо? — эдьиийим чэйдии олорон ыйытар. —
Төбөҥ ыарыыта хайаата?
—
Арыыйда, — диибин, сирэйбин кистии бүлүүһэбэр төҥкөйөбүн.
—
Тукаам, Киэсээ, ийэҥ олус эрэйдэннэ, — диир эбэм.
—
Күнүс баран билсэн кэлбэккин дуо? Аҕаҥ үлэтигэр буолуо, аны
мөҥүө суоҕа.
Мин саҥарбаппын.
—
Бэйэ эрэ, ол туох буолбуттарый? — аҕаһым муодарҕаан эбэбиттэн
ыйытар.
Эбэм эппэтэх буоллаҕа дуу?
Мин быһаччы кэпсиибин.
—
Улаханнык мөхпүт, — диир эбэм кэпсээн бүппүппэр.
—
Бал-бааччы саҥалаах идэлээх. Уһуну-киэҥи өйдөөччүтэ суох, акаары.
Соҕотох быһах угун саҕа оҕотун эрэйдээн. Мин кинини тиийэн үчүгэй
аҕайдык мөҥөн кэллим.
—
Тыый, мааны уолгун дьэ, хата, хайаан! — диир эдьиийим, биһиги
айдааммытыгар соччо кыһаммакка.
—
Мааныта бахтайда ээ, — диир эбэм өһүөнэ суох. — Аны тиийэн
таһыйан биэриэм.
—
Таһыйбат баҕас инигин, — эдьиийим күлэр.
Мин аҕабын эбэм таһыйан эрэрин өйбөр оҥоро санаан мүчүк
гынабын. Эбэм икки, эдьиийим икки кэпсэтиилэриттэн хайдах эрэ
чэпчиибин. Күнү быһа сытан санаабыттан үллүбүт төбөм дьэгдьийэ түһэр.
—
Тукаам, манна олоро түс, уоскуйа түстүн ол кыыһырбыт киһи.
—
Ийэтэ эрэйдэниэ.
—
Эрэйдэннин, тоҕо оҕотун көмүскэспэт. Тоҕо акаары киһини баһыгар
ытыарар.
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—
Кеша, атын дьон айдааннарыгар таах-сибиэ кыттаҥҥын, — диир
эдьиийим эмиэ дьонум курдук, — ийэҕин, аҕаҕын куттаан...
—
Бачча киһи ама хайдах быыһаабат буолуой? — эбэм миигин
көмүскэһэр. Муода: эбэм уолун — мин аҕам, кыыһын — бу эдьиийим
тылларыгар сөп түбэһиспэт, кини санаата оҕолорунааҕар ордук хорсун.
Арай мин ийэбиниин сөп түбэсиһэллэр. Баҕар, ийэм эбэбин утарбатын
иһин буолуо. Эбэм мин ийэбин, кийиитин, оҕолорунааҕар ордорорго
дылы этэ. Ийэм да эбэбин быһа гыммат буолара, биһиги эмээхсиммит
диэн ааттыыра.
—
Аҕаҥ кыыһырбыта ааһан биэрбэтэ буолуо, — эдьиийим ити тыллары
миигин аһынардыы аргыый эппитэ.
—
Ааспатын баҕардар. Билиҥҥи сайдыылаах үйэҕэ сытыы-хотуу киһи
үчүгэй. Кини курдук аҥардас биир балаҕаҥҥа бүкпүт киһи диэн, — эбэм
саба саҥарар.
—
Бу эмээхсиммит да чобоорхойон түһэн тугун бэрдэй! — диир
эдьиийим.
—
Оттон, кырдьык, дьону кытта тэҥҥэ сылдьыахха. Дьон үүрүүтүгэр
сылдьар диэн.
Муус өлүөр киһи, мин, сытартан салгыбытым, эбиэт кэнниттэн
эбэбэр көмөлөспүтүм. Мас хайыппытым, кыстаабытым, дьиэ таһын
кыраабыллаабытым, оҕолору саараппытым. Эбэм сотору-сотору:
—
Оҕом сылайбытыҥ буолуо, киирэн сынньан, — диир.
Онтон бүппүппэр ыстакааҥҥа сүөгэй аҕалан иһэртэ. Мин эбэбэр
хаста да сарсын барарбын этээри гына-гынабын тохтообутум. Эбэм,
биллэн турар, барыма диэхтээх, аҕабар, оскуолаҕа биллэрдэҕинэ да
көҥүлэ. Бостуой айдаан тахсыа. Саҥата-иҥэтэ суох барыахха, онон бүтэр.
Киэһэ балтым “Тиэриллибит кырыһы” уонна учебниктарбын аҕалбыт
этэ. Оттон таҥаспын аҕалбатах.
—
Хайдах да дьоммор биллэрбэт гына сатаан ылбатым, — диэбитэ.
Балтыбын кытта Айта, Улахан Света уонна Саша Мандаарап
кэлсибиттэр. Маняттан аара мин туспунан истибиттэр быһыылаах,
миигиттэн тугу да ыйыппаттар. Саатар, бүгүн тоҕо уруокка барбатыҥ диэн.
Хайдах эрэ ыалдьыбыт киһилии сэрэнэн кэпсэтэллэр. Үксүн бүгүн
оскуолаҕа туох буолбутун бэйэлэрэ кэпсииллэр. Күн устатыгар сонун син
үксүүр эбит. Бүгүн алта уруокка үөрэммиттэр. Уһун переменаҕа көҕөн көтө
сылдьарын көрбүттэр. Анна Ивановна үнүргү контрольнай түмүгүнэн
Халдеевка “иккини” туруораары гыммытын Вадим Николаевич
туруортарбатах: күүһүнэн “үскэ” көннөттөрбүт. “Экзаменнаах предмеккэ
эмиэ тугун икки хос сыыһааһынай?” — диэбит. Ваня онон экзамеҥҥа
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куһаҕана суох киирэр буолбут. Бары куһаҕана суох киирэр
кыахтаммыттарыттан оҕолор үөрбүттэр. Лана үчүгэй буолан эрэр, врач
“сотору тахсыа” диир үһү. Саша эбии биир ахтыыны булбут, онно
Дьорҕоотоп туһунан баар үһү.
—
Матырыйаал сөп буолла, аны Михаил Сергеевичкэ сүбэлэтэн
суруйуохха, — диир.
Сарсыҥҥы уруоктар сорудахтарын миэхэ хааллараат, Саша, Улахан
Света уонна Маня барбыттара. Айта олорон хаалбыта.
—
Миигин күүтүмэҥ, мин аара маамабар оскуолаҕа сылдьан барыам,
— диэбитэ кини оҕолорго.
Биһиги хоско балачча саҥата суох олорбуппут. Мин үөрэрим уонна
кыбыстарым. Кыыс миэхэ кэлиитэ, кинини кытта хоско иккиэйэҕин олоруу
— миэхэ сонун этэ. Айта, сайдыылаах сиргэ үөрэммит киһи, толлугаһа суох
быһыыта миигин үөрдэрэ. Айтаттан атын кыыс төһө да ыарахан кэмҥэр,
кыбыстар аатыран кэлэн маннык санааҕын чэпчэтэрэ биллибэт. Ол гынан
баран эдьиийим аах киирэн кэлиэхтэрэ диэн олус саатабын.
—
Айта уһун синньигэс тарбахтара остуолга сытар кинигэни тохтоло
суох арыйталыыллара. Мин тугу эмэ саҥарарбын күүтэр дуу? Барыаххын
баҕараҕын дуо? — диэбитэ кини. Ону кини хантан билэр? Мин көрө
түспүппэр кини:
—
Миэхэ Маня эппитэ, — диэбитэ. — Убайым, арааһа, ханна эрэ
күрээри гынар быһыылаах, таҥаһын көрдөттө диэбитэ.
Ол иһин таҥаспын аҕалбатах эбит дии. Өйдөнөр. Айта миигин
болҕомтолоохтук одуулуур. Миигин тобулу көрөр бу үтүөкэн хап-хара
харахтартан тугу да кистиир кыах суох этэ.
—
Ээх.
—
Тоҕо?
—
Бэйэм.
—
Кеша, тоҕо бараҕын? Барыма.
Бу мин ыар кэммин билэн, ис дууһатыттан бэйэтигэр чугас ылынан,
бэйэтинэн миэхэ кэлбит кимнээҕэр да ордорор кыыспар барытын кэпсээн
биэриэхпин баҕарабын, туох дууһабар түмүллүбүтүн барытын: Миитэрэйи
кытта айдааны, сууту, оскуолаҕа, дьиэҕэ мөҕүллүүнү.
—
Мин манна сатаан сылдьыа суохпун.
—
Хантан ону ылан этэҕин?
—
Арыгылаабыт мин, охсуспут мин. Дьиэҕэ арыгыны хааппыланы да
испэтэҕим, кими да кытта охсуспатаҕым.
—
Ону ол курдук кырдьыгынан этиэҥ этэ буоллаҕа дии.
—
Син биир итэҕэйбэттэр.
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—
Оттон оҕолор бары итэҕэйэллэр дии.
—
Оттон эн?
—
Мин маҥнайгыттан да саарбахтаабат этим, — диэбитэ Айта
судургутук.
Мин үөрүүбүн, бэйэбин истибэккэ кэлбит мичээри кистээри,
төҥкөйөбүн. Айта мин диэки сыҕарыс гынар.
—
Эн оҕолортон барыларыттан аһаҕас дууһалааххын, — Айта синньигэс
уһун тарбахтара сып-сылааһынан мин илиибин имэрийбиттэрэ. — Ол иһин
даҕаны көмүскэһэн быыһаатаҕын. Эн онно буруйуҥ суох. Ханна да барыма.
Сөп?
—
Сөп, — диэбиппин кулгааҕым эрэ истэн хаалар.
Онтон ордук тугу да кэпсэппэтэхпит. Айта тугу да эппэтэҕэ. Ити да сөп
буолбута. Айта тахсыбыта, арай илиибэр кини илиитин сылааһа эрэ
хаалбыта. Мин санаам сырдыы түспүтэ. Сороҕор киһиэхэ кыра да наада ээ!
Доҕоттордоох үчүгэй да эбит!
Коллектив диэн дьэ ити. Лана куруутун өрө тутар коллектива.
Миигин үксүгэр күһэйэр, баҕабын күөйэр-хаайар коллектив. Өскөтүн
маннык ыарахан кэмҥэр эйиэхэ күүс-көмө, сүбэ-ама суоҕа олус куһаҕан
буолуох эбит. Былыр-былыргыттан ол иһин ойуурдаах куобах охтубат
дииллэр эбит. Соҕотох киһи — нуль.
Оҕолор! Бииргэ үөрэнэр оҕолорум!
Бары тус-туһунан да дьоҥҥут ээ! Бу түбэлтэҕэ сыһыаннаһыы эмиэ
тус-туһунан. Саша саарбаҕалыы да барбатаҕа: хайдах быыһаабат
буолуоҥуй? Оттон мин Миитэрэйтэн саа былдьаабыппын истэн баран,
Ленька кыыла турбутуон! Хараҕа уоттаммытыан! “Хайдах өттүктээтиҥ ээ?
Көрдөр эрэ!” Улахан Света: “Тыый, тугун сүрэй!” — хайдах дьон оннук
кэмэлдьилэнэллэриттэн бэркиһээбитиэн!
Оттон Лана? Мин кини директордыын кэпсэтиитин өйбөр бу баар
курдук оҥорон көрөбүн:
Директор: Кылаас комсомолецтарын мунньаҕар Попов быһыытын
дьүүллээҥ!
Лана (быһаччы): Суох, дьүүллээбэппит.
Директор (соһуйар): Тоҕо?
Л а н а: Кеша сөпкө быыһаабыт.
Директор: Сыыспытын-сыыспатаҕын эн билэҕин дуу, биһиги билэбит
дуу?
(Лана саҥарбат.)
Директор: Тоҕо саҥарбаккын?
Лана: Тугу саҥарыахпыный? Оҕолор син биир дьүүллүөхтэрэ суоҕа.
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Директор: Оттон эн комсорг буолбаккын дуо? Этиигин сатаан
ылыннарбаккын дуо?
Л а н а: Мин эмиэ кинилэр курдук саныыбын.
Айта кэлэн барбыта санаабын олус көтөхпүтэ. Дьиҥэр аҕыйах тыл
этиллибитэ ээ... Айта барыма диир, кини илиитин сылааһа билиҥҥэ дылы
биллэр. Барымыахха, итинник быһаарыыны ылынан, мин хайдах эрэ
ыарахан сүгэһэри санныбыттан түһэриммиттии чэпчээбитим. Арааһа,
дууһам түгэҕэр төрүт барыахпын баҕарбат эбиппин.
Баһыыба, кэлэ сылдьыбыккар, мин күндү киһим, Айта, Айталина.
19
Киэһэ ийэм кэлэн миигин дьиэтигэр илпитэ. Эбэм, күтүөт, эдьиий —
бары “барарыҥ сөп” диэн дьүүл таһаарбыттара.
Дьиэбэр солбуйааччы Максим Егорович кэлэн аҕабыныын кус-булт
туһунан кэпсэтэ олороллоро. Мин туспунан биир да тыл этиллибэтэҕэ. Туох
да буолбатаҕын курдук. Ийэм аһата сатаабыта. Балтым хоһуттан
быгыалыыра, мин диэки сотору-сотору уоран көрөрө, көрдөхпүнэ
көрбөтөх буолара. Аҕам тугу да саҥарбатаҕа, биирдэ да кынчарыйбатаҕа.
Солбуйааччы тугу эмэ эппитэ дуу, бэйэтэ кыыһыран уурайбыта дуу?
Сарсыныгар бары сарсыардалартан барыларыттан мин атын
чувстволаах уһуктубутум. Бэйэм дьиэбэр, бэйэм ороммор. Хайдах эрэ
уһуннуук-уһуннук уонна ыарахыын- ыараханнык ыалдьан баран
үтүөрбүккэ майгылыырым. Ыһыктыбыт ыарыы кэриэтэ ыарахан барыта
кэнники хаалбыта: айдаан, суут, кыыһырсыы. Төбөм дьэҥкэ, суобаһым
ыраас этэ.
Ааспыт айдаан туһунан ийэбин-аҕабын кытта кэпсэтии суох. Хайа да
өттүгэр ыарыылаах быһыылааҕа.
Саҥата суох, холкутук тэринэн, мин оскуолабар барбытым. Оҕолор
туох да буолбатаҕын курдук көрсүбүттэрэ, учууталлар эмиэ. Хайалара да
тугу да ыйыппатахтара. Эгэ, бэйэм кэпсиэм дуо? Айта миигин сарсыарда
көрсөөт, үөрбүттүү мичилийбитэ, санаабар, кыбыстарга дылы гыммыта.
Уһун переменаҕа Саша булбут ахтыытын көрдөрбүтэ. Биһиги
сэкириэти кэпсэтэр сирбитигэр — оскуола кэннигэр — олорон аахпыппыт.
Ахтыыны Айта ийэтиттэн Мария Михайловнаттан ылбыт эбит. Мария
Михайловна урут сэрии саҕана Ленинградка үөрэнэ сылдьыбыт. Блокада
эрэйин барытын билбит. Арай 1943 сыллаахха эрэ “Олох суолунан”
эвакуацияламмыт уонна дойдутугар кэлбит. Кинини театральнай
институкка сэрии иннинэ Дьорҕоотоп ыыппыт: оскуола кэнниттэн
кулууптаныахпыт, онно кэлэн үлэлээр диэн. Кэнники Мария Михайловна
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театрга төннүбэтэх. Билигин кулуупка драмкуруһуогу салайар буолан
баран үлэттэн ордон тугу да көрдөрбөттөр.
—
Мария Михайловна сэбэрэтэ хайдах эрэ атын ээ, — диир Саша.
—
Хайдах?
—
Артистка буолан саҥата, туттара-хаптара хайдах эрэ атын. Эдэригэр
кыраһыабай эбитэ буолуо.
—
Буолуо.
—
Айта кинини баппыт, — диир Саша, мин диэки дьээбэлээхтик көрөр.
— Эмиэ артистка буолуо ээ.
—
Буолуо, — диибин мин тымныытык.
Саша мин оонньоһор санаам суоҕун тута сэрэйэр, тохтуур.
—
Бу киэһэ Михаил Сергеевичкэ барыах. Матырыйаал сөп буолла.
—
Барыах.
Саша биһикки киэһэ Михаил Сергеевичкэ барбыппыт.
Михаил Сергеевич оскуолаттан чугас оскуола уопсайыгар Федора
Алексеевналаахха дьукаах олорор, харчынан кыттыһан бииргэ аһыыр.
Биһиги тиийэрбитигэр Михайловтар саҥа аһаан бүтэн, төрдүскэ үөрэнэр
сүр дуоспуруннаахтык толлойбут кыысчаан остуолун хомуйа сылдьара.
Улахан оҕолор кыраларыгар найылааннар, быһыыта, бара- кэлэ охсон
хаалбыттар. Эмиэ биһи курдук. Хостон Федора Алексеевна саҥата иһиллэр.
Биһиги Михаил Сергеевич хоһун тоҥсуйабыт. Михаил Сергеевич хоһо
кыракый уонна ичигэс этэ. Хаһаайын аһаан бүтэн маайканан эрэ оронугар
сытан почтальон сибилигин аҕай аҕалбыт хаһыатын көрөр. Биһиги
киирбиппитигэр хаһыатын киэр ууран, ыараханнык түөһүллэн турда,
оронугар олордо. Сыттаҕына соччо биллибэт иһэ олорбутугар ыстаанын
билэтин таһынан халыйан түстэ. Тугун суонай?
—
Оҕолоор, туохха кэллигит?
Биһиги сорукпутун этэбит уонна хомуйбут матырыйаалбытын
биэрэбит. Михаил Сергеевич ачыкытын ылан кэтэн, дириҥник тыынатыына, остуолугар олорон, өр баҕайы биһиги кумааҕыларбытын
көрүтэлээтэ.
Кыра эрдэххэ учууталлар дьиэлэригэр сылдьыллыбат этэ. Улаханнык
толлорбут. Хайдах эрэ буолла, бука, көннөрү дьон киэннэриттэн атын
буолуо ээ дии саныырбыт. Михаил Сергеевич хоһугар икки өттүнэн
туумбалаах улахан остуол уонна тимир кырабаат баар. Остуолга
кинигэлэр, тэтэрээттэр чөмөхтөрө. Холостуой киһи хобдох олоҕо. Михаил
Сергеевич тоҕо кэргэннэммэтэ эбитэй?
Көрөн бүттэ.
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—
Ээ бэйэ эрэ, — тугу эрэ өйдүү сатыырдыы кини тохтуу түстэ, — били
тугу эрэ суруйаргытын бобор туһунан кэпсэтии баара ээ. Ол дуо?
—
Ээх, ол.
—
Ону эһиги истибэтэххит дии, — Михаил Сергеевич биһигини көрөр.
— Өһөс дьон эбиккит, ылсыбыккытын тиһэҕэр тириэрдэр.
Михаил Сергеевич тылларыгар хайҕааһын дуу, элэхтээһин дуу
баарын билбэтэхпит.
—
Чэ, ол туох буолуой? — диир кини. — Эһиги бүтэрбиккит буолбат
дуо? Этэргэ дылы, кыайбыттары сууттаабаттар.
—
Биһиги бүтэрдэхпитинэ, выпускной биэчэргэ оскуолаҕа бэлэхтээри
гынабыт, — диир Саша.
—
Өссө ити баар! — Михаил Сергеевич соһуйар. — Оскуолаҕа бэлэх!
Хор, бу дьиҥнээх бэлэх! Бэйэ эрэ, бу суруйаргытыгар ким эһиэхэ
көмөлөһөр?
—
Ким да көмөлөспөт, бэйэбит, — диибин мин. — Саша
редакциялыыр, Айта суруйар, оттон биһиги матырыйаал хомуйабыт.
Саша миигин салгыыр:
—
Аны тугу гынарбытын, хайдах суруйарбытын сүбэлэтэ кэллибит.
—
Сөп, сөп, — Михаил Сергеевич ыраас тэтэрээт лииһин уонна уруучука
ылла. — Суруйуута судургу. Кылаабынайа матырыйаалгыт этэ, ол сөп
буолбут. Аны бу маннык тус-туһунан хронологическай периодтарга араартааҥ
уонна
хомуйбут
ахтыыларгыт
быһыытынан
суруйуҥ.
Политссыльнайдаргытын бастатыҥ. Кэнники сыллары мин Дмитрий
Дмитриевичтэн матырыйаалын ылан суруйан биэриэм. Суруйан
бүтэрдэххитинэ эмиэ миэхэ кэлэн көрдөрөөрүҥ. Сөп дуо?
Михаил Сергеевич суруйбут лииһин Сашаҕа уунна. Кэпсэтии бүппүтэ
да, биһиги тахсыбакка тэпсэҥнэһэбит.
—
Дьэ итинник, — диир Михаил Сергеевич онтон, тугу эрэ этээри гынагына туттунарбытын сэрэйэ охсон, сымнаҕастык ыйытар: — уонна
туохтааххытый?
Саша били биһиги ампаар көтүрэ сылдьан булбут кумааҕыбытын,
хаһыаппыт ыстатыйатын Михаил Сергеевич иннигэр остуолга уурар.
Михаил Сергеевич эмиэ ачыкытын кэттэ, тэтэрээти көрөөт, көхсүн этиттэ.
Бэркэ сэрэнэн арыйталаата, хат-хат сыныйан аахта.
—
Даа! — диэтэ кини. — Маны эһиги хантан буллугут?
Биһиги кэпсээн биэрэбит.
—
Олус наадалаах докумуоннары булбуккут. Өссө туох да хаалбата
дуо? Үчүгэйдик көрдүгүт дуо?
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—
Көрөн, — диибит уонна Байбаастаах массыына анныгар укпуттарын
эмиэ ахтабыт.
—
О, сордоох дьон эбит! — Михаил Сергеевич кэлэйэр.
—
Хаарыан докумуоннары суох гыннахтарын көр эрэ.
Михаил Сергеевич балачча саҥата суох олордо. Онтон туран тоҕо эрэ
радиотын ыытан кэбистэ.
—
Олоруҥ, тоҕо турдугут? Эһиги Дьорҕоотоп туһунан билиэххитин
баҕараргытын истибитим өр буолла, — диэтэ кини уонна оннук улааттыгыт
дуо диэххэ айылаах биһигини чинчийэрдии көрүтэлээтэ. Били
элэктэһэрдии күлэ олорбутуттан туох да хаалбата, боччумурда. “Кимтэн
иһиттэҕэй? Директортан эбитэ дуу?” дии саныыбын.
—
Дьорҕоотоп хайдах өлбүтүн билэҕит дуо?
—
Суох.
—
Бу мунньах кэнниттэн, — Михаил Сергеевич биһиги аҕалбыт
Пушкиннаах тэтэрээппитин улахан ытыһынан сэрэммиттии имэрийдэ, —
Дьорҕоотоп өрүттүбэтэҕэ, санаата түспүтэ. Мантан сылтаан ыалдьыбыта.
Сааһырбыт киһи атаҕастаннаҕына, улахан психологическай охсууну ылар,
санааргыыр, ыалдьар. Ону эһиги билбэккит, өйдүөх- хүтүгэр өссө эдэргит.
Оннук охсууну медицинаҕа эмоциональнай стресс диэн ааттыыллар.
Санаарҕааһын, улаханнык санааҕа ылларыы, ньиэрбинэйдээһин киһи
организматын, психикатын муҥутуур күүрдүүгэ тириэрдэр уонна устунан
киһи ыалдьан барар.
Михаил Сергеевич графинтан ыстакааҥҥа уу кутан иһэн
кыллырҕатта.
—
Онтон сотору партийнай мунньах буолар, онно Дьорҕоотобу
партияттан таһаарбыттар уонна дьыалатын суукка биэрбиттэр. Дьорҕоотоп
сүрэҕинэн эмискэ ыалдьан ол мунньахтан быһа балыыһаҕа киирэр.
Билиҥнинэн инфаркт буолбут. Инфаркт диэн психологическай охсуу
түмүгэр киһи ньиэрбэтэ вена артериятын тымырын бобор, кыаратар, онно
бүөлэнии үөскүүр, тромбоз. Сүрэх быччыҥар хаан киирбэккэ ыалдьар,
өлөр. Ол буолар инфаркт миокарда диэн алдьархайдаах кутталлаах
ыарыы.
Михаил Сергеевич нэһиилэ төҥкөйөн, аҕылыы-аҕылыы, туумбатын
түгэҕиттэн хасыһан паапка ылла. “Учууталбыт сүрэҕинэн мөлтөҕө дуу?”
диэн миэхэ таайыы элэс гынар, бэркэ сүрэх ыарыытынан сэргэҕэлиир эбит.
Өссө суона.
—
Онтон тиһэх охсуу — бу хаһыат ыстатыйата. Дьорҕоотоп кыргыһыы
толоонугар охтубатах, кыараҕас хоско мунньахтан өлбүт. Буулдьаттан
буолбатах, киһи тылыттан. Олоҕун эрчимнээхтик саҕалаабытын курдук
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эмискэ мэлис гыммыт. Олоххо оннук дьон бааллар: чуор кураанах мастыы
кылгастык күлүбүрүү умайан тулаларын сырдатан ааһар дьон, тугу да
сырдаппакка, сытыган мастыы сыыгыныы уһуннук буолбакка.
Михаил Сергеевич паапка иһиттэн муннуктара элэйбит хара
килэйээҥки тастаах кыракый сурунар киниискэ, хаартыска таһаарбыта.
Кини биһиэхэ көрдөрбүт суруга кылгас уонна чуолкай этэ: “Мин сордоох
дьылҕабар буруйдаах Попов Роман Романович. Кини, биристээтэл буолуон
баҕаран, миигин бу айылаах тэптэ. Буруйа суох буолан баран, өстөөх дьон
киксиитигэр түбэһии кыһыылаах. Ону дакаастыыр кыах суох. Абакката ол
баар. Дьэ, ол эрээри, сааһым тухары дьон туһа диэн халбаҥнаабат
коммунистыы санаабын ыһыктыам суоҕа. Бар дьонум, дьоллоох буолуҥ.
Дьорҕоотоп”.
—
Бу тиһэх суруга, быһата — кэриэһэ. Кини тоҕо хаһыат ыстатыйатын
тулуйбакка өлбүтэ толору өйдөнөр: кини саамай күндүттэн күндүтүн —
олоҕун сыалын, туох иһин сааһын тухары охсуспутун балыттарбыт. Ол дьон
туһа, дьону өрүһүйүү, дьоллоох оҥоруу диэн үлэлээбитин. Өссө төттөрү
эргитэн таһаарбыттар. Ити саамай ыар балыйыы. Бу эһиги булбут
докумуоҥҥут ону чуолкайдаан биэрэр.
Михаил Сергеевич икки илиитигэр эр-биир хаһыат ыстатыйатын
уонна биһиги тэтэрээппитин ылар.
—
Ыстатыйаҕа колхоз үбүн-аһын ыскайдаан, ол иһин колхоз дьадайан
дьон аччыктаабыттара диэн, дьоҥҥо оннук итэҕэтэ сатаан суруллубут.
Быһата, Дьорҕоотоп уһуллубутун да иһин буруйдаах буолар гына. Ол гынан
баран, олохтоохтор оччотооҕуттан даҕаны Дьорҕоотоп буруйдаах диэн
итэҕэйбэттэр этэ. Дьиҥэр, колхоз үбүн- аһын председатель Поповтаах
бэйэлэрэ билэллэринэн туттаннар, дьону аччыктаппыттар дииллэрэ.
Ыстатыйа — сирэйи саптыныы. Оройуон хаһыатын, биллэн турар, аҥардас
биир эрэ колхоз аахпат, онно суоттаммыт буолуохтаах ыстатыйаны
суруйбут киһи.
Учууталым оруобуна мин таайбытым курдук этэн таһаарда. Мин
санаабыппыттан арай быдан дириҥник. Ол да буоллар мин Дьорҕоотобу
тилиннэрэр докумуону булбуппуттан буолбакка, мин бэйэм төбөбүнэн
оҥорбут таайыым табыллан, ханнык да ахсааны таһаарбыппынааҕар олус
үөрдүм, ол эрээри ону таспар таһаарбатым.
—
Оттон ыстатыйаны ким суруйбута буолуой? — Саша ыйытар. Кини ол
суруйбут дьиккэри көрдөр кырата кырбыах быһыылаах, сирэйэ-хараҕа
уоттаммыта сүрдээх.
—
Ким билигин ону билиэй? Сэрэйиэххэ эрэ сөп.
—
Сэрэйдэххэ ким эбитий? — диибин мин.
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—
Сэрэйии дакаастабыл буолбатах, — Михаил Сергеевич утары
эппиэттэн тардынар. — Дьорҕоотоп хаартыскатын эһиги көрбүккүт дуо? Бу
баар.
—
Хайа, бу эн биһиэхэ кэпсээбит Попов Гошаҥ буолбат дуо? — диэбитэ
Саша хаартысканы ылан, кэннигэр туох эмэ баара буолаарай диэбиттии,
эргим-ургум тута-тута. — Чахчы кини. Арай манна байыаннай таҥастаах,
бэстилиэттээх.
—
Кини. Соһуйдугут дуу?
—
Оттон Дьорҕоотоп?
—
Оттон Попов Гошаны өлбүтэ диэбитиҥ буолбат дуо? — Саша
балыйсар.
—
Өлбүтэ диэбэтэҕим, — Михаил Сергеевич күлэр. — Тоҕо инньэ
диэхпиний?
—
Оттон били хоту бандьыыттар тоһуурдарыгар түбэһэн...
—
Суох, доҕоттоор, өлбөтөҕө. Мин эһиэхэ инньэ диэбэтэҕим, боруоста
звонок буолан, ситэ кэпсээбэккэ эрэ хаалбытым. Дьоно суох куоппут
табалары көрөн, бөһүөлэк комсомолецтара кэлэн өрүһүйбүттэрэ.
Бандьыыттар ытыалаһа да барбакка куоппуттар. Попов нэһиилэ үтүөрэн
баран дойдутугар кэлбитэ, баайдарга өссө кырыктаах уотунан умайбыта.
Ол иһин баайдар кинини Дьорҕоотоп диэн хос ааттаабыттар, онтуката
кэнникинэн араспаанньа буолан хаалбыт.
Мин Аргы итэҕэйбэтэҕин өйдүүбүн: “Ону барытын хантан, ким
истибит”. Билигин ол өйдөнөр. Мин Дьорҕоотобу дьон кэпсээниттэн
санаабар бухатыыр гына оҥорон көрөр этим. Онтукам баара... көннөрү
киһи эбит. Ханнык да бухатыыр буолбатах.
—
Дьорҕоотоп биһиги Ленабытыгар майгынныыр дии, — Саша эмискэ
саҥа аллайда. — Хараҕа, мунна, уоһа.
—
Майгылыа суоҕа дуо, Попова Лена абаҕата ээ.
—
Ол иһин даа. Миэхэ хаартыската аан бастааҥҥыттан кими эрэ
санатара ээ. Чахчы билэр киһибин, ону субу өйдүөх буола-буола, кыайан
өйдөөбөтөҕүм дии.
—
Маҥнайгы комсомолецтар, бу былаас иһин охсуспут дьоннор, баар
буоланнар, эһиги маннык үтүө олоххо олороҕут. Кинилэр ааттара
умнуллара сатаммат. Ничто не забыто, никто не забыт. Оскуоланы аспыт
киһи эһиги суруйар оскуолаҕыт историятыгар сөптөөх миэстэни ылыахтаах.
—
Дьорҕоотобу киллэрдэхпитинэ сөбүлүөхтэрэ дуо? — Саша ыйытар.
—
Кимнээх?
—
Директор, председатель Попов.
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—
Туох буолуой, киллэриҥ. Ол дьыала быһаарыллара бу кэлэн турар.
Бэйэҕит да киллэриэххитин саныыгыт буолбат дуо?
—
Ээх, саныыбыт, — дэһэбит биһиги уонна тахсаары туран Саша
көрдөһөр:
—
Михаил Сергеевич, биһиэхэ бу хаартысканы уларыс эрэ. Тоҕо?
—
Хаттаан устаммыт “историябытыгар” киллэриэхпит этэ.
—
Чэ, чэ ылыҥ, только марайдаамаҥ.
Учууталбытыттан тахсан баран иһэн Саша омуннурар.
—
Хайа, доҕор, Попов уонна Дьорҕоотоп биирдэр эбит дии.
—
Оннук эбит. Михаил Сергеевич тоҕо урут инньэ диэбэтэҕэй?
—
Ким билэр, арааһа, туохтан эрэ тардыннаҕа. Бэрт сэрэх киһи диир
мин аҕам.
—
Оччоҕо билигин?
—
Билигин Дьорҕоотоп тиллээри гыннаҕа.
—
Попов председателин тухары тиллибэт ини, — мин эбэм, ийэм
кэпсэтиилэрин өйдөөн ылабын.
—
Мин аҕам этэринэн, билигин сири түгэҕинэн, бэрэбиэркэ бара турар
үһү. Дым-Дым уонна председатель үҥсүүлэрин бэрэбиэркэлииллэр үһү. Ол
түмүгэр улахан мунньах буолаары турар үһү.
Саша миигиннээҕэр быдан үксү билэрэ, Афанасий Лукич этэринии,
информацията киэҥ. Аҕатыттан үксү истэр.
—
Дьорҕоотоп күөрэйдин, кырдьык хаһан эмэ кыайыахтаах буоллаҕа
дии.
—
Председатель Попов Дьорҕоотобу хайдах кыайбыт бэйэтэй? —
диибин мин.
—
Кини киитэрэй эбит, оттон биирдэстэрэ көнө, — Саша судургутук
быһаарар.
Мин эбэм аахтан дьиэбэр кэлэн баран нэдиэлэ устата наар оскуола
историятынан дьарыктаммытым. Тракторист Миитэрэй айдааныттан
аралдьыйаары. Дьоммун кытта кэпсэтиэхпин баҕарбат этим. Уопсайынан,
кими да кытта кэпсэтиэх санаа кэлбэт этэ. Кэнники күннэрдээҕи күүрүүм
намырыйан, бэрээдэктэниэн наада быһыылааҕа. Кэнники күннэргэ олус
үгүс айдаан эмискэ мин төбөбөр кутуллубута.
Аҕам саҥата суох ыыстыйан сылдьара. Ийэм эрэйдээх кэлбиппэр
олус үөрбүтэ уонна билигин миэхэ мэһэйдээмээри атаҕын төбөтүнэн
хаамара.
Михаил Сергеевич эппитин курдук, суруйар судургу буолбатах этэ.
Маҥнайгы үс хонукка мин суруйа-суруйа, сотон тахсыбытым. Кэнники
улам үөрэнэн, бытааннык да буоллар, син инним диэки сыҕарыйан
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испитим. Кэнникинэн син түргэтээбитим. Сотору-сотору Мандаарап кэлэн
сүбэлиирэ, көннөттөрөрө. Бүтэрбиппитин Айтаҕа биэрэн үрүҥэр
таһааттарарбыт. Саша таһын оҥороро, хаартыска хомуйара, бэчээттиирэ.
Оскуола историятын суруйарым былаһын тухары мин өйбүттэн
председатель Попов икки Дьорҕоотоп икки тахсан биэрбэтэхтэрэ. Онуоха
эбии мин бэйэм кимтэн да көмөтө суох төбөбөр оҥостуммут түмүктэрим
сөп түбэһэннэр, санаам күүһүрбүтэ. Эмиэ өйбүн үлэлэтэр санааламмытым.
Мандаарап аҕалбыт ыстатыйатын иккистээн көрөбүн. Сүрдээх ыстатыйа
эбит. Киһи тыыныгар турбут. Ол иһин ким да суоҕар болҕомтолоохтук
сонурҕаан ааҕабын. “Колхоз үбүн-аһын ыскайдаан өстөөххө көмө”,
“Колхознай тутулу кэрбээһин”, “Саһан сылдьар өстөөх сыдьааннарын
ылгыахха”. Кытаанах, билигин туттуллубат тыллар. Ыстатыйаттан
логическай түмүк тахсар: Дьорҕоотоп наар колхоһу сатарытыынан
дьарыктаммыт, өстөөххө көмөлөһөн.
Бэйи эрэ, бэйэ... Өйбөр туох эрэ киириэхчэ киирбэт. Тугунан эрэ
маныаха майгылыыры мин ханна эрэ истэн турабын. Өссө, өссө. Суох,
өйүм аккаастыыр. Дьэ кыһыы!
Дьиэҕэ уу-чуумпу. Дьонум үлэлэригэр. Куукунаҕа балтым муоста
сууйар, балтыһаҕын тыаһа талыргыыр. Сотору бэйэтин хоһугар, мин үлэлии
олорор хоспор кэллэ. Мин мэһэйдээмээри туран таһырдьа тахсабын.
Гантелынан сапсынабын, атахпар олорбохтуубун. Өрүтэ ойобун,
ыстаҥалыыбын. Балачча мөхсөөт, төбөбөр уу куттабын уонна дьиэҕэ
киирэн эмиэ олорунабын. Төбөм дьэҥкэрэ түһэр.
Урут Дьорҕоотоп уонна Попов, билигин Дым-Дым уонна Попов...
Мөккүөрдэрэ тугунан бүтүөй? Били нэһилиэк мунньаҕар улаханнык да
киирсибиттэрэ. Онно Попов Дым-Дымы туох диэтэ этэй? Дьэ, дьэ, өйбөр
туох эрэ таба туттарбаты дьэ харбыахча буолабын.
Дым-Дымы мунньахха Попов “партия уонна правительство
уураахтарын өйдөөбөт”, өссө “утарсар”, “эт-үүт үксээһинин хадьардыыр”
диэн буруйдаабыта. Биһиги завучпут Дым-Дым хайдах эрэ дьонтон
туораан, норуоту, партияны утары баран, соруйан мэһэйдэһэ сатыыр
курдук тахсыбыта.
Дьорҕоотобу ыстатыйа буруйдааһына уонна Попов Дым- Дымы
кириитикэлээһинэ хайдах эрэ биирдэр. Тыллара атыттарын иһин уопсай
түмүктэрэ үүт-үкчүлэрэ.
Дьорҕоотоп колхоһу быһаччы куорҕаллаабыт.
Дым-Дым партия уонна правительство политикатын өйдөөбөт
(соруйан?), онон колхозка мэһэй эрэ буолар.
Түмүгэ — бу дьону туоратыахха. Сүрдээх түмүк! 1943 сыллааҕы,
Дьорҕоотобу самнарбыт ыстатыйаны Попов суруйбутугар миэхэ ханнык да
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саарбахтааһын хаалбатаҕа. Мин бэйэм арыйыыбын бэйэм бэркиһиибин.
Уорбалааһыным табыллан мин күннүүбүн. Арааһа, мин уголовнай розыска
үлэлиэхпин сөп эбит. Баҕар, онно талааннаах буолаайыкпыный?
Биһиги бэйэбит үлэлээн, сороҕор атын оҕолору көмөлөһүннэрэн,
оскуолабыт историятын нэдиэлэнэн син бүтэрбиппит. Билигин быйылгы
сааскы үлэбит түмүгүн көрдөхпүтүнэ, бэйэбит санаабытыгар, үчүгэйгэ
дылыта: халыҥ кытаанах тастаах (Саша аҕатыгар пенсияҕа тахсарыгар
кэлбит эҕэрдэ аадырыһыттан биири ылан тастаабыт), ыраас чуолкай
буочарынан суруллубут, лиистэригэр сөп буола-буола хаартыскалар
сыһыарыллыбыт халыҥ альбом буолбута. Михаил Сергеевич барыта сөп
диэбитин кэннэ, биллэн турар, бастатан Ланаҕа илдьэн көрдөрбүппүт.
Лана арыый буолан эрэрэ. Олорон эрэн бэркэ болҕойон көрбүтэ. Кылаас
оҕолоругар көрдөрбүппүтүн үөрэн өрө эккирэспиттэрэ.
—
Радиола атыылаһар наадата суох!
—
Мантан ордук бэлэх диэн!
—
Сашаны, Айтаны, Гассаны хачайдыаҕыҥ!
Оннооҕор Толя үөрбүтэ. Били Лананы кытта мөккүспүтүн умнан,
Айтаны хабан ылан эргитэн кулахачыппыта. Уһугар выпускной биэчэргэ
диэри кимиэхэ да көрдөрбөккө кистээн кэбиһэргэ быһаарбыппыт.
Оскуола историята биһиэхэ үгүһү биллэрбитэ.
Колхоз олоҕо, биһиги олохпут, таһыттан эрэ көрдөххө, судургу,
чуҥкук, оттон билэн-көрөн истэххэ, иһигэр киирдэххэ, араас киирсии,
охсуһуу үгүс эбит. “Эргэ уонна саҥа охсуһуута — диалектика сокуона”, —
диэбитэ общество уруогар Михаил Сергеевич.
Интэриэһинэй, барытыгар кыттан иһиэҕи, сороҕун бэйэҥ билэргинэн
көннөрөн, уларытан иһиэххин баҕараҕын.
20
Атын дойду сааһын мин көрбөтөҕүм, хайдаҕын билбэппин. Оттон
биһиги сааспыт дьикти үчүгэй. Кэтэһиннэриилээх, баҕар, ол иһин буолуо.
Эбэм этэринэн, кыһын уонна сайын быыһа сааскы Ньукуолун.
Билигин ким да таҥараны итэҕэйбэт. Аҕа дойду сэриитин араас эриирэмускуура абааһы-таҥара итэҕэлин букатын да умуннарбыта. Бэл, мин аҕам
“сымыйаччы киһи көрбүөччү буолааччы” диир. Ол аата, абааһыны көрдүм
диир киһи сымыйаччы. Сааскы Ньукуолун дьон өйүгэр таҥара күнэ
буолбакка, көннөрү кыһын-сайын ыпсыытын өйдөбүлүн быһыытынан
хаалбыт. Кырдьык даҕаны, болдьохтоох курдук ити күн маҥнайгы ардах
ибиирэр, мутукча тута көҕөрө түһэр, кэҕэ этэр. Дьиктитэ баар, сыл аайы
оннук. Эмиэ ити кэмҥэ үөһэттэн үрэх уута киирэр. Икки сыллааҕыта
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Бүөккэлээх тракторынан астарбыт быһыттарыгар иҥнэн күөлбүт соҕотохто
биир киэһэ уунан билгэс гынар. Быһыты таһымнаары гыннаҕына аһан,
ыыта түһэн биэрэллэр. Сааскы сүүрүк тыаһа, ууну батыһан кэлбит араас
көтөрдөр: кустар- хаастар, тыыраахылар, хоптолор саҥалара киһи уутун
уйгуурдаллар. Күөлгэ тыылаах балыксыттар, күөл хас тоҕойдоругар,
тумулларыгар дугда оҥостооччулар, кусчуттар уоттарын буруота, ынах
маҥырыыра, ыт үрүүтэ, оҕо айдаана саҥа көс кэлбитинии, — дойду биир
киэһэ тиллэ түһэр.
Уһун кыһыҥҥа хаайтарбыт дэриэбинэ барыта киирэн быһыты көрөр,
күөл үрдүнэн кырдал устунан төттөрү- таары хаамар. Бары үөрбүт-көппүт
сирэйдээхтэр. Хайдах эрэ бырааһынньыктыы быһыы-майгы. Оҕонньоттор,
халдьаайы сирэйигэр боччумуран боччоһон олороннор, табахтыытабахтыы, былыргы баай батталын, былыргы күөл хайдаҕын, төһө балыгы,
булду сиэтэрин; улахан дьон быйыл төһө өҥ үүнүүлээх дьыл буоларын,
ыһыы хаамыытын эҥин туһунан кэпсэтэллэр. Оттон оҕо-дьахтар төттөрүтаары хаамса сылдьан күлсэллэр, үөрэллэр, мэниктииллэр.
Бэҕэһээ ардах түспүтэ. Ньукуолун ардаҕа. Бүгүн уу кэллэ. Биһиги
кылаас бука бары киэһэ күөлгэ киирэбит. Кыргыттар саҥа былааччыйа
кэппиттэр. Онтон улааппыкка дылы буолбуттар. Уопсайынан да кыргыттар
муода дьон, сороҕор көрдөххүнэ, күн аайы охсуһар-этиһэр, бииргэ үөрэнэр
кыыһын, сороҕор эн билбэт, кыбыстар эдэр дьахтарыҥ. Инга, Люся сырдык
үүт-үкчү биир былааччыйаны кэппиттэрэ, кэннилэриттэн кинилэри кыайан
араарбаккын.
—
Үҥкүүлүөҕүҥ! — дэһэллэр кинилэр уонна куустуһан баран
кулахачыһаллар:
Ла... ла... ла... ла... ла...
—
Музыкабыт суох дии! Спидола аҕалбаккабыт!
—
Тугун спидолатай? Оля баар дии!
—
Оля, ыллаа, биһиги үҥкүүлүөхпүт!
Оля этиттэрэ да барбат:
Үрүмэччи үөрүн курдук,
Арыы дьэҥкир халлаан курдук,
Көөнньөрүүлээх кымыс курдук,
Көҥүл санаа кыымын курдук,
Дьоллоох саха кыргыттара
Чороон тутан таҕыстылар,
Ойуу-дьарҕаа тирэҥсэлэр
Оһуор үктээн киирдилэр.
Толя Айтаны хабан ылар, Аргылов — Верканы.
Чуумпу Лена долгунунуу,
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Туундара үрүҥ кубатыныы,
Алаас хотун хатыныныы,
Атан эрэр ньургуһуннуу
Намыыннарын-наскылларын,
Нарыннарын баҕастарын...
Табыллыбыт мелодия! Тылыгар олус да сөп түбэһэр. Музыка тыла
дуу? Тыл музыката дуу? Манна киһини абылыыра аҥардас мелодията эрэ
буолбатах. Саамай төрдө хоһоон тылын дорҕоотторугар, тылын
иһиллиитигэр, тылыгар. Сир симэҕин курдук сиэдэрэй төрөөбүт тыл
барахсаҥҥа, кини дьикти кэрэ дорҕоотторугар!
Намыыннарын-наскылларын...
Долгулдьуйар уһун солко таҥастаах, бытаан нарын хамсаныылаах
эдэр имигэс кыргыттар дьүөрэлии үктээн үҥкүүлээн унаарытан иһэллэрэ бу
баарга дылы! Төрөөбүт тыл барахсан ол умсулҕаннаах көстүүнү биэрдэҕэ
кэбэҕэһин, чэпчэкитин, судургутун, толорутун!
Намыыннарын-наскылларын...
Нарыннарын баҕастарын...
Бу табыллыбыт мелодия хоһоон тылларын араастаан дэгэттиир,
киэргэтэр, тыллар оҥоһуллубут алмаас таастыы уон араас өҥүнэн
оонньууллар! Үҥкүүлүү сылдьар Айтаны Толяттан Саша былдьаан, сиэтэн
дьөгдьөрүтэн аҕалар, мин аттыбар туруорар. Санныттан “Любителин”
устар.
—
Маҥнай хаартыскаҕа устабын.
—
Уой, дабаай! — кыргыттар хаһыытаһа түһэллэр.
—
Бары туһүөҕүҥ!
—
Бэйэ, мэһэйдээмэҥ!
—
Тоҕо миигин? — Айта бырачыастаспыта буолар.
—
Наада, — диир Саша күлбэккэ боччумнаахтык. — Бэйэ,
мэһэйдээмэҥ! Оскуола историятыгар наада. Гассан, эн манна тур!
Айта биһикки тэйиччи да буоллар, кэккэлэһэ турабыт. Мин
дьулайбыттыы Айта муус маҥан саҕатын көрөбүн. Айта таҥаһа барыта
сабыс-саҥа, ып-ыраас, бэйэтэ эмиэ. Маннык ырааһы, саҥаны киртитэн
кэбиһиэм диэх курдук чугас, ыкса туруохпун толлобун.
—
Суох, чугаһааҥ. Кыыһырсыбыт курдук турумаҥ. Хаартыска биир
композициялаах буолуохтаах. Оннук буолбат дуо, Люся?
—
Оннук, оннук, — Люся Айта төбөтүн мин диэки чугаһатар. —
Чугаһааҥ.
Айта мичээрдиир, кытарар. Кыбыһыннаҕына, кыыс ордук кэрэ
буолар эбит дуу? Биһиги түспүппүт кэннэ:
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—
Оҕолоор, уолаттар! Мустун эрэ! — диэн Лана хамаандалыыр. —
Бары түһүөҕүҥ.
—
Ньургуһунна! Ньургуһунна үргээҥ!
Ньургуһун тутан, кыргыттар баттахтарыгар анньынан, биһиги
хортууспутугар кыбытан, хаартыскаҕа түспүппүт. Пленкабыт бүппүтүн эрэ
кэннэ уоскуйан, күөл үрдүгэр быһыт чугаһыгар томторго олорбуппут.
Тулабыт барыта ньургуһун. Сороҕор бөлөх-бөлөх, сороҕор биир кэлимсэ
харах ыларын тухары. Анныбытыгар күөл. Киирэн эрэр күн сулбут күөл
уутуттан тэйэн, күндээрэ чаҕылыйар. Саҥа тыллыбыт мутукча сыта
дыргыйар. Быһыттан күрүлгэн ньиргийэр. Оол, күөл ортотугар тыылаахтар.
Уҥуоргу булчут отуутун буруота. Биһиги дойдубут сааһа маннык кэрэтин
мин урут көрө илигим.
—
Олус да кэрэ! — оргууй аҕай саҥа аллайда Улахан Света, күн уотугар
хараҕа саатан симириктии-симириктии тыылаахтары одуулаһа олорон.
Оттон Саша күөл кэрэ көстүүтүн сөхпүтэ бэйэтиттэн тутулуга суох хоһоон
буолан таҕыста:
Күөлүм уута дьирибиниир
Киирэр күнүм уотуттан.
Көмүс тохтор илибирии
Эрдии кэтит салбаҕыттан.
Саша да Саша! Ол гынан баран ким хоһооной? Бэйэтин хоһооно дуу?
Күөлү көрө олорон хоһуйа оҕуста дуу?
—
Өссө үҥкүүлүөҕүҥ! — Люся өрө тутар.
—
Музыкалаахпыт буоллар!
—
Ла-ла-да... ла... ла.
—
Бэйэ, олорон ону-маны кэпсэтиэҕиҥ, — диир улахан киһилии Лана.
— Үҥкүү да үҥкүү буолан. Мин сылайдым.
—
Аны аҕыйах хонугунан үөрэнэн бүтэбит ээ, — диир Лена уонна Лана
аттыгар сэргэстэһэ олорор. — Оскуолабыт барахсантан арахсабыт.
—
Билигин да быдан, ыйтан ордук баар, — диир Аргы
сүрэҕэлдьээбиттии.
—
Мин оскуолаҕа киирбиппин бу баар курдук өйдүүбүн, — диир
Соломонов. — Ийэм миигин аҕалбыта.
—
Оттон миигин аҕам аҕалбыта, — Саша хабан ылар.
—
Мин аан маҥнай оҕолортон Леньканы өйдөөбүтүм. Арай кылааска
киирбитим оҕо бөҕө. Бары айдаара түстүлэр: “Мордьойго кыайтарар!
Мордьойго кыайтарар!”— диэн. Мордьой диэн ким буоллаҕай диэн
мин эргиччи көрөбүн. Арай биир кып-кыһыл, суп-суон уол лэппиэскэ сиэн
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мотуйа олорор эбит. Толору уобуулаах айаҕынан: “Кыайан, кыайан!” —
диэн бөөҕүнээтэ. Ол Ленька эбит.
—
Киэптээбит дии, — Степа күлэр. — Оччоттон морускуой эбит ээ. Аата
да Мордьой.
—
Оччотооҕуга эн сыыныҥ бэрдэ, — Ленька өһүргэнэр. Тула оҕолор
күлсэллэр.
—
Оо, экзамены быһа түспүт киһи! — Инга Люсяҕа сыста түһэр. — Мин
олус куттанабын, проваллыырым буолуо.
—
Хаһан эрэ экзамен ааһар!
—
Арай ханнык билиэт түбэһэрин билэр буол!
—
Саатар, сочинение тематын диэ.
—
Оннооҕор учуутал да билбэт.
—
Олус долгуйумаҥ, син проваллатыахтара суоҕа, — Аргылов
кыргыттары уоскутар.
—
Оскуоланы бүтэрдэхпитинэ, кылааһынан фермаҕа тахсабыт дуу? —
Ганя Ланаттан ыйытар. — Арай тахсыбатахха? Мин, холобур, тракторга
барыам.
—
Ол ким эйигин тракториһынан ылар? — диир Лена.
—
Трактористыы диэбэтим ээ, тракторга грузчиктыы.
—
Фермаҕа барарга комсомольскай мунньах быһаарбыта, — диир Лана
холкутук.
—
Оччоҕо быйыл биир да киһи үөрэххэ барбат дуу? - Толя ыйытар.
—
Барбат, бары буолла да бары.
—
Кэбис, ким эрэ үөрэниэн наада.
—
Холобур эн?
—
Мин да буолуум, Соломонов, баҕар, эн да буол, — Толя холкутук
быһаарар. — Колхозка үөрэхтээх киһи наада.
—
Кэнники да үөрэниэхтэрэ. Билигин оскуола—производство—үөрэх.
—
Онуоха диэри биһигинньиктэр үөрэхпитин умнан да кэбиһэр инибит,
— Попов Ганя түгэх түһэр.
—
Аахтаххына, өйдүөҥ.
—
Киһи баҕатын бобору мин утарабын, — диир Толя.
—
Коллектив быһаарбыта.
—
Киһи баҕатын коллектив тоҕо күүһүлүөхтээҕий? Биирдии киһи
баҕатыттан коллектив мнениета үөскүөхтээх.
—
Мунньахха бэйэҕит ылыммыккыт дии...
—
Мин ол уураахха уумматаҕым, — диир Ганя.
—
Ол да буоллар, аҕыйах элбэххэ бэриниэхтээх.
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—
Барыта
куолаһынан
буолан.
Кэргэн
ыларбытыгар,
ыал
буоларбытыгар эмиэ куолаһынан быһаарарбыт дуу?—
кыһыйар Ганя.
— Сыыһа уураах.
Ганя тылыттан кыргыттар күлсэллэр, Толя эмиэ күлэр.
—
Ганя, биһиги эйиэхэ мунньаҕынан кэргэн ылан биэриэхпит!
Мин Мандаарап Саша кэннигэр ньургуһун быыһыгар сытабын. Умса
сытан ньургуһун иһигэр хаамар кыра үөнү одуулаһабын. Кини тугу эрэ
көрдүүр, букунаһар. Бука айаҕын иһин сордонон эрэрэ буолаахтыа.
Ньургуһун төрдүгэр араас үөн-көйүүр барыта тиллибит, эчи үксүлэрин.
Кымырдаҕас тугу эрэ соһуста. Кымырдаҕастар эмиэ коллективынан
олороллор диэн аахпытым.
Коллектив диэн киһиэхэ хайаатар да наада быһыылаах.
Ганя сыыһа кыһыйар. Үгүс куоласка бэринэргэр тиийэҕин,
сөбүлэспэтэҕиҥ да иһин. Эн баҕаҥ сөп түбэспэт да буоллаҕына, син биир
толор. Макар Нагульновтыы. Кини этэр: өскөтүн партия сэриигэ
ыыттаҕына, үөрүүнэн ба- рыам, хортуоска көмүүтүгэр — үөрүөм суоҕа да
барыам, оттон ынах ыата ыыттаҕына — тииспин хабырыныам да син биир
барыам.
“Коллектив диэн биирдиилээн дьоннор механическай суумалара
буолбатах, социальнай организм”, — диэбитэ Михаил Сергеевич общество
уруогар. Оннук буоллаҕына коллективка бас-көс киһилээх буоллахха
сатанар. Холобур, Лана курдук дьоннор. Кинилэр тылларын иһиттэххэ
табыллар.
Толя Лананы кытта боччумнаахтык туттан кэпсэтэр. Лананы кытта
атыннык кэпсэтэрин мин санаам хоппот. Лана колхозка хаалара буолуо,
оттон Толя үөрэххэ барыа. Толя колхозка үөрэхтээхтэр наадалар диир, ол
иһин үөрэ- ниэн баҕарар курдук этэр да, мин итэҕэйбэппин. Үрдүк
үөрэхтэннэҕинэ, манна кэлэрэ саарбах.
Аттыбытынан солбуйааччы Максим Егорович уонна Людмила
Сергеевна кэлэн ааһаллар. Биһиэхэ уол кыыһы, дьахтар эр киһини кытта
хаамсыбыта суох. Сиигэ-одууга барар. Арай солбуйааччылаах эрэ онно
кыһаллыбаттар. Ким да тоҕо эрэ кинилэр тустарынан хоп-сип тарҕаппат.
Буолуохтааҕын курдук саныыллара дуу, хобугунаһааччылар тэҥнэһэн
хоһулуохтарын кыахтара тиийбэтин өйдүүллэрэ дуу. Арай биһиги эмиэ
кинилэр курдук кы- быстыбакка, тардыммакка сылдьарбыт буоллар, ол
киэһэ дэриэбинэ иһэ туолуо этэ.
Актрисалаах быһыкка тохтоотулар. Мантан сытан эрэ чээлэй күөх тыа
күлүгэ түспүт кылбачыгас ыраас уу урсунугар кыһарыйа көрдөххө, маҥан
таҥастаах икки эдэр киһи, кыраһыабай паара турара кэрэтин! Кинилэр туох
туһунан кэпсэтэллэрэ буолуой? Быһыт туһунан? Инники олох туһунан?
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Бука, Максим Егорович эмиэ биһиэхэ кэпсээбитин курдук өрө
көтөҕүллүүлээхтик, итэҕэтиилээхтик быһыт систематын, үрэх үрдүнэн
бачыгыраһыахтаах дэриэбинэлэр тустарынан кэпсээн эрдэҕэ буолуо.
Эмискэ испэр туох эрэ тобуллар, төбөм иһэ ырааһыра түһэр.
Математика контрольнайыгар эмискэ ахсаан суоттааһына бу тахсан
ырылыс гынарыныы. Мин олоро түһэбин. Хайдах баччааҥҥа дылы итини
өйдөөбөккө сылдьыбыппыный? Мин колхозка хаалабын. Уонна Максим
Егорович, Байбаас, ити куорат уолаттара олоххо киллэрээри мөхсө
сылдьар дьыалаларыгар көмөлөспүтүнэн барабын, олоххо киллэрэргэ
охсуһабын. Дьонум олохторо үчүгэй буолалларын иһин охсуһабын.
Кэнники, Байбаас эппитин курдук, үөрэххэ барыам. Үөрэхтээх киһи буолан
кэллэхпинэ... Хайдах уруккуттан итинник быһаарымматахпыный? Көстөн
турар суолу! Сороҕор киһи билэр да тиһэҕэр тиийэ өйдөөбөт идэлээх. Били
“Кинигэ—билии төрдө” диэн библиотека ааныгар ыйанан турар былакааттыы. Бу күһүҥҥүттэн үгүстүк истэр “Оскуола—производство—үөрэх” диэни
дьэ дириҥник эппинэн-хааммынан чуолкайдык өйдөөтүм. Уопсай
знаменательгэ киллэриллибит холобурдуу бары барыта судургутуйа
түспүтэ: мин ханнык үөрэххэ барарым, туох киһи буоларым, дьоммор
хайдах көмөлөһөрүм.
Оскуола историятын суруйуубутугар бастаан мин баҕам коллектив
киэнигэр сөп түбэспэтэҕэ. Оттон колхозка тахсыыга сөп түбэһистэ. Санааҥ
сөп түбэстэ да, туох барыта судургу, чуолкай, үчүгэй буолар эбит. Санааҥ
табыллар. Бүөккэҕэ быһыты быыһыырыгар, бука, эмиэ оннук эбитэ буолуо.
Маҥнай уу кэлиитигэр быһыты тоҕо охсон, куотаары ыксал буолбута.
Бүөккэ тракторынан соҕотоҕун суукканы быһа кабинатыттан тахсыбакка
үлэлээбитэ, быһыкка буор астаран, бу анныбытыгар мэндээрэн турар
үтүөкэн күөлү быыһаабыта. Бүөккэ санаата эмиэ үлэтигэр сөп түбэспит.
—
Оҕолор, оҕолор, мөккүһүмэҥ! — диир Улахан Света.
—
Хата бары ыллыаҕыҥ!
—
Оля, Света, таһаарыҥ!
Оля хап-сабар ойон турар, илиитин дирижердардыы далбаатыыр.
Аан дойду хатыҥын лабаата
Хас чараҥ аайытын куустустун!
Ырыа дорҕооно ууттан охсуллан, куула тыаҕа өй дуораана буолан
сатарыыр.
Киэһэ биһиги кылааһынан киинэҕэ барбыппыт. Айта биһикки
кэккэлэһэ олорбуппут. Саала толору, хараҥа, итии этэ. Биһиги
кэннибитигэр оҕонньоттор күө-дьаа кэпсэтэр саҥалара иһиллэрэ.
Ортолоругар Михаил Сергеевич ачыкыта килбэҥниирэ. Кини
оҕонньотторго тылбаастыыр, быһаарар.
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“Альба-Регия” — венгерскэй фильм. Аҕа дойду сэриитин туһунан.
Советскай разведчицаны фашистар тыылларыгар врач-венгр хайдах
өлүүттэн быыһаабытын туһунан кэпсэнэр. Немец офицера кыыс радиолаҕа
саһыарбыт передатчигын булар. Рацияны булбут фашист идэмэрдээх
харахтара! Кыыс эрэйдээх куттаммыт харахтара! Врач фашиһы кэнниттэн
кэтэххэ биэрэр! Киинэ бу миэстэтигэр Айта саҥа аллайа түһэн баран, мин
илиибин туппута. Айта долгуйуута миигин эмиэ кууспута. Мин маннык
дууһам бары устурууналара тыҥаан киинэ көрбүппүн өйдөөбөппүн. Айта
илиитин мин илиибэр ууруоҕуттан болҕомтом хайдыбыта: киинэ уонна
Айта илиитэ. Мин үөрэбин, кыбыстабын, тиритэбин. Илиитин араарбатар.
Оттон Айта, тугу да билбэтэх курдук туттан, илиитин мин илиибиттэн
араарбакка, экраны көрөн олорбута.
Кэнники көстүү ситэ бүтэ илигинэ дьон суугунаспытынан туран
кэлбиттэрэ, таһырдьаны былдьаспыттара. Биһиги эмиэ хараҥа, итии
саалаттан таһырдьа тахсыбыппыт. Сөрүүн салгыны мин түөспэр
иҥсэлээхтик эҕирийбитим.
Чуумпу, нуһараҥ киэһэ налыйбыт этэ. Саас эрдэ куруутун да
тыаллаах буолааччы. Ол хотугу уонна соҕурууҥу тымныы — итии салгын
харсыһыытынан тахсар. Онтон итии салгын тымныыны лаппа
баһыйдаҕына, маннык нуһараҥ киэһэлэр кэлэллэр.
Биһиги бэйэбит да билбэппитинэн, дьиэбитигэр барар суолтан
туораан, атахтарбыт күөл кытыытыгар аҕаллылар. Тоҕо киһи күөл, өрүс
кытыытын ордороро буолла? Ким да түҥ тыаҕа тахсыа эбэтэр кураанах
хонууга барыа суоҕа этэ. Кырдьык да, бу чуумпу, саҥардыы тыллыбыт
мутукча сытынан дыргыйар киэһэҕэ эбэ (күөл диэҕи хайдах эрэ олуона)
ньуура ханнык да тыалтан мырчыстыбакка, сиэркилэ иэнинии нэлэһийэрэ
олус кэрэ. Хобдох биир маҥан хаар уһун кыһыны быһа сытан салгыппыт
дуолугар бу букатын атын көстүү!
Биһиги иккиэммитин да итинник биир иэйии кууста быһыылаах.
Онтон саҥата суох дууһабыт туолан, аргыый биэрэк устун хаамсабыт. Бачча
бэйэлээх үтүө киэһэҕэ биир да киһи биллибэт. Оол, ыраах үөскэ
тыылаахтар - балыксыттар усталлар. Эрдии салбаҕыттан үрүҥ көмүс
таммахтар илибирэһэ тохтоллор, үрүмэтийбит үрүҥ көмүс ууну тыы сытыы
тумса тоҕу үтүрүйэр.
Намыын киэһэттэн уонна санаарҕабыллаах киинэттэн миигин наҕыл
сылаанньыйыы кууһар. Радистка сүппүтэ хомолтолоох. Кини туох
буолбутай? Гестапо илиитигэр түбэһиэ дуо, ама? Айта эмиэ хайдах эрэ
киниэхэ майгылыыр. Кини курдук көрсүө, сэмэй, номоҕон. Ол эрээри,
ыксал дьыала тирээтэҕинэ хорсун, уолуһуйбат. Мин эмиэ кинини үөрэххэ
бардаҕына сүтэриэх бэйэм дуу?
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—
Айта, эн тугу саныы иһэҕин?
—
Суох, тугу да санаабаппын.
—
Хайдах киһи тугу да санаабат буолуой?
—
Кырдьык, тугу да санаабаппын. Миэхэ маннык иһэр бэйэтэ да үчүгэй.
Оттон эн тугу саныыгын?
—
Мин дуо? Кус-ньуолах көй-бараан түүн ийэ күөйэ көтөн тахсан
араҕас ими аргыый аҕай алгыы-таптыы саба тутта. Барыта уоскуйда,
барыта налыйда, — мин бэйэм билэрбинэн ааҕабын. — Үчүгэй дуо?
—
Үчүгэй, — Айта мин илиибин ылан хонноҕун анныгар угунна. —
Наадата суох, тугу да саҥарба.
Чараас болоньевай плащ нөҥүө кини этин сылааһа бу баарга дылы
билиннэ. Мин илиим долгуйбуппуттан салҕалаан ылла. Айта мин диэки
көрөн баран мичээрдээтэ уонна илиибин өссө ыксары кыбынна.
Бытааннык уонна өр биһиги эбэ кытыытынан кырдал устун испиппит.
Нуоралдьыйан дьикти киэһэ,
Дьикти киэһэ, сэгэрим.
Тиҥ-тиҥ тэптэ түөһүм иһэ,
Түөһүм иһэ — сүрэҕим.
Айта аргыый аҕай иһиллэр-иһиллибэттик ыллыыр. Улаханнык да
ыллаабат буолан. Мин көннөрү тылынан биһигини иккиэммитин кууспут
иэйиини үргүтүөхпүн баҕарбатаҕым. Айта иһиллэр-иһиллибэт ырыатыгар
санаам бигэнэн, кынаттанан, уйгууран үөһэ көтөр, ыраатар, чугаһыыр, көй
салгыҥҥа сөтүөлүү оонньуур.
Сөрүүн-сөрүүн сүөгэй курдук,
Сүөгэй курдук көй салгын,
Оттон ама мантан ордук
Хаарыан кэми булуомуй?
Уһуннук кэккэлээбит дэриэбинэ дьиэлэрэ ааспыттара. Быһытынан
биһиги куулаҕа тахсыбыппыт. Күөл кытыытыгар диэри үтэн киирбит үөттэр
быыстарыгар кэккэлэһэ олорбуппут.
Сайыҥҥы түүн сэргэх этэ. Ханна эрэ ыһыы трактора үлэлээн
ньиргийэрэ, мотоцикллар битигирээн ааһаллара. Ол булчуттар. Дэриэбинэ
ыттара үрэллэр. Атахпыт анныгар күөлгэ балык охсон биллиргэтэр, мунду
чалым- ныыр. Сотору-сотору үрдүбүтүнэн кустар кынаттарын тыаһа
суһугураһан ааһаллар. Хам-түм саалар тыастара иһиллэр.
Биһиги саҥата суох сааскы түүн тыаһын иһиллээн өр олорбуппут.
Туман көппүтэ. Оттон түүн букатын да хараҥарбатаҕа, тула сып-сырдык
этэ. “Өйдүүбүн сайыҥҥы күөх түүнү...” Үрүҥ түүн. Күөх түүн диэн ордук.
Белые ночи диэни күөх түүн диэн тылбаастыахха сөп эбит. Бэйэ, мин
Сашаттан ыйытыам.
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—
Тымныйан барбыта, ол аайы Айта бэйэтэ да билбэтинэн миэхэ
сыстан испитэ. Долгуйуубуттан, үөрүүбүттэн сүрэҕим улаатан айахпын
бүөлүүргэ дылы гыммыта.
—
Тоҥнуҥ дуо?
—
Суох, — диир Айта тоҕо эрэ өрө тыынар, дьигиһийэн ылар. — Чэ,
барыах.
Мин, акаары, ону эрэ күүппүт курдук ойон турабын уонна илиибин
биэрэбин. Илиибитин араарбакка, чочумча утарыта көрсөн турбуппут. Мин
Айтаны саҥа көрбүттүү, оттон кини тугу эрэ күүтэрдии. Мин Айта хараҥаҕа
күлүктэнэн өссө хараарбыт уонна кэҥээбит харахтарын көрөбүн. Эмискэ
харахпын симээт, Айтаны моонньуттан кууһан ылаат, уоһуттан ууруубун.
Айта атын баҕайытык муннунан аргыый “уой!” диэбитэ уонна сэниэтэ
эстибиттии байааттан, хараҕын быһа симэн миэхэ өйөнөн турбахтаабыта.
Онтон эмискэ тэйэ охсоот, үөһэ ыстанан тахсан дьиэтин диэки
дьулуруйбута. Мин ситэн ылан, тугу гыныахпын билбэккэ, сэргэстэһэ
хааман испитим. Хайдах- хайдах буолар быһыытай? Сибилигин аҕай
дьикти үчүгэй этэ дии.
—
Айта!
—
Тугуй?
—
Кыыһырдыҥ дуо?
—
Суох.
Дэриэбинэҕэ киирдибит. Айта бытаарда. Мин эрдийэн эмиэ
илиититтэн ыллым. Бу сырыыга Айта аргыый да буоллар, илиитин мин
илиибиттэн булгуччу босхолоото.
—
Айта!
—
Тугуй?
—
Мин... Билигин хас чаас буолбута буолуой?
—
Билбэтим, биир буолла ини.
Эмиэ саҥа суох. Быһаарыыта суох куһаҕан даҕаны. Этиэххэ да, ол
кыаллыбат. Акаары, сыырга олорон тоҕо эппэтэҕим буолла? Билигин
кэмсинэбин.
Арахсыы кэлэ оҕуста, Айта тохтообото, “пока” диэт, тиэтэйбиттии
төбөтүн умса туттан, дьиэтин диэки бара турда.
Сэрэниин-сэрэнэн дьиэбэр киирэн кушеткабын булабын. Хоско аҕам
муннун тыаһа баччыгыныыр.
Мин аан маҥнай кыыстыын уурастым. Муода да буолар эбит. Үчүгэй
да буолар эбит уотунан хаарыйан. Мин уураһыым өйбүттэн арахсыбат.
Тоҕо мин “таптыыбын” диэбэтим. Ол эрээри, тыл эмиэ наада дуо? Уум
кэлэн биэрбэккэ эрэйдэнэбин.

Далан- Яковлев В.С. Дьикти саас.
http://vk.com/sakhabooks

278

21
Бүгүн маҥнайгы экзамен.
Кыра кылаастар үөрэнэн бүтэн, оскуола иһэ киэҥ- куоҥ, чуумпу.
Бэҕэһээ кыргыттар кылааспытын мутукчанан уонна ньургуһунунан
киэргэппиттэрэ.
Оҕолор бары экзамеҥҥа киэргэнэн кэлбиппит. Биһиги, уолаттар,
хара көстүүмнээхпит, оттон кыргыттар маҥан фартуктаахтар. Төһө да
кыргыттар маҥан фартуктанан бары биир көрүҥнэммиттэрин иһин, мин
тыһыынча да маҥан фартуктаах кыргыттартан Айтаны эндэппэккэ булуом
этэ: мин санаабар, Айта киэнэ хайаларынааҕар да быдан тупсаҕай,
бэйэтигэр ордук барар.
Федора Алексеевна дуоскаҕа үс суол теманы суруйбут этэ: Горькай
“Ийэ” диэн романыттан Ниловна обраһа, Некрасов “Нуучча сиригэр ким
үчүгэйдик олорор” диэн поэматыттан “Гриша Добросклонов—норуоту
көмүскээччи” уонна көҥүл тема “Дьиҥнээх киһи диэн кимий?” Мин
Ниловна обраһын урут да сөбүлээбэт этим, миэхэ чаҕылхай образтар
ордуктар. Оттон Гриша Добросклоновы, кырдьыгын эттэххэ, бу маннык
диэн чуолкайдык билбэт этим. Онон үһүс теманы туох да халбаҥа суох
талбытым. Биһиги урут маныаха чугасаһар темаҕа суруйан турабыт. Баҕар,
ол иһин буолуо, миэхэ хайдах эрэ чэпчэкигэ, чуолкайга дылы этэ.
Уопсайынан да, мин санаам көммүт этэ. Тустууктардыы эттэххэ,
дьиҥнээх формабар сылдьарым. Мин хатылааһыҥҥа биири бэлиэтии
көрбүттээхпин. Өскөтүн киһи үчүгэйдик бэлэмнэннэҕинэ, куттаныахтааҕар,
төттөрүтүн, экзамены туттарса охсон, күүһү боруобаланан көрбүт киһи дии
саныыр. Мин настроениебын ордук Айта көтөхпүтэ. Ыарахан кэммэр
өйүүр доҕортон ордук үчүгэй туох баар буолуой? Кыыс инньэ гынара икки
төгүл кэрэ!
Федора Алексеевна тоҕустан үскэ диэри суруйаҕыт диэтэ. Уһуннук
суруйууһубут. Ол иһин мин наҕылыйабын, темабын талан баран, кылааһы
эргиччи көрөбүн. Айта кэннин хайыһан биир киксиилээхтик миэхэ
мичээрдээтэ. Мин уостарым эмиэ бэйэбиттэн ыйытыыта суох мичээрдээбитинэн бараллар. Мин ити кырыыбалыы уҥа олорор кыыстан
үөрэбин: кини ити килбэлдьигэс ыас хара баттаҕыныын, чохойбут
кэтэҕиниин, күөкэйбит синньигэс моойунуун, ити кыыс Айта, мин доҕорум,
миэнэ. Миигин үөрүү, киэн туттуу тиирэ киэптиир: “Көтүөхпүн ханнаный
кынатым?” Саша миэхэ тойон эрбэҕин уонна сөмүйэтин токурутан
көрдөрөр. Ол аата хайдаххыный диэн. Мин тойон эрбэхпин көрдөрөбүн.
Кэккэлэһэ Ваня Халдеев олорор, умса түһэн тугу эрэ суруйар.
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Былаан оҥостуом иннигэр тугу билэрбин өйбөр сааһылыыбын.
Алгебра буолбатах, урут билбиппин өйүм ол-бу муннуктарыттан көрдүү
сатаабаппын. Тугу билбитим-көрбүтүм миэхэ өйбөр үтүрүһэ-үтүрүһэ
симсэллэр. Арай кинилэри системалыах, наардыах эрэ наада.
Дьиҥнээх киһи, биһиги кэммит геройа... Өйбөр, биллэн турар, урукку
олох геройа Печорин бастаан киирэр. Мин кинини тугунан да
дьарыктаммат, иирсээни эрэ тардааччы курдук саныыбын. Ону Федора
Алексеевна сөбүлээбэтэҕэ. Учебник киэнинэн толкуйдуохтаах үһүбүт,
баҕар, сөбүлээ, баҕар, сөбүлээмэ. Киниттэн арай үчүгэйэ диэн куттаҕаһа
суоҕа уонна бэйэтин кыана туттара. Оттон билиҥҥи кэмтэн “дьиҥнээх
киһи” Маресьев волята сөхтөрөр. Ол эрээри, миэхэ ордук күндүлэр
Джованьоли Спартага (“Спартак” диэн киинэни көрөн баран
сөбүлээбэтэҕим: Спартак биир- биир охсуһууга эфиопка кыайтарар.
Конвоир атаҕар тииһинэн түһэр — ханнык да геройга сөбө суох
быһыылары оҥортуур), Нагульнов, Шебалов “социализм сырдык
саарыстыбатын иһин” имэҥнээх дьулуурдара, Корчагин киһи аймах
батталтан босхолонуутун иһин охсуһар волята.
Бу дьону туох биир бөлөххө түмэр уонна туохтарын иһин мин
кинилэри таптыыбын? Халбаҥнаабат кытаанах санаалаахтарын иһин. Ол
иһин. Кинилэр тугу барытын тулуйаллар, ханнык да ыарахаттары
туорууллар, хаһан да санааларын түһэрбэттэр. Ол кинилэри угуйар,
кинилэр дьулуһар сыаллара — дьону барытын дьоллоох оҥоруу —
коммунизм. Онтон ордук үчүгэй сыал туох баар буолуой сир
үрдүгэр?
Мин өйбөр таптыыр, саамай күндү дьоммун — олохпор холобур
буолар, үтүктэ сатыыр геройдарбын сыымайдыыбын. Уонна Дьорҕоотопко
тохтуубун. Кини эмиэ ити дьоннор курдук киһи. Ол эрээри, кини чугас,
маннааҕы уонна мин бэйэм арыйбыт киһим. Кини тугу тутустун биһиги
тутан-хабан көрөргө дылыбыт, кини туохха дьулуспутун биһиги
салгыахпытын, олоххо киллэриэхпитин сөп.
Мин дьонум кэпсээннэриттэн, Баһылай оҕонньор, Уус Миитэрэй
ахтыыларыттан, Михаил Сергеевичкэ көрбүт сурукпуттан уонна бэйэм
булбут матырыйаалларбыттан барыларыттан миэхэ сыыйа дьиҥнээх киһи
олоҕо арыллыбыта. Ол олох Дьорҕоотоп хаартыскатааҕы дьиҥнээх тас
көрүҥэр баппатаҕа, баһыйбыта. Уруһуйдаммыт эбэтэр муостан
оҥоһуллубут бухатыыры олонхоһут уохтаах-төлөннөөх уус-уран тылынан
оҥорон кэпсиир бухатыыра баһыйарыныы.
Мин өйбөр Дьорҕоотоп олоҥхо бухатыырыныы бөдөҥ- садаҥ,
улахан чөллөркөй куоластаах, күөстүү үллэ сылдьар эрчимнээх, дьону
барытын көҕүтэр, кэнниттэн батыһыннарар дьиҥнээх киһинэн, дьиҥнээх

Далан- Яковлев В.С. Дьикти саас.
http://vk.com/sakhabooks

280

геройунан хаалбыта. Кини тугу барытын чахчы ис дууһатыттан, былааны,
графигы эрэ толороору буолбакка, бу биһиэхэ, дьоҥҥо- норуокка наада
диэн оҥороро: дьону үөрэхтээһин, оскуола да тутуута буоллун, колхоһу
тэрийии уонна салайыы да буоллун. Итини революционнай энтузиазм
диэбитэ Михаил Сергеевич. Мин өйбөр революционерка, Ленин соратнига
Коллонтай тыллара киирэллэр: “Биһиги саҥа олоҕу тутаары тиэтэйэрбит,
сарсыҥҥыга хаалларбаппыт, сарсыҥҥыга саҥа соруктар тураллара”.
Кимиэхэ ити маарынныырый? Мин кими эрэ итинник дьулуурдаах
дии санаабыттааҕым ээ. Өйдөөбөтүм. Ону өйдүү сатыырга бириэмэ суох.
Дьорҕоотоп кэнники да санаатын ыһыктыбатах. Төһө да сиргэ-буорга
тэпсилиннэр. Бука, арыы үрдүгэр уу дагдайбатын кэриэтэ, кырдьык син
биир көбөн тахсыа эбитэ буолуо, ону өлөн хааллаҕа. Эт-хаан өттүнэн
кыайан тулуйбатах, өйө-санаата төһө да кыайбытын иһин. Туохтан маннык
модун күүстээх өй-санаа киниэхэ иҥмитэй? Коллонтай тыллара кэлэллэр:
“Биһиги сыалбытын уохтаахтык-төлөннөөхтүк итэҕэйэрбит”. Оннук эрэ
киһи бары ыарахаттары тулуйуох, кыайыах тустаах.
Мин сочинением сүнньэ, былаана тахсыбыта. Суруйан барабын.
Бэйэм санаабын нууччалыы кумааҕыга биэрэртэн куттаммат этим.
Кылаабынайа, грамматическай аһыыпка. Федора Алексеевна онно олус
кытаанах. Төһө да үчүгэй ис хоһоонноохтук суруй, миэстэтигэр
туруоруллубатах запятой иһин киниттэн “иккини” ылыахха сөп.
Олоххо сыаллаах буолан, Дьорҕоотоп мунчаарбат. Мин дьэ
өйдөөтүм Дьорҕоотопко кими маарынната көрбүппүн. Ол солбуйааччы
председатель Максим Егорович. Кини биһиэхэ колхоз туһунан кэпсииригэр
куолаһыгар чахчы бэйэтин дьыалатыгар эрэ, бэйэтин дьыалатынан
үлүһүйүү иһиллибитэ. Оттон председатель Поповка оннук үлүһүйүү баар
дуо? Мин кини кыыкынаабыт намыын, хаһан да үрдэппэт куолаһыгар ону
булан истибэппин. Кини саҥата барыта таба, сокуон хараҕынан, ыйаах
сүнньүнэн. Тус бэйэтин толкуйунан колхоз салалтатыгар орооспута буолуо
дуо диэх санаа кэлэр. Ол да буоллар, Дьорҕоотобу кыайбыт. Хайдах? Мин
маҥнай олус муодаргыы санаабытым. Онтон ампаартан булбут
мунньаҕым боротокуола уонна Михаил Сергеевич кэпсээнэ харахпын
аспыттара.
Чиэһинэйинэн кини хайдах кыайыай? Сэрэйбит курдук, чиэһинэйэ
суох киитэрэйинэн. Ол гынан Дьорҕоотоп тугу оҥорбутун бэйэтигэр
анньыммыт. Ол да иһин уһуннук тойон-хотун буолан олорбут. Быйыл
пенсияҕа тахсар диэн кэпсээн тарҕаммыта аҕыйах хонно. Бэйэтин олоҕор
кини үчүгэйдик олорон аастаҕа: бочуот, убаастабыл үрдүгэр... Попов тус
бэйэтин олоҕун үчүгэйдик олорбут. Дьорҕоотоп тус бэйэтэ олох
олорботоҕун кэриэтэ. Хайата ордугуй: бу дойдуга олус үчүгэйдик олорон
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ааспытыҥ кэннэ кэннигиттэн үөҕэллэрэ дуу? Эбэтэр бу дойдуга олус
эрэйдэнэн олорон баран өлбүтүн кэннэ, дьэ, хайгыыллара дуу? Дьонтон
хайҕанар өрүүтүн да үтүө дьыала. Оттон тустаахха?
Ол эрээри мин Дьорҕоотоп суолун талыам этэ. Эрэйдэн дьон туһугар,
эрэйдэн бэйэҥ олоххор. Ол оннугар сүүһүнэн дьон-норуот үчүгэйдик
олордуннар.
Председатель Попов дьоллоохпун диэн сананара буолуо дуо?
Оҕолоругар туох диэн кэпсиирэ буолуой? Бэйэтин олоҕун, Дьорҕоотоп
эҥин тустарынан? Толя билэрэ буолуо дуо? Бука, кэпсээбэтэ буолуо ээ.
Толя ханнык эрэ темаҕа суруйда? Мин атыны саныы олорорбун өйдүү
оҕустум. Кэбис, буолан баран экзамеҥҥа сатаммат. Бэйэбин күүһүлээн
эмиэ темабар төннөбүн.
Түмүктүөххэ. Өлөн да баран Дьорҕоотоп кыайтарбыт дуо? Мин
санаабар, суох. Кини өлүүтэ миэхэ Стефан Цвейг строкаларын санатар:
“Так подвиг, казавшийся напрасным, становится животворным, неудача —
пламенным призывом к человечеству напрячь свои силы для достижения
доселе недостижимого, доблестная смерть порождает удесятеренную
волю к жизни, трагическая гибель — неудержимому стремлению к
уходящим в бесконечность вершинам”. Мин ити строкалары нойосуус
билэбин уона сочинениебын түмүктүүбүн.
Сынньана түһэн баран сочинениебын үрүҥэр таһаарабын. Үрүҥмэр
таһаарарбар эпиграф талабын. Маҥнай Горькайтан “Пускай ты умер... Но
песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером,
призывом гордым к свободе, к свету!” Онтон Гете “Фауһуттан”: “Лишь тот,
кем бой за жизнь изведан, жизнь и свободу заслужил. Так именно,
вседневно, ежегодно, трудясь, борясь, опасностью шутя, пускай живут
муж, старец и дитя”. Ити эпиграфтар олус уһуттар, эпиграф кылгас, сытыы
буолуохтаах, ол иһин Людмила Сергеевна английскай уруогар куруутун
туттар “То strive, to seek, to find and not to yield”4 диэн Теннисон тылларын
суруйабын. Федора Алексеевна сочинениебын сөбүлээбэтэ чахчы. Ол
эрээри бу сырыыга “иккиттэн” куттанан, суобаспын кытта торгуйдаспат
бигэ санаа баар. Уонна сочинениебын Федора Алексеевна соҕотоҕун
сыаналаабат, комиссия сыаналыыр. Директор комиссия председателэ,
ортоку дуоспуруннанан олорор. Кини ханнык предмет специалиһа эбитэй?
Дым-Дым баар. Кинини кытта тугу эрэ ботур-ботур кэпсэтэ-кэпсэтэ, бэһиссэттис кылаастарга нуучча тылын үөрэтэр эдэр, хатыҥыр Елизавета
Николаевна олороро. Комиссияҕа өссө утуктуу олорор саха тылын
учуутала кырдьаҕас Алексей Михайлович баара. Кини бөлүүн андыга
сыппыт быһыылаах.
4

Охсуһуохха уонна көрдүөххэ, булуохха уонна ыһыктымыахха!
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Миигиттэн тугу эрэ кыайбыт-хоппут санаа арахпат. Ол мин
сочинением. Бэйэм киэнэ баһыттан атаҕар диэри. Дьэ хайдах
сыаналыыллар? Чахчы ис дууһам, ол иһин эбитэ дуу, мин олус
дьиксинэбин уонна түмүгүн билэ охсуохпун баҕарабын.
Дьиэбэр хайдах да тэһийбэккэ, сочинением түмүгүн билэ оскуолаҕа
кэлбитим. Оҕолор суохтара. Арай оскуолаҕа олорор Вера эрэ тугу эмэ
истээри-билээри соҕотоҕун аан быыһынан көрөн кылахтаһара. Кини
оннугар Айта да буолбат. Сэгэтиллибит аан быыһынан кэпсэтэр саҥа
иһиллэрэ, ситэ бүтэрэ иликтэрэ.
—
Сочинениеҕын билэ кэллин дуо? — диэбитэ миэхэ Верка. — Эйиэнин
бэрэбиэркэлээн бүтэрбиттэрэ.
Мин сирэйим “ил” гына түһэр.
—
Мөккүөр бөҕө. Ханнык темаҕа суруйбуккунуй?
—
Үсүһү. Дьэ?
Уһатан-кэҥэтэн түһэн! Ассыаҥкатын этэ охсубат.
Федора Алексеевна олус соһуйда да, куттанна да: “Биһиги уруокка бу
туһунан барбатахпыт”, — диир кини директорга. “Мин кинилэргэ маны
кэпсээбэтэҕим”.
Сэрэйбит сэрэх, мин ыксыы түһэбин.
—
Оттон Дым-Дым буоллаҕына: “Барбатах буоллуннар, ис хоһооно
олус бэрт буолбат дуо? — диир. Елизавета Николаевна кини диэки.
Алексей Михайлович тугу да саҥарбата. Федора Алексеевна сөпсөспөт.
Федора Алексеевна Попов куруутун өйдөөҕүмсүйэр, отсебятина, нэһиилэ
“үс” диир. Оттон Дым-Дым утарар: “Самостоятельнайдык толкуйдуурга
үөрэтиэх тустаахпыт”, — диир.
—
Өр баҕайы мөккүстүлэр. Онтон директор: “Урукку өттүгэр хайдах
үөрэммитэй? — диир. Федора Алексеевна: “Сылы быһа чиҥ түөрт”, —
диэн эппиэттиир. Оччоҕо “Түөрдү” туруоруҥ” диэн директор быһаарда.
“Түөрдү” туруордулар.
Мин “һуу” гынабын.
—
Эйиэнэ?
—
Иликтэр. Саша, Лана, Толя киэннэрин бэрэбиэркэлээбиттэрэ,
биэстэр.
—
Оттон...
—
Айта дуо? Бэрэбиэркэлии иликтэр да, үчүгэйдик суруйбут киһи
буолуо ээ. Кини курдук үгүстүк кинигэни ааҕар киһи куттаныа суоҕа этэ,
оттон мин олус куттанабын.
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Мин интэриэһим умуллар. Төннөн таһырдьа тахсан иһэн көрүдүөргэ
кылааһым салайааччыта Анна Ивановнаны көрсө түстүм. Дорооболоһон
баран ааһаары гынан эрдэхпинэ, ыҥыран ылла.
—
Кеша! Кэл, киириэх!
—
Кураанах учительскайга киллэрдэ.
—
Кеша, тугу гына сылдьаҕын? Үлэҥ түмүгүн истээри дуо?
—
Ээх.
—
Хас үһүнүй?
—
“Түөрдү” туруорбут үһүлэр, — диибин.
—
Оччоҕо маҥнайгы экзамены ситиһиилээхтик туттарбыккынан
эҕэрдэлиибин, — диэтэ кылааһым салайааччыта уонна улахан киһилии
илиибин тутта.
Бу миигин улахан киһилии үһүстээн эҕэрдэлээһиннэрэ. Маҥнай Айта
төрөөбүт күммүнэн эмиэ маннык эҕэрдэлээн турардаах. Онтон
Солбуйааччы. Мин кыбыстан сирэйим кытарар.
—
Баһыыба.
—
Кеша, эн билигин ханна олороҕун?
—
Хайдах ханна? Оттон дьиэбэр, — Анна Ивановна ыйытыытыттан
муодаргыыбын.
—
Хоноҕун диэн ыйытабын.
—
Дьиэбэр.
—
Аҕаҕыныын эйэлэстигит дуо?
Учуутал — учуутал, дьиэтээҕи олох — дьиэтээҕи олох, тустуһунаннар. Биһиги, оҕолор, дьиэтээҕи олох туһунан аһаҕастык
учууталларга кэпсээччибит суох. Мин саҥарбаппын. Анна Ивановна ону
билэр, ол иһин мин эппиэттээбэтэхпиттэн букатын да соһуйбат. Арай
боппуруоһун кыратык уларытар уонна куолаһын намтатар.
—
Аҕаҥ мөҕөр дуо?
—
Суох.
—
Бэйэ дьонунуун кыыһырсыы үчүгэйгэ тириэрпэт, экзаменнарга
тэптэриэҥ. Аҕа, ийэ сыыспыттарын да бырастыы гынар баҕайыта.
Ким Анна Ивановнаҕа эппит бэйэтэй? Дьиэбэр сылдьыбыт, ийэм
кэпсээбит бэйэтэ дуу? Оҕолортон дуу?
—
Кырдьаҕас дьон өйдөбүллэрэ туһунан уонна эйиэхэ куһаҕаны
санаабаттара чахчы.
Бэйэм да инньэ дии саныыбын. Ол эрээри, аҕабын кытта хайдах
эйэлэһэрбин билбэтим. Көрдөһүөхпүн туох да буруйу оҥорбуппун
билбэппин. Оттон аҕам ама миигиттэн көрдөһүө дуо? Арай итинник сыыйа
ааһар ини.
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Мин саҥарбаппын көрөн, Анна Ивановна барыга бары олус быһаччы
быһаарар сыыһатын, өһөсүһүү куһаҕаҥҥа тириэрдэрин, төрөппүттэр
киһиэхэ саамай күндү дьон буолалларын туһунан мораль аахта. Онтон дьэ
сөп буолла быһыылаах диэтэҕэ:
—
Чэ, ити мин эппиппин толкуйдаа, — диэн түмүктээтэ.
Анна Ивановна мораль ааҕара сонун буолбатах. Ол гынан баран,
кини бүгүн миигин кытта тэҥнээх улахан киһилии кэпсэттэ, өссө кини
кыратык ньылаҥнаһар туонуттан мин соһуйбутум.
22
Экзамен кэнниттэн сынньаныллыахтаах. Киэһэ күтүөт Мэхээчэни
хаайан мин дугдаҕа барсыбытым. Мэхээчэлээххэ Маҥан Баттах парторг
Арамаан баара. Кини эмиэ хоноһолуу барсаары кэлсэн олороро. Уһун уу
саппыкы- тын, истээх ыстааны уонна барааҥканы үллэччи кэппит этэ. Уон
иккилээх былыргы зауэрдааҕа.
—
Эт атынан барабыт дуу, тимир атынан дуу? — Маҥан Баттах
Мэхээчэттэн ыйыппыта.
—
Суол куурбут, мотоциклланыахпыт, — диир Мэхээчэ. —
Хайа
уонна үһүө буоллубут дии.
—
Бу эдэр киһи эмиэ барсар дуо? — диир парторг уонна миэхэ
эргиллэр. — Бүөтүр оҕотоҕун дуу?
—
Ээх.
—
Онуска үөрэнэҕин дуо? Оттон экзаменыҥ?
—
Бүгүн маҥнайгытын туттарбыт, — мин оннубар Мэхээчэ эппиэттиир.
— Хата киһин “түөрдү” ылбыт.
—
Сүрдээх киһи эбит дии. Куһаҕан баар дуо?
—
Суох, — диибин мин.
—
Дьэ үчүгэй эбит, — диир парторг. — Дьэ үһүөн бардахпыт, хата, эдэр
киһи байанайдаах буолуо.
“Урал” үһүөммүтүн үллэччи тиэммит таһаҕастары букатын тулуппат,
силлигирэтэн иһэр. Арай бадараан кэллэҕинэ мөлтөх, батылыннаҕына
көлүөһэтэ мэнээк эргийэр. Оччоҕо кэнники олорор сылбырҕа киһи, мин
ыстанан түһэн анньыһабын уонна хоҥнон истэҕинэ, хатана түһэн
олорсобун.
—
Мэхээчэ, аттаргыттан хайаларын ордороҕун? — диир парторг.
—
Эт аппын. Онтукаҥ вездеход, туохтан да иҥнибэт. Оттон бу тэрилиҥ
көнө сиргэ, кураанахха эрэ үчүгэй. Бадарааҥҥа, көр, ити эрэйдиирин.
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Биһиги хонуохтаах сирбитигэр, Баһылай оҕонньор дугдатыгар,
кэлиибитигэр күн тиит баһыгар түспүт этэ. Оҕонньор дугдатыттан тахсан
үүчээнин иннигэр чэйдии олорор. Моойторуга аттыгар сытар. Биһиги
тиийбиппитигэр турбата даҕаны. Үүчээн ууттан тэйиччи халдьаайы үрдүгэр
тумуска турар. Иһирдьэ уу ортотугар улахан, омуннаан эттэххэ, балаҕан
саҕа дугда барыйар. Кини үөс өттүгэр икки сэлэ буолан мончууктар
барылаһаллар. Мин аахпытым 85 этэ. Ортолоро аһаҕас, анды түһэр сирэ
буоллаҕа.
Киирэр эрэр күн уотугар мөһүүрэлии кылбачыйар олус улахан күөл
халдьаайытыгар, куулатыгар ыраах-ыраах дугдалар. Күөл кытыытыгар
онно-манна буруо унаарыйар. Дугдаҕа киирээри олорор булчуттар
киэһээҥи аһылыктара быһыылаах. Биһиги тумулбут күөл бастыҥ миэстэтэ
буолара үөрүйэҕэ да суох киһи хараҕар өтөрү көстөрө. Оҕонньор манна
сааһын тухары сытар үһү. Ол иһин үүтээн туттубут. Күһүн, саас күөлтэн
тахсыбат, сааланар, илимниир. Тыаһаабат уулаах Тыымпы Былатыанын
курдук. Күтүөт Мэхээчэ — бастайааннай кыттыгаһа.
—
О, хата, чэй бэлэм, дьэ аһаатахпыт, — дэстилэр дьонум уонна
өйүөлэрин хостообутунан бардылар. Ас-үөл баһаам буолла. Өрүкүнэһии,
үөрүү. Дугдатааҕы эр киһи дьиэттэн атын: санаата көнөр, турар, олорор,
эдэригэр түһэр.
—
Хайа, күнүс туох эмэ билиннэ дуо? — Мэхээчэ оҕонньортон ыйытар.
—
Суох, — оҕонньор чаанньыгын уокка сылыта уурар, анныгар мас
тардар. Маҥан Баттах рюкзагыттан бытыылка хостуур, оҕонньорго уунар:
—
Бу эйиэхэ кэһиим.
—
Үчүгэй.
Кус, анды өлөрбөтөх да иһин, булт отуутугар сааскы күөҕү, күөлү
көрө олорон, аһыыр олус да кэрэ. Дьонум аһаан, иһэн күө-дьаа буолан
кэпсэтэн бараллар. Миэхэҕэ курууска түгэҕэр арыгы кутан биэрбиттэрин
испэтим, ону олуйса барбатылар: Мэхээчэ мин испэппин уруккуттан билэр,
оттон Маҥан Баттах: “Кини да кэмэ кэлиэ”, — диэтэ.
—
Эбэ мантан олус да көстүүлээх эбит, — диир Маҥан Баттах.
—
Бу саамай бастыҥ миэстэтэ, — Мэхээчэ дугдатын хайгыыр. — Кэлбит
быһа ааспат.
—
Сыл аайы Эбэ чааспытын бэрсэр буолара, — диир оҕонньор.
—
Дьоннор былдьаспаттар дуо?
—
Былдьаһар кэмнээх буолуо дуо? — Мэхээчэ кэпсиир.
—
Адьас кэккэлэһэ бу уҥа, хаҥас дугда оҥостон сытан көрөллөрө да
туһаммат буолаллара.
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—
Кырдьаҕаас, Эбэҕиттэн үчүгэй аҕайдык бултаан турардааххын дуо?
— Маҥан Баттах оҕонньортон ыйытар.
—
Былыр син бултуур этибит, — диир оҕонньор, миискэҕэ куппут чэйин
сыпсырыйа-сыпсырыйа. — Доруоп саанан мин кыра эрдэхпинэ түүҥҥэ
сүүстүү андыны өлөрөр буоларбыт.
—
Оок-сиэ! Тугун үчүгэйэй! Онно билиҥҥи курдук уон иккилээхтээх
буол!
—
Автомат диэ.
—
Этэ да барыллыбат.
—
Оҕонньор
Эбэтин,
сытар
миэстэтин
хайҕатан,
бэйэтин
хайҕаммытынааҕар ордордо, эгди буолла.
—
Чэ, бэйэ, мин киирэн мончууктарбын көннөртүүм, кыратык
уларытыам.
—
Кини уолун кытта биһиги бииргэ армияҕа барбыппыт, — диир Маҥан
Баттах оҕонньор тыытыгар киирбитигэр. — Үтүө киһи этэ.
—
Эмээхсин эрэйдээх уолун билиҥҥэ диэри күүтэр ээ, — диир Мэхээчэ.
— Хаарыан да ыччаттар баран умсубуттара.
—
Оо, сүрдээх булчут сорсуйан эрдэҕэ!
—
Оҕонньор уола өлбүтүттэн ыла ордук кырыйда, күппүлүү барда.
—
Буолумна.
—
Бу эргин суох булчут этэ. Эһэни, тайаҕы кыайбыт оҕонньор. Сут дьыл
бу эргин дьону кини абыраабыт этэ.
—
Истибитим, — диир Маҥан Баттах күөх окко өттүгэстии сытан
табаҕын буруотун өрө үрэ-үрэ.
—
Кыһын аайы бултуу үрэх баһыгар тахсар этэ.
—
Соҕотоҕун диэ. Дьэ оннук.
—
Төһө эмэ тэриллээх да буоллар, билигин хайа булчут барыай? Хата
соҕотоҕун барбат.
—
Билигин тоҕо да бардахтарай, туох кыһалҕатыгар. Оччотооҕу
байыаннай кэм.
—
Оҕонньор Дьорҕоотобу олус убаастыыра, тылын букатын быһа
гыммат этэ. Кини туох дииринэн сылдьара. Түүлээх фроҥҥа туох
суолталааҕын Дьорҕоотоп оҕонньорго үчүгэйдик өйдөппүт буолуохтаах.
Оттон оҕонньор өйдөөтө да, ыһыктааччыта суох.
—
Түүлээх сэрии сылыгар олус улахан суолталаммыта. Эмиэрикэттэн
түүлээххэ арааһы ыларбыт дииллэрэ. Оччолорго биһиги үрдүбүтүнэн күн
аайы байыаннай самолеттар ааһаллара.
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—
Мин да өйдүүбүн ээ: уонча кыра биир улаханы арыаллаан иһэр
буолаллара.
—
Дьэ олор биһиги дьоммут түүлээхтэригэр атыылаһыллар дииллэрэ.
Онтон да атын ас-таҥас. Хаппыталыыстар былыр-былыргыттан биһиги
түүлээхпитигэр ымсыырбыт бэйэлэрэ.
—
Сэрии сылларыгар биһиги колхоз түүлээххэ оройуон үрдүнэн
бастаабыта. Председатель Попов биир аатырбыта ол ээ.
Мэхээчэ хааларыттан саалары хостотолуур. Мин Мэхээчэ
биноклунан күөлү эргиччи көрөбүн. Күөлгэ туох да суох. Арай илиҥҥи
атахха уу дьирибинээн олорор, балык тахсыбыт, ыыр. Куулаҕа,
халдьаайыга мончууктар барылаһаллар. Дугдалар тастарыгар уу
саппыкылаах дьоннор дыралдьыһаллар.
—
Мэхээчэ, тоҕо ити биригэдьииртэн аккаастанныҥ? Эйигин билэбин,
эн кыайыаҥ этэ. Байбаастыын сүбэҕитин холбоон, иккиэн үлэлиэ этигит.
Тапсыахпыт суоҕа диэтэҕиҥ дуу, — Маҥан Баттах урукку кэпсэтиини
салгыыр.
—
Эс, туох диэн тапсыахпыт суоҕай? Тапсыа этибит да, миэхэ
сылгыларым да сөп. Дьону салайар кыах суох. Дьону кытта өй
былдьасыһыахпын баҕарбаппын.
—
Кэбис, инньэ диэмэ, доҕор. Бары инньэ диэн истэхпитинэ, хайдах
табыллыай?
—
Кырдьыга, үөрэх суох. Үөрэхтээх киһи кэллэҕинэ, ити Боппуок курдук
эмиэ устан кэбиһиэхтэрэ.
—
Үөрэниэҥ буоллаҕа дии. Орто үөрэхтээх киһи салгыы ханна баҕарар
үөрэниэн сөп.
—
Бачча кыра ньыдьырыыска оҕолордоох эрээри, ханна тарбачыһан.
Аны куурус эҥин туһалаабат кэмэ.
—
Эн, саатар, саҥа оҕолор үөрэхтэрин бүтэрэн кэлэн солбуйуохтарыгар
диэри үлэлиэҥ этэ. Эдэрдэр, үөрэхтээхтэр, барыбытын да солбуйуохтара
турдаҕа.
—
Чэ, кэбис, Роман Захарович, үлэттэн үлэҕэ көһүөхтээҕэр биири тута
сылдьыбыт ордук. Баҕар, биир үлэҕэ тугу эмэни ситиһиллиэ.
—
Оннук да, мин санаабар, толкуйдууруҥ сөп.
—
Толкуйдуом да, кыаллыбата буолуо ээ, — Мэхээчэ, саатын
чуумпурунан сото-сото, иһин кыҥаан көрөр. — Мэ, көр эрэ, сөп буолла
ини?
—
Чэ, сөп буолбут. Быйыл ыта да, кустуу да иликпин, барыта ити
айдаан. — Маҥан Баттах ылан саатын хомуйар.
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—
Оҕонньортон бэркиһээтим, ньоҕой да эбит, — диир Мэхээчэ, мин
саабын ылан сото-сото.
—
Эн хайдах буолуо дии санаабыккыный? Ньоҕой бөҕө, түгэхтээх бөҕө
буоллаҕа дии. Кырдьаҕастар, биһиги, оннук буолан иэдэйэбит.
—
Билигин да оҕонньоруҥ тиэрэ тэптэртии сыста ээ.
—
Оо, суох, билигин кэмэ уларыйан турар. Оҕонньор кыайар кыаҕа
суох. Кини ону өйдөөбөт, өйдүө да суохтаах. Урукку отутус
сыллардааҕынан сылдьар.
—
Дьэ, үҥсүүтэ ситэтэ-хотото сүрдээх, доҕор. Хасыһан, барыны барытын
илбээн-холбоон түһэн. Оскуола оҕолорун кытары холбообут ээ: майгысигили өттүнэн сатарыйдылар, арыгы иһэллэр, охсуһаллар, оннооҕор
норуот өстөөҕөр тиийэ буруйдуо эбит. Истэргэ сүрдээх. Дмитрий
Дмитриевич үчүгэй үлэһит, ис дууһатыттан үлэлиир, ону мэнээк
холуннараллара сыыһа.
—
Дмитрий Дмитриевичкэ да баар быһыылаах. Үөрэхтээх киһи буолан
баран, хаһыстаҕа уһунун: хотон дуу, интернат дуу? Хайдах үөрэхтээх киһи
буолан баран, өйдөөбөт бэйэтэй? Туох барыта хаһаайыстыбаттан тутулуктанан турарын, ама, билбэтэ буолуо дуо?
—
Билии бөҕө. Өсөһүү, принциптэһии, наһаа түсүһүү. Райком
представителэ саамай сөпкө быһааран биэрдэ. Ити туох киһиний?
—
Инструктор, саҥа кэлбит. Урут куоракка эҥин үлэлээбит улахан
опыттаах киһи. Итиннээҕэр буолуох үҥсүүнү быһаарбыта буолуо.
—
Мин саҥа директорбын өйдөөбөтүм.
—
Вадим Николаевиһы дуо?
—
Ээх, кинини. Ити Дмитрий Дмитриевиһи көмүскэстэ дуу, Попов
диэки буолла дуу? Икки ардынан. Дьэ ити аата кини туох диэтэ?
—
Халбаҥ киһи. Киирэн биэриэн баҕарбат.
—
Итинник да директор диэн. Ким кыайбыт диэки, бэйэтэ мнениетэ
суох. Бастаан председателлиин икки ардыларынан уу тэстибэт этэ. Онтон
Попов кыайтарбытын көрөн, халбарыс гына охсон биэрдэ дии.
—
Билиитэ суох киһи эрэ үгэһэ.
—
Хата, кэргэнэ принципиальнай киһи, быһыыта. Былыргылыы
олоробут диир. Сөпкө этэр, кырдьык оннук ээ.
—
Сороҕо сөп да буолуо, — Маҥан Баттах тута сөпсөһө охсубат.
—
Хайаларыттан да мин солбуйааччы Максим Егоровиһы сөбүлээтим.
Тыл-өс мааны, лоп курдук. Сэмэй даҕаны. Күүс кыайарынан үлэлээн
көрүллүө диэтэ. Үөрэхтээх үөрэхтээх курдук.
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—
Райком соруйан салалтаны бөҕөргөтө ыыппыт киһитэ. Үлэ
хайысхатын өйдөөбүт. Боппуруоһу кэскиллээхтик туруорсар.
—
Күннээҕинэн олорууттан уурайарга уолдьаста. — Мэхээчэ миэхэ
сааны уунар. — Кеша, эн бу саанан ытан көр. Кыратык өрөлүүр. Арба, бу
күһүн ыта сырыттыҥ этэ дуу?
—
Ытан, билэбин.
Мин ылан, мончууктары кыҥаталаан көрөбүн: арай маннык хостоһон
бачыгыраһан олордуннар. Төһө эрэ тоҕута тэптэртиир этим.
—
Эдэр киһи, сытыы харах-көс, сааһыт буолуо? — Роман Захарович
ыйытар.
Мин оннубар Мэхээчэ эппиэттиир.
—
Сааланааччы. Булка сүрдээх көхтөөх.
—
Сөп буоллаҕа дии, бачча үчүгэйгэ, — диэн кэбиһэр Роман Захарович
уонна кэпсэтиитин салгыыр. — Колхоз билигин саамай ыарахан, буом
кэмэ. Ити “Сибгипроводхоз” филиалын уолаттара үлэлэрин бүтэрэн,
система олоххо киирдэҕинэ, чахчы үчүгэй буолуохпут. Улахан күөл
системата үгүс ыраастаныллыбыт, оҥоһуллубут ходуһаны хабыа. Сыл аайы
уунан нүөлсүтүөхпүт. Халлаантан түһэр ууттан тутулуга суох оттонор
буолуохпут. Аны урукку курдук илиинэн оттооһун уурайар,
механизированнай звенолар оттуохтара.
—
Үчүгэй да буолуо этэ. Били маркстар курдук...
—
Онно эбии механизированнай хотоннору туттахпытына, дьон үлэтэ
чэпчиэ, үлэ оҥорон таһаарыыта тосту үрдүө этэ. Онуоха эбии саҥа үлэһит
илии — бу оҕолор тахсан иһиэхтэрэ дии.
—
Үөрэх диэн дьэ ити. Үөрэҕинэн сирдэтэн салайыы — эчи, далааһына
киэҥин.
—
Үчүгэй буоларбыт аҕыйах сыл хаалла. Онуоха диэри киһи тиийбэт.
Туох үлэҕэ барытыгар. Эн Мэхээчэ, үлэлээн да көрүө эбиккин. Бу Кеша
курдук уолаттар сотору улаатан, үөрэхтэнэн кэлиэхтэрэ. Оччоҕо үлэҕин
уолгар, Кешаҕа, туттарыаҥ дии. Ол дэлэлээх үчүгэй буолуо этэ дуо?
Миэстэҕин үөрүүнэн биэриэҥ этэ буолбат дуо? — Роман Захарович эмиэ
маҥнайгы кэпсээнигэр төннөр.
—
Чэ, бэйи, кэнники, Роман Захарович.
—
Эмээхсиҥҥин кытта сүбэлэс.
—
Эриирдээх да киһи буоллаҕын ээ, сэгэрим. Толкуйдаан көрүөм.
—
Толкуйдаа, толкуйдаа. Только олус уһатыма.
—
Хата, оҕонньорбут кэллэ, — Мэхээчэ ойон турар. — Дугдаҕа
киирэрбит дуу?
—
Да, киирэргэ уолдьаста, — Маҥан Баттах аа-дьуо эмиэ турар.
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Оҕонньор саҥата суох чэй куттан иһэр.
—
Арамаан, били баартыйаҕыт мунньаҕа буолла дуо?
—
Буолан, буолан. Бэҕэһээ.
—
Хотоҥҥутун хайаатыгыт?
—
Көһөрөр буоллубут, быһыттан өссө аллара.
—
Ууну буортулуура чахчы, — диир Мэхээчэ. — Маҥнайгыттан да инньэ
гыныах баар этэ.
Оҕонньор саҥарбат, чэйин иһэр.
—
Оттон интэрнээти?
—
Туппакка, тохтуурга диэн буолла. Үп-ас тиийбэт.
—
Тойоттор-хотуттар уларыйдылар дуо?
—
Уларыйан. Попову председателиттэн ууратарга сөп диэн буолла.
Кини оннугар солбуйааччы Максим Егоровиһы сирэй председателинэн
аныырга эттилэр.
—
Боппуок туох буолар, ханна барар үһү?
—
Пенсияҕа тахсар уонна оройуоҥҥа көһөр үһү.
—
Оҕонньор эрдэттэн ону билэн инникитин көрүммүт — оройуоҥҥа
дьиэ туттубут эбит дии, былааһа баарына,— диир Мэхээчэ.
—
Чэ, уурайдын, — Баһылай оҕонньор быһаччы этэн кэбистэ.
Баһылай оҕонньор дугдаҕа киирбэтэ, кыараҕаһырҕатта быһыылаах.
Үүтээнигэр Моойторугунуун утуйан хаалла. Дьонум дугдаҕа киирэн
кэпсээннэрин салҕаатылар.
—
Тойон Боппуок аатырара хааллаҕа, — диэтэ Мэхээчэ, барааҥкаҕа
суулана-суулана.
—
Саарбах.
—
Нэһилиэгин дьонун үлтү үүрэн арай хотону туттара охсубут буоллун.
Оройуон үрдүнэн саамай улахан механизированнай хотоннонон аатырыа
этэ дии. Били эмиэ сэрии саҕанааҕы курдук. Оччоҕо эмиэ махтал, хайҕал
кутуллуо этэ.
—
Суох, бу сырыыга кини куоһура оонньообот. Билиҥҥи үлэ стилэ атын,
хараҕы баайыы аны суох, хайа уонна Поповуҥ аныгыны кыайан өйдөөбөтө
сыттаҕа дии.
—
Ол кырдьык. Дьон интэриэһин, кыһалҕатын өйдөөбөт буолбут киһи.
Биир өрөбүлгэ өрөтөр диэн суох, биирдэ киһи курдук кэргэттэргин кытта
сынньаннаҕыҥ дуу, биирдэ кинигэ аахтаҕыҥ, киинэҕэ сырыттаҕыҥ дуу?
—
Максим Егоровичка барыта наука, былаан быһыытынан барыа да,
син биир авральнай үлэттэн итэҕэс оҥоһуллуо суоҕа.
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—
Мунньахха Дмитрий Дмитриевич сөпкө этэр ээ аврал үөһэ аврал
диэн. Кырдьык, баскыһыанньык, бастайааннай үлэҕэ кубулуйан, бэйэтин
иитэр суолтатын сүтэрдэ.
—
Манна дьыала биир хотоҥҥо буолбатах. Ити Максим Егорович
туруорсарын курдук киэҥ кэскиллээх былаан наада.
—
Хотону көһөрөрү Боппуок утарсара өйдөнөр: хайа сатанарынан
түргэнник тута охсоору. Ол Максим Егорович этэр былаана хаһан олоххо
киириитигэр Боппуок председателлээбэтэ чахчы. Кини онно кыһаммат.
Биир түргэн суолунан, биир хотонунан тоҕо түһэн аатырыан санаабыт
буолуохтаах.
—
Ким билэр.
—
Бука, туһанарын билэн эрэйдэммит оҕонньор буолаахтыа эбээт.
Таахха сыраласпатаҕа чахчы.
—
Оройуоҥҥа да дьон олороллор. Ону да сэрэйиэхтэрэ этэ.
—
Бачча тухары сэрэйбэтэхтэрэ дии, председателинэн биһиэхэ
ыыппыттара.
—
Мин этэбин ээ эйиэхэ: салалта стилэ билигин уларыйбыта диэн.
—
Арай оннук ини.
—
Буот, буот. Туораттан сылдьан эн ону билбэт эбиккин. Киирэн
салалтаҕа ороос, оччоҕо үгүһү билиэҥ.
Роман Захарович Мэхээчэни саннын таптайар.
Дьонум миигин ортолоругар олордон баран: “Эдэр киһи,
харабыллаа, — диэтилэр. — Ууҥ кэллэҕинэ уһугуннараар, солбуйуохпут”,
— уонна сотору утуйан муннуларын тыаһа баччыгынаата.
Директорбыт мин өйдүүрбүттэн букатын атын эбит. Уопсайынан да,
Мэхээчэлээх ити бэйэ-бэйэлэрин кытта кэпсэтиилэриттэн атын дьон
туһунан мин өйдөбүлүм тибис-тиэрэ буолан таҕыста.
Вадим Николаевиһы таһыттан көрдөххө, ама, туохтан долгуйуой,
туох кини этиитин өһүлүөй диэх курдук лип-лап көрүҥнээх. Онтукабыт туох
да кытаанах санаата суох, тиэстэ эбит дии. Өссө бэйэтиттэн үрдүк дьоҥҥо
ньылаҥ. Мин хаһан да Вадим Николаевиһы оннук эрэ дии саныам суоҕа
этэ.
Оттон төттөрүтүн дьахтар курдук ыаспай Дым-Дым олус өһөс эбит,
этэн баран эҕирийбэт. Ол да иһин председатель Попову кытта өр сылларга
иэхсибиттэр.
Намыын, хаһан да куолаһын үрдэппэт, кими да мөҕөн-үөҕэн барбат
Попов председатель дьону аһыммат, кытаанах уодаһыннаах киһи эбит.
Онуоха холоотоххо, күүстээх-уохтаах, үөрүнньэҥ-хомойунньаҥ Дьорҕоотоп
бы- дан аламаҕай, быдан аһыныык эбит.
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Дьэ ити иһин этэр буоллахтара: “киһи эриэнэ иһигэр, сүөһү эриэнэ
таһыгар” диэн.
Арай мин солбуйааччы председатель Максим Егорович туһунан эрэ
сөпкө толкуйдаабыппын, кинини үчүгэй киһи диэтилэр.
Попов үҥсүүтүгэр биһиги оскуола оҕолорун эмиэ холбообут. Баҕар,
биһиги хаһыакка ыстатыйа суруйбуппут иһин буолуо? Баҕар, Дьорҕоотобу
хаһыспыппыт иһин эбитэ дуу? Эбэтэр Дым-Дымы хараардаары дуу?
Дьон тоҕо итинник бытархайдаһалларый?
Ол улахан кэскиллээх боппуруостары, быһыттары, хотоннору
тутууну, саҥа бөһүөлэктэри үөскэтиини, электричестволааһыны толкуйдуур
оннугар араас үҥсүүнэн хобу-сиби таһыынан дьарыктаналлар. Сороҕор
улахан дьон бэрт судургуну да өйдөөбөттөр ээ.
Күн лоп курдук уон чааска киирбитэ. Туох барыта барыаран
чаҕылхай кырааскатын сүтэрэн барбыта: сымнаабыта, налыйбыта. Ол
эрээри, көтөр-сүүрэр айдаана хараабат. Суох, кыһыҥҥы ууттан уһуктубут
айылҕа түүн утуйуон букатын да баҕарбат, утуйбат да эбит.
Тиит күөрэгэйэ “тии-тии, чийик-чийик-чик” диэн күн киирбититтэн
санньыйбыттыы ыллыыр.
Куула тыаттан кэҕэ быыстала суох куккууктуур. Хаһыалар даҕаны,
үтүктүспүттүү, куоталаспыттыы этэллэр.
Аҥырдар хас да сиргэ ырыых-ыраах даҕаны, чугас даҕаны “буу-буубуу” дэһэллэр. Эбэм этэринэн, аҥыр сут дьылга үстэ, өҥ дьылга алтата,
оттон уу сукка тоҕуста уһуутуур үһү. Мин олоруохтааҕар ааҕабын: быйыл
аҥырдар тоҕо эрэ түҥ-таҥ уһуутууллар, сорохтор аҕыйахтык иккитэ-үстэ,
сорохтор үгүстүк биэстэ-алтата. Хайалара кырдьыгын хайдах
быһаарыллара эбитэй? Аҥыр хомус төрдүн үрэр дииллэр, кырдьык буолуо
дуо?
Уу күөгэйэ букатын да утуйар хараҕа суох кыыл эбит. Түүнү быһа
“тик-ка-тьик, тик-ка-тьик” диэн таҕыста.
Ханна эрэ саалар эстэн күллүргүүллэр. Соҕуруу диэки эмискэ харса
суох субуруччу ытан тиҥийдилэр. Мүнүүтэ кэриҥэ дьүүлэ-дьаабыта суох
хойуу ытыы. Дьэ ити анды ытыыта. Кимнээх эрэ андыны кыайдылар? Тугун
кыһыытай, биһиэхэ да кэлэн түспэт! Мин саам тымныы уоһун таарыйабын,
мончууктарбын кыҥаталаан көрөбүн: арай андылар буоллуннар. Кынат
тыаһа куһууран кэллэҕинэ, саабын харбаан көрүтэлиибин. Онтукам үгүрүө
буолан хаалар. Үгүрүө бырдаҕы түһэрэр дииллэр да, сымыйа. Саҥата
бырдахха маарынныырын иһин этэллэр.
Сайыҥҥы түүн итии. Дугда уу ортотугар ууга сыста турара. Иннибэр
күөл кылааккай ньуура мэндээрэр. Арай онно балык оонньоон төгүрүк
иилэри оҥортуур. Дугдаттан атыллаа да килбэчигэс сиэркилэ муоста устун
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хатыыс- калыы туруохха айылаах. Тугун үчүгэйэй ити мэндээрэр сиэркилэ
устун мээчиктии төкүнүйдэрбин, оноҕостуу сурулаатарбын!
Мутукча күөҕэ, ыраас киэҥ халлаан, мэндээрийэр уу, айылҕа кэрэ
даҕаны!
Саҕахтан олус улааппыт ый улахан анара кытара ойон таҕыста. Олус
улахан! Үс төгүл улааппыт быһыылаах. Тоҕо кини улаатта? Харах албына?
Мин биноклунан көрдөхпүнэ, ый уоспалаабыт киһи сирэйин курдук
ымырыыт-чымырыыт. Кратердар көстөргө дылылар. Өр кэмҥэ мин
Чолбону кыҥастастым: сулус дуу, спутник дуу.
Уон икки да чааска хараҥарбат эбит, онтон биир чааска
сырдаабытынан барда. Күн үс чааска таҕыста. Маҥнай былыттар
кыыспыттара, онтон тииттэр төбөлөрө. Онтон саҕахтан күн илэ бэйэтинэн
кылбайа устан таҕыста. Туох барыта сырдаата, сэргэхсийдэ, уон араас
өҥүнэн оонньуу түстэ.
Күн уота кэлтэйдии тыган, куула тыа, хойуу кыраасканан
уруһуйдаммыттыы, олус ырылхайдык мэҥэһик-мэҥэһик бөлтөрүһэн
көһүннэ. Намыһах сэппэрээктэр, стройга турар начальнай кылаас
оҕолорунуу, кэккэлииллэр. Кинилэр үрдүлэринэн хотун дьахталлардыы
баай хатыҥнар лагларыһаллар. Лиҥкинэс эр дьоннор буолан дуолан
тииттэр кинилэри кэннилэриттэн өҥөйөн тураллар. Мин сааскы
сарсыарданы үчүгэйдик сыныйан аан бастаан көрөбүн. Художник да
буолбаппын ээ. “Сарсыардааҥы тыа”, “Куула тыа сааскы сарсыардаҕа”,
“Алааһым куулата күн тахсыыта”, “Күөл барахсан”, “Күөх сирэм” эҥин диэн
уруһуйдуом этэ.
Күн тахсарын кытта киһи дьүүлүн-дьаабытын билбэт гына ойуур иһэ
оргуйа түстэ. Кыра кылаас оҕолоро переменаҕа көрүдүөргэ
таҕыстахтарына арай итинник айдаан буолар. Дьапталҕа ньаалбааны
тарбаан эрэрдии чоччугунуор чардыргыыр, күөрэгэй ыллыыр. Тиит
күөрэгэйэ билигин быдан өрө көтөҕүллүүлээхтик ыллыыр, ханна эрэ
бэйэтин наадатыгар тиэтэйэн иһэн, “Оргууйуҥ!” диэн буойардыы тураах
бардыргыыр.
Ый үөһэ таҕыста, урукку дьүһүнүн ылынна: кубарыйда, кыччаата.
Чолбон сүттэ. Ханна эрэ ыраах реактивнай самолет тыаһа ньиргийэр.
Салгыйда. Уу үрүмэ дуйун тыал үрэн дьэрэлитэр, кэрэниистиир,
кэрдиилиир.
Мин уум кэлэн барда. Дьоммун уһугуннарабын уонна, сытаат,
утуйабын. Түүлбэр Айта киирбитэ. Күһүн аан маҥнай көрбүт күөх быдьына
ойуулаах, сырдык, кылгас сиидэс былааччыйалаах, имигэс, көтүөх курдук
чэпчэки кыыс иннибэр уу кылааккай ньуурунан чэпчэкитик дугунан
дьиэрэҥкэйдиир, үҥкүүлүүр. Ол сылдьан Айта ыллыыр:
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Дорообо, сандаарар саһарҕа!
Дорообо, чаҕылхай сардана!
Дорообо, дьэрэкээн айылҕа!
Дорообо, дорообо, сарсыарда!
Айта куолаһа лыҥкынас, салгын сырдык, дьэҥкир, үөрүүнэн,
дьолунан туолбуттуу, эмиэ лыҥкынас. Уу килбэйэр иэнэ килэн муус,
чэгиэн-чэбдик Айта — барыта кэрэ да кэрэ! Айта миэхэ минньигэстик,
истиҥник мичээрдиир уонна илиитинэн ыҥырар. Мин Айтаҕа барыахпын
олус баҕарабын да, дугдаттан кыайан тахсыбаппын, атахтарым олус
ыарахаттар. Онтон ууга түспүт күлүк сүтэринии эмискэ, уу дьирибинээт,
Айта сүтэр. Арай ыраас лыҥкынас салгыҥҥа бүппэтэх ырыа тыллара алҕас
охсуллубут чуораан тыаһыныы ыйанан хаалаллар:
Күн уота солотуу былыты
Көтөҕөн саҕахха кыйдаата...
—
Кеша, тур, тур, — Мэхээчэ миигин санныбыттан тардыалыыр. — Бу
киһи утуйдаҕа тугун кытаанаҕай, доҕор. Туран, чэйдээн барыаҕыҥ.
Дьонум хайы-үйэҕэ дугдаттан тахсан чэйдэрин оргутан аһаан
эрэллэрэ. Ибири-сибири чэйдээт, дьиэбитигэр тэбиннэрбиппит — дьонум
үлэлэригэр тиэтэйэллэрэ. Анды кэлбэтэх, аҕырымнаабыт түүнэ үһү.

23
Ийэм мин оскуоланы бүтэрбиппиттэн олус диэн үөрбүтэ. Эбэм эмиэ.
Оттон аҕам үөрбүтүн-хомойбутун биллэрбэтэҕэ. Кэнники кэмнэргэ
куруутун сөбүлээбэтэх курдук ыыстыйа сылдьар бэйэтэ өһүллэргэ дылы
гыммыта. Ол гынан баран, мин колхозка барабын диэбиппэр ийэм олус
хомойбута.
—
Колхозка баран икки сыл үлэлиигин, армияҕа бараҕын, — ийэм,
киэһээҥи чэйин кута-кута, хомойбуттуу саҥарбыта. — Оччоҕо дьэ ардыҥ
атар дии. Хаһан үлэһит буолан биһигини иитэҕин?
—
Маамуо, оттон Кеша колхозка үлэһитинэн барабын диир буолбат
дуо? — Балтым кэпсэтиигэ олорсор да, ким да кинини болҕомтоҕо ылбат.
—
Тойон Боппуок Толята үөрэххэ баран үөрэниэ, үөрэхтээх киһи аҕатын
курдук эмиэ тойон буолуо. Арай биһиги аҕалыын, оҕолуун сааспыт тухары
колхоз хотонун сааҕар таҥнары анньыллар аналлаах эбиппит.
—
Ийээ, хотон сааҕын күрдьээччи аны суох буолар, тракторынан
ыраастаныллар, — мин Максим Егорович кэпсээнин өйдөөн ийэбэр
быһаарабын. — Куттаныма, хата трактористыам.
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—
Ол хотоммут хаһан олоххо киириэн. Аны көһөр үһү буолбат дуо? —
диир ийэм, уонна биһиги кэпсэтиибитигэр букатын кыһаммакка чэйин
иһэн бурулата олорор аҕабар эргиллэр. — Бу да киһи эр киһи курдук
уолгар үүннээх-тэһииннээх тылгын эппэккин.
Аҕам ол аайы кыһаллыбат.
—
Колхозка да бардын ээ. Атын оҕолор үлэлииллэр дии.
—
Настаа, эн оҕоҥ үөрүүлээх күнүн буортулаама. Эдэр киһи, инникитин
да үөрэнэр сааһа баар, — диир эбэм. — Биһиги Кешабыт дьон кэккэтинэн
киһи буолуо.
—
Бу дьахтар, эчи ытаан түһэн сүрдээх! — аҕам эбэбэр эпсэр. Мин
“дьон кэккэтинэн киһи буоларбар” сөбүлэһэр быһыылаах, ийэбин
сэмэлиир. “Күлүгээн, түөкүн, илэчиискэ” буолбатах. Ийэм тохтообот.
—
Эн кыһаллыбатыҥ бэрт. Биирдэ эмэтэ аҕа-аҕа курдук уолгар тугу
эмэни кэпсээтиҥ, үөрэттиҥ дуо? Олох туһунан?
—
Ону миигинэ да суох оскуолаҕа үөрэтэллэрэ буолуо.
—
Атын дьон оҕолорун такайаллара, сүбэлииллэрэ сүрдээх ээ. Арай эн
букатын кыһаммаккын.
—
Киэсэни солбуйааччы Махсыым Дьөгүөрэбис хаалларар буолбат
дуо? — диир аҕам ийэбэр. — Билэн хааллардаҕа.
—
Солбуйааччы диэмэ, аны сирэй буолбут үһү, — эбэм аҕабын
көннөрөр. — Тойон Боппуок уһуллубут...
—
Уһуллуо буоллар, уһуллан көрдүн, — ийэм эбэбин ситэ саҥарпат. —
Сөбүн саба аччарыйан олорбута.
—
Киһи куһаҕан буоллаҕына, сэтэриир баҕайыта үһү дуо? — аҕам
буойар. — Айыы!
—
Сэтэрээминэ, өссө сатаан саҥарарым буоллар, тиийэн сирэйин быһа
үөҕэн биэриэм этэ. Айыы буола-буола. Айыы диэн суох.
—
Махсыым Дьөгүөрэбис, бука, Тойон Боппуоктан ордук биристээтэл
буолуо, — диир эбэм. — Үчүгэй, олохтоох тыллаах-өстөөх оҕо быһыылаах.
Үнүр Мэхээчэни кытта кэлэн кэпсэппитигэр мин хайдах эрэ Дьорҕоотоп
бокуонньук эдэр эрдэҕинээҕитин өйдүү түспүтүм. Тукаам, Киэсээ, эн
кинини тутус. Кини эйигин сөбүлээн хааллардаҕа.
“Сөбүлээн хааллардаҕа”. Мин үөрэбин да, кыбыстабын да. Ол мин
туох эрэ улахан киһиэхэ дылы тугу оҥороммун дьоҥҥо
сөбүлэтэрдээхпиний?
—
Эбэм тылыттан ийэм бу да сырыыга тахсыбата, намырыйда.
Махсыым Дьөгүөрэбис биһиэхэ кэлэн эмиэ хаайбыта Киэсэни холкуоска
хаалларыҥ диэн. Холкуостан быһа үрдүк үөрэххэ ыытыахпыт, үөрэнэригэр
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көмөлөһүөхпүт, кэлэн колхоһугар наадалаах үлэһит буолуо диэбитэ. Мин
оҕом ити Махсыым Дьөгүөрэбис курдук буоларын хаһан көрөбүн.
—
Сыл хонук, ааһан иһиэ. Буолбутун биирдэ эрэ көрөн соһуйуоҥ.
—
Оҕо улаатар, эчи, күүттэххэ, уһунуон!
—
Оттон үчүгэйдик олордоххо, сыл биллибэт. Сут, сэрии сылларыгар
эрэйдэммиппит бу баарга дылы дии. Ол номнуо ырааппыт. Бу оҕолор ону
билбэттэр даҕаны, хаһан эрэ былыр буолбут курдук саныыллар.
—
Олох диэн түргэн, — ийэм сөбүлэһэр.
—
Били былырыын 98 сааһыгар өлбүт Миитэрэпээн оҕонньор: “Аата,
олордоҕум кылгаһын, олоҕум түннүгүнэн тыган ааспыт сырдыктыы элэс
гынна”, — диэбитэ өлөөрү сытан. Дьэ, хор, оннук.
Итинтэн ыла кэпсэтии уларыйар. Мин остуолтан туран, балтым
хоһугар киирэн биэчэргэ бараары тэринэбин. Маня сүбэлиир, илин-кэлин
түһэр. Кини бэйэтэ биэчэргэ баран эрэринии ыгылыйар-сүпсүгүрэр. Соторусотору:
—
Тыый, оҕобут выпускной биэчэргэ барар! Тугун үчүгэйэй! Төһө эрэ
үҥкүүлүүгүт! — диэн ымсыырар. Выпускной биэчэр үҥкүүтүттэн ордук туох
да суоҕунуу.
—
Үҥкүүлүөххүн итиччэ баҕарар буоллаххына, миигин кытта барыс ээ,
— мин Маняны күлүү гынабын. — Мин уолаттарга: “Үҥкүүлүү кэллэ,
үҥкүүлэтиҥ”, — диэм.
—
Пахай! — диир Маня. — Миигин киллэрэллэрэ да биллибэт.
Орто үөрэҕи бүтэрбит билиҥҥи оҕо билиитэ XVII үйэтээҕи академик
билиитигэр тэҥнэһэр диэбитэ биирдэ физик Афанасий Лукич. Баҕар,
буолуо даҕаны. Тугун да иһин, биһиги бүгүн академик буолбуттан итэҕэс
санаммакка сылдьабыт: бу киэһэ орто оскуоланы бүтэрии туһунан туоһуну
— аттестат ылабыт.
Бырааһынньыктыы таҥныбыт оҕолор, учууталлар, төрөппүттэр,
бырааһынньыктыы киэргэммит оскуола, көр-нар, күлсүү-салсыы — бу
тиһэх биэчэр салгына бэйэтэ үөрүүнү-көтүүнү тарҕатарга дылыта.
Кыһыл таҥас сабыылаах остуолтан директор биһиэхэ биир-биир орто
үөрэҕи бүтэрии аттестатын туттартаабыта. Бу күһүҥҥүттэн колхозка
тахсаарыҥ диэн айдаарар райкомол секретара кыыс инники олохпут
хайысхатын — путевкалары биэртэлээбитэ. Толяҕа уонна Соломоновка
физматка, Айтаҕа медфакка, Ингаҕа омук тылыгар, Люсяҕа уонна
Маахыска физкультурнайга, уоннааҕыларга барыбытыгар — колхозка.
Ингаҕа Людмила Сергеевна көмөлөспүт буолуохтаах, оттон Маахыска —
тустуута. Үөрэҕэр төһө да мөлтөх буоллар, Маахыс сахалыы толкуйдаах,
киитэрэй, арааһа, хайабыт да иннинэ үрдүк үөрэхтэнэрэ буолуо.

Далан- Яковлев В.С. Дьикти саас.
http://vk.com/sakhabooks

297

Ланаҕа, Сашаҕа уонна миэхэ үөрэххэ путевка биэрээри гыммыттарын
биһиги аккаастаан кэбиспиппит. Оҕолор ону билбэт буолуохтаахтар.
Бэҕэһээ биһигини илдьэ Максим Егорович директорга киирэ сылдьыбыта.
Директор бэйэтин быһаарыытын уларытыан баҕарбатаҕа. Бэрт улахан
көрдөһүүнэн нэһиилэ ылыммыта, туох эрэ үтүөнү оҥорордуу ыарааныараан баран. Ону да Максим Егорович баар буолан. Сороҕор күүһүнэн
колхозка ыытаары гынар, сороҕор колхозка бараары гыннахха, сөбүлээбэт.
Муода киһи.
Райкомол секретарын кэнниттэн учууталлар уонна төрөппүттэр
биһигини эҕэрдэлээбиттэрэ. Биһигиттэн харда тылы Лана эппитэ:
үүннэрбит, үөрэппит оскуолабытын, үөрэппит-ииппит учууталларбытын
куруутун өйдүөхпүт уонна биһиги да кылааспытын өйдүү-саныы
сылдьаргыт туһугар диэн кыракый бэлэхпитин туттарарбар көҥүллээҥ
диэн баран, директорга кэтит кыһыл лентанан кириэстии баайыллыбыт
биһиги суруйбут оскуолабыт историятын туттарбыта. Историябыт син
балачча халыҥаабыт этэ. Кыргыттар хомуйбут хаартыскаларын биһиги
хомуйбут ахтыыларбыт быыстарыгар сыһыартаабыттара. Онтукабыт уһаантэнийэн халыҥ кинигэ буолан тахсыбыта. Айта чуолкай ып-ыраас
буочарынан суруйан кырылаппыта. Мандаарап уруһуйдаабыта,
киэргэппитэ, халыҥ хордуоҥ- канан тастаабыта. Президиум остуолугар
олорор дьон хараҕар төһө да тас көстүүтэ урукку выпускниктар бэлэхтиир
радиолаларыгар, эбэтэр магнитофоннарыгар тиийбэтэҕин иһин, биһиэхэ
ордук күндү уонна сыаналаах этэ. Биһиги киниттэн сиэттэрэн үгүһү
билбиппит. Ол ити кыракый бэлэхпит быыһыгар саһан сыттаҕа. Директор
бэлэхпитин ылан иннигэр остуолга уурда. Биһиги хомойо санаатыбыт. Мин
испэр Вадим Николаевич ылан эргим-ургум тутан, маҥнай таһын көрүө,
онтон учууталлар бары бэйэ-бэйэлэригэр бэрсэ-бэрсэ, иһин арыйан
көрүөхтэрэ, ааҕыахтара, бэркиһиэхтэрэ уонна өссө баһыыбалыахтара диэх
курдук санаабытым. Оччоҕо биһиги үөрүө, санаабыт дуоһуйуо этэ. Ону
буоллаҕына, биһиги бэлэхпит, ханнык эрэ боростуой кинигэ курдук
арыллан да көрбөккө, остуолга уурулунна. Арай комсомол секретара кыыс
ылан таһын эргим-ургум көрөн баран, сэрэхтээхтик остуолга төттөрү уурда.
Кини иһин көрүөн директортан толунна быһыылаах.
Үөрүүлээх миитин кэнниттэн биһиги бары кылааспытыгар киирэн
субуруччу тардыллыбыт остуолга олорон аһаатыбыт. Шампанскай истибит,
оҕурсу сиэтибит. Кыргыттар — кэмпиэт, печенье. Шампанскай биһиэхэ,
оҕолорго, биирдии үрүүмкэ тигистэ.
Өссө бэҕэһээ Ваня Халдеев биһиккини ас атыылаһыннара
маҕаһыыҥҥа ыыппыттарыгар, аҕыйах хонуктааҕыта дьүүллэммиппитин
иэстэһэн, мин Дым-Дымна эппитим:
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—

Эмиэ да буойаҕыт, эмиэ да көҥүллүүгүт. Хайдах- хайдаҕый?
Мин тугу этэрбин тута өйдөөн, Дым-Дым мичээрдии-мичээрдии
миэхэ хардарбыта:
—
Кеша, эн максималискын: эйиэхэ эбэтэр баар, эбэтэр суох. Олох эн
толкуйдуургунааҕар быдан уустук. Ону эн кэнники өйдүөҥ.
Бэҕэһээ биири этэн баран, бүгүн атыннык сыһыаннаһары мин
кэнники да өйдүүрбүн хоппотум.
Остуолга эмиэ учууталлар, төрөппүттэр биһигини алҕаан тыл
эппиттэрэ. Биллэн турар, бастакылартан биирдэстэринэн Федора
Алексеевна. Кини тыл этэртэн хаһан да маппат, олус сөбүлүүр.
Кыраһыабайдык саҥарар, ол иһин эбитэ дуу? “Бригантинаҕыт баарыһын
аргыс тыал куруутун тиирэ үрдүн!” Эмискэ толкуйдааһыҥҥа үчүгэй этии
буолбат дуо? Михаил Сергеевич эмиэ эппитэ. Кини төттөрүтүн хаһан да
саҥарааччыта суох. Кини тоҕо эттэ? “Билиигэ-көрүүгэ тардыстыыгыт олус
хайҕаллаах дьыала. Ону хаһан да сүтэримэҥ”. Уһуннук Маҥан Баттах эттэ:
“Колхозка кылааһынан бараргыт олус үчүгэй. Ол эрээри, модьуйуу
күүһүнэн уонна бэйэ баҕатынан тахсыы букатын тус-туһунаннар. Ону
өйдөөҥ. Сэрии иннинээҕи көлүөнэ бэйэтин иэһин охсуһуу да хонуутугар,
тыыл ыарахан үлэлэригэр да чиэстээхтик толорбута. Кини кырыйда,
сылайда. Кинини солбуйуохха наада. Солбуйааччыларынан эһиги
буолаҕыт”.
Оҕолор остуолга уһуннук тулуйан олорботохторо. Сып- сап аһаат,
көрүдүөргэ үҥкүүлүү тахсыталаабыттара. Эдэр учууталлар эмиэ. Кырдьаҕас
учууталлар, төрөппүттэр тиэтэйбэт этилэр. Кинилэр биһигини түстүүллэрэ,
ааспыт үөрэх сылын ырыталлара.
Халдеев Ваня биһикки түгэххэ хаайтаран хаалбыппыт. Тахсарбытыгар
хас да учууталы турун дииһибит, ол толоос этэ. Онон аһаабыта буолабуола, олорорбутугар тиийбиппит.
—
Анна Ивановна, эйигин кылааскын 100 бырыһыан таһаарбыккынан
эҕэрдэлиибин! — Вадим Николаевич биһиги кылааспыт салайааччытын
илиитин ыга туппута.
—
Кырдьыга, эйиэхэ ыарахан кылааһы биэрбиппит.
—
Оннук ыарахан буоллаҕай, — Анна Ивановна сөбүлэһэ охсубат. —
Оҕолор курдук оҕолор.
—
Күһүн учууталлар бары сатарыйбыт кылаас диэбиттэрэ. Ким да
ылыан баҕарбатаҕа дии.
—
Ол барыта Алевтина Львовнаттан, — кэпсэтиигэ Федора Алексеевна
кыттыһар. — Она распустила класс.
—
Мин санаабар, инньэ диир сыыһа.
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—
Почему? — Федора Алексеевна сөбүлээбэтэхтии чөрбөс гынар.
—
Мин күһүн эмиэ инньэ диэн санаалаах этим. Ол гынан баран,
кэнники ол санаам уларыйбыта.
—
Ол хайдах, кэпсиэн буолаарай? — Федора Алексеевна эҕэлээхтик
ыйыппыта.
—
Алевтина Львовна босхо ыытан дьиссипилиинэни сатарыппыт диир
сыыһа. Төттөрүтүн кини кэнниттэн оҕолор нууччалыы, көнө, аһаҕас,
тутулуга суох характердаммыттар этэ. Мин үтүөм арай ону билэн,
умулуннарбакка кыһанным, үксүн бэйэлэрин көҕүлээһиннэригэр көҥүл
биэрдим.
—
Ол соччо куһаҕан түмүгү биэрбэтэх диэххэ сөп, — диир Дым-Дым. —
Хайа да выпустааҕар тутулуга суох характердаах, самостоятельнай дьон
таҕыстылар.
—
Баҕар, буолуо... — Вадим Николаевич соччо итэҕэйбэтэхтик этэр.
—
Мин санаабар, оҕолору олус мөҥөр-түрдэрэр, биир муостанан
хаамтара сатыыр сыыһа, — Михаил Сергеевич кэпсэтиигэ кыттар. — Ити
тыа оскуолаларын уратылара. Былыргы кэмэлдьини быраҕарга уолдьаста.
—
Биһиги усулуобуйабытыгар оҕолору олус босхо ыытар куһаҕан
содуллаах буолуо ээ, — Федора Алексеевна, туох диир эбит диирдии,
директор диэки көрөн ылбыта.
Вадим Николаевич тугу да саҥарбатаҕа.
—
Н-да, ити иһэ истээх боппуруос, — диэн бытааннык сыыйбыта ДымДым. — Толкуйдуохха наада.
—
Людмила Сергеевна курдук, оҕолору наһаа көҥүл ыытары мин
сөбүлээбэппин. Баҕар, ол тус бэйэҕэр үчүгэй буолуо. Оттон коллективка?
— Федора Алексеевна бэйэтин санаатын этэр. — Учуутал бэйэтин эрэ
интэриэһинэн үлэлиэ суохтаах, коллективка баарын умнара сыыһа.
—
Оҕолорун кытта тэҥҥэ сылдьар, — химичка Мария Алексеевна
Федора Алексеевна этиитин бигэргэтэр. — Панибратство!
—
Эдэрэ бэрт, — диир Михаил Сергеевич, — букатын оҕо дии.
Оҕолорун кытта оонньоомуна.
—
Кырыйдаҕына, нородуйуо, — Алексей Михайлович киниэхэ
сөбүлэһэр.
—
Эдэр учуутал аан бастааҥҥыттан биллээччи, — диир Дым-Дым. —
Людмила Сергеевна оҕолорго олус сыстаҕас, үчүгэй учуутал тахсыа.
Дьахтар учууталлар сөбүлээбэтилэр быһыылаах да, тугу да
саҥарбатылар. Бары саҥата суох ах баран тугу эрэ толкуйдаабыттыы
балачча өр олорбуттара.
—
Толяны үөрэххэ ыытымыахха баар этэ, — диир Анна Ивановна.
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—
Но, ол тоҕо? — дэстилэр учууталлар соһуйан.
—
Киниэхэ барыта олус чэпчэкитик тиксэр.
—
Кэбис, Анна Ивановна, кини дьонун балаһыанньатын кытта
аахсыахха наада, — Вадим Николаевич саба саҥарар. — Кэнники өйдөнүө,
акаарыта суох уол.
—
Оннук, оннук, — Федора Алексеевна директор диэки буола охсор. —
Саамай бастыҥ үөрэнээччибитин баран. Сатаммат.
—
Хата, Лананы эмиэ үөрэххэ ыытыахха сөп этэ, — диир химичка. —
Убеди гыныахха.
—
Барытыгар бэйэтин көҥүлүнэн сылдьыан баҕарар, — Федора
Алексеевна
сөбүлээбэтэхтик
баһын
хоҥкулдьутар,
ытарҕалара
илибирэһэллэр. — Экзаментан босхолотоору гыммыппытын эмиэ
буолумматаҕа. Хата, ыалдьыбакка туораата дии.
—
Көҥүлүнэн сылдьар буолбатах, — Дым-Дым быһаарар, — бэйэтэ
принципиальнай киһи.
—
Баҕар, киниэхэ табыла суох да буолуо, комсорг эҥин киһиэхэ
колхозка тахсыаҕын диэн баран бэйэтэ баран хаалара, — диир ким эрэ.
—
Олоҕу билиэхтэрин баҕараллар, — диир Михаил Сергеевич, —
Улаатан эрэр дьон эбээт.
—
Кеша, эн чахчы баҕаран колхозка хаалаҕын дуо? — диэн миигиттэн
Анна Ивановна ыйытар.
—
Ээх.
—
Оттон, Кеша, эн оҕолору кытта үөрэххэ барбатаххыттан кэнники
хомойуоҥ суоҕа дуо?
—
Суох, — диибин.
Анна Ивановна миигин болҕомтолоохтук көрөр, тугу эрэ этиэн
баҕарар да туттунар.
—
Үҥкүүлүү тахсаҕыт дуо? — диир кини. — Михаил Сергеевич, Вадим
Николаевич, бу оҕолору хаайымаҥ, таһаарыҥ эрэ, баһаалыста.
Кылааһым салайааччыта бу киэһэ миэхэ атын буолан көһүннэ.
Арааһа, Анна Ивановна туһунан саныырым эмиэ сыыһа буолла. Кини
биһиги испитин букатын билбэт, тапталга хаан өстөөх диэн толкуйдуурум.
“Толяҕа барыта чэпчэкитик тиксэр”, — диир. Барыта диэн тугу этиэн
баҕарбытай? “Үөрэххэ барбатаххыттан хомойуоҥ суоҕа дуо?” Хомойуоҥ
диэн тыл хос дэгэттээхтик миэхэ иһиллибитэ. Өссө тугу эрэ этиэн баҕаран
баран туттунна. Кини Айта биһиги сыһыаммытын билбэтэ буолуо дии
саныырым, билэр эбит. Өссө биһирииргэ дылы.
Көрүдүөргэ үҥкүү үгэнэ. Тахсаат, үҥкүүлүүр пааралар быыстарыттан
мин Айталаах Толяны көрө түһэбин. Сирэйдэриттэн сыаналаатахха,
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кинилэр олус тапсан үҥкүүлүү сылдьаллара. Толя тугу эрэ кэпсиирэ, Айта
быыстала суох күлэрэ. Бу көрүөххэ сүөргүтүн: Айта Толяны өрө мыҥаан
иһэрэ. Кыыс дуоспуруннаах буолуохтаах. Мин кыһыыбын хам баттанан
истиэнэҕэ сыстан турабын уонна кинилэри көрбөккө кыһаллабын.
Саала иһэ араас үҥкүүһүттэринэн толору этэ. Маахыс ыараханнык
үҥкүүлээн лигийэр. Эрэһиинэ мээчиктии Степа тэйэн олорор. Бастыҥ
үнкүүһүт Аргы библиотека Дашатыныын эрийсэр. Били биһиги
“табаарыспыт” ачыкылаах, уһун, филиал уола Людмила Сергеевналыын
үҥкүүлүү сылдьаллар. Кинилэр мин туспар кэллилэр.
—
Сотору бүтэрэбит уонна барабыт, — мин ачыкылаах саҥатын
истэбин. — Бу дойдуга тэһийбэппин.
—
Буолумна, эн дьиэҥ, үлэҥ куоракка буоллаҕа.
—
Мин хайдах бу дойдуга дьон тэһийэн олороллорун сөҕөбүн.
Людмила Сергеевна саҥарбат.
—
Люда, почему ты прозябаешь в такой дыре? Куоракка киир.
Людмила Сергеевна туох диэбитин истибэтэҕим. Люда?! Уруккуттан
билсэр эбит буоллахтара. Табаарыһа, доҕоро? Өссө куоракка ыҥырар.
“Манна дьон хайдах тэһийэн олороллоруй?” Дьэ тиип! Арааһа, Морда
үнүр сөпкө гыммыт эбит. Морда буруйданарыгар чуолкайдык тугу да
кыайан эппэтэҕэ. Үрдүттэн кини куорат буолан киэ- бирэр эрэ диир этэ.
Бука, итиниэхэ майгылыыр кэпсэтииттэн охсустаҕа. Онуоха эбии Ленька
быһаарсарын оннугар маҥнай сутуруга кэлээччи. Итиннэ туох да диэн
быһаарсыаҥый?
Үҥкүү бүттэ. Оҕолор онно-манна сырсыакаластылар. Актрисалаах бу
диэки иһэллэр. Мин кинилэри көрбөтөх буолабын, түннэри хайыһабын.
—
I congratulate you upon your finishing the secondary school, Кеша!5—
диэн Людмила Сергеевна куолаһа лыҥкынаабытыгар эргиллэ түһэбин.
—
Тэнк йуу, 6— диэн эппиэттиибин.
—
Why are you not dancing?7
—
Ай ду нот уонт.8
Мин төһө сатыырбынан английскайдыы эппиэттиибин. Соруйан
ачыкылааҕы кыһытаары. Куоракка эрэ дьон барыны бары билэр
буолбатахтар... Мин кэпсэтиим Людмила Сергеевнаны үөртэ: биир
сыллаах эрэйэ таах хаалбатахтыы көһүннэҕэ.

5

Орто оскуоланы бүтэрбиккинэн эҕэрдэлиибин!
Баһыыба!
7
Тоҕо үҥкүүлээбэккин?
8
Баҕарбаппын.
6
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Людмила Сергеевна үөрбүтүттэн мин эрдийдим. Эмискэ төбөбөр
тэбэнэттээх санаа элэс гынар: арай Людмила Сергеевнаны үҥкүүгэ
ыҥырдахха?
—
Людмила Сергеевна, мэй ай данс уид йуу?9
Людмила Сергеевна синньигэс, дыр курдук хаастара өрө ыйаннылар.
Мин муодаргыам иһин кытар гына түстэ, кыбыһынна. Онтон мичээрдээн
үрүҥ тиистэрэ кэчигирэстилэр.
—
Why not, you may, 10 — диэтэ уонна эрэллээхтик мин санныбар
илиитин уурда. Людмила Сергеевна илиилэрэ тымныы, тарбахтара
күүстээх этилэр.
Мин маҥнай кыбыстан түҥ-таҥ үктүөх курдук буолан иһэн,
кэнникинэн улам үҥкүүгэ таттаран, кыбыстарбын умуннум. Людмила
Сергеевна биһиги кыргыттарбытыныы толлубут, кыбыстыбыт киһилии аат
эрэ харата үҥкүүлээбэт этэ. Кини бары чувствотын үҥкүүгэ биэрэрэ.
Хамсаныыта эрчимнээх, киэҥ, холку, ол эрээри намыын этилэр. Кини
күүстээх, эрчимнээх эттээҕэ биллэрэ. Людмила Сергеевнаны кытта
үҥкүүлүүр хайдах эрэ олус интэриэһинэй этэ. Эргийиигэ мин кини сирэйин
көрөн ылабын. Иэдэстэрэ олус маҥан, ыраас, мин итэҕэйбэккэ, бу
мрамордыҥы иэдэһи таарыйан көрүөхпүн баҕарабын. Харахтара
улаханыын, дириҥнэриин, ырааһын! Оннооҕор үрүҥнэрэ күөхтүнү! Мунна,
уостара! Людмила Сергеевна чугастан ордук кыраһыабай эбит.
Айталаах Людмила Сергеевна букатын маарыннаспаттар. Өссө
букатын утарылар да диэтэххэ: биирдэстэрэ муус маҥан, биирдэстэрэ
кыһаан. Дьиктитэ диэн баар иккиэн олус кыраһыабайдар. Ол эрээри, Айта
кэрэтэ миэхэ быдан чугас. Людмила Сергеевна миэхэ син биир история
учебнигар баар Венера Милосская. Кини кэрэ мөссүөнэ миэхэ оннук
ыраах, оннук тымныы...
—
Еще, еще. Давай энергично! — Людмила Сергеевна миигин бэйэтэ
эргитэн кулахаччытар. — Вот хорошо!
Бэйэбиттэн тутулуга суох Пушкин строкалара өйбөр киирэллэр:
Оҕолуу ытыллар, далбаарар,
Биир кэм эргийэн күөгэйэр,
Вальска баран, паараттан паара
Ааһан, элэс гынан иһэр.
Эргийии үлүскэнигэр мин кыргыттар кистээн биһигини одуулаһар
харахтарын көрүтэлээн аһардым. Айта эмиэ олус муодарҕаан көрөн
хаалбыта. Муодарҕаа, Айта, муодарҕаа. Мин санаам көтөҕүлүннэ.

9

Эйигин үҥкүүгэ ыҥырыахха син дуо?
Тоҕо сатаммат, баһаалыста.

10
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Людмила Сергеевна аҕылаата, имэ кэйдэ. Онтон өссө муодаргыам
иһин бүтүүбүтүгэр тэҥнээҕинии:
—
Тһаnк you, Кеша, — диэтэ.
Уолаттар чахчы ордук санаатылар. Ачыкылаах эмиэ Людмила
Сергеевнаҕа сыста түспүтэ, ону бары да сөбүлээбэтэхпит. Мин санаабын
Сашаҕа эппитим. Саша олус үөрбүтэ. Бэрт сотору биһиги бары киксэ
охсубуппут. Уолаттары бүтэһик биэчэр хотуу санаалаабыта эбитэ дуу,
шампанскай дуу — бары Людмила Сергеевнаны кытта үҥкүүлүөхтэрин
баҕарбыттара, мин этиибин сөбүлээбиттэрэ. Ачыкылаах Людмила
Сергеевналыын биир эрэ үҥкүүнү үҥкүүлээбитэ, кини партнершатын
иннигэр Толяттан ураты биһиги кылаас уолаттара кэккэлэспиттэрэ.
Толлугаһа суохтара Мандаарап:
—
Людмила Сергеевна, бырастыы гын, биһиги бары эйигин кытта бу
выпускной биэчэргэ кэриэспитин үҥкүү лүөхпүтүн баҕарабыт.
Аккаастаабаккар көрдөһөбүт, — диэтэ.
—
Людмила Сергеевна харахтара үөрэн чаҕылыһа түстүлэр. Биһиги
Максим Егорович кэлиэр, бэрт хойукка диэри уларытыһа сылдьан
Людмила
Сергеевнаны
кытта
үҥкүүлээбиппит,
ачыкылааҕы
чугаһаппатахпыт. Ачыкылаах хас да үҥкүүгэ туран тахсыбыта. Онтон
таһырдьа тахсан табахтаабыта. Ньиэрбинэйдиир. Кэһэй, сэнээбэт буол.
Онтон Инганы кытта үҥкүүлээбитэ.
Уһун киэһэни быһа Толя Айта таһыттан арахсыбатаҕа да, Айта кинини
аахайбат буолбута. Кини тугу эрэ кэпсиир кэмигэр биһигини одуулаһара.
Биирдэ киниэхэ үҥкүүлүөх диэн тиийбиппэр уларыйа түспүтэ: Толята олус
интэриэһинэйи тугу эрэ кэпсииринии, эмиэ өрө мыҥаабыта. Почти
Лермонтовтыы дии санаабытым мин. Эйигин таайдым Айта, Айталина. Оо,
улуу поэт, баһыыба! Мин уоскуйбутум. Оннооҕор Айталаах Толя саалаҕа
суох буолбуттарыгар кыһамматаҕым.
Вадим Николаевич эрдэ дьиэлээбитэ. Кини кэнниттэн утуу-субуу
учууталлар барыталаабыттара. Людмила Сергеевна Максим Егоровичтыын
барбыттара. Ачыкылаах букатын эрдэ мэлийбитэ. Кини Максим Егорович
кэлэрин кытта тыас хомуммута. Туох да туһа тахсыбатын биллэҕэ. Арай
учууталлартан Анна Ивановна хаалбыта. Кини үҥкүүлээбэккэ көрөн
олороро. Ол олорон кини тугу саныырай? Эдэр сааһын? Кини эмиэ орто
үөрэҕи бүтэрбит выпускной биэчэрин? Таптыыр доҕорун?
Сотору бары да тарҕаспыппыт. Илин бастар, биһиги, Улахан Света,
Ваня, мин буолан, бары бииргэ дьиэбитигэр аргыстаһан барбыппыт. Мин
үөрүөм уонна соһуйуом иһин, таһырдьа биһигини Айта соҕотоҕун күүтэн
турара, кыратык тоҥмут этэ, туох да буолбатаҕыныы мичээрдиирэ.
Намыһах хобулуктаах сабыс-саҥа бачыыҥката сарсыардааҥы сииктэн
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кылаппаччыһаллар. Уулуссаҕа тахсан төрдүөн илии илиибититтэн
ылсыбыппытыгар Айта дьагдьайбыттыы миэхэ сыстыбыта. Мин
үөрүүбүттэн уостарым эмиэ бэйэлэрэ сэгэйбитинэн бараллар.
Саҕахтан сайыҥҥы күн субу кылбайа устан тахсан эрэрэ.
1974—1975 сс.
Чурапчы
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“Дьикти саас” сэһэн иккис тахсыыта
Далан. Кини олоҕун сорох түгэннэрин өйдөтөн-санатан ааһарым тоҕоостоох
буолсу. Василий Семенович Яковлев-Далан 1928 сыллаахха муус устар 1 күнүгэр
Чурапчы улууһугар Кытаанах нэһилиэгин уһук түбэтигэр колхозтаах дьиэ-кэргэн дьоҥҥо
төрөөбүтэ.
1948 сыллаахха Чурапчытааҕы педучилищены бүтэрээт, Дьокуускайдааҕы
пединститутка үөрэнэ кииртэ. Төрдүс кууруска ситиһиилээхтик үөрэнэ сырыттаҕына,
сымыйаҕа буруйдааһын оҥоһуллан 1952 с. хаайыллыбыта. 1954 с. реабилитацияланан
босхоломмута. Инньэ гынан 1956 сыллаахха институт историческай факультетын
үөрэнэн бүтэрбитэ. Онтон ыла ыччаты иитиигэ оскуола директорынан, завуһунан,
учууталынан үлэлээбитэ. Тыл, литература уонна история институтугар уонна
Дьокуускайдааҕы учууталлар идэлэрин үрдэтэр педагогическай институкка быстах
кэмнэргэ үлэлии сылдьыбыта, 1979 с. “Чолбон” сурунаал редакциятыгар отдел
сэбиэдиссэйинэн ылыллыбыта. 1992— 1996 сылларга бу сурунаал кылаабынай
редакторынан үлэлээбитэ.
В.С.Яковлев-Далан политик, публицист, суруйааччы, деятель быһыытынан олоҕу
кытары ыкса сибээстээхтик, бары уларыйыыларга-тэлэрийиилэргэ үүннээх-тэһииннээх
тылын- өһүн этэн олорбута.
Василий Семенович Яковлев-Далан педагогическай наука кандидата этэ. Саха
Республикатын Президенигэр сүбэнэн- аманан көмөлөһөр общественнайконсультативнай Совет чилиэнин быһыытынан үлэлэспитэ. Элбэх публицистическай
ыстатыйалары олус наадалаах кэмҥэ суруйан дьону-норуоту биир сыалга-сорукка
түмэргэ көмөлөспүтэ. Хас да сыл устата
А.Е.Кулаковскай-Өксөкүлээх
Өлөксөй
аатынан
СР
Государственнай
бириэмийэтин биэрэр комиссияны салайбыта. Дьоҥҥо-сэргэҕэ биһирэппит, саха уусуран литературатын байыппыт үтүөкэннээх айымньыларын иһин киниэхэ СР
П.А.Ойуунускай аатынан Государственнай бириэмийэ анаммыта. Саха Республикатын
Духовноска Академиятын акаде мигынан талыллыбыта. “Тыгын Дархан” диэн саха
бастакы историческай романын суруйбутун иһин СР народнай суруйааччытын
бочуоттаах аата иҥэриллибитэ.
Далан “Дьикти саас”, “Аар тайҕа суугуна”, “Тэппэй боччумурар” диэн сэһэннэр,
“Кэриэн ымыйа” үһүйээннэр, номохтор, кэпсээннэр, “Кынаттаах ыралар”, “Доҕоруом,
дабай күөх сыырдаргын”, “Тыгын Дархан”, “Дьылҕам миэнэ”, “Тулаайах оҕо” (“Бүтэй
Бүлүү”) диэн романнар кинигэлэрин суруйан киэҥ билиниини ылбыта. Ол быыһыгар
оҕолорго анаан “Саха төрдө”, “Легенды Белого Севера”, “Белые стерхи” диэн
кинигэлэри айбыта. Аатын-суолун курдук Далан далааһыннаахтык үлэлээбитэ.
В.С.Яковлев-Далан 70 сааһын көрсө “Олохпут кырдьыга” диэн кини араас
сылларга айбыт публицистическай ыстатыйалара түмүллэн туспа кинигэнэн тахсыбыта.
Далан саха норуотун общественнай-политическай олоҕор ылар миэстэтэ улахан.
В.С.Яковлев-Далан айар-тутар үгэнигэр сылдьан 1996 сыл сэтинньитигэр олохтон
туораабыта.
***
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Саха Республикатын народнай суруйааччыта Василий Семенович Яковлев-Далан
саха уус-уран литературатын эйгэтигэр сүүрбэһис үйэ 70-нус сылларын иккис аҥарыгар
“Дьикти саас” диэн сэһэнинэн суол-иис тэлэн киирбитэ. Тута кэриэтэ общественность
өйөбүлүн, литературнай кириитикэ эйэ-дэмнээх сыанабылын ылбыта. Бу дьоһуннаах
айымньы айыллыбытын, олоххо саҥа көрүүлээх автор баар буолтун суруйааччыларга
тиэрдибит киһинэн Степан Феоктистович Софронов-Феоктист Софронов буолар.
Василий Семенович бу айымньытын Чурапчыга олорон киниэхэ аахтарбыт этэ.
“Дьикти саас” сэһэн рукопиһын “Хотугу сулус” (билиҥҥитэ “Чолбон”) сурунаал
редакциятыгар көрбүт-истибит Софрон Петрович Данилов: “Күндү Василий Семенович!
“Дьикти саас” сэһэҥҥинэн улаханнык үөртүҥ. Сонун, хайдах эрэ ис-иһиттэн сырдык,
ыраас, чуор ис хоһоонноох айым- ньыны суруйбуккунан ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлиибин”,
— диэн тылларынан суруйааччы киһиэхэ хардарбыта мээнэҕэ буолбатах этэ.
Кырдьык, “Дьикти саас” кинигэнэн тахсыаҕыттан ыла 23 сыл ааһан эрэр. Ол
былаһын тухары бу айымньы “Сонун, хайдах эрэ ис-иһиттэн сырдык, ыраас, чуор ис
хоһоонун” сүтэрбэккэ, өссө да дьон-сэргэ сөбүлээн-таптаан ааҕар айымньытын
быһыытынан баччаҕа тиийэн кэллэ. Көннөрү тиийэн кэлбит эрэ буолбатах. Үгүс көлүөнэ
дьону иитиһэн- үөрэтиһэн, кинилэргэ күүс-көмө, этиэм этэ, өйөбүл буолан тиийэн
кэллэ. Санаан көрүөҕүҥ, В.С.Яковлев-Далан үөрэппит, олох суолугар үктэннэрбит
үөрэнээччилэрэ “Дьикти сааһы” бэлэхтээбит көлүөнэ дьонунан хайдахтаах курдук
дьоллоохтук сананалларын. Кинилэр ол үтүө баҕаларын суруйааччы бу кинигэтин тула
ыытыллыбыт ааҕааччылар конференция- ларыгар эппиттэриттэн, Далаҥҥа народнай
суруйааччы аатын туруорсуу сиэрдээх сылларыгар уонна кэлин кини тыыннаах бэйэтэ
суох буолбутун да кэннэ оҥортообут ахтыыларыттан билэбит-көрөбүт. Саха народнай
суруйааччыта Софрон Данилов “Сүрэх тэбэрин тухары” диэн романыгар Аҕа дойду улуу
сэриитин кыттыылааҕа, учуутал Аласов педагогическай коллектив улугуруутун утары
охсуһар күүстэри түмэн, тыа сирин оскуолатын үлэтин саҥа хайысхаҕа таһаарар суолуииһи тобулбут, аартыгы аспыт эбит буоллаҕына, суруйааччы Далан “Дьикти сааһа”
бүүс-бүттүүнэ эдэр дьон олоххо хайдах сыстабытый, тугу тобулунабытый, туохха эдэр
сааспыт күүһүн-күдэҕин аныыбытый, хайдах кэмҥэ, туох сыыһалардаахтокурутуулардаах күнү-дьылы дьоммут-сэргэбит ааспыт эбитий диэн уустук
боппуруостарга дьиҥ чахчы педагогическай айымньы быһыытынан бастакынан олус
сөптөөх хоруйу биэрбитэ.
Далан “Дьикти саас” диэн сэһэнэ хайдах общественнай- политическай быһыымайгы эйгэтиттэн суруллубутун бүгүҥҥү ааҕааччыга санатан-өйдөтөн ылар наада дии
саныыбын. Филологическай наука доктора Дора Егоровна Васильева “Далан” диэн
бөдөҥ монографическай үлэтин 50-нус страницатыгар “Бу айымньы партия XX съеһин
(оччолорго Советскай Союз Коммунистическай партия Политбюро баһылыктаах
дойдуну аҥардастыы салайара) кэнниттэн, культличность содулларын саралааһына
саҕаламмытын кэннэ суруллубута” диэн быһаарбыта сөптөөх. Ити этиллэр съезд 1956
сыллаахха олунньу ый 14 күнүгэр Москваҕа буолбута.
Дойду бүттүүнүн үрдүнэн сабардаабыт политическай репрессиялар таһаарбыт
иэдээннэрэ дьэ арыллар кэмэ кэлбитэ. Сүүһүнэн-тыһыынчанан ахсааннаах сымыйаҕа
буруйдаммыт дьоннор сыылкаттан, хаайыыттан босхоломмуттара. Тыын ылыы, өрө
көтөҕүллүү буолбута. Биллэрин курдук, эдэркээн Василий Яковлевка государственнай
система өттүттэн сымыйаҕа балыллыы абаны-сатаны үөскэппитэ, тоҕо маннык өй-санаа
тууйуллуута тахсарый, хайдах төлөрүйүөххэ сөбүй бу ыарахаттартан диэн санаа тоҕо
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киириэ суох тустааҕый? Суруйааччы олоҕу кэтээн көрбүтэ. Ол барыта түмүллэн “Дьикти
саас” диэн сэһэни суруйарыгар кыаҕы үөскэппитэ.
Ол историческай кэм биэрбит күнүн-дьылын суруйааччы мүччү туппатаҕа.
Далан “Дьикти саас”, “Дьылҕам миэнэ” уонна “Олохпут кырдьыга” диэн
суруйууларын биир ситимнээх норуот олоҕун эпопеятын курдук көрөбүн. Суруйааччы
бэйэтинэн “Дьикти сааһын” ааҕааччыларын олох эрэйдээх-буруйдаах, түһүүлээхтахсыылаах суолун устун батыһыннаран, кинилэри олох кытаанахтардаах
эргиирдэригэр буһаран-хатаран, дириҥник өйдөтөн-санатан, араҥаччылаан аҕа киһи
быһыытынан сирдээн иһэргэ дылы. Көлүөнэ дьон төһө кэскиллээх олоҕу олороллор,
тэрээһиннэри тэрийэллэр да соччонон кинилэр олорон кэлбит историяларыгар
наадыйаллара күүһүрэр, тардыстыылара улаатар диэн санааттан ити курдук этэбин.
“Дьикти саас”, “Дьылҕам миэнэ” уонна “Олохпут кырдьыга” диэн Далан
аатырбыт-сураҕырбыт кинигэлэрэ А.С.Макаренко Россия олоҕо өҕүллүүлээх
сылларыгар суруйбут “Педагогическай поэма” диэн кинигэтиттэн тутум да итэҕэһэ
суохтар. Бэйэ олоҕо, бэйэ историята буоланнар өссө чугаска дылылар. Ити
далааһыннаах, киэҥ толкуйдааһыннаах тардыы “Дьикти саас” диэн сэһэнтэн
саҕаланнаҕа.
Суруйааччы Далан тоҕо бу айымньытын “Дьикти саас” диэн ааттаабыта
буолуой? Ити санаа эрийбитэ ыраатта, бэйэтиттэн, быһа симиттэн, ыйыталаспакка
хаалбыппын. Айылҕа киһиэхэ саамай үчүгэй сааһы, арааһа, бу кэмҥэ — оҕо уонна эдэр
киһи ситэр-хотор ыпсыыларыгар биэрэн эрдэҕэ.
Ону олох дьэ төһө дьоллууруй, кэскиллиирий уонна төһө табатык дьүөрэлээн
политическай-общественнай олоххо чугаһатарый?! Эдэр саас онуоха бэлэмэ хайдаҕый,
өскөтүн бу ураты чэбдик саас үчүгэйгэ, кэскиллээххэ тирэннэҕинэ дьоло-соргута
уһуурун хааччыйар, өйүүр уонна киниттэн кэскиллээх туһаны ылар обществоны айар
күүс баар дуо диэн суруйааччы киһи бу айымньытын нөҥүө хас биир- бититтэн
ыйытарга дылы. Олох баарын тухары “Дьикти саас” проблемалара өссө күүскэ
көтөҕүллүөхтэрэ.
Бүгүҥҥү ааҕааччы “Дьикти саас” сэһэни тоҕо сөбүлүүрүй? Саха уус-уран
литературатыгар аан бастакынан оскуоланы бүтэрээри сылдьар эдэркээн бэйэлээх
кыргыттар уонна уолаттар саамай үчүгэй саастарыгар сылдьалларын таһынан олох
араас өрүттэрин билбит-көрбүт, тугу эрэ дириҥник өйдөөбүт уонна өй-санаа, характер
быһыытынан сиппит-хоппут олоххо хайа-үйэ сыаллаах-соруктаах тахсар гына
иитиллибит дьоннор быһыыларынан көрдөрүллүбүттэрэ. Суруйааччы Далан сүрүн
ситиһиитэ уонна айар-тутар педагог быһыытынан булуута ити этэ диэхпин баҕарабын.
Айымньы иитэр суолтата уонна дьиҥ-чахчы туһата ситиниэхэ сытар. Ити хайысханы,
арааһа, бары үөскүүр көлүөнэ дьон даҕаны сөбүлүүр буолуохтаахтар.
Айымньы ити тосхолун бастакынан өйдөөбүт саха педагогтара, учууталлара,
уонунан ааҕыллар ааҕааччылар конференцияларын тэрийэн ыыппыттарын таһынан
элбэх ахсааннаах рефераттары, научнай ыстатыйалары суруйталаатылар, методическай
ыйынньыктарга ырытыылары оҥордулар, үөрэтэр кинигэлэргэ, хрестоматияларга
киллэртээтилэр. Олортон бастакы саҕаланыытын суруйааччы Далан кыттыылаах
ыыппыттарын бэлиэтиир наада.
Билигин ылан көрүөҕүҥ СР үтүөлээх учуутала П.И.Оконешникова бу айымньыны
хайдах-туох ылыммытын. Мин бу холобурдуурбун кини 1988 сыллаахха “Эдэр
коммунист” хаһыат муус устар 1 күнүнээҕи нүөмэригэр суруйааччы В.С.Яковлев-Далан
60 сааһын туолуутун көрсө таһаартарбыта. “Дьикти саас” сэһэҥҥэ суруллар 10 кылаас
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оҕолоро мин онустарбынааҕар быдан улахан, олоҕу киэҥник өйдүүр, олох араас
өрүттэригэр миккиллибит, сиппит-хоппут дьон курдук көстөллөр. Маннык
хабааннаахтык ыччаты ымсыырдар гына, бэйэтэ учуутал эрэ киһи суруйуон сөп. Ол да
иһин Далан “Дьикти саас” сэһэнэ тутатына үрдүкү кылаас оҕолоро таптаан ааҕар
айымньыларынан буолбута”, — диир П.И.Око- нешникова.
Литературовед Николай Захарович Копырин өссө 1977 сыллаахха “Эдэрдэр айар
аартыктара” ыстатыйатыгар: “Дьикти саас” бүгүҥҥү үөрэнээччи ыччат туһунан бэрт
мындырдык, элбэх проблемалары туруорсан суруллубут биһиги литературабыт бэлиэ
айымньыта” диэн сыанабылы биэрбитэ оруннааҕа.
Айымньы суруллубут кэмин, кини тула тахсыбыт кэпсэтиилэр, сыанабыллар
сүрүн тосхоллоруттан бэрт кылгастык билиһиннэрдэххэ итинник.
“Бичик” национальнай кинигэ кыһатын үлэһиттэрэ Далан “Дьикти саас” диэн
сэһэнигэр киирии тылы суруй диэбиттэригэр олус диэн долгуйдум, чаҕыйдым даҕаны.
Ол эрээри биир суолу санаан үөрдүм, уоскуйдум — ол “Дьикти саас” иккис тыынынан
олорор, буолаары буолан 21-с үйэ бастакы сылыгар ааҕааччыга, адьас саҥалыы
көрүүлээх дьоҥҥо тиийэр буолбутуттан. Махтанабын саха литературатын бэлиэ
айымньытын, Далан курдук киһи бастакы суруйуутун биһиги бүгүҥҥү олохпут духовнай
баайын-дуолун курдук санаан- өйдөөн “Дьикти сааһы” иккистээн кинигэнэн
таһаарааччыларга. Утум быстыбата диэн үчүгэйин көрүөҥ этэ. Далан баара буоллар
бэйэтэ да үөрүө этэ. Тугу барытын үчүгэй өттүнэн, кэскиллээҕинэн өйдүүр улуу
педагогическай дьоҕур киниэхэ баара.
“Дьикти саас” сүрүн геройунан буолбут онус кылаас үөрэнээччитэ Кеша Попов:
“Мин Дьорҕоотоп суолун талыам этэ. Эрэйдэн дьон туһугар, эрэйдэн тус олоххор. Ол
оннугар сүүһүнэн дьон-норуот үчүгэйдик олордуннар”, — диир эбээт!
Күндү ааҕааччы! Эдэркээн Кеша Попов бу кэлбит саҥа үйэбит түһүүлээхтахсыылаах мөҥүөн арҕаһыттан түспэккэ, кини патриотическай, гражданскай олоҕун
батыһар сүүһүнэн ааҕыллар саҥа доҕоттору булунуон баҕарабын уонна булунуо да
диэн ис сүрэхпиттэн тоҕо эрэ эрэниэх санаам кэлэр.
Бүгүҥҥү ааҕааччы, хайа баҕарар көлүөнэ дьикти саастаах, арай ол суруйааччы
Далан “Дьикти сааһын” курдук бэйэтэ этэр тыллаах уонна туруорсардаах, олоххо дьиҥчахчы үтүө баҕалаах буолуон баҕарабын.
Сэмэн ТУМАТ, Саха Республикатын П.А.Ойуунускай аатынан Государственнай
бириэмийэтин лауреата
07.01.2001.
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