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КҮНДҮ ААҔААЧЧЫ!
Бу кинигэ күн сирин көрбүтүгэр, биллэн турар, эһиэхэ
махтанабын. Үлэм чэрчитинэн, Сахам сирин араас муннуктарыгар
ыалдьыттаабытым. Оскуола оҕолорун уонна нэһилиэнньэни кытта
көрсүһүүлэрим дьон-сэргэ: «Бэйэҥ олоҕуҥ туһунан кинигэтэ суруй.
Оҕолорго, ыччакка олус туһалаах буолуо этэ», — диэн көрдөһүүлэринэн
түмүктэнэрэ.
Эһигиттэн, бэйэ дьонуттан, тугу кистиэмий, сахалыы сатаан
суруйбат буоламмын, маҥнайгы «Бег за радугой» диэн ааттаах
кинигэм 1993 с. нууччалыы тылынан Ульяновскайга тахсыбыта.
Суруйтаран сакаастаабыт дьоҥҥо эрэ тарҕаммыта (подписканан).
«Эдэр саас» хаһыат редактора Иван Ушницкай ылыннарыылаах
көрдөһүүтүнэн, «Кустугу ситтэрбиэн» диэн оҕо сааһым, оскуолатааҕы
сылларым туһунан кэпсээннэр суруллан, ити хаһыакка 1995—1997 сс.
бэчээттэнэн дьон сэҥээриитин ылбыта. «Кыталык Уйбаан И.
Ушницкай тылын ылынан, кылгас кэм иһигэр сахалыы сурдурҕаччы
суруйарга үөрэнэ охсубут эбит. Маладьыас!» — диэтэххит буолуо.
Улаханнык алҕаһыыгыт. Дьиҥинэн, мин былыргы үөрэҕэ суох
оҕонньорго дылы, олорон эрэ кэпсиирбин кэргэним саха тылын уонна
литературатын учуутала Сардаана Владиславовна сурукка түһэрэр,
бэчээккэ бэлэмниир. Онон мин киниэхэ махталым улахан. «Орто Дойду
сонуннара» хаһыат редактора И.Ушницкай иккистээн төхтүрүйэн
модьуйуутунан, салгыы устудьуон сылларым туһунан 2004—2005 сс.
«сурдурҕаччы суруллубута», ити хаһыакка бэчээттэммитэ. Онон бу
кинигэ сахалыы суруллуутугар Иван Петрович Ушницкайүтүөтэ улахан.
Киниэхэ биһиги ыал истиҥ махталбытын тиэрдэбит.
Мин бэйэм олоҕум туһунан хайдах баарынан суруйдум. Кинигэбин
икки чааһынан аҥаардаан таһаарарга быһаарынным.
Күндү ааҕааччы! Эһиги олоххут уонна чугас, аймах-билэ дьоҥҥут
дьылҕалара кыталык халыҥ үөрэ Сахабыт сирин күннээх халлаанын
устун дьолу тосхойор айаныгар майгынныахтын!
Сахабыт сирин хас биирдии оҕото «мин дьиэм — улахан таптал,
улахан олох, улахан дьол уйата!» диэн киэн тутта этиэхтин!
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Эһигини сэттэ өҥнөөх кустук ыраахха, сырдыкка, ырааска,
үтүөҕэ, кэрэҕэ, үйэлээххэ угуйа туруохтун!
Ааптар
1. УЛУУ ХУДОЖНИК, ЭБЭТЭР «ЧУДОВИЩЕЛЫЫН» КӨРСҮҺҮҮ
Бэйэбин өйдүүр буолуохпуттан балыыһа оронугар «лип» сытарым.
Биһиги палаатабыт үрүҥ өҥ саарыстыбата этэ: өһүөтэ үрүҥ, эркиннэрэ
үрүҥнэр, түннүк сабыыта, тумбочкалар, утуйар таҥас — барыта үрүҥ
өҥнөөҕө. Мин: «Бу биэс уол манна урут-уруккуттан сыппыппыт, билигин
да сытабыт, куруук даҕаны маннык сытыахпыт, оттон үрүҥ халааттаах
сиэстэрэлэр
биһигини
көрбүттэрэхарайбыттара,
көрө-харайа
сылдьаллар уонна өссө да төһө баҕарар көрүөхтэрэ-харайыахтара», —
дии саныырым. Палаатам уолаттара уонна сиэстэрэлэр бука бары сырдык
халлаан күөҕэ харахтаахтара, сап-саһархай баттахтаахтара. Мин сиэркилэ
диэн баарын туһунан билбэт этим, ол иһин бэйэбин эмиэ итинник күөх
харахтаах, сырдык баттахтаах курдук сананарым.
Саамай сөбүлүүр сиэстэрэбит Света диэн ааттааҕа. Кини биһигини
укуоллаабат, ап-аһыы амтаннаах эми иһэрдибэт этэ. Света үөрэн
мичилийбитинэн киирэн кэллэҕинэ, маҥан палаатабыт иһэ өссө
сырдаабыт, тупсубут курдук буолара. Оннооҕор «чудовище» туһунан
сүрдээх кутталлаах остуоруйаны да кэпсээтэҕинэ, биһиги аттыбытыгар бу
үтүө санаалаах, кэрэ дьүһүннээх Света баар буолан, соччо куттаммат
этибит. Күн аайы остуоруйа кэпсээт да, сиэстэрэбит аптаах холбуйатыттан
биһиэхэ саамай кэтэһэр малбытын ылан түҥэтэлиирэ. Воваҕа пластилин,
Вадимҥа тимир конструктор, Владикка элбэх бытархай мас кубиктар
тиксэллэрэ. Васяҕа кини бэйэтин сакааһынан, рецебинэн астаныллыбыт
аһы-үөлү аҕалбыт буолара, оттон миэхэ ыраас кумааҕы лиистэрин, киистэ,
кырааска, харандаас уонна ханнык эмэ биллиилээх художник
хартыынатын биэрэрэ. Мин бэйэбин илиибэр киистэни туппутунан
төрөөбүт курдук сананарым. Хас күн аайы Света атын-атын
хартыыналары аҕалара, ол гынан баран бары биир «пейзаж» диэн
ааттаах буолаллара. «Шишкин, Левитан, Суриков, Серов диэн эмиэ бэйэм
курдук сытан эрэ уруһуйдуур уолаттар буолуо» дии саныырым.
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Хартыынаттан үтүгүннэрэн ойуулаабыт «пейзажпар» тоҕо эрэ Вова
уол пластилин кыылларын, Вадим тимир кырааннаах массыыналарын,
Владик кубиктарынан туппут дыбарыаһын, Вася минньигэс аһын, сиэстэрэ
Света кэпсээбит остуоруйатыттан тэтэгэркээн сибэккичээни, үс оҕолоох
эһэни сиэри бэс мастар үрдүлэринэн арбайан турар «чудовищены» эбии
уруһуйдаан биэрэрим. Уолаттарым уонна сиэстэрэ Света биллиилээх
художниктар шедевр-айымньыларынааҕар мин уруһуйдарбын быдан
хайгыыллара, сөҕөллөрө-махтайаллара. Ол иһин мин бэйэбин улуу
художник курдук сананарым.
Биир күн Света «пейзажка» олох майгыннаабат хартыынаны аҕалан
соһутта. Ыйыппыттыы көрбүппэр: «Бу хартыына аата «Семья», бу — эн
ийэҥ», — диэт, тоҕо эрэ маҥан буолбакка, сибэкки ойуулаах халааттаах
сиэстэрэни ыйан көрдөрдө. Оттон эриэн, халаакка ханан да
майгыннаабат таҥастаах, уоһун үрдүнэн «баттахтаах сиэстэрэни» бу — эн
аҕаҥ диэн быһаарда. Биһиги Васябытыгар дылы аһыырын сөбүлүүр уолу
бу — эн быраатыҥ диэтэ. Итиэннэ Светабыт олох атын, сабыс-саҥа
остуоруйаны кэпсээтэ: «Киһи барыта чугас, таптыыр дьонноох. Эһиги
бары тус-туспа ыал оҕолороҕут. Ваня, эн ийэлээх аҕаҥ, бииргэ
төрөөбүттэриҥ Амма диэн сиргэ олороллор. Эйигин сарсын онно илдьэр
буоллубут». Мин улаханнык ыксаатым. Хаарыан маҥан палаатабыттан,
чугас, таптыыр дьоммуттан туура тутан хайа эрэ Амма диэн сиргэ хаһан
да харахтаан көрбөтөх ыал диэн ааттаах сиэстэрэлэргэ илдьэн биэрээри
сылдьаллар эбит. Бу иэдээни! Букатын төннүбэт сирбэр ыытаары
гыннылар диэн улаханнык айманным: «Света! Миигин бука диэн ханна
да ыытыма, кимҥэ да биэримэ! Мин эһиги ыал оҕотобун, мин дьиэм —
бу палаата, мин убайдарым-бырааттарым бары бу сыталлар. Мин ханнык
да Амманы билбэппин, барыахпын олох баҕарбаппын!» — дии-дии
хараҕым уутун соттубуппар, палаатам уолаттара уонна сиэстэрэ Света
бары ытаһан бардылар.
Сарсыныгар үс миэстэлээх «Як-12» самолетунан икки сиэстэрэ
миигин Аммаҕа аҕаллылар. Самолёт аана аһыллаатын кытта сиэстэрэлэр
лётчиктыын тахсан бардылар. Аһаҕас аанынан таһырдьаны одуулаһа
сытаммын, сиэлин быыһынан көрбүт ат тыбыырбытыттан соһуйдум.
Сыарҕаттан киһи эрэ куттаныах дьүһүннээх, бүтүннүү түү бэйэлээх, абааһы
дуу, туох дуу туран кэллэ. Кырыа, түү быыһынан көрбүтүнэн миэхэ
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чугаһаата. Били сиэстэрэ Света кэпсиир «чудовищета» илэ бэйэтинэн бу
кэллэ быһыылаах! Ол аата манна соҕотоҕун сытарбын билэ оҕустаҕа! Оо
дьэ, чахчы кини эбит: хаһан эрэ эһэни сиэбит, онтукатын саҕынньах гынан
кэппит, бэдэри эмиэ сиэбит уонна бэргэһэ оҥостубут, оннооҕор албын,
киитэрэй саһылы кытта сиэбит — үтүлүк гынан кэтэ сылдьар. Бачча
оҥостон кэлбит «чудовище» миигин хайаан да сиир! Дьэ, сити, үтүлүгүн
уһулла. Мин күөмэйим хайдарынан: «Горшо-ок! Горшок- горшок! — диэн
хаһыытаан ыыра бардым. (Биһиэхэ балыыһаҕа ыксал тирээтэҕинэ:
«Горшо-ок!» — диэн аптаах тылбытын хаһыытыырбыт. Оччоҕо
сиэстэрэлэр субу баар буола түһэллэрэ).
«Чудовище» сиэбиттэн «подушка» кэмпиэти хостоон таһааран мин
айахпын бүөлээтэ уонна киһи куолаһынан: «Майаа тыбайаа не
паньымаай!» — диэн саҥарда. Миигин кэмпиэтинэн албыннаан хаспаҕар
илдьэн сиэри гынар диэммин, «подушканы» тыбыыран кэбиһээт, өссө
күүскэ: «Горшо-ок!» — бөҕөнү түһэрдим. Аптаах тылым көмөлөстө
быһыылаах, сиэстэрэлэрим сүүрэн кэллилэр:

—
—
—

Хайа, Ваня, туох буоллуҥ?
Света, бу «чудовищены» мантан киэр үүрүҥ! Миигин сиэри кэлбит!

Ваня, уоскуй, бу «чудовище» буолбатах, бу — эн аҕаҥ. Кини
билигин эйигин суорҕаҥҥа суулуоҕа уонна сыарҕалаах атынан Амма өрүс
уҥуор Чакыр диэн дэриэбинэҕэ илдьиэҕэ. Эһиги дьиэҕит онно баар.
Суорҕаҥҥа сууланан айаннаан иһэн толкуйга түстүм, санааҕа
ыллардым: «Мин аҕам «чудовище» эбит, ол аата мин туох буолабыный?
«Чудовище» аҕам миигин бу аата хаспаҕар, «пещераҕа» илдьэн истэҕэ.
Аҕыйах хонуктааҕыта түөрт эһэлээх пейзаһы уруһуйдаабытым. Улахан
эһэтин хайыы-үйэ сиэбит буолан, тириитин ити кэтэ сырыттаҕа. Оттон
оҕолорун миэхэ сиэтээри хаайан туруорара буолуо. Бу киэһэ эһэ оҕотун
тириитигэр сууланар киһи буоллум быһыылаах. Быраһаай, мин хаарыан
үрүҥ өҥнөөх, сырдык-ыраас, сылаас палаатам барахсан! Быраһаай, мин
сөбүлүүр минньигэс аһым-үөлүм! Мантан ыла борщ, щи испэккэ,
мааннай хааһы, пельмен, блины, пончик, крендель, оҕуруот аһын уонна
фрукта арааһын сиэбэккэ, хомпуот, кисиэл испэккэ хайдах тыыннаах
ордобун? Бы- раһаайдарыҥ, палаатам уолаттара! Миэхэ олох
ымсыырымаҥ! Миигин пещераҕа дьиикэй олох күүтэр. Мин тапталлаах
сиэстэрэм, Света! Эн аҕам «чудовище» буоларын билэр эрээри, тоҕо
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манна аҕалбыккыный? Палаатабар, уолаттарбар төннүөхпүн баҕарабын»,
— хараҕым уутун сотто сыттым.
Өр-өтөр гыммакка, айаннаан тиийдибит. «Пещералара» диэн
кыракый балаҕан эбит. Онно дьиибэ уолаттары көрдүм. Үүт-үкчү
«чудовище» курдук хап-хара баттахтаахтар, харахтаахтар. Саамай
соһуйбутум — уолаттар кыралыын-улаханныын бары хаамса
сылдьаллара. Кинилэр бэйэлэрин сиэстэрэлэрин «ийэ» диэн ааттыыллар.
Ийэ диэн сибэкки ойуулаах халааттаах, улахан истээх буолар эбит. Бу
дьиэ иһигэр бары бэйэ-бэйэлэрин кытта мин өйдөөбөт тылбынан
кэпсэтэллэр. Маннааҕы уолаттар миэхэ чугаһаабакка эрэ онтон-мантан
быгыалаан көрөллөр. Арай, түөһүгэр иилиллибит, дьүһүнэ көстүбэт
буолбут бэчиэнньэлээх маарылланы айаҕар тобус-толору болточчу
уоппут, сыыҥ-сыраан аллыбыт кыра уолларын сыт-сымар буолбут
дьааһыкка уган баран, барылыы-барылыы дьиэни биир гына анньа
сылдьаннар аттыбынан аастылар да, миэхэ кыһамматылар. Өскөтүн мин
сип-сибилигин үрүҥ палаатабар баар буола түстэрбин, күөх харахтаах
уолаттарым уонна сиэстэрэлэрим үөрэн хаһыытаһыа этилэр, күлүү-үөрүү,
кэпсэтии-ипсэтии муҥура суох буолуо этэ. Оттон бу дьиҥнээх төрөөбүт
дьиэбэр кэлбит ааттаахпын да, онтон ким эмэ үөрбүтэ-көппүтэ көстүбэт.
Дьэ, дьиибэ!
Чочумча буолаат, олус минньигэстик аһаттылар. Сылгы этин
сиэппит эбиттэр. «Миигин аҕалбыт ат эрэйдээҕи сии охсубут буоллахпыт
дуу, эчи түргэнин!» — диэн соһуйдум.
Саҥаларын-иҥэлэрин төһө да өйдөөбөтөрбүн, бу ыалга син
олоруохпун сөп эбит. Саамай үчүгэйэ диэн, тириигэ суулаабакка, ороҥҥо,
тэллэххэ сытыардылар.
Эр киһини урут хаһан да көрбөтөх буоламмын, аҕабыттан син биир
толлорум. Онно эбии аҕам үрдүк уҥуохтааҕа, улахан көрүҥнээҕэ. Көрөрөистэрэ киһи дьиксиниэх курдуга. Кини тас көрүҥүнэн индеецтэр биис
уустарын баһылыгын санатара. «Сыновья Большой Медведицы»,
«Чингачгук — Большой Змей», «Золотой каньон» диэн киинэлэргэ сүрүн
оруолу оонньуур Гойко Митиһи билэр буоллаххыт дии? «Сахаҕа» үчүгэй
уол, ээ? Ити мин аҕам «игирэтин аҥаара» ээ!
Бу дьиэ үтүө-мааны киһитэ — ийэбит сарсыарда аайы, биһигини
аһатаат, «биис ууһун баһылыгын» кытта ханна эрэ «трудодень» диэҥҥэ
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барара. Киэһэ кэлээт да, оһох үрдүгэр иһити-хомуоһу талыгыратара.
Сотору буолаат, минньигэс ас сыта дьиэни толороро. Ийэбит сүрдээх
үөрүнньэҥ майгылааҕа. Сибэкки арааһын үүннэрэрэ, хас биирдии
тыллыбыт сибэккиттэн үөрэрэ. Кыракый балаҕаммыт иһэ хаһан да
хагдарыйбат, куруук чээл күөх буолара. Ийэм куруук ырыа аргыстааҕа.
Санаабар мин кэлбиппиттэн үөрэн ыллыырга дылыта. Кырдьык да оннук
диэх курдук, хам-түм кини гражданскай сэрии кэминээҕи нууччалыы
ырыалары ыллыыра. Ийэм күнтэн-күн аайы саҥаттан-саҥа мин билбэт
аспын-үөлбүн бэлэмнээн аһатара-сиэтэрэ. Ол курдук дьэдьэннээх күөрчэх,
баахыла, соркуойдаммыт собо, хаан, тоҥ быар, саламаат, суорат, сэлиэйдээх миин олус минньигэс амтаннара сүрэҕим-быарым ортотунан
киирэн, миэхэ тугу эрэ өрдөөҥҥүтэ умнубуппун саната сатыыр курдуктара.
Биирдэ ийэм буотарак бэрэскитин астаабыта. Мин ону олус сөбүлээн,
бокуойа суох симиммитим. Ийэм миигин көрөн үөрбүтэ, төбөбүн
имэрийбитэ уонна сүүспүттэн сыллаан ылбыта. Ити түгэҥҥэ испэр:
«Ийэлээх диэн үчүгэй да эбит! Аны ийэбиттэн, дьиэбиттэн хаһан да, ханна
да барыам суоҕа», — дии санаабытым уонна уйадыйан, хараҕым уута
бычалыйан тахсыбыта.
Кэлбитим үһүс күнүгэр, улахан дьон суохтарына, оҕолор миэхэ
сырсан кэллилэр. Уолаттартан улаханнара, нууччалыы олуттаҕастык да
саҥардар, билсиһиини саҕалаата:

—

Мин Кеша диэммин, уон саастаахпын. Бу биһиги үс эйиэхэ убай
буолабыт, оттон бу үстээх уонна биирдээх оҕолор — эн бырааттарыҥ.

—
—

Кеша, эһиги кэпсэтэргитин мин тоҕо өйдөөбөппүнүй?

—

Эйигин Тоҥ Нуучча Кеша диэххэ сөп дуо? Нууччалыы саҥараҕын

Биһиги бары сахаларбыт, сахалыы саҥарабыт. Оттон эн нууччалыы
саҥараҕын, ол иһин Тоҥ Нуучча Уйбааҥҥын.
дии.

—

Суох-суох, мин уу сахабын. Нууччалыы саҥарарга миигин
Москваттан кэлбит нуучча учуутал үөрэтэр. Ваня, ити ийэбит итии
мииннээх тимир баласкаат миискэни түөскэр уурбутугар, хайдах
тулуйдуҥ? Түөскүн көрүөххэ эрэ, итиигэ сиэппит буолуохтааххын!

—

Ээ, суох, сиэппэтэҕим. Мин наар оннук аһыыбын ээ, — диэбиппэр
наһаа дьиктиргээтилэр.
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Мин, ырбаахым тимэҕин сүөрэн, гиипсэ корсеппын көрдөрдүм. Ити
күн ийэлээх аҕабыт кэлиэхтэригэр диэри, убайдарым- бырааттарым
санаан кэлэ-кэлэ кырдьык ыалдьыбат дуо дэһэ-дэһэ гиипсэбин тоҥсуйа
оонньообуттара.
Убайым Кеша нууччалыы кыратык билэр буолан, бу сахалар диэн
дьону, Чакыр олохтоохторун кини тылбааһын нөҥүө билэн- көрөн
барбытым. Сотору кэминэн, эмиэ убайым Кеша үтүөтүнэн, сахалыы
быһыта-орута өйдүүр буолбутум.
Түөрт уонча дьиэлээх Амма өрүс уҥа кытылыгар турар Чакырга
Дьоскуоскай Дьуона оҕонньордооххо куораттан нууччалыы эрэ тыынар
босхоҥ оҕо кэлбит сураҕа бэрт түргэнник тарҕаммыта. Киэһэ аайы ононманан сылтаҕыран Дьуоналаахха киирээччи- тахсааччы элбээбитэ. Мин
саамай дьиктиргээбитим диэн, ол дьон бары киксибит курдук
кэпсэтиилэрэ маннык саҕаланара:

—
—
—

Ыаллар, кэпсээҥҥит?
Суох. Оттон эн туох сонуннааххын?

Сонун суох.
Ити кэнниттэн ийэм чэй кутан остуолга ыҥырар. Дьэ, уонна сонуна
суох дьон уһун киэһэни быһа сонуннара, кэпсээннэрэ бүппэт. Уруккунухойуккуну ырыталлар, ол быыһыгар мин да туспунан кэпсэтэн ылаллар.
Итинник кэпсэтиилэртэн биһиги урут, алта сыллааҕыта Абаҕа почтатын
дьиэтигэр Дорофеев Ылдьаалаах диэн ыалы кытта дьукаах олоро
сылдьыбыппытын, кинилэр биэс саастаах Айаар диэн уолларын кытта
мин — балтараалаах оҕо оонньуу сылдьаммыт быраҕыллыбыт бырааба
дьиэтин умуһаҕар дэлби түһэн эчэйбиппитин, мин сиһим тоноҕоһун
тоһутан, куоракка балыыһаҕа киирэн, алта сыл гиипсэҕэ сытан
тахсыбыппын билбитим.
Биир күн, дьоммут суохтарына, икки эмээхсин миигин көрө кэлэ
сылдьыбыттара. Дьоммун кэтэһэрдии, балачча өр кэпсэтэ- кэпсэтэ
олорбуттара:

—

Бу оҕо — Нуучча Уйбаан олох Татыйаас Татыйааһынан эбит буолбат
дуо? Ийэтигэр майгынныыр бу уолаттартан кини эрэ эбит. Уоннааҕылар
аҕаларын курдуктар.
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—

Кыыс эбитэ буоллар, уолаттары эккирэппэккэ, онно-манна
тарбачыспакка, сүгүн сылдьан, манныкка тиийиэ суоҕа этэ. Куорат
быраастара кыайан эмтээбэтэх буоллахтара дуу?

—
—

Эмтии сатаан баран, аккаастаан ыыппыттар үһү.

—
—

Этимэ даҕаны! Бэйэтэ да эрэйдэнэр, дьонун да эрэйдиир.

Оо, ол аата киһи буолаахтаабат эбит. Эрэйдээх, бу сордоно сытыан
кэриэтин, акаары сааһыгар били үлтү түһэригэр ситэри өлөн хаалбыта
буоллар.
Ээ, чэ уһуннук эрэйдээбэт-муҥнаабат ини. Сотору моруу да буолан
өлөөхтүүрэ буолуо.

—

Чэ, дьиэлиэххэ, бу дьон кэлимээри гыннылар.
Ити эмээхситтэр кэлэн барбыттарын кэннэ, соҕотохсуйдум да,
кинилэр тугу саҥарбыттарын санаан кэлэрим уонна хаһан өлөрбүн
кэтэһэрим. Курус санаалартан миигин убайдарым-бырааттарым
быыһыыллара. Кинилэр доҕотторун-атастарын субурутан аҕалан, мин
туспунан киэн тутта кэпсииллэрэ:

—

Көрүҥ, бу биһиги бырааппыт Тоҥ Нуучча Уйбаан! Кинини куораттан
аҕалбыттара. Сахалыы «чэт» да диэни билбэт. Нууччалыы ити Москуба
учууталын курдук наһаа үчүгэйдик саҥарар.

—
—

Кини туран хаамар дуу, наар сытар дуу?

—
—

Ол хайдах?

Суох-суох, кини сытан эрэ улаатар. Улааттаҕына бухатыыр
буолуоҕа!
Били Москубаттан кэлбит нуучча учуутала кэпсээбитэ дии, Илья
диэн Муромецтар уоллара «тридцать лет и три года» сыппыт уонна
бухатыыр буолан турбут киһи туһунан?! Бу биһиги бырааппыт алта эрэ
сыл сытта, аны сүүрбэ сэттэ сыл сытыа, оччоҕо Илья Муромец курдук
бухатыыр буолуоҕа, дойдутун (уҥа ытыһынан хааһын үрдүнэн
чарапчыланна) уонна норуотун (хаҥас ытыһынан чарапчыланна)
быыһыаҕа. Итэҕэйбэт буоллаххытына, кэлэн тутан да көрүҥ — кини
ырбаахытын иһинэн тимир куйахтаах, онтуката бэйэтин кытта тэҥҥэ
улаатар, — диэт, убайым Кеша кэлэн кэпсээнин бигэргэтэн обургу
соҕустук, тыастаахтык гиипсэбин тоҥсуйталыыра. Кини кэнниттэн оҕолор
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биир-биир кэлэн ким оргууй аҕай, ким күүскэ тоҥсуйан көрөллөрө.
Оннооҕор биирдэ маннык түгэн буола сылдьыбыттаах:

—

Ээ, ити диэн киниэхэ кыра! Көрүҥ эрэ, — диэт, Кеша маҕыйа түһээт,
хаһыытыы-хаһыытыы швабранан миигин түөскэ саайталаата. Үһүстээн
охсубутугар, швабратын уга тосту барда. — Көрдүгүт дуо, итэҕэйдигит дуо,
биһиги Ванябыт чахчы бухатыыр буоларын?! Куоста даа, эн биһиэхэ —
кыраларга киэптээн бүт! Бырааппыт «Бухатыыр Ваня» атаҕар туран
кэллэҕинэ, эйигин одной левой биирдэ эрэ саайыаҕа — эн Америкаҕа
көтөн хаалыаҥ! Өйдөөтүҥ дуо? — диэтэ Кеша. Онуоха улахан уол:
«Өйдөөн-өйдөөн», — диэн хардарда. Оҕолор: «Чакырдар бэйэбит
бухатыырданыыһыкпыт!» — диэн астынан, аймалаһа-аймалаһа
дьиэлэригэр тарҕаһан эрдэхтэринэ, Кеша:

—

Оҕолоор, рыцардаах оонньуоххайын! Мин Александр Невскэйбин!
Крестоносецтар ханна бааргытый? — диэт, мас кынчаалын ылла, оһох
холумтаныгар умса сытар чугуун горшогу төбөтүгэр кэттэ. — Чэ, киирсии
саҕаланна!
Балаҕан иһигэр баар оҕолор бары иһит былдьасыһан айдаарыстылар: ким эрэ биэдэрэ, ким эрэ көстүрүүлэ, сорохтор туос ыаҕас,
маппыттар мас кытыйа ылан төбөлөрүгэр кэтэн «шлем» оҥоһуннулар.
Куруук илдьэ сылдьар мас саабылаларынан бэйэ- бэйэлэрин «шлемҥа»
саайсаннар, тыас-уус, хаһыы-ыһыы бөҕөнү таһаардылар. Ким да кими да
көрбөт буолан, хас биирдии оҕо бэйэтин эрэ тыынын көмүскээн, салгыны
саабыланан сабыыра. Мин көрдөхпүнэ, «биһиэннэрэ» уонна
«крестоносецтар» ханна бааллара биллибэт. Арааһа бары «Александр
Невскэйдэр» быһыылаах. Хаһыы-ыһыы, айдаан-куйдаан хойдон
эрдэҕинэ: «Хайа, бу туохпутуй?! Туох сэриитин тартыгыт?» — диэбитинэн
аҕам киирэн кэллэ. Оҕолор иһиттэрин түҥ-таҥ быраҕаттаан, куотар аакка
түстүлэр. Арай Кеша эрэ «шлемын» устубакка турар.

—
—
—

Улахан уол, хайа бу чугуун иһиккин устуоххун! Тугу гына турдуҥ?
Уһуллубат ээ, — диэн ытаан эрэр куолас чугуун иһиттэн иһилиннэ.

Чэ, уһуллубат буоллаҕына итигирдик сылдьаргар тиийэҕин. Куруук
илдьэ сылдьаары кэттиҥ ини. Ытаама, төбөҥ үллэн хаалыаҕа, — диэн
аҕабыт кыыһырбытыгар, марылаччы ытаан эрэр Кеша ах барда.
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Аҕам чугууну устаары балачча өр хачыктаһан көрдө да, кыайбата.
Хантан истэ охсубуттара буолла, балаҕан иһэ көмөлөһүөн баҕалаах эр
дьонунан туолла. Арааһы барытын сүбэлээтилэр. Ыраах сиринэн
тэлэһийэр, элбэҕи көрөр-билэр, куруук дьоҥҥо сүбэ-ама буолар,
бөһүөлэк кырдьаҕастарыттан биирдэстэрэ, почтальон Башка оҕонньор —
Өлөксөй Шестаков: «Аммаҕа хомунаалынай хонтуора диэн тэрилтэ баар.
Ол олбуоругар дыыгыныыр тимир холбуйаны көрбүттээҕим. Ол дьааһык
боробулуохата уотунан сырдырҕыыр, хайа да бэйэлээх тимири быһар. Ол
малы сыбаарка диэн ааттыыллар. Бу Киэсэ уолу сарсын Аммаҕа атынан
почта ыла таарыйа илдьэ киирэн, ол сыбааркаҕа чугуунун быстарыахха»,
— диэтэ.
Ким да мантан атыны, мантан өйдөөҕү этэрэ суох буолан, бары
саҥата суох аҕам диэки көрөн олордулар. Утуу-субуу бары тахсан
бардылар. Аҕам таһырдьаттан эт эттиир чуурканы уонна мас орону
киллэрдэ. Орон атахтарын чуурканы кытта тэҥнии эрбээтэ. Кеша- ны
чугууннаах төбөтө чууркаҕа буолар гына ороҥҥо сытыарда уон- на кыра
бырааттарбынан чугуун иһигэр, Кеша төбөтүн тула таҥас сыыһын
симтэрдэ, кулгааҕын баатанан бүөлэттэ. Бэйэтэ уһанар дьиэтиттэн балта
дэнэр аарыма улахан өтүйэни аҕалла. Кеша сирэйин үрдүнэн чугуун
иһиккэ аҕам хаҥас ытыһын симтэ. Уҥа илиитинэн балтанан, ытыһа баар
сирин диэкинэн, чугуун горшогу хампы саайда. «Александр Невскэй»
босхолонон үөрбүт сирэйэ көстүбүтүгэр, дьиэ иһинээҕи дьон бары үөһэ
тыынныбыт.
Киэһэ утуйаары сытаммын бүгүҥҥү күнү ырыттым. Бүгүн миигин
Чакыр оҕолоро улааттаҕына бухатыыр буолуо, дойдутун уонна норуотун
быыһыаҕа диэтилэр. Аата үчүгэйин! Бэҕэһээҥҥэ диэри улахан дьон
миигин моруу буолан өлүөҕэ, киһи буолбат оҕо дииллэрэ. Хайаларыгар
итэҕэйиэх бэйэбиний? Олоҕу лаппа билэр дьон тылын иһиттэхпинэ,
хайдах да киһи-хара буолар кыаҕым суох. Тыыннаах ордор баҕаттан
дэриэбинэбит сыыҥ-сыраан аллыбыт оҕолоругар итэҕэйэргэ тиийэбин.
Итинтэн ыла мин олоҕум лаппа чэпчээбитэ диирим омуна суох. Өлөрбүн
кэтэспэт буолбутум. Мин, бэйэбин төһө да музей экспонатын курдук
сананан сыттарбын, бухатыыр буолуохтаахпыттан үөрэрим. Аны да
сүүрбэ сэттэ сыл сытарга бэлэм этим.
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—

Кеша, ийэлээх аҕабыт ханналаабыттарай? Ити ким кэлэн биһигини
аһатан барда?

—

Мааҕын аҕабыт, Шестаков Башка атын уларсан, ийэбитин Аммаҕа
илдьибитэ. Биһиэхэ кыыспыт суох, онон ийэбит кыыс оҕо атыылаһыахтаах.

—
—

Ол кыыс диэн тугуй?

Биһиги бары уолаттарбыт. Ким да иһит сууйуон баҕарбат. Кыыс
кэллэҕинэ, онон дьарыктаныа буоллаҕа. Оттон ити биһигини Ынахтаахтар
ийэлэрэ аһатан барда.
Таһырдьа оонньуу ойбут оҕолору харахпынан атаардым, толкуйга
түстүм: «Кыыс диэн туохтара эбитэ буолла? Ээ, өйдөөтүм! Кыыс диэн
иһит сууйар эбит», — диэн быһаардым. Мин улааттахпына наһаа үчүгэй
үлэһит буолуом, элбэх да элбэх харчы мунньунуом уонна аҕам бачча
сааһырыар диэри кыайан атыыласпатах иһит сууйар тэрилин атыылаһыам,
оччо ыарахан сыаналааҕы көтөҕө сылдьыам, наһаа харыстыам.
Ийэм Аммаҕа барыаҕыттан ыла, аҕам миигин ороҥҥо буолбакка,
тобугар көтөҕөн олорон эрэ аһатара. Улахан сылабаартан биһиги
хончоҕордорбутугар итии чэй кутан биэртэлиирэ. Мин барыларын кытта
бииргэ аһыыр буолбуппуттан астынарым. Остуолга аһыахпыттан, билиимкөрүүм да кэҥээбитэ. Ороҥҥо сытан ыраахтан ымсыырар малларбын
тутан-хабан көрөр кыахтаммытым: «Уу диэн сылабаартан тохтор буолар
эбит. Итиитэ сүрдээх, киһи илиитин сиир. Маҥан палаата лаампатын
курдук дьиэни сырдатар кыраһыын лаампата диэн баар, ол эмиэ киһи
илиитин сиир эбит. Дьиктитэ диэн, сылабаарга дьон күлүгэ уһунсинньигэс буолан көстөр». Аан бастаан бэйэм хайдах сирэйдээхпин
сылабаарга көрөн улаханнык соһуйдум: «Тыый, бу сирэйим-хараҕым
хайдах бачча уларыйбытый? Хаарыан сырдык күөх хараҕым харааран
хаалбыт! Хаарыан сап-саһархай баттаҕым хап-хараҕа кубулуйбут!»
Ол киэһэни быһа тоҕо, туохтан маннык уларыйбыппын быһаара
сатаан, толкуйга түспүтүм. «Арааһа, сахалары кытта олорор буоламмын,
баттаҕым-хараҕым хараарбыт. Кинилэр курдук буолан эрэбин
быһыылаах», — диэн түмүккэ кэлэн уоскуйбутум.
«Ваня, Ваня! Өрүс мууһа барда! Киһи барыта хайаан да мууһу
атаарыахтаах! Атаарбатахха — аньыы, сайыммыт тымныы буолуо, от-мас,
сир аһа үүнүө суоҕа, сөтүөлүөхпүт суоҕа!» — убайдарым- бырааттарым
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омуннура-омуннура, миигин тэниччи тардыллыбыт суорҕаҥҥа көтөҕөн,
өрүс кытылыгар илтилэр.
Өр кэтэспит сайыҥҥыт үтүө-мааны буолуо диэбиттии, күнэ
чаҕылыйан, сырдыга-сылааһа сүрдээх этэ. Ыам ыйын маҥнайгы күнүгэр,
хаһан да парааттаабат Чакыр олохтоохторо бука бары кытылга бааллара.
Миигин, суорҕаҥҥа сууламмыт оҕону, убайдарым икки өттүбүттэн өйөөн,
ыскаамыйаҕа олордубуттара. Аттыбытыгар, саҥа быган эрэр окко олорон
эрэ, дьахталлар ийэбиттэн истибит ырыаларбын ыллыыллара. Ону истэистэ, мин ийэбин көрүөхпүн баҕарарым өссө күүһүрбүтэ. Ахтыбыт да
эбиппин, ийэм нарын куолаһын! Суохтаабыт да эбиппин, ийэм кэрэ мичээрин! Көрбөтөҕүм ырааппыт даҕаны, ийэм оһоххо ас астыырын,
амсайбатаҕым өр да буолбут, ийэм барахсан минньигэс аһын-үөлүн!
Ийэбин кытта тэҥҥэ үөрсэрим, хас биирдии сибэкки тылыннаҕын аайы.
Ийэбиниин тэҥҥэ ыллаһарым, нууччалыы ыллаабыт ырыаларын!.. Арба
даҕаны, ийэм нууччалыы билбэт эрээри, хайдах нууччалыы ыллыыра
буолуой? Москуба учуутала үөрэппитэ буолуо дуо? Ийэм кэллэҕинэ
ыйытыаҕым. Ийэм кэлэ охсоро буоллар!

—

Балбаараа! Маа-йаа! Өрүүнэ-ээ! Мин Башканы көрүстүм, — диэн
хаһыытаабытынан ийэм дьүөгэтэ дьахталларга сүүрэн кэллэ.

—

Башка оҕонньор ындыылаах атынан Амматтан почта аҕалбыт.
Өрүһү муус хоҥнуон эрэ иннинэ, мүччү-хаччы туораабыт. Миигинэн
Дьуона оҕонньорго илдьит ыытта. Татыйаас уолламмыт үһү. Ону өрүс
ырааһырдаҕына Дьуона киирэн ылыа үһү.
Дьахталлар убайдарбар-бырааттарбар:
- Иһиттигит дуо? Ийэҕит өссө биир уолу атыыласпыт. Саллааттар
эбиллибиккит. Дьэ, мантан ыла мээнэ мэниктииргит, сүүрэргит-көтөргүт
тохтуура буолуо. Оҕоҕутун көрөр буоллаххыт дии, — диэтилэр.

—

Бу суорҕаҥҥа сууламмыт хайаларын оҕотой? Тоойуом, аатыҥ
кимий?

—

Хайа, билбэккин дуо? Оттон ити Дьуона оҕонньор босхоҥ оҕото дии.
Итинтикэҥ сахалыы билбэт. Аата Тоҥ Нуучча Уйбаан.

—

Татыйаас, дьүөгэм Татыйаас барахсан! Бэйэтин олох харыстаммат.
Сыл аайы оҕолонор. Ыарахан үлэҕэ үлэлиир да, олох сынньаммат.
Былырыын «трудодень аахсабын» диэн ааттаан, үлэлии сылдьан, бурдук
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ыскылаатыгар оҕолоно сыспыта. Сүрэҕэ мөлтөх ээ, хата этэҥҥэ
быыһаммыт дии. Ааранан мин ыксыыр этим, кыайан быыһамматаҕына,
бачча кыра оҕолору аҕалара Дьуона соҕотоҕун хайдах атахтарыгар
туруортуур диэн. Сааһа да ыраатта.

—
—

Ол сааһа ыраатта диэн төһөтө буолла?

Татыйаас миигин кытта саастыы, отут аҕыстаах. Оҕонньоро Дьуона
киниттэн уон тоҕус сыл аҕа, ол аата биэс уон сэттэтэ буоллаҕа.
Өрүс ырааһырбыт күнүгэр ийэбитин уонна кыракый бырааппытын
аҕала аҕабыт Аммалаабыта. Сарсыныгар сарсыарда баата суорҕаҥҥа
сууламмыт кып-кыра оҕону көтөҕөн киллэрэн, мин аттыбынааҕы оҕо
оронугар сытыарда. Ол кэнниттэн, чочумча буолаат, дьон бөҕө кутуллан
киирдэ. Дьиэ ортотугар икки олоппоско кыһыл дьааһыгы киллэрэн
уурдулар. Миигин икки убайым хонноҕум анныттан ылан, өйөөн кыһыл
дьааһыкка аҕалбыттара. Көрбүтүм, биһиги ийэбит тоҕо эрэ онно сытара.

—

Ийээ, ийээ! Тоҕо бу кыһыл дьааһыкка киирэн сыттыҥ? Тур ээ, ийээ,
тур! Эн суоххар наһаа куһаҕан этэ. Дьиэбитигэр ким да үөрбэт-көппөт,
ким да ыллаабат, ким да ас астаабат, ким да сибэккилэргэ уу куппат, ким
да сибэкки тыллыбытыттан үөрбэт. Тур, ийээ, тур! — диэбиппэр, мустубут
дьон кистии-саба харахтарын уутун соттубуттара. Миигин төттөрү
ороммор илдьэн сытыарбыттара. Кеша икки ытыһынан илиибин ыга
тутан баран:

—

Аны ийэбит хаһан да кэлбэт. Кини анараа дойдуга барда, —
диэбитэ.

—
—

Ол анараа дойду ханна баарый?

Ыраах да ыраах.
Хаамар кыахтаахтар бары кыһыл дьааһыгы илдьэ тахсан
барбыттара. Ийэбитин букатыннаахтык сүтэрбиппитин өйдүүр кыаҕа суох
икки оҕо ороҥҥо сытан хаалбыппыт.
Ийэм баарыгар киэһэ буоларын, дьиэҕэ бары мусталларын кэтэһэр
этим. Минньигэстик аһыырбыт, ол кэннэ аҕабыт оһох иннигэр уһанара,
оттон ийэбит биһиэхэ остуоруйа кэпсии-кэпсии таҥас сыыһынан оонньуур
тигэрэ эбэтэр ырыа ыллыы-ыллыы таҥас абырахтыыра. Ийэбит суох
буолбутун кэннэ, киэһэ буолла да, убайдарым-бырааттарым оронноругар
сытан эрэ уора-көстө ытаан сыҥсырыһаллара. Оннук кэмнэргэ аҕабыт,
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уһана олорор үлэтин быраҕан, ийэбит олоппоһугар көһөн, араас
кыыллар-көтөрдөр, оттор-мастар олохторун туһунан кэпсээн, биһигини
аралдьыта сатыыра. Аҕам кэпсээнин истэ сытан утуйан хаалар
быһыылааҕым, ол иһин салгыытын, сарсыардааҥҥа диэри, түүл гынан
көрөрүм.
Биир киэһэ аҕам кэпсээнин «кыталык» диэн тылтан саҕалаата.
Кэпсээн уутугар-хаарыгар киирдэҕин аайы, сирэйэ-хараҕа сырдаан, тылаөһө сымнаан, көрөрө-истэрэ уоттанан, мичилийэн ылара элбээн истэ. Ол
аайы мин аҕабыттан толлорум сүтэн иһэргэ дылы гынна, үчүгэй да киһи
оҕото эбиппин дии сананным. Кини кэпсээниттэн биир да тылы мүччү
ыһыктыбатарбын ханнык диэн болҕойон иһиттим:

—

Бу орто дойду олоҕо барыта Үрүҥ Аар Тойонтон тутулуктаах. Кини
тохсус халлаан үрдүттэн барытын көрө олорор. Бу дьоллоох буолуон сөп
диэбит киһитигэр айыы көтөрүн — кыталыгы ыытар. Ол иһин былыырбылыргыттан кыталык киһиэхэ дьолу тосхойор, дьолго көстөр дииллэрэ.
Үрүҥ Аар Тойон уһулуччу сөбүлээбит киһитигэр кыталыктар сааскы
үҥкүүлэрин көрдөрөн, үс бүк дьоллуур. Кыталыктар үҥкүүлээн ааспыт
сирдэрэ дьон уоһуттан түспэт, ытык сир диэн ааттанар, — аҕам кэпсээнин
түмүктээтэ.
Түүн устата утуйбакка, араас санааҕа ыллардым: «Кыталык киһиэхэ
дьолу аҕалар эбит. Миэхэ, оронтон турбат оҕоҕо, дьол диэн туран хаамар,
оҕолору кытта тэҥҥэ сүүрэ-көтө, оонньуу-көрүлүү сылдьар буолуу.
Кыталыктары бэйэлэрин эрэ көрөрдөөҕөр, үҥкүүлэрин көрбүт лаппа
ордук эбит. Кыталык үҥкүүтүн көрдүм да, үс бүк дьоллоно түһэбин.
Бастакы дьолум диэн — туран хаамыы, иккис дьолум — ийэбин булуу.
Хаама сылдьар киһи «Ыраах да ыраах» диэн сиргэ тиийэрим чахчы, ол
сиртэн ийэбин дьиэбэр сиэтэн аҕалыам этэ. Оттон үһүс дьол туохха наада
эбитэ буолла? Толкуйдуу сатаатым да, кыайан тобулбатым, онон үһүс
дьолум саппааска сырыттын, улааттахпына наада буолуо», — диэн
быһаардым.
Сарсыҥҥы күнүгэр «кыталык» диэн тыл санаабыттан арахпата. Аҕам
кыталыгы кэрэттэн-кэрэ диэн кэпсээбитэ. Оттон кэрэ, кыраһыабай диэн
тугуй? Маҥан палаатаҕа кэрэ, кыраһыабай диэн мин уруһуйдарбын
ааттыыллара. Сиэстэрэлэрим уонна палаатам уолаттара хартыыналарбын
көрө-көрө үөрдэхтэринэ, мин тэҥҥэ үөрсэрим. Кыталык диэн хайдах
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эбитэ буолла? Арааһа туох эрэ ураты дьикти, уһулуччу көстүү буолуохтаах.
Ол кыталык диэн дьиктини көрдөҕүнэ, оннооҕор хаһан да үөрбэт,
мичээрдээн да көрбөт, киһи көрө-көрө толлор оҕонньоро — биһиги
аҕабыт кытта дьоллонуон сөп эбит. Аҕам бэйэтэ инньэ диэн кэпсээтэ.
Арай мин ол кыталык диэннэрин уруһуйдуум! Мин көрбүппүн өссө
тупсаран уруһуйдааччыбын ээ. Ол кэпсиир кэрэлэрин өссө тупсаран
уруһуйдаан, дьоммор көрдөрөрүм буоллар, кыталыктан: «Ыраах да
ыраах» диэн сиргэ барбыт ийэбитин төнүннэр», — диэн көрдөһүө этибит.
Оччоҕо кини, биһигини дьоллоору, ийэбитин аҕалыа этэ.

—

Кыталык диэн хайдаҕый, миэхэ кэпсээҥ эрэ. Мин уруһуйдуом этэ.
Үчүгэйдик уруһуйдуурбун бары билэҕит дии?! — диэтим убайдарбар.

—
—
—
—
—

Кыталык диэн туруйа курдук буолан баран, маҥан эрэ.

—
—

Мин кус да хайдаҕын билбэппин ээ.

Оттон туруйа диэн хайдаҕый?
Туруйа диэн кубаны дуу, хааһы дуу уһун атахтаабыт курдук.
Ол куба дуу, хаас дуу диэн хайдаҕый?

Хайа-а, хааһы билбэккин дуо? Куһу улахан гына уруһуйдаа да,
бүттэҕэ ол дии, хаас буолан тахсар.
Акаары эбиккин буолбат дуо! Куһу баҕас хайдах билбэккин?
Оннооҕор бу кыра оҕолор билэллэр дии! Кус диэни эйиэхэ хайдах
быһаарыахха сөп эбитэ буолла?.. Ээ, биллим! Куурусса баар буолбат дуо,
куурусса! Ону кыраһыабай уонна «мээт-мээт» дии-дии ууга уста сылдьар
гына уруһуйдуугун — вот тебе и кус!

—

Мин куурусса диэни билбэппин ээ. Биһиэхэ маҥан палаатаҕа туруйа
да, куба да, кус-хаас да, куурусса да эмтэммэтэхтэрэ. Онно уолаттар эрэ
сыппыппыт.

—
—
—

Саатар сымыыты билэр инигин? Бүгүн сиэбиппит дии?!
Билээн-билэн!

Ну, вот! Сымыыты куурусса биэрэр, ол кууруссаны кыраһыабай,
уста сылдьар дуу, көтө сылдьар дуу гына оҥороҕун, онтукаҥ кус дэниэҕэ.
Арыый улаатыннардыҥ да хааска дуу, кубаҕа дуу кубулуйар. Уһун
атахтаатыҥ да туруйа. Туруйаҕын маҥан гына кырааскалаатыҥ да
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кыталык буола түһэр! Киһи өйдөөбөтө диэн манна туох баарый? Барыта
боростуой дии!

—

Мин син биир тугу да өйдөөбөтүм. Кыталыгы хайдах оҥорорбун
быһаар.

—

Айыкка, ыйытан бүт. Кууруссаны да билбэт киһиэхэ быһааран да

диэн!

—
—
—

Кеша, быһаар-быһаар! Мин өйдүү сатыаҕым куурусса диэн тугун.
Эйиэхэ куурусса наада дуу, кыталык дуу? Кыталык! Кыталык!

Кыталык диэн уопсайынан, улахан, маҥан, кыраһыабай. Өйдөөтүҥ
дуо? Ону-маны ыйытан бүт! Биһиги оонньуу бардыбыт, ньиэмэстэрбит
биһигини кэтэһэн өлөн эрдэхтэрэ, — диэтин кытта уолаттар ньамалаһаньамалаһа таһырдьа ыстаннылар.
Мин бу маҥан лиискэ улаханы, маҥаны, кыраһыабайы хайдах
уруһуйдуурбун толкуйдуу сыттым: «Мин олохпор улаханы, маҥаны,
кыраһыабайы тугу көрбүппүнүй? Арай, палаатаҕа улахан, маҥан,
кыраһыабай диэн сиэстэрэ Светаны этиэххэ сөп этэ». Ок, хата көлөһүнбалаһын аллан, таһырдьаттан Кеша көтөн киирдэ: «Таһырдьа «сэрии»
бөҕө буола турар! Эн ону-маны ыйытаҥҥын, шмайцера суох сэриилэһэ
сылдьар эбиппин!» Бу түгэҥҥэ ону- маны ыйытар олуонатын өйдүүрүм
үрдүнэн, кыталыгы уруһуйдуур баҕаттан ыйытарга күһэлинним:

—

Кеша, улахан, маҥан, кыраһыабай дьахтары кыталык диэн
ааттыахха сөп дуо?

—

Оо дьэ, шмайцерым ханна баран хаалбытай? Таһырдьа, сэриигэ
мин дьонум командира суох кыайтаран эрдэхтэрэ буолуо! Чэ, чэ, сөп!
Дииллэр-дииллэр! Сахалар чахчы улахан, маҥан, кыраһыабай дьахтары
«кыталык» диэн ааттааччылар.

—
—

Оччоҕо мин билэбин! Уруһуйдуохпун сөп.

—

Кыталык атаҕын хайдах өҥнүүр ордук буолуой?

Ваня, бүгүн муостаны ким сууйбутай? Шмайцерым ханна да
көстүбэт!
...Света атаҕын таҥаһа уларыйарын, араас өҥнөнөрүн өйдүү
биэрэммин, ыйыттым:
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—

Кыталык уһун, синньигэс атаҕын кыһыл дьүһүннүүгүн. Түөһэ, көхсө,
кынаттара маҥан.

—
—

Кыната диэн тугуй?

—
—

Ытыһа хара даа?

—
—

Ол тумса диэн тугуй?

Илиитэ-илиитэ! Улахан, маҥан уонна маннык сапсынар. Кынатын
төбөтө хара.
Ытыһа-ытыһа, хап-хара. Атаҕын саҕа уһун мап-маҥан моойдоох.
Төбөтө маҥан, сирэйэ кып-кыһыл, помидор курдук. Уп-уһун, сып-сытыы,
кыһыл тумустаах.
Мунна буоллаҕа дии, мунна-а! Уһун, кыһыл, сытыы, моркуоп
курдук! — диэн баран, илиитинэн муннун уһатан көрдөрдө.

—

Хайыы, бу баар-суох сабыс-саҥа шмайцербын оһох иннигэр
хардаҕастарга ким бырахта? Уоттуу сыспыттар буолбаат?! Чэ, вперёд, в
атаку! Биһиги этэрээппитин «ньиэмэстэр» кыайдахтарына, буруйдаах эн
буолуоҥ! — диэт, «кутаа-уот сэрии үөһүгэр» ыстанна убайым Кеша.
Мин кини кэпсээнигэр, ойуулааһыныгар олоҕуран, медсестра
Светабын уруһуйдаабытынан бардым: сип-синньигэс, уп-уһун, кыһыл
атахтаатым, кып-кылгас маҥан халааттаатым. Сараччы туттубут илиитин
хап-хара тарбахтардаатым. Атаҕын саҕа уһуннаах маҥан моойдоотум.
Маҥан колпактаах төбөтүн помидор курдук кыһыл сирэйдээтим уонна
моркуоп курдук уп-уһун муннулаатым. Кыталык кыраһыабай дьүһүнүн
киһи көрө-көрө дьоллонор диэбиттэрэ ээ. Оттон мин уруһуйбар тоҕо эрэ
ол көстүбэт, бу хартыынаны көрө-көрө мин дьоллонуох санаам кэлбэт.
Киһи кыраһыабай да диир кыаҕа суох. Дьэ, дьиибэ. Оо, «сэрииһиттэр»
дьиэлэригэр киирдилэр! Арааһа, кыайбыттар-хоппуттар, сирэйдэрэхарахтара сырдаабыт.

—

Көрүҥ эрэ бу, көрүҥ эрэ — мин кыталыгы уруһуйдаатым! —
хартыынабын кинилэр диэки эргиттим.

—

Кыталыгы даа? — диэн саҥа аллайдылар. Тылларыттан матан, ах
баран олордулар.

—

Ити кыталык буолбатах, ити — уродина! — диэн «чап» гыннарда
кыра быраатым.
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—

Сөпкө эттэ, чахчы уродина, киһи түүлүгэр киириэх! — дэстилэр
атыттара.

—

Кеша, эн быһаарыыгынан биир да сыыһата суох уруһуйдаабытым

ээ!

—
—
—
—
—

Мин кыталыгы хаһан да көрбөтөҕүм ээ!

—
—

Ол оҕонньор туох диэн кэпсээбитэй, миэхэ кэпсээҥ эрэ!

Оччоҕо тоҕо быһаарбыккыный?
Оттон эн ыйыппытыҥ — мин эппиэттээтэҕим дии!
Ким көрбүтэй кыталыгы?

Кыталык диэн оннооҕор улахан дьоҥҥо мээнэ көстүбэт. Ити улахан
абаҕабыт сүүс уон алта саастаах Уһун Ньукулай диэн оҕонньор баар дии?
Кини былыыр-былыр көрбүт үһү, кыталыгы. Ол туһунан олоҥхо курдук
уһун, иитэ-саҕата биллибэт кэпсээнигэр кэпсиир.
Хайа, Ваня, хайдах буоллуҥ?! Атын абаҕабыт — сүүс уон биир
саастаах Тураах Никиитэ оҕонньор кыра оҕо эрдэҕиттэн ол Уһун Ньукулай
кэпсээнин истэ сатыыр да, тугунан бүтэрин истибэккэ, билбэккэ өлөрүм
буолуо диэн ыксыыр. Оччо үлүгэр уһуну биһиги эйиэхэ хайдах кэпсии
олоруохпутуй? Солобут суох буолбат дуо?

—

Оттон биһиги аҕабыт көрбөтөҕө буолуо дуо? Наһаа үчүгэйдик
кэпсээбитэ дии! Баҕар көрбүтэ буолуо, ыйытаар ээ, — диэн түмүктээтэ
убайым Кеша.

—

Арааһа кыталык кыыл сиэстэрэ Светаҕа майгыннаабат быһыылаах.
Мин кыталыгы бэйэм илэ харахпынан көрүөхпүн наада эбит! Ол иһин
аҕабыттан, төһө да куттаннарбын, киэһэ аайы: «Мин кыталыгы көрүөхпүн
баҕарабын!» — диэн көрдөһөрүм. Ону аҕам сырыы аайы истибэтэҕэ
буолара.
Биир киэһэ аҕам хаһааҥҥытааҕар да хойутаан кэллэ. Улахан санааҕа
ылларбыт көрүҥнээх. Ону ол диэбэккэ, бэйэм көрдөһүүбүн: «Мин
кыталыгы көрүөхпүн баҕарабын», — диэн хаста да хатылаатым уонна
суорҕаммын саптыбакка, аҕабын утары көрөн сыттым.
Аҕам: «Утуй, нохоо!» — диэн баргыйан кэбистэ. Ытаамахтыы түһээт,
утуйдаҕым дии.
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Арай түүн миигин ким эрэ хамсат да хамсат буоларыттан уһуктан
кэллим. Остуолга кыраһыын лаампа умайан турар, ол да буоллар, дьиэ
иһэ хаһааҥҥытааҕар да хараҥа. Оҕолор бары утуйа сыталлар. Мин бэйэмбэйэбин атыҥыраатым: баата ыстааннаахпын, хаатыҥкалаахпын,
тэлэгириэйкэлээхпин. Аҕам миэхэ истээх бэргэһэ кэтэрдибит, быатын
баайа турар эбит. Бэйэтэ, туох баар кыһыҥҥы халыҥ таҥаһын таһынан
тулуубун кэтээт, миигин хардаҕас курдук кыбыммытынан, таһырдьа
тахсан барда. Тылбаасчыт убайым Кеша утуйа хааллаҕа дии. Онон
аҕабыттан: «Бу миигин ханна илдьэн иһэҕин?» — диэн ыйытар кыаҕым
суох. Ол иһин бэйэм ыйытыыбар эппиэт көрдүү сатааммын, Чакырга
олорбут икки ыйбын барытын ырыттым.
...Биирдэ убайдарым-бырааттарым: «Наһаа үчүгэй киинэ
көрдүбүт!» — дэһэн өрүкүһэн аҕай кэллилэр.

—
—

Ол киинэ диэн тугуй? — ыйыттым мин.

—
—
—
—

Ол ону-маны диэн тугу көрдүгүт?

—
—
—

Ол «өлөн хаалаллар» диэн хайдаҕый?

—
—

Ээ, суох. Оннук сатаммата буолуо.

Биһиги олорон эрэ маҥан бырастыынаҕа ону-маны көрөбүт, —
диэн быһаардылар.
Миэхэ, сытар киһиэхэ, маҥан бырастыынаҕа туох да көстүбэт.
Олорорум буоллар, мин эмиэ ону-маны көрүө эбиппин дии!
Наһаа үчүгэй киинэ! Биһиэннэрэ ньиэмэс бөҕөнү өлөрдүлэр.
Ол «ньиэмэс өлөрдүлэр» диэн тугуй?

Ньиэмэстэр диэн куһаҕан дьоннор сүүрэн иһэллэр, ону биһиги
саллааттарбыт автоматынан «тра-та-та-та-та» дииллэр. Оччоҕо
ньиэмэстэрэ өлөн хаалаллар.
Оттон сүүрбэт да, хамсаабат да буолаллар, бу эн курдук.

Ол сүүрэ сылдьар дьону тоҕо сүүрбэт, сытар оҥороллоруй? Биир
эмэ саллаат дьиэҕэ киирэн кэлэн миигин автоматынан «тра- та-та-та-та»
диэтэҕинэ, мин — сытар киһи, туран сүүрэн хаалыахпын сөп дуу?
Хайа, Кеша, тоҕо ытыыгыный?
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—

Оттон ити буоллаҕына, киинэҕэ кыайыы буолуон биир күн иннинэ,
бэстилиэнэй ньиэмэс биһиги саамай үчүгэй саллааппытын өлөрдө.Ону
табаарыстара көмөн кэбистилэр. Ол саллааты аһыйан ытыыбын.

—
—

Ол «көмөн кэбистилэр» диэн тугуй-хайдаҕый?

Оттон өлбүт киһи туһата суох таах сытаар-сытар, бу эн курдук, ол
иһин ылан көмөн кэбиһэллэр.
...Ити түбэлтэни санаан кэлэн, миигин сордуур ыйытыыга, ким да
көмөтө суох, бэйэм эппиэт буллум диэн үөрэн, тоҥмутум ааспыкка,
халлааным сырдаабыкка, кутталым кыччаабыкка дылы буолла: «Арба
даҕаны, мин ол өлбүт саллаат курдук туох да туһата суох таах сытабыынсытабын. Ол иһин аҕам бу миигин көмө илдьэн истэҕэ. Чэ, бэрт. Хата
көмө охсоро буоллар, тугу эрэ саҥаны көрүөм этэ. Ол көрбүппүн дьиэбэр
кэллэхпинэ убайдарбар-бырааттарбар кэпсиэм!»
Халлаан сырдаан, күн тахсара чугаһаабытын кэннэ, Амма өрүс
кытыла көһүннэ. Аҕам миигин тулуупка суулаат, иирэ талахха өйөөн
олорто. Олохпор аан маҥнай дьиҥнээх пейзаһы көрдүм. Дьиҥнээх
пейзаж диэн хайа да художник хартыынатынааҕар быдан кэрэ, быдан
ордук буолар эбит. Манна киһи хараҕа эрэ үөрэр буолбатах, айылҕа
тыаһа-ууһа бэйэтэ дьикти музыка буолан иһиллэр. Сааскы сарсыарда
чэбдик салгына ийэм дьэдьэннээх күөрчэҕинии сүрэхпэр-быарбар
минньигэстик киирэр. Оо, аҕам барахсан үтүө да санаалаах киһи эбит!
Маннык кэрэ айылҕаны көрдөрөөрү, миигин бу кытылга аҕалбыт. Кэрэни
кэрэхсиир уйан сүрэхтээх аҕабын мин хайдах «чудовище» диэн ааттыы
сылдьыбытым буолуой? Аны хаһан да кинини инньэ диэм суоҕа.
Соторутааҕыта ырааһырбыт Амма эбэ кумах кытылыгар ононманан муустар сыталлар. Кинилэр муус чопчулара туллан түһэн,
курустаал таас курдук лыҥкыныыллар. Тугу эрэ иһиллиирдии тохтоон
ыла-ыла чыычаахтар чубугураһаллар. Манна туох да биир сиргэ тохтоон
турбат. Барыта чыпчылҕан түгэнигэр уларыйан иһэр. Бу өрүс сиэркилэ
курдук көнө ньуура салгын кыратык хамсаабытыгар долгулдьуйа түстэ,
өҥө кытта хараҥарда. Ыраах хараара көстөр мырааннар сыыйа сырдаан,
күөхтүҥү дьүһүннэннилэр. Сиккиэр тыалтан хатыҥнар ытарҕаларын
эйэҥэлэтэн үҥкүүлээн эрэрдии лабааларынан далбаатанан ыллылар.
Өрүс уҥуор нэлэһийэр киэҥ хочоҕо сылгы үөрэ мэччийэ сылдьар. Ыраах
эриэн үөннүү эриллэн көстөр кыракый үрэхтэр уонна күөх харахтыы
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төгүрүк көлүччэлэр бааллар. Хаҥас диэки, өрүс токуруйар сиригэр, үрдүк
таас сирэйдээх хайа сыыйа-баайа кыһыл көмүс курдук өҥнөннө. Олус
кэрэ пейзаж! Оо, маны уруһуйдаабыт киһи! Ол эрээри бу өҥө уларыйа
турар, хамсыыр-имсиир айылҕаны, чэбдик салгыны, бу тыаһы-ууһу
хартыынабар сатаан ойуулуом дуо?
Олорбохтуу түһэн баран, аҕам: «Көр, көр, нохоо!» — диэт, үөһэ
халлааны ыйда. Үөһэттэн чугаһаатар-чугаһаан, улааттар-улаатан чахчы да
улаханнар, маҥаннар, кыраһыабайдар өрүс үрдүнэн эргийбэхтээт, Амма
унуоргу кытылыгар түстүлэр.
Тугу эрэ иһиллиирдии, тулаларын көрүнэ-көрүнэ, чочумча тура
түстүлэр. Биир кыталык кырыымпалыы куолаһынан хатаннык
хаһыытаатын кытта, бары тутталлара-хапталлара уларыйа оҕуста. Сорох
кыталыктар
турууктаан
ыла-ыла
оргууй
аҕай
төттөрү-таары
хаамыталыыллар, турар сирдэригэр өрүтэ ыстаҥалаан ылаллар. Атыттара
кинилэртэн олох уратытык хамсаналлар: күүскэ хаһыытаан ыла-ыла,
төттөрү-таары сүүрэкэлииллэр, уһун, сытыы тумсуларынан сири тобулу
тоҥсуйталыыллар. Бэйэ-бэйэлэрин кытта күрэхтэспит курдук сиртэн отумаһы тумсуларынан ыла-ыла үөһэ элитэлииллэр. Өрүтэ ыстаҥалыыллар,
сорохторо турар сирдэриттэн үөһэ көтөн тахсыталыыллар. Сотору-сотору
кынаттарын сараппытынан уҥа-хаҥас диэки эргичийэн ылаллар. Күн
тахсан, халлаан кытыаста кыыһыыта, кыталыктар төттөрү-таары
сүүрэллэрэ, уһаты-туора ойоллоро, араастаан хамсаналлара, бэйэбэйэлэрин үтүрүһэллэрэ, имигэстик куоҕаҥныыллара, кыҥкыначчы
хаһыы- тыыллара хойунна, элбээтэ, күүһүрдэ. Дьиктиттэн-дьикти үҥкүүгэ
кэрэттэн-кэрэ оһуордар бэйэ-бэйэлэрин солбуйсан истилэр. Ханнык эрэ
түгэҥҥэ намыын-намчы уонна эрчимнээх, тэтимнээх хамсаныылаах
кыталыктар бары булкуһан, биир сиргэ түмсэн, кынаттарын кэрэтик
арыйан, тыллан эрэр сибэкки курдук тутуннулар, уһун моойдорун
күөгэттилэр. Сибилигин миэхэ уонна бу кыталыктарга олохпут уһулуччу
дьикти түгэнэ тосхойуохтааҕын мин сэрэйдим. Айылҕа тугу эрэ кэтэһэн
иһийдэ.
Эмискэ икки кыталык кырыымпалыы кыҥкынас хаһыылара
иһилиннэ. Кинилэр куоластарын атыттар иилэ хабан ыллылар да, киэҥ
Амма хочото кыталыктар кылыһахтаах кыҥкынас куоластарынан туола
түстэ. Бу түгэҥҥэ аан дойду үрдүнэн мин уонна кыталыктар эрэ
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баалларын курдуга. Кыталыктар хатан хаһыыларыттан мин сүрэҕим
күүскэ тэппитэ, илиим тарбахтарыттан атаҕым тарбахтарыгар тиийэ
дьикти сылаас сүүрээн дьырылаабыта. Эмискэ хайдах эрэ мин
кыталыктар ортолоругар баар буола түһүөхпүн, дьолбуттан кинилэрдиин
тэҥҥэ үҥкүүлүөхпүн баҕаран кэлбитим. Күн саҕахтан арахсан үөһээ
күөрэйиитэ, улахан, маҥан, кыраһыабай бэйэлээх дьол көтөрдөрө —
кыталыктар сиртэн арахсан, көтөн таҕыстылар, ырааттар-ыраатан,
кыччаатар-кыччаан харахтан сүттүлэр.
Кинилэр тохсус халлааҥҥа Үрүҥ Аар Тойоҥҥо тиийэннэр уҥа
кынаттарынан чиэс биэрээт: «Үрдүк сололоох Үрүҥ Аар Тойон! Эн
бирикээскин толордубут. Биһиги, уон биир дьол көтөрдөрө, кыталыктар,
ыарыһах оҕоҕо — Ваня Дьячковскайга үс дьолу тосхойдубут!» — диэбит
буолуохтаахтар.
Үс төгүл дьолломмут оҕону аҕам сиргэ туруоруохтааҕа. Онуоха мин
тута ийэбин көрдүү сүүрүөхтээҕим. Ону баара, тоҕо эрэ кини миигин
илиититтэн ыһыктыбатаҕа.
Көрбүппүн сөҕөн-махтайан, аҕам дьиэбэр аҕалан, ороммор сытыарбытын билбэккэ да хааллым. «Оҕом дьоллоох киһи буолсу», — диэт,
үлэтигэр барда. Ити кэмҥэ убайдарым-бырааттарым күннэрэ саҥа
саҕаланан, туран таҥна сылдьаллара.

—

Ваня, ити аҕабыт эйигин ханна илдьэ сырытта? — диэбитинэн
убайым Кеша миэхэ сүүрэн кэлбитигэр, мин хап-сабар утары ыйыттым:

—
—

Отец сказал: «Дьоллоох киһи буолсу». Что это такое?

Оо дьэ, хайдах понимай суох?! Аҕам твоя жизнь будет «во!» диэтэ,
— тылбаасчыт Кеша быһаарда уонна тойон эрбэҕин өрө хантаппытынан
сирэйбэр сыҕайда.

—

«Во!» диэн тугу ааттыыгыт? — диэбиппэр, убайдарым-бырааттарым
бары тойон эрбэхтэрин миэхэ утары ууннулар:

—

«Во!» аата «во!» буоллаҕа дии. Бачча боростуойу хайдах өйдөөбөккүн? — дэстилэр.
Итиччэ боростуойу, итиччэ өйдөнөрү бэйэм тобуларбар тиийдим.
«Во!» диэн арааһа улахан суолталаах, мээнэ кэлбэт туох эрэ буоллаҕа.
Арай биһиги палаатабытыгар улахан суолталаах комиссия кэлиитэ
буолара. Комиссия кэлиэхтээҕин этэ да иликтэринэ, эрдэттэн сэрэйэрбит.
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Сиэстэрэлэр палаатабыт иһигэр уларыйар кыахтааҕы барытын
уларыталлара, сууллар кыахтааҕы барытын хос-хос сууйаллара. Биһиги
сыттыкпытын уонна суорҕаммытын биир да мырчыстаҕаһа суох гына
көннөртөрөллөрө. Күҥҥэ хаста да сиэстэрэлэр комиссия хайдах киирэн
кэлэрин үтүктэн көрдөрөн «репетиция» ыыталлара. Биһигини сөпкө
мичээрдииргэ үөрэтэллэрэ. Ити күннэргэ «комиссияҕа» дьоллоох оҕо
сааспытын сөпкө мичээрдээн көрдөрбүппүт иһин, киэһэ аайы бүтүн
дьаабылыка манньаҕа тиксэрбит.
Ити түгэни санаан кэлэн, улахан суолталаах «во!»-ну сөпкө көрсөргө
бэлэмнэммитинэн бардым: сыттыктаах суорҕаммын көннөрүннүм,
баттахпын имэринним, дьоллоох оҕо саас мичээрэ хайдах буолуохтааҕын
өйдүү сатаатым да, табыллыбата. Репетициялыыр сиэстэрэлэрбин
суохтаатым. Күн ахсын, аан тыаһын иһиттэҕим аайы, «во!» киирэн
кэлэрин кэтэһэрим. Күн-дьыл ааһан испитэ. «Во!» суоҕун курдук суох этэ.
Кистээбэккэ эттэххэ, «во!» хайдах сирэйдээҕин-харахтааҕын, дьүһүнүн-бодотун, туттарын-хаптарын, таҥаһын-сабын, тылын-өһүн, өйүнсанаатын билбэт этим. Ол эрээри киирэн кэллэҕинэ халлаан күөх
хаймыылаах бүлүүһэҕэ ууруллубут үс сымыыты тута сылдьарыттан «во!»
бу кэллэ диэн билиэм этэ. Сиэстэрэ Света остуоруйатыгар, ол
сымыыттары алдьаппыт киһиэхэ дьол тиксэрэ.
«Во!» кэлэрин кэтэһэ таарыйа, уруһуйдуурум. Ол гынан баран,
кыталык үҥкүүлээх хартыыналарым төһө да үчүгэйдик таҕысталлар,
дьонум төһө да сөхтөллөр, хайҕааталлар, санаабар син биир туох эрэ
тиийбэт курдуга. Уруһуйдарбын хас көрдөҕүм аайы, Амма кытылыгар
сааскы саһарҕаҕа үҥкүүлүү сылдьар кыталыктар санаабар илэ тиллэн
кэлэллэрэ, кырыымпалыы ырыалара дууһабын аймыыра, таайтарыылаах
дьол сибикитэ сүрэхпин хам тутуталаан ылара. Хартыынабын көрбүттэр
тас көрүҥүн эрэ сөҕөллөрө, мин курдук дууһалыын аймамматтара,
кынаттаммыкка дылы буолбаттара, дьол чугас баарын сэрэйбэттэрэ,
иннилэригэр биллибэт кэрэни кэтэспэттэрэ. Санаабар, мин кыталыктары
үчүгэйдик билбэппиттэн, тугу эрэ ситэ өйдөөн көрбөккө хаалбыппыттан,
дууһам ол өрүкүйүүтүн хартыынам сатаан тиэрдибэт курдуга. Кыталык
үҥкүүтүн төһөнөн элбэхтик уруһуйдуубун да, соччонон күүскэ ол
кытылбар тардыһарым. Аҕам иккистээн илдьибэтин билэр буоламмын,
онно тиийэрим-тиийбэтим бэйэбиттэн эрэ тутулуктааҕын өйдөөбүтүм
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уонна хайаан да угуйар кытылбар тиийиэм диэн бигэ санааны
ылыммытым.

—

Нохолоор! Кэлиҥ эрэ ыл, бары бэттэх! — диэн аҕам суостаах
куолаһа таһырдьаттан аһаҕас аанынан иһилиннэ. — Ити тоҕо таһараа ыал
ытын тааһынан тамныы сылдьаҕыт, ээ?! Бүгүн эмиэ баппат күҥҥүт
үөскээбит дуу, тугуй? Мааҕын куоска кутуругар кэнсиэрбэ бааҥкатын
баайан баран, өрүс таастарын устун сарылаһа- сарылаһа эккирэппит
үһүгүт.

—
—

Ону ким эйиэхэ үҥүстэ? — диэтэ Кеша.

Ким үҥсүөҕэй? Үрүҥ Аар Тойон тохсус халлаантан эһиги
оройгутунан харахтана сылдьаргытын көрөн баран сөбүлээбэтэх этэ.

—

Үрүҥ Аар Тойон биһигини көрбүт даа? Оттон мин кинини тоҕо
көрбөтөхпүнүй?

—

Оскуолаҕа тугу үөрэтэҕитий? Үрүҥ Аар Тойон киһи хараҕар Күн
буолан көстөрүн хайдах баччааҥҥа диэри билбэккитий? — диэтэ аҕам.

—

Ээ, биллим! Аны мин күн суоҕар, түүн мэниктиир буолуом! Оччоҕо
ким да эйиэхэ үҥсүө суоҕа! — Кеша саҥата иһилиннэ.

—

Эмиэ сыыһа саҥарда! Ыйы күн оҥоһуннаххына, дууһаҕын хара
дьайга сиэтиэҕиҥ.

—
—

Хара дьай диэн тугуй? Кини киһи дууһатын хайдах сиирий?

—
—

Күнү көрөн тураммын үөр да үөр буолабын дуо?

Түүннэри сылдьар кыргыттар оскуолаларын бүтэрбэккэ эрэ
төрүүллэр, уолаттар арыгыһыт, хаайыы дьоно буолаллар. Ол иһин
сырдыкка, ырааска тардыһар киһи күнү кытта тэҥҥэ сылдьыахтаах. Үрүҥ
Аар Тойону, ол аата күнү үөрдэ сылдьыахтааххын. Оччоҕо эрэ дьоллоох
буолаҕын.
Бэйэҥ үтүө быһыыгынан-майгыгынан күн оҕолорун — дьону,
кыыллары-көтөрдөрү, оту-маһы, уу, сир, уот иччилэрин хомоппот гына
тутта-хапта сылдьыахтааххын. Баара-суоҕа биир күн иһигэр, мин
билэрбинэн, эһиги куосканы кытары ыты хомоттугут. Кэлин бэйэҕит ыт
дуу, куоска дуу буолан хааллаххытына, эһигини тааһынан
быраҕаттыыллара, бааҥкалаах сүүрдэллэрэ төһө бэрт буолуой?
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—

Ол хайдах биһиги ыт дуу, куоска дуу буолан хаалыахпытый? —
дэстилэр уолаттар.

—

Тохсус халлааҥҥа олорор Үрүҥ Аар Тойон ким тугу гынарын
барытын көрө-билэ сылдьар. Ким төһө уһуннук олорорун уонна өлөн
баран анараа олоҕор туохха кубулуйарын барытын кини эрэ быһаарар.
Ыттары наһаа атаҕастыыргытын көрдөҕүнэ, ыт оҥорон кэбиһиэҕэ. Киһи бу
олоххо быстах олорор. Урукку олохпор мин ыт этим. Аныгыскы кэлэр
олохпор мин сылгы буолуоҕум.

—
—

Ону эн хантан билэҕин?

Ыттар миэхэ сысталларын көрөөччүгүт суоҕа дуо? Ити мин урут ыт
буола сылдьыбыппын билэллэр. Оттон мин бэйэм сылгыны наһаа
сөбүлүүбүн, сылгыга туох да куһаҕаны оҥорботоҕум. Ол иһин кэлэр
олохпор сылгы буоларбын билэбин. Чэ, дьиэҕэ киириэҕиҥ. Мин эһиэхэ
тугу эрэ аҕаллым, — диэтин кытта бары дьиэҕэ кутуллан киирдилэр.

—

Нохолоор! Эһиэхэ тыһыынчанан бырдах саба түстэҕинэ хайдах
гыныаххыт этэй?

—

Ээ, ол диэн боростуой буоллаҕа дии — хатыҥ лабааларын
тоһутабын уонна онон сапсынабын.

—

Оттон мин түптэ оҥостобун. Аттыбар кымырдаҕас уйата түбэстэҕинэ,
түптэ үчүгэйэ диэн ол буоллаҕа дии!

—
—

Оттон мин...

Тохтооҥ эрэ, нохолоор! Сибилигин эппиппин умна оҕустугут дуу,
кырдьаҕастар тылларын: күөх оту тосту үктээмэ, сытар ынаҕы туруорума
диэни. Итинэн тугу этэллэрэ буолуой? Ээ, оттон мин буоллаҕына талаҕы
тоһуппаппын ээ, түптэлэммэппин даҕаны. Миэхэ туох да наадата суох.
Мин бырдаҕы бэйэтин илиибинэн өлөрөбүн.

—

Ити эмиэ сыыһа быһыы, — диэт, аҕам сакыбайааһыттан
дэйбиирдэри хостоон таһаартаата, уолаттарга хас биирдиилэригэр
туттартаата. Дэйбиири хайдах туттары, хайдах илдьэ сылдьары быһаарда.

—

Нохолоор! Хас биирдии от-мас, үөн-көйүүр, сүүрэр-көтөр, сиргэ
үүнэр, ууга устар, ол иһигэр биһиги дьон эмиэ айылҕа оҕолоро буолабыт.
Онон, төһө кыалларынан, бэйэ-бэйэбитин кытта эйэлээхтик олоро
сатыахтаахпыт. Киһи төһөнөн элбэх айылҕа оҕотун атаҕастыыр да,
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соччонон ол киһи бэйэтин дьолун сарбыйар. Үрүҥ Аар Тойон айылҕа
оҕолорун барыларын тыынар тыынныыр. Ол аата, кини айылҕа
оҕолоругар биэрбит олоҕун биһиги сарбыйарбыт улахан аньыы! Кеша, мэ,
бу Ваня дэйбиирин илдьэн оронун үрдүгэр ыйаа эрэ.

—

Ваняҕа тугун дэйбиирэй? Кини син биир таһырдьа тахсыбат буолбат

дуо?!

—

Эһиги итинник оройгутунан көрө сылдьыаххыт кэриэтэ,
туһалааҕынан дьарыктанан, Ваняны хаамарга үөрэтэргит буоллар, быдан
ордук буолуо этэ. Куруук маннык сытыа дуо? Кини эмиэ киһи-киһи курдук
туран хаамыа буоллаҕа. Чэ, мин үлэбэр бардым. Киэһэ кэлиэхпэр диэри
таһырдьа быгыалаамаҥ!
Аҕам тахсаатын кытта, уолаттар ааҥҥа сүүрэн тиийэн быгыалаан
көрдүлэр: «Аҕабыт көстүбэт буолла, оонньуу бардыбыт!» — диэбитинэн
таһырдьа ойон хааллылар.
*

*

*

—

Валера, мэ, бу бытыылкаҕа уута кутан аҕал эрэ, оҕобут үүтэ бүтэн
хаалбыт. Чэ, кытаат-кытаат, ытаан аҕай эрэр буолбат дуо? Мин суутун
уларытыам, эмиэ ииктээбит.

—
—

Ииктээминэ, эн мааҕыттан быһа уу иһэрдэҕин буолбат дуо?

—

Ханнааҕы ыраас суугун этэҕин, Кеша! Бу икки таас ииктээх суу сытар

Хайа, биир да кураанах суу хаалбатах дии! Пана, бар таһырдьаттан
ыраас суута киллэр эрэ. Куурда ини.
дии!

—
—
—

Оттон бүгүн ким сууйар уочаратай?
Мин буолбатах! — дии түстүлэр «ньээҥкэлэр» бары.

Чэ, чэ түргэнник ууга сайҕыы түһэн бараҥҥыт, таһаараҥҥыт ыйыы
охсуҥ!

—

Арба даҕаны, бырааппыт бүгүн икки ыйын туолбут эбит. Чэ, суута
кууруор диэри мин оҕону бэйэм ырбаахыбар суулаатым.
Ити курдук, төһө да элбэх ньээҥкэ көрдөр, төрөөбүт күннээх оҕобут
ытыыра тохтообото. Истэ сатаан баран, ийэм ырыаларын ыллаатым.
Онуоха оҕобут дьэ уоскуйда.
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—
—

Ваня, ити эн хантан билэҕиний, ырыа ыллаатахха оҕо утуйарын?

Эһиги таһырдьа оонньуу сырсан хааллаххытына ытааччы аҕай. Мин
хайдах да гыныахпын билбэккэ, аралдьытаары ырыа ыллааччыбын да,
син биир тохтообот этэ. Билэр ырыаларым бүтэннэр, ийэм ырыаларын
ыллаан барбыппар, тута уоскуйан хаалбыта. Онтон ыла билэбин. Кеша,
биһиги ийэбит нууччалыы өйдөөбөт, саҥарбат эрээри, ити хайдах
нууччалыы ырыа бөҕөнү билэрэ буолуой? Уонна тоҕо наар байыаннай
эрэ ырыалары ыллыыра буолуой?

—

Ээ, ону мин билэбин-билэбин, — диэт, Кеша ийэбит оронун
анныттан туох эрэ дьааһыгын таһаарда.

—

Бу — патефон. Билигин истээр эрэ, — убайым «Песни красных
конармейцев» диэн соҕотох пластинка баарын ылан холбоон кэбистэ.
Ол күн орой мэник уолаттар уонна мин, кыра уолбут утуйа сытар
диэн чуумпурбакка, сонуммут ааһыар диэри, пластинканы хос- хос
холбуу-холбуу, кыһыл конармеецтары кытта «ийэбит ырыаларын» тэҥҥэ
ылласпыппыт.
* * *
Биир күн убайдарым-бырааттарым таһырдьа оонньуу тахсан баран
наһаа өр буоллулар. Күн-дьыл ааһан иһэр да, баччааҥҥа диэри
ороммуттан тура иликпин. Маннык сыттахпына хаһан хаама
үөрэниэхпиний? Ити убайдарым-бырааттарым оронтон бэрт чэпчэкитик
ойон туралларын күн аайы көрөбүн. Оттон мин да кинилэр курдук турар
инибин. Атахпын муостаҕа түһэриэхпин эрэ наада. Орон кырыытыттан
тутуһаммын, атахпын илиибинэн сыҕарытан, кытыыга чугаһаатым.
Эмискэ «тимир куйаҕым» муостаҕа охсуллар тыаһа иһилиннэ.

—

Убайда-ар, киирэ охсуҥ! Манна Нуучча Уйбаан оронуттан
сууллубут! — диэн хаһыытаабытынан, үс саастаах быраатым Ион, сибэкки
тутуурдаах миэхэ чугаһаата.

—

Ваня, көр бу — сардаана диэн сибэкки. Биһиги ыраах да ыраах бара
сырыттыбыт. Онно маннык сибэкки элбэх, атыттар эмиэ бааллар. Ыраах
да ыраах даа? Онно ийэбитин көрдүгүт дуу?

—

Суох.
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—

Оттон ийэбит «Ыраах да ыраах» диэн сиргэ барбыта буолбат дуо?
Сибэккини кини үүннэрдэҕэ дии! Көр бу, дьиэҕэ да үүннэрбит
сибэккилэрэ тыллыбыттар, эмиэ олус кыраһыабайдар. Оттон онно ийэбит
ырыата иһиллибэт дуо? Кыталыктар үҥкүүлэрин көрбөтүгүт дуо? Аҕам
кыталыктары «Ыраах да ыраах» көрбүппүт диэбитэ.

—
—
—
—

Суох, онно биир да ырыа иһиллибэт. Кыталыктары да көрбөтүбүт.
Оччоҕо эһиги тугу гынныгыт, онно?
Биһиги сэриилэһэ оонньоотубут ээ.

Оо, кэм буолуо! Аҕам эһигини «бэйэлэрэ эрэ хааллахтарына,
оройдорунан көрөллөр» диэн сөпкө мөҕөр эбит. Мин эһиги курдук сатаан
хаамарым эбитэ буоллар, ол «Ыраах да ыраах» диэн сиргэ тиийэн
сэриилэһэ оонньообокко эрэ, ийэм ырыатын иһиллээн, ийэбин булан,
кини буһарбыт минньигэс аһын аһаан баран, онно үүннэрбит
сибэккилэригэр уу кутуо уонна иккиэн кыталык үҥкүүтүн көрүө этибит.
Киэһэ дьиэбэр ийэбин илдьэ кэлиэм этэ.

—

Хайа-а, Ваня, бу хайдах охтон түстүҥ? — диэбитинэн убайдарым
дьиэҕэ кутуллан киирдилэр.

—
—

Мин туран хаамаары оҕуннум.

Хаамаары даа? Хаамар диэн боростуой буоллаҕа дии: турдуҥ,
атаххын хамсаттыҥ да бүттэ. Сибилигин биһиги эйигин хаамарга начаас
үөрэтиэхпит, — диэбитинэн икки убайым хонноҕум анныттан туруору
тартылар, икки атыттара атахтарбар түстүлэр. Үс саастаах Ион инчэҕэй
тирээпкэнэн муостаҕа атах суолун ойуулуу- ойуулуу: «Манна үктэн, манна
үктэн!» — бөҕөнү түһэрдэ. Сотору буолаат: «Ваня сытан эрэ улаатар
буолан, ыарахана бэрт эбит. Ээ, суох, ити тимир куйаҕын ыйааһына.
Айыкка да айыкка, сынньана түһүөххэ», — дэстилэр уонна ороммор
төттөрү сытыардылар. Бэйэлэрэ олорон эрэ «мунньахтаатылар»:

—

Киһибит олох да атаҕар сатаан турбат эбит дии! Ону биһиги
хаамтара сатыыбыт.

—

Кыра оҕо хаамыан иннинэ аан бастаан сыылла үөрэнэр. Онтон
олорор. Ол кэнниттэн биирдэ хаамар.

—

Сыылла даа? Ол хайдах сыылла үөрэтэбит?
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—

Ити таһараа Ынахтаахтар кыра оҕолоро сыыллыбакка эрэ, олоро
үөрэммит үһү. Онтон хаамар буолбут.

—

Ээ, оччоҕо биһиги эмиэ Ваняны олорорго үөрэтиэххэ. Ол судургу
буоллаҕа дии!
«Мунньах» быһаарыытынан, миигин олоппоско биэс өттүттэн
өйөөн олортулар. Балайда буолан баран, саамай кыралара:

—

Биһиги бүгүн оонньоон бүттүбүт даа? Күнү быһа маннык тутан
турабыт даа? — диэтэ.

—
—

Быанан баайыахха ээ, бэйэтэ олоро үөрэннин.

—
—
—
—
—

Түргэнник сүөрэ охсуҥ, быатын!

Ээ, кырдьык даҕаны! — дэстилэр.
Инньэ гынан, миигин олоппоско ситиинэн кэлгийдилэр,
чэпчээбиттии өрө тыынаат, оонньуу сырсан хааллылар. Сотору соҕус:
«Аҕабыт иһэ-эр, аҕабыт иһэр!» — дэһэ-дэһэ сүүрэн киирдилэр.
Чэ, чэ, түргэтээ!
Аҕабыт кэллэ дии, кэллэ!
Бар, туораа эрэ, ыл эн, мэһэйдээмэ!

Ити баар дии, барыта эйигиттэн! Быатын ыйылыннары тарпыккын!
Кыайан сүөрбэтим! Чэ, чэ, көтөх! — аймалаһыы бөҕө буоллулар.
Аҕабыт киирэн кэллэ. Мин ороҥҥо олоппостоох сытабын.

—

Бу куру тоҕо аан аттыгар ыйаабытым буолуой? Этэ охсуҥ эрэ! —
диэтэ аҕабыт.

—
—

Ыларга чугас буоллун диэн! — «чап» гыннарда кырабыт.

Бачча кыра дьиэҕэ түннүк да чугас! Таһырдьа тахсалларыгар, дьиэҕэ
киирэллэригэр ити курдаах чыпчаххайы көрдүннэр, буруйу оҥорботуннар
диэн ыйаабытым! Ыстааҥҥытын сулбурутуҥ, ороҥҥо сытыҥ, — диэт,
аҕам барыларын кэрийэ сылдьан, курунан сымнаҕас сиргэ биирдиитэ
охсуталаата. Үс саастаах Ион: «Айыка!» — диэн хаһыытаата. Онуоха: «Эр
киһи эрээри тоҕо хаһыытыыгын, тулуурдаах буола үөрэн! Сэбиэскэй
Сойууска «айыка» диэн суох! — диэт, оҕону кур төбөтүнэн үстэ охсубута
буолла.
Почта таһааччы Шестаков оҕонньор киирбитин ким да өйдөөн
көрбөтө.
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—

Хайа, Дьуона, оҕолоргун тоҕо таһыйталаатыҥ? Туох буруйу
оҥордулар?

—

Буруйу оҥорбуттарын кэннэ таһыйан туох
оҥорботуннар диэн таһыйабын. Пырапылаактыка дэнэр.

туһа?

Буруйу

—

Баттаҕым бачча маҥхайыар диэри олордум да, пырапылаактыка
диэн оҕону иитэр ньыманы истэ иликпин.

—

Былыргы оҕонньор ону хантан истиэххиний?! Көрбөккүн дуо, бу
Уйбааннарын ыт оҥоро сыспыттар. Дьэ, сордоох оҕолор. Татыйааһым
эрдэ баран хаалаахтаан, бу уолаттар кыайтаралларыттан аастылар. Хата,
кэлбиччэ көмөлөс, Уйбааны сүөрүөххэ. Хайдах-хайдах баайбыттарый?
Нохолоор! Бырааккытын хаамтара сатыыргыт хайҕаллаах дьыала. Ол
эрээри, сэрэнэн тутуҥ-хабыҥ. Олоппостоох быраҕаттаамаҥ!
Ити түбэлтэ кэнниттэн, убайдарым күн аайы кэриэтэ миигин
олорорго үөрэтэр буолбуттара.
* * *
Бүгүҥҥү күн дьиибэтик саҕаланна. Сарсыарда эрдэттэн дьиэҕэ
араас улахан, кыра, хортуон, фанера, хаппахтаах диэн, аһаҕас диэн
дьааһыктар «киирэн кэллилэр». Уолаттар бокуойа суох ити дьааһыктарга
оонньуурдарын тамнааттаатылар. Сорох дьааһыкка «рядовойтан»
саҕалаан «маршалга» тиийэ званиелардаах араас кыыл, сүөһү
сүһүөхтэрин уҥуохтарын уурдулар. Ити сүһүөхтэр хас биирдиилэрэ бары
ааттаах-суоллаах, чыыннаах-хааннаах «дьоннор». Саамай улахан тайах,
оҕус сүһүөхтэрэ маршал Жуков, маршал Рокоссовскай, генерал Доватор,
генерал Панфилов «ааттарын сүгэллэрэ». Бэл кыра туртас, сибиинньэ
сүһүөхтэрин уҥуохтара «биллиилээх дьон» этилэрэ: рядовой Александр
Матросов, эдэр гвардеец Олег Кошевой, лётчик Алексей Маресьев,
снайпер Фёдор Охлопков уонна да атын Советскай Союз геройдара. Ол
сэрии кэннинээҕи сыллар оҕолоро куруук сэриилэһэ оонньууллара. Сэрии
туһунан кинилэргэ аҕалара, убайдара — уоттаах сэрииттэн саҥа эргиллэн
кэлбит дьон кэпсииллэрэ.

—

Чэ, үлэбитин ортолостубут. Армия барыта барарга бэлэм буолла.
Аны муостаах-туйахтаах хомуллара хаалла, — диэттэрин кытта, ити
этиллибит оҕустар, ынахтар, тыһаҕастар, борооскулар, ньирэйдэр, аттар,
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биэлэр, үөр атыырдара, тыйдар, убаһалар, кулунчуктар ферма-ферманан,
үөр-үөрүнэн дьааһык диэки «көтөн элээрдилэр». Оҕус, ынах, сылгы, биэ
диэн сааскы иирэ талаҕынан мындырдык оҥоһуллубут оонньуурдарын
ааттыыллара. Саҥа бүтэн эрдэхтэринэ: «Бу туох дьааһыктарынан киирэр
ааны бүөлээтигит?» — диэбитинэн, аҕам киирэн кэллэ.

—

Ээ, ити биһиги оонньуурдарбытын дьааһыкка хаалаатыбыт. Аммаҕа
илдьэ барыахпыт, онно эмиэ оонньуохпут буоллаҕа дии!

—

Тэлиэгэ баржа буолбатах, ат да тыраахтар буолбатах. Хаамар
уолаттар
бары
сатыы
барыаххыт.
Онон
оонньуурдаргытын
доҕотторгутугар бэлэхтээҥ.

—
—

Оччоҕо биһиги Аммаҕа оонньообоппут дуо?

Оонньуу сылдьыаҥ дуо? Аммаҕа үөрэнэ бараҕыт буолбат дуо? Аты
көлүйүөхпэр диэри аһыы охсуҥ. Бу оонньуурдары оннуларын булларыҥ.
Чэ, хамсанан иһиҥ! Чаас ыраатан эрэр, айан ыраах, — диэт, аҕабыт тахсан
барда.

—

Оо, дьэ, оонньуурбут манна хаалар дуо? Аммаҕа хайдах
оонньообокко сылдьыахпытый? — кыҥкыйдаата кыралара.

—

Чэ, буоллун! Аммаҕа да саҥа армия хомунуохпут буоллаҕа дии!
Онно да сүһүөх көстөр ини. Ханнааҕы сүһүөхтэргин этэҕин? Амма диэн
оройуон киинэ! Онно булт суох. Эт сиэбэттэр.

—
—

Оччоҕо тугу аһаан-сиэн олороллоруй?

—
—

Ол туох астарый?

Онно пекарня диэн дьиэ баар үһү. Ол дьиэҕэ нууччалар астарын
астыыллар үһү.
Килиэп, нуучча лэппиэскэтэ, булочка уонна пончик. Наһаа
минньигэс сурахтааҕа.

—

Оо дьэ, бэрт эбит! Сиэм да буоллаҕа, ол булочканы, чахчы
минньигэс буоллаҕына!

—

Ээ, мин бэйэм дьааһыкпын манна син биир хаалларбаппын, — диэн
тыҥкынаата кыра уолбут.

—

Аҕабыт туох диэбитин истибитиҥ дии! Тэлиэгэҕэ Ваняны кытта
кыһыл оҕо эрэ бараллар. Эн ити дьааһыккын уон сэттэ биэрэстэ тухары
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көтөҕөн Аммаҕа тиэрдиэм диир буоллаххына, ыл! Оттон мин
шмайцербын быалаан баран, сүгэн илдьэ барабын. Шмайцера суох онно,
саҥа сиргэ — Аммаҕа хайдах да сатаммаппын, — диэтэ убайбыт.
Улахан убайбыт Кеша Чакыр начаалынай оскуолатын бүтэрэн,
үөрэҕин Аммаҕа салҕыахтааҕа. Оройуон киинигэр көһөн киириибит сүрүн
төрүөтэ ити этэ.
2. «ЫРААХ ДА ЫРААХ» ДИЭН СИРГЭ АЙАН,
ЭБЭТЭР ДУУҺАҤ БЭЙЭТЭ СЭРЭЙИЭ
Бүгүн наһаа дьиибэ киэһэ. Хаһан да туох-хайдах таҥаһы кэтэ
сылдьалларыгар кыһаммат убайдарым түбүгүр да түбүгүр, суунар тааһы,
өтүүгү былдьаһан айдаан-куйдаан бөҕөтүн түһэрдилэр:

—

Көр эрэ, көр эрэ, бу мин курбун килэбэчийиэр диэри ыраастаатым!
Дембель Сааска киэнин курдук буолла!

—

Кургун кытта наһаа өр астастыҥ. Көр, мин курбун, фуражкам
хакаардатын, гимнастёркам тимэҕин барытын, оннооҕор бачыыҥкабын
кытта сиэркилэ курдук буолуор диэри ыраастаатым. Аҕал эрэ,
бачыыҥкаҕын, мин эйиэхэ көмөлөһүүм.

—
—

Мин тэтэрээтим эйиэнинээҕэр аҕыйах дии!

—
—

Ханна бараары гынныгыт, бу? — ыйыттым мин.

Эһиги кыра кылаастар аҕыйах уруоктанаҕыт буолбат дуо? — диэн
кэпсэтэн ньамаластылар убайдарым.
Сарсыныгар, били киэһэни быһа оҥостубут таҥастарын
кэппиттэригэр, убайдарбын олох билбэтим: ып-ыраас, килэбэчигэс
бачыыҥкалаахтар, сытыы быһах биитинии өтүүктэммит бүрүүкэлээхтэр,
кэтит курунан ыга туттарыллыбыт гимнастёркалаахтар, байыаннайдартан
туох да уратыта суох фуражкалаахтар. Курдарын тимирэ,
гимнастёркаларын тимэхтэрэ, фуражкаларын хакаардата кыһыл көмүстүү
күлүмүрдүүр. Ити таҥаһы кэтэн, ранецтарын сүгэн, сирэйдэрэ-харахтара
сырдаабыта сүрдээх.
Биһиги оскуолаҕа бардыбыт. Сатаан хаамарыҥ буоллар, биһигини
кытта барсыаҥ этэ, эн сэттэ аҥаар саастааххын дии, — дэһэ-дэһэ
боччумнаахтык туттан тахсан бардылар.
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Мин уруһуйдуохпун аттыбар кумааҕым да, киистэм, кырааскам да
суох буолан, таах дьиэ үрдүн көрө сыттым. Мин эмиэ оскуолаҕа
барыахтаах эбиппин дии. Оскуола диэн туохтара эбитэ буолла? Саатар
убайдарбыттан ыйыппакка хааллым. Арааһа наһаа үчүгэй сир быһыылаах.
Убайдарым киэргэнэн, маанымсыйан аҕай бардылар. Ол аата оскуола
диэн киһи оройунан харахтаммат, буруйу оҥорбот, хаһыытаабатыһыытаабат, сэриилэһэ оонньообот сирэ буолуохтаах. Убайдарым онно
тугу гына сылдьалларын көрбүт киһи-и! Мин сатаан хаампат буолан
хаарыан оскуолаттан маттаҕым. Били Чакырга икки эмээхсин: «Бу оҕо
киһи буолбат, сотору моруу буолан өлүөҕэ. Кини туран хаампатаҕына,
хамсаабат этиттэн дууһата арахсыаҕа», — диэн сөпкө эппиттэр
быһыылаах. Оо дьэ, бу кураанах дьиэҕэ соҕотоҕун сытан эрэ ону-маны
куһаҕаны санаан моруу буолан эрдэхпин! Убайдарым хаһан кэлэ охсон
абырыыллар! Кинилэр баалларыгар хаһан да ол-бу куһаҕаны санааччым
суох. Туох айылаах өр буоллулар!
Нөҥүө сарсыардатыгар ранецтарын кэтэн тахсан эрэр убайдарбар:

—

Тохтооҥ-тохтооҥ, миигин илдьэ барыҥ! Илдьибэтэххитинэ мин
моруу буолан өлөбүн! — диэн хаһыы-ыһыы бөҕөтүн түһэрдим.

—

Ваня, эйигин хайдах илдьиэхпитий? Биһиги оскуолабыт мантан
тэйиччи.

—

Эн, Нуучча Уйбаан саха оскуолатыгар хайдах үөрэниэххиний?
Сахалыы сатаан саҥарбаккын дии!

—

Оннооҕор биһиги сахалыы билэбит да, учууталбыт үөрэтэрин
сороҕун эрэ өйдүүбүт.

—

Ээ, оттон биһиги кинини бачча бадарааҥҥа, оччо ыраах сахалыы
оскуолаҕа тоҕо илтибит? Нуучча Уйбааны нуучча оскуолатыгар
таһаарыахха!

—

Кырдьык даҕаны! Хата бэрт, чугас! Суолу хайдах эмэ гынан туоратар
инибит.

—

Чэ, эн миэхэ кинини сүктэр. Мин ранецпын тут. Ваняҕа тэтэрээттэ
эҥин ыл. Быаны умнума, быаны умнума! Сатаан олорбот буолбат дуо,
баайыахпыт! Чэ, бардыбыт! Инньэ гынан, мин атын оҕолор курдук
балаҕан ыйын маҥнайгы күнүгэр хааман буолбакка, балаҕан ыйын иккис
күнүгэр убайбар Кешаҕа сүктэрэн оскуола боруогун «атыллаабытым».
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—

Кеша-а, Ваняны манна аҕал, манна биир кылаас ааныгар «Первый
«А»» диэн сурук баар, — көрүдүөр анараа уһугуттан икки ранецтаах, быа
тутуурдаах Валера хаһыытаата.

—

Эчи, ырааппытын! Итиннэ кыайан илдьибэппин. Манна киирэр
аантан чугас «Первый «Б»» диэн суруктаах кылаас баар. Онно киллэрдим,
— диэтэ Кеша.

—
—

Хайа паартаҕа баайабытый?

Биһиги кылааспытыгар бүтэһик паартаҕа ким да олорбот. Манна да
оннук ини. Онно баайыахха. Хата ким да кинини түҥнэри көтүө суоҕа.

—

Ити курдук, икки убайым мин ханнык оскуолаҕа, ханнык кылааска,
бэл ханнык паартаҕа олорон үөрэниэхтээхпин директора да, завуһа да,
учуутала да суох ол күн бэйэлэрэ быһаарбыттара.
...Чочумча буолаат, оскуола иһэ оҕо атаҕын тыаһынан, саҥатынаниҥэтинэн туолла. Кылааска сырдык күөх харахтаах, саһархай баттахтаах
уолаттар киирэн кэллилэр:

—
—
—

Эн аатыҥ кимий?
Эн маннык суулаах кэмпиэти сиэбитиҥ дуу?

Туораа-туораа. Көр эрэ бу, мин кэмпиэтим суута киниэнинээҕэр
быдан элбэх! Манныктары сиэбитиҥ дуу? Сыттаан көр эрэ, наһаа үчүгэй
сыттаах.

—

Мин аатым Ваня. Мин кэмпиэт диэни хаһан да сиэбэтэҕим. Маннык
суулары көрбөтөҕүм. Кырдьык, сыта наһаа үчүгэй эбит.
Киирбит оҕо барыта миигин тула туран кэпсэтэ-кэпсэтэ, араас
кэмпиэт сууларын сыттаттылар. Кинилэри кытта «төрөөбүт» нууччалыы
тылбынан кэпсэтэн, үөрдүм аҕай. Барыларын өйдүүбүн, кинилэр эмиэ
мин хас биирдии тылбын өйдүүллэр. Өйдөһөр диэн үчүгэй да эбит. Оо,
манна сылабаарым баара буолла-ар! Сирэйбин- харахпын көрүнүөм этэ.
Арааһа уруккум курдук саһархай баттахтаах, сырдык күөх өҥнөөх
харахтаах уол буоллум быһыылаах.
Ити олордохпуна, кылаас аана аһылынна. Мин урут хаһан да
көрбөтөхпүн көрөммүн, соһуйдум, сөхтүм: бүүс-бүтүннүү маҥан,
сиэдэрэй, мааны таҥастаах, икки кулгааҕын кэннигэр бөдөҥ, маҥан
сибэккилэрдээх кыракый «сиэстэрэ» киирэн кэлбитигэр, «Какая
маленькая, какая красивая медсестра! Она даже красивее моей сестры
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Светы! Потому что у неё за ушами большие белые цветы», — диэбиппин
билбэккэ хааллым.

—

Медсестра буолбатахпын, мин кыыспын. Бу кулгааҕым кэннигэр
дьиҥнээх сибэкки буолбатах, бантик дэнэр. Тутан да көр. Эн аатыҥ
кимий? Кэмпиэт суулааххын дуу?

—
—

Мин аатым Ваня. Миэхэ кэмпиэт суута суох.

Ол аата эн киһиргэс буолбатах эбиккин. Бу уолаттар бары элбэх
кэмпиэт суулаахтар. Онтукаларынан киһиргээ да киһиргээ буолаллар. Бу
мин дьиҥнээх сакалаат кэмпиэт суутун аҕаллым. Аата «Весна» диэн.
Миэхэ маны Москваттан аҕалбыттара. Биир эрэ устуука этэ. Маннык
үчүгэй уолу көрсөрбүн билбитим буоллар, эйиэхэ аҥаарын ордоруом этэ.
Мэ, суутун сыттаан көр эрэ! Сыта минньигэс дуу? Амтана өссө ордук этэ.
Ити уолаттарга эт эрэ, мин соҕотох сакалаат кэмпиэтим суутун сыта
кинилэр карамель кэмпиэттэрин суутун сытынааҕар лаппа ордук үчүгэй
диэн. Онон кинилэр миэхэ киһиргээн бүттүннэр.

—

Уолаттар, эһиги бу кыыска кэмпиэккит суутунан киһиргээн бүтүҥ! —
диэтим мин.

—

Ваня, эн үчүгэй уол эбиккин. Бу сакалаатым суутун, төһө да
аһыйдарбын, эйиэхэ бэлэхтиибин. Мин эйигин кытта доҕордоһуохпун
баҕарабын.

—

Эн үтүө санаалаах, кыраһыабай, кыталык курдук кэрэ кыыс
эбиккин! — диэтим. Онтон ыла кинини испэр Кыталык Кыыс диэн
ааттыыр буолбутум.
Чуораан тыаһаабытыгар учуутал киирэн:

—

Оҕолоор, дорооболоруҥ! Мин аатым Любовь Григорьевна диэн.
Умнубатыгыт ини, бэҕэһээ билсибиппит дии?!

—
—
—

Биһиги кылааспытыгар саҥа оҕо кэллэ, — дэстилэр оҕолор.
Бүгүн биһиги квадраттары уонна палочкалары оҥоро үөрэниэхпит.

Саҥа оҕо сатаан олорбот, паартаҕа баайбыттар, — уоскуйбатылар
оҕолор.

—

Оҕолоор, аралдьыйбаппыт. Үчүгэйдик, кичэйэн оҥоро сатааҥ,
оччоҕо буукубаны, сыыппараны суруйа үөрэнэргитигэр чэпчэки буолуо,
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— диэт, сурааһыннаах дуоскаҕа икки эрээт палочка, икки эрээт квадрат
оҥордо.
Мин туох эрэ остуоруйа курдук дьиктини кэтэһэн олорбут киһи,
учуутал интэриэһинэйэ суох, наһаа чэпчэки сорудаҕы биэрбититтэн
соһуйдум. Бэйэбин алта сылы быһа уруһуйдаан эрэ тахсыбыт «идэтийбит
художникпын» дэнэр буоламмын, сорудаҕы бэрт түргэнник, олох
ыарырҕаппакка толорон, икки страницаны оҥоро охсон, учууталга
туттардым. Уруок диэн туох да интэриэһинэйэ суох, оскуолаҕа саамай
үчүгэйэ — перемена эбит. Билигин чуораан тыаһаатын кытта Кыталык
Кыыс уонна кылаас оҕолоро бары сүүрэн кэлэн миигин кытта
кэпсэтиэхтэрэ, оонньуохтара. Оо, хаһан перемена буола охсор! Чуораан
тыаһаатын кытта:

—

Оҕолоор, бары оргууй аҕай турдубут уонна оргууй аҕай кылаастан
таҕыстыбыт! Кылааска ким да хаалбат. Оонньуу сылдьан алҕас Ваняҕа
кэтиллиэххит да, кини өлөн хаалыа. Оччоҕо эһигини милициялар
хаайыыга угуохтара! — диэтэ учуутал. Оҕолор бары мин диэки
соһуйбуттуу көрө-көрө, атахтарын төбөтүгэр үктэнэн, кылаастан тахсан
бардылар. Учуутал: «Мин кэлиэхпэр диэри кылааска ким да киирбэт!» —
диэт, ааны таһыттан хатаата.
Күүтүүлээх, элбэҕи эрэннэрэр переменам миигиттэн кылаас оҕотун
барытын тэйиппитэ, атын оҕолорго ырааҕынан тиийбэппин өссө төгүл
бигэргэппитэ. Ити түгэнтэн ыла, оскуоланы бүтэриэхпэр диэри, оҕолорго:
«Мин эмиэ син биир эһиги курдукпун, киһи аҥаара буолбатахпын,
киһибин», — диэн дакаастыы сатаабытым. Ол дакаастыырбар бастакы
көмөлөһөөччүнэн, мин дьолбор төрөөбүт, маҥнайгы учууталым Любовь
Григорьевна Прокопьева- Попова буолбута. Уруок кэнниттэн оҕолору
атаараат, Любовь Григорьевна, убайдарым кэлэн ылыахтарыгар диэри,
миэхэ күүстээх санаалаах дьон тустарынан араас кинигэлэри ааҕан
биэрэрэ, кинигэ геройдарын холобур оҥороро:

—

Бу Спартак диэн ыарыһах оҕо дьарыктанан-дьарыктанан күүстээх
бухатыыр, гладиатор буолбут. Кэлин Рим восстаниетын баһылыгынан
талыллыбыт. Эн эмиэ дьарыктан, улааттаххына Спартак курдук буолаар,
сөп дуо?
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—

Сөп, Спартак курдук дьарыктаныам! — мин норуоппун кытары
бүтүннүү уот кутаа буолбут Римы ылан эрэр курдук сананабын, гиипсэм
иһигэр быччыҥнарым күүрэллэр.

—

Бу Саша Суворов атаҕа ыалдьан икки сыл устата оронтон турбатах
оҕо, дьарыктанан-дьарыктанан улаатан баран, туох киһи буолан
тахсыбытый?

—

Нуучча улуу полководеһа Александр Суворов генералиссимус диэн
аан дойдуга саамай кылаабынай генерал буолбут.

—

Эн эмиэ Саша Суворов курдук дьарыктан. Ыарахантан куттаныма,
чаҕыйыма. Тугуҥ эрэ табыллыбатаҕына, бэринимэ. Санаабыккын ситиһэ
үөрэн. Улааттаххына Суворов курдук күүстээх санаалаах, өйдөөх, хорсун
буолаар, сөп дуо?

—

Сөп, Александр Суворов курдук полководец буолуом, — мин хас да
тыһыынча саллааттаах армиялаах Альпа хайаларын уҥуордаан, Измаил
курдук бөҕө кириэппэһи ылан эрэрдии сананабын.
Дьиэбэр туох да атын дьарыгым суох буолан, үөрэхпэр үчүгэй этим.
Сотору кэминэн ааҕар-суруйар буолбутум. Любовь Григорьевна
түргэнник ааҕыыга кыайыым иһин хайҕаабыта уонна «Горячий камень»
диэн Аркадий Гайдар кинигэтин бэлэхтээбитэ. Ону ааҕан бүтэрээт,
учууталбыттан ыйыттым:

—

Любовь Григорьевна, ити кинигэҕэ суруллубут итии тааһы хантан
булуохха сөбүй? Почта таһыгар сытар таас эмиэ итии ээ. Аркадий Гайдар
ол тааһы суруйбута буолуо дуо?

—
—

Ваня, эн итии тааска тоҕо наадыйдыҥ?

—
—
—

Тоҕо саҥа олоҕу көрдөөтүҥ?

—

Билбэппин.

Мин ити кинигэҕэ суруллубутун курдук итии тааһы, хайдах эмэ
гынан сыылла сылдьан, хайа чыпчаалыгар таһаарыам, алдьатыам уонна
бэйэбэр саҥа олоҕу көрдүөм этэ.
Мин саҥа олохпор атын оҕолор курдук хаамар, сүүрэр буолуом этэ.

Ваня, эн кинигэни ааҕан баран олох өйдөөбөтөххүн дии. Оннооҕор
олоҕу олорбут кырдьаҕас оҕонньор тааһы чыпчаалга таһаарар да
алдьаппат, саҥа олоҕу көрдөөбөт. Ол тоҕо буолуой?
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—

Хас биирдии киһи киниэхэ бэриллибит олоҕунан олоруохтаах. Саҥа,
чэпчэки, бэлэм олоҕу көрдөөбөккө, киһи бэйэтин олоҕор баар
ыарахаттары туоруохтаах, дьолун туһугар охсуһуохтаах.
Любовь Григорьевна миэхэ элбэх кинигэни бэлэхтээбитэ. Ол
кинигэлэри аахтаҕым аайы олоххо тардыһыым күүһүрэрэ, бэйэм күүспэр
эрэлим улаатара, билиим-көрүүм кэҥиирэ.

—

Ваня, бу сырыыга эйиэхэ сөптөөх, туһалаах кинигэни булбатым.
Үчүгэй кинигэ булуохпар диэри маны аах.

—

Любовь Григорьевна, бу кинигэ быыһыгар туох эрэ лиис кумааҕы
сылдьар.

—

Ити ыраас лиис. Соруйан укпутум. Кинигэни ааҕаргар харандаастаах
олороор. Өйдөөбөтөх тылгын көрдүҥ да, тута ити ыраас лиискэ суруйаар.
Ол тыллары мин эйиэхэ кэлин быһаарыам.
Ити курдук мин илиибэр түбэспит «Барон Мюнхаузен» диэн кинигэ
олохпун тосту уларыппыта.
Илиибэр харандаастаах ааҕа олорон, «подвиг» диэн тыл суолтатын
өйдөөбөккөбүн, лииспэр суруйбутум. Уонна учууталбыттан ол соҕотох
тыл суолтатын ыйыппытым:

—
—
—
—
—
—

Любовь Григорьевна, подвиг диэн тугуй?
Подвигы геройдар оҥороллор.
Геройдар диэн кимнээхтэрий?
Герой диэн дьон бары таптыыр киһитэ.
Оттон кыргыттар геройу таптыыллар дуу?

Сорох уолаттар кыргыттарга таптатаары герой буолаллар.
Итиччэни истээт, подвиг хайдах оҥоһулларын билээри, кинигэбин иккистээн аахтым. Ол ааҕан билбитим, барон Мюнхаузен
расписаниенан олорор киһи эбит. Күн аайы онтукатын кытаанахтык
тутуһар. Подвиг диэн сарсыарда уон чаастан күнүс уон икки чааска диэри
оҥоһуллар эбит. Ол аата, Кыталык Кыыс болҕомтотун бэйэбэр тардар
туһуттан, мин герой буолуохтаахпын. Герой буолар инниттэн подвиг
оҥоруохпун наада. Подвиг күн аайы сарсыарда уонтан, ол аата иккис
уруок ортотуттан күнүс уон иккигэ, ол эбэтэр төрдүс уруок ортотугар
диэри оҥоһуллар эбит.
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Онтон ыла иккис, үһүс, төрдүс, ол эбэтэр подвиг кэмигэр киирэр
уруоктарга уһулуччу болҕомтобун уурар буолбутум. Инньэ гынан, туйгун
үөрэнээччи аатын ылбытым. Бэйэбин герой буолбут курдук санаммытым
да, Кыталык Кыыс син биир мин диэки көрбөтөҕө. Биирдэ переменаҕа
кураанах кылааска олорон, Кыталык Кыыс мин диэки көрбөт төрүөтүн
билбитим: «Подвигым бириэмэтэ бара турар, оттон мин перемена аайы
таах олорор эбиппин. Переменаҕа туох подвигын оҥоруохха сөбүй? Арай
мин, бу түөһүм быатын сүөрдэхпинэ уонна перемена бүтүөр диэри
сууллубакка олордохпуна? Оччоҕо герой буолабын ээ!» Быабын сүөрээт,
тутуһуохпунан тутуһан: «Олох сууллуо суохтаахпын, хайаан да герой
буолуохтаахпын», — дии-дии чуораан тыаһыар диэри олордум. Кыталык
Кыыс мин герой буолбуппун олох да бэлиэтии көрбөккө, бэйэтин
паартатыгар ааһа турда. Мин кып-кыра подвигы оҥороммун, киһи
хараҕар быраҕыллыбат, кып-кыра герой буоллум быһыылаах. Ол иһин
Кыталык Кыыс мин диэки көрүөн баҕарбат. Улахан герой буолар туһуттан
киһи хараҕар быраҕыллар подвигы оҥоруохха наада эбит. Бүгүн
подвигым бириэмэтэ бүттэ. Икки нэдиэлэ устата ити курдук быата суох
олорорго үөрэнним.
Биир күн уһун переменаҕа, түөһүм быатын сүөрэн баран, улахан
подвиг оҥорорго соруннум: «Бүгүн хайаан да туруохтаахпын, турдахпына
эрэ табыллар! Мин туруом, мин туран эрэбин, мин турдум!!! Мин олох
охтуо суохтаахпын! Күүскэ тутуһуохха! Мин тулуйуохтаахпын! Мин улахан
герой буолуохтаахпын!» Чуораан тыаһаата, учуутал күлүүһү аһан эрэр.
Түргэнник быабын баана охсуум! һуу! Улахан герой буоллум быһыылаах.
Кыталык Кыыс сибилигин сүүрэн кэлиэҕэ, мин улахан герой буолбуппун
хайаан да бэлиэтии көрүөҕэ уонна икки илиитин ууммутунан: «Ваня, мин
эйигин кытта доҕордоһуохпун баҕарабын», — диэҕэ. Кыталык Кыыс
киирдэ, мин диэки хайыһан да көрбөккө, оннугар баран олордо.
Онтон ыла күнтэн күн аайы мин подвигтарым бэйэбин кытта тэҥҥэ
улаатан испиттэрэ: паартабыттан тахса үөрэммитим, аттынааҕы паартаҕа,
онтон сыыйа учуутал остуолугар кытта, паарталартан тутуһан, тиийэ
үөрэммитим. Кылаас иһигэр улаханнык эрэйдэммит, элбэхтик охтубут
сирим — учуутал остуолуттан дуоскаҕа диэри этэ. Тоҕо диэтэххэ, тутуһар
сир суоҕа. Мин улахан герой буола сатыырбын ким да сэрэйэн да көрбөт
этэ.
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Кэнникинэн, кылааһым уолаттара бары Кыталык Кыыһы
сөбүлүүллэрин бэлиэтии көрөн, улаханнык соһуйбутум. Кинилэр уруокка
олорон эрэ тэтэрээттэрин лииһиттэн ойо тардан ыла-ыла, тугу эрэ суруйан
баран, кум-хам тутаат, Кыталык Кыыс паартатыгар быраҕаллара. Туйгун
үөрэнээччи Кыталык Кыыс уруокка олох аралдьыйбат этэ. Тэтэрээтигэр
кэлэн түспүт уолаттар кумааҕыларын илиитинэн илгэн кэбиһэрэ. Ол
суругу атын оҕолор ааҕа-ааҕа суруйбут уолу күлүү гыналлара. Аҕыйах
хонугунан били күлүү гыммыт уолаттар бэйэлэрэ соннук ис хоһоонноох
суругу Кыталык Кыыска ыыппыттара биллэн, бэйэлэрэ күлүүгэ бараллара.
Суруктарын тас быһыыта уонна ис хоһооно барыларын киэнэ биир
буолара: «Я хочу с тобой дружить! Вася».
Кыталык Кыыс болҕомтотун итинник тардыахха наада эбит диэн
түмүккэ кэлбитим. Ол гынан баран, мин суругум тас көрүҥэ уолаттар
киэннэринээҕэр ордук буолуохтаах. Хаһан уруок бүтэн, убайдарым
дьиэбэр илдьэ бараллар!
Дьиэбэр, Кыталык Кыыс бэлэхтээбит «Весна» диэн араас өҥнөөх
бытархай сибэккилэрдээх сакалаат кэмпиэтин суутун көрө олорон,
сурукпун хайдах саҕалыырбын толкуйдаатым. Талан-талан баран, халыҥ
маҕан ватмаҥҥа суруйарга быһаарынным. «Я хочу с тобой дружить.
Ваня» диэн сурукпун «Весна» суутугар баар бытархай араас өҥнөөх
сибэккилэринэн ойуулаан суруйдум. Сурукпун туора харах көрбөтүн диэн,
бүк тутаат, оччотооҕуга саамай бөҕө «БФ-6» килиэйинэн кытыыларын
сыһыартаан кэбистим. Килиэйим курдаттыы өтөн таҕыста. Ону кистээри,
маслянай кыраасканан кытыы- тын бүтүннүү оһуор ойуулаатым. Бу
кытыыта ойуулаах кэмбиэри Кыталык Кыыс кырыйан ааҕыахтааҕын
сэрэйдин диэн, оһуорбун кыйа пунктирнай сурааһыны тартым уонна
суругум түөрт муннугар кыптыый уруһуйдаатым. Бу олохпор сүҥкэн
суолталаах сурукпун өйдөөбөккө, аахпакка хаалыа диэн, сурааһыннарым
анныгар «линия отреза» диэн быһаардым. Кыталык Кыыс атын уолаттар
саппыыскаларын курдук мин сурукпун илгэн кэбиспэтин диэн,
кэмбиэрим икки өттүгэр күн тахсыыта Амма өрүс сардааналаах
кытылыгар үҥкүүлүү сылдьар кыталыктары ойуулаатым. Чэ, суругум
табылынна быһыылаах. Тиэрдэрим эрэ хаалла.
Сарсыныгар, улахан переменаҕа олохпор саамай улахан подвигы
оҥорорго быһаарынным. Түөһүм быатын сүөрүннүм уонна онтон- мантан
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тутуһан учуутал остуолун аттыгар Кыталык Кыыс паартатыгар тиийдим.
Сурукпун кини дневнигин бүгүҥҥү сорудаҕын суруйуохтаах
страницатыгар уктум. Төннөн, кини паартатыттан тэйдэҕим, бэйэм
миэстэбэр чугаһаатаҕым аайы, сүрэҕим тыаһа күүһүрдэр-күүһүрэн истэ.
Оннубар олорбуппар, сүрэҕим тыаһа кылааһы биир гына тиҥийдэ. Ити
кэмҥэ биир уол кылааһы өҥөйөөт, миигин соһуйбуттуу көрдө, ааны
«лип» гына сапта. Арааһа мин сүрэҕим тыаһа көрүдүөргэ кытта иһиллэр
быһыылаах. Билигин кылааһым оҕолоро киирэн, сүрэҕим тыаһын
иһиттэхтэринэ: «Оо, Ваня эрэйдээх өлөн эрээхтиир! Ваня, баһаалыста
өлүмэ, биһиги эйигин кытта оонньуохпут», — диэн аһын да аһын
буолуохтара.
Бэйэбин
аһыннарыахпын
баҕарбаппын.
Миигин
тэҥнээхтэрин курдук көрөллөрүн ситиһиэхтээхпин. Кэбис, кэбис, бээ,
сурукпун төттөрү ыла охсон, сүрэхпин хайаан да уоскуттахпына
сатаныыһы! Инньэ гынан сурукпун, чуораан тыаһыан иннинэ тиийэн,
төттөрү ыллым. Ити кэнниттэн, сурукпун Кыталык Кыыс кинигэтигэр,
суумкатыгар, сонун сиэбигэр уура сатаабытым да, сырыы аайы сүрэҕим
тыаһын тулуйбакка, төттөрү ыларым. Күн бүгүнүгэр диэри, ол сурукпун
кыайан биэрбэккэ сылдьабын.
* * *
«Убайдарым туох ааттаах өр буоллулар! Саатар, бырааттарым
бааллара буоллар, чэй куттаран аҕалтарыам этэ. Бэлэһим дэлби хатта. Чэ,
кэбис, кинилэри кэтэстэххэ, киһи утатан өлүүһү! Оһох үрдүгэр көстөн
турар чаанньыкка хайдах эмэ тиийэр инибин», — дии санаат, онтонмантан тутуһан, бэрт эрэйинэн тиийэн чаанньык тумсуттан уу омурда
турдахпына, таһырдьаттан уолаттар кутуллан киирдилэр:

—
—
—
—

Хайа, Ваня! Эйигин ким манна аҕалла?
Суох, бэйэм кэллим.
Ээ, сымыйалаама! Эн сатаан хаампаккын буолбат дуо?

Кыратык хаамабын ээ, — диэт, кэлбитим курдук айаннаан, төттөрү
ороммор тиийэн сыттым.

—

Хаамар эбит буолбат дуо! Биһиги ону билбэккэ, оскуолаҕа сүгэн
илдьэбит-аҕалабыт, — дэстилэр.
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Нөҥүө сарсыардатыгар: «Биһиги эйигин өйүөхпүт, бэйэҥ хаамаар»,
— диэтилэр, өйөөн оскуолабар илтилэр. Мин, Нуучча Уйбаан, убайдарым
кэпсэтиилэрин нууччалыы тылбаастаан бараммын, биирдэ өйдүү
сатыырым. Ол саҕана сорох сахалыы тыллар хастыы да суолталаах
буолалларын билбэт этим. Ол иһин сыыһа- халты өйдүүрүм элбэҕэ:

—
—

Бүгүн саамай кылгас күн.

—
—
—
—

«С сегодняшнего дня солнце будет расти».

Братья сказали: «Сегодня самое короткое солнце». Бүгүҥҥүттэн күн
уһаатар-уһаан иһиэҕэ.
Сотору сайын кэлиэ, үөрэнэн бүтүөхпүт. Оонньуохпут аҕай!
Придёт лето. Учиться не будем. Будем только играть.

Чэ, үчүгэйдик үөрэн. Быаҕын баайдыбыт, — диэт, убайдарым
бэйэлэрин оскуолаларыгар тэбиннилэр.
... Уруокка олорон көрбүтүм, күн кырдьык даҕаны кылгыаҕынан
кылгаабыт, сиэстэрэ Света кэпсиир колобогун курдук буолбут.
Убайдарым кэпсииллэринэн, сотору уһуоҕа, ол аата ньолбойуоҕа,
төбөлөнүө, кулгаахтаныа, илиилэниэ, атахтаныа, түргэнник улааттаҕына,
маҥнайгы кылааска — биһиэхэ кэлиэҕэ. Кими кытта олордуохтарай?
Миигин кытта олордор буоллахтара дии. Паартаҕа мин эрэ соҕотоҕун
олоробун. Хата, бэрт, биһигини переменаҕа таһыттан хатаан
кэбистэхтэринэ, ону-маны кэпсэтиэхпит аҕай! Оонньуохпут. Арба да аҕам
биһигини киэһэ аайы «күн утуйа барда, утуйуҥ» диир, мин күнтэн ыйытар
эбиппин «хайдах ороҥҥо утуйаҕыный, суорҕаныҥ хайдаҕый?» диэн.

—

Любовь Григорьевна, ити буоллаҕына Ваня эн быһаараргын
истибэт!

—
—

Кини билигин тугу да өйдүө суоҕа уонна «2»-ни ылыа!

Оччоҕуна биһиги «Звездочкабытын» түһэн биэрэр! — кыргыттар
айдаардылар. Онуоха Любовь Григорьевна:

—

Оҕолоор, Ваняны тыытымаҥ! Кини ийэтэ өлбүтүн билэҕит буолбат
дуо? Ийэтин санаабыта буолуо, — диэн сибигинэйдэ.

—

Суох, мин ийэм өлбөтөҕө! Учуутал сымыйалыа суохтаах! Кини
«Ыраах да ыраах» диэн ааттаах кыталыктардаах сиргэ сибэкки үүннэрэ
барбыта. Ырыатын барытын ыллаан бүтэрдэҕинэ кэлиэҕэ, миэхэ хайаан
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да кэлиэҕэ, көрөөрүҥ даҕаны. Учуутал сымыйалыа суохтаах! — оҕолор
ньамалаһа түспүттэригэр, өйдөөн көрбүтүм, учуутал аттыгар хаһыытыы
аҕай турар эбиппин. Хайдах хааман кэлбиппин өйдөөбөт буоламмын,
кыбыстаммын сүүрүү быластаан паартабар тиийэн олордум уонна тоҕо
эрэ быанан баанным.
Оҕолор үөрэнэн бүтэн дьиэлээбиттэрин кэннэ, учууталым:

—

Ваня, мин бүгүн эн убайдаргын кэтэһэр солом суох, ыксыыбын. Эн
бэйэҥ дьиэлээ, — диэтэ.

—

Дьиэлиэм этэ да, суолу кыайан туоруом суоҕа. Онно киһи тутуһара
туох да суох.

—

Чэ, миигиттэн тутус, олбуорга тахсыахха, онно тугу эмэ тобулуохпут.
Оскуола олбуоругар тахсаат, Любовь Григорьевна быраҕыллыбыт
миинньик-сиппиир угун миэхэ уунна. Ити маска тайанан, дьиэбэр этэҥҥэ
тиийдим. Ороммор саҥа сытааппын кытта, Любовь Григорьевна киирэн
кэллэ:

—
—
—

Ваня, дьиэҥ иһигэр охтубатыҥ дуо?
Дьиэбэр хаһан да охтооччум суох, манна тутуһар сир элбэх.

Чэ, убайдарыҥ кэлиэхтэригэр диэри сыт, турума! — диэт, учууталым
тахсан барда.
Ону-маны кыҥастаһа сытан, хараҕым олоппос үрдүгэр сытар
бытархай түннүк таастарыгар хатанна. Итини көрөн, бэҕэһээ киэһэ
уолаттар «сэрии сэптэрин» ыраастана олорон тугу кэпсэппиттэрин саныы
биэрдим:

—

Оҕолоор! Бу мин таһырдьаттан түннүк тааһа бөҕөнү буллум. Чэ эрэ,
бары сэриигит сэптэрин таһаартааҥ! Бу таастарынан кылбаа маҥан гына
кыһыйыаҕыҥ! Хамандыырдар уонна саллааттар улахан кыргыһыы иннинэ
куруук сааларын ыраастаналлар. Ыраас саа сэрии ортотугар харбат,
киһини түһэн биэрбэт.

—
—

Эн ону хантан билэҕин?

Биһиги Чакырдар аҥаар атахтаах геройдаахпыт дии, Уордьаннаах
оҕонньор диэн? Кини уот сэриигэ кыргыспыт киһи. Мин киниттэн күн
аайы ол кыргыһыыларын барытын ыйыталаһааччыбын. Наһаа үчүгэйдик
кэпсиир. Эн эмиэ ыйытаар ээ. Мин таптыыр кинигэм геройа Егор Чээрин
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саатын куруутун ыраастык тутар буолан, өстөөх бөҕөтүн өлөрбүт, — диэтэ
биһиги дэриэбинэбит биллиилээх «сэрииһитэ» Кеша.
Инньэ гынан, бэҕэһээ киэһэни быһа уолаттар бары араастаан
оҥоһуллубут
автоматтарын,
шмайцердарын,
бинтиэпкэлэрин,
бэстилиэттэрин, мас кынчаалларын, бэл диэтэр рогаткаларын кытта
«ыраастаабыттара», тааһынан кыһыйбыттара. «Мин хамандыырбын,
онон наганым именной буо- луохтаах» диэт, Кеша мас бэстилиэккэ
химическай харандааһынан «ШаКе» диэн «кистэлэҥ» аатын суруйбута.
Бүгүн, оскуолаттан кэлээт, биһиэннэрэ — Сэбиэскэй уулусса «этэрээтэ»,
«өстөөхтөрү» — Партизанскай уулусса сүҥкэн улахан «армиятын» кытта
улахан быһаарыылаах кыргыһыы уоттаах хонуутун кутаатыгар
оройдорунан түһүөхтээхтэр.
«Мал ыраас эрэ буоллаҕына, киһиэхэ туһалыыр эбит», — диэн
санааттан, тураммын тайах маспын кылбаа маҥан гына кыһыйдым. Бу
маспын сүтэрбэт баҕаттан, химическэй харандааһы силбинэн илитэ-илитэ
манныгы суруйдум: «Бу маһы баһаалыста тыытымаҥ. Мин туруорбут
сирбэр турдун. Бу тайах-мас көмөтүнэн мин — Дьуона оҕонньор уола
Ваня Дьячковскай хаама үөрэнэбин. Мин «Ыраах да ыраах» диэн сиргэ
тиийэн дьолбун уонна ийэбин булуохтаахпын. Бука диэн маспын
тыытымаҥ». Ити сурукпар туочуканы туруораат, олоҕум саамай улахан
дьыалатын уһата-кэҥэтэ барбакка, мин ыраах айаҥҥа туруннум. Күүһүмсэниэм, туох баар кыаҕым нэһиилэ икки эрэ олбуору нөҥүөлүүрбэр
тиийдэ. Ол иккис дьиэ сабараанньатыгар олорон эрэ: «Мин иккистээн да
төрөөтөхпүнэ, кыталыктар үҥкүүлээбит сирдэригэр — Дьаарбаҥ кумах
тумуһугар тиийэрим саарбах. Наһаа да мөлтөх эбиппин!» — диэн
санааттан ытаатым. Оттон-мастан тардыһан, сылаабыттан ыт кыайан
сиэбэт гына титирээн, дьиэбин нэһиилэ буламмын, ороммор сынньана
сыттым.

—

Хайа, туох айылаах өр буоллугут? — киирэн кэлбит убайдарбыттан
ыйыттым.

—

Кылааскар суоххун көрөөт, эйигин аан дойдуну биир гына
көрдөөтүбүт! — аҕылаабыттара сүрдээх, миигин чахчы да аан дойдуну
биир гына көрдөөбүттэр быһыылаах — Африканан, Австралиянан,
Бразилиянан.
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—

Мин баара-суоҕа Лазарев Петялаах дьиэлэригэр тиийэ сырыттым
ээ! Бэйэм хааман!

—

Оо, маладьыас Ваня! Бүгүн иккис дьиэҕэ тиийбит буоллаххына,
сарсын үһүс, өйүүн төрдүс дьиэҕэ тиийиэҥ буоллаҕа дии! — дэстилэр
убайдарым.
Итинтэн ыла хас күн аайы тайах-маһым дьиэбиттэн ырааттарыраатан испитэ. Сотору кэминэн, мин Амма бөһүөлэгин бүтэһик
дьиэтигэр тиийбитим.
* * *
Бүгүн биһиги кылааспыт, биһиги оскуолабыт, биһиги бөһүөлэкпит,
биһиги дойдубут — Советскай Союз уонна бүтүн аан дойду барыта
өрөгөйдүүр күнэ! Барыбыт үөрүүтэ биир — бүгүн, 1961 сыл муус устар 12
күнүгэр аан дойдуга аан маҥнай космоска киһи таҕыста! Ол киһи аата —
Юрий Алексеевич Гагарин, бастакы лётчик-космонавт. Кини бүгүн аан
дойдуга бастакы нүөмэрдээх герой буолла! Чахчы кинини аан дойду
дьоно бары таптаатылар. Кинини араас омук тылынан эҕэрдэлээтилэр,
уруйдаатылар- айхаллаатылар. Гагарин Өлөксөйдөөх уоллара Юра оҕо
сылдьан «Барон Мюнхаузен» туһунан кинигэни аахпыт быһыылаах уонна
эмиэ мин курдук, күн аайы сарсыарда уонтан уон иккигэ диэри подвиг
оҥорбут буолуохтаах. Өскөтүн оннук гымматаҕа буоллар, аан дойдуга
маҥнайгы нүөмэрдээх герой мин буолуохтаах этим. Чэ, буоллун даҕаны.
Аан дойду иккис нүөмэрдээх геройа буоларга да сөбүлэһэбин. Бастакы
герой — Юрий Гагарин саамай сөбүлүүр уруога физкультура үһү. Мин
эмиэ кини курдук спортсмен буолуохпун баҕарбытым.
Физкультура уруогар Николай Родионович миигин физзалга
киллэрбэт этэ. Аан быыһынан оҕолор гимнастикалыылларын көрө- көрө,
кинилэртэн хаалсымаары, кураанах көрүдүөргэ үтүктэрим. Оҕолор
сымнаҕас маат үрдүгэр хойуосталларын үтүктэммин, тыас- уус бөҕөтүн
түһэрдим. Хантан эрэ Любовь Григорьевна сүүрэн кэллэ. Муостаҕа
сытарбын көрөн:

—
—

Хайа, Ваня, туоххун өлөрдүҥ? Туох тыаһа-ууһа буолла? — диэтэ.

Ээ, мин кувырок оҥоробун ээ, ити гиипсэм тыаһыыр. Сымнаҕас
маакка оҥорбутум буоллар, тыаһыа суох этэ.
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—

Николай Родионович, бу оҕону уруокка киллэр эрэ. Бэйэтин
кыаҕынан хамсаннын. Сүүрүүлээх-көтүүлээх оонньуулар саҕана
ыскамыайкаҕа олоруо буоллаҕа дии.

—

Любовь Григорьевна! Суох-суох! Уруокпар киллэрбэппин. Хаайыыга
барыахпын баҕарбаппын. Арай өлөн хааллын? Балыыһаттан
«физкультураҕа сылдьыан сөптөөх» диэн ыспыраапка аҕаллын, оччоҕуна
биирдэ киллэриэм.
Инньэ гынан, уруккум курдук көрүдүөргэ «физкультуралыырым»,
оҕолор тугу оҥороллорун үтүктэрим.
Күн-дьыл уһаан истэ. Ыам ыйа саҕаланна. Көтөр-сүүрэр үксээтэ.
Өрүс мууһа барда. Киһи аймах айылҕаҕа тардыста.

—

Оҕолоор, биһиги сарсын үөрэммэппит, походка барабыт, — диэтэ
биир үтүө күн учууталбыт. Ура-а! Ханна барабытый?

—

Ыраах барыахпыт. Онон, төрөппүттэргитигэр этээриҥ, киэһэ биирдэ
кэлэбит. Иккитэ аһыыр аскытын ылаарыҥ.
Мин үөрэ-көтө сонуммун дьоммор ыһа-тоҕо кэпсээтим. Аҕабыттан:
«Туох эмэ минньигэс аһы астыырыҥ буоллар», — диэн көрдөстүм.
«Бүгүн олус да үтүө-мааны күн! Халлаан ып-ыраас, күн чаҕылыччы
тыгар! Бүгүн биһиги кылааһынан «Ыраах да ыраах» барабыт. Онно наһаа
кэрэ айылҕаны көрүөхпүт, оонньуохпут, кыталыктар үҥкүүлэриттэн
үөрүөхпүт. Кыталык Кыыс онно эмиэ баар буолуо. Мин киниэхэ ийэбин
көрдөрүөм. Мин үрүсээкпэр минньигэс сыттаах алаадьы уонна буспут
куурусса сымыыта өйүөлээхпин. Ити аспыттан оҕолорго бэрсиэм! Оҕолор
миэхэ эмиэ астарыттан бэрсиэхтэрэ. Бүгүн араас аһы амсайыам да
буоллаҕа!» — маннык үчүгэй санаалардаах кылааһым аанын арыйдым.
Походка барыы туһунан кэпсэтэ-ипсэтэ олорбут оҕолор чуумпура түстүлэр.

—
—
—
—
—

Эн бу Чарли Чаплин ханна бараары сылдьаҕын?
Эһигини кытта походка.
Оҕолоор, биһиги Чарли Чаплинныын ыраатыахпыт дуо?
Суох, суох, хааллын!

Ээ, суох, учуутал кэлэ илигинэ дьиэлээтин! Кини кэлбитин
көрдөҕүнэ, учуутал биһигини походка илдьиэ суоҕа!
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—

Ваня, биһиги эйигин хас хардыы аайы кэтэһэн турар санаабыт суох!
— диэн Кыталык Кыыс мин баҕа санаам туманын бүтэһиктээхтик үрэйдэ.
Ол да буоллар, учууталым санаатын билиэм, тылын-өһүн истиэм диэн,
аан аттыгар олордум.
Учууталым кэлээт, миигин көрүдүөргэ ыҥыран таһаарда:

—

Ваня, мин бу эйиэхэ анаан олус интэриэһинэй, туһалаах кинигэ
аҕаллым. Үс эрэ күҥҥэ уларыстылар, бүгүн саҕалаатаххына эрэ бүтэрэҕин.
Билигин дьиэлээ. Бу кинигэттэн походтааҕар элбэх туһаны ылыаҥ.
Дьиэбэр киирээт, туһалыахтаах кинигэбин мөхпүтүнэн бардым: «Эн
тоҕо булан-булан бүгүн көһүннүҥ?! Сарсын көстүөҥ этэ буоллаҕа дии!
Оччоҕо наһаа үчүгэй кинигэ буолуоҥ этэ. Бүгүн миигин туохтан
матарбыккын билэҕин дуо?» — дии-дии үчүгэйдик өйдөөтүн диэн
кинигэбин сахсыйбахтыы түһэн баран, остуолга саайталаатым. Хараҕым
кырыытынан көрбүтүм, уон чаас буолбут. Арба даҕаны, подвигым
бириэмэтэ саҕаламмыт! Кинигэм уһаат кэтэҕэр элээрбитин билбэккэ да
хааллым. Үрүсээгим биирдэ көхсүбэр баар буола түстэ да, тахсан
Партизанскай уулусса уһугун диэки түөрэҥэлии турдум. Аара уулуссаҕа
оҕолор: «Көрүҥ эрэ, көрүҥ эрэ ити уол үүт-үкчү Чарли Чаплин курдук
хаамар», — дэһэ-дэһэ мин хаамарбын үтүгүннүлэр. Ол аайы сельмаг
айаҕар турар улахан дьон үөннээхтик күлүстүлэр. Мин кинилэри кытта
аахсар-этиһэр кыаҕым уонна солом суох буолан, көрбөтөҕө-истибэтэҕэ
буоллум. Испэр: «Чарли Чаплин диэн хос ааттыылларыттан
өһүргэммэппин. Ити мин биир кыайыым да диэхпин сөп. Сатаан
хаампакка ороҥҥо сытарбынааҕар Чарли Чаплин курдук хаампытым
быдан ордук», — дии санаатым. Бэйэбин уоскутунаары «ыраах айаҥҥа
туруммут киһи ыт үрэригэр кыһаммат» диэн тыллары хаста да
хатылаатым.
Дэриэбинэ бүтэһик дьиэтин сабараанньатыгар сынньана олорон
хараҕым ыалдьыар диэри киэҥ хочону кыҥастаһа сатаатым да, биир да
оҕону көрбөтүм. Кырдьык даҕаны, оҕолорум олус түргэнник хаамаллар
эбит. Киһи хараҕар көстүбэт гына ырааппыттар. Ол да буоллар, «подвигы
ситэри оҥоруох тустаахпын» диэн санааттан, туран салгыы айаннаатым.
Дэриэбинэттэн тэйдэҕим аайы, сынньанарым үксээн истэ. Иннибэр үрэххэ
майгынныыр уһун күөл көһүннэ. Күөлгэ били убайым Кеша кэпсээбит
«кууруссатааҕар кыраһыабай, мээтиргиир кустара уонна кинилэрдээҕэр
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обургу хаастара» уста сылдьаллар. Уу кытыытыгар араас дьүһүннээхбодолоох кыра диэн, улахан диэн бараах бииһин ууһа бөҕө мустубут. Кинилэри үчүгэйдик көрөөрү уонна үргүтүмээри, күөх окко олорунан
кэбистим. Сылайбыт, аччыктаабыт да эбиппин. Өйүөбүн сии- сии,
кылааһым оҕолорун санаатым. Оо, кинилэр билигин төһө эрэ үчүгэй сиргэ
тиийэн, төһө эрэ мааны остуолу тардан, араас аһынан бэйэ-бэйэлэрин
күндүлэһэ-күндүлэһэ, кыталыктар үҥкүүлэрин көрөн, сөҕө-махтайа
олордохторо! Эчи, хаарыаны! Мин да олус кэрэ айылҕалаах сири буллум:
араас көтөрдөр мустубут күөллэрэ, тыллан эрэр талахтар бөлкөйдөрө,
ыраах көҕөрөн көстөр мырааннар. Маны барытын хонууну биир гына
үүммүт саһархай, маҥан, халлаан күөх, фиолетовай, малиновай өҥнөөх
кэрэ ньургуһуннар тупсаран, ситэрэн биэрэллэр. Оо, бу бараахтарга
моойдорун токуруччу туттубут, уһун атахтаах, күл өҥнөөх улахан
көтөрдөр түстүлэр! Моойдорун көннөрбүттэригэр өссө уһаатылар,
төттөрү-таары кыталык курдук туттан хаамыстылар. Бүгүн көтөр арааһын
көрдүм: кыралар, олус кыралар, ортолор, улахаттар уонна олус улахаттар
бааллар. Бүгүн оҥорбут подвигпыттан олус астынным. «Көтөрдөр диэн
абыраммыт «дьоннор»! Таптаабыттарынан сылдьаллар, ким да кими да
туораппат, араас сири-дойдуну көрдөхтөрө! Арай мин кыталык буолан
хаалыым! Улахан да улахан кынаттарбынан сапсына- сапсына аан
дойдуну кэрийиэм этэ! Сир шаарын ханнык да муннугар миигин — дьол
көтөрүн бары үөрэ көрсүө этилэр!» — итинник санаалартан өрүкүйэн,
сэниэлэммиккэ дылы буоллум, туран дэриэбинэ диэки айаннаатым.
Үчүгэй да күн буолла! Бүгүн көтөрдөр миигин бэйэлэригэр
чугаһаттылар. Аҕам үөрэҕин тутустум: көтөрү-сүүрэри үргүппэтим, сытар
ынаҕы туруорбатым, күөх оту тосту үктээбэтим. Тыынар тыыннаах
миигиттэн куоппата. «Бэйэбит киһибит түөрэҥэлии сылдьар» диэтилэр
быһыылаах.
Дьиэбэр чугаһаабыппар, оскуола калиткатыгар турбут оҕолор миэхэ
сырсан кэллилэр:

—
—

Хайа, Ваня, бу эн хантан кэллиҥ?

Мин эһигини ситиэхпин баҕарбытым да, уһун күөлгэ эрэ тиийдим.
Эһиги төннөн иһэргитин тоҕо көрбөтөхпүнүй? Ханан кэллигитий?
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—

Уһун күөлгэ даа? Ол аата Быллараакка тиийэ сылдьыбыккын. Эчи
ырааппытын! Оттон биһиги манна ипподром аттыгар хатыҥ чараҥҥа
сырыттыбыт.

—

Ээ, Муона алааска сылдьыбыт эбиккит дии. Кырдьык да чугас. Онно
тугу көрдүгүт?

—

Биһиги онно аһаатыбыт, оонньоотубут уонна төттөрү кэллибит. Бу
ньургуһун үргээтибит.

—

Оттон мин араас көтөрдөрү көрдүм. Кинилэр бары ыллыы- туойа,
үҥкүүлүү сылдьаллар. Онтон улахан, туруйаҕа майгынныыр көтөрдөр
кэлбиттэрэ. Көтөллөрүгэр моойдорун токуруталлар. Кинилэр күл
өҥнөөхтөр. Саһархай тумустаахтар, кэтэхтэригэр хара синньигэс
баттахтаахтар. Кынаттарын уһун куорсуннара харалар.

—
—

Мин билэбин, ол мас туруйалара — эһирдэр, — диэтэ Боря.

—
—

Ньургуһуннары тоҕо үргээтигит? Аһыммаккыт дуо?

Ол сахалыыта эһир, нууччалыыта «серая цапля» диэн көтөр, —
быһаарда барыны бары билэр уолбут Лёня.
Ээ, онно ньургуһун элбэх. Дьиэбитигэр илдьэн дьоммутун
үөрдүөхпүт.

—

Кэрэ тыыннааҕар эрэ кэрэ. Эһиги дьоҥнутун үөрдүөххүтүн баҕарар
буоллаххытына, кинилэри айылҕаҕа илдьэн, үүнэн турар ньургуһуннары
көрдөрүҥ, — диэт, олбуорбар киирдим.
Ол күнтэн ыла Быллараат диэн күөл аттынан күн аайы ааһар
буоллум. Төһөнөн дьиэбиттэн тэйэбин да, соччонон кыталык үҥкүүтүн
көрбүт кытылым чугаһыыра күүспэр күүс эбэр, санаабын бөҕөргөтөр.
Суруктаах тайах маһым күнтэн-күн аайы иннин диэки сыҕарыйдарсыҕарыйан истэ.
Бүгүн уҥуоргута көстүбэт бурдук бааһынатын кытыытыгар кэллим.
Ыам ыйа ортолоһон, лаппа сылаас. Бэҕэһээ хаалларбыт тайах маспын
туура тардаат, саҥа хорутуллубут бааһынаҕа үктэнээт, икки атахпынан
батыллан хааллым. Хас да чааһы быһа астаһан, сыралаһан, сыыллан
кэриэтэ бадараантан тахсан, тайах маспын бэҕэһээнҥи сирбэр төттөрү
туруордум. Бу киэҥ нэлэмэн бааһынаны кыайан туоруо суохпун. Бүгүн
тайахпын биир да хардыыны сыҕарыппатым. Хата батыллан өлбөтөхпөр
баһыыба диэн ытыы-ытыы дьиэбэр төнүннүм. Олбуорбар хортуоппуй
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оҕуруотун көрөммүн сэргэхсийдим. Хата манна бааһынаҕа сатаан хаамар
буоларга үөрэниэм диэн санаам чэпчээтэ. Күн аайы, күҥҥэ хаста да,
хортуоппуй оҕуруотун тэпсэн аҕабыттан мөҕүллэрим. Сынньаммакка эрэ
оҕуруоппун төттөрү-таары туоруур буолаат, эмиэ бааһынабар тиийбитим.
Ол күнтэн ыла тайах маһым бааһына ортотун диэки айаннаан барбыта.
Бааһынаны уҥуордуу сатаабытым төрдүс ыйа бүтэн эрэр. Бу кэм
устата бааһынам өҥө бэсиһин уларыйда: бастаан саҥа хоруллан кугас,
онтон бурдук быган от күөх, ол кэнниттэн улаатан, маҥхайан көстөр
буолбута, онтон туораахтанан саһарбыта, билигин сэлиэһинэй ситэнбуһан, туорааҕа тохторо чугаһаан, кытаран көстөр. Бааһына кытыытыгар
төһөнөн чугаһыыбын да, соччонон тиийэ охсор баҕам күүһүрэн истэ.
«Бүгүн хайаан да бааһынам уҥуоргу кытыытыгар тиийиэм» диэн
санаабын толороору, төһө да сылайдарбын, инним диэки баран истим.
Сылайан, утатан, итииргээн, илиим-атаҕым сап-салыбырас буолла,
хаппыт буорга умса баран түстүм. Дьиэбэр төннөр күүс- сэниэ
ордорумматахпын диэн акаарыбыттан кэмсинэ санаатым. Атырдьах
ыйын бүтэһик күнэ диэтэххэ, күммүт суоһаабыта сүрдээх дии! «Таммах уу
көмүстээҕэр күндү» диэн дьэ манныгы этэн эрдэхтэрэ. Бүгүн дьиэбэр
кыайан төннүбэтэхпинэ, аны уонча хонугунан, бурдук быһааччылар мин
манна хатаччы хатан сытарбын булан ылыахтара уонна: «Оо, бу Дьуона
оҕонньор уола эрэй- дээх тугу көрдөөн манна кэлэн быстараахтаабытай?
Били почтаҕа саҥа начальник кэлбитэ дии, Мировов диэн?! Ол киһи
хатарбыт «вяленай чебак» диир күстэҕин курдук хатаччы хаппыт дии, бу
уол!» — дэһиэхтэрэ. Оо дьэ, таах сибиэ бачча ыраах кэлэн! «Знать не
можешь доли своей, может крылья сложишь посреди степей» диэн
ырыаҕа оруобуна миигин эппиттэр быһыылаах. Хайа, тыалырда дии! Бу
абыралы! Сөрүүкүү охсоору тобукпар турдум. Арай көрбүтүм, киэҥ
нэлэмэн бааһына бурдуга муоралыы долгуннура турар эбит. Күпкүөҕүнэн чэмэличчи көрөн турбут ып-ыраас халлааҥҥа, бытархай эрээри
үллүбүт-баллыбыт, хап-халыҥ хараҥа түгэхтээх маҥан баата төбөлөөх
былыттар «биһигини туох да кыа- йан тохтотуо суоҕа» диэбиттии
суостаахтык, күнү хаххалаан, миигин сөрүүкэтээри гыммыттыы, мин
диэки чугаһаан, кимэн киирэн истилэр. Былыттар күлүктэрэ түргэнник
элэҥнээн ааһаллар. Мин харахпар бурдук бааһыната эмискэ уйааракэйээрэ биллибэт муораҕа кубулуйда, мин санаабар хапытааннаан иһэр
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хараабылым түргэнэ сүрдээх. Хара долгуннары (былыт күлүктэрин)
түргэнник ситэн ааһабын. Сырдык долгуннар миигин кытта күрэхтэһэргэ
дылылар. Соторутааҕыта аахпыт кинигэбин саныы биэрдим. Тыал диэки
хайыспытынан ойон тураат, хаһыытаан ыыра бардым: «Да здравствует
ветер, который в лицо! Я знаменитый адмирал Дьячковский. Я начальник
северной арктической экспедиции. За мной десять кораблей. Мы
обязательно найдём Землю Санникова, птиц счастья — розовых чаек и
пропавший народ — онкилонов!» Бу хаһыытыы турдахпына, бэйэтэ да
күүстээх тыал эмискэ лаппа күүһүрдэ, мин «аатырбыт улуу адмирал»
буоларбын билиммэккэ, сууллары дайбаан түһэрдэ. Дьэ, уонна
утаппытыҥ, суоһаабытыҥ сүрдээх этэ дии диэбиттии, ардах тыбыстымныы ыаҕастаах уунан курулаччы куппутунан барда. Хатаччы
хатыахтаах киһи кэтэхпиттэн кээнчэбэр диэри бүтүннүү бадараан буоллум.
Бу үлүгэр ардахха, бачча тымныы тыалга, бу кута бадарааҥҥа хайдах да
гынан дьиэбэр төннөр кыаҕым суоҕун өйдөөммүн, марылыы-марылыы
ытаатым. Мин акаарыбын сэмэлиирдии, сотору-сотору этиҥ этэн
лүһүгүрэтэр. Эмискэ тоҕо эрэ сырдаан хаалла. Соһуйаммын, төбөбүн
өндөтөн көрбүтүм, түһэ турар ардах уута күҥҥэ күлүмүрдүү кылабачыйар.
Тыал тохтоон, сылыйбыкка дылы буолбут. Ардах уоскуйан, уостан барда.
Арай, уҥа диэки хайыһан көрбүтүм, доҕоор, мин илиибинэн уунан тиийэр
сирбэр сэттэ араас дьэрэкээн өҥүнэн арылыйан кустук түһэн чаҕылыйа
оонньуу турар эбит! Бу кустук курдат айылҕа олус да тупсан, кэрэтийэн
көстөр! «Арай мин ити кустук иһигэр киирэн хаалыым! Тула өттүм төһө
эрэ кэрэтийэн, киэркэйэн көстөр! Көрбүт киһи-и, сэттэ өҥнөөх күнү, сэттэ
өҥнөөх хайаны, сэттэ өҥнөөх өрүһү, сэттэ өҥнөөх халлааны! Уруһуйдуом
да этэ, көрбүппүн!» ити санаа миигин атахпар туруорда. Сылайбыппын
умнан, кустук диэки хардыылаатым. Кустугум тоҕо эрэ туттарыахчатуттарбакка, ситтэриэхчэ-ситтэрбэккэ, оргууй аҕай тэйдэр-тэйэн истэ.
Ытаамаары уоспун быһа ытыраат, кедабар сыстыбыт бүтүн буут
бадарааны тэбии-тэбии, халтарыйан охтон ыла-ыла, кустукпун
эккирэттим. Кыһыытын даа, кыһыытын, кустугум куоттар-куотан иһэр,
абатын даа, абатын, кыра сэниэ сыыһа баҕалаах! Бу үлүгэр сылайбатаҕым
буоллар, кустугу сиппитим ыраатан, баҕам хоту сэттэ өҥнөөх күнү астына
одуулуу турар буолуом этэ! Төһөнөн түргэнник сүүрэбин да, соччонон
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түргэнник кустугум миигиттэн тэйдэр-тэйэн истэ уонна сүттэр-сүтэн,
салгыҥҥа суураллан хаалла.
Бу туран көрбүтүм, били аҕам кыталык үҥкүүтүн көрдөрбүт сиригэр,
Амма өрүс кытылыгар турар эбиппин. Үөрүөхпүн да, хомойуохпун да
билбэтим. Бу сылтан ордук сыралаһан туран, бэйэм хааман кэлбит,
өйбүттэн-санаабыттан арахпатах, куруук миигин угуйбут «Ыраах да
ыраах» диэн сиргэ кэлбитим — кыталыктарым олох да суохтар. Ийэм
олордубут сибэккилэрэ эмиэ көстүбэттэр. Бу сир тоҕо маннык уларыйда?
Урут бу сарай суоҕа. Бу алдьаммыт техника хантан манна кэллэ? Туох
айылаах элбэх буочукаларай? Онно-манна ыһылла сытар араас
көлүөһэлэр, ол-бу тимирдэр, дьааһыктар, кууллар, умайбыт саппыкылар,
бытыылкалар, бааҥкалар, онон-манан тарҕана сытар уокка оттуллар мас...
Сыта куһаҕаныын! Бу сир барыта солярка сыттаммыт. Аны бу сиргэ
кыталыктар үҥкүүлээбэттэрэ чахчы. Ийэм да сибэккилэрэ үүнэллэрэ
саарбах. Уруһуйдуурум курдук, кыталыктары сибэккилээх хонууга
үҥкүүлүүллэрин көрүөхпүн баҕарбытым. Аны ханна көрдүү бара- бын,
кыталыктарым үҥкүүлүүр сибэккилээх хонууларын? Ыксыахха наада,
оннук сиртэн кинилэри дьон үргүтэ илигинэ!..
Киэһэрэн, хараҥаран барда. Аччыктаатым аҕай! Харыстыыхарыстыы сиэбит килиэбим хоруоската бүппүтэ ыраатта. Аныгы сырыыга
дьиэбиттэн ыраах барарбар, өйүөбүн сиэппэр ылбакка, убайым үрүсээгэр
уктар буолуом. Оччоҕуна маннык аччыктыам суоҕа. Ол үрүсээкпэр өссө
инчэйбэт уонна сылаас таҥаһы, испиискэ уонна чэй өрөр кыракый бааҥка
ылар буолуом. Ычча-ычча-а! Халлаан халлыаҕынан халынна. Күнүс наһаа
итийбитин боруостаан, салгын тымныйдар-тымныйан истэ. Таҥаһым
чараас буолан, түргэнник куурбута эмиэ үчүгэйгэ дылы. Ол эрээри бу
хаһыҥҥа таҥас буолан улаханнык абырыа суох. Бүгүн мин өлөрбүн дуу,
тыыннаах ордорбун дуу көрөөрү, сулустар чаҕылыччы тыкпыттара
сүрдээх. Хамсаабакка турдахха, киһи манна тоҥон өлүүһү. Хаамар
буоллахха, дьиэм хайысхатынан — бааһынам диэки хаамтахпына сатанар.
Чэ, бу кумах кытыл устун киһи өссө хаамыан сөп. Оттон бааһынам баар ээ,
бааһынам! Онно үктэнним да, олох сууллубатахпына сатанар. Суулуннум
да, бүттэҕим ол — бадарааҥҥа хам тоҥобун. Дьиҥэр, бу «Ыраах да
ыраах» диэн сиргэ ийэм баар буолуохтаах этэ ээ. Уопсайынан, бүгүн
букатын табыллыбатым: кустуту да сиппэтим, үҥкүүлүү сылдьар
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кыталыктарбын да көрбөтүм, ийэбин да булбатым. Ээ, арба да, биллиим-биллим, бачча хараҥаҕа ийэбин хайдах буларбын! Мааҕыттан быһа
ийэм ырыаларын ыллаабаккабын! Куоласпын истэн, ийэм миигин хайыыүйэҕэ булбута ыраатыа этэ. Оччоҕо билигин мин сибэкки ортотугар ийэм
минньигэс аһын аһыы олорор буолуом этэ. Бачча чуумпуга мин ырыам
ыраахха диэри иһиллэр буолуохтаах.
Инньэ гынан, ийэм намыын ырыаларын ыллыы-ыллыы кытылтан
тахсан, бааһынабар тиийдим. Ыллыырбыттан төһө да дууһам чэпчээтэр,
кутталым намырыйдар, бадарааны кытта киирсиигэ намыын ырыа сөп
түбэспэт. Онон ийэм бытаан, киэҥ, холку сахалыы ырыаларыттан
нууччалыы байыаннай, түргэн тэтимнээх ырыаларыгар «көстүм».
Саллааттар диэн хорсун дьон ырыалара чахчы да киһи санаатын
күүһүрдэр, бэл мин саллаат буолбатах киһи сылайбыппын,
аччыктаабыппын, тоҥмуппун, хараҥаттан, бадараантан, сулустартан
куттанарбын умуннум. Оо, Амма уоттара көһүннүлэр! Күлүмүрдээн,
ыраахтан олох куорат курдук көстөр эбит дии!
Ол хараҥа, тымныы түүн «По военной дороге шёл в борьбе и
тревоге боевой восемнадцатый год», «Шёл отряд по берегу», «Эх,
тачанка-ростовчанка!», «По долинам и по взгорьям», «Эх, дороги»,
«Смуглянка» курдук гражданскай сэрии кэминээҕи ырыалары ыллаан,
аҕыстаах оҕо чаҥкынас куолаһа бааһынаны биир гына аймаабыта.
Дьонум утуйа сыталлар диэн, дьиэм аанын оргууй аҕай сэгэттим.
Тыыммакка эрэ үөмэн иһэр киһини, «Нохоо!» диэн аҕам хаһыыта
сүрэхпин хайыта сыста:

—

Ханна дьэллигирэ сылдьаҕын, утуйбакка? Сарсын оскуолаҕа
барыахтааххын умнан кэбистиҥ дуо? Киһилии оҕо эбитиҥ буоллар,
суунан-тараанан, таҥаскын-сапкын бэлэмнэнэн, кинигэҕин- тэтэрээккин
хааланан, утуйбутуҥ ыраатыа этэ! Ону баара мин оҕом түүҥҥү илэчиискэ
курдук, хара дьайга ыллараары, ыйы күн оҥостор! Кими батан маннык
сылдьара буолла? Эрэйин даа, эрэйин! Киһини да аанньа утуппат! Туруоҥ
дуо, ааҥҥа, кэлэн абыраабыт буоллаххына, киирдэҕиҥ дии! Пахайбыын,
бу уол таҥаһыын- таҥаһын! Бар, бар, нохоо, таһырдьа таҕыс!
Таһырдьа аҕам баалынайдаах уу үрдэ тоҥмутун ытыһынан тарыйда.
Миигин кус сыгынньахтыы ууга буккуйталаата. Улахан, суон
тарбахтарынан гиипсэм иһигэр киирбит бадарааны сууйа сатаата да,
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туһата суоҕун өйдөөн, «аатырбыт бухатыыр куйахпын» тырыта тыытан
бырахта. Онно баар этэ, муустаах уу тымныыта сүрэхпин-быарбын хам
туппута! Аҕабыттан куттанарым тымныыттан куттанарбын баһыйарын
үрдүнэн, дэриэбинэ үгүс ыала уһуктан, түннүктэрин уота умайыар диэри
өлөрдүү часкыйан ыллым. Аҕам миигин көтөҕөн ылла: «Кураанах тимир
уһаакка умса быраҕыллыбыт аттанан эрэр чооскуга дылы тоҕо
часкыйдыҥ?» — диэт, ороммор сытыарда, суорҕаҥҥа суулаата. Чочумча
буолаат: «Тоҥмутуҥ ааспыт буоллаҕына, тураҥҥын аһаан абыраа, үрдүк
сололоох тойооску! Ийэҥ тыыннааҕа буоллар, ким оҕото буоларгын
ыйытыам этэ!» — диэн эмиэ да кыыһырбыт, эмиэ да үгэргиир аҕам
куолаһын истэммин, турдаҕым дии.

—
—

Мин эн оҕоҥ буолбатахпын дуо?

Мин оҕолорум бары утуйбуттара номнуо ыраатта. Эн курдук отомаһа суох сиргэ батары түһэн киһини эрэйдээбэттэр. Эн хайа эрэ цыган
киһи оҕото быһыылааххын. Кэридэҕиҥ сүр!

—

Эн да эдэр сылдьан сири-сибиири кэрийбит үһүгүн. Охотскай
муораҕа элбэхтик тиийэ сылдьыбыта диэн кэпсииллэр. Ол аата эн —
цыгаҥҥын. Мин — эн оҕотобун.

—

Чэ, ону-маны дойҕохтоомо. Аһаан бүппүт буоллаххына бараҥҥын

утуй!
Хаһан суунуохпар, аһыахпар диэри, халлаан сырдаан барда.
Аҕабыттан куттанарым аны утуйан хаалан оскуолабар хойутуом диэн
кутталга кубулуйда. Сотору күн тахсыыта үүнүөхтээх саҥа күн туһунан
саныы-саныы,
дьоммуттан
кистээн,
ситтэрбэтэх
кустукпун
уруһуйдаабытынан бардым.
Сарсыарда, күн тахсыыта аҕам уһугунна. Кустуктаах хартыынабын
көрөн баран:

—
—

Били сирбитигэр тиийбиккин дуу? — диэтэ.

—
—

Билэбин. Онно бурдук ыһааччылар полевой стан туппуттара.

Тиийбитим эрээри, аны онно хаһан да кыталыктар үҥкүүлүө суохтар
диэн түмүккэ кэллим.
Аҕаа, кыталыктар үҥкүүлүөхтэрин сөптөөх сирдэрэ ханан баарый?
— ыйытаат, ханнык эрэ чопчу сир аатын этиэ, ону сурунан ылыам диэн
тэтэрээт, уруучука бэлэмнээтим.
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—

Оннук сири буллаххына, дууһаҥ бэйэтэ сэрэйиэ, — диэт, аҕам
солуурун туппутунан хотоҥҥо ынах ыы таҕыста.
З. ИЙЭМ СИБЭККИЛЭРЭ, ЭБЭТЭР ХАЙА ЧЫПЧААЛЫГАР АНДАҔАР
Оскуолаҕа
бараары
таҥна-симэнэ
турар
убайдарбын
ымсыырбыттыы көрө турдахпына аҕам, сэрэйбит курдук, ыскааптан
сабыс- саҥа школьнай форма уонна бачыыҥка таһааран, миэхэ туттарда.
Мин Нуучча Уйбаан дьолбуттан, үөрүүбүттэн хараҕым ууланна, сүүрэн
тиийэн аҕабын кууһуохпун, сыллыахпын, кэрэ тыллары этэн
махтаныахпын баҕардым да, биһиги ыалга ким даҕаны үөрүүтүн-көтүүтүн
биллэрэн, кэрэ тыллары, махталы ыһа-тоҕо, омуннура сылдьарын хаһан
да көрбөтөҕүм. Уопсайынан даҕаны, сахалар үөрбүттэрин тастарыгар
таһаарбаттар. Ол иһин, олуонатык көстүмээри, күлүүгэ барымаары,
үөрүүбүн-көтүүбүн испэр хам баттаатым. Саҥата суох таҥынным.
Сиэркилэҕэ көрүммүтүм, уол оҕото эбиппин. Убайдарбыттан туох да
итэҕэһим суох, лаппа ордукпун да диэххэ сөп.
Бөһүөлэкпитигэр баар соҕотох радио сылга биирдэ эрэ иһиллэр
«Тропинка школьная моя» диэн ырыаны ыллаан дьиэрэтэ турар.
Хаһааҥҥытааҕар да өрө көтөҕүллэн, оскуолабар айаннаатым.
Төһө да бэҕэһээ бааһынаҕа сордоннорбун, түүн утуйбатарбын, бүгүн
үөрэр төрүөтүм элбэх: бастатан туран, олохпор аан маҥнай үөрэх дьылын
балаҕан ыйын маҥнайгы күнүттэн саҕалаатым. Иккиһинэн, ким да көмөтө
суох бэйэм хаамабын, гиипсэ корсетым суох. Үсүһүнэн, саҥа
формалаахпын. Наһаа да үчүгэй аҕалаахпын! Мин бу формабын киртитэн,
аҕабын хомотуом суоҕа. Убайдарым курдук соппулуоту үрдүнэн көтөн,
хаарыан формабын хайа тардыам суоҕа. Бачча мааны бүрүүкэм
сиэптэригэр сымалалаах буолталары, гаайкалары, өрүс таастарын уонна
да атын «бөҕү-саҕы» хаалыам суоҕа. Бу школьнай формабын
бырааттарбар биир да абыраҕа суох тиэрдиэм.
Бүгүн учууталбын Любовь Григорьевнаны көрсүөҕүм. Кини герой
дьон тустарынан кэпсиирин ахтыбыт да эбиппин! Оҕолор миигин көрөөт,
төһө эрэ үөрэллэр! Саамай улаханнык Кыталык Кыыс үөрэрэ буолуо! Мин
ситтэрбэтэх кустукпун уруһуйдаан, киниэхэ бэлэхтээри илдьэн иһэбин.
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Оскуола палисаднигар сибэкки арааһын көрөммүн, соһуйан тохтуу
биэрдим. Мин сайыны быһа ийэбин «Ыраах да ыраах» көрдүү сатаатым.
Оттон ийэм миигин көрдөөн манна, оскуолам олбуоругар кэлэ
сылдьыбыт эбит дии! Сибэкки бөҕөнү үүннэрбит (мин санаабар
сибэккини барытын ийэм эрэ үүннэрэрэ). Акаары да эбиппин, сайын
устата биирдэ да оскуолаҕа кэлэ сылдьыбатахпын! «Учууталым Любовь
Григорьевна миэхэ төһө эрэ элбэх үчүгэй кинигэни бэлэмнээтэ», — дии
саныы-саныы кылааһым аанын арыйдым.
Оҕолор бары сибэкки тутуурдаахтар. Любовь Григорьевна оннугар
тоҕо эрэ атын учуутал олорор. Ааспыт саас биир күн Любовь Григорьевна
уларсыбыт кинигэтин ааҕан бүтэрэн, ону илдьэн биэрэ киниэхэ дьиэтигэр
көтөн түспүтүм. Кини дьиэҕэ кэтэр халааттааҕа, төбөтүгэр былааттааҕа.
Баалынайдаах ууга таҥас сууйар дуоскаҕа таҥаһы аала турарын
көрөммүн улаханнык соһуйбуппун өйдүү биэрдим. Хаарыан учууталым
учууталлаан бүппүт. Ханна эрэ, ханнык эрэ дьиэҕэ боростуой дьиэ
хаһаайкатынан үлэлии сылдьар буолуохтаах диэн түмүккэ кэллим. (Мин
санаабар учуу- тал тугу да гыммакка, уруок эрэ ыытыахтааҕа). Кэлин, отут
биэс сыл ааспытын кэннэ, Любовь Григорьевнаны Чурапчы маҥнайгы
нүөмэрдээх оскуолатыгар нуучча тылын учууталынан үлэлии сылдьарын
соһуччу көрсөн, олус үөрбүтүм. «Амматтан ханна сүтэн хаалбыккыный?»
— диэн ыйыппыппар: «Биллиилээх тустуук Сидор Попов миигин кэргэн
ылан, дойдутугар Чурапчыга көһөрөн аҕалбыта», — диэн быһаарбыта.
Кыталык Кыыс саҥа учууталы — Варвара Лукинична Климонтованы
эҕэрдэлээтин кытта, оҕолор сүүрэн тиийэн сибэккилэрин туттардылар.
Мин таһырдьа ойон тахсан, палисадник штакетнигын үрдүнэн ойоору,
таҥаспын испиэскэ бөҕө оҥордум. Оҕолортон хаалсымаары,
палисадникка үүнэн турар «ийэм сибэккилэрин» бүүс-бүтүннүү хомуйан
ыллым.
Төттөрү ыстанарбар бүрүүкэбин хайа тардан кэбистим. Кылааспар
көтөн түһээт, «ийэм сибэккилэрин» учууталбар туттардым. Саамай улахан
уонна
кыраһыабай
букеты
туттарбыт
киһи
быһыытынан,
дуоспуруннаахтык оннубар баран олорунан кэбистим. Эмискэ аан
тэлэллэ биэрдэ да, кыыһырбыт сирэйдээх кырдьаҕас учууталлар киирэн
кэллилэр.

—

Варвара Лукинична, палисадниктан сибэккилэри тоҕо үргэттиҥ?
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—
—

Мин ханнык да сибэккилэри үргэппэтэҕим.

Оттон бу ким аҕалла?! — диэбитинэн биир учуутал мин букеппын
остуолтан ылла.

—

Мин! Мин аҕаллым. Ити сибэккилэри учууталбар бэлэхтээтим. Тоҕо
ыллыгыт?

—

Чэ, эрэ герой, кэл эрэ манна, оччоҕо бардыбыт биһигини кытта.
Учительскайга баран быһаарыаҕыҥ!
Мин, герой дэттэрбит киһи, кырдьык өрөгөйдүө, ийэм
сибэккилэрин Варвара Лукиничнаҕа төнүннэриэм диэн бигэ санаалаах
хорсуннук кинилэри батыстым. Учительскайга киирээппитин кытта онно
баар учууталлар бары, миигин эрэ кэтэһэн олорбуттуу, саба түһэн
мөхпүтүнэн бардылар. Кинилэр хас биирдии бэйэлэрэ мөҕүү
«искусствотын» төһө баһылаабыттарын көрдөрөрдүү, хаһыытыырга
күрэхтэһэрдии бары тэҥҥэ миигин «көмөлөөбүттэрэ». Кыыһырбыт
сирэйдэри көрүмээри, харахпын быһа симтим. Санаабар, элбэх учуутал
тэҥҥэ мөҕөрө-этэрэ кыталыктар үҥкүүлэрин хаһыытыгар майгынныыр
курдук. Сааскы Амманы санаан үөрэ турдахпына, биир саамай күүстээх
куоластаах «кыталык»: «Аны итинник гыныаҥ дуо?!» — диэн күөх хараҕа
кытарыар диэри часкыйда, си- рэйэ чахчы да помидордуу өҥнөннө.
Абааһылартан арахса охсоору: «Суох! Суох!» — диэтим, көрүдүөргэ
сүүрэн таҕыстым. «Ийэм сибэккилэрин учууталга бэлэхтиир куһаҕан эбит»
диэн санааҕа кэллим. Ити үлүгэр хаһыы-ыһыы ортотугар киһи тугу да
быһаарсыах айылаах буолбатах. Миигиттэн ким да, тугу да ыйыта барбата.
Мин быһаарарбар олох да наадыйбатылар. Итинник учууталлар бааллар
эбит дуу? Биһигини ситинник часкыйа сылдьар учууталлар үөрэппэттэрэ
үчүгэй да эбит! Бачча өр мөҕүлүннүм да, биир да тылы өйдөөн истибэтим.
Дьиибэ дии, хаһыыттан кулгааҕым бүөлэнэн хаалар быһыылаах.
Учууталым Любовь Григорьевна биирдэ да хаһыытаабатаҕа. Ол иһин мин
учуутал эрэ барыта үтүө санаалаах, киэҥ көҕүстээх буолуо диирим. Саҥа
учууталым Варвара Лукинична да Любовь Григорьевна курдук холку
майгылаах быһыылаах: миэхэ хаһыытаабата, кырдьаҕас, айдааннаах
учууталлары кытта кыыһырбакка кэпсэттэ.
Перемена буола охсубут дуу? Кыталык Кыыска кустук ойуулаах
уруһуйбун туттарыахтаах этим дии! Кини кылааска түннүк аттыгар
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кыргыттары кытта кэпсэтэ турар эбит. Бэлэхпин туттаҕына, төһө эрэ үөрэр,
сөҕөр-махтайар, төһө эрэ хайгыыр, махтанар! Хартыынабын ранецпыттан
хостуу турдахпына, Кыталык Кыыс сэрэйбит курдук миэхэ утары хаамта.
Кини аттыбар кэлбититтэн долгуйан, сүрэҕим тэбиитэ күүһүрбүккэ,
тыыным кылгаабыкка дылы гынан, тылбыттан матан турдум.

—

Биһиги ити сибэккилэри эйигин үргээтин диэн үүннэрбит үһүбүт дуо,
акаары?! — диэтэ да, кылаастан тахсан барда.
«Акаарыттан» бэлэх ылбата чахчы. Сибэккини ийэм эрэ буолбакка,
Кыталык Кыыс эмиэ үүннэрэр эбит. Кини миигин «акаары» диэбититтэн
төһө да хомойдорбун, ийэм курдук сибэкки үүннэрэрин билэн, Кыталык
Кыыһы сөбүлүүрүм өссө күүһүрбүтэ.
Уруок бүтүүтүгэр Варвара Лукинична:

—

Оҕолоор! Бүгүн дьоҥҥутугар этэҕит: сарсын биһиги үөрэммэппит,
походка барабыт. Ыраах барыахпыт, онон үстэ аһыыр аһылыктаах
кэлээриҥ.

—
—
—
—
—
—

Ура-а!
Оҕолоор, Күөх Хайаҕа барыаҕыҥ, онно наһаа үчүгэй!
Эчи, ырааппытын!
Күөх Хайа диэн чугас буоллаҕа дии!
Короленко хайатыгар барыаҕыҥ!

Ээ, биһиги кыргыттар, Короленко хайатыгар тиийбэппит. Аара Күөх
Хайаҕа хаалыахпыт.

—

Короленко хайата диэн Таас Сирэй хайаны ааттыыгыт дуо? Ол
хайаны ыраахтан көрбүтүм, наһаа үрдүк. Онтон күн утуйар ороно көстөрө
буолуо. Онно барыаххайыҥ! — диэтим мин.
Бу били «сайылаабыт» бааһынам устун эмиэ баран иһэбин. Аҕыйах
хонуктааҕыта манна кустугу сырсабын диэн өлө сыспытым. Бу сырыыга
соҕотох буолбатахпын, бары кылааһынан хайа үрдүттэн күн утуйар
оронун көрө баран иһэбит. Мин санаабар, күн кып-кылабачыгас кыһыл
көмүс оһуордаах биһик ороҥҥо былыт курдук сып-сымнаҕас бэриинэҕэ
аҥаарыгар диэри тимирэн хаалар уонна наһаа үчүгэй, сып-сымнаҕас
оруосабай өҥнөөх суорҕанынан саптан баран утуйар буолуохтааҕа.
Биллэн турар, кылааһым оҕолоро түргэнник хаамар буолан,
иннигэр куотан хааллылар. Кырдьыгы кистээбэккэ эттэххэ, Варвара
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Лукинична доҕолоҥноон бытааннык хаамара миэхэ эмиэ да үчүгэйгэ
дылы этэ.Тоҕо диэтэххэ, миигин куота барар кыаҕа суоҕа. Мин учууталым
кэнниттэн бэрт нэһиилэ да соһуллан истэрбин, Кыталык Кыыс миигин:
«Ваня үчүгэй уол. Кини атыттар курдук учууталы быраҕан, куотан
хаалбата. Үтүө санаатыттан Варвара Лукиничнаҕа аргыс буолар», — дии
саныыра буоллар диэн баҕалааҕым. һуу, оҕолорбутугар кэллибит.
Сынньаныахпыт диэн үөрэ санаабытым баара, оҕолор туран салгыы бара
турдулар. Абыраммыт дьон, өр сынньаннахтара дии! Оттон биһиги
олорон да ылбакка, салгыы хаама турдубут.
Оҕолор Таас Сирэй хайа тэллэҕэр хайыы-үйэ тиийэннэр, ким өрүскэ
тааһы тамныыр, ким сынньана олорор эбиттэр. Мин, тиийдэхпинэ
астыныахпар диэри олорон сынньаныам диэн ыраахтан бэлиэтии көрбүт
тааспар кэлэн олорон иһэммин, Варвара Лукиничнаны көрөн:
«Баһаалыста олор», — диэтим. Миин иһэн, аһаан, ону-маны кэпсэтэн,
сылайбытым ааспыкка дылы буолла. Оҕолор Варвара Лукинична тула
муһуннулар: Оҕолоор, бу хайа дьиҥнээх аата Хойуудуку диэн. Нуучча суруйааччыта, политссыльнай Владимир Галактионович Короленко бу хайа
үрдүгэр тахсан Амма кэрэ айылҕатын көрө олорон кинигэ суруйарын
сөбүлүүрэ. Күн уотуттан уонна ардахтан быыһанаары беседка туттубут.
Онтон ыла олохтоох дьонтон эдэр өттө бу хайаны Короленко хайата диэн
ааттыыллар.
- Оҕолоор, бу хайа улахан дуу, кыра дуу? — ыйытта учууталбыт.

—
—

Наһаа улахан! — диэтибит бары.

Эһиги бэйэҕит кыра буолаҥҥыт бу хайаны улахан диигит.
Улааттаххытына, маннааҕар үрдүк хайалары көрүөххүт. Баҕар эһигиттэн
— уолаттартан ким эмэ үрдүк чыпчаалга дабайан, дьол сибэккитин булан
таптыыр кыыһыгар бэлэхтиэ.
Ол сибэккини хайаан да булар баҕаттан, ыйытар түгэни куоттарымаары сэттэ боппуруоһу субуруттум:

—

Варвара Лукинична, ол дьол сибэккитэ ханна үүнэрий, тас көрүҥэ
хайдаҕый, дьыл ханнык кэмигэр тылларый, аата ким диэний, тоҕо дьол
сибэккитэ дэнэрий, ол сибэккини аан маҥнай ким булбутай уонна
кимиэхэ бэлэхтээбитэй? — диэн ыйыттым мин.

Кыталык Уйбаан. Кустугу ситтэрбиэн...I чааһа
http://vk.com/sakhabooks
61

—

Былыыр-былыр, Кытай уонна Индия икки ардыларыгар баар Непал
диэн кыракый королевствоҕа маннык түбэлтэ буола сылдьыбыттаах үһү.
Хоруол оҕонньор хараҕын харатын курдук харыстыыр соҕотох кыыс
оҕолооҕо. Ол кыыс дыбарыас иһинээҕи атаах, киһиргэс, дьиэлэриттэн
ханна да ырааппатах, малтан-салтан атыны тугу да интэриэһиргээбэт
оҕолору кытта буолбакка, элбэх номоҕу кэпсиир, флейтаҕа оонньуур,
киэҥ сиринэн көҥүл- босхо сылдьар бостуук уолу кытта дьонуттан кистээн
оонньуурун сөбүлүүр эбит. Ити курдук күн-дьыл ааһан испит, оҕолор
улааппыттар. Бостуук уол уонна принцесса кыыс бэйэ-бэйэлэригэр
тапталга билиммиттэр уонна эн биһикки хаһан да сүтэрсиэхпит суоҕа
диэн андаҕар бэрсибиттэр. Ити кэмҥэ хоруол ыраах-чугас дойдулартан
принцтэри ыҥыран, кыыспын кэргэн биэрэбин диэн күн болдьообут.
Этиллибит күҥҥэ араас дойду принцтэрэ бары мустан турдахтарына,
принцесса бостуук уолтан атыҥҥа кэргэн тахсымаары уонна аҕатын
хомотумаары манныгы эппитэ эбитэ үһү: «Эһигиттэн хайаҕыт эмэ ким да,
хаһан да харахтаан көрбөтөх, ким да, хаһан да илиитигэр туппатах, ким да,
хаһан да, кимиэхэ да бэлэхтээбэтэх сибэккитин булан миэхэ
бэлэхтээтэҕинэ, ол киһиэхэ мин кэргэн тахсыам». Аан дойду бары
муннугуттан принцтэр сибэкки арааһын аҕалбыттар. Дыбарыас эрэ
буолбакка, бүтүн королевство сибэккинэн туолбут. Ол эрээри ол
сибэккилэр ааттарын, ханна үүнэллэрин барытын принцесса билэр эбит.
Кинини уруккуттан сөбүлүүр, таптыыр, кини туһугар ууга-уокка да
түһэрин кэрэйбэт бостуук уол, принцесса тылларын истээт, дьоллонуон
сөбүгэр итэҕэйэн, ол сибэккини хайаан да булан, бэлэхтиир санааны
ылыммыт уонна хараҕа хаар төбөлөөх хайаҕа хатаммыт. «Ким да, хаһан
да көрбөтөх, илиитинэн таарыйбатах сибэккитэ ким да, хаһан да
сылдьыбатах, атаҕа үктэммэтэх сиригэр үүнэр буолуохтаах», —
диэбитинэн таас хайаҕа хатаастан, кини хаар төбөтүгэр тахсан сибэккини
көрдөөбүт да, булбатах. Арай ол туран көрдөҕүнэ, ыраах да ыраах, элбэх
хайа анараа өттүгэр туох баар үрдүк хайалартан соҕотохтуу чорбойор
үрүҥ төбөтө былыттары үрдүлэринэн харааран көстөр, мин чыпчаалбар
хаамар атахтаах, көтөр кынаттаах хаһан да тахса илигэ, тахса да сорунуо
суоҕа диэ- биттии суостаахтык, аҥардас көрүҥүнэн киһини
дьиксиннэрэрдии, өлүүнэн аҥылыйан биир хайа турар.
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Өскөтүн принцесса көрүөн баҕарбыт сибэккитин биир да уол булан
биэрбэтэҕинэ, улуу таптал суох эбит дии саныаҕа уонна хаһан да дьолу
билиэ суоҕа дии санаан бостуук уол наһаа мунчаарбыт. Ол сибэккини
булан, принцессаҕа бэлэхтээн, улуу таптал баарын биллэрэн дьоллуур
баҕата — суостаах, хара тыыннаах хайаттан куттанарын баһыйбыт.
Принцессаҕа күүстээх таптал, кинини дьоллоох сылдьарын көрөр баҕа
бостуук уолу хаардаах чыпчаалга сибэкки көрдөппүт. Наһаа сылайан,
аанньа аһаабакка, утуйбакка, салгына тиийбэккэ, сыылла да сырыттар,
сотору-сотору уҥнар даҕаны, чыпчаал хас биирдии томторун, аппатын, ол
сибэкки баар буоллаҕына алҕас ааһа барымаары, дьаныһан туран,
илиитинэн тиийэр сирин хас биирдии хаардаах таастарын бэрийэн,
илиитин иминэн чинчийбит да, ханнык да сибэккини булбатах. «Бу
туруору түһүүгэ ол сибэккини булбатахпына, мин хаһан да принцесса
дьоллоох мичээрин көрүөм суоҕа», — диэт, бостуук уол бүтэһик күүһүн
мунньунан, бэйэтин быанан кэлгинэн баран, таас сирэй устун түһэр.
Туруору таас сирэйгэ хаардаах кыра кэрдиискэ тыалга сибэкки
тэлибирии турарын көрөн, сирэйэ үлүйбүт, тириитэ хатырбыт буолан,
бостуук уол мичээрэ иирбит бөрө аһыытын килэппитинии көстүбүт. Үөрэн
күлбүтэ ол бөрө улуйбутун курдук иһиллибит. Төһө да бэйэтэ нэһиилэ
икки илиитинэн тутуһан турдар, сибэккитин хайдах гынан үлүппэккэ,
хараардыбакка тиэрдэрин туһунан санаан, аҥаар илиитинэн сонун
тимэхтэрин сүөртэлээбит, туохтааҕар да күндү сибэккини хонноҕун
анныгар уктан, сонун бүтэһик тимэҕин тимэхтэнээт, өйүн сүтэрэн аллараа
диэки курулуу турбут. Бөһүөлэк дьоно бостуук уолу сүтэрбиттэрэ сэттис
сылыгар, өлбүтүнэн ааҕа сылдьар уоллара, кыракый сибэккини
туппутунан дыбарыаска кэлбит. Принцесса бостуук уолу үөрэ көрсүбүт:

—

Бу ким да, хаһан да харахтаан көрбөтөх, илиитинэн тутан көрбөтөх,
ким да, хаһан да, кимиэхэ да бэлэхтээбэтэх сибэккитин миэхэ анаан
булан аҕалбыккар улаханнык махтанабын. Бу аата суох сибэккигэ
«эдельвейс» диэн аат иҥэрэбин. Үрдүк сололоох хоруол, мин баар-суох
тапталлаах аҕам! Бостуук уолу кытта олохпун холбуохпун баҕарабын, —
диэбит.

—

Мин тыыннааҕым тухары собус-соҕотох кыыс оҕобун принцкэ
буолбакка, боростуой бостуукка эргэ биэрбэппин! Харабыллар, бу
бостуугу дыбарыастан таһаара охсуҥ! — диэн хоруол кыыһырбыт.
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—

Аҕаа, бостуугу үүрүөҥ иннинэ, кини ити сибэккини хайдах булбутун
туһунан кэпсээнин иһит, — диэн принцесса хардарбыт.
Бостуук кэпсээнин кэнниттэн хоруол санаата тосту уларыйбыт:

—

Мин эн кэпсээҥҥин истэн баран, элбэҕи өйдөөтүм. Эйигиттэн атын
киһи хайдах да мин кыыспын дьоллуо суох. Кыыһым дьолун
сарбыйбаппын. Эһиги холбоһоргутун көҥүллүүбүн.
Ол кэнниттэн улахан сыбаайба оҥорбуттарын туһунан сурах
иһиллэр. Ол сыбаайбаҕа хоруол тыл эппит: «Кыыспар уонна күтүөппэр
королевством аҥаарын, — диэн иһэн — Королевствоны бүтүннүү
туттарабын. Күтүөтүм дьол сибэккитин көрдүү сылдьан Непал
королевствотын бүтүннүү кэрийбит. Кинини дьон барыта билэр,
ытыктыыр, сүгүрүйэр. Кини наһаа үчүгэй хоруол буолуо диэн эрэнэбин»,
— жезлын уонна коронатын бостуук уолга туттарбыт. Бэйэтэ
сынньалаҥҥа барбыт.
Онтон ыла Гималай хаардаах чыпчаалыгар үүнэр дьол сибэккитэ,
эбэтэр хайа олохтоохторо ааттыылларынан эдельвейс диэн сибэккини,
бүтүн аан дойду үрдүнэн улуу тапталга билинии туоһутунан ааттыыр
буолбуттара.
Ити тылларынан учууталбыт Варвара Лукинична кэпсээнин
түмүктээтэ. Мин ойон тураат, хаһыытыы быластаан андаҕар тылларын
эттим: «Мин улааттахпына, мин улааттахпына, көрөөрүҥ даҕаны, хайаан
даҕаны Непал королевствотыгар баар Гималай хайаларын саамай үрдүк
чыпчаалыгар дабайан тахсыаҕым, дьол сибэккитин — эдельвейсы икки
устууканы хайаан да булуом, дойдубар этэҥҥэ доруобай эргиллиэм, биир
сибэккибин — таптыыр учууталбар, иккиһин — таптыыр кыыспар
бэлэхтиэм!»

—

Биһиги ол сибэккилэри сибилигин бу хайаттан булуохпут, — дэһэдэһэ оҕолор кыыстыын-уоллуун Таас Сирэйгэ ыттыбытынан бардылар.

—

Мин эмиэ кэннилэриттэн хатааһынным. Тахсан истэхпинэ, үрдүбэр
оҕолор түһэрбит буордара-сыыстара, кумахтара-таастара быыстала суох
түстэ. «Ура-а!» хаһыы иһиллибитигэр хантайан көрбүтүм, оҕолор бары
чыпчаалга тураллар эбит. Атахпын халты үктээн, бостуук уол курдук
аллараа курулаан иһэммин, үлтү түһүмээри биир талахтан икки
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илиибинэн тутустум. Миэнэ-миэнин курдук, талаҕым дөлүһүөн уга буолан
биэрдэ. Уолаттар күлсүү бөҕө:

—

Ваня дьахтар-дьахтар, баба-баба, дьиҥнээх баба, кыргыттар
тахсыбыттарын кыайан тахсыбат. Өссө Гималайы дабайыах буолар. Түстүс, дьиэлээ-дьиэлээ! Син биир кыайан тахсыаҥ суоҕа!

—

Уолаттар, тоҕо күлэҕитий? Түһэҥҥит Ваняҕа көмөпөһүөххүтүн! —
дэстилэр кыргыттар.

—

Дьахтарга илиибитин биэрбэппит! Мешогу хайаҕа соспоппуут,
соспоппут. һа-һа-һа! — күлүстүлэр уолаттар.

—

Кыргыттар, көрүҥ эрэ, Ваня дөлүһүөн угуттан тутуһан турар.
Көмөлөһө түстүбүт! — диэтэ Нина Никитина.
Ити курдук, кыргыттар көмөлөрүнэн, сэниэм тобоҕунан этэҥҥэ үлтү
түспэккэ, хайа чыпчаалыгар тахсаммын, маска өйөнөн олоробун.
Учууталбыт суох. Араас сибэкки тутуурдаах оҕолор: «Варвара Лукинична
ханнаный?» — дэһэ-дэһэ төттөрү-таары сырыстылар. Учууталбыт Кыталык
Кыыһы кытта кэтэспэтэх өттүбүтүттэн — ойууртан кэллилэр. Оҕолор бука
бары куоталаһа-куоталаһа сырсан тиийэн сибэккилэрин учууталга
туттардылар. Сынньана олордохпутуна Варвара Лукинична:

—

Киһи олоҕо бу хайаны дабайыыга эмиэ майгынныыр. Биһиги
чыпчаалга тус-туспа суолларынан таҕыстыбыт. Эһиги сыраҕытын бараан,
туруору сирэйинэн хатаастан таҕыстыгыт. Оттон мин хатаастар кыаҕым
суох буолан, сырыынньа сиринэн оргууй аҕай таҕыстым. Биһиги
ортобутугар саамай улахан хорсун быһыыны ким көрдөрбүтэ буолуой?
Кини төһө да эһигини кытта тэҥҥэ тахсыан баҕардар, аттыгар баар
киһиэхэ көмөлөһөн, дьоҥҥо болҕомтолоох сыһыанын көрдөрдө.
Биллигит дуо, кини кимин? — диэтэ.

—

Билэ-эн, билэн, — дэспитинэн уолаттар Кыталык Кыыска сибэкки
үргээн туттардылар.
Итини көрө олорон мин, манна тоҕо кэлбитим буолуой диэн
кэмсинэ уонна бэйэбиттэн бэйэм кыһыйа санаатым. Бастакытынан, бу
чыпчаалтан күн утуйар ороно көстүбэт эбит, иккиһинэн, мин хайаҕа
оҕолортон урут тиийэн сибэкки булар баҕалааҕым табыллыбата,
кыбыстыыта да бэрт, кыргыттар соһон таһаардылар. Үсүһүнэн, учууталбар
уонна Кыталык Кыыска сибэкки үргээн биэриэхтээҕэр, турар да кыаҕым
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суох буолан, салыбырыы-салыбырыы маска өйөнөн олорон эрэ, уотунан
аһыйар ытыспыттан дөлүһүөн хатыыларын итигэстии сатыыбын. Хайа
кыыс маннык уолу кытта доҕордоһуон баҕарыай? «Я хочу с тобой
дружить» диэн саппыыскабын биэрэрим билигин өссө да эрдэ. Любовь
Григо- рьевна кинигэлэригэр баар герой дьон курдук элбэхтик эрчиллэн,
эппин-хааммын дьарыктаан, хаһан эмэ мин бостуук уол курдук буолуом
дуо, Кыталык Кыыска тапталбар билинэммин, дьол сибэккитин —
эдельвейсы булан бэлэхтиэм дуо?

—

Көрүҥ эрэ, көрүҥ эрэ, Амма өрүс көнө буолбатах эбит. Хас да сиргэ
улаханнык өҕүллэр, — дии-дии сибэкки тутуурдаах Кыталык Кыыс хайа
кырыытыгар чугаһаата. Тула өттүттэн уолаттар сырсан тиийдилэр.

—

Оол-ол бастакы эргиир хомотун уута сылаас бөҕө, ыаммытынан үүт
курдук. Эн биһи сөтүөлээбиппит дии Лёня? — диэтэ Вася.
Лёнята, кинини садьыйан кэбиһээт:

—

Оол-ол арыы бэтэрээ тумуһугар мин аҕабын кытта балыктааччыбын.
Соторутааҕыта бачча улахан крокодил саҕа сордоҥу туппуппут.
Ити курдук, уолаттар ону-маны кэпсээтэхтэрин аайы, Кыталык Кыыс
миигиттэн тэйдэр-тэйэн иһэргэ дылы буолбута. Хайа эрэ кинигэҕэ «За
любовь надо бороться!» диэни аахпыппын санаан кэллим. Ытыһым
аһыйарын умнан, хараҕым уутун соттоот:

—

Оол, ыраах иннигит диэки көрүҥ эрэ, өрүс хаҥас диэки улаханнык
өҕүллэр сиригэр туруору Буор Сирэйи көрөҕүт дуо? Ол бэтэрээ өттүгэр
кумах тумулга былырыын саас аҕабынаан уон биир үрүҥ туруйаларкыталыктар үҥкүүлэрин көрбүппүт.
Оҕолор бары чуумпура түстүлэр. Арааһа, мин барыларыттан ордугу
кэпсээтим быһыылаах диэн астына турдахпына:

—

Ваня, баһаалыста сымыйалаама. Үрүҥ туруйа диэн суох. Туруйа
сиэрэй эрэ буолар. Мин нуучча норуотун остуоруйатын элбэҕи аахпытым.
Онно сиэрэй эрэ туруйалар бааллар, — Кыталык Кыыс инньэ диэбитигэр
оҕолор бары мин диэки көрө-көрө күлсэн тоҕо бардылар. Мин,
кырдьыкпын балыйтаран, кыһыйыы бөҕөнү кыһыйдым уонна:

—

Мин улааттахпына, сиэрэй туруйаттан ураты кыталык диэн үрүҥ
туруйа баарын барыгытыгар хайаан да дакаастыам! Өссө эбиитин
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билиэххитин баҕардаххытына, атын да араас өҥнөөх туруйалары булан
эһиэхэ көрдөрүөм! — хараҕым ууламмытын кистээри, кинилэртэн тэйдим.
Ойуурга уоскуйа түһэн баран, ырааһыйаҕа волейбол оонньуу
сылдьар оҕолорго чугаһаабыппар, бары тохтоон хааллылар, миигин
түҥнэри көтүмээри, мээчиктэрин кыбынан баран тураллар. Оҕолорго
мэһэйдээмээри, тэйэн биэрдим. Биир кинигэҕэ сурулларынан, хайа
саамай үрдүк чыпчаалыгар — оройугар баҕа санааҕын андаҕар курдук
эттэххинэ, хайаан да туолар. Атын кинигэҕэ: «Баҕа санааҕын кумааҕыга
суруйан, хайа оройугар көмтөххүнэ, хайаан да туолар», — диэн
суруллубут этэ. Оттон мин хайа чыпчаалыгар иккиэннэрин толорбутум.
Баҕа санаам, андаҕарым: «Мин улааттахпына хайаан даҕаны аан дойдуну
барытын кэрийиэм уонна дьол, таптал символларын барыларын
булуом!» — диэн этэ.
Күн киэһэрэн барда. Варвара Лукинична Аммаҕа хайдах тиийэр? Бу
хайаттан да хайдах түһэрин сатаан санаабаппын. Хайаттан түһүү хайаҕа
тахсардааҕар ыараханын кинигэлэртэн билэрим. Мин санаабын таайбыт
курдук, аллараттан Варвара Лукинична кэргэнэ Елисеич бу тахсан кэллэ.
Кини учууталбытын хайаттан көтөҕөн түһэрдэ. Велосипед раматыгар
олордон баран, көрдөөх кэпсээннэри кэпсии-кэпсии биһигинниин
сэргэстэһэн велосипедын анньан истэ. Бу паараны көрө-көрө мин
эдельвейс туһунан номоҕу санаан кэллим. «Бостуук уол аата Елисеич,
принцесса аата Варвара Лукинична диэн эбит», — диэн түмүккэ кэллим.
Саҥа учууталбыт Варвара Лукинична төһө да эрэйинэн хаамтар, биһигини
бачча ыраах Короленко хайатыгар үөһэттэн төрөөбүт дойдуларын кэрэтин көрдүннэр диэн илдьэ сырытта. Киниэхэ бу поход — расписание
быһыытынан оҥорбут подвига буолуохтаах.
Кэлин бу поход туһунан уруокка сочинение суруйбуппут. Оҕолор
бары «үчүгэйдик аһаатыбыт, үчүгэйдик оонньоотубут» диэн суруйбуттар
этэ. Оттон мин «хайа чыпчаалыгар эппит андаҕарбын толорорго
дьулуһуом» диэн суруйбутум. Учууталбыт сочинениеларбытын ырыта
олорон: «Кылаас оҕолоро бары кэриэтэ «походка түөртэ үчүгэйдик
оонньообуппут, үстэ үчүгэйдик аһаабыппыт» диэн суруйбуккут. Маны
эрдэттэн билбитим буоллар, маннык суруйбут оҕолору походка илдьиэм
суоҕа этэ. Кылаас да иһигэр үчүгэйдик оонньуохха уонна үчүгэйдик
аһыахха сөп. Походка саамай туһалаахтык Ваня Дьячковскай сылдьыбыт
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эбит. Кини Короленко хайатыгар эппит үс андаҕарын хайаан да толоруо
диэн эрэнэбин», — итинник тылларынан Варвара Лукинична уруогун
түмүктээбитэ.
4. БАҺААТАЙ НИНА, ЭБЭТЭР АБААҺЫЛАР УЙАЛАНАР СИРДЭРИГЭР

—

Оҕолоор, тохтооҥ эрэ! Ким да дьиэлээбэт. Мин Нина Абдульманова
диэммин. Алтыс кылааска үөрэнэбин. Дружина сэбиэтэ миигин эһиэхэ
баһаатайынан анаата. Муус устарга пионерга ылыы буолар. Онуоха диэри
уон саастарын туолар оҕолор уонна үөрэх туйгуннара илиигитин уунуҥ
эрэ! — диэбитигэр, Кыталык Кыыс уонна икки второгодник илиилэрин
ууннулар. Ону көрөөт, мин Кыталык Кыыстан хаалсымаары, илиибин ууна
оҕустум. Мин эмиэ туйгуннук үөрэнэбин. Эһиги билигин дьиэлээбэккит,
мантан ыла күн өрүү-өрүү уруок кэнниттэн хаалан, пионердар
сокуоннарын үөрэтиэхпит.

—

Ээ, суох, биһиги пионерга киириэхпитин
дьиэлээтибит! — дэстилэр второгодниктар.

баҕарбаппьгт,

—

Барымаҥ -барымаҥ! Мин сокуоннары үөрэтэн баран, эһиэхэ
абааһылааҕы кэпсиэҕим.
Абааһылааҕы истэр баҕаттан второгодниктар хааллылар. Миигин
уҥуоххунан кыраҕын диэн таһааран кэбистилэр. Мин дьиэбэр барбакка,
аан быыһынан көрө-көрө пионердар сокуоннарын үөрэттим. Дьэ,
баһаатай Нина абааһылааҕы кэпсээри гынна! Уолаттар уоту
умуллардылар. Мин киирэн Кыталык Кыыс аттыгар олорунан кэбистим.

—

Арай биирдэ, былыргы да былыргы быраҕыллыбыт киһи уҥуоҕар,
хараҥа да хараҥа күһүҥҥү түүн, абааһылар уйаланар сирдэригэр маннык
түбэлтэ буолбут... — диэн Нина сүрдээх кутталлаах кэпсээнин саҕалаата.
Уот умайаатын кытта, Кыталык Кыыс миигиннээҕэр лаппа күүстээх,
киһи эрэнэр дьонугар — иккис сылын билиилэрин чиҥэтинээччилэргэ:
«Миигин дьиэбэр диэри атааран биэриҥ эрэ», — диэтэ. Үһүөн тахсан
бардылар.

—
—
—

Ваня, эн хараҥаттан куттанаҕын дуо? — ыйытта Нина.
Суох, суох! — диэтим мин кутталбыттан салыбырыы-салыбырыы.
Миигин дьиэбэр атаараҕын дуо?
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—

Сөп, — диэбиппин кулгааҕым эрэ истэн хаалла.
Тула өттүбүн көрүнэ-көрүнэ бэйэбинээҕэр улахан кыыһы атааран
истэхпинэ, өлүү түбэлтэлээх, биир кыра гынан баран киҥнээх ыт кэлэн
үрэ-үрэ биһигини тула көппүтүгэр, мин баһаатай күлүгэр буола сатаатым.
Нина ыты суумканан сырбатан үүрдэ уонна: «Дьэ, рыцарь эбиккин!» —
диэтэ. Кыбыстаммын, ханна барыахпын, тугу этиэхпин булбаккабын:
«Мин эйигин көхсүгүттэн харабыллаабытым», — диэтим.

—

Ваня, туох айылаах тоҥнуҥ? Киирэн биһиэхэ иттэн таҕыс.
Кырдьык, мин тоҥон дуу, кутталбыттан дуу (кистээбэккэ эттэххэ
иккиэннэриттэн) бабыгыраан, тииһим ыпсыбат буолбут этэ. Дьиэҕэ
киирэн, бу татаар ыалын дьиэтэ саха да, нуучча да ыалын дьиэтиттэн туох
да уратыта суоҕун көрөн соһуйдум. Арай Нина хостон бүтүннүү
биинтэлэммит куоска оҕотун көтөҕөн таҕыста.

—
—

Хайа, Нина, бу куоска оҕото туох буолла?

Бэҕэһээ бу куоскам оҕотун Барбос диэн арбайбыт улахан ыт
тииһиттэн былдьаабытым.

—

Ол ыттан куттамматаҕыҥ дуо? Хайдах куттаныам суоҕай, киһи
буолан баран? Бэйэбин ыкка сиэтэн эрэр куоска оҕотун курдук
санаммытым. Ол куттал мин ыттан куттанарбын баһыйбыта. Таптыыр
куоскабын таҥнарыахпын баҕарбатаҕым.

—
—

Оо, мин оччо ынырык ыкка киирэн биэрбэппи-ин!

Ваня, эн кырдьык киирэн биэриэҥ суоҕа этэ. Эн куттаскын мааҕын
көрбүтүм. Мин Мурзигы быыһаабатаҕым буоллар, олоҕум тухары
суобаһым, дууһам моруу буолуо этэ. Ваня, эн хайаан да кутталгын хам
баттыырга үөрэниэххин наада! Кыра оҕо сааскар үөрэммэтэххинэ,
улааттаххына таҥнарыахсыт буолуоҥ.
Дьиэбэр төннөн истэхпинэ, хас хараҥа муннук аайыттан Нина
кэпсээбит абааһылара миигин кэтии көрөр курдуктара. Сыыһа- халты
тутуннахпына, бары сырсан кэлэн сииллэрэ буолуо. Ол эрээри,
таҥнарыахсыт буола улаатыам кэриэтэ, сиир буоллахтарына сиэтиннэр!
Ити түүн хайдах гынан кутталбын хам баттыырга үөрэнэрбин
толкуйдааммын утуйбатым. Мин саамай куттанарым, биллэн турар, Нина
кэпсээбит абааһыларын уйата. Ол аата, онно тиийэн кутталбын хам
баттыырга үөрэниэхпин наада эбит. Ол гынан баран, дьоммуттан хайдах
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көҥүллэтэбин? Былыргы киһи уҥуоҕар баран, олоро түһэн кэлээри
гынабын диэтэхпинэ, ким миигин ыытыай? Суох буоллаҕа дии! Ол иһин
күн аайы пионерга бэлэмнэнэ бардым диэн дьиэбиттэн тахсарым. Оттон
дьиҥэ нэдиэлэ алта үөрэх күнүттэн күн өрүү-өрүү пионерга бэлэмнэнэрим,
үс атын хонугар үөрэнэн бүтээт, күлүмүрдэс уоттаах Амманы кэннибэр
хаалларан, былыргы да былыргы, быраҕыллыбыт киһи уҥуоҕар, хараҥа
да хараҥа күһүҥҥү киэһэҕэ куттас санаабын кыайа тутарга үөрэнэр
баҕаттан абааһылар уйаланар сирдэригэр олоро түһээри барарым.
Олоҕум бу кэрчик кэмэ абааһылары кытта «ыкса сибээстээҕэ»: биир
күн хараҥа кылааска Нина абааһыларын кытта «теория өттүттэн»
билсэрим, оттон сарсыныгар ол абааһылары уйаланар сирдэригэр илэ
көрсө — «практикалана» барарым.
Алтынньы ыйдаҥалаах түүнүгэр абааһылар уйаларын хабыллархаба ортотугар киирэн, мантан хайдах эмэ гынан тыыннаах тахсыбыт киһи
дии олоробун. Бытархай хара былыттар ыйбын сөп буола- буола
хаххалаан ааһаллар. Былыттар уонна кириэстэр күлүктэрэ ол кэмҥэ
хамсаан ылаллар. Хараҥа муннук аайыттан хара күлүктэр барыаран мин
диэки кэллэхтэринэ, туох эрэ тымныы уонна хатыылаах миигин
харбыырын кэтэһэрим. Кутталы кэтэһэртэн эмиэ киһи сылайар уонна
«синэ биир! Сиир буоллаҕына сиэтин!» диэн санааҕа баһыйтарар эбит.
Ол олордохпуна, төбөбүттэн туох эрэ харбаата!
Киһи хаһыытыгар майгыннаабат дьиикэй кыыл часкыыра мин
дууһабыттан төлө көтөн тахсан ой дуораанынан хатыланан күһүҥҥү
хараҥа халлааҥҥа тарҕанна. Ый сырдыгар улахан төбөлөөх көтөр мин
бэргэһэбин ыһыктан эрэрэ көһүннэ. Кутталбыттан мууһуран хаалбыт
курдук этим-сииним устун көлөһүнүм саккыраата. һуу, өлбөтүм!
Аныгыскы сырыыга истээх таҥастаах кэлиэм. Тоҥор киһи куттанар
быһыылаах. Бээ, эрэ, төбөм? Хата бүтүн эбит! Убайым мотоциклын
шлёмун кэтэн кэллэхпинэ сатаныыһы!
Ити курдук, ый аҥара сордоннум.
Бүгүн былыттаах, түһэр-түспэт ардахтаах, тыаллаах түүн. Кылабыыһа
абааһылара тахсан илэ хаамсар түүннэрэ буолбут быһыылаах. Тоҕо эрэ
кириэстэр кытыылара уонна киһи уҥуоҕун үрдүнээҕи таастар сырдаан
көһүннүлэр. Сөп буола-буола абааһылар тойонноро киһи куйахата
күүрүөх, күлэн саһыгырыыр. Истээх да таҥаһым абыраабата. Тииһим
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ыпсыбат буолуор диэри ис-испиттэн тоҥнум. Хайа эрэ кириэс иҥнэс
гынан, таас томторуттан түөрэс гынан, хайдах эрэ ынырык сирэйдээххарахтаах абааһылар, дьаллайбыт айахтаах тиистэринэн хабырынахабырына, үөрүүлэриттэн часкыйталаан ыла-ыла, саһыгырыы-саһыгырыы,
туйахтарынан тоҥ буору табыйа-табыйа хайдах эрэ курдук миигин тутан
ылан тырыта тыытан тиистэрин-уостарын чаллырҕата-чаллырҕата
сииллэр! «Манна бүгүн чахчы өлөр быабар кэлбиппин», — дии
олордохпуна, кылабыыһа хас да өртүттэн абааһылар мин ааппын
ааттаабытынан олох сиирдии, сорунуулаахтык тирээн кэллилэр. Дьэ,
манна мин өлөр хаһыыбын хаһыытаатым! Арай абааһылартан саамай
улахан- нара тоҕо эрэ аҕам куолаһынан саҥарда:

—

Нохоо! Бу туох буолаҥҥын манна кэлэн олордуҥ! Тоҕо түүннэри
көрдөтө сылдьаҕын? Бу төбөҕөр сымыыт хаҕар дылы туоххунуй?
Һуу, хата абааһылар буолбатах, аҕам икки убайбын кытта миигин
көрдөөн кэлбиттэр эбит. Күлэн саһыгырыыр абааһылар тойоннорун аҕам
«ити хаххан» диэн быһаарда. «Тукаам, өлбүттэртэн куттаныма.
Тыыннаахтар ортолоругар киһи тыыныгар саанар дьонтон сэрэнэр буол.
Олортон да куттанар сатаммат. Киһи куттаннаҕына, өйө бааллар, сыыһа
туттар», — диэн аҕам дьиэбитигэр төннөн истэхпитинэ сүбэлээбитэ уонна
олох мөхпөтөҕө. Бу түгэнтэн ыла мин аҕабыттан куттанарым ааспыта.
Бэйэтин олоҕор элбэх алдьархайтан тыыннаах ордубут аҕабар
майгынныахпын наһаа баҕарбытым. «Кини аттыбар баар буоллаҕына,
«саамай үчүгэй саллааппытын пулемётунан өлөрбүт «бэстилиэнэй
ньиэмэс» сибилигин утары көрүстэҕинэ да, куттаныам суоҕа», — дии
саныы-саныы, аҕам илиитигэр санныбынан сыстыбытым. Ити кыракый
уолчаан кырата суох кыайыыта этэ.
Оскуолаҕа
сынньаланна
баһаатай Нина кылааска киирэн: «Бүгүн кулуупка Амма туһунан наһаа
үчүгэй киинэ буолар. Ким барыан баҕарарый? Илиигитин уунуҥ эрэ!» —
диэтин кытта, миигиттэн ураты бары ууннулар.

—
—
—

Ваня, тоҕо барбаккын?
Барыахпын баҕарабын да, харчым суох. Аҕам биэрбэт.

Мин эйиэхэ билиэт атыылаһан биэриэм. Кылааскын кытта бииргэ
сылдьыаххын наада.
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Амма туһунан киинэни көрөөрү кэтэһэн олоробут. Арай экраҥҥа
«Кубанские казаки» диэн сурук таҕыста. Мин Нина диэки хайыһан:

—
—

Амма туһунан буолбатах эбит! — диэтим.

—
—
—

Ол туох туһугар баран киһи уҥуоҕар олордуҥ?

Көр-көр! Аммаҕа устубуттара!
Киинэни салгыы көрбүппүт, кырдьык даҕаны, Амма бааһыналара,
Амма бурдуга, дьоно да Покровка бөһүөлэк олохтоохторугар
майгынныыллара.
Сарсыҥҥы күнүгэр Нина бүтүн кылааска ол киинэҕэ ылламмыт
ырыалар тылларын үөрэттэ. Дойдубут Амма туһунан ырыа диэн үөрэ-көтө,
киэн тутта:
Мне хорошо, колосья раздвигая
Сюда ходить вечернею порой,
Стеной стоит пшеница золотая
По сторонам дорожки полевой, —
диэн ыллаатыбыт.
Киэһэ Нинаны дьиэтигэр атааран иһэн, абааһылар уйаларыгар
кутталбын хам баттыырга үөрэммитим туһунан кэпсээбиппэр дэлби
күллэ:
Оттон куттаммат, хорсун уол буолаары!

Хорсун буолар туһуттан киһи унуоҕар барар наадата суох. Бэйэҥ
уйаҥҥын-хатаҥҥын олох араас түгэннэригэр билиэххэ сөп. Күүстээх
санаалаах буоларга абааһылар уйаларыгар буолбакка, киһи бэйэтин
олоҕор үөрэниэхтээх. Хас биирдии оҥорбут хорсун быһыыҥ олоххор
улахан суолталаах буолуохтаах. Ваня, маладьыас, куттаммат буолбутуҥ
көстөр: уруккуҥ курдук салыбыраабаккын, тулаҕын көрүнэ сатаабаккын,
ыт үрэригэр кыһаммаккын, — диэн баһаатай Нина хайҕаата.
Бүгүн кэтэһиилээх пионерга киириэхтээх күнүм. Дружина сборун
ортотугар, саастарын ситэн пионерга киирээри турар аҕысмаҥан
ырбаахылаах оҕолорго аттыларыгар кэлэммин, тохсуһунан турунан
кэбистим. Оскуола киэн туттар комсомолецтара аҕыс оҕоҕо хаалтыс
баайдылар. Ол оҕолор баһаатайга андаҕар эттилэр. Горн, барабан
чуумпураатын кытта, мин хаалтыһа суох турарбын көрөн, дружина
барыта күлсэн тоҕо барда. Эмискэ: «Дружина! Равняйсь! Смирно!» —
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диэн кыыс куолаһа күлсэ турбут оҕолору чиккэс гыннарда. «Равнение на
середину!» — диэн хамаанда биэрээт, Нина саллаат курдук хааман кэлэн,
бэйэтин хаалтыһын сүөрүннэ уонна миэхэ баайда. Мин туох баар
хорсуммун киллэрэн, кэлэҕэйдээбэккэ, улаханнык, дьоһуннаахтык
андаҕар тылларын баһаатай Нинаҕа эттим. Ол күн мин саҕа дьоллоох оҕо
оскуолаҕа суоҕа.
Саас кэлэн, күн уһаан, сылыйан барбыта. Биһиги баһаатай Ниналыын
сааһы, көтөрдөрү көрсө, маҥнайгы ньургуһуннары көрө, скворечниктары
ыйыы араас походтарга сылдьар буолбуппут. Сырыы аайы саҥаттан-саҥа
пионерскай ырыалары үөрэтэрбит.
Ыам ыйын саҥатынааҕы биир ылааҥы күн, переменаҕа баһаатай
Нина үгэһинэн үөрэ-көтө кылааска көтөн түстэ:

—

Оҕолоор, ыам ыйын 19 күнэ — пионерия күнэ чугаһаата. Ол күн
бүтүн оскуоланан походка бараммыт улахан костер оттуохпут. Этэрээттэр
икки ардыларыгар араас күрэхтэр буолуохтара. Биһиги үчүгэйдик
бэлэмнэниэхпитин наада. Бүгүн уруок кэнниттэн бары хаалаарыҥ.
Сүбэлэһиэхпит, сорудах үллэстиэхпит.

—

Бүгүн биһиги биэс уруоктаахпыт. Ол кэнниттэн хааллахпытына,
наһаа хойутуохпут.

—
—

Нина, оттон сарсын сарсыарда мустубаппыт дуо?

Мин сарсыарда бастакы сменаҕа үөрэнэбин, ол иһин эһигини
мунньар кыаҕым суох. Бүгүн хаалаарыҥ, мин эһигини өр тутуом суоҕа, —
диэт, Нина тахсан барда.
Уруок кэнниттэн биһиги Нинаны өр да өр кэтэһэн олорбуппут. Нина,
хаһан да хойутаабат бэйэтэ, бүгүн тоҕо эрэ хойукка диэри кэлбэтэ. Муоста
сууйааччы дьахтар киирэн:

—

Хайа, эһиги тоҕо манна олороҕут? Дьиэлии охсуҥ, чаас ыраатта.
Дьоҥҥут кэтэстэхтэрэ буолуо, — диэтэ.

—
—

Биһиги баһаатайбытын Нинаны кэтэһэн олоробут ээ.

Ханнык Нинаны? Абдульманова дуо? Тохтоон эрэ, — диэт, тахсан
баран хаалла.
Чочумча буолаат, завуч киирэн кэллэ:

—

Оҕолоор, хомойуох иһин, баһаатайгыт Нина аны эһиэхэ хаһан да
кэлбэт. Бүгүн өрүскэ ууга түспүт уолу быыһаата. Бэйэтэ өрүһүммэтэ.
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Бэйэтин олоҕун толук ууран туран, атын киһи олоҕун быыһаата. Онон,
оҕолоор, дьиэҕитигэр тарҕаһыҥ, — диэтэ.
Аны Нина хаһан да үөрбүтүнэн кылааска көтөн түспэт диэни
итэҕэйиэхпин баҕарбат этим. Аны хаһан да кини чуор куолаһын
истибэппит, саҥа ырыалары үөрэппэт, биһигини кытта сибэккилээбэт,
ыраахтан дойдуларыгар эргиллэн кэлбит көтөрдөргө скворечник оҥорон
ыйаабат, олохтон араас түгэннэри кэпсээбэт, аны хаһан да кинини
дьиэтигэр атаарбаппын диэн саныырга олус ыарахан этэ. Кини хаһан да
туохтан да куттаммат этэ.
Нина куоскатын быыһаары ытырыык ыкка ыстаммытын өйдүү
биэрдим. Өлөн эрэр оҕо кутталын өйдөөн, бэйэтин кутталын умнубут
буолуохтаах. Өскөтүн Нина ол оҕону быыһаабатаҕа буоллар, бэйэтин
таҥнарыахсыт курдук сананыа этэ. Нинаны бэйэтин быыһыыр хорсун
киһи тоҕо көстүбэтэҕэй?!
Мин саҕа уол оҕону быыһаабыт уон үс саастаах герой кыыһы —
баһаатайбытын Нина Абдульманованы тиһэх суолугар Амма
олохтоохторо бары атаарбыппыт. Ол күнтэн ыла баһаатай Нина хаалтыһа
миэхэ өссө улахан суолталаммыта. Ол пионер хаалтыһын күн бүгүнүгэр
диэри кэриэс гынан илдьэ сылдьабын.
5. КЫТАЛЫКТАР КИСТЭЭБЭТ КИСТЭЛЭҤНЭРЭ, ЭБЭТЭР ТҮННҮККЭ
СЫСТЫБЫТ СИРЭЙДЭР
Биһиги дьиэбитигэр муннукка хараҥа хос баара. Ол хоһу убайым
Коля «лабораториям» диэн ааттыыра. Онно киирэрбин төһөнөн бобор да,
соччонон ол хоско тардыһыым күүһүрэрэ.
Биир киэһэ ол дьикти хостон убайым уулаах тааһы таһаарда, онно
уста сытар маҥан кумааҕылары ыла-ыла түннүк тааһыгар сыһыарталаата.
Сарсыарда ол кумааҕылар хоҥнон муостаҕа түспүттэрин көрбүппүт —
дьон сирэйэ бөҕө. Ону убайым: «Бу хаартыска», — диэт, хомуйталаата
уонна үлэтигэр барда. «Түүн биһиги утуйа сыттахпытына, элбэх да киһи
түннүкпүтүн өҥөйбүт эбит. Ол иһин бу инчэҕэй кумааҕыга дьүһүннэрэ
ойууланан хаалбыт. Ээ, хаартыскаҕа түһэрэр боростуой эбит! Баара-суоҕа
«фотобумага» уонна түннүк тааһа наада. Илитэ-илитэ сыһыарары баҕас
мин да сатыыр инибин. Ээ, мин түүн түннүгүнэн өҥөйөр дьон сирэйин
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түһэрбэппиин-түһэрбэппин! Ол кэриэтэ киэһэ күн киириитин түһэрэн,
кылааһым оҕолоругар бэлэхтиэм», — дии санаатым.
Киэһэ күн киириитин саҕана, хараҥа хостон икки хаа фотобумага
ойутан таһааран, убайбын үтүктэн таастаах ууга илитэ-илитэ, икки
түннүккэ иккиэннэригэр сыбаатым уонна түннүктэри сабан кэбистим.
«Хаһан сарсыарда буола охсор! Киэһээҥҥи сарыал көстүүлээх
хаартыскаларбын оҕолорго илдьэн бэлэхтиэм этэ. Биһиги кылааспытыгар
ким да хаартыскаҕа түһэрэ илик, мин арааһа бастакы буоларым буолуо.
Үөрүөхтэрэ аҕай!» — диэн минньигэс баҕа санаалаах утуйдум.

—

Хайа-а, бу мин «фотобумагаларбын», буолаары-буолан саамай
улахаттарын, ким буорту гынна? — диэн убайым Коля хаһыытыттан
уһугуннум. Мин ороммор сытан эрэ убайбар кыыһыра санаатым «күнү
түһэрбиппин кумааҕыны буорту гыммыккын диэтэ. Түннүгү өҥөйөн эрэр
дьон сирэйэ түспүтэ буоллар үөрүө этэ». Туран кумааҕылары хомуйбутум
— күн суох, оннооҕор дьон да сирэйэ суох, ып-ыраас. Убайым: «Ваня, эн
хайдах уонна тугу хаартыскаҕа түһэрбиккиний?» — диэбитигэр барытын
кэпсээн биэрдим. Коля күлэн баран: «Аны ыйытыыта суох тугу да
тыытыма, мин эйигин бэйэм үөрэтиэм», — диэбитэ.
Итинтэн
ыла
мин
хаартыскаҕа
түһэриинэн
умсугуйан
дьарыктаммытым. Мин кыталыктары хаартыскаҕа түһэрэн, Кыталык
Кыыс- ка ону бэлэхтээн, айылҕаҕа үрүҥ туруйалар — кыталыктар
баалларын дакаастыыр кистэлэҥ баҕа санаалааҕым.
Кыайыы күнүн иннинэ учууталбыт Варвара Лукинична:

—
—

Сарсын параадка барабыт. Бары булгуччу кэлэҕит! — диэтэ.

Ээ, мин кэлбэппин! Ааспыкка Пиэрибэй маай параадыгар миигин
оҕолор түҥнэри көтөн ааспыттара, чалбахха охтубутум. Школьнай
формабын бүтүннүү бадараан оҥорбутум иһин аҕам таһыйбыта.
Бырааһынньык күн таҥаспын сууйтарбыта, — диэн быһа түстүм мин.

—

Ваня сарсын син биир хайаан да кэлэҕин! Кэлбэтэххинэ хаарыан
салюттан матыаҥ.

—

Ол салют диэн тугуй? Төһө минньигэс аһый? — диэбиппэр кылаас
оҕото барыта күлсэн тоҕо барда.
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—

Оҕолор, күлсүмэҥ, Ваня салюту хаһан да көрө илик. Салют диэн
наһаа кыраһыабай көстүү. Это огромный букет из разноцветных огней на
небе, — диэтэ учууталбыт уонна илиитинэн салгыҥҥа ойуулаан көрдөрдө.
Салюту көрөр баҕаттан, бадарааҥҥа түһэрбин кэрэйбэккэ,
сарсыныгар параадка бардым. Кыайыы күнүгэр Албан аат болуоссата
хаһааҥҥытааҕар да киэргэммит, тупсубут. Сырдык таҥастаах, транспарант тутуурдаах, сэргэх сирэйдээх-харахтаах дьон-сэргэ мустубут.
Оҕолор ньамалаһар саҥаларыттан ураты туох да иһиллибэт буолан,
маршал Жуков транспараннаах, аттыбар дьааһыйа турар Лёня Макаровы
кытта оонньуурга быһаарынным:

—

Лёня, маршалларбыт орденнарын тэҥнээн көрүөххэ эрэ, хайаларын
киэнэ элбэҕий?

—

Чэ, тэҥ орденнарын сотон иһэбит, аахпаппыт.
Ааттарын билэр уордьаннарбытын быһаарыстыбыт. Элбэх
салаалаах улахан сулустарга уонна атын омук уордьаннарыгар иҥнэммит,
хайабыт маршала кылаабынайын кыайан быһаарбакка, этистибит. Лёня
ыксаан:

—

Мин бэйэм маршалбын кытта араспаанньаларбыт майгыннаһаллар:
Жуков — Макаров! Онон мин кыайабын!

—

Миэнэ да майгыннаһар: Рокоссовский — Дьячковский! Мин
кыайдым!
Жуковтаах Рокоссовскайтан сылтаан Макаровтаах Дьячковскай
охсуһаары уолуктаһан эрдэхпитинэ, туох эрэ эстэр тыаһа уонна «Салют!»
диэн хаһыылар иһиллибиттэригэр хантайа түстүбүт. «Огромный букет из
огней» оннугар халлааҥҥа кыһыллаах от күөх уот уһууран таҕыстылар.
Болуоссат «Ура!» хаһыынан туолла. Мин салюту астыммакка халлааны
кыҥастаһа турдум. Арай көрдөхпүнэ, үөһэ былыттар быыстарынан отут
сэттэ кыталык Халбы үрэх диэки көтөн иһэллэр эбит.

—
—
—

Лёня, бу мин Рокоссовскайбын тут эрэ!
Суох, суох, бу Жуковпын ханна гыныахпыный?

Ыл ээ, икки маршаллаах элбэх орденнаах буоллаххына, кимиэхэ да
кыайтарыаҥ суоҕа. Мин ол көтөн ааһан эрэр кыталыктары эккирэтиэм этэ,
— диэт, айдааннаах маршалбын Лёняҕа туттараат, дьиэбэр ыстанным.
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Хата дьиэбэр ким да суох. Түргэнник таҥаспын уларытынным, үрүсээк
ыллым. Өйүө оҥостор ас көрдөөммүн, буулка аҥаара килиэби буллум. Бу
килиэби илдьэ бардахпына, үс убайым, үс быраатым уонна аҕам
оҕонньор хонор астара суох хаалыыһыктар диэммин ылбатым. Хотонтон
икки куурусса сымыытын булан ырбаахым сиэбигэр угуннум. «Мин
кыталыктары көрдүү бардым. Өтөрүнэн төннүбэппин. Көрдөөмөҥ. Ханна
тиийэрбин бэйэм да билбэппин», — диэн сурук хааллардым.
Халбы уонна Хотуйа үрэх ходуһаларыгар хаалбыт кур кэбиһиилээх
отторго киирэн утуйан, түүҥҥү тымныылартан быыһанарым. Айаным үс
бастакы күнүгэр эһэ бараахтан улахан көтөрү көрбөтөҕүм. Үксүн талах
үнүгэһинэн уонна былырыыҥҥы отоннорунан аһаан-сиэн сылдьыбытым.
Сөп буола-буола мин айаным соругун санатардыы ыраах туруйалар
хаһыытаан ылаллара. Оннук кэмҥэ утуйар уум көтөрө. Сылайбыппын,
аччыктаабыппын умнан, ол хаһыы туһаайыытынан буутум быстарынан
сүүрэрим. Киэһэ аайы билбэт сирбэр, сылаастык утуйан ылар баҕаттан,
кэбиһиилээх оту көрдүүрүм, бэрт эрэйинэн буларым. Бу сылдьан араас
көтөрдөрү- кыыллары көрүтэлээбитим. Барыларын кэриэтэ олохпор урут
харахтаан көрө илик буоламмын, ааттарын да билбэт этим. Саамай
улаханнык тайахтан куттаммытым.
Төрдүс күммэр туруйалар айманар хаһыыларыттан уһугуннум.
Кинилэр диэки сүүрэн истэхпинэ, утуу-субуу саалар эһиннилэр. Күөл тула
биэс дурдаттан тыас-уус, буруо-тараа бөҕө. Дурдалар икки ардыларыгар
сырса сылдьар булчуттар бокуойа суох бааһырбыт кустары саанан
ытыалаатылар. «Ытыалаамаҥ! Тохтооҥ! Тохтооҥ!» — диэн хаһыытыыхаһыытыы күөлү эргийдим. Оҕо ыксаабыт хаһыытын истэн, сааһыттар
тохтоотулар. «Хайа, бу Дьуона оҕонньор күрүөйэх уола дии! Ыл, тутуҥ
эрэ», — дэстилэр булчуттар. Миигин төгүрүйэн, тутан ыллылар. Түөрт
куулу томточчу куһунан толоруммут дьонтон араас дьиибэни иһиттим:
«Ханнык баҕарар киһи, буолаары буолан оҕо, дьиэтиттэн тэйэн, мунан
ойуурга кыыл бардаҕына түлээгирэр, ол аата киһини көрдө да, куота
сылдьар буолар. Онон бу оҕону илиитин-атаҕын үчүгэйдик кэлгийиэххэ»,
— диэт, баайбытынан бардылар.
Ол саас Хотуйа Сэргэлээҕин булчуттарын саамай улахан
«бултуйуулара» мин — тоҕус саастаах уол буолбутум. Аҕам, мин тылбынөспүн истэн баран: «Киэһэ кэллэхпинэ миигин эрэйдээбиккин ситиһиэм»,
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— диэбитэ уонна үлэтигэр барбыта. Биһиэхэ, уолаттарга аҕабыт сымнаҕас
сирбитин курунан эбэтэр чыпчархайынан санаа курдук аһытан таһыйара
куттала суоҕа. Ол таһыллыыны кэтэһэр быдан эрэйдээҕэ. Таһыллан баран,
ыстааммытын тардына- тардына, биһиги иэспитин төлөөбүттүү,
улаханнык чэпчээбиттии «Ура!» хаһыытыырбыт.
Ол күн, ол түгэҥҥэ киэһэ таһыллан «Ура!» хаһыытыырбын кэтэһэр
кыаҕым суоҕа. Кыталыктар хас чаас аайы мантан тэйдэр- тэйэн иһэллэрэ
эбээт! Түүн кэбиһиилээх от булбакка тоҥорбун өйдүү биэрэн, эриэн
ойуулаах тэллэҕим хаатын уһулу тардан ыллым. Хайа баҕарар таптаабыт
сирбэр сэтиэнэх оту үргээн бу тэллэх хаатыгар симтим да, кэбиһиилээх
окко сытардыы сылаастык утуйуом. Мин өйдөөх да уолбун! Аны
кэбиһиилээх от көрдөөн хараҥаҕа төттөрү-таары сүүрэкэлээн,
бириэмэбин уонна сырабын барыам суоҕа. Көтөрү-сүүрэри да аймыырым
аҕыйыа. Тэллэҕим хаатын аһыыр остуолга тэнитэн баран, үрдүгэр
быһаҕынан чүмэчи кыстым. Парафины таҥаска иҥэрэр баҕаттан, истэритастары өтүүктээтим. Тииҥ мэйии диэн манныгы ааттыыллара буолуо
диэн бэйэбин бэйэм хайҕанным. Баара-суоҕа матараас хаата сылаассымнаҕас орону уонна ону таһынан өссө үрэхтэри, күөллэри туоруур
тыыны солбуйар кыахтанна. Теннис ракеткатыгар майгынныыр
быһыылаах гына фанераттан эрдии оҥоһуннум. Убайым Коля бырастыы
гынаргар тиийэҕин, эн мопедыҥ хаамыралара миэхэ быдан туһалыахтара.
Үрдэрэн баран, матараас хаатыгар симтим да — тыылана түһэбин.
Үрэхтэри таах туоруур буолабын. Кутаҕа бадарааҥҥа тыы үрдүгэр сытан
эрэ көтөрдөрү кэтээн көрөр бэрт бөҕө буоллаҕа дии! Сиргэ-уокка быатуһах, сап арааһа баара туһалыаҕа. Леска, күрүчүөк, эргэ илим тобоҕо ас
буларбар наада буолуо. Туус, солуурчах, испиискэ, быһах хайаан да
ылабын. Ити саамай туһалаах диэбит малларбын үрүсээкпэр хаалаатым.
Саамай ыарахан сыаналаах уонна булгуччу наадалаах малы — «Смена4М» диэн фотоаппарааты сэрэнэн- сэрэнэн саппаас сылаас таҥаспар
суулаатым. Умна сыһан баран, хата өйдөөтүм ээ: үрүсээгим сиэбин
фотоплёнканан толордум. Ити убайым Коля сыллааҕы саппааһа этэ.
Мөҕөрө буолуо да, бырастыы гыннын, ыйытар соло суох. Оннооҕор
быһаарыы да сурук суруйбатым. Миигин улуу подвигтар күүтэллэр.
Кыталыктар үҥкүүлэрин куоттарымаары ыксыырым.
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Аана таһыттан хатыылаах дьиэбиттэн түннүк бордууһунатынан
тахсаат, матарааһым хаата ууга хайдах устарын боруобалаан көрүөхпүн
баҕардым. Амма өрүскэ бириистэҥҥэ тиийэн, парафиннанан хоччоххой
тириигэ майгынныыр буолбут матарааһым хаатын иһигэр үрдэриллибит
икки мопед хаамыратын бырахтым уонна айаҕын хам тутан иһирдьэ
симээт, салгын киирбэт да, тахсыбат да гына бобо баайдым. Маллаах
үрүсээкпин иһирдьэ бырахтым. Тыыбын ууга киллэрбиппэр буочука
курдук буолла. Иһирдьэ киирэн, үрүсээгим үрдүгэр олордум, сүүрүк хоту
эрдинэ-эрдинэ уста турдум. Промкомбинаты, нефтебазаны, Бөтүҥү,
Уорайы бэрт түргэнник аастым. Өрүс уҥуор перевалга, Уус Маайалыыр
суол төрдүгэр тохтоотум. Устан иһэн блеснаҕа хаптарбыт алыһардарбын
буһаран сии олордохпуна, икки үөр кыталык кэлэн хотугулуу-арҕаа диэки
ааста. Олору да ырааппыттарын кэннэ биирдэ өйдөөн көрдүм, ол иһин
улахан толкуйга түстүм: «Айаммар куруутун соҕуруулуу-илин диэки
сирэйдэннэхпинэ эрэ утары көтөн иһэр кыталыктары ыраахтан көрөн,
саһан, түспүт сирдэригэр үөмэн тиийэн хаартыскаҕа түһэриэхпин сөп эбит.
Мин инним диэки бокуойа суох хаамыахтаахпын, оччоҕо кыталык үөрүн
биир сиргэ турарбынааҕар быдан чаастатык, ол аата сотору-сотору
көрүөхпүн сөп эбит. Ол сылдьан төһөнөн киэҥ сири кэрийэн хабабын да,
соччонон көрсөр кыталыгым ахсаана элбиир. Биир сиргэ өр тохтуурум
сатаммат, дьоҥҥо түбэстэхпинэ, эмиэ тутан ыланнар дьиэбэр
илдьиэхтэрэ», — итинник санааттан сып-сап хомуннум, улахан айаммар
туруннум.
Ол мин олохпор бастакы сайыҥҥы экспедициям этэ. Ол сайын
элбэхтик тоҥмутум-хаппытым, үөрбүтүм-хомойбутум, сылайбытым, үгүһү
билбитим-көрбүтүм, элбэхтик сыыһа-халты туттубутум, соччото сөпкө да
тайаммытым. Ол сылдьан төһө да эрэйдэннэрбин, көҥүл-босхо
көтөрдөрү кытта көтөр, кыыллары кытта кыыл, биир тылынан, чахчы
айылҕа оҕото буола сылдьарбыттан дьоллооҕум. Онно ким да миигин
туораппат, күлүү гыммат. Өлөрүм-тиллэрим, дьоллоох дуу, сордоох дуу
буоларым атыттартан буолбакка, бэйэбиттэн эрэ тутулуктаах. Айылҕаҕа
сылдьаммын тотор аспын булунарым, эбиитин үрүсээкпэр өйүөлээх
сылдьарым. Кыһын, маннык сылдьарбын биттээммин буоллаҕа буолуо,
аҕабыттан ыйыппыттааҕым: «Саас, сайын, күһүн саата суох киһи сиргэуокка, ойуурга дьиэттэн, үүтээнтэн тэйиччи тугу аһаан-сиэн сылдьыан
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сөбүй?» — диэн. Онуоха аҕам бэрт кылгастык быһаарбыта: «Биир эмэ
салаа от, биир эмэ титирик мас үүнэр сиригэр киһи хайдах да аччыктаан
өлүө суохтаах».
Ол сайын саамай мүччүргэннээх түгэннэр фотоаппарааппын кытары
сибээстээхтэрэ. Кыылга, көтөргө үөмэрбэр, оту кытта от, хомуһу кытта
хомус, талаҕы кытта талах, маһы кытта мас, бадарааны кытта бадараан
буоларым. Хаартыскаҕа түһэрээри сылдьар кыылым эбэтэр көтөрүм
миигин көрүөн иннинэ, мин кинини урут көрө сатыырым. Оччоҕо эрэ
сэрэхтээхтик, баарбын биллэрбэккэ, киниэхэ чугаһыыр кыахтанарым.
Фотоаппараатым объектива мөлтөҕө бэрт буолан, кыра соҕус көтөрдөрү
тирээн туран түһэриэхпин наада этэ. Оттон тайахха наһаа чугаһыыр
сэрэхтээҕэ. Маннык түгэннэргэ бэйэбин ханнык да аатырбыт булчуттааҕар
улуутук сананарым. Тоҕо диэтэххэ фотоаппараатым биэс-алта эрэ
миэтэрэлээх сиргэ баары чуолкайдык түһэриэн сөп. Оттон булчуттар
бултарын сүүс миэтэрэттэн ыталлар. Хайа да булчут көтөргө-кыылга мин
курдук чугаһаабата буолуо. Сэрэнэн-сэрэнэн, үөмэн-үөмэн, сыыллансыыллан чугаһаан, фотоаппарааппын хонноҕум анныттан оргууй аҕай
ороон, объективпын кыыл диэки хайыһыннарар кэммэр, мин сүрэҕим
кыыл сүрэҕин кытта тэҥҥэ тэбээччи, тыынарбыт кытта биир буолааччы,
мин кини сытын ылар курдугум, кини санаатын хас биирдии этим
сааһынан билэрим. Аан дойду, бу орто дойду барыта умнуллара,
фотоаппараатым кнопката мин «чэ!» диэн баттыырбын кэтэһэрэ.
Фотоаппараат тыаһа миигин бу орто дойдуга төнүннэрэрэ.
Ити сайын мин элбэх кыыл, көтөр олоҕун туһунан билбитим.
Сарсыарда аайы туруйалар хаһыыларыттан уһуктарым, киэһэ аайы
кинилэр саҥалара миэхэ биһик ырыа буолара.
Кыталыктары, атыннык эттэххэ үрүҥ туруйалары, саас эрэ көрбүтүм.
Ол эрээри, кинилэр миигин олох чугаһаппатахтара. Ол оннугар, сиэрэй
туруйалар үҥкүүлэрин элбэхтик көрбүтүм. Нуучча остуоруйаларын истэн
улааппыт Кыталык Кыыс сиэрэй туруйаларын хаартыскаҕа түһэрбитим. Ол
хаартыска туруйаларга үс сүүс отут үһүс төгүлүн үөмэн, чугаһыырга
холонон көрүүм соҕотох ситиһиилээх түмүгэ этэ. Үөмэн чугаһаабыппар,
паара туруйалартан атыыра миигин тоҥсуйан, тэбиэлээн өлөрө сыспыта.
Тыыннаах ордор баҕаттан күөмэйим хайдарынан часкыйбытым,
хаһыытаабытым, туруйаны фотоаппарааппынан, халампааспынан сыыһаКыталык Уйбаан. Кустугу ситтэрбиэн...I чааһа
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халты сабаабытым. Мин ыксаабыт хаһыым туруйа суоһурҕаммыт
хаһыытын баһыйбыт буолан, кини оргууй аҕай тэйэн эрэрин көрөн,
нэһиилэ биир каадыры түһэрээт, буутум быстарынан куотар аакка
түспүтүм. Тэйэммин, туруйаларым саҥалара арыычча мөлтөөбүккэ дылы
буолбута.
Кэннибин хайыһа-хайыһа куотан иһэммин, аттаах дьоҥҥо киирэн
биэрбитим. Ол дьон: «Улуу ырыаһыт Шаляпин куолаһа түөрт
биэрэстэлээх сиртэн, туруйа хаһыыта сэттэ биэрэстэттэн иһиллэр дииллэр.
Оттон эн часкыйбыккын истэммит, биһиги манна уон биэрэстэлээх сиртэн
кэллибит», — дэһэ-дэһэ күлсүбүттэрэ. Бу аттаах дьон юморы
сөбүлүүллэрин өйдөөммүн, кэпсэтиини салгыыр баҕаттан:

—
—
—

Ону мин уруккуттан билэбин ээ, — диэтим.
Ону диэн тугу эттиҥ? — ат үрдүттэн түспүт киһи ыйытта.

Сэбиэскэй Союзка үс эрэ ырыаһыты билэбин: мин — Иван
Дьячковскай, Фёдор Шаляпин уонна да атыттар.

—

Бэйэбит уолбут сылдьар эбит. Тоойуом, кэл бу аты иккиэн
мэҥэстиэх, — били киһи күлэ-күлэ миигин көтөҕөн ылан ат самыытыгар
олорто.
Инньэ гынан, Уус Маайа оройуонун Нуотара үрэҕин сылгыһыттарыгар
биир хоммутум.
Төһө да туруйалары хаартыскар түһэрдэрбин, кыталыктары булар
баҕаттан салгыы Нуотара үрэх маардарынан Күп бөһүөлэгин ааһан, Алдан
өрүскэ тиийбитим. Матараас хаата тыыбынан Алдан өрүһү туорааммын,
араас үрэхтэр маардарын кэрийбитим. Ол сылдьан Уус Маайа оройуонун
Эдьээнигэр, Уус Юдоматыгар, Хабаровскай кыраай Аимыгар, Алдан
оройуонун Кутанатыгар, онтон Алдан өрүһүнэн тыыбынан таҥнары түһэн,
эмиэ Уус Маайа оройуонун Белькачи, Уус Мил диэн бөһүөлэктэригэр
ыалга, хоммокко эрэ, чэйдээн ааһыталаабытым. Дьиэтиттэн күрээн
сылдьар оҕоҕо бөһүөлэктэргэ уһуннук тардыллар, өйүө көрдүүр, хонор
сэрэхтээҕэ.
Мин өйбөр-санаабар саҥа билбитим-көрбүтүм, элбэҕи өйдөөбөтөх
түгэннэрим, эҥин араас ыйытыылар, тыыннаах ордор мөккүөр, туһалаах
уонна олох туһата суох толкуйдар барыта «хааһыланан», күммүндьылбын, бэл диэтэр ыйдарбын билбэт буолбутум ыраатта. Билигин
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күһүн үгэнэ, көтөрдөр үөрдээн айаҥҥа туруннулар. Түүн наһаа хараҥарар,
тымныйар буолла. Фотоплёнкам эрэ бүппүтүн иһин, дьиэбэр төннөргө
быһаарынным.
Мил үрэх диэн Алдан салаатын маардарынан өксөйөн, Амма өрүһү
булбутум, Болугурга кэлбитим. Мантан Амма бөһүөлэгэ чугас, биэс көһү
кыайбат.
Амма эбэ кытылынан иһэн, өрүс кумах тумулугар түөрт улахан
көтөр ууну кэһэ сылдьарын көрдүм. Кинилэри чугастан үчүгэйдик
көрөөрү, талахха саһа-саһа, түөрт атах буолан оргууй чугаһаатым.
Кынаттарын сапсыммыттарыгар иккитин чопчу биллим — кыталыктар эбит. Оттон иккитэ быһыылара-таһаалара майгынныыллар, ол
гынан баран тоҕо эрэ маҥан буолбакка, күһүҥҥү тиит көтөҕөтүн курдук
өҥнөөхтөр.
Кинилэри өссө үчүгэйдик тэҥнии көрөөрү уонна ууттан тугу ороон
таһааран сииллэрин билээри, ойуччу турар кыракый талахха сыыллан
тиийдим. Уҥуор сылдьар ынахтар маҥыраспыттарыгар, кытархайдыҥы
дьүһүннээхтэр сырсан кэлэн кыталыктар икки ардыларыгар турунан
кэбистилэр. Кытархайдыҥылар маҥаннарга көмүскэтэллэр эбит! Ити
кыталыктар оҕолоро быһыылаах! Билигин кыталыктар оҕолорунаан
үҥкүүлүүллэрэ буолуо! Оо дьэ, хайдах гынарым буолла? Оҕолорго бу
көрбүппүн кэпсээтэхпинэ, эмиэ итэҕэйиэхтэрэ суоҕа. Маны билбитим
буоллар, бэйэлэринэн миигин түһэр-түһэр диэбиттии сыҥалана сатыыр
моҕотойдору, тииҥнэри, тоҥсоҕойу, киргили, кукаакыны түһэрэммин,
фотоплёнкабын барыам суоҕа этэ! Аммаҕа баран табаарыспыттан
Славаттан плёнка иэс ылан кэлииһикпин. Санаабынан кыталыктартан мин
кэлэрбин кэтэһээриҥ диэн көрдөһөн баран, төттөрү сыыллан истэхпинэ,
ханна эрэ чугас саа тыаһа эһиннэ. «Кыталыкта-ар! Көтүҥ! Көтүҥ! Эһигини
манна өлөрүөхтэрэ!» — диэн хаһыытаабытынан ойон турдум.
Кыталыктарым мин үрдүбүнэн хаһыытыы-хаһыытыы иккитэ эргийээт, күн
кыһын утуйа барар сирин диэки — соҕуруу көтө турдулар. Санаабар,
кинилэр: «Ваня, эн маладьыаскын! Эн биһигини өлүүттэн быыһаатыҥ!
Таҥнарыахсыт буолбатах эбиккин! Эн биһиэхэ доҕорбут буолаҕын», —
диэн саҥарбыт курдуктара. Ыраах саҕахха сүтэн эрэр кыталыктарга:
«Этэҥҥэ айаннааҥ, саас хайаан да эргиллээриҥ!» — дии хааллым. Төһө
да сайыстарбын, дьиэбэр төнүннэҕим дии.
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Олбуорга аҕам уолаттарын кытта мас саһаанныы туралларын
көрөммүн, тиийэн кыттыстым. Ким да, тугу да ыйыппатаҕыттан
улаханнык соһуйдум. Бүгүн балаҕан ыйын сүүрбэ биэс чыыһылата эбит.
Аата дьиибэтин, сүүс түөрт уон күн устата көрбөтөх киһилэрэ кэлбитигэр
ким да саҥа аллайбата. Ким да үөрбүтэ да көстүбэт, кыыһырыах да
санаалара биллибэт. Мин хаһан да, ханна да бара сылдьыбатаҕым курдук.
Хойутаан да буоллар, үөрэх дьылын саҕалаатым. Үһүс кылааска
оҕолорбун кытта үөрэммитинэн бардым. Биир соһуччу үөрүүм диэн —
оҕолор миигин аны Чарли Чаплин диэн үөхпэт буолбуттара.
Сороҕор, утуйбакка таах сытар түүннэрбэр, сайыҥҥы экспедициям
түгэннэрин санаан ыллахпына, хайдах тыыннаах ордубуппун сөҕөрүм.
Аҕам үөрэтиитэ-такайыыта, сүбэтэ-амата, айылҕа сокуоннарын кытта
билиһиннэриитэ, сиргэ-уокка тутта-хапта сылдьыы туһунан кэпсээннэрэ,
мин быстах ыйытыыларбар кылгас эрээри дириҥ ис хоһоонноох
эппиэттэрэ, айылҕа күүстэригэр сүгүрүйэр гына ииппитэ көмөлөһөн, кини
эрэ үтүөтүнэн тыыннаах ордубутум чахчы. Испэр төһө да аҕабар
улаханнык махтаннарбын, сахатыйан эрэр оҕо буоламмын, таспар
таһаарбатаҕым.
* * *
Билигин санаатахха, оҕо сааһым ити кэрчик кэмэ түбэһиэхчэ
түгэннэр ситимнэһиилэрэ уонна силбэһиилэрэ эбит. Киһи олоҕо бүтүннүү
да оннук буоллаҕа. Ити түгэннэр мин инники олоҕум хайдах
буолуохтааҕын түстээбиттэрэ диэтэхпинэ, улаханнык алҕаһаабатым
буолуо.
Ити кэмҥэ саҕаламмыт хаартыскаҕа түһэриинэн үлүһүйүүм уонна
хаартыска көмөтүнэн дьоҥҥо кыталык кыыл үһүйээҥҥэ, номоххо,
олоҥхоҕо эрэ буолбакка, дьиҥ олоххо баарын дакаастыыр баҕа санаам
бэйэбин кытта тэҥҥэ улаатан испитэ.
Ол күһүн Амма кытылыгар кыталыктар икки оҕолорунаан сылдьалларын көрбүтүм, кэлин кинилэри эстэр суолтан өрүһүйэрбэр улахан
тирэх буолбута. Ити кыталыктар кистээбэт кистэлэҥнэрин быыһын
маҥнайгы сэгэтэн көрүүм этэ. Кыталыктар икки оҕолоох буолалларын, ол
оҕолорун улаатыннаран, көтөргө үөрэтэн, күһүн кыстыыр сирдэригэр
илдьэ баралларын туһунан ол саҕана оннооҕор анал үөрэхтээх, бөдөҥ
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учуонайдар да билбэттэрэ. Кыталыктар кистээбэт кистэлэҥнэриттэн
сылтаан, мин олоҕум бүүс-бүтүннүү бүтэр уһуга көстүбэт экспедицияҕа
кубулуйуоҕун ол саҕана сэрэйэн да көрбөт этим.
6. ААТА СУОХ ОҔОЛОР, ЭБЭТЭР ТӨННҮБҮТ ТӨРҮӨХТЭР

—

Нохоо, дойдугун көрүөххүн баҕараҕын дуо? — аҕам бэйэтэ
этэринии, сарсыарда хараҕын хайа тардаат, миигин уһугуннарда уонна
үрүсээгэр улахан куулу симтэ.

—
—
—

Ханнык дойдуну?
Төрөөбүт алааскын.

Барабы-ын-барабын! Ол аата Чакырдыыр буоллахпыт дии?
Олохпор аҕабын кытта сатыы маҥнайгы айаным. Дойдубутугар
Чакырга, балыктыы диэн ааттаан, сир-дойду көрө бардыбыт.

—

Аҕаа, бу бааһына буора олус үчүгэй дии! Ып-ыраас, биир да үөнэкөйүүрэ суох, мээккэ бурдук курдук дии! Мин хортуоска дуу, бурдук дуу
эбитим буоллар, маннык бааһынаҕа үүнүөм да үүнүөм этэ!

—

Тугу-тугу лахсыйаҕын, нохоо? Бу буору үчүгэй диэн ааттыыгын дуо?
Эмиэ да харахтаахха дылыгын дии. Көрбөккүн дуо, өлбүт буор буолбаат!
Пахай-пахай, буору бырах, илиигин тэбээ!

—
—

Ол буор тыыннааҕын-өлбүтүн киһи хайдах көрөн билиэн сөбүй?

—
—

Ол аата тугуй, сымыйа буор дуо?

Тыыннаах буор сыалаах-арыылаах буолар. Киһи үрдэҕин аайы
бурҕаҥнаабат. Тыыннаах эрэ буорга үөн-көйүүр сөбүлээн олохсуйар.
Тыыннаах эрэ буорга киһиэхэ туһалаах үүнээйи үүнэр. Бу бааһына буора
барыта хыымыйа, барыта дьаат.
Чэ, чэ, улааттаххына билиэҕиҥ.
Амма өрүс кытылыгар кэлэн иҥиннибит. Уҥуор туоруур баҕаттан
аҕам: «Оҕо Бөтүрүүскэ, туора-ат!» — диэн хаһыы-ыһыы бөҕөтүн түһэрдэ.
Мин өрүс уҥуортан уһун, эриэн, хороҕор бэргэһэлээх, таҥаһын уҥахаҥас өттө икки аҥыы өҥнөөх, сирэйиттэн эрэ кыра кыһыл- араҥас
тимэхтэрдээх Петрушка-клоун кэлэн, биһигини туоратан иһэн, төһө эрэ
күллэрэр-үөрдэр диэн кэтэстим. Аҕам хаһыытыы сатаан баран: «Уҥуор
ким да суох быһыылаах», — диэтэ. Өрүһү харбаан туораата уонна
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эрдиилээх мас тыынан кэлэн миигин илдьэ барда. Уҥуоргу кытылга биир
киһи, курданарыгар диэри сыгынньах, өрүс тааһыггар тиэрэ түһэн сытар.
Аҕам: «Бөтүрүүскэ, тур, тур», — диэн үөгүлээбитигэр эр киһи туран кэллэ.
Өрүс бытархай, кырыылаах таастара көхсүн этигэр, сыатыгар быһа
киирбиттэр. Ону үөрүйэх баҕайытык, ыт ууну тэбэнэрин курдук,
бырылыы-бырылыы, илибирээн-салыбыраан, өрө мөхсөн, дьигиһийэн,
сахсынан кэбистэ:

—

Оҕо Бөтүрүүскэ манна суох, Чакырдаабыта. Мин Бааскабын, —
диэтэ.

—

Оо, Оҕо Бааска эбиккин дуу, дорообо! — диэтэ аҕам. Киин сиртэн
кэлбит дьон бачча итиигэ сөрүүкүү таарыйа балаҕаҥҥа киирэн кэпсии
түспэккит ээ, Амма сонунун.

—

Сонун суох. Ыксаан иһэбит. Улахан Алааска тиийиэхтээхпит.
Салгыы айаннаан иһэн аҕабыттан ыйыттым:

—

Ити Баасканы итиччэ улахан киһини, тоҕо «Оҕо» диэн
ааттыыгытый? Ити биһиги уҥуортан иккиэн чохчойо-чохчойо күөмэйбит
муҥунан хаһыытаабыппытын тоҕо истибэтэҕий? Кытылга балаҕаннаах
эрээри, ороҥҥо сыппакка, тоҕо өрүс итии, сытыы тааһыгар утуйда?
Дьарыктанар дуо, спортсмен, йога дуо?

—
—
—
—

Ити ыалдьа сылдьар. Көрбөтүҥ дуо, нэһиилэ хаамар дии!
Туга ыалдьыбытый?
Ити ыарыытын маҕаһыынтан бэйэтэ атыылаһан ылбыта.

Ол маҕаһыыҥҥа ыарыыны тоҕо атыылыылларый? Дьону тоҕо
эрэйдииллэрий?

—

Ону-маны наадата суоҕу ыйытан бүт! Хааман ис. Өйдөө нохоо, ити
өрүһү туораабыт кытылбыт Дьаарбаҥ диэн. Эн төрөөбүт алааскар —
Чупчаахха кэллибит. Маны билэриҥ ордук туһалаах. Барахсан үтүө дойду.
Өбүгэлэрбит бары манна олорбуттара.

—

Мин дойдум
бардыбытый?

Чупчаах

буоллаҕына,

тоҕо

Улахан

Алааска

—

Биһиги халыҥ аймах этибит, улахан, киэҥ сиринэн тэнийэн
олорбуппут. Улахан Алаас — биһиги Дьоскуоскайдар ууһаан-тэнийэн
барбыт сирбит. Былыр, байан-тайан олорор кэммитигэр, манна бу
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эҥээргэ биһиги дьоммут ааттаах-суоллаах улахан ыһыахтары ыһаллара.
Чэ, нохоо, хааман иһиэх. Билигин мин убайбар Анчаҕа Хабырыыска
тиийэн кур эт сиэхпит.

—

Кур эт диэтэ дии. Ол аата мясо кур. Оо, хата куурусса этин
сииһикпин, — диэн үөрдүм мин — Нуучча Уйбаан.
Улахан Алаас диэн аатын курдук улахан, киэҥ сир эбит. Ортотугар,
харабыл саллааттар курдук, биэс аарыма улахан тиит мастар биир
кэккэнэн кэчигирэһэн тураллар. Ол кэтэҕэр дьиэлэр, балаҕаннар,
ампаардар көстөллөр. Биһиги Анчаҕаларга тиийбиппит, аҕам биир убайа
Сүөдэр Сэмэнэ уолунаан Паналыын бааллар эбит. Тоҕо эрэ куурусса этин
буолбакка, ынах этин миинин истибит. Аҕам Сэмэнниин балыктыы
бардылар. Биһиги Паналыын барсаары гыммыппытын, саҥаскытыгар
Өрүүнэҕэ көмөлөһүҥ диэн хааллардылар. Абаҕам Хабырыыс оҕонньор:
«Уйбаан, ньирэй хомуйа барсаҕын дуо?» — диэбитигэр, дьиэ үлэтиттэн
босхолонор киһи буолбуппуттан үөрэн, таһырдьа биирдэ баар буола
түстүм.

—

Нохоо, Уйбаан, ол халдьаайыга киһи уҥуохтарын көрөҕүн дуо?
Тарбаххынан ыйыма, аньыы! Итиннэ барыта Дьоскуоскайдар сыталлар.
Биһиги ууспут бары элбэх оҕону-урууну төрөтөн, муостааҕы-туйахтааҕы
элбэтэн, байан-тайан аҕай олорбуппут. Хас биирдии Дьоскуоскай ону
таһынан туох эрэ ураты дьарыктааҕа. Ол дьарыктарынан үксүн от-мас
үлэтэ үмүрүйдэҕинэ, кыһын дьа- рыктаналлара. Биһиги аймахтарбытыгар
сураҕырбыт тимир, көмүс уустара, уһанан маһы үҥкүүлэтэр дьон, улуу
ойууттар, холобура эн эһэҥ — Өлөксөй ойуун бааллара. Көрөрүҥ курдук,
биһиги аймах бары бөдөҥ-садаҥ көрүҥнээх, бөҕө-таҕа эттээх-сииннээх
дьоммут. Урут, биһиги эдэр эрдэхпитинэ, сахалар «кыһылларбыт,
үрүҥнэрбит» диэн хайдыһалларын саҕана, биир күһүн, аймаммыт
олохтоох, кыһыл буола сылдьыбыт, кэлин үрүҥнэргэ көспүт Боссоойко
Бандьыыт диэн татаар киһитэ, бу сиргэ — Улахан Алааска, этэрээтин
кытта кэлэ сылдьыбыта. Сураҕа, дьоҥҥо кэлэн, бэйэтин күүһүн-уоҕун
көрдөрөр уонна тэҥҥэ утарылаһар киһини булбатаҕына: «Мин этэрээппэр
бачча сылгы, бачча ас-таҥас наада», — диир эбит. Оҕонньоттор сүбэлэһэн
баран, сэриилээбэккэ бардын эрэ диэн, көрдүүрүн барытын биэрэн
ыыталлара үһү. Биир күн дьэ, манна кэллэ. Атыыр оҥостуохпут диэбит
икки саастаах оҕуспутун көтөҕөн ылан балаҕан үрдүгэр бырахта. Онуоха,
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биһиги сүөһүлэнэн-сылгыланан бүттүбүт дии олордохпутуна, эн аҕаҥ
Дьуона оччолорго сүүрбэтиттэн эрэ тахсыбыт эдэр киһи, балаҕан үрдүгэр
сүүрэн таҕыста: «Балаҕан үрдүгэр оҕус мэччийби- тин хаһан
көрбүккүнүй?» — диэт, оҕуһу сүктэ да, сүкпүтүнэн сиргэ ыстанна.
Боссоойко: «Сахаҕа да күүстээх уолаттар бааллар эбит!» — дии-дии кэлэн
Дьуонаны тардыалаан көрдө да, эн аҕаҥ хамсаан да көрбөтө.
Кырдьаҕастара Уһун Ньукулай: «Хайа, нохоо, Дьуона уолтан салынныҥ
дуу? Биһиги күүстээх диэн аатырдыбат киһибит этэ ээ. Кини убайын чахчы
күүстээх киһини — Сахсаала Сэмэнин ыҥыртарабын дуо?» — диэбитигэр,
Боссоойко атын үрдүгэр ыстанаат, этэрээтин кытта күрэммиттэрэ. Эн аҕаҥ,
төһө да биһиги баайбытын быыһаатар, Уһун Ньукулайтан мөҕүллүбүтэ:
«Бэйэ күүһүн-уоҕун көрдөрүү — саха киһитин сиэригэр баппат. Бүгүн
Боссоойкоҕо биэрбэтэхпитин сарсын дуу, өйүүн дуу үрүҥнэр дуу,
кыһыллар дуу син биир кыам үктээн туран былдьыахтара. Боссоойко
бүгүҥҥү күнү умнара биллибэт. Күүһүнэн баһыйтарбыт дьонун бултаһар
идэлээх үһү. Мантан ыла сэрэнэ сырыттаххына сатанара буолуо. Эйигин
бултастаҕына, иэстэбиллээх буоларын биллин диэн, Сахсаала Сэмэнинэн
куттаатым. Иккиэн да сэрэнэргит ордук», — диэбитэ ытык убайдара. Ити
түбэлтэ кэнниттэн, эһиилги сааһыгар, Дьуона ыраахтан сыарҕалаах
атынан айаннаан кэлэн иһэн, Молуодаҕа Сиэнчэлэргэ тохтоон, чэй иһэ
олордоҕуна, Боссоойко бандьыыттарынаан киирэн кэлбит. Дьуонаны
билбэтэхтэр. Онуоха эн аҕаҥ таһырдьа тахсыбыт. Элбэх таһаҕаһы
тиэммитсыарҕалаах аттар туралларын көрөөт, бастакы сыарҕаттан түөрт
куул бурдугу биирдии-биирдии ыраах хаарга элитэлээбит. Суол
кытыытыгар сытар сымара тааһы көтөҕөн ылан оргууй аҕай Боссоойко
сыарҕатыгар уурбут, үрдүнэн бириһиэнинэн бүрүйбүт уонна бэйэтин
сыарҕатыгар олороот, атын кымньыылаабыт. Боссоойколоох ыалтан
ыйыталаһан, ити Дьуона кэлэн барбытын истээт, таһырдьа ыстаммыттар.
Саҥа эккирэтэн эрдэхтэринэ, кыараҕас, моһуоктаах сиргэ Боссоойко
сыарҕата таас ыйааһынын уйбакка, ыһыллан хаалбыт. Онтон ыла суолу
бүөлүү сытар, айан дьонугар харгыс буолар тааһы «Дьуона тааһа» диэн
ааттыыр буолбуттара. Ол таас күн бүгүнүгэр диэри сытар, көтөҕөн ылан
сыҕарытар киһи көстө илик. Боссоойко ол кэнниттэн бу диэки
биллибэтэҕэ.

Кыталык Уйбаан. Кустугу ситтэрбиэн...I чааһа
http://vk.com/sakhabooks
87

—

Дьоскуоскайдар аймах саамай киэн туттар киһибит мин аҕам —
Уһун Ньукулай этэ. Былырыын бараахтаабыта. Дьон ытыктыыр киһитэ.
Ыраахтааҕы саҕана өр кэмҥэ Боотуруускай улууһун Амматааҕы буолаһын
быраабатын кулубата буолан олорбута. Үөрэх бөҕө киһи этэ.

—

Ити кулуба мин аймаҕым буолбатах ини? Мин пионерга киирэрбэр:
«Дьадаҥы ыалга төрөөбүтүм», — диэн киэн тутта эппитим. Мин аҕам
тоҕо эйигин — кулуба уолун убайым диэн ааттыырый, бииргэ төрөөбөтөх
эбиккит буолбат дуо?

—
—
—

Эн аҕаҥ уонна мин ини-бии дьон оҕолоробут.
Оо, пахай! Баайдар аймахтара эбиппин буолбаат?

Былыр Дьоскуоскайдар бары баай этибит. Эн да аҕаҥ
кулаактааһыҥҥа түбэспэтэҕэ буоллар, билигин да уруккутун курдук
байан-тайан Чупчааҕар олоруо этэ.

—

Уһун Ньукулай кулубалаабыт даа? Ыраахтааҕы саҕана диэтиҥ дуу?
Эчи, ырааппытын! Оччоҕо Уһун Ньукулай былырыын өлөрүгэр хас
саастаах этэй?

—

Миэтирикэтинэн сүүс уон алтата этэ эрээри, бэйэтэ: «Сыыһа
аахпыттар, сэттэ сылынан эдэримситэн суруйбуттар», — диирэ. Биһиги
Дьоскуоскайдар бары сүүспүтүн ааһан баран өлөр, уһун үйэлээх дьоммут.

—

Былыр баай дьон эбиккит дии! Пахай, киһи кыбыстар. Маннык
аймахтардаахпын кэпсээтэхпинэ, оскуолаҕа «помещик-кулак» диэн
үөҕүөхтэрэ. Эһиги элбэх дьону көлөһүннээтэххит дии!

—

Биһиги аймах сытан эрэ дьону көлөһүннээбит буолбатахпыт. Киһи
үлэлээн-хамсаан, сүгэн-көтөҕөн, ийэ-хара көлөһүнүн тоҕон, буһан-хатан,
кыайан-хотон байар-тайар. Элбэх сүөһүлээх баай дьоҥҥо от-мас үлэтин
саҕана үлэлиэм этэ диэн көрдөһүүлээх киһи кэллэҕинэ, быстах кэмҥэ
туһанааччыбыт. Ол киһи көлөһүнүн ынаҕынан, сылгынан эбэтэр
борооскунан, убаһанан төлөөччүбүт. Дьону кыыһырдар, хомотор куһаҕан.
Бииринэн, кыһалҕалаах кэмҥэр үлэһитэ суох хаалыаххын сөп, иккиһинэн,
атаҕастаабыт киһиҥ өһөөн сыл тахсар оккун кыс хаар ортото уоттаан
кэбистэҕинэ, эстэр суолга туруннаҕыҥ ол. Нохоо, Уйбаан, үчүгэйдик
өйдөө, сүрэхтээх эрэ киһи байар. Киһи кыбыстара онно туох да суох.
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—

Хабырыыс, аҕам биһигини — бэйэтин оҕолорун тоҕо «төннүбүт
төрүөхтэр» диирэ буолуой?

—

Эһиги эрэ буолуо дуо, эһиги көлүөнэ ыччат барыта төнүннэҕэ дии.
Туох да революцията, сэриитэ суох олорбуппут буоллар, салгыҥҥа
үлэлээн-хамсаан, ынах-сылгы иитэн, үүккэ-сүөгэйгэ, сыаҕа-арыыга, эккэаска улаатан, дэлэйдик аһаан-сиэн, сылаас, түүлээх таҥаһы таҥнансимэнэн, дьиэҕэ хааллыбакка салгыҥҥа сүүрэн-көтөн, оонньоон-көрүлээн
улааппыккыт буоллар, эһиги да төлөһүйэн уол оҕолоро, эр бэртэрэ
буолуо этигит.

—

Ол аата эн кэпсииргинэн революция куһаҕан курдук буолан тахсар

дии?

—

Бачча тыйыс айылҕалаах, ыарахан олохтоох Саха сиригэр дьону
аймаан, буолар-буолбат тосту уларытыыны киллэрэн, биир кыһалҕаҕа
ыллара сылдьар, эйэ-дэмнээхтик олорор дьону бэйэ-бэйэлэригэр утары
туруоран хааны-сиини таһааран, ону революция диэн ааттаабыттарын
биир бэйэм үчүгэй дии санаабаппын. Сүрэхтээх, үлэһит дьон хас да үйэ
тухары муспут баайдарын былдьаан ылан, ынаҕы-сылгыны тута
үөрэммэтэх дьоҥҥо үллэртииллэрэ туох үчүгэйгэ тиэрдиэй?!

—
—

Балыыһа, оскуола, кулууп баар буолбуттара куһаҕан дуо?

Олох ирдэбилинэн революцията да суох оскуола, балыыһа, кулууп
баар буолуо этилэр. Чэ, нохоо, хараҥаран эрэр, дьоммут биһигини
сүтэрдилэр буолуо, барыах. Бүгүн манна кэпсэппиппитин кимниин да
ырытыма. Бостуой тылгыттан хаптаран, бэйэҥ олоххун ыаратыаҥ.
Туран ньирэйдэрбитин дьиэбит диэки үүртэлээтибит.

—

Былыр бу алааска ыраах-чугас улуус дьонун мунньаммыт, үс- түөрт
күннээх-түүн ыһыах ыһар буоларбыт. Мин аҕай диэбиттэр бары мустан,
күрэс былдьаһаллара. Эн аҕаҥ Дьуона тустан иннин кимиэхэ да биэрбэт
буолара. Бэйэтин оҕолоруттан чуолаан эйигин ордороро. Тэтиэнэх, сымса
диэн астынара. Чахчы да, эн балтараа саастаах оҕо диэтэххэ, тустан үстээх
оҕолору кытта тэҥҥэ тардыалаһарыҥ. Аҕаҥ биирдэ ыһыахха биир
илиитигэр мүһэлээх, иккис илиитигэр эйигин көтөҕөн туран эрэ: «Мин
ааппын бу уолум Уйбааным ааттатыаҕа», — диэн улаханнык саҥарбытын
мин даҕаны, атын да кырдьаҕастар «уолун быһа эттэ» диэн сөбүлүү
истибэтэхпит. Ол кэнниттэн сотору буолаат, эн эчэйэн куоракка
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балыыһаҕа киирбит сураххын истибиппит. Оҕону итинник быһа этэр
сыыһа. Былыр таҥара дьиэтэ, аҕабыт суоҕар, оҕо улаатан борбуйун
көтөҕүөр диэри бэйэтэ аата суох буолааччы. Ол киһи оҕото эрэ дэнэрэ.
Кэлин туора дьон, ол оҕо атыттартан туох уратылааҕын көрөн, аат
иҥэрэллэрэ. Дьиэтигэр оҕону бэйэтин дьоно, абааһыттан куоттаран,
атыннык ыҥыраллара. Холобура, эн убайгын Киэсэни биһиги бары Бэдэр
диэн ааттыыбыт. Бэдэр курдук буолбат дуо, убайыҥ, окко-маска ыттан
түһэн?! Бу алааска кини хатаастан көрбөтөх тиитэ арааһа суох буолуохтаах.
Ньирэйдэрбитин хаайаммыт, дьиэҕэ киирдибит.

—

Хайа, балыксыттарбыт кэлбэтэхтэр, хараҥаҕа былдьаттылар, —
ыксаабыттыы саҥардым мин.

—

Күһүн баччаларга балык түүн тахсар. Дьоммут сарсыарданан
кэлиэхтэрэ, — уоскутта Хабырыыс.
Сарсыарда күн саҥа тахсыыта, балыксыттарбыт илии тутуурдаах,
өттүк харалаах кэллилэр. «Балык буорту буолуо, түргэнник Аммалыахха»,
— диэн аҕам ыксатан, бэрт түргэнник айаҥҥа туруннубут.

—
—

Аҕаа, ити абаҕам Анчаҕа Хабырыыс биһиэхэ тоҕо кур эт сиэппэтэ?

—
—

Кур эт диэн куурусса этэ буолбатах дуо?

—
—

Ол тоҕо ахтытан, аһытан баран биирдэ сииллэрий?

—
—

Оо, эрэйин даа! Хата биһиги баай буолбатахпыт үчүгэй эбит!

Хайдах буоллуҥ нохоо? Бэҕэһээ киэһэ эн кур эт миинин испитиҥ
буолбат дуо?
Бу да уол! Кур эт диэн былырыыҥҥы хаһаас эт. Амтанныын да атын.
Ахтыйбыт буолан аһыы.
Баай дьон куруутун сибиэһэй эти хаһаас уурунааччылар. Онон
куртан-кур эти сииллэр.
Оо дьэ, бу оҕо тылын-өһүн! Хаһан улаатан өйдөнөҕүн?
Аҕам миигин өбүгэлэрбит алаастарыгар ити бастакы уонна бүтэһик
илдьэ сылдьыыта этэ. Абаҕам Анчаҕа Хабырыыс кэпсээниттэн сиэттэрэн,
оскуолаҕа учууталлар үөрэтэллэрэ уонна кырдьаҕастар кэпсииллэрэ
уратылаах буоларын, олох диэн уустугун туһунан аан маҥнай толкуйга
түспүтүм.
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7. ЫЛЛЫЫР ХАРТЫЫНА, ЭБЭТЭР ДУУҺА КӨМҮЛЛҮБҮТ СИРЭ
Мин оскуолаҕа үөрэммит сылларым усталаах-туоратын тухары
уонтан тахса тыһыынча уруокка үөрэммитим. Бары да оннук үөрэннэхпит.
Оччо элбэх уруоктан киһи өйүгэр хатанара бэрт аҕыйах буолааччы.
Өйдөөн хаалбыт уруоктарым остуоруйалары, номохтору, кистэлэҥнэри,
кыайыылары уонна кыайтарыылары кытта сибээстээҕэ. Тоҕус саастаахпар
тоҕус уон алта араас талааннаах эбиппин диэн билбитим. Хас биирдии
кыра оҕо бэйэтин оннук сананара буолуо.
Мин идэбинэн учууталбын, саамай сөбүлүүр бырааһынньыгым —
балаҕан ыйын маҥнайгы күнэ. Ити бырааһынньыкка кимнээҕэр да
дьоллоох — маҥнайгы кылааска киирбит оҕолор. Кинилэр учууталларын
хас биирдии тылын үөрэ-көтө ылыналлар уонна тулалыыр эйгэни билэкөрө сатыыллар. Улахан кылаастарга сорох оҕолор уоттара-күөстэрэ
умуллар, билиигэ-көрүүгэ тардыспат буолаллар, эбиитин сорохтор олоххо
бэйэтигэр да интэриэстэрин сүтэрэллэр. Оннук оҕолор, оскуолаҕа
үөрэммит кэмнэригэр талааннарын сайыннарыахтааҕар, букатыннаахтык
сүтэрэллэр. Онно ким буруйдааҕый: бииргэ үөрэммит оҕолоро күлүү-элэк
оҥостоллоро дуу, саҥа тахса сатыыр талааны улахан дьон ситэ
сайыннарбакка сылдьан дарбаталлара дуу, оҕо дууһатын ууран, сыратын
биэрэн туран оҥорбут айымньытын аанньа ахтыбат, туохха да холообот
түбэһиэхчэ учууталлар дуу, оҕо дьарыгын өйүөхтэринээҕэр, төттөрүтүн
бопсор төрөппүттэр дуу эбэтэр талааннаах оҕо кыраттан да өһүргэнэн,
хомойон, чараас дууһатыгар барытын чугастык ылынара дуу? Мин
санаабар, ити этиллибит барыта холбоһон, оҕо талаанын кытта бэйэтигэр
эрэлин сүтэрэригэр төрүөт буолар.
Мин да олохпор оннук түгэннэр бааллара.
* * *
Варвара Лукинична уруоктарын үксүгэр остуоруйаттан эбэтэр
номохтон саҕалыыра. Биир сааскы күн биһиги Орфей диэн дьикти ааттаах
уол туһунан номоҕу умсугуйа истибиппит:

—

Былыыр-былыр Болгария бүтүннүү сыгынньах таас хайа дойду
эбитэ үһү. Болгардар дьоллоругар Орфей диэн ырыаһыт уол оҕо төрөөбүт.
Кини бэйэтин ырыаларынан сарыаллары холбуура.
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—
—

Ол хайдах? — быһаартара охсоору ыйыттым мин.

Ваня, эн салгыы иһит. Ол аата кини ырыатын сарсыардааҥҥы
саһарҕаҕа саҕалыыра уонна киэһээҥҥи сарыал сүтүөр диэри олох тохтоло
суох бииртэн биир кэрэ ырыалары ыллыыра. Биирдэ, күн ортолоһон
эрдэҕинэ, ыллыы турар Орфей эмискэ ах барбыт: кини аттынан этиэхтэн
эриэккэс дьүһүннээх кыыс кынталдьыйан ааспыт. Мустубут дьон: «Ыллаа,
Орфей, ыллаа!» — дэспиттэр. Инньэ гынан, Орфей ыллыы туран, кэрэ
кыыһы хараҕын далыттан сүтэрбит. Киэһэ борук-сорукка ол биллибэт
кыыс туһунан Орфей дьонтон ыйыталаһан, Эвридика диэн ааттааҕын
билбит. Ол эрээри кини хантан сылдьарын ким да кыайан эппэтэх. Ол
күнтэн ыла Орфей кэрэ кыыһы — Эвридиканы көрдөөн, төрөөбүт
түөлбэтиттэн араҕан, Болгарияны биир гына кэрийбит. Эвридикаҕа
тапталын туһунан ыллаабыт сирин аайы сыгынньах таас хайаларга көрүөх
бэтэрээ өттүгэр чэлгийэр саадтар тыллан, суугунаһа түһэллэрэ. Ити курдук,
Орфей үтүөтүнэн, сыгынньах таас хайалардаах Болгария саад-дойдуга
кубулуйбут. Эһиги улааттаххытына, Орфей курдук хоһоон, музыка
айыаххыт, бэйэҕит ырыаларгытын ыллыаххыт...

—

Уонна ыллаан ыыра барыахпыт эрэ кэрэх, үрүҥ хаардаах дойдубут
— Саха сирэ хаһан да хагдарыйбат күөх саадка кубулуйуо, яблоколаах
грушалары кытта сардаана сибэкки бөҕө тыллыа, — диэн «чап»
гыннардым мин.

—

Оҕолоор, бу ортоку эрээти икки гына аҥаардыыбын. Түннүк диэки
олорооччулар — Пушкиннаргыт, аан диэкилэр — Лермонтовтаргыт.
Күрэхтэһии саҕаланна, бары хоһоон суруйаҕыт! — диэн соруйда Варвара
Лукинична.
Оҕолор бары, ону эрэ кэтэһэн олорбуттуу, хоһоон айан
сурдурҕаппытынан бардылар. Мин уруок саҕаланыытыгар кыраһыабай,
элбэх геройдардаах, араас быһылааннардаах, мүччүргэннээх сырыылардаах, уһун да уһун, бүтэр уһуга биллибэт номоҕу истэрдии
оҥостубутум. Онтукам баара, эмискэ Пушкиннартан биирдэстэрэ буола
түстүм. Ханна наадалаахха төбөбөр туох да киирбэт. Саатар бу кыһыны
быһа тымныынан хаарыйбыт батарея билигин кэлэн итийбитэ сүрдээх.
Эбиитин, саас эргиллибэттии кэллэ диэбит курдук, күн суоһаата аҕай.
Чуораан тыаһыыра чугаһаан, учууталбыт тэтэрээттэри хомуйбутунан
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барда. Мин, Пушкиннар хамаандаларын түһэн биэримээри уонна
«иккини» эрэ ылбат баҕаттан, түннүгүнэн тугу көрбүппүн уонна төбөбөр
туох мээнэ көтөн түспүтүн, тэтэрээппин ылаары муннугуттан тардыалыы
турар учууталбын кэтэһиннэрбитинэн, суруйа охсон биэрдим.
Сарсыныгар Варвара Лукинична барыбытын үчүгэй поэттар эбиккит
диэн хайҕаата.

—

Оттон билигин сааскы кэм абыгар күүскэ ылларбыт киһи
настроениетын сөптөөхтүк арыйар хоһоону ааҕан иһитиннэриэм иннинэ,
бу хоһоон авторын таайыҥ эрэ, оҕолоор. Кини Пушкин нар
хамаандаларыгар баар, — диэтин кытта «Лермонтовтар» «Пушкиннары» биир-биир ааттаталаан бардылар. Учууталбыт: «Суох, суох,
атын», — диэн истэ. Кыталык Кыыс туран:

—

Ваня эрэ ааттаммакка хаалла дии! Кини ол хантан саамай бастыҥ
хоһоону суруйуой?! — диэтэ.

—

Чахчы, бу хоһоону Ваня суруйбут. Хоһооно аата суох. Ону мин
«Весенние перевертыши» диэн ааттаатым. Истиэҕиҥ эрэ:
Трактор закудахтал,
Бык затарахтел.
А петух с восторга
Крокодила съел.
Оҕолор бары күлсэн тоҕо бардылар. Онтон биһиги оҕолор уһун,
кэрэ хоһооннорун иһиттибит. Переменаҕа саҥа тахсыбыт оскуола
хаһыатыгар биһиги кылааспыт «улуу Пушкинын» айымньытын оҕолор
булан аахпыттара. Ол кэмҥэ перемена аайы Советскай Армия күнүгэр
бэлэмнэнэн, стройунан хаамарга эрчиллэрбит. Ити күнтэн ыла стройга
хаама сылдьар уолаттар «Левой, правой» дииллэрин оннугар «Пушкин!
Пушкин! Лермонтов! Лермонтов!» диэн хаһыытыы-хаһыытыы оскуоланы
биир гына миигин батыһар буолбуттара. Пушкин дуу, Лермонтов дуу
дэммэт туһуттан, хоһоон суруйартан кыккыраччы аккаастаммытым.
** *
Биһиги оскуолабытыгар нууччалыы дьиибэтик саҥарар Валентин
Николаевич Петращук диэн ырыа учуутала кэлбитэ. Дуоскаҕа ырыа
тылын биир да сыыһата суох суруйара, ол гынан баран, ыллаатаҕына,
нууччалыы билбэт нуучча курдук буолан хаалара. Кэлин билбиппит, кини
Украинаттан сылдьар эбит. «Ыллыыр манерам хохляцкай», — диэн
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бэйэтэ быһаарбыта. Ол сыл биһиги элбэх саҥа ырыалары үөрэппиппит.
Биһиги кылаас эрэ буолбакка, бүтүн оскуола ыллыыр буолбута.
Переменаларга көрүдүөргэ учууталбыт баянын тыаһаппытынан
таҕыстаҕына, мэниктээн оройдорунан көрө сылдьар оҕолор: «Орлёнок,
Орлёнок, взлети выше солнца!», «Стоит средь лесов деревенька», «Мы
шли под грохот кононады» диэн ырыалары ньиргиччи ыллаан
барбыттарын билбэккэ хаалаллара.
Биирдэ Валентин Николаевич уруок кэнниттэн хаалларан: «Ваня, эн
уруокка симиктик ыллыыгын. Эн үчүгэйдик ыллыыргын билэбин. Оскуола
кураанах, кыбыстыма, ыллаа!» — диэтэ. Баян тыаһаан барбытыгар,
кураанах кылааска «Эх, дороги, пыль да туман!» диэн уруогу быһа хам
баттаан олорбут ырыабын, тыыммын, куоласпын, өйбүн-санаабын,
дууһабын бүтүннүү төлө ыытан кэбистим. Учууталым: «Эн хайаан да
музыкальнай оскуолаҕа үөрэниэххин наада!» — диэбитэ. Ити күнтэн ыла
миигин музыкальнай оскуолаҕа баян кылааһыгар дьарыктыыр буолбута.
Баяҥҥа саҥа оонньуурга үөрэнэн иһэн, кыракый да буоллар,
мелодиялары айарга холоммутум. Ону учууталбар оонньоон
иһитиннэрдэҕим аайы хайҕанарым.
Кылааска ырыа уруогар Валентин Николаевич:

—

Ваня олус талааннаах оҕо. Кини музыкальнай оскуолаҕа ис
дууһатыттан умсугуйан туран дьарыктанар. Оҕолоор, болҕойон истиҥ
эрэ! Ваня улааттаҕына биллиилээх композитор, биллиилээх музыкант,
биллиилээх ырыаһыт буолуоҕа. Мин эппиппин өйдөөн кэбиһиҥ, оҕолоор!
— диэн миигин дэлби кыбыһыннарбыта.
Оскуола ааныттан дьиэбэр тиийиэхпэр диэри хардыыбын кытта
тэҥҥэ кэннибиттэн: «Бах! Бах! Бетховен! Бетховен!
Бах! Бах! Бетховен! Бетховен!» — диэн хаһыытыыхаһыытыы батыһан, кылааһым оҕолоро уулуссаны биир гына
аймаабыттара. Бах дуу, Бетховен дуу буолумаары, ити күнтэн ыла биир
сөбүлүүр дьарыкпын бырахпытым. Ырыам учуутала музыкальнайга тоҕо
кэлбэт буолбуппун ыйытыаҕа, кэпсээтэхпинэ өйдүөҕэ уонна сиэтэн
илдьэн салгыы дьарыктыаҕа диэн испэр кэтэһэ-кэтэһэ, ырыа уруога
бүттэҕин аайы долгуйарым. Ол гынан баран, тоҕо эрэ учууталым миэхэ
кыһаммат этэ. Сотору буолаат, кини бөһүөлэккэ көстүбэт буолан хаалбыта.
Тымныыттан куттанан сылаас дойдутугар Украинаҕа барбыта буолуо
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диэбиппит уонна перемена аайы төһө да учууталбыт суох буоллар, син
биир кини үөрэп- пит ырыаларын украиналыы акценнаахтык ыллыырбыт.
Ырыам учуутала Валентин Николаевич баҕа санаата туолбатаҕа, мин улуу
композитор да, улуу музыкант да, улуу ырыаһыт да буолбатаҕым.
** *
Оскуола көрүдүөрүгэр уруһуй учуутала Василий Семенович миигин
тохтотто:

—
—
—

Ваня, биллэриини аахтыҥ дуо?
Куонкурус туһунан аахпытым.

Эн хайаан да кыттаҕын, оскуола чиэһин көмүскүүгүн. Бу мээнэ
куонкурус буолбатах, оройуон оҕото барыта кыттар! Мин эйигин кыайыа
диэн эрэнэбин. Эн биһиги оскуолабыт киэн туттар уруһуйдьута буолаҕын!
Улааттаххына Шишкин эбэтэр Левитан курдук улуу худуоһунньук
буолуоҕуҥ! Худуоһунньуктар аатырбыт ойуулара — хас да сыллааҕы үлэ
түмүгэ буолар. Оттон эйиэхэ икки эрэ ый бэриллэр. Онон бүгүҥҥүттэн
уруһуйдаабытынан бар.
Ити Василий Семенович уоттаах-төлөннөөх тылларыттан мин олох
соһуйбатым. Кинитэ да суох, балыыһаҕа сытыахпыттан улуу худуоһунньук
буоларбын билэбин. Куонкуруска үөрэ-көтө кыттаммын кыайыам этэ да,
тугунан уруһуйдуурбун билбэппин. Сиэстэрэ Света биэрбит кырааскалара
бүппүттэрэ ыраатта, киистэлэрим бары эргэрэн «тараҕайдар».
Дьиэбэр эдьиийбин Маайаны көрөөт, ити туһунан кэпсээтим уонна
баҕа санаабын үллэһинним:

—

Эдьиий, Маайа, мин хайаан да кыайарбын билэбин, тугу
уруһуйдуохтаахпын хайыы-үйэҕэ толкуйдаатым. Мольбертым эрэ тиийбэт.

—

Ол туоххунуй, нохоо? Тугу эттиҥ? Киһи өйдүүр гына саҥарыаххын!
Ол киэһэни быһа мольберт туохха туһалааҕын, иһэ-таһа хайдаҕын
барытын уруһуйдаан, көрдөрө-көрдөрө, саахымат дьааһыгын холобур
оҥосто-оҥосто телефонистка эдьиийбэр быһаардым. Хас эмэ хонон баран,
төрөөбүт күнүм сарсыардатыгар, оронум аттыгар, олоппоско дьиҥнээх
мольберты көрөммүн, соһуйан, үөрэн, тылбыттан маттым! Ойон туран
мольберпын арыйбытым, ис өттүгэр... (балай да өр кэмҥэ тыыммын
кыайан ылбатаҕым) кырааска, киистэ эгэлгэтэ, палитра кытары баар эбит!
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Эдьиийбэр Маайаҕа бу саамай күндү бэлэҕин иһин махтаныам да
буоллаҕа! Мольбертым хомуллар атахтарын уһата-уһата кылгатан,
хомуйа-хомуйа
төттөрү
ыһан,
оскуолабар
хойутуу
сыстым.
Сарсыардааҥҥыбын аһаабакка да хааллым. Оо, бүгүн ранец оннугар
мольберпын сүгэн барбыт киһи баар ини! Оҕолорго киһиргиэм да этэ!
Кимнээҕэр да ордук миэхэ уруһуй учуутала Василий Семёнович бэйэтэ
ымсыырыа этэ! Мольберт оннооҕор киниэхэ да суох. Ол эрээри «улуу
художник» нуучча тылын дуу, математика дуу уруогар мольберт
хаппаҕын аһан-сабан тыаһата олорорум сүрэ бэрт буолаарай диэн
санааттан эрэ мольберпын бэйэбиттэн эрэй-муҥ бөҕөнөн араардым. Ол
кэриэтин, бэйэм «улуу уруһуйбун» көрдөрөн соһутарым ордук буолуо.
Күн аайы, мольберпын сүкпүтүнэн, Амма тулатынааҕы кэрэ
көстүүлээх сирдэри кэрийэ сылдьан уруһуйдаабытым. Уруһуйдаабыт
элбэх хартыыналарбыттан быыстапкаҕа кыттыан сөптөөх диэн уон
иккини таллым. Хас биирдии хартыынам бэйэтэ туспа ааттаах, бэйэтэ
туспа кэрэ, ол гынан баран, туга эрэ тиийбэт буолан, киһи дууһата
аймаммат. Арай өйдөөн көрбүтүм, талбыт хартыыналарбар дьыл араас
кэмэ ойууламмыт эбит. «Бу хартыыналары барыларын холбоотохпуна эрэ
Амма айылҕатын кэрэтин толору көрдөрөр кыахтаахпын», — диэн
санааттан, саҥа ыраас кумааҕыга уруһуйдаабытынан бардым: аллараа,
хаҥас муннукка — икки оҕолоох кубалар уста сылдьар күөллэрэ, кытыыга
— тыалга тэлибириир күөх сэбирдэхтээх соҕотох хатыҥ, аллараа, айан
суолун икки өттүгэр — муора курдук долгуннура турар былыт
күлүктэрдээх буспут сэлиэһинэй бурдук, өрүс унуоргу өттүгэр хаҥас диэки,
сайыҥҥы сардааналаах кытылга — кыталыктар сааскы үҥкүүлэрэ, уҥа
диэки — кыһыҥҥы, хаардаах таас сирэйдээх хайа, ортотугар — тобугар
диэри ууга киирбит, өрүскэ сибэккилэри ыытан эрэр мин ийэм, үөһээ
халлааҥҥа — былыттан босхолонон эрэр күн, ыраах-ыраах көҕөрөн
көстөр хайалар, көтө сылдьар хараҥаччылар, дьырылыы ыллыыр
күөрэгэй.
Бу хартыынам бүтэ илигиттэн, «табыллыыһы» диэн үөрэ
санаабытым. Тоҕо диэтэххэ, уруһуйдаатаҕым аайы ханна эрэ ыраах
хартыынам түгэҕэр нэһиилэ иһиллэр-иһиллибэт музыка чугаһаатарчугаһаан, күүһүрдэр-күүһүрэн испитэ. Хартыынабын кустук сэттэ өҥүн
курдат көрдөрүөхпүн баҕаран, тиис суунар щётканан кырааска ыстардым.
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Кустук бүтэһик өҥүн түһэрбитим кэннэ, хартыынабыттан музыка эрэ
буолбакка, бүтүн ырыа иһилиннэ. Ол ырыа олоҥхо курдук хаһан да
саҕаламмыта, хаһан да бүтэрэ биллибэт, онно туох туойулларын туһунан
кыра да буоллар өйдөбүл хаал- лараары, хартыынам бурдук ойуулаах
муннугар маннык тыллар түспүттэрин суруйан бүтэрэн баран аахпытым:
Холмистые лазуревые дали,
Прозрачная таёжная река,
Пшеничные высокие мыраны,
Сарданами цветущие луга.
Амга! Амга! Как про тебя не петь!
Амга! Амга! Милее сердцу нет!
Звенит, звенит над полем жаворонок,
Ликуя в зное солнечного дня,
Летя, курлычет в небе журавленок,
Поднявшийся впервые в небеса.
Амга! Амга! Как про тебя не петь!
Амга! Амга! Милее сердцу нет!
Лишь здесь увидишь, если сильно хочешь,
На счастье танец белых журавлей,
Лишь здесь услышишь, если только сможешь,
Все песни мамы и Родины моей!
Амга! Амга! Как про тебя не петь!
Амга! Амга! Милее сердцу нет!
Хартыынам тыыннаах, ол иһин дууһалаах. Ол дууһата ырыалаах. Ол
ырыаны иһиллии туран, бэйэбин хартыынам иһигэр сылдьар курдук
сананным уонна маннык кэрэ сиргэ төрөөбүппүнэн киэн тутуннум,
дьоллоох да эбиппин дии сананным.
Хартыынабын бүтэрдим, табылынна. Оройуон быыстапката
буолара өссө да түөрт күн баар. Учууталым үөрэрэ буолуо. Хайгыыр
буоллаҕына, ким да суоҕар хайгыыра буоллар. Ол эрээри Кыталык Кыыс
истэрэ эмиэ да үчүгэй буолуо этэ.
Оо, учууталым сибэккилээх кувшин тутуурдаах көрүдүөр устун иһэр.
Суулана сылдьар хартыынабын кыбыммытынан киниэхэ утары
хардыылаатым.
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—

Ваня, хайа быыстапкаҕа кыттар хартыынаҕын аҕаллыҥ дуо,
көрүөххэ эрэ.

—

Суох, аҕалбатым, бу — карта, — диэн сымыйалаатым мин, саҥата
суох тура түһэн баран.

—

Чэ, кытаат, бүтэрэн аҕала оҕус, аҕыйах хонук хаалла!
Бу хартыынабын бэйэбэр букатын хаалларыахпын баҕарабын.
Оронум үрдүгэр ыйыам, оччоҕо күн аайы туох туһунан ыллыырын истиэм
этэ. Сибилигин даҕаны, төһө да суулана сырыттар, ырыата иһиллэргэ
дылы. Ол эрээри, учууталбар биэрбэтэхпинэ, оскуолам чиэһин түһэн
биэрэбин. Иккистээн манныгы кыайан уруһуйдаабаппын чопчу билэбин.
Арай Кыталык Кыыс миигиттэн бу хартыынаны бэлэх ылан, дьиэтигэр
оронун үрдүгэр ыйыыра буоллар, баҕар уруһуйум ырыатыгар мин кинини
сөбүлүүрбүн истиэ этэ. Оо дьэ, быыстапка буолбата эбитэ буолла-ар!
Хартыынабын төһө да аһыйдарбын, Кыталык Кыыска төрөөбүт күнүгэр иссүрэхпиттэн долгуйан туран бэлэхтиэм этэ. Ол гынан баран, үлэм
быыстапкаҕа ыйаннаҕына, араас санаалаах дьон көрүөҕэ, ол аайы кини
кэрэ ырыалары ыллыаҕа. Оттон өскөтүн айымньыбын хараҥа, ыар
тыыннаах дьон үөхтэҕинэ, мөхтөҕүнэ, хасыһан туран куһаҕаны була
сатаатахтарына, хартыынам хомойон, хараастан, кэлэйэн ыллаабат
буолан хаалыа дии санаатахпына, үлэбин быыстапкаҕа биэриэхпин олох
баҕарбаппын. Биэрэр күннээх да буоллахпына, «Ищущий изьяны в
красоте — душой урод неизлечимый» диэн суруктаах лииһи хартыынам
аллараа өттүгэр сыһыарыам этэ.
Ол эрээри маннык кэрэ айылҕалаах сиргэ хартыынам ырыатын
тохтотуон, дууһатын өлөрүөн сөптөөх «духовнай урод» киһи баар
буолуон сатаммат.
Итинник санаалартан түөрт күнү быһа эрэйи көрдүм. «Дьиэм —
оскуолам — Кыталык Кыыс дьиэтин аана» маршрутунан хартыынабын
кыбыммытынан төттөрү-таары таскайданным. Буккуллан- тэккиллэн,
быыстапка олох аһыллаары турдаҕына, оскуола чиэһэ эрэ диэн,
хартыынабын эрэй бөҕөнөн бэйэбиттэн нэһиилэ арааран, учууталбар
туттардым. Киэһэ Василий Семенович кэлэн, миигин дьиэбиттэн кулуупка
сиэтэн илтэ. Онно хартыынабын олус хайҕаатылар, маҥнайгы миэстэ
иһин грамота уонна «Поднятая целина» диэн хап-халыҥ, тос курдук
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ыйааһыннаах, бып-бытархай суруктаах, саараама биир да ойуута суох
кинигэни туттардылар.
Оо, кинигэм аата халыҥаабытын! Хаһан, хас сылынан ааҕан
бүтэрэрим буолла? Мин чап-чараас, элбэх ойуулаах, улахан буукубалаах
эрэ кинигэлэри ааҕабын ээ. Арааһа, бу кинигэ мин курдук бурдугу
сөбүлээн уруһуйдуур художниктар тустарынан быһыылаах. Хартыынабын
дьон сөбүлээбит, ырыатын ким да тохтоппотох, өйдөөбүттэр. Ол аата
миигин да өйдүөхтэрин сөп эбит.

—

Ваня, үлэҕин билигин ылбаккын, Дьокуускай куоракка өссө улахан
быыстапкаҕа кытта барар. Онно хайаан да кыайыаҕа, биһиги оройуоммут
чиэһин көмүскүөҕэ! — диэтэ уруһуй учуутала.
Мин: «Хартыынам өссө улахан быыстапкаҕа кыайдаҕына, өссө
улахан грамота, өссө улахан, өссө халыҥ, өссө бытархай буукубалардаах
саараама биир да ойуута суох кинигэни биэрэллэрэ буолуо», — дии
санаатым. Ити күнтэн ыла хас уруһуй уруога буоллаҕын аайы
учууталбыттан: «Хайа, хартыынам? Грамотам? Кинигэм?» — диэн ыйытар
идэлэнним. Онуоха кини: «Бээ, тохтуу түс. Быыстапка буола илик»,
«Быыстапка түмүгэ биллэ илик», «Бирииһиҥ кэллэҕинэ биэриэм буоллаҕа
дии, ханна гыныахпыный!» — диэн истэ.
Саас илин эҥээринэн кыталыктары сырсар да кэммэр, сайын
дьоммун кытта оттуу да сылдьан: «Учууталбар хартыынам уонна
грамоталаах кинигэм кэллэҕэ буолуо. Василий Семенович ону биэрээри
миигин көрдүү сырыттаҕа. Куорат грамотата биллэн турар, олус
кыраһыабай буолуохтаах. Кинигэлэрэ ити субуота уонна бырааһынньык
аайы частушкалыыр Феоктистова Нина эмээхсиҥҥэ баар хап-халыҥ, элбэх
үчүгэй ойуулардаах «Библия» диэн дьиибэ ааттаах кинигэ курдук буолара
буолуо!» — диэн долгуйа, эрэнэ кэтэһэрим, санаабар күнү-дьылы тиэтэтэ
сатыырым.
...Бүгүн балаҕан ыйын маҥнайгы күнэ. Күн чаҕылыйбыта сүрдээх.
Уулуссаны биир гына «Тропинка школьная моя» диэн ырыа кутулла
турара киһи эрэ сүргэтин көтөҕөр! Оҕолор уонна улахан дьон бүгүн
хаһааҥҥытааҕар да кэрэлэр. Бары үөрэ-көтө, мичилийэ сылдьаллар.
Бүгүн кэтэһиилээх хартыынабын, грамотабын уонна кинигэбин тутар
күнүм дьэ үүннэ. Оскуола оҕото барыта көрөн турдаҕына биэрдэхтэринэ,
миигин «Шишкин! Шишкин! Левитан! Левитан!» диэн үөҕэллэрэ буолуо.
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Оскуолам үрдүк кирилиэһинэн тахсан иһэммин, хараҕым
кырыытынан бурдук ойуулаах кумааҕы муннугун көрөн аһардым.
Бөһүөлэккэ үөрүүнү-көтүүнү ыһа турбут ырыа эмискэ ынчыкка кубулуйда.
Тулам барыта өҥүн сүтэрэн, харааран хаалла. Кэннибин хайыспытым,
мастерской дьиэтин ойоҕоһугар өрөһөлөммүт оскуола өрөмүөнүн бөҕүн
быыһыттан, хартыынам бурдуктаах, хоһоонноох муннуга миигин
ыҥырардыы тэлибирии, ынчыктыы сытар эбит. Сибэккибин, суумкабын
сиргэ быраҕаат, хартыынабын быыһаары бөххө сүүрэн тиийдим. Ааһан
иһэр дьонтон мөҕүллэ- мөҕүллэ, илиибэр түбэспит тоһоҕолоох
хаптаһыннары, штукатуркалаах дранкалары, испиэскэлээх, кырааскалаах
солуурдары, туора-маары быраҕаттаатым, буору-кумаҕы ытыспынан
тарыйаммын, хартыынабын ороон таһаардым: таас сирэйдээх хайам
үрдүгэр испиэскэ тохтубут, кыталыктардаах, сардааналардаах кытылбар
кырааска таммалаабыт, былыттан босхолонон эрэр күнүм бадараанынан
лабайдаммыт, хартыынам бүтүннүү хас да сиринэн тоһоҕонон хайыта
тардыллыбыт, өрүскэ сибэккилэри ыытан эрэр улахан истээх мин ийэбин
ким эрэ сиэмэннээх киирсэ саппыкытынан үктээбит. Хартыынам
бүтэһигин ынчыктаан баран, тыыммат буолан хаалла. Көрөн турдахпына
өлбүт хартыынабын тиһэх төгүл кыбынан, ытыы-ытыы дьиэбэр төнүннүм.
Туох-баар киистэлэрбин, харандаастарбын, кырааскаларбын, палитрабын
хартыынабар суулаан баран, мольбертым дьааһыгар хатаатым. Бу туран
баһаатай Нина хоруобун хаппаҕын тоһоҕолообуттарын өйдүү биэрдим.
Үүт- үкчү ол курдук мольберпын хаһан да аһыллыбат гына хам саайдым.
«Улуу худуоһунньугу» тиһэх суолугар атаара бардым. Хартыынабын кытта
«улуу худуоһунньук» дууһатын кыталыктар үҥкүүлээбит кумах
кытылларыгар көмтүм, «здесь захоронена моя душа» диэн суруктаах
кириэһи туруордум. Ыллыыр хартыынабын, «улуу худуоһунньугу»,
ийэбин, бэйэм дууһабын, Амма кэрэ көстүүлэрин аһыйан хас да чааһы
быһа ытаатым. Аны мин дууһата суох кураанах хах киһи, салгыы хайдах
олох олоробун? Дууһата суох хах киһи хаһан да дьолломмот. Хайдах
гынан дуу, тугу оҥорон дуу киһи дууһаланыай? Онно миэхэ ким
көмөлөһүөн сөбүй? Биллэн турар, кыталыктар! Кинилэр дьол көтөрдөрө
дии! Кырыымпа тыаһын истэммин: «Бу тугуй?» — диэбитинэн ойон
турдум. Таас Сирэй хайа диэкиттэн кыталыктар миигин көрбүтүнэн
намтаан эрэллэр эбит. Уон биирдэр! Ол аата бары тыыннаахтар! Олох
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түһэрдии оҥостон, атахтарын иннилэрин диэки аҕаллылар, кынаттарын
утары туттан сараттылар, түһүөхчэ-түспэккэ миигин тула иккитэ
эргийдилэр. Онтон эмискэ тоҕо эрэ күүскэ хаһыытаһан ыллылар,
эрчимнээхтик сапсынан, тэйдэр-тэйэн бардылар. «Кыталыкта-ар!
Кыталыкта-ар! Миигин илдьэ барыҥ! Мин киһи дууһатын тэпсэн өлөрөр
дьону кытта олоруохпун баҕарбаппын! Миигин соҕотохтуу быраҕымаҥ!»
— диэн хаһыытыы-хаһыытыы эккирэтэн көрдүм да, кыталыктарым
истибэтэх курдук көтө турдулар, былыт быыһыгар сүттүлэр. Дууһата суох
кураанах хах киһини хайдах илдьэ барыахтарай?Дууһаланнахпына эрэ
кынаттаныыһыбын!
Маннык кэрэ айылҕалаах сиргэ, киһи ыллыан-туойуон, үтүөнү
айыан баҕарар дойдутугар киһи дууһатын өлөрөр дьон хантан
кэлбиттэрэй? Мантан ыла кинилэри кытта хайдах олорорбунуй? Хата
хартыынабар баар кыталыктарым бары тыыннаахтар эбит. Хартыынабын
кытта Амма кэрэтин барытын көмпүт курдук санаабытым. Оннук
буолбатаҕыттан дууһам тиллэригэр эрэл кыыма саҕылларга дылы гынна.
Мин да оттон-мастан тардыһан киһи-хара буола сатыам. Быйыл саас илин
эҥээр тайҕатын маардарыгар кыталыктары көрдүү сылдьан, араас
күчүмэҕэйдэргэ бэриммэтэҕим. Бу да сырыыга санаабын түһэрэрим,
ыһыктынарым сатаммат.
8. НЕРУГАЙ, ЭБЭТЭР ДУУҺА ТИЛЛИИТЭ
Оскуолаҕа киирии күнүн дирбиэнэ-дарбаана ааспыт. Таһырдьа
хараҥаран, уулусса уоттара умайбыттар. Уоскуйуохха, дьиэм чугаһаата.
Мин хараҕым уутун ким да көрүө суохтаах. Эмискэ, ыраас халлааҥҥа этиҥ
эппитинии, ким эрэ бэрт үөрүйэхтик үөхсүү быдьар тылларын бокуойа
суох мин үрдүбэр кутан-симэн барда. Мин сирэйбин-харахпын,
дьүһүммүн-бодобун,
таҥаспын-саппын,
туттарбын-хаптарбын,
хаамарбын-сиимэрбин сиилээтэ-одуулаата, ийэбин-аҕабын, эһэбинэбэбин барыларын үөхтэ, эчи кини обургу билэрэ да бэрт эбит. Биһиги
эргин эрэ буолбакка, бүтүн илин эҥээргэ «нуучча сурукка киирбэт
фольклорун» улаханнык баһылаан, «идэтийбитинэн» биллибит Неругай
эмээхсини кытта тэҥҥэ тыл уопсар кыаҕым суоҕун билинэр буоламмын,
саҥата суох дьиэм диэки ааһа турдум. Дьиэбэр ким да суох. Хараҕым
уутуттан илийбитсыттыкпар сытан эрэ, санааҕа ыллардым: «Мин
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дууһабын былдьаппыппар кими буруйдуурбун, кими абааһы
көрүөхтээхпин билбэппин. Биллэн турар, ол соҕотох киһи. Неругай
эмээхсин хас биирдии киһини абааһы көрөр, улаханнык өстүйбүттүү
үөҕэр. Ол аата, кини дьоло суох буолбутугар бары буруйдаахтар», —
итинник санаалартан чороҥ соҕотох, кырдьаҕас, күүһэ-сэниэтэ суох
Неругай эмээхсини эрэйдээҕи ким да сөбүлээбэт диэн аһынным. Тугу
гынан кинини үөрдүөхпүн сөбө эбитэ буолла? Ол гынан баран Неругай
хараҕар ордук хос көстүбэтэх киһи бэрт буолуо этэ!
Итинтэн ыла, киэһэ аайы хараҥарда да, Неругайга күннэҕи оттор
маһын хайытан, дьиэтин аанын таһыгар кыстыырым. Өктөөп
бырааһынньыгын кэнниттэн Неругай олбуоругар үлэм элбээбитэ: хаар
күрдьэрим, муус анньарым, маһын хайытарым. Урут Неругай дьону көрөкөрө киҥэ-наара холлор эбит буоллаҕына, билигин дьону көрүстэҕинэ
сирэйэ-хараҕа сырдыы түһэр, махтанартан ордубат, барыларын үтүөмааны тылларынан алгыы сылдьар буолбут. Мин көрдөхпүнэ, хата
төттөрүтүн, киһи сорох дьонтон кэлэйиэх курдук буолара. Неругай үтүө
тылыгар үөҕэн хардараллара: «Күн- дьыл уларыйан, Неругайбыт
бэргээбит», — дэһэллэрэ.
Саас кэлэн, халлаан сылыйан, биһиги кылааһынан стадиоҥҥа
оонньуу бардыбыт. Аара, олбуор ааныгар олорор Неругайы көрөөт, сорох
оҕолор суол нөҥүө өттүгэр туораатылар. Хаалбыттар: «Атын уулуссанан
барыаҕыҥ!» — диэтилэр.

—

Оҕолоор, айанныы соруммут суолгуттан туоруур куһаҕан. Бардыбыт,
көнөтүк! Неругайтан куттанымаҥ, кини үчүгэй ээ! — диэтим мин.
Мин тылбын бигэргэтэрдии, Неругай биһигини үөрэ көрүстэ,
оҕолор төрөппүттэригэр эҕэрдэ тиэртэ уонна барыбытын «подушка»
кэмпиэтинэн күндүлээтэ. Балачча тэйэн баран, кыргыттар уолаттары
саҥардылар: «Итиччэ үчүгэй санаалаах кырдьаҕас киһини көрөн туран,
тоҕо холуннарбыккытый?». Онуоха уолаттар: «Биһиги бэйэбит тугу да
өйдөөбөтүбүт. Кини урут итинник буолбатах этэ», — дэстилэр. Ити кэмҥэ
түөспүн охсуна-охсуна ойон тахсаммын: «Ити мин, ити мин ведьма
эмээхсини үтүө фея оҥорбутум», — диэн хаһыытыахпын баҕарбытым да,
ким да итэҕэйиэ суоҕа, хата бэйэбин күлүү гыныахтара диэммин
туттуннум. «Ол да буоллар, Кыталык Кыыс сүрэҕинэн сэрэйэн, миэхэ
махтанара буоллар», — диэн кистэлэҥ санаалааҕым.
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Күн уһаан, дьахтар күнэ чугаһаан барда. Халлаан хойут хараҥарар
буолан, Неругай эмээхсин хараҕар быраҕыллыбакка эрэ олбуоругар
үлэлиирим уустутурда. Өйдөөхтөн-өйдөөх буоламмын, кини чууркаларын
бэйэм олбуорбар хайытарга соруннум. Кини күҥҥэ биир чуурка маһы
отторун билэрим. Ол аата өрөбүлтэн өрөбүлгэ диэри оттор маһын биир
сырыы оҥоруохтаахпын. Онно анаан, сэттэ чуурка батар гына
хаптаһынынан улахан салааска оҥоһуннум. Өрөбүл аайы салааскабын
соһо сылдьан, өйүм, сатабылым бэрдиттэн бэйэбиттэн бэйэм астынарым.
Биир оннук сырыыга, сыарҕабын ханаабаттан таһаараары тардыалаһа
турдахпына, күүлэттэн Неругай сидьиҥ үөхсүүтэ иһилиннэ. Күһүнү,
кыһыны, сааһы быһа муспут туох-баар быдьар тылын- өһүн мин үрдүбэр
хас эмэ этээһинэн кутта. Бу кыбыстыытын, уулуссаҕа ааһан иһэр дьон
муста түстүлэр. Мин соҕотох, тулаайах, кыаммат эмээхсинтэн мас
«уорбуппун» сэмэлээн, сирэй-харах астылар. Ыксааммын, сыарҕалаах
маһы олбуор айаҕар ханаабаҕа таҥнары туттум да, дьиэбэр ыстанным.
Итинэн мин Неругайга «тимуровецтаан» бүппүтүм. «Мантан ыла
Неругай эмээхсин хайдах эрэ курдук дьону үөҕэн хачыгыратар», — диэн
куттана санаабытым. Мин «кураанах хах» буолбат дьолбор, Неругай
дьоҥҥо амарахтык сыһыаннаһарын, үчүгэйи көрө сатыырын
уларыппатаҕа.
Билигин да Неругай эмээхсиҥҥэ олохпор көстөн ааспытыгар,
кураанах хаҕым дууһаламмытыгар махтанабын. Мин төһө да уон саастаах
кыра оҕо буолларбын, сааһырбыт да дьону үтүөҕэ тардыахпын сөбүгэр
итэҕэйбитим. Неругайга көмөлөһө сылдьан: «Киһини дьоллуоххун
баҕарар буоллаххына, үтүөнү оҥорбутуҥ иһин тугу да эрэйиэ суохтааххын,
оччоҕо эрэ ол киһи эн оҥорбуккуттан дьоллонор», — диэн өйдөбүлгэ
кэлбитим.
9. МИН ДОҔОРУМ ДУСЯ, ЭБЭТЭР БИЭС ХАРЧЫТТАН ОЛОХ БЫСТЫЫТА

—
—

Убаай, көр эрэ, көр эрэ, кып-кыра ыт оҕото!

Аҕыйах хонуктааҕыта харахтаммыт быһыылаах. Оо, көр эрэ,
моонньо хааннаах.

—

Дьиэбитигэр илдьэ баран бэрэбээскилиэххэ, эрэйдээх хаана
таммалыы сылдьар дии!
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—

Ээ, хайдах үлэбитин ситэрбэккэ эрэ дьиэлиэхпитий? Хата булууһу
ыраастаан бүтэрдибит дии. Чэ, мууспутун киллэрэн сааһылыы охсуохха
уонна барыахпыт.

—

Аҕабыт үлэҕитин райпо завхоһугар туттараарыҥ, үчүгэй диэтэҕинэ
биирдэ дьиэлээриҥ диэбитэ.

—

Ээ, абытай, мин буһан өллүм, — диэт, ыт оҕотун тэлэгириэйкэбэр
суулааммын, чугас сытыардым.

—

Аҕабыт ыт оҕотун сөбүлээбэтэ буолуо, «тыһы ыт ыты мунньар»
диэччи, — убайым Кеша санаатын үллэһиннэ.

—

Чэ, туох да диэтин, бу ыт оҕотун бырахпаппын! Мин кинини Индус
диэн ааттыаҕым.

—
—

Кини кыыс дии, Индус диэн аат барбат.

—
—

Нохоо, бу туох абааһытын көтөхтүҥ?

—
—
—
—

Ханнааҕы үспүйүөҥҥүн этэҕин?

Оттон герой-пограничник Карацупа аатырбыт ыттара бэһиэн
Индустар. Индус, эн улааттаххына миигин кытта кыраныыссаҕа
үспүйүөннэри тута барсыаҥ дии? Кыыс да герой буолуон сөп ээ. Баһаатай
Нина кыыс да, герой буолбута дии! Индус, мин кэлиэхпэр диэри ханна да
барыма, сыт.
Ыт оҕотун быыһыы охсоору, омуннаахтык үлэлээтибит. Завхоз
хайҕаатын кытта, «погранвойсколар героинялара» буолуохтаах Индуспутун кыбыммытынан, дьиэбитигэр сүүрдүбүт.
Дьиэбитигэр хата аҕабыт суох эбит. Индуспутун тааска
марганкалаах ууга сууйдубут. «Мин тарбахпын быспыппар эдьиийим
Маайа бааспын бу мааһынан соппута», — диэт, Индус моонньун
«вишневскай» мааһынан соттубут уонна биинтэлээтибит. Ыппыт оҕотун
ырбаахыга суулаан баран «голова обвязана, кровь на рукаве» диэн
ыллыы-ыллыы хачайдыы сырыттахпына, аҕабыт киирэн кэллэ.
Абааһы буолбатах ээ, ыт оҕото. Аата Индус диэн. Улааттаҕына
миигин үспүйүөннэртэн быыһыаҕа.
Баар, баар, кинигэҕэ аахпытым.
Аҕал эрэ, көрүөххэ, кыыс дуу, уол дуу.
Кыыс! Кыыс!
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—
—

Пахай, таһырдьа таһааран бырах, аат үөнүн! Ким эмэ харайыаҕа.

—
—

Истибэтиҥ дуо, таһааран бырах диэтим!

Бырахпаппын, кини кырата бэрт уонна наһаа улахан баастаах.
Ытырыык ыт хайа тарпыт быһыылаах. Көр бу, хаана бэрэбээски курдат
өппүт!
Суох, бырахпаппын. Эрэйдээх биһигини кытта олордун ээ. Мин
бэйэм аспыттан бэрсиэм.

—

Ханнааҕы бэйэҥ аскын этэҕин? Чэ, улааттаххына, бэйэҥ
астаннаххына, төһө баҕарар ыты иитээр. Оттон билигин бу ыты — аат
үөнүн киэр гын, икки харахпар көрдөрүмэ! Бырахпат буоллаххына, мин
быраҕыам, — диэбитинэн аҕам миэхэ утары хааман кэллэ.

—

Оччоҕо бу ыта суох мин дьиэҕэ киирбэппин, — бэргэһэбин,
тэлэгириэйкэбин кыбынаат, таһырдьа ойдум.

—

Олох киирээйэҕин! — диэн аҕам кыыһырбыт саҥатын эрэ истэн
хааллым.
Хотоҥҥо долборукка эбии от киллэрэн, онно ыппын илдьэ сыттым.
Сөп буола-буола ынахпыт Туора Муос биһиги үрдүбүтүттэн от ылан сиир.
Ньирэйбит Тый Бас мэҥирээбитигэр, ытым оҕото куттанан сүрэҕэ
тэптэлибирэс буола түспүтэ ырбаахым курдат билиннэ. Оо, ынах
маҥыраатаҕына, Индуһум сүрэҕэ хайдан өлөрө буолуо. «Уоскуй, уоскуй,
утуй, утуй», — дии-дии ыппын тэлэгириэйкэм курдат имэрийдим.
Түһээтэхпинэ, Индуһум улааппыт, миигин кытта кыраныыссаҕа
сулууспалыы барыста. Индуспун кытта үспүйүөннэри сонордоһо сылдьан,
суолларын сүтэрэн кэбистибит. Застава хамандыыра герой Карацупа
бэйэтин наһаа улахан овчарка Индуһун кытта кэллэ.

—
—

Бу туох боруода ытый? Аата ким диэний?

Бу — Амгинскай двортерьер. Аата Индус, — диэн киэн тутта эттим
уонна түөспүн метөттүм.

—

Ыккын үөрэппитиҥ дуу, суох дуу? Тугу да сатаабат дии! Хайдах
үспүйүөннэргит суолларын сүтэрэн кэбистигит?

—

Үөрэппитим ээ, үөрэппитим. Индус бэйэтин ынаҕын түргэнник
булан аҕалар этэ.
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—

Бэйэтин ынаҕын даа? Ол аата ынах эрэ сытын билэр буоллаҕа дии.
Ытыҥ уйата хотон таһыгар турар этэ дуо?

—
—

Суох-суох, таһыгар буолбатах, хотон иһигэр, долборукка!

Хотон сытыгар үөрэммит ыт хаһан да киһини кыайан суоллаабат.
Ыккын бэйэҥ буорту гыммыккын, рядовой Дьячковскай, — диэн
хамандыырым мөхпүтүттэн уһуктан кэллим. һуу, хата түүл эбит. Дьиҥнээх
эбитэ буоллар, мин ыты буорту гыммыт буруйбунан, кыраныыссаны
туораан, мин куһаҕаммыттан тутуллубатах ити алта үспүйүөн төһө эрэ
дойдубутун аймыыр этилэр, үчүгэй дьону өлөртүүллэр этэ! Кырдьык
даҕаны, Индус хотон сытыгар үөрэниэ суохтаах. Мантан бара охсуохха
наада.
... Түүҥҥү хараҥа дэриэбинэ устун, ыппын көтөхпүтүнэн тииһим
ыпсыбат буолуор диэри тоҥон, иттэр сир көрдөөн, өр хаамтым. Хараҥаҕа
оскуола котельнайын уотун көрөммүн үөрдүм. Тиийбитим, аана
хатыылаах. Хата мас быраҕар чуолҕаннарын үчүгэйдик саппатахтар. Онон
киирэммин, умуллан эрэр оһоҕу эбии оттон биэрдим. Ытым оҕотун кытта
наараҕа сытаммын, буспуппун дуу, тоҥмуппун дуу өйдөөбөтүм: биир
өттүм оһох суоһуттан буһан хаалар, атын өттүм аан үргүөрүттэн дэлби
тоҥор. Иттэн абыранаары, түүннэри утуйбакка наара үрдүгэр эргийэ
оонньоотум. Илин эҥээр маардарыгар, аҕам этэринэн «кыыл сылдьан»,
муус устар уонна алтынньы тымныы түүннэригэр тыыннаах ордубут киһи
бу баара-суоҕа ханнык эрэ котельнайга, бүтүн оскуоланы, интернаты,
мастерскойу, гарааһы сылытар аарыма улахан котёл дэнэр оһоҕу
көрбүтүнэн үлүйэн өлөрүм сатаммат диэммин, туох эрэ тириитэ муннукка
сытарын буламмын, ону сүгэнэн бысталааммын, ааны кичэйэн хайдым,
чуолҕаммын улахан чууркаларынан ыга баттаттым. Котельнай иһэ бэрт
түргэнник «быр» гына сылыйа түстэ. Сарсыарда хачыгаар уол кэлэн
соһуйда уонна мин кыһалҕабын кэпсээбиппэр, хата үүрбэтэ.
Бээ-эрэ, оскуолаҕа тахсыахха дуу? Чуораан тыаһыыра чугаһаата.
Бартыбыал оннугар ыт оҕото тутуурдаах кылааспар киирдим. Котельнайга хоммут, аһаабатах, суумматах-тараамматах киһи таҥас-сап, дьүһүнбодо буолан түгэх паартабар, тобукпар сытар ытым оҕотун имэрийэимэрийэ, учууталым кэпсиирин истэ олордум. «Дьячковскай, дуоскаҕа!»
— диэбиттэригэр, ойон турдум. Утуйа сыппыт ытым оҕото уһуктан,
аччыктаабытын өйдөөбүттүү, ыйылаата.
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Индус, эн ыйылаабатаҕыҥ буоллар, биһиги уруоктан үүрүллүөхпүт
суоҕа этэ. Көр эрэ, ол интернат таһыгар оҕолор оонньуу сылдьаллар. Оо,
бары манна иһэллэр! Ити улахан уолаттар эйигин миигиттэн
былдьыыллара буолуо.

—
—
—
—
—

Ваня, ытыҥ наһаа үчүгэй дии! Кулгааҕа туран эрэр!
Ытыҥ аата кимий? Бу тоҕо бэрэбээскилээҕий?
Овчарка оҕото быһыылаах, сиэрэй.
Бу ыккын ханна илдьэн иһэҕиний?

Аата Индус. Биһиги ити котельнайга олоробут. Бэҕэһээ
дьиэбититтэн үүрбүттэрэ, бүгүн — уруоктан. Оо, ытым ыйылыыр,
аччыктаабыт аҕай!

—

Оҕолоор, остолобуойга бардыбыт!
Сотору буолаат, оҕолор ас аҕаллылар. Дьиэбэр эбитим буоллар
ыппар аспыттан мин бэрсиэм этэ, котельнайга олорор буоламмыт ытым
оҕото миигин интернат аһынан аһатта, тотон абыранныбыт. Хас да күн
устата учууталларым, убайдарым, эдьиийим кэлэн: «Дьиэҕэр бар,
үөрэххин көтүтүмэ», — дии сатаатылар да мин: «Аҕам ытым оҕотун
иитэргэ көҥүллээтэҕинэ биирдэ барыам», — диэн өсөһөн олордум.
Төрдүс күммэр, аҕам кэлэн туох да саҥата суох сонум саҕатыттан өрө
ыйаан таһаарда уонна сири таарыйтарбакка эрэ таһырдьа таһааран
туруорда. Хоонньубуттан ытым оҕотун сулбу тардан ылан, чууркалар
диэки хаарга элиттэ уонна миигин сарылаппытынан, илиибиттэн сиэтэн
дьиэм диэки соһон «тирилэттэ». Ытым ыйылыырын истэ-истэ, баһаатай
Нина куоскатын оҕотун быыһаабытын саныы биэрдим уонна ыппын
аһыммыт санаам аҕабыттан куттанарбын баһыйда. Босхолонон хаартан
ыппын ылаары, кытаанахтык хам тута сылдьар аҕам илиитигэр туох баар
тиистэрбинэн түстүм (арбайбыт ытырыык ыт курдук).

—

Айыка-а! Бу сирэҕэс уола, ыт оҕото баара, илиибин сиэтэ! — диэн
хаһыытаата аҕам. Хаарынан илиитин хаанын сотто турдаҕына, мин ытым
оҕотун хаар быыһыттан таһаардым, тэбээн баран хоонньубар угуннум
уонна аҕабыттан кэннибинэн тэйдим.

—

Эн анараа дойдуга ыт оҕото буоллаххына, эйигин хаарга
бырахтахтарына, үчүгэй буолуо дуо? Мин бу ыта суох эйигин кытта ханна
да барбаппын, — диэбитинэн, куотардыы чугуйдум. Хайдах эрэ эккирэтэр,
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оскуола олбуорунан хайдах эрэ курдук Буратинолаах Карабас-Барабас
курдук сырсабыт дии саныы турдахпына, аҕам күлэн кэбистэ. Хаһан эрэ
Чакырга олорон аҕам убайдарбын мөхпүтүн курдук, тылыттан-тылыгар
түһэрэн, бэйэтин мөхпүппүттэн күллэ быһыылаах.

—

Чэ, кэбис, аат үөнүн дьиэбитигэр илдьэ барыахха, хайдах эмэ иитэр
инибит. Бэйэҕитигэр да аскыт кэмчи.
...Ити курдук мин Индуспун дьиэбэр аҕалбытым. Мантан ыла
кинини ким да туораппатаҕа. Бары таптааммыт, кыыс буоларын
быһыытынан, Индуска, кэлин Дуська диэн ааттыыр буолбуппут. Дуськам
айылҕаттан өйдөөх, наһаа бэриниилээх, үөрэҕи ылынымтыа буолан,
пограничник ыт сатыахтааҕын барытын сатыыр буолбута. Мин
инструктор-кинолог да буолбатарбын, Карацупа кинигэтиттэн көрөн, биэс
Индус сатыырын соҕотох Дуськабар үөрэппитим.

—

Боря, бүгүн туох-баар халыҥ, истээх таҥастаргын кэтэҥҥин миэхэ
кэлээр. Үспүйүөннээх пограничник буола оонньуохпут.

—
—

Ол хайдах оонньуубутуй?

—
—

Боря, бу мин убайым истээх ыстаанын уонна сонун эбии кэт.

Кэллэххинэ көрөөр. Мас бэстилиэккин, мас финка быһаххын илдьэ
кэлээр.
Эбиэттээн бүтэн эрдэхпинэ, үспүйүөн буолуохтаах Боря бу тиийэн
кэллэ.
Оччоҕо мин хайдах пограничнигы кытта охсуһуохпунуй уонна
куотуохпунуй?

—

Дуськаттан чараас да таҥастанаҥҥын син биир куотуоҥ суоҕа. Бу
халыҥ таҥас оонньоон диэн дрессировочнай көстүүм буоллаҕа дии. Ыт
эйигин суоллаан булаат, үрдүгэр түстэҕинэ, айаҕа баатанан туолуо, тииһэ
эккэр тиийиэ суоҕа.

—

Ээ, тоҕо миэхэ үрдүбэр түһэрдиҥ, суоллаан булбутун кэннэ, ыта
суох бэйэбит охсуһуохха ээ. Эбэтэр эн үспүйүөн буол.

—

Эн кыайан пограничник буолбаккын. Дуська эн хамаандаҕын
толорбот. Ыт суоллаан булбут киһитин үрдүгэр түспэтэҕинэ, аны киһини
суоллаабат буолар. Куттаныма, ытырыа суоҕа, бачча халыҥ таҥастаах
үспүйүөнү. Дьон суох сиригэр тыаҕа саһаар, биһиги биир чааһынан
суоллуу тахсыахпыт.
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—

«Дуська! След! Маладьыас, вперед! Оо, үспүйүөммүт ол куотан
төкүнүйэн эрэр, аата сонообутун, колобок курдук. Дуська, фас!» —
диэппин кытта ытым үрэ-үрэ сүүрэн тиийэн, «үспүйүөнү» суулларан
түһэрдэ, ырдьыгыныы-ырдьыгыныы таҥаһын тардыалаата.
«Үспүйүөнүм» тымныыттан куттанан дьиэтигэр олорбут, тыаҕа
барбатах уонна биир чааһынан тахсан ыалын олбуоругар саспыт.
Уулуссаҕа баар дьон хаһыы-ыһыы бөҕөтүн түһэрдилэр. Кинилэр
оттонон-мастанан ыкка сүүрэн кэлбиттэрин көрөн: «Дуська, ко мне!» —
диэн ытын ыҥыран ылаат, «пограничник» «үспүйүөнүн» быраҕан
дьиэтигэр куотта.
Куттаммыт сирэйдээх «үспүйүөнү» илдьэ биир милиционер, сэбиэт
бэрэссэдээтэлэ уонна сибидиэтэл дьон дьиэбитигэр киирэн кэллилэр.
Аҕабар: «Уолуҥ ытын олус куһаҕаннык үөрэтэр. Оҕолору ытыртарар.
Сотору уулуссаҕа улахан да киһи хаамара кутталлаах буолсу», — диэн
айдаардылар. Кэлэллэрин сэрэйэр буоламмын, эрдэттэн Дуськабынаан
орон анныгар саспыппыт. Дьон барбытын кэннэ, аҕам: «Ыккын аны
олбуортан таһаарыма. Ханна эмэ бардаххына, Амма иһигэр быалаах
илдьэ сырыт», — диэбитэ. Ити түгэн умнуллубутун кэннэ, биирдэ аҕам:
«Мэ, бу биэс харчы. Кулуупка бар. Бүгүн үчүгэй киинэ буолар сурахтааҕа»,
— диэтэ. Мин соһуйдум аҕай. Аҕам бүгүн туох буолан «добрайа»
киирдэҕэй? Кини куруук: «Киинэ диэн сүрэҕэ суохтар үлэттэн куотар
сылтахтара! Киинэ дьону буорту гынар, көргө-нарга угуйар, баайга-дуолга
ымсыыны үөскэтэр. Киинэҕэ наар чэпчэки олоҕу, өлөрсүүнү-өһөрсүүнү,
уорууну-талааһыны эрэ көрдөрөллөр», — диирэ. Дьэ бүгүн кэлэн туох
буолла? Бэйэтинэн харчы биэрэн туран ити үлүгэр «буортулаахха» умса
аста. Сайыһа хаалбыт ыппын имэрийдим, сыллаатым уонна үөрэ-көтө
киинэҕэ ыстанным. Дьиэбэр кэлбитим, ытым суох. Аҕам: «Сэбиэт
Миитэрэй милициялары кытта кэлэн «ыты өлөрөбүт» диэн Дуськаҕын
илдьэ барбыттара», — диэбитэ. Хас да күнү быһа аҕабыттан, Сэбиэт
Миитэрэйтэн, милиция начальнига капитан Лугиновтан: «Ыппын
Дуськабын ханна гынныгыт?» — диэн ытыы-ытыы ыйыта сатаабытым да,
ким да тугу да эппиэттээбэтэҕэ.
Индус-Дуська мин маҥнайгы ытым этэ. Итинтэн ыла олоҕум тухары
ыттары иитиинэн-үөрэтиинэн умсугуйан дьарыктанар буолбутум. Үс ыты
үөрэтэн, бэлэмнээн кыраныыссаҕа сулууспаҕа ыыппытым. Заставалартан
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Абрек, Тарзан, Дик үчүгэйдик сулууспалыы сылдьалларын туһунан махтал
суруктар кэлитэлээбиттэрэ. Саамай бастыҥ ыттарым Аргыс уонна Карай
диэн этилэр. Аҥардас Карай диэн ытым туһунан кылгастык кэпсиир
буоллахха, маннык:
Карайга мин махталым муҥура суох. Кини мин тыыммын түөрт уон
алтата быыһаан турар. Туундара буурҕатыгар муммут, үрүө-тараа
ыһыллыбыт уон икки оҕону булан биэрбитэ. Катертан муустаах ууга
түспүт икки кыыс оҕону быыһаабыта (иккиэн оскуолаҕа киирэ илик кыра
оҕолор).
Мин Чокуурдаахтан сатыы тиийэн Илиҥҥи-Сибиирдээҕи муора
кытылыгар кыталыктары кэтии, чинчийэ сылдьан үс төгүл хараҕа суох
буола сылдьыбытым (ультрафиолетовый ожог глаз — снежная слепота).
Онно икки сүүстэн тахса километрдаах сиртэн ытым Карай Чокуурдаахха
дьиэбэр сирдээн аҕалбыта. Муустаах тымныы уулаах үрэхтэри харбаан
туоруурбутугар мин киниттэн тутуһар этим. Аара Карай куруппааскылары,
бараахтары, кус оҕолорун тутан миигин аһатара. Биир сайын туундараҕа
кыталыктары чинчийэр экспедициябыттан төннөн иһэн, эрэһииҥкэ тыым
эргийэн, муустаах ууга түспүтүм. Онтон сыыстаран ыалдьан, атахпар
кыайан турбат буолан сыттахпына, Карай Хромскай губаттан
Чокуурдаахха диэри уонтан тахса үрэҕи, сүүһүнэн киэҥ нэлэмэн күөллэри
эргийэн, сыралаһан туран буурҕалаах маардары туораан, сорох күн
салгын оннугар тумнаста сыһа-сыһа кыймаҥнас кумаарынан тыынан, тугу
аһаан-сиэн сылдьыбыта биллибэт да буоллар, Чокуурдаахха тиийэн, мин
быстаран сытар сирбин бэлиэтээбит авиационнай картабын уонна
сурукпун лётчик табаарыспар Федосов Николай Анатольевичка тиэрдэн,
туундараҕа вертолёту аҕалтаран быыһаабыттаах. Вертолёт, Карай
целлофаҥҥа сууламмыт суруктаах картаны моойторугар ииллэрэн
барыаҕыттан ыла, нэдиэлэ буолан баран кэлбитэ. Сааскы уһун
өрөбүллэргэ оскуола оҕолорун илдьэ тайҕанан, туундаранан хас да
улууһу уҥуордаан, хайыһарынан походтарга сылдьааччыбыт. Ол оҕолор
Карайга махталлара элбэх, ону кинилэр бэйэлэрэ билэллэр. Карай
туһунан кэпсиирим өссө да эрдэ, туундараҕа тиийэрим билигин да ыраах.
Оттон
билигин
Аммаҕа,
оскуолабытыгар,
төрдүс
«Б»
кылааспытыгар төннүөҕүн.
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10. «КИИНЭҺИТ-ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИК», ЭБЭТЭР «СПОРТСМЕН МИРА»
Индус-Дуськабын аһыйан, суохтаан, олоххо интэриэһим сүтэ
сырыттаҕына, оскуола оҕолоро бары хайыһартан ордук дьарык суоҕун
курдук тутта сылдьаллара. Мин хайыһара суох буоламмын, икки
хаптаһыны устуруустаатым, төбөлөрүн бэрэбинэҕэ кыбыттым, иэҕэрдии
чууркаларынан баттаттым. Аҕам ону көрөн күллэ уонна бэйэтэ миэхэ сөп
гына хайыһар оҥорон биэрдэ. Физкультураҕа сылдьарым бобуулаах этэ,
онон учууталтан кистээн, кылааһым оҕолорун кэннилэриттэн
эккирэтэрим. Уолаттар үгүстэрэ түргэн буоланнар, күөлү эргийэ охсон,
миигин хаста да ситэн ааһаллара: «Көрүҥ эрэ, Ваняны! Хайыһарын
халтарыппакка, адаҕа оҥосто сылдьар, истэҕит, лабыйыы кытаанаҕа!
Тайаҕынан анньыныан он- нугар, таһаҕас оҥостон соһо сылдьар», — диэн
хаһыытаһаллара. Оҕолор күлүү гыналларыттан быыһанаары, күн аайы
хайыһардаан «лабыйарым». Хайыһар суола кэрэ айылҕалаах сиринэн
барара, онно аралдьыйан Дуськабын сүтэрбиппин умнан ыларым. Аҕам
буруйдааҕын билинэн буоллаҕа буолуо, хайыһардыырбын бопсубатаҕа.
Уруок аайы кылааһым биир эмэ мөлтөх кыыһын эбэтэр уолун ситэргэ
сорук туруорунарым. Эрэй бөҕөнөн кылааһым саамай мөлтөхтүк сүүрэр
кыыһын ситэн, сыралаһан туран кинини бэрт кыратык куотан баран,
толкуй, суот-учуот бөҕөҕө түстүм: «Саха сиригэр биһиги төрдүс «Б»
кылааспыт курдук быһа холуйан икки тыһыынча кылаас баара буолуо. Ол
кылаастар аайы хайаан да биирдии мөлтөхтүк сүүрэр кыыс баар
буолуохтаах. Ол аата бүгүн соҕотох кыыһы сиппитим икки тыһыынча
кыыһы сиппиппэр тэҥнээх. Онон бүгүн үөрүүлээх күнүм — кыра да буоллар подвигтаахпын». Дьиэбэр кэлэн убайдарбар: «Мин бүгүн
хайыһардаан икки тыһыынча киһини кыайдым!» — диэтим. Онуоха
кинилэр: «Спортсмен мира эбиккин дии! Сотору олимпиадаҕа
барыыһыккын!» — диэн күллүлэр. Күн аайы биирдии оҕону ситэммин,
сезон бүтүүтэ чахчы да кылааспар бастыҥ хайыһардьыт буолбутум.
Физкультура учуутала Николай Родионович Фёдоров кэнникинэн
хайыһардыырбын боппот, уруоктан үүрбэт буолбута. Оҕолор күлэллэрэ
тохтообута, ол да буоллар бэйэм үчүгэйдик сүүрэрбин буолбакка, наар
хайыһарбын эрэ хайҕаан тахсаллара.

—

Ваня, туох айылаах түргэнник сүүрэр буоллуҥ? Хайыһаргын көрдөр
эрэ. Ол иһин даҕаны, анал сакаас эбит дии!
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—

Биһиэнин курдук хаптаҕай буолбатах, үс кырыылаах, ол иһин хаар
сыстыбат, эбии таһаҕас буолбат.

—

Көрүҥ эрэ, анныгар ортотунан сурааһына суох, сирэйэ түү кур- дук,
ол иһин сыырга халты тэбиммэккэ сүүрэн тахсар эбит. Сыыртан түһэр
кэмигэр наһаа разгоннаммат, ол иһин киһи охтубат.

—
—

Биһиэнинээҕэр быдан кылгас, синньигэс дии уонна чэпчэки.

Ортотунан кэдэйбэт, өссө тумса наһаа хантайбат, креплениета
кытаанах куртан оҥоһуллубут — ыт моойторуга эбит.

—

Ээ, мин дьиэбэр тиийдэхпинэ, хайыһарбын тупсарар эбиппин:
кэннин эрбээн кылгатабын, икки өттүттэн ойоҕосторун устуруустаан
синньэтэбин! — диэтэ саамай уус уолбут Лёня Макаров. Ону истээт, атын
уолаттар:

—
—

Ээ, кырдьык даҕаны, биһиги эмиэ! — дэстилэр.

Мин төттөрүтүн эһиги хайыһардаргытыгар ымсыырабын ээ. Эһиэнэ
үс слойдаах, соҕуруу дойдуга собуокка оҥоһуллубут анал хайыһардар.
Миэнэ ити эһиги ымсыыран үчүгэй диэн эппиккит барыта итэҕэһэ буолар,
— диэн көрдүм да, уолаттарым ситэ истибэккэ, бары уһана ойдулар. Эбии
ити уолаттарга түргэнник сүүрэ үөрэммит ньымабын кэпсиэхтээх этим.
Хайдах курдук сыралаһан, күн аайы «иккилии тыһыынча» оҕону кыайа
сатыырым туһунан этиэхтээҕим таах хаалла.
Сарсыныгар уус уолаттар хайыһардарын «тупсарынаат», балбаах
трамплиҥҥа айааһыы сылдьан, үгүстэрэ хайыһардарыттан маппыттара.
Хайыһар сезона бүтэн, дьарыкпыт эмиэ уларыйбыта.
Сааскы уһун өрөбүлбүт «Зарница» оонньуу аймалҕаныгар
биллибэккэ ааһан, төрдүс чиэппэрбит саҕаланна.
Переменаҕа оҕолор «Зарницаҕа» сылдьан түспүт хаартыскаларын
көрөөрү, Славаны төгүрүйэн кэбистилэр.

—

Слава,
эн
ханнык
фотоаппараатынан
түһэрбиккиний?
Хаартыскаларыҥ наһаа үчүгэйдик тахсыбыттар дии! — диэтим мин.

—

Миэхэ дьонум «ФЭД» фотоаппарааты атыылаһан биэрбитгэрэ. Эн
«Сменаҕынааҕар» быдан улахан, аныгы, быдан ыйааһыннаах,
видоискателлээх. Соҕотох киһини түһэрэргэр икки буолан көстөр, ону
объективын эрийэҥҥин биир оҥороҕун. Оччоҕо хаартыскаҥ олус чуолкай
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буолар. Ваня, уруок бүттэҕинэ биһиэхэ бара сылдьыахпыт, мин «ФЭДпин» эйиэхэ көрдөрүөм.
Слава дьиэтигэр тиийэн фотоаппараатын көрбүтүм, кырдьык да
астык, улахан, ыарахан, кыраһыабай.

—

Слава, эбиэттээтибит, табаарыскын ыҥыр, — диэн куукунаттан
ийэлэрин куолаһа иһилиннэ. Мин аҕам: «Тоттук ыал оҕолорун кытта
бодоруспат буол, нохоо! Үчүгэйгэ тиэрдиэхтэрэ суоҕа», — диэбитин
өйдөөн кэлэммин, дьиэбэр барардыы ааҥҥа чугаһаатым. Онуоха Слава
ийэтэ: «Ваня, киир манна, бу олоппоско олор. Ыалга киирбит киһи
чэйдээбэккэ тахсыа суохтаах», — диэбитигэр, хаһаайканы хомотумаары,
табаарыһым аттыгар олордум. Остуолларыгар киһи соһуйара элбэх:
остуол ортотугар икки улахан фарфор иһит баар, биирэ толору килиэптээх,
иккиһэ мииннээх. Биһиги дьиэбит манна холоотоххо чыҥха атын дойду.
Скатерть диэни билбэтэх остуолбут ортотугар туох да турааччыта суох.
Миини оһоххо турар тимир көстөрүүлэттэн тимир баласкааппытыгар
куталлар. Килиэби аҕам иккилии быһыыны түҥэтэр. Саахары, арыыны
эмиэ ол курдук нуормалыыр. Бу ыалга киһи хайдах аһыан да билбэт.
Бачча мааны, куруһубалаах маҥан таҥас скатерга миин арыыта- сыата
таммалыан сөп уонна уопсайынан аһыыр нуормабын эппэтэх буоланнар,
аһаабакка таах олордум. Били фарфор иһиттэн бары миин куттан истилэр.
Соһуйбутум диэн, Слава «добавка» дии-дии иккистээн кутунна.

—
—
—

Ваня, эн тоҕо аһаабаккын? — диэтэ ийэлэрэ.
Биһиги миини бэйэбит хаһан да куттубаппыт ээ.

Үчүгэй иитиилээх оҕо эбиккин, — диэт, бэйэтэ кутан биэрдэ.
Астара элбэҕин сөҕөммүн, «мин бу ыалга үктэммитим бэйэтэ
бырааһынньык» дии санаатым. Бүгүн соһуйуум манан муҥурдаммата.
Радио диэн малы көрөммүн-истэммин айахпын атан олордохпуна: «Ваня,
көр эрэ өссө биһиэхэ бу — радиола диэн баар. Бу тэрилинэн аан дойду
саҥатын барытын хабыахха сөп», — диэтэ Слава уонна радиоланы
холбоон хоһун кус-хаас тойугунан толор- до. «Бу — кытайдар саҥалара,
оттон бу — «Голос Америки», бу — дьоппуоннар быһыылаах, бу —
биһиги Москвабыт «Маяга», — диэтэ Слава, радиола төгүрүк тэрилин
эрийэ-эрийэ. Өссө кып-кыра, киһи илдьэ сылдьарыгар табыгастаах
«Спидола» радиоприёмнигы көрөн ах бардым.
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Ити бүгүн кырдьык да тоттук ыалга сырыттым. Слава аҕата —
авиапорт начальнига, ийэтэ — Москваттан кэлбит нуучча дьахтара, тиис
бырааһа.
Аҕам сөпкө эппит быһыылаах. Таах сибиэ тоттук ыалга сылдьаммын,
ымсыыга ыллардым, өйүм-санаам барыта радиоприёмник эрэ буолла.
Киэһэ аайы почта дьиэтигэр телефон станциятыгар эдьиийбэр
Маайаҕа доҕор буола барарым. Кини онно телефонисткалыыра. Мин
бэйэм соруйан онно бара сатыыр биричиинэлээх этим: алдьаммыт
телефоннар, араас өҥнөөх проводтар, улахан- кыра элбэх атахтаах
лаампалар, паяльник арааһа миигин куруук интэриэһиргэтэллэрэ. Биир
дьуһуурустубаҕа тиийбиппэр, оонньуур «бөхтөөх» остуолум ып-ыраас этэ.
Эдьиийим: «Техниктэр генеральнай уборка оҥорбуттара, оонньуур
бөххүн Каштан барытын хомуйбута. Мэ, маны көр», — диэт, остуолбар
сурунааллары бырахпыта. Ол сурунааллары бэрийэ олорон, биир ойууга
хараҕым хатаммыта. «Радиоприёмник можно сделать самому» диэн
суруктааҕа. Ол «Юный техник» сурунаал этэ. Онтон ыла радиоприёмник
оҥорор «ыарыыга» ылларбытым.
Биирдэ дьиэбэр дьонум суохтарыгар буруо-тараа буолан радиосхемабын паяйдыы олордохпуна, Слава киирэн: «Миэхэ биэс харчы баар,
мин киинэҕэ барыам, эн барбаккын», — диэн көөчүктээтэ.

—

Сельмагка бараҥҥын биэс харчыгын икки иккилээх харчы баар
буолар гына бытарытан аҕал эрэ. Иккиэн иккитэ киинэҕэ сылдьыахпыт!

—
—

Ол хайдах?

Чэ, баран кэл, көрүөҥ буоллаҕа дии.
Радиоприёмник оҥорорбор транзистор наада этэ. Ону хантан да
кыайан булбаккабын, «Юный техник» сурунаал сүбэтинэн бэйэм
оҥорбутум: алтан проводы туттуллубут хаартыска эмигэр (фиксажка)
электролиз күүһүнэн үрүҥ көмүс дуйдаан, диод, триод оҥосторум.
Мин хаартыска эмин уонна электролиз ваннатын бэлэмниэм икки
ардыгар, Слава харчытын бытарыта охсон кэллэ. Иккилээх харчылары
хаатыҥкаҕа аалан ыраастаан баран, син биир диод оҥоһулларын курдук,
үрүҥ көмүс дуйдаан уоннаах харчы курдук оҥордум. Ол харчылары
гербэлээх өттүнэн көстөр гына кассирга анньан, кырдьык да иккиэн
иккитэ киинэҕэ сылдьыбыппыт. «Жадность фраера погубила» диэбиттии,
кэнникинэн наһаалаабыппыт. Үстээх харчыны сүүрбэлээх оҥорон төрдүө
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буолан, биэстээх харчыны биэс уоннаахха кубулутан онуо буолан,
киинэҕэ элбэхтик сылдьыбыппыт. Арыт ардыгар барсыан баҕалаахтары
булбаккабыт, биэрбит харчыбытынааҕар элбэх сдачаны билиэппит
таһынан ыларбыт. Киинэлэр үчүгэйдэрэ бэрдиттэн уонна оҕолор
махталларын истэр буоламмын, куһаҕаны оҥоробун дии санаммат этим.
Ордук сөбүлээн, өйдөөн хаалбыт киинэлэрбинэн туруйалар тустарынан
«Маленький беглец», бэйэбэр майгынныыр уол туһунан «Доживём до
понедельника», байыаннай ырыалардаах «Солдат Иван Бровкин», эдэр
ырыаһыт Муслим Магомаев кыттыылаах «Белый рояль» буолаллар.
Биирдэ онуо буолан киинэҕэ кэллибит. Мин, бачча элбэх оҕону ыҥырбыт
киһи быһыытынан, билиэт атыылаһааччы буоллум. Үрүҥ көмүс дуйдаах
биэстээх харчыбын умса тутан түннүккэ астым: «Уон билиэттэ-э!» — диэн
хаһыытаатым. Касса түннүгэр илиибин уунан эрэ тиийэр буоламмын,
ыстана-ыстана хаһыытаан көрдүм да, тоҕо эрэ билиэттэрбин биэрбэтилэр.
Арай ким эрэ тэлэгириэйкэм саҕатыттан харбаан, кассир хоһугар
киллэрдэ.
Ити түбэлтэ кэнниттэн мин оскуола педсоветыгар аан маҥнай
дьүүллэммитим уонна бүтүн оскуола иннигэр линейкаҕа мөҕүллүбүтүм.
Учууталлар мөҕөллөрүнэн, мин «капиталистарга көмөлөһөр» эбиппин.
Мин «Советскай Союз экономикатын подрывайдаабатаҕым буоллар,
биһиги дойдубут Америка Холбоһуктаах Штаттарын ситэн баран, куотан
ааһыахтаах» эбит. «Фальшивомонетчик Ваня» буруйунан биһиги
коммунизмҥа кыайан тиийбэккэ сылдьар эбиппит. Мөҕөн-мөҕөн баран,
быыгабар биэрбиттэрэ, «фальшивомонетчик» диэн ааттаабыттара.
...Мин радиоприёмник оҥоруутунан дьарыктанарбын аҕам
«дьиҥнээх үлэттэн куотар сылтах» диэн ааттыыра. Ол иһин кини суоҕар
эбэтэр эдьиийим үлэлиир сиригэр эрэ схемабын паяйдыырым. Күн аайы
элбэх кэнсиэри, радиопьесалары, араас сонуннары куоттаран, элбэхтэн
матан эрэбин диэн ыксыырым. Төһөнөн радиоприёмнигым оҥоһуллан
бүтэрэ чугаһыыр да, соччонон илиибин паяльниктан араарыахпын
баҕарбатым күүһүрэрэ. Аҕабын утары барар кыаҕым суоҕа. Ол иһин,
айаҕалыы сатаан, бэйэм фонарик оҥостубутум уонна аҕам кытаанахтык
утуйбутун кэннэ, кинини фонаригым уота, араадьыйам хардьыгыныыра
уһугуннарыа диэн куттанаммын, ороммор тобуктаан олорон эрэ, баата
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суорҕаммынан бүрүнүөхпүнэн бүрүнэрим, тула өттүбүн биир да быысхайаҕас көстүбэт гына хайынарым.
Итинник түүннэргэ бэйэбин Африкаҕа сылдьар курдук сананарым,
чэй үүнэр плантациятыгар үлэлии сылдьар негр курдук көлөһүн алларым.
Кытарыар диэри итийбит электропаяльнигым миэхэ кумах куйаар күнүн
кэриэтэ буолбута. Канифоль буруота Килиманджаро вулканын
буруотунуу
харахпын
аһытара,
күөмэйбин
кычыгылатара.
«Фальшивомонетчик негр» сырата таах хаалбата быһыылаах, биир түүн
итинник сордоно олорон, наушникпар арай «Маяк» радиостанция бэлиэ
позывной музыката иһилиннэ. Нуучча кыыһын кэрэ куолаһа: «Вы
слушаете радиостанцию «Маяк». Сейчас по заявкам радиослушателей
прозвучит концерт звёзд советской эстрады», — диэтэ. Туох да завода,
фабриката суох, биир да учуонай, инженер көмөтө суох «Эдэр техник»
сурунаал сүбэтинэн бэйэм толкуйдаан, эрэй бөҕөнөн булбут, сороҕун
оҥорбут деталларбын сөп түбэһиннэртээн, бэйэм илиибинэн тутан-хабан
сыл аҥаарын быһа оҥорбут радиоприёмнигым улахан эфири
хаппытыттан олус үөрдүм. Бу сыралаах үлэм сыаналанан, Москваҕа
улахан кэнсиэргэ ыҥырыллыбыт үөрүүбүн уйбакка, дьонум бары утуйа
сыталларын умнан, радиоприёмникпын, итии паяльникпын, умайа
сылдьар фонарикпын туппутунан, наушникпын кэппитинэн «Ура-а!» диэн
күөмэйим муҥунан хаһыытыы-хаһыытыы ороммор эккирии аҕай
турдахпына, арай уот умайда! Кыыһырбыт сирэйдээх аҕам: «Нохоо! Бу
туох буолан иирэ-кутура сылдьаҕын?! Аттанан эрэр сибиинньэҕэ дылы
бачча түүн үөһэ туох часкыырын түһэрдиҥ? Өссө «ураалаах» баҕастаах!
Хормуоска Дьаакыпка дылы бу туох сэптэрин иилинэ сылдьаҕын?!» —
диэт, туох-баар малбын барытын былдьаан ылла. Акаары дьиэни уоттуу
сыспыт дии диэбитинэн, хаарыан паяльникпын тосту тутан кэбистэ.
«Мантан түүн ол-бу буолан көр эрэ, баскын хатарыам!» — аҕам уоту
умулларан сытта. Сотору буолаат, мунна тыаһаабытынан барда. Бу кэмҥэ
ханна эрэ ыраах Москваҕа советскай эстрада сулустарын улахан кэнсиэрэ
буола турара.
* * *
Табаарыһым Слава көөчүктээбит биэс харчытыттан саҕаламмыт
киинэлэргэ сылдьыталааһыным миэхэ саҥа эйгэни арыйбыта. Ол көрбүт
Кыталык Уйбаан. Кустугу ситтэрбиэн...I чааһа
http://vk.com/sakhabooks
116

киинэлэрим сабыдыалларынан, улаатан баран киинэҕэ устуунан
умсугуйан дьарыктаммытым. Кэлин сэдэх көтөрдөр тустарынан: «Белый
журавль — кыталык», «Чайка утренней зари», «Белый сокол снежных
долин» диэн киинэлэри устан аан дойду дьонугар бэлэхтээбитим. Ол
кэмҥэ киинэҕэ сылдьар баҕаттан «фальшивомонетчиктаан» кинотеатр
кассирын албыннаабыппыттан күн бүгүнүгэр диэри кыбыстабын. Биһиги
албыннаан ылбыт билиэттэрбит сыаналарын кини бэйэтин хамнаһыттан
төлөөбүт буолуохтаах.
Ол саҕана физика диэн наука баарын билбэт уончалаах уол, аҕам
этэринэн «дьиҥнээх үлэттэн куотан», дьоммуттан кистээн оҥорбут
радиоприёмнигым — техникаҕа маҥнайгы сыстыым этэ. Итинтэн
саҕалаан элбэх араас прибордары айан оҥортолообутум, онтон
сорохторо оҕо техническэй айар дьоҕурун быыстапкаларыгар
кыайталаабыттара. Улаатан баран физик идэтин талбытым. Кэлин
кыталыктары көрдүүрбэр, кэтээн көрөн үөрэтэр научнай үлэбэр ити идэм,
ити дьарыгым элбэҕи туһалаабыта.
Төрдүс кылаастан ыла саҕалаан хайыһар миэхэ спорт көрүҥэ эрэ
буолбакка, ыраах айаннарбар, экспедицияларбар саамай эрэллээх көлөм
буолбута. Кэлин, устудьуоннуу сылдьан «Үргэл» диэн хайыһар десанын,
учууталлыы сылдьан «Горизонт» диэн спортивнай туризм кулуубун,
«Розовая чайка» экологическай туризм кулуубун тэрийтэлээн, оскуола
оҕолорун сүүһүнэн, тыһыынчанан километрдаах хайыһар походтарыгар,
экспедицияларга илдьэ сылдьыталаабытым. Ол туһунан кэлэр
кэпсээннэрбэр ааҕаарыҥ.
11. АҔАМ ХОТУУРУН ТЫАҺА, ЭБЭТЭР ТУУҺУНАН
ЫТЫЛЛЫБЫТ ДОҔОРУМ
Сарсыарда оттуу бараары аһыы олордохпутуна, табаарыһым Вова:
«Ваня баар дуо?» — диэбитинэн киирэн кэллэ. Мин кинини көрөөт, ойон
туран таһырдьа таҕыстым.

—

Ваня, мин эйиэхэ хас күн аайы сарсыарда уонна киэһэ кэлэ
сылдьааччыбын да, эн наар суох буолаҕын.

—

Биһиги от үлэтин кэмигэр сарсыарда олох эрдэттэн киэһэ хойукка
диэри ходуһаҕа сылдьааччыбыт.
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—

Мин соҕотоҕун тэһийбэппин, тугунан дьарыктаныахпын билбэппин.
Эн саатар биир күн оттуу барыма ээ, оонньуохха. Штабпытын оҕолор
алдьаппыттар, ону соҕотоҕун эйигинэ суох хайдах оҥоруохпунуй? Сайын
бүтэн эрэр. Штабпытын бүтэрдэхпитинэ, сөтүөлүү барыахпыт. Бэҕэһээ
Амма өрүс уута ыаммытынан үүт курдук сылаас этэ.

—

Кэби-ис, кэбис, итини аҕам иһиттэҕинэ иккиэммитин өлөрүөҕэ. Ол
кэриэтэ олох тугу да гынарын суох буоллаҕына, биһигини кытта оттуу
барыс. Мин дьоммор этэн баран кэлиэҕим, — диэтэ да, Вова быһалыы
олбуор нөҥуө ыстанна.
Икки
чаас
курдугунан
сатыы
хааман
ходуһабытыгар
тиийбиппитигэр, Вова саҥа аллайда:

—

Вот это Рай! Настоящий курорт! Сөтүөлүөхпүт, күн уотугар сыламныахпыт да буоллаҕа! Кумаҕын көр эрэ — дьиҥнээх пляж! Айылҕата
кэрэтин! Абыраммыт да дьоҥнуг, күн аайы манна кэлэҕит!

—

Кырдьык ырай дойдута... Мин сайыны быһа саатар биир күн Амма
уутугар көҥүл сөтүөлээн, кумаҕар дуоһуйуохпар дылы сытан сынньаммыт
киһи диэн баҕа санаалаахпын да, күн бүгүнүгэр диэри ол соҕотох баҕам
туола илик.
«Эс, хайдах оннук буолуой?» — дии-дии Вова таҥаһын устан ууга
киирэн эрдэҕинэ: «Нохолоор! Кэлиҥ, кэлиҥ!» — диэн «курорт
директора» — мин аҕам суостаах хаһыыта иһилиннэ. Биһиги отууга
чугаһаабыппытыгар, аҕам миигин мөҕө тоһуйда:

—

Нохоо, ити хайдах буола сылдьаҕын? Хааман итииргээн кэлэн
баран сөтүөлээри гынаҕыт дуо, уруттаары! Өссө ыал мааны оҕотун
ыарытыннараары гынныҥ дуо?

—

Оччоҕуна биһиги аһаан, сөрүүкээн баран, киирэн кыратык
сөтүөлүөхпүт, — диэтим мин.

—

Ол-бу буолан акаарытык тыллаһан көр эрэ! Бу үлүгэр от
былдьаһыктаах күннэригэр сөтүөлүү оонньуу сылдьаары гыммыт дии?!
Көр эрэ маны, өссө аһаан баран сөтүөлүөхпүт диэбит буола- буола!
Оһоҕоһун бааллан өлөөрү гыннаххына холоон буолаайаҕын, акаары!
Аһаат сөтүөлүүр сатаммат, өйдөөтүҥ дуо, нохоо! Чэ, күн ыраатта, чэй иһэ
охсон үлэҕэ туруннубут!
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Мин аҕам истибэтэр ханнык диэн кыһыыбыттан муннум анныгар
ботугуруубун: «Кэлээт — сатаммат, аһаан баран — сатаммат, от охсон
баран — сатаммат, киэһэ бараары туран — сатаммат, сайыны быһа —
сатаммат. Хайы үйэҕэ уон биир сааһым буолла да, ууга харбыырга хаһан
үөрэнэбин?»

—

Вова, бу биһиги саамай кыра уонна сытыы хотуурбут. Мин икки
убайбын уонна аҕабын кытта о-ол ыраах көстөр тумулга тиийэ оту
хайытан охсон кэлиэхпитигэр диэри, бу күрүө иһин охсон бүтэр.

—

Итиччэ ыраахха тиийэн баран хаһан эргиллэн кэлиэххитий? Икки
километр баар быһыылаах.

—

Хас километрын билбэппин. Баран кэллэхпитинэ аҕам биир
омурҕан диэччи. Кэллэхпитинэ аһыахпыт, кэтэс.

—

Чэ, уолаттар, эр бэртэрэ буоллаххыт дии. Кырдьаҕас оҕонньортон
хаалбат инигит. Уйбаан, хотуургун тааска сэрэнээр. Кытыл бу өттө саамай
оттоох сирэ. Чэ, күн ыраатта, бардыбыт! —диэт, аҕам өрүс кытылын дэлэй
сибэккилээх отун хайыта охсордуу, киирэн бара турда.
Ахсыс кылааһы бүтэрбит «Циркач» диэн ааттыыр убайым Кеша
аҕам кэнниттэн аарыма улахан хотуурунан аа-дьуо охсон тэллэннэтэн
барда. Ити икки барбыт дьону кытта улаханнык күрэс былдьаһар кыаҕа
суох дьон убайым гармонист Коля уонна мин ахчайыы бөҕөтүн ахчайан
баран, түөрэҥэлээн ыла-ыла, кып-кыра хотуурдарынан бокуойа суох оту
охсон кууһурҕат да кууһурҕат.
Мин оту охсо сылдьан сылайдахпына, дьоммуттан хаалымаары
толкуйга түһээччибин: от кырдьык да бу диэки уһун уонна хойуу, дьонум
курдук эрийэ дайбаан оҕустахпына, быстыбыт оту хотуурунан биирдэ
дайбаан, борокуоска кыайан таһаарбаппын, ыарахана бэрт. Иккилиитэ
дайбаан таһаардахпына, дьоммуттан ыраах хаалан хаалыыһыкпын.
Оччоҕо: «Бу хара сордоох, киһи аҥаара, киһи аһыныах, от-оттоон, масмастаан, кими иитиэх сордоох буолла?» — диэн аҕам эмиэ да үөҕэр,
эмиэ да аһынар курдук тылларын истиэхпин олох баҕарбаппын.
Ол иһин, хотуурбун кыраабыллыыр курдук тутан баран, быстыбыт
оту соһон таһаарбакка, миэстэтигэр хааллара сатыырым. Мин маннык
охсор ньымабын аҕам сөбүлээбэт курдук: «Киһи сиэрин таһынан, ат
косилкатын суолун курдук суоллаах. Маннык охсор киһи баар үһү дуо?»
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— диэччи. Мин бэйэм санаабар, косилкалыы охсуллубут от чараас буолан,
түргэнник куурар. Халыҥ, борокуостаммыт оту куурдаары ыһа сатыырга
курдук бириэмэ уонна сыра бараммат.
Мин туох баар үлэҕэ барытыгар «Циркач» убайбын Кешаны
холобур
оҥосторум.
Кини
биһигиттэн
саамай
сүрэхтээхпит,
сатабыллаахпыт уонна кыайыгаспыт. Дьиэбэр саамай сөбүлүүр киһим
кини, миигин хаһан да мөхпөт, элбэххэ үөрэтэр, куруук сүбэлиир, онуманы быһааран биэрэр, өйдөтөр. Кини быйыл оройуон күрэҕэр от
охсуутугар бастаабытыгар мин курдук улаханнык үөрбүт киһи суоҕа. Бу да
сырыыга охсор тэтиммин сүтэримээри, «Циркач» убайбын холобур
оҥоһуннум. Кини үстэ дайбыар диэри түөртэ дайбыы сатыырым. Кыратык
хаалбыппын, хотуурдарын сытыылыы турдахтарына, ситэн кэлээччибин.
Ол иһин отууга кэлиэхпэр диэри сытыыламмакка сылдьааччыбын. Олох
сылайдахпына, төһө да ньымаларбын тутта сатаабытым үрдүнэн,
дьоммуттан хаалар куттал үөскээтэҕинэ, бэйэм санаабын күүһүрдэр
туһуттан, иннибэр араас өҥнөрүнэн хонууну киэргэтэр сибэккилэри көрөн
туран: «Бу — барыта гитлеровецтар. Мин кинилэри сибилигин хотуурунан
быспатахпына, дойдубун сэриилиэхтэрэ, элбэх хаарыан дьону
кыргыахтара», — диэн саныы-саныыбын, ыарахан үлэни, оҕо буоларым
быһыытынан, оонньууга кубулутарым.
һуу, этэҥнэ өлбөккө тумулга дьоммун кытта тэҥҥэ тиийдим. Оол
Вова кып-кыра туочука саҕа буолан көстөр. Кыра күрүө иһин мааҕын
үйэҕэ охсон бүтэрэн, сибэккилэри, үөнү-көйүүрү кыҥастаһа турдаҕа.

—

Нохоо, оройуон бастыҥ охсооччута буоллаҕыҥ дии! Мин
борокуоспун төттөрү дайбаан таһаар, — диэн аҕам Кешаны бастакы
туруорда. Бэйэтэ: «Чэ, охсон иһиҥ, кытаатыҥ! Сордоох бас быһыннын,
дьоллоох бас тура хааллын!» — диэн баран, хотуура мин кэннибиттэн
иһиирбитинэн барда. «Дьэ, Уйбаан, сэрэн! Хаалыаҥ да такымҥын
хотуурунан быһа дайбаан кэбиһиэм!» — диэн тыллары истээт, куттал
суоһаан эрэриттэн сылайбытым хам баттанна. Аҕабыттан куота сатаан,
хотуурум суолун кыараттым да, аҕам хаһыытаан ыыра баран, хотуурбун
да кыайан туппат буолуохпар диэри уҥуохпун-сүһүөхпүн халыр босхо
ыытара. Оччоҕо ырыаҕа ылламмыт Амма өрүс көнө, имигэс иирэ талаҕа
мин аҕам илиитигэр кымньыы бэрдэ буолан хаалара, кулгааҕым аттынан
сиирэ- халты иһииртэлиирэ. Ол иһин хотуур суолун кыаратар туһунан
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толкуй суоҕа. Аҕам этэринии, «сордоох бас быһыннын, дьоллоох бас тура
хааллын» дии-дии мин, такыммын быстарбат туһуттан, ыксаан, оту сиирэхалты оҕустахпына, «сордоох бас» аҕыйааччы, «дьоллоох тура хаалбыт
бас» элбээччи. Оннук түгэннэргэ мин «сордоох баһым» кэтэҕэ аҕам
хотуурун угуттан «аһый» гынара, хотуурум суола ырааһыра түһэрэ, биир
да салаа от тура хаалбат буолара. Оо, хайдах эмэ гынан сүрэҕим тохтоон
хаалан өлбөккө, эбэтэр такыммын быстарбакка, ол турар Воваҕа этэҥҥэ
тиийбит киһи-и! Аҕам хотуурун тыаһа түүн даҕаны утуйа сыттахпына
түүлбэр кытары иһиллэн сордооччу. Туох барыта бүтэр уһуктаах. Һуу, хата
этэҥҥэ отуубутугар кэллибит.

—

Вова, тоҕо хотуургун тайахтанан турдуҥ? Хайыа, пять квадратных
метров охсубуккун дуу?

—
—

Ваня, эн аҕаҕын сууттуохха наада!

Тоҕо сууттаатыҥ? Кини үчүгэй ээ. Кини тугу да уорбат, кими да
өлөрбөт.

—

Кинини сууттуохха наада, ыстатыйа баар «Эксплуатация детского
труда» диэн.

—
—
—
—
—

Биһиги ынахпытын иитээри оттуубут.

—

Тыый, оччоҕуна күһүн харчы бөҕөтүн совхозтан ылар буоллаххыт

Эһиги ынаххыт бачча элбэх оту сиир дуо?
Биһиги «Амма» совхозка уон бырыһыаҥҥа моой оттуубут.
Ол аата туохпутуй?

Бу сүүс бугулу көрөҕүн дуо? Итинтэн тоҕус уон бугулун совхоз
ынахтара сииллэр. Итинтэн биһиги ынахтарбытыгар уон эрэ бугул тиксэр.
дии?

—

Икки бугул биир центнер буолар, төлөбүрэ уон эрэ кэппиэйкэ. Ону
даҕаны оккун бастакы суордунан туттахтарына. Сайыны быһа үлэлээн
сордоммутум школьнай формабар тиийбэт.

—
—
—

На ф... тогда держать корову!
Тыый, ынахпыт иитэн-аһатан олорор буоллаҕа дии!

Ваня, эн ону-маны айан оҥорорун сүрдээх дии, бу аҕан
хабалатыттан босхолонор гына «изобретатель» ааттаах киһи от охсор
массыына кыайан оҥорбоккун дуо?
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—

Олбуорбутугар сарайга сытар тимирдэри көрбүтүҥ дуо? Ол мин
оҥорбут сенокосилкам. Онтукабар «Дружба» эрбии мотуора тиийбэт.
Убайым гармонист Коля үлэлиир сириттэн «Дружба» аҕала сылдьыбыта.
Убайым суоҕар онтон мотуорун устан косилкабар холбоон үлэлэтэн
көрбүппэр, үчүгэй этэ. Уонна эрбиитин үлэлэтэрбэр икки шестерёнка
тиийбэт.

—

Ээ, мин эйиэхэ көмөлөһүөм. Биһиэхэ үлэлээбэт «Дружба» баар. Ону
эн мотуорун оҥоруон буоллаҕа дии. Уонна мин элбэх талбыт
шестерёнкалар баар сирдэрин билэбин.

—

Чэ, аҕам хаһыытыы илигинэ аһыы бардыбыт.
Аһаан бүтээт, Вова айан суолун диэки тэйдэ. Мин атаарардыы
киниэхэ чугаһаатым.

—

Манна туох да интэриэһинэй суох. Олох оонньооботубут, саатар
сөтүөлээбэтибит даҕаны, бачча куйаас күҥҥэ. Всё-таки эн аҕаҕын хайаан
да судить надо! Я не могу спокойно смотреть, как ты — советский пионер
горбатишься на своего отца — эксплуататора!

—

Вова, миигин бырастыы гын, аҕалбыппар. Манна курорт, ырай
олоҕо буолбатах, бу — оттуур сир. Ардахтаан оттообот күммүтүгэр
сенокосилкабын оҥорорбор көмөлөһөөр.
Ити күн Вова барбытын кэннэ, отууттан тумулга диэри үстэ эргийэн
кэлбиппит. «Өскөтүн Вова көмөтүнэн косилкам үлэлээтэҕинэ, мин олоҕум
тосту уларыйыа, быдан чэпчиэ» диэн иннибэр сырдык санаалаах,
эрэллээх буоламмын, бу күн ыттыы сылайбыппын улахаҥҥа уурбакка,
туманынан бүрүллүбүт Амма өрүс кытылын суолун устун иһэммин, оҕооҕо курдук баҕа санааҕа ыллардым: «Сотору дьиэбэр тиийиэм, эдьиийим
Маайа бэлэмнээбит суоратын бырааттарбын кытта сиэм уонна
ахтылҕаннаах ороммор охсуллубут от курдук сууллан түһэммин бу
түүнтэн көрдөһүөм: «Оо, саатар түүлбэр аҕам хотуурун тыаһа иһиллибэтэ
буоллар даа!.. Оо, саатар бу түүн түүлбэр сарсыардааҥҥа диэри Амма
өрүһүм ыраас, сылаас уутугар сөтүөлүүрүм, кумаҕар дуоһуйуохпар диэри
күөлэһийэрим буоллар даа!».
...Түөрт хонугунан сайыны быһа кэтэһиннэрбит уһун ардах кэлэн
«Уйбаанчык, сынньан!» диэбиттии, халыҥ былыттарынан халлааны
бүрүйдэ. Ол саҕана миэхэ хас да хонуктаах уһун ардах оскуола оҕотун
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күүтүүлээх уһун өрөбүлүн тэҥэ үөрүүлээх буолара. Ардаҕы ардах
диэбэккэ, «Дружба» мотуорун өрөмүөннээтибит, үлэлээбитигэр үөрдүбүт.
Сарсыҥҥы күнүгэр «Шестеренка» диэн кодовай кистэлэҥ ааттаах
операциябытын саҕалаатыбыт.
«Амма» совхоз зернотогун территориятыгар киирэммит,
харабылтан саһан боярышник төрдүгэр олорон эрэ, балачча өр
сүбэлэстибит. Иннибитигэр аны биир ыйынан бурдук быһа барыахтаах
сэттэ комбайн кэчигирэһэн тураллар. Уһун плащтаах, доруоп саалаах бүк
түспүт харабыл оҕонньор ыллыыра да, туойара да биллибэттик киҥинэйэкиҥинэйэ комбайннар аттыларынан төттөрү-таары хаамыталыыр. Биһиги
көрдөхпүтүнэ, харабылбыт комбайннарга наадыйбакка дылы. Уп-уһун
плащпыттан саппыкым төбөтө көстөр дуу, суох дуу диэбиттии, хараҕын
сиртэн араарбат. Сүбэлэспиппит курдук, Вова улахан боярышник күлүгэр
саһан туран эрэ соҕуруу кытыыга турар комбайны өрүс таастарынан
тамнаан, тыас таһааран, харабыл болҕомтотун ол диэки тардыахтаах.
Мин нөҥүө, ол аата хоту кытыыга турар комбайҥҥа тахсаммын,
шестерёнканы туураары, шпонкатын өтүйэнэн саайар тыаспын, Вова
анараа комбайны тааһынан быраҕар тыаһын кытта сөп түбэһиннэрэ
сатаатым. Итинник ньыманан улахан наадалаах икки шестерёнкабын
туурдум. Комбайнтан түһэн, харабыл миигиттэн төһө ыраах баарын
көрөөрү, өҥөс гынным. Арай харабыл уһун доруоп саатын кыҥыырдыы
өрө ууммутугар, Вова боярышник күлүгүттэн ойон тахсаат, өлөрүнэн
сарылыы-сарылыы дэриэбинэ диэки буут быстарынан куотта. Саа
тыаһаабытыгар буорах буруотуттан харабыл көстүбэт буолан хаалла.
Вова бүтэһигин часкыйаат, туох-баар ыйааһынынан сиргэ умса
баран түстэ, ньим баран хаалла. Мин сүрэҕим «парк» гына түстэ: «Бу
иэдээни, хаарыан табаарыһым миигин аҕам хабалатыттан босхолоору
өллө. Кини дьиҥнээх пионер, геройдуу өллө. Ити барыта мин
буруйбуттан. Кини оннугар мин өлүөхтээх этим». Сүүрэн тиийэн, умса
сытар киһини эргиппиппэр, Вовам ыйылаата: «Меня кажется убили», —
диэтэ. «Арааһа тыыннаах быһыылаах», — диэммин, киһибин туруордум.
Хас хардыытын аайы айыкалыыр доҕорбун өйөөн, дэриэбинэҕэ нэһиилэ
тиийдибит.
Дьиэтигэр тиийэн, Вова ыстаанын устубута — эмэһэтэ барыта хаан.
Табаарыһым «түргэнник уута аҕала оҕус!» диэн хаһыытаабытыгар,
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чааскыга чэй кутан аҕаллым. «Чэй буолбатах, биэдэрэҕэ уута аҕал! Толору
кутан аҕал! Абааһы харабыла, эмэһэбин тууһунан ытан сиэтэ буолбат
дуо?! Сыппат да, олорбот да оҥордо», — диэтэ. Вовалаах уһааттара
кураанах буолан биэрдилэр. Инньэ гынан, күөлтэн икки биэдэрэҕэ толору
уу баһан аҕаллым. Вова утуу-субуу биэдэрэлээх ууларга олорон эрэ,
бааһыттан тууһун сайҕыы сатаата. Буруйдаах киһи быһыытынан, икки
күнү быһа Воваҕа «водовозтаатым». Хата күөл дьиэбититтэн чугас буолан
абыраата.
Ардахтаах «уһун өрөбүлбүт» түөрт эрэ күннээх буолла. Бэһис
күммүтүгэр Вовалыын косилкабытын анньан ходуһаҕа айаннаатыбыт.
Дэриэбинэ дьоно дьиктиргээбиттии көрө-көрө: «Мотуордаах эрээри тоҕо
бэйэтэ барбат сэбий?» — диэн саҥарса хаалбыттара.
Ходуһаҕа тиийэн: «Дьэ эрэ, эрэсэнэлисээтэр-мэхэнисээтэрдэр
оҥорбут тэрилгит хайдах үлэлиирин көрдөрүҥ эрэ!» — диэтэ аҕам. Вова
улахан ыйааһыннаах киһи косилканы тутта, мин собуоттааччы буоллум.
Мотуор өрө барылыы түспүтүгэр, Вова биһикки буруоҕа чачайа-чачайа
бэйэ-бэйэбитигэр «ымас» гынныбыт. Мин, кылаабынай конструктор
буоларым быһыытынан, саҥа техниканан оту оҕустарбытынан бардым.
Косилкам ыарахана бэрт этэ, ону малбын куһаҕан дэттэримээри,
анньарбар ыараханын кистии сатыырым. Испэр ынчыктыы-ынчыктыы,
таспар мичилийбитэ буоларым. Аҕыйах мүнүүтэ оту оҕустараат, сэниэм
эстэн хаалла. Дэлби аччыктаабыкка дылы буоллум. Хотуурунан охсорбор
ходуһа салгына ыраас буолааччы. Бүгүн муннум, айаҕым, сирэйимхараҕым бүтүннүү буору кытта буруо буолан хаалла.

—

Дьэ, массыынаҥ үчүгэйдик үлэлиир эбит. Сирдэри-буордары
кыһыйан охсор диэн былыргылар манныгы эппит эбит буоллахтара. Бу
сэпкитинэн ходуһаны бүтүннүү оҕустардаххытына, эһиил биир да салаа от
үүнүө суох. Хата бу малгытынан дулҕалаах сир дулҕаларын эрбэтэн баран,
мэһийтэрбит киһи туһа бөҕө буолуо эбит, — диэтэ аҕам.

—

Манна вертикальнай ограничитель наада эбит. Бу сыап уһунун
регулировкалыахпыт да үчүгэй буолуо. Арааматын чэпчэки турбаларынан
оҥорбут киһи, эбэтэр көлүөһэтин эргитэр туспа иккис мотуор олордорбут
дуу? Анньа сылдьарга ыарахан, — диэн мин Воваҕа бэйэм санаабын
эттим.
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—

Ничего, Ваня, первый блин комом. Кылаабынайа барыта үлэлиир.
Ситэриэхпит-хоторуохпут, доведём до ума! — диэтэ мин туспар уугауокка түһэрин да кэрэйбэт доҕорум Вова.
Киэһэ дьиэбитигэр тиийбиппит, биһигини «Амма» совхоз
Чакырдааҕы бырабылыанньатын тойоно Прокопий Артемьев кэтэһэн
олорор эбит. Аҕабын кытта тугу эрэ кэпсэттилэр. Сотору соҕус: «Нохоо!
Кэл эрэ, бэттэх! Комбайны алдьатан ылбыт чаастаргын, баскын хатара
иликпинэ, бу Борокуоппайга аҕалан төттөрү биэрэ тарт! Дьиикэй ыама
баара!» — диэн аҕам суостаах куолаһа иһилиннэ.
Борокуоппай шестерёнкаларын ылан барбытын кэннэ, аҕам туох да
саҥата суох косилкабын көтөҕөн ылан, баанньык күөлүгэр илдьэн
тимирдэн кэбистэ. Инньэ гынан аҕам «хабалатыттан» кыайан тахсыбатым.
«Алдьархай соҕотоҕун ааҥнаабат» диэбиттии, бэһис кылааска саҥа
киирээт, бүтүн оскуола иннигэр «линейкаҕа» дьүүллэммитим. Учууталлар
этэллэринэн, мин пионер буолан баран, бу былдьаһыктаах аҕыйах күҥҥэ
бурдук быһыахтаах комбайны собус- соруйан алдьатан, Сэбиэскэй Ийэ
дойдубун таҥнарбыппын. Өстөөхтөргө, мировой империализмҥа үтүөнү
оҥорбуппун.
Ол саҕана миигиттэн, уон биир саастаах оҕоттон, туох кыһалҕа
кыһарыйан ити комбайны алдьатарга күһэллибиппин биир да учуутал
ыйыппатаҕа, ким да мин быһаарыыларбын истэ сатаабатаҕа. Билигин
бэйэм отучча сыл учууталлаан баран санаатахпына, ардыгар биһиги
учууталлар оҕо хас биирдии хардыытын, кини санаатын барытын билэр
уонна өйдүүр курдук туттабыт. Бэйэбитин хаһан да сыыспат, хаһан да
алҕаһаабат дьонунан ааҕынабыт. Хас биирдии оҕо кыһалҕатын билэн,
алҕас туора үктэммитин өйдөөн, бириэмэтигэр уонна миэстэтигэр сөпкө
быһааран, оҕо олоҕун ыараппакка, төттөрүтүн чэпчэтэ сатаан, оҕону
ыарахан кэмигэр кэлэппэккэ, бэйэтиттэн тэйиппэккэ, учуутал киһи дурдахахха, көмүскэл буолуохтаах. Холобура, ол саҕана сенокосилка — миэхэ
тыын боппуруоһум этэ. Комбайны алдьатан буруйу оҥорбуппун учуутала
да суох өйдүүрүм, ол гынан баран, косилка суолтата комбайн
суолтатынааҕар миэхэ быдан үрдүк этэ.
Бүтүн оскуола иннигэр мөҕүллэ туран, биир да учуутал миигин
өйдөөн, көмүскэспэтэҕиттэн хомойбутум. Сенокосилканы миэхэ ким да
оҥорон биэрбэтин билэрим, оттон комбайҥҥа икки шестерёнканы бүтүн
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МТС (машинно-тракторная станция) диэн улахан тэрилтэ булан биэриэ
диэн бүк эрэнэрим.
Уон биир саастаах уол оҕо сайына үрүҥ сиэллээх ойуун
кыталыгынан саҕаламмыта, аҕатын хотуурун тыаһынан салҕаммыта
уонна доҕорун сымнаҕас миэстэҕэ тууһунан ыттарыынан түмүктэммитэ.
Ол да буоллар, бэһис кылааһын этэҥҥэ саҕалаата диэххэ сөп.
12. УОТ КУТАА БААҺЫНА, ЭБЭТЭР «МИН БУРУЙБУНАН ӨЛБҮТ
АФРИКА ОҔОЛОРО»

—

Нохоо, бараҥҥын ынаххын булан аҕал эрэ, ыы охсон сөпкө утуйуо
этибит, — диэн аҕам соруйда. Биһиги ынахпыт дьиибэ ынах, эмиэ
идэтинэн тэллэйдии барда ини?! Ону ойууртан хантан булабын? —
диэтэрбин да, саахыматтыы олорбут доҕорбунаан Вовалыын, халампаас
ылаат, тахсан бардыбыт.
Амматтан тахсан Муона алааһы көрүтэлээтибит да, биһиги ынахпыт
суох. Ол иһин алаас үрдүнээҕи мыраан бааһынатыгар таҕыстыбыт.
Сэлиэһинэй бурдук быһыллан бүппүт. Бүтэй ааннара аһаҕас буоланнар,
бааһынаҕа ынах-сылгы толору. Онно даҕаны мин ынаҕым көстүбэт.

—

Ваня, сынньана таарыйа бу соломоҕо тустуохха эрэ, — диэбитинэн
Вова соломо чөмөҕөр таҕыста. Туста сатаан баран, соломо үрдүгэр
ыстаҥалыы оонньоотубут. Быстах ардах түспүтүгэр соломо анныгар
састыбыт. Тахсыбыппыт, ынахпыт бэйэтэ хата эһигини көрдөөн-көрдөөн
буллум ээ диэбиттии бу кэлэн турар эбит. Кыайбыт-хоппут дьон
быһыытынан, үөрэ-көтө дэриэбинэҕэ киирдибит. Дьиэбэр чугаһаан иһэн
биһиги аттыбытыгар олорор, эдэр эрээри элбэх кыра оҕолоох эйэлээх ыал
айдааннарын истэн соһуйдум. Төһө да ынаҕым маҥыраатар, кыыһырсыы
төрдүн билээри, дьиэм олбуоругар киирбэккэ, ыалларым этиһэллэрин
иһиллээн турдум. Онно билбитим баара, бу ыаллар кыыһырсар
төрүөттэрэ элбэх эбит. Эр киһини айаҕын атыппакка, Настаа аҥаардастыы
кута-симэ турар: «Кууруссаларга бурдукта аҕал диэн бу сааскыттан эйиэхэ
этэн-этэн сыҥааҕым этэ элэйдэ. Ыал кууруссата барыта сымыыттыыр,
арай биһиэннэрэ эрэ сымыыттаабаттар», — диэни эрэ истэн хааллым.
Аҕам «Нохоо!» диэн хаһыыта миигин олбуорбар биирдэ баар оҥордо.
Уһуннук толкуйдуу барбакка, аҕам ынах ыы олорорунан туһанан, киниэхэ
көстүбэккэ, үрүсээкпин кэтэр бокуойа суох бааһынаҕа ыстанным. «Ваня,
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эн ханна бардыҥ?» — диэбитинэн доҕорум Вова уулусса ортотугар тура
хаалла. Бааһынаҕа ардахтан саспыт соломобун түөрэ арыйдым.
Тобуктаан олорон эрэ, икки ытыспынан бурдук туораахтарын баһан ылаыла, үрүсээкпэр куппутунан бардым. Онтукам эргэрэн, элэйэн, курдара
көтүллэрэ кэлбит. Бу да буоллар, миэхэ сайын аайы от үлэтин иннинэ
уон- на кэнниттэн Амма, Мэҥэ Хаҥалас, Чурапчы, Таатта, Уус Маайа
улуустарын маардарын кэрийэн кыталыктары көрдүүрбэр үрүсээгим
барахсан олус көмөлөспүтэ. Бүгүн үрүсээгим биһикки эдэр ыалга бурдук
илдьэн үөрдүөхпүт, эйэлэһиэхтэрэ, оҕолоро ытыахтара суоҕа,
кууруссалара бурдугу тото-хана сиэн, сымыыттыахтара уонна хаһаайка
үөрэ-көтө ол сымыыттары туһанан ас арааһын астаан дьонун үөрдүө.
Ыалбар киирэн үрүсээктээх бурдукпун ынах ыыр солуурдарыгар
сүөкээтим. Дьонум үөрүү-көтүү, махтал-баһыыба бөҕө буоллулар. Онуманы ыйыталаһыах курдук буолан эрдэхтэринэ, «ыксыыбын» диэн тахсар
ааҥҥа харбыаластым. Махтал тылларын истэр үчүгэйиттэн, ыалбын өссө
улаханнык үөрдээри, бааһынаҕа баар соломолор үрдүлэригэр эккирээн,
туораахтарын сиргэ түһэртээн, ону хомуйан, икки күнү быһа үрүсээкпинэн
бурдук тастым. Толору бурдуктаах икки куулу биэрдэхпинэ төһө эрэ
үөрэллэр диэн, аҕалбыт бурдукпун дьиэбэр куулга мунньан истим.
Бүтэһик үрүсээкпин сүгэн дьиэбэр чугаһаан иһэн, олбуорум таһыгар бэрт
үчүгэйдик билэр киһим совхоз бырабылыанньатын тойоно Прокопий
Артемьев аҕабын кытта бурдуктаах куулларбын массыынаҕа тиэйэ
туралларын көрдүм. Ыалбар анаан мунньубут бурдугум совхоз
ыскылаатыгар бардаҕа ити.

—
—

Ити Борокуоппай бурдукпун тоҕо илдьэ барда?

Эн бурдугуҥ буолуо дуо, совхоз киэнэ. Нохоо, аны итинник гыныма.
Дьыалаҕа иҥниэҥ. Сут дьылга аччыктаан өлөн эрэр дьон совхоз
бааһынатыттан биир ытыс бурдугу сиэтэхтэринэ хаайыыга бараллара. Эн
куул муҥунан аҕалбыккын. Толкуйдаа эрэ!

—

Мин үүнэн турар, хомулла илик бурдугу ылбыт буолбатахпын ээ.
Соломо анныттан хомуйбутум. Ити соломолору син биир уоттууллар дии.
Таах хаалар бурдугу ылымына. Умайыаҕынааҕар дьоҥҥо туһалаабыта
ордук буолбатах дуо?
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—

Ол уоттууллара-уоттаабаттара эн дьыалаҥ буолбатах. Ону- маны
туһата суоҕу саҥарыма. Түргэнник тахсан киириҥ, дьиэ аанын хатыы
иликпинэ. Утуйар кэм кэллэ, — диэтэ аҕабыт Дьуона оҕонньор.
Балаҕан ыйынааҕы күһүҥҥү, хараҥа түүҥҥэ Нэлэгэр, Муона уонна
Халбы мырааннарын бааһыналарыгар баар тыһыынчанан соломолор
кутаа уотунан умайа тураллара.
Сарсыныгар бүтүн оскуолатааҕы «линейкаҕа» бу ыйга хайыы-үйэ
иккис төгүлүн дьүүллэнним. Дьүүллүүр дьонум бары уруккулар: совхоз
бырабылыанньатын тойоно, оскуола директора, учууталлар, комсомол
уонна пионерия активистара. Дьүүллэнэ туран өйдөөбүтүм, буруйум
чахчы улахан эбит. Мин бааһынаҕа уматыллыахтаах соломо анныттан
икки куул бурдугу хомуйбуппуттан сылтаан Африка оҕолоро хоргуйан
өлөн эрэллэр эбит. Маннык дьүүллэргэ куруук буоларын курдук
директор: «Аны маннык гыныаҥ дуо?» — диэн ыйытта.

—

Табаарыс управляющай! Ити бөөлүүн түүн Амма бааһыналарыгар
соломолору уоттаабыт дьону эмиэ маннык дьүүллээтигит дуо? Африка
эрэ буолбакка, бүтүн планета оҕолоро сиэхтээх бурдуктара таах уокка
былдьанна! — диэтим мин.

—

Суох, ол дьон дьүүллэммэттэр. Кинилэр мин сорудахпынан
соломону уоттаабыттара. Ол тоҕо? Хайдах? — диэн ыйыта сатаатым да,
чуораан тыаһаан, «линейка» бүтэн, ким да миэхэ хардарбата.
Улахан дьон олоҕор оҕо өйдөөбөтө элбэх буолар эбит.
13. «ТАПТАЛ ӨЛҮҮТҮН БЫРААҺЫННЬЫГА», ЭБЭТЭР «АКААРЫ
ФОТОГРАФ АРЫЙЫЫТА»

—

Кеша, эн саҥа ырбаахылааххын дии, кумаламмат, өтүүктэммэт? Ону
миэхэ уларыс эрэ, били дьиибэ ааттааҕы этэбин.

—

Нейлону дуо? Бэйэм биирдэ да кэтэ иликпин уонна ол эйиэхэ
улахан буоллаҕа дии. Ону тоҕо көрдөөтүҥ?

—
—

Бүгүн мин сыбаайбалаахпын!

Сыбаайбалаахпын даа? һа-һа-һа, уон
сыбаайбалаабыттарын хаһан да истибэтэҕим.

биирдээх

оҕолор

—

Ээ, мин сыбаайбалыам дуо, ыҥырдахтара дии! Фотоаппарааккын
илдьэ кэлээр диэбиттэрэ. Арааһа мин Аммаҕа эрэ буолбакка, ыраахха
Кыталык Уйбаан. Кустугу ситтэрбиэн...I чааһа
http://vk.com/sakhabooks
128

диэри биллэр улуу фотограф быһыылаахпын. Ыҥырыыттан ыҥырыыга
сылдьабын.

—

Эн улуу фотограф быһыытынан барар буолбатаххын. Эйигин саамай
акаары фотограф диэн ыҥырар буолуохтаахтар.

—
—

Ол тоҕо? Ол хайдах? Акаары даа?

Хайа улуу фотограф эн курдук босхо түһэриэй? Буолаары буолан
сүүһүнэн хаартысканы бэчээттээн биэриэй?

—

Оттон кинилэр плёнкатын, кумааҕытын, эмтэрин барытын бэйэлэрэ
биэрэллэр ээ. Сыбаайбаҕа сылдьар наһаа интэриэһинэй ээ.

—

Ол билбэт дьонуҥ уһун киэһээни быһа аһаа да аһаа, арыгы ис да ис,
биир ырыаны хос-хос, түҥ-таҥ ыллаа да ыллаа буолаллара туох
интэриэһинэйдээх буолуой? Хойукка диэри сылдьыма! Сорох сыбаайба
охсуһуулаах
буолааччы.
Эйигин
футбол
мээчигин
курдук
тэбиэлээтэхтэринэ бэйэҥ кэһэйиэҥ.

—

Кеша, мин сыбаайбаҕа сылдьа түһээт, эрдэ соҕус убайым аахха —
Колялаахха хоно барыам. Аҕам ыйыттаҕына, «убайыгар оҕо көрө
барбыта» диэр.
Бүгүн мин уон сэттис сыбаайбабар фотограф быһыытынан
сырыттым. Кинилэр аһыыллара-сииллэрэ миэхэ олох интэриэһинэйэ суох.
Сыбаайбалары кэрийэр биричиинэм — таптал баарын дуу, суоҕун дуу
быһаарыы. Бүгүн холбоспут паарам хаартыскаларын бэчээттии олоробун.
Сыбаайба бүтүөн иннинэ маҥнайгы остуол хаартыскаларын таһааран,
куурдан илдьэ охсубут киһи! Төһө эрэ үөрэллэр! Уоллаах кыыс
сирэйдэрин-харахтарын көрдөххө эмиэ да таптал баар курдук, эмиэ да
суох курдук. Бу «Горько-о!» диэн хаһыытыы олордохторуна түһэрбит
каадырым. Принцтээх принцессэм «с гримасой ужаса» уураспыттар.
Бүгүн бырааһынньык бырааһынньык курдук үөрүү-көтүү элбэх этэ. Мин
блокноппар «уон сэттис сыбаайбам — Мишалаах Маша улахан плюс»
диэн бэлиэтээтим. Улахан «плюһу» улахан таптал баар диэтэхпинэ
туруорааччыбын. Сыбаайба бүтэн, дьон тарҕаһан эрдэҕинэ,
хаартыскаларбын аҕалан биэрдим. Маша Мишаны илиититтэн тардатарда: «Мишенька, баран подароктары көрүөххэ эрэ, сыбаайба
ороскуотун сапта дуу, саппата дуу?» — диэбитигэр, били блокноппар ту-
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руорбут улахан «плюспун» сотон кэбистим. Улаханнык таптаһар дьон
сыбаайбалыы сылдьан ороскуоту-дохуоту аахпаттара чахчы.
Сарсыныгар Кешаҕа ручкалаах, тэтэрээттээх кэлэммин көрдөстүм:

—
—
—
—
—

Уон сэттэттэн аҕыһа хас бырыһыан буоларый, суоттаан биэр эрэ!
Ол туох бырыһыанын билэ сатаатыҥ?
Таптал, таптал бырыһыана!
Таптал бырыһыаннанар буолбута дуо?

Оттон уон сэттэ сыбаайбаттан аҕыһыгар эрэ таптал баар. Ол
бырыһыанын билиэхпин баҕарабын. Чэ, аах убаай, баһаалыста аах.
Кеша,
көлөһүн-балаһын
алла-алла,
биэрбит
лииспин
сыыппараларынан толордо.

—

Бээ эрэ, эһиги ахсаан уруогар доруоп диэни барбыккыт дуо? Баҕар
десятичнайы билэр буолаайаҕын?

—

Ол эмиэ туохпутуй? Мин доруобу аах диэн көрдөспөтөҕүм,
бырыһыанын, бырыһыанын быһаар!

—

Доруоба суох хайдах да тахсыбат. Доруоба суох быһаарар да
кыаҕым суох. Биллим! Эн сүүс сыбаайбаҕа сырыт ээ, оччоҕо туох да
доруоба суох бырыһыан бэйэтэ тахсан кэлиэ буоллаҕа дии. Хас
сыбаайбаҥ «плюстанар» да, оччо бырыһыан таптал тахсар, — диэн
сүбэлээтэ миигиттэн түөрт сыл аҕа убайым Кеша.
Инньэ гынан сыбаайбалыахтаах дьону эрдэттэн сураһан билэн,
ыҥырыы ылан, сорох-сорох сыбаайбаларга «фотографтыам» диэн бэйэм
тылланан, биэс көс иһинэн баар дэриэбинэлэри барыларын хабан туран,
сыбаайбам ахсаанын сүүскэ тириэртим.

—

Кеша, эн сүбэҕинэн таптал бырыһыанын быһаардым, отут алта
буолла.

—
—
—

Испииһэккин көрдөр эрэ.
Барыта бу баар.

Сорох-сорох «плюстарыҥ» саарбах соҕустар быһыылаах. Таптал
бырыһыанын чуолкайдыыр туһуттан, «плюстаах» дьоҥҥун салгыы кэтээн
көр.
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Убайым сүбэтин ылынаммын, дьону кэтиир буоллум. Биир наһаа
эрэммит, холбоспуттара ый буола илик, эдэр ыалым Анялаах Алёша
айдаарсыбыттарын алҕас иһиттим:

—
—
—

Эмээхсин, Аана! Аһыҥ бэлэм дуо? Аччыктаатым аҕай!
Аһаан кэлбиккин буолбат дуо, сирэҕэс!

Аһаамынабын! Армияҕа бииргэ сулууспалаабыт уолбун көрсөн
баран, эйигиттэн ыйытыам дуо, биирдэ аһаатахпыт дии! — диэтэ аан
тутааҕыттан нэһиилэ тутуһан турар уолбут Алёша.

—

Эрэйдээх, биирдэ эрэ аһаабыт! Бэҕэһээ киэһэ хайалара итирик
кэлэн баран, түүнү быһа орулаабытай? Эн буолбатах этиҥ дуо?

—
—

Чэ, чэ, ону-маны лахсыйыма, бүт! Остуолгун тарт!

Мааҕыттан быһа бу кэлиэ, ити кэлиэ диэн аспын элбэхтик
сылыттым. Хаахтыйда буолуо. Итирик киһини аһатан да диэн, син биир
хотуолаан кэбиһиэ. Хаарыан аһы, хаарыан харчыны помуойаҕа куппут
кэриэтэ. Праздник каждый день! Дьэ, сордоох киһи!

—

Маны аһым диэн ааттыыгын дуо? Сиэбэппин, хаахтыйбыт! Ас
астааҥҥын! Таһааран бөххө тох! Оо, таах сибиэ эйигин ойох ылан!
Мотуруонабын ылбытым буоллар!

—

Бар, Мотуруонаҕар! — диэт, хаһаайка астаах хобордооҕунан эрин
төбөҕө сиирэ-халты саайда.
Хата, аан босхолонон, абааһы айдааннаах ыалтан куоттум.
Испииһэкпэр ыйы кыайбат кэминэн отут алта «плюстан» уон түөрдэ
эрэ хаалла. Аата кыччаабытын, таптал бырыһыана! Кинигэни аахтахха,
киинэҕэ көрдөххө аан дойдуга улуу таптал Индияҕа эрэ баар курдук. Мин
тоҕо Индияҕа төрөөбөтөҕүм буолла! Оччоҕо ити Радж Капур курдук
сибэкки быыһынан үҥкүүлүү-үҥкүүлүү тапталбын туойуом этэ! Олорор
дьиэбин «Храм Любви! Храм Счастья!» диэн ааттыам этэ. Оо, Сахам сирэ
барахсан тымныыта бэрт буолан таптал хам тоҥор дойдута быһыылаах.
Ол эрээри таптал олох суох диир эмиэ сатаммат курдук. Биһиги
дэриэбинэбит бэрт боростуой уолаттара уонна кыргыттара ыал
буолуохтарын иннинэ кып-кылгас кэмҥэ принц уонна принцесса курдук
буолан ылааччылар. Уол кыыска үчүгэй буола сатаан дьүһүннүүнбодолуун, туттардыын- хаптардыын, тыллыын-өстүүн, хаамардыынсиимэрдиин, таҥас- тыын-саптыын тупса түһэр. Кыыһы свиданиеҕа
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ыҥыран баран, кэлэрин дуу, кэлбэтин дуу икки-үс чаас устата, тоһуттар
тымныыга эбэтэр өҥүрүк куйааска долгуйа-долгуйа кэтэһиэн сөп. Төһө да
хойутаан кэллэр, кыыһы син биир үөрэ көрсөр. Аҥаардас кинилиин биир
салгынынан тыынарын улахан дьолго холуур. Тыла барыта хоһоон,
саҥата музыка, иэйиитэ ырыа, сүрэҕин тэбиитэ үҥкүү буолар. Кыыһы
киинэҕэ ыҥырар, хаппырыыһын барытын толорор, күн аайы сибэкки
бэлэхтиир, кылгастык эттэххэ, аан дойдуга миигиттэн ордук уол суох
дэттэрэр уонна кыыска үйэҥ тухары мин маннык буолуом диэн эрэннэрэр.
Онтон кыыс дьүһүнүн-бодотун, таҥаһын-сабын олус көрүнэр буолар.
Куруук үөрэ-мичилийэ сылдьар, бэл саҥатын намыын-намчы үрүйэ
сүүрээнигэр, күөрэгэй ырыатыгар, сэбирдэх суугунугар холуохха сөп.
Күнтэн күн аайы бу кыыска кистэлэҥ кэрэлэр элбииллэр. Уол хараҕар
иэдэһин мэҥэ кытта тупсан көстөр.
Бу кыыстаах уолбут сыбаайбалаатылар да принцессэлээх принц
буолан бүтэллэр, таҥастара-саптара буорайар, маҥан ырбаахы, хаалтыс,
көстүүм умнуллар, мааны былааччыйа кирдээх халаакка кубулуйар.
Баттахпыт арбайар, тылбыт-өспүт киртийэр, киҥмит- хааммыт хойдор,
өйбүт-санаабыт кыарыыр, урут кистии сатаабыт итэҕэстэрин «мэ, эйиэхэ
өссө бу баар» диэбиттии, ороотор-ороон, таһааран иһэллэр.
Бу уоллаах кыыспытын ханнык кэрдиис кэм тосту уларытта? Ол
кэрдиис аата — сыбаайба. Оччоҕо сыбаайба диэн таптал өлүүтүн
бырааһынньыга буолан тахсар. Бу хомолтотун!
Айылҕаҕа сылдьан көтөрдөр, кыыллар сыбаайбаларын кэтээн
көрөөччүбүн. Улуу көтөрдөр — кыталыктар, туруйалар, кубалар,
куоҕастар сыбаайбалара — таптал өрөгөйүн бырааһынньыга. Бу күн
кинилэргэ улуу тапталлаах, улуу олохтоох. Ол иһин улуу дьоллоох паара
үөскүүр. Кинилэр тапталлара сыбаайба кэнниттэн уостуон, сүтүөн оннугар
күүһүрэрэ, кэрэтийэрэ миигин куруук сөхтөрөрө. Үгүс дьон тапталлара
туохтан сүтэрин билбэт буоламмын, кыталык буолан төрөөбөтөхпүттэн
хомойорум.
Ити акаары фотограф: «Таптал аҕыс уон алта бырыһыана сыбаайба
кэнниттэн өлөр эбит», — диэн «научнай арыйыытынан» муҥурдамматаҕа,
төттөрүтүн, дьон уонна көтөрдөр олохторун кэтээн көрөн тэҥниирэ
элбээбитэ.

Кыталык Уйбаан. Кустугу ситтэрбиэн...I чааһа
http://vk.com/sakhabooks
132

Бу ааспыт үс сайын устата оттообут сайыннарбар — үстүү ый,
оттооботох сайыннарбар — биэстии ый айылҕаҕа сылдьар кэммэр олох
чуҥкуйбатаҕым. Хас биирдии кыыл, хас биирдии көтөр мин билэр
дьоммун санаталлара. Ол иһин хайа эмэ паара куска, хайа эмэ паара
кубаҕа «оо, бу ыалым Ивановтар, бу — таһараа Бааскалаах» диэн аат,
араспаанньа биэрээччибин. Инньэ гынан дэриэбинэм дьонун кытары
арахсыспатах курдук сананааччыбын. Сорох кэмҥэ кустарым-хаастарым
быһыылара-майгылара
били
Бүөккэлээххэ,
Бааскалаахха,
Миитэрэйдээххэ тугунан да майгыннаабат буолаллара. Бу тыһы кус,
Бүөккэ ойоҕор Балбаараҕа дылы, атыыр кустарга барыларыгар бэрт
буола сатыыр, уйатыттан тахсыан иннинэ куруутун арбайа сылдьар өҥүнтүүтүн оҥоһун да оҥоһун буолар, суунара-тараанара элбиир. Уйатыттан
тэйдэ да, саҥата-иҥэтэ, куолаһа тупсар, бэл уста сылдьара кубаҕа
майгынныырга дылы буола түһэр. Уратыта диэн Балбаара, тыһы кус
курдук саас эрэ буолбакка, сылы быһа эр дьону кытта эрийсэр. Оттон бу
тыһы куба бэйэтин эрэ атыырыгар үчүгэй буола сатыыр, кини чахчы
эрэллээх доҕор, оҕолоругар күндү ийэ. Атыыр куба дьонугар дурда-хахха.
Кубалар оҕолорун иккиэн тэҥҥэ көрөллөр-истэллэр. Син биир Бааскалаах
Боккуойа курдуктар.
Көтөрдөрү-кыыллары кэтии сылдьан, айылҕа элбэх сокуонуттан
үһүн өйдөөбүтүм. Кыылларга да, көтөрдөргө да атыыра тас көрүҥүнэн
лаппа ордук сиэдэрэй, тыһытааҕар быдан ырыаһыт, үҥкүүһүт. Сааһыт
көҕөттөрү көрдөҕүнэ, бөдөҥ, кыраһыабай атыырга хараҕа хатанар.
Кыракый, бүрэ дьүһүннээх тыһыта хомус быыһыгар тыыннаах ордор.
Булчуппут салгыы хомуһу кэрийэр, кулгаах иччитэ буолар. Көтөр саҥатын
иһиттэ да, саатын бардырҕаппытынан барар. Итиннэ биллэн турар,
саҥалаах-иҥэлээх, айдааннаах-куйдааннаах атыырдар түбэһэллэр.
Бултуйбут сааһыт амтаһыйан, салгыы маары кэрийэр. Арай көрдөҕүнэ
кыракый томторго биэс уонча атыыр эһэ бараах, түүлэрин сахсатан
куорсуннарын саратан, үҥкүү-битии бөҕө. Эрэйдээхтэр сотору соҕус
кэминэн булчут үрүсээгин толороллор. Хам бааччы талах, от быыһыгар
сыппыт тыһылар ордон хаалаллар.
Мантан көрдөххө харахха быраҕыллар кэрэ дьүһүн, кулгаахха
хатанар саҥа-иҥэ, болҕомтону тардар үҥкүү-битии ити атыырдары өлүүгэ
тиэртэ. Булчут уолбут борук-сорукка дьиэтигэр төнүннэ, суунна-тараанна,
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аһаата-сиэтэ, мааны таҥаһын кэттэ уонна кулуупка үҥкүүгэ ойдо. Онно
сырыттаҕына ырбаччы кырааскаламмыт, светофор өҥнөрүнэн таҥныбыт
объект кини хараҕар быраҕылынна. Уолбут «бултуйда». Салгыы «мин
аҕай» диэбиттии күлэн-салан чаҕаара сылдьар иккис «объект» булчут
уолбут «үрүсээгэр киирдэ». Бэрт аҕыйах хонугунан уолбутугар үҥкүүлээн
сахсаҥныы, туох- баар «запчаастарынан» салыбырыы, имиллэҥнии
сылдьар үһүс объегы «Байанай биэрдэ». Объектарбыт үһүөн айылҕа
сокуонун кэспит «тыһылар» буолаллар. Мантан көстөрүнэн, кинилэр
олох- торо алдьаммытыгар бэйэлэрэ буруйдаахтар.
Арааһа таптал сүтүүтэ дьон икки ардыгар сыһыана уларыйыытыттан
тутулуктаах быһыылаах диэн санааттан кыталыктар уонна биһиги илин
эҥээрбитигэр уйаланар туруйалар сыһыаннарын үөрэтэ сатаабытым. Ити
көтөрдөр бэйэ-бэйэлэригэр үтүө-мааны сыһыаннара сыбаайба да
кэнниттэн уларыйбата кинилэр олох суолтатын өйдүүллэриттэн
быһыылаах. Кинилэр хас биирдии күннэрин бүтэһик күн курдук
дьоллоохтук олоро сатыыллар. Хайа баҕарар түгэҥҥэ бэйэ-бэйэлэрин
сүтэрсиэхтэрин сөбүн өйдүүр курдуктар. Таптал уонна бэйэ-бэйэни
кэрэхсэһии ыкса сибээстээхтэрин өйдөөбүтүм. Айылҕаҕа тыһылаах атыыр
өйдөрүн-санааларын, эттэрин-хааннарын, куттарын-сүрдэрин, күүстэринуохтарын таптыыр уонна таптанар туһугар ууран, онно дьулуһалларын
тухары, тапталлара тыыннаах.
Сүүс сыбаайбалаах испииһэкпин көрөн олорон, паараларбын
барыларын көтөрдөргө холоотум: «бу — көрүнньүк бараахтар, ити —
өһүргэс үгүрүөлэр, ол — кустар-хаастар, хоптолор-тураахтар, араас
бытархай чыычаахтар. Уон түөрт бырыһыан иһигэр киирбит пааралар —
тапталлара тыыннаах буоларын туһугар туруулаһар кыталыктар», — диэн
түмүктээтим.
14. АРААС ӨҤНӨӨХ ОЙУУТТАР, ЭБЭТЭР КӨТӨРДӨР КИИРСИИЛЭРЭ

—

Кеша, биһиэхэ Аммаҕа Ньурба театра кэлбит үһү. Кулуупка көрө
барабыт дуо?

—
—

Үчүгэй буолуо этэ. Аҕабыт харчы суох диэн ыыппат буоллаҕа дии!

Оттон эрдэ, муоста сууйа сырыттахтарына, кулууп саалатыгар үөмэн
киириэххэ
уонна
саҕаланыар
диэри
ыскамыайка-олоппостор
анныларыгар саһан олоруохха ээ!
Кыталык Уйбаан. Кустугу ситтэрбиэн...I чааһа
http://vk.com/sakhabooks
134

—

Мин онно хайдах да баппаппын! Кулууп уота умуллубутун кэннэ,
кэтэх аанын күүскэ тэбиэм, оччоҕо аан хатыыра төлө барыа буоллаҕа дии.
Онон киириэхпит.
Мин киниэхэ эрэммэт буоламмын, бэйэм ньымабынан киирбитим.
Спектакль көрө олорон эрэ, Кеша элбэҕи куоттараары гынна диэммин,
кэтэх аан диэки сотору-сотору эргиллэн көрөбүн. Бэйэтэ да борук-сорук
сцена лаппа хараҥарда. Этиҥ эттэ, чаҕылҕан чаҕылыйда. Икки ойууттар
сарылаһа-сарылаһа ыстаҥалаһан, кутуран бардылар. Дьэ, хайалара
кыайар эбит диэн болҕойон олордохпуна, этиҥ тыаһа тоҕо эрэ кэтэх аан
диэкиттэн иһилиннэ. Элбэх дарбыыр кэнниттэн биир күлүк саала түгэҕэр
сүттэ. Убайбын Кешаны истибитим буоллар, билигин кини кэнниттэн
кыра күлүк буолан киириэм этэ. Сценаҕа Кыһыл ойуун Саһыл ойууну
кыайан, өрөгөйдүү турдаҕына, кэнники эрээт диэкиттэн: «Айыкка-а,
айыкка, кулгаахпын ыыт! Бэйэм тахсыам», — диэн убайым часкыыра
иһилиннэ.

—

Нохоо, ханна сырыттыҥ? Убайгар Киэсэҕэ мас саһаанныырга тоҕо
көмөлөспөтүҥ?

—
—
—

«Кыһыл ойууну» көрдүм.

—
—
—

Баар-баар! — диирбин кытары эмэһэм аһыйда.

—

Хайа, Саһыл ойуун баар дуу?
Айыката бэрдин иһин:

—
—

Суох-суох! — диэтим.

Ханнааҕы Кыһыл ойууну этэҕин?

Кулуупка баары, Ньурбаттан кэлбити! Ыстааҥҥын сулбурутан баран,
ороҥҥор умса сыт эрэ! Эмэһэҥ кур амтанын умнубут быһыылаах.
Сибилигин санатыам. Кыһыл ойуун баар дуо?
Хайа, Кыһыл ойуун баар эбит дуо?

Суох-суох, Кыһыл ойуун суох, Саһыл эрэ ойуун баар! — диэн «чап»
гыннараммын, эмэһэм иккистээн аһыйда.

Саамай сөп. Өйдөө нохоо! Ойуун эбэтэр хара, эбэтэр үрүҥ
буолааччы. Ойууттарга саараама кыһыл гэлипиэ ыстааннаах уонна албынтүөкүн дьону сыһыарыма. Бүгүн эн куһаҕаны көрөҥҥүн, хара дьайга
ыллараары гыммыккын. Ханнык да кэм кэллэр, олох төһө да тосту
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уларыйдар, ойууттар өҥнөрө уларыйбат! Үрүҥүнэн эбэтэр харанан хаалар.
Ону өйдөөн кэбис, нохоо!

—

Сөп, сөп, өйдөөтүм, өйдөөтүм, — дии-дии оронтон туран
ыстааммын тардынным.
Ити курдук, кыракый театрал — сахатыйан эрэр Тоҥ Нуучча Уйбаан
уонна үөрэҕэ суох диэҕи олох уустук үөрэҕин баһылаабыт кырдьаҕас
Дьуона оҕонньор, ол эбэтэр уоллаах аҕа ити киэһэ кур көмөтүнэн
«өйдөспүттэрэ».

—

Арай олохпор дьиҥнээх ойууну көрсүүм. Кини тас көрүҥүттэн
үрүҥүн-харатын хайдах быһаарабын?

—

«Сүөһү эриэнэ таһыгар, киһи эриэнэ иһигэр» диэн мээнэҕэ эппэттэр.
Ойуун үрүҥэ-харата — ис туруга буолар. Тас көрүҥүттэн, таҥаһыттансабыттан, тутта-хапта сылдьарыттан үрүҥэ-харата биллибэт, кыыран
бардаҕына биирдэ биллэр.

—

Холобура, эн быраас суох сиригэр улахан оһолго түбэһэн, ороҥҥо
сытаҕын. Мин ойуун ыҥыран аҕалыахтаахпын. Кыыра сылдьарын
көрбөтөх ойууммун хайдах билэн «кини — үрүҥ ойуун» диэн
аҕалыахпыный?

—

Эн үрүҥ ойууну булан аҕалыаххар диэри, иэдээҥҥэ түбэспит киһи
өлөр. Үрүҥ ойуун бэрт сэдэх буолар. Сиэмэх, хара ойууттар элбэхтэр.

—

Сиэмэх ойуун диэн куһаҕан буоллаҕа дии. Оттон үчүгэй, үрүҥ ойуун
тоҕо аҕыйаҕый?

—

Эн быстах, суолтата суох ыйытарыҥ оннугар, сахалыы уһуннуккиэҥник толкуйдуу үөрэниэххин! Санаан көр, куһаҕаны оҥорор чэпчэки
дуу, үчүгэйи оҥорор чэпчэки дуу? Уопсайынан, оҕо эрээри улахан да
киһиэхэ бобуллары саҥарыа суохтааххын. Ким даҕаны ойуун куһаҕанынүчүгэйин хасыһара сатаммат. Сэрэхтээх буолаүөрэн! Ойуунумсуйа сатыыр
киһи элбэх буолааччы. Олортон бэрт аҕыйах киһи дьиҥнээх ойуун буолар.
Дьиҥнээх ойуун сураҕа ыраах сиринэн тарҕанар. Билбэт буоллаххына,
ким хайдах ойуун буоларын сураҕынан сыаналыыгын. Хара, сиэмэх да
ойуун киһини эмтиир.

—
—

Оччоҕо киһини эмтиир ойууну тоҕо сиэмэх диэн ааттыылларый?

Хайдах быһаарарым буолла? Чэ, биир холобуру ырытан көрүөххэ.
Баҕар өйдөнүө. Ынах-сүөһү иитэр дьоҥҥо ходуһа сирэ — тыын боппуруос.
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Арай эн ходуһаҕын биир Саһыл Сэмэн диэн киһи оккун охсон баран,
тиэйэн ылбыт. Эн айдаарсан көрөҕүн да, кыайбаккын. Киһиҥ эр ылан,
эйигин сэнээн, ходуһаҕын былдьаан ылбыт. Эн аймах кэриэтэ киһигиттэн
— аатырар ойуунтан ходуһабын төнүннэр диэн көрдөһөҕүн. Эн саныаххар,
ойуун хайдах гыннаҕына ходуһаҥ эйиэхэ төннүөҕэй?

—
—

Билбэппин ээ. Оттон ол Саһылы улаханнык куттуура буолуо.

—
—

Ээ, оччоҕо билбэппин. Саһыл Сэмэни өлөрөрө буолуо?!

—
—

Үчүгэй бөҕө буоллаҕа дии! Миэхэ ходуһабын төнүннэрдэ!

Ходуһа — тыын боппуруос диэн быһаарбытым дии?! Төһө да
куттаннар, Саһыл Сэмэн син биир ходуһаҥ отун охсор. Инньэ диэн
сүөһүтүн хоргутан өлөрүө дуо?
Тута өлөрөрүн өлөрбөт гынан баран, тылынан-өһүнэн өйүнсанаатын былдьыыр, ол кинини өлөр суолга тиэрдэр. Бу ойуун үчүгэйи
оҥордо дуу, куһаҕаны оҥордо дуу?
Эйиэхэ үчүгэйи оҥорбут ойууну үрүҥ диэн ааттыаҥ этэ дуу, хара

дуу?

—
—

Үрүҥ, үрүҥ ойуун! Кини кырдьык иһин охсуһар!

—
—

Хара, сиэмэх ойуун дииллэригэр тиийэллэр эбит.

—
—

Аҕаа, үрүҥ уонна хара ойууттар кыыраллара туох уратылааҕый?

Эн үрүҥ диэн ааттаатыҥ. Атын дьон Саһыл Сэмэни сиэбит ойууну
ким диэхтэрэй?
Бу ойуун үрүҥүн-харатын туһунан ким киэҥ сиринэн тарҕатыай? Эн
— соҕотох киһи дуу, эбэтэр атын дьон дуу? Ол иһин этэллэрэ буолуо
ойуун үчүгэйин-куһаҕанын хасыһымаҥ, сэттээх буолуо диэн. Ойуун да
буолбатар, ханнык баҕарар киһиэхэ сыһыаннаах. Биир киһиэхэ үчүгэйи
оҥорбутуҥ, элбэх киһи олоҕор куһаҕанынан дьайыан сөп. Ол иһин саха,
элбэх саҥата суох омук, тугу эмэ саҥарыан эбэтэр оҥоруон иннинэ
ыксаабакка, уһуннук-киэҥник, ырааҕынан толкуйдуур идэлээх. Биһиги
сахалар, тыйыс айылҕалаах дьон буоларбыт быһыытынан, сыыһа-халты
туттарбыт сатаммат.
Ойууттар кыырар кэмнэригэр бу орто дойдуттан үөһээ дойдуга —
айыыларга тахсаллар уонна аллараа дойдуга — хара дьайдарга,
абааһыларга түһэллэр. Тоҕус халлаантан хасыһыгар тахсаллара, аллараа
Кыталык Уйбаан. Кустугу ситтэрбиэн...I чааһа
http://vk.com/sakhabooks
137

дойду уон үс хаттыгаһыттан хасыһыгар түһэллэрэ ойуун кыаҕыттан эбэтэр
сыалыттан-соругуттан тутулуктаах. Хара ойууну бастаан быһаарыым.
Кинилэр элбэхтэр, онон дьоҥҥо киэҥник биллэллэр. Хара ойуун үөһээ
дойдуга хотойго кубулуйан тахсар. Тыҥыраҕынан куттаан айыылары орто
дойдуга түһэрбэт. Аллараа дойдуга суор буолан түһэр. Ол суор:
«Абааһылар! Тахсыҥ! Тахсыҥ орто дойдуга, ас тахсаары гынна!» — диэн
кыланар. Абааһылар тахсан киһини сиэбиттэрин кэннэ, ол өлүктэн суорга
эмиэ тиксэр. Били ойуун Саһыл Сэмэни абааһыларга сиэппитин курдук.
Сэргэҕэ уонна да атын мас оҥоһуктарга хотой, суор мөссүөннэрин
оҥорору былыргы кырдьаҕастар боболлоро.
Үрүҥ ойуун туһунан бэрт аҕыйах киһи билэр. Онон бу кэпсиирбин
өйдөөн иһит. Баҕар манныгы уонна кимтэн да истиэҥ суоҕа. Үрүҥ ойуун
үөһээ дойдуга кыталык буолан тахсан, айыылары сиргэ түһэрэр. Оттон
аллараа дойдуга хара кыталыкка кубулуйан түһэр. Хара дьайдар,
абааһылар улахан да суор кэллэ, орто дойдуга өлүк бөҕө тахсыыһы диэн
хара кыталыгы үөрэ-көтө көрсөллөр. Хара кыталык хара дьайдары —
абааһылары тоҥсуйталаан, тэбитэлээн кинилэри орто дойдуга таһаарбат.
Оннук суостаах көтөр. Ол иһин хара кыталык алдьархайтан
быыһаныахтаах эрэ дьоҥҥо көстөр.

—
—

Үрүҥ ойууну кытта хара ойуун охсустахтарына хайалара кыайыай?

Оо, дьэ бу уол уһуннук-киэҥник толкуйдуурга хаһан үөрэнэҕин?
Үрүҥнээх хара ойууттар хайдах охсуһуохтарай? Тус-туспа эйгэлээхтэр
буолбат дуо? Чэ, бүгүҥҥү кэпсэтииттэн тугу да өйдөөбөтүҥ быһыылаах,
кэбис баран утуй, чаас да ыраатта!
Итиччэ үлүгэри истэн баран, киһи утуйуох буолбатах. Харахпын
симтим да, били Кыһыл, Саһыл, Үрүҥ, Хара ойууттар бары охсуһан
дүҥүрдэринэн дайбаһаллар. Кыталык хотойу кытта, хара кыталык суору
кытта киирсэллэр. Инньэ гынан, утуйуохпун куттанан, түүнү быһа аҕам
этэринии уһуну-киэҥи сахалыы өйбүнэн ырааҕынан эргитэн аҕалан
толкуйдуу сыттым мин — Тоҥ Нуучча Уйбаан. Уһун түүнү быһа киэҥ өйтөн
маннык санаалар киирдилэр: «Үрүҥ ойуун кимиэхэ да туһалаатар, атын
дьоҥҥо куһаҕанынан дьайбат. Ол аата барыларыгар туһалыыр. Сир
шарын дьонугар барытыгар туһалааҕы оҥорор чахчы ыарахан. Ол иһин
Үрүҥ ойуун аҕыйах. Сахабыт сиригэр биир эмэ оннук ойуун баара дуу,
суоҕа дуу? Көрбүт киһи! Кинини кытта доҕордоһон, элбэх дьону үөрдүбүт
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киһи бэрт да буолуо этэ!» Итинник сырдык санаалаах, төһө да халлаан
сырдаатар, дьэ утуйдум.
15. КАРАБАС УОННА БУРАТИНО, ЭБЭТЭР СИЭБЭТЭХ КУРУПААСКЫЛАРЫМ

—

Нохоо, миэхэ араспысаанньаҕын суруй эрэ! — диэтэ аҕам.
Бүгүҥҥү күннээҕи уруоктар ааттарын суруйан сурдурҕаппытынан
бардым.

—

Миигин үөрэҕэ суох оҕонньору күлүү гынан итиччэ элбэҕи суруйдуҥ
дуо? Мин эйиэхэ араспысаанньаҕын суруй диэбитим ээ!

—
—
—
—
—

Суруйдум ээ, расписаниебын — уруоктар ааттарын.

—
—
—

Ол кылаас чааһа диэн туоххутуй?

Ол эн уруоктарыҥ ааттара миэхэ наадата суох.
Оччоҕо расписание диэн тугу ааттыыгыный?
Хайдах өйдөөбөккүн, хас чааска үөрэнэн бүтэргин этэбин!

Бүгүн понедельник, биэс уруокпут уон икки сүүрбэ биэскэ, ол
кэнниттэн кылаас чааһа биир сүүрбэҕэ бүтэр.
Олорон эрэ ону-маны кэпсэтэбит.

Ол эһиги ону-маны кэпсэтэргит миэхэ олох наадата суох. Уон икки
аҥаарга дьиэҕэр баар буолаар! Сып-сап аһыы охсоот, мас кэрдэ
барыахпыт. Мин аты көлүйэн бэлэмнээн тоһуйуом.

—

Мария Алексеевна, мин кылаас чааһыгар сылдьыбаппын. Мас
кэрдэ барыахтаахпын. Аҕам атын көлүйэн бэлэмниэх буолбута.

—

Ваня, кылаас чааһа диэн син биир уруок. Онон хайаан да
сылдьаҕын.
Хайыахпыный, хааллаҕым дии. Америка Вьетнамҥа сэриинэн саба
түспүтүн туһунан политинформация кэнниттэн, аан дойду олоҕун ырытан,
ону-маны кэпсэтэ олордохпутуна, кылаас аана тэлэллэ биэрдэ.

—

Хайа-а, бу мин уолбун ким хойутатта? Бачча тымныыга ат сойдо
буолбаат! — ытыһын сараппытынан мин аҕам киирэн кэллэ. Мария
Алексеевна соһуйан чугуйда, киһитэ тохтооботун көрөн, куотар аакка
түстэ.
Оҕолор: «Карабас-Барабас Буратинону ситээри гынна», — диэн
хаһыытастылар. Учууталы саҕатыттан харбаары эккирэтэ сылдьар
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аҕабыттан дэлби кыбыһынным. Кырдьык да Карабас-Барабаска
майгынныыр. Буратино курдук кыра, хатыҥыр учууталбыт ыксаан
үөрэнэр остуоллар үрдүлэринэн көрүдүөргэ ойдо. «Карабас-Барабас»
остуол сирэйдэрин тоҕута үктээн, киэҥ сиргэ «Буратиноны» чахчы
тутардыы кылаастан буулдьалыы ыстанна. Мүччүргэннээх түгэннэри
мүччү тутумаары, кылаас оҕото барыта үтүрүһэ-үтүрүһэ, «Карабас»
кэнниттэн сырыстылар. Уһун көрүдүөр уһугар «Директор» диэн суруктаах
хоско «Буратино» учууталбыт «дьылыс» гынан хаалла, кириэһилэҕэ
олорор директор Дмитрий Иванович кэннигэр саста. «Карабас» киҥэнаара холлон, «атаҕым эрэйин иэстэһиэм» диэбиттии тугу да өйдөөбөккө
соһуйан
олорор
табаарыс
директоры
уолугуттан
харбаан,
кириэһилэтиттэн ороон таһааран: «Аны мин уолбун хойутатан, үлэбин
сырыбаайдыаххыт даҕаны сэрэниҥ! Иккистээн кэллэхпинэ куһаҕан
буолуо!» — дии-дии остуол үрдүгэр сахсыйбахтаан баран,
кириэһилэтигэр төттөрү бырахта. «Нохоо, таҥна оҕус, бардыбыт!» — диэт,
аҕам таһырдьа таҕыста.
Куһаҕан майгылаах аҕалаахпыттан кыбыстан, сирэйбин-харахпын
оҕолортон кистии-кистии, таҥнан дьиэлээтим. Түҥ-таҥ түһэн, ыксал
бөҕөнөн аһыы охсоот, сыарҕалаах атынан дэлээнэҕэ — Саһыл Уйалаахха
мас кэрдэ айаннаатыбыт. Сыарҕаҕа аҕабар көхсүбүнэн олорбутум. Оннук
олорорбун бастакы төрүөтүн таайдаххыт дии? Иккис төрүөтэ: уруогу
ыспытын, учууталы куттаабытын, паарталары алдьаппытын уонна
директоры сахсыйбытын иһин, милициялар эккирэтэн кэлэн, аҕабын
тутан илдьиэхтэрэ диэн куттана кэтэһэрим. Оччоҕо иэдээн буолар, сыыҥсыраан аллыбыт үс бырааппын кытта убайбынаан бэйэбит эрэ хаалабыт.
Милиция кэллэҕинэ, «оннооҕор ньиэмэстэргэ сыгынньах илиибинэн
кыайтарбатаҕым» диир киһи, аҕам хайаан да киирсэр. Муус устар ый
буолан, суолбут онон-манан бадарааннаах. Аппыт ыарырҕатарга дылы
гынар.

—

Мин эрдэ тиийэн чэй өрөн тоһуйуом, — диэт, сыарҕаттан түһэн,
инним диэки сүүрэ турдум.
Дэлээнэҕэ, хатырык отууга сүүрэн тиийэрим уонча мүнүүтэ
хаалбытын кэннэ, өйдөөн көрбүтүм тулабар онно-манна тарҕана
ыһыллан, өлбүт курупааскы бөҕө сытар. Аҕам кэлэригэр: «Бу мин түөрт
уон алта курупааскыны чөмөхтөөтүм. Бэйэлэрэ өлбүттэр ээ. Ол көр эрэ,
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ойуурга өссө да элбэх», — дии тоһуйдум. Аҕам туох да саҥата суох атын
сыбыдахтаата. Мин: «Бу бэлэм курупааскылары барыларын төһө
кыайарбытынан хомуйуохпут, сыарҕаҕа томточчу тиэйээт, дьиэлиэхпит»,
— диэн үөрдүм аҕай. Чахчы да мин чөмөхпүн улаатыннаран,
курупааскылары мустубут. Чэй өрүнэн аһаатыбыт. Курупааскыларбытын
сыарҕаҕа тиэйиэхпит оннугар, маһынан көмөн баран, уоттаатыбыт.

—

Тоойуом, Байанай биһигини эт бөҕөнөн күндүлээбитин аҕам
уоттаата диириҥ буолуо. Бэйэтэ өлбүт кыыл, көтөр — булт буолбатах,
өлүк дэнэр. Ону сиэбит киһи сүһүрэн өлөр.

—
—

Оттон ити курупааскылар туохтан өлбүттэрэ буолуой?

Хонон баран, тоҥ хаары кыайан тобулан тахсыбакка өлбүттэрэ
буолуо эбэтэр туох эрэ сыстыганнаах ыарыыттан өлүөхтэрин эмиэ сөп.
Өлүккэ киһини өлөрөр дьаат үөскүүр диэн былыргылар этэллэрин оҕо
сылдьан истэр этим.
Бүгүн олох да мас кэрдибэтибит. «Эн курдук акаарылар
курупааскылары дьоҥҥо сиэтэн алдьархайы таһаарыахтара», — диэн
аҕам ити курупааскылары барыларын хомуйтаран уоттатта. Күммүт онно
баранна.
Сарсын хайа сирэйбинэн оскуолаҕа барарым буолла? Хата хаарыан
аҕабын милициялар көрдүү кэлбэтилэр. Арааһа директор уонна учуутал
биһигини — сыыҥ-сыраан оҕолору аһынаннар, аҕабытын кимиэхэ да
үҥсүбэтэхтэр быһыылаах.
Сарсыҥҥы күнүттэн ыла биһиги кылааспытыгар бүтэһик уруогу
ыыппыт учуутал, миигин бэйэтэ гардеробка сиэтэн илдьэн, таҥаспын
быһалыы — уочарата суох ыла охсон, таҥыннараат, түргэн үлүгэрдик
оскуолаттан таһаарар буолбута. Уонна бары киксибит курдук: «Аҕаҥ
Дьуона оҕонньор ирдээн кэлэ илигинэ, түргэнник дьиэҕэр тиийэ оҕус!» —
диэн атаараллара.
Инньэ гынан кылаас, оскуола общественнай олоҕор үөрэнээччи да,
пионер да быһыытынан олох кыттыбат буолбутум. Урут оҕолор аҕабын
революция иннинэ төрөөбүт, кинилэр эһээлэринээҕэр кырдьаҕас,
«ыраахтааҕы кэмин» саҕанааҕы үөрэҕэ суох оҕонньор диэн «Дёнатемнила» диир бэйэлэрэ, аны миигин оскуола интэриэһинэй олоҕуттан
«куота сатыырым» иһин «Дёнка-темнила» диэн ааттыыр буолбуттара.
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Дьиэбитигэр
саамай
көстөр
сиргэ
биһиги
уолаттар
расписаниеларбыт ыйанан тураллара. Аҕам: «Киһи дьоллоох буолуон
баҕарар буоллаҕына, куруук күнү кытта тэҥҥэ сылдьыахтаах», — диэн
тыллааҕын билэҕит. Ол иһин сааскы күннэргэ биһигини киэһэ сэттэ чааска
утуталыыра, түүн түөрт чааска уһугуннартыыра. Олбуорга стройдаан
турар уолаттарга сорудах биэртэлиирэ. Түөрт аҥаар чаас устата ийэ хара
көлөһүммүт тахсыар диэри үлэлиирбит. Сып-сап аһаат, оскуолаҕа
сынньана барарбыт. Оскуолаттан кэллибит да, эр киһилии түргэнник
аһыырбыт, киэһэ алта аҥаарга диэри «аҕа» хара көлөһүммүт тахсыар
диэри үлэлиирбит. «Тыа сиригэр үлэ хаһан да кыайтарбат. Үлэ суох диэн
сүрэҕэ суох киһи тыла», — диирэ аҕабыт.
Төһө да оҕо сылдьан аҕабын сорох кэмҥэ абааһы көрдөрбүн,
үлэттэн саллыбакка, элбэҕи сатыырга үөрэппитигэр махтанабын эрэ.
16. САХАЛЫЫ ТВИСТ, ЭБЭТЭР ШЕРЛОК ХОЛМС
АММАТААҔЫ СЫРЫЫЛАРА
Бүгүн субуота күн убайым аахха Колялаахха оҕо көрө, көмөлөһө
диэн ааттаан, хонордуу оҥостон бардым. Убайым Коля, Амма народнай
театрын биир тутаах артыыһа, репетицияҕа тардылынна. Ыалдьыттар
кэлэннэр, саҥаһым: «Бараҥҥын убайгын ыҥыр. Ыксат, түргэнник кэллин,
дьон кэтэһэр», — диэн миигин кулуупка ыытта. Кулуупка «Режиссёр»
диэн хоско репетициялыы сылдьар убайбар тоҕо кэлбиппин быһаара
сатаатым. Киһим тоҕо эрэ төп- төгүрүк ачыкы кэппит, Былатыан
Ойуунускай курдук таҥастаах уонна миэхэ: «Былааһы — Сэбиэккэ!» —
диэн хардарда.
Тахсан иһэн биллэриини көрбүтүм, музыкальнай оскуола духовой
оркестрын кэнсиэрэ буолаары турар эбит. «Босхо» диэни ааҕаат, чэ,
баара-суоҕа икки эрэ оҕону алта улахан киһи мин кэлиэхпэр диэри
көрөллөр ини дии санаатым, төттөрү кулуупка кэнсиэр көрө киирдим.
Ол кэмҥэ киэн туттар композиторбыт, Саха сиригэр музыка үөрэҕин
киэҥник тэниппит, күннээх Армения уола Гран Арамович Григорян этэ.
Оройуон киинин аайы оҕо музыкальнай оскуолалара арыллыбыттара. Ол
оскуолаларга үксүлэригэр Арменияттан кэлбит преподавателлэр
үлэлээбиттэрэ. Амма музыкальнай оскуолатын армяннара бары Давидян
диэн араспаанньалаахтара. Онон бүгүҥҥү кэнсиэри «Давидяннар аҕа
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уустарын кэнсиэрэ» диэххэ сөп этэ. Араас быһыылаах-таһаалаах, улаханкыра, Армения күнүн курдук чаҕылыйар турбалары иҥнэри-таҥнары тутатута үр да үр, биһиги өйдөөбөт тылбытынан ыллаа да ыллаа буоллулар.
Улаханнык духовой оркестр музыкатын «амтаһыйбыппыт» кэннэ, «это
вам на десерт» диэбиттии, биллэрээччи тахсан: «Билигин эһиги саха
биллиилээх композитора Аркадий Алексеев музыкатыгар Роман Атласов
хоһоонугар «Хайа, хаһан кэлэҕин?» диэн ырыаны истиэххит», — диэтэ.
Дьэ, уонна ити ырыаны дьикти акценнаахтык, кавказтыы темпэлээхтик
сахалыы ыллаан дьиэрэттилэр. Дьон ыскамыайкалары кытыыга
анньыталаатылар, твистээн элээрдэн бардылар. Бу ырыа бу киэһэ
былааһы ылла, үстэ хатыланна. Ис хоһоонун мин өйдөөн хаалаары,
армяннар сахалыы ыллаабыт ырыаларын нууччалыы бэлиэтэнним.
Сарсыныгар кылааһым оҕолоругар кэнсиэр туһунан кэпсээбиппэр:
«Ол сахалыы твист ырыаны ыллаа», — диэн көрдөстүлэр. «Сибилигин»,
— диэт, бэлиэтэммит кумааҕыбын ороотум, твист үҥкүүлээн эрэр
оҕолорго ыллаан бардым:
Жаворонок юности моей
Жду и не дождусь, лети скорей,
Я хочу, чтоб черные глаза
Вновь в упор глядели на меня.
Знаешь, разлучившись грущу,
Не губи ты молодость мою —
Как весна ты грусть мою развей
Красотой и нежностью своей.
Ты поверь, остынуть я не дам
Сердцу своему. Любить век нам.
Только подойди, скажи «Люблю» —
За тобой в любую даль пойду.
И тогда взойдет зарей
Солнце счастья. Связанной судьбой
Мы проложим путь к своей мечте,
Будем петь о счастье, о весне.
Я могу сравнить тебя с цветком
Ты — сардана с стройным стебельком,
И скажу, что отличить смогу
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От других сардан тебя одну.
Подойди скорей, жду тебя
Сердца выбор — черноглазая
Как весна ты грусть мою развей
Красотой и нежностью своей.
Бу переменаҕа «Бис!», «Браво!» хаһыынан хаста да ыллаан,
«былааһы» бу сырыыга мин армяннартан «былдьаатым». Оҕолор сахалыы твист үҥкүүлээн астыннылар. Бүтэһигэр Федоров Боря: «Ону баара,
ити сахалыы твист буолбатах ээ! Ваня, эн сыыһа ыллаатыҥ. Ити киһи
ытыан баҕарар бытаан ырыата. Мин радиоҕа Аркадий Алексеев бэйэтэ
ыллаабытын истибитим», — диэн барыбытын тылбытыттан матарда.

—
—
—
—

Ол ханна? Ол ханнык радиоҕа?

—
—

Маны эппитиҥ дуо, Боря?

—
—
—

Мин эһиэхэ көмөлөһүөхпүн сөп эбит.

Биһиэхэ, интернакка! Радиоҕа кэнсиэр бөҕө кэлээччи.
Радиолаах буолан абыраммыт да дьоҥҥут!

Кэлээр ээ, истиэхпит.
Убайым иккилээх уонна үстээх кыргыттарын күнүс утуталаан баран,
радио кэнсиэрин истэ интернакка кэллим. Оҕолор көрүдүөр уһугар
«Заведующий» диэн суруктаах ааҥҥа анньыалаһа тураллар: «Анна
Николаевна радиотын кыччаппыт, туох да иһиллибэт», — дэһэллэр.
Оттон радиотын наар улаханнык холбоон баран, хоһун таһыттан
хатаабыт буолааччы ээ.
Ол хайдах?

Боря, эн почтаҕа бара сырыт. Онно соҕотох «Межгород» диэн
суруктаах будка баар. Телефону кулгааҕын өһүлэҕин, төгүрүк динамик
түһэн кэлиэҕэ, ону аҕал! Мин дьиэбиттэн уһун провод уонна инструмент
аҕалыам.
Ол күн улахан үлэни көрсөммүт, сэбиэдиссэй хоһугар киирэр
проводка холбонон, онтон чугастааҕы хоско радио киллэрэммит, кэнсиэр
бүтэһик түөрт ырыатын истэн хааллыбыт. Онтон ыла күн аайы
балтыларбын утуттум да, интернат хосторугар кэнсиэр истэ таарыйа
радио киллэрэ барарым. Оҕолор бэйэлэрэ динамик уонна уһун провод
булбут буолааччылар.
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—
—
—
—

Боря, ити оҕолору кытта тугу айдаарыстыҥ?

—
—

Оччо халыҥ кинигэ дуо?

Испииһэк, испииһэк! Шерлок Холмс испииһэгэ!
Ол шерлок холмс диэн туоххутуй? Дефицит дуо?

Супер-кинигэ! Ваня, эн суруйтар ээ, мин кэннибиттэн алта уон ахсыс
буолуоҥ, наһаа үчүгэй кинигэ үһү! Айдаан төрдө диэн — ити Саша ол
кинигэни үһүс нэдиэлэтин быһа ааҕар да, бүтэрэ илик.
Ээ, суох. Манна биһиэхэ интернакка кинигэни олох аахтарбаттар.
Киэһэ тоҕус чааска «режим! экономия!» дии-дии уоту умуллараллар. Ол
иһин уочараппыт бытааннык хамсыыр.

—

Саша кэнниттэн «Шерлок Холмсу» быһалыы миэхэ аахтарар
буоллаххытына, мин эһиэхэ көмөлөһүөм.
Кинигэни Сашаҕа ситэри аахтарбакка эрэ, тута миэхэ ылан
биэрдилэр. Кырдьык да, киһи уочараттыах кинигэтэ. Икки түүнү быһа
бэйэбин Англияҕа Шерлок Холмстаабыт курдук сананным. Тылбар
тураммын, Борялаах хосторугар инструменнардаах кэллим. Аан
аттынааҕы выключатели, оҕолору хаһыытаппытынан, өтүйэнэн
баалкылаан тоҕута сыстым. Биир кыракый кэнсиэрбэ ньаалбаанын ааҥҥа
саайдым, иккиһин — холуодаҕа уонна проводтарбын ити ньаалбааннарга
холбоотум. Тугу да өйдөөбөккө олорор оҕолорго «всё!» диэт, албаспын
көрдөрдүм.

—

Көрүҥ эрэ, мин түүҥҥү ньээҥкэбин. Ааҥҥытын аһабын — уоккут
умуллар. Маладьыастар, утуйбуттар диибин уонна ааҥҥытын сабарбын
кытта, уоккут умайа түһэр.

—

Ура-а! — дэһэ-дэһэ оҕолор үөрүүлэриттэн эккирээтилэр.
Кэлин истибитим, уочараттара түргэтээбит үһү. Ону мин кинилэрэ
да суох харахтара кытарбытын көрөммүн сэрэйэр этим.
Аҕыйах хонук ааспытын кэннэ, миигин интернат детсоветыгар
дьүүллээбиттэрэ. Оскуола педсоветыгар салгыы оскуолаҕа үөрэнэрбинүөрэммэппин быһаарар гына боппуруос туруорбуттара. Мин буруйбунан
Амма тэрилтэлэрэ бары төлөпүөн сибээһэ суох хаалбыттар. Оҕолор,
миигин үтүктэн, интернат хосторутар барыларыгар ааны астахха уот
умуллар гына оҥорбуттар. Учууталлар сэмэлии турдахтарына, биир
биһигини — кыралары үөрэппэт учуутал: «Бу Ваняны улаханнык
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накаастыахха наада! Хайдах накаастаныахтааҕын мин билэбин.
Оскуолаҕа үөрэнэ хааллын, мин эппиэтинэспэр!» — диэтэ. Педсовет
бүтэн, быыһаабыт учууталбын кытта кылааска иккиэйэҕин хааллыбыт.

—

Мин Михаил Григорьевич Носов диэммин. Эһигини эһиилгиттэн,
алтыс кылаастан, физика диэн предмеккэ үөрэтиэм. Эн ити радио
тардыбыт хамаандаҕын кытта сарсын миэхэ кэлээриҥ эрэ.
Оскуолабытыгар радиоузел тэрийиэхпит, кылаас аайы радио тардыахпыт,
— диэтэ.
Үтүө санааттан оҥорбут дьыалаларым улахан иэдээҥҥэ тиэрдэ
сыспыттарын өйдөөбүтүм. Хата, убайым аахха олорор буоламмын, аҕам
билбэтэҕэ. Билбитэ буоллар, били сиэмэх, хара ойуун биир киһиэхэ
туһалаан абыраары атын дьону сиэтэлиирин туһунан кэпсээнин бука
хатылыа этэ. «Эн акаарыгыттан итиччэ улахан, икки этээстээх мас
интернат дьиэтэ испиискэ умайарын курдук күлүбүрээн бардаҕына,
сүүһүнэн оҕо уокка былдьаныа этэ», — дии- дии аҕам «өйдөтөр
инструменынан» — курунан сымнаҕас сирбинэн сыппат да, олорбот да
оҥоруо этэ. Хата, баһаар буоларыгар тириэрпэккэ эрэ, «аанвыключатель»
албастарын
буланнар,
электриктэри
ыҥыран,
выключателлэри төттөрү оннуларыгар туруортаабыттара уонна хос аайы
дьиҥнээх истиэнэ радиота киирбитэ. Төлөпүөн динамиктарын ылбыт
оҕолор тэрилтэлэргэ төнүннэрбиттэрэ.
Оттон мин Михаил Григорьевич салалтатынан оскуолаҕа радиоузел
тэрийбитим. Биллэн турар, хамаандам көмөлөспүтэ. Ити кэрчик кэмҥэ
Дёнка диэн аатым хаалбыта, «Темнила» оннугар «Изобретатель» диэн
эбиискэ сыстыбыта. Эһиилги күһүнүгэр Аммаҕа өр кэмҥэ тутуллубут
спортзалы үөрүүлээхтик аспыттара. Онно куораттан биллиилээх
спортсмен, самодеятельнай композитор Аркадий Михайлович Алексеев
кэлэн ыалдьыттаабыта, дьоро киэһэни бэлэхтээбитэ. Бэйэтин олоҕун,
спорка ситиһиилэрин, ырыаларын хайдах айбытын туһунан кэпсээбитэ.
Ол киэһэ уостан түспэт ырыалары автор бэйэтин толоруутугар истэн,
дьон-сэргэ улаханнык үөрбүтэ. «Хайа, хаһан кэлэҕин?» диэн ырыа
суруллубут курус историятын истэн, армяннары үтүктэн твистии
сылдьыбыппытыттан улаханнык кыбыстыбытым. Ити ырыаны айбытыгар
махтанан, нууччалыы тылбааспын бэлэхтээбитим уонна автор
доҕуһуолунан ыллаан иһитиннэрбитим. Аркадий Михайлович:
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«Тылбааһыҥ табыллыбыт», — диэн хайҕаабытыгар, ол киэһэ мин саҕа
үөрбүт, сүргэтэ көтөҕүллүбүт оҕо суоҕа.

17. ТҮҮҤҤҮ КЭНСИЭР, ЭБЭТЭР РЕЙТУЗАЛААХ БАРТЫҺААННАР

—
—
—

Тугу суруксуттуу олороҕун, нохоо!

—
—

Дьиэтээҕи үлэбин оҥоробун ээ, дьиэтээҕи үлэбин!

—
—
—
—

Бүгүн маҕаһыыҥҥа туох киирэр үһүнүй?

Уруокпун ааҕабын.

Уруоккун уруок кэмигэр аахпакка, тугу гына олорбуккунуй? Саатар
убайдаргыттан холобур ылыаххын! Кинилэр уруоктарын оскуолаҕа
оҥорбокко, дьиэҕэ соһон аҕалан ааҕа олороллорун хаһан эмэ көрбүтүҥ
дуо? Суох буолбат дуо? Оннук буолуохха наада!
Дьиэтээҕи үлэбин диэтиҥ дуу? Таҥын, таҕыстыбыт таһырдьа, мин
эйиэхэ дьиэтээҕи үлэ диэн тугун көрдөрүөм!
Таһырдьа мин үс күннээҕи үлэбин биэрэн баран: «Киэһэ сэттэҕэ
диэри бүтэрэҕин», — диэн соруйда. Үлэбин бүтэрэн, бырааттарбын кытта
таһырдьа оонньоору гыммыппар: «Киирэн утуйуҥ! Чаас ыраатта, сэттэ
буолла! Хара дьайга ыллараары, түүннэри сылдьаары гынныгыт дуо? Саха
киһитэ күнү кытта тэҥҥэ сылдьыахтаах. Утуйуҥ, түөрт чааска туруоруом!»
— диэбитигэр, хайыахпытый, киирдэхпит дии.
Сарсыарда түөркэ буолбакка, үскэ «нохоо!» диэн аҕам улахан
саҥатыттан уһугуннум. «Маҕаһыыҥҥа дьон бөҕө мустубут. Тугу эрэ
атыылаары гыммыттар. Бараҥҥын уочараттаа!» — диэни истээт, ойдум.
Маҕаһыын иннигэр кутаа уот тула мустубут дьахталлартан: «Ким
кэнникиний?» — диэн ыйыттым. Биир дьахтар: «Биһиги көрдөхпүтүнэ, эн
кэнники кэлбиккэ дылыгын», — диэн хардарда уонна Малаанньа
кэнниттэн туруохтаахпын эттэ.
Рейтуза! — дэстилэр дьахталлар.
Аҕаа, маҕаһыыҥҥа рейтуза киирэр үһү. Мин уочараттаатым.

Өрүтүүһэ диэн туохтара эбитэ буолла? Чэ, бараҥҥын тур, баҕар
хаһаайыстыбаҕа наадалаах тэрил буолуо, билэннэр түүннэри
уочараттаатылар ини.
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Дьахталлары кытта кутаа уот аттыгар иттэ турдахпына, аттыбытыгар
уу баһар массыына бадарааҥҥа батылынна. «Напрасно» диэн тыллаах
Ньоппороос диэн хос ааттаах суоппар кабинаттан быган:

—

Көрбөккүт дуо, батылынным дии! Туран эрэ ииктээччилэр бааргыт
дуо? Кэлэн массыынабын анньан биэриҥ эрэ!

—

Баар, баар, бу биир баар! — күлсэ-күлсэ дьахталлар миигин, бэһис
кылаас үөрэнээччитин, иннилэригэр астылар.

—
—

Манан бүттэ дуо? — мыынна суоппар.

Оттон уонна эн бэйэҥ бааргын дии! — күлүстүлэр дьахталлар. Па! Чэ,
оччоҕо мин тыраахтар көрдүү бардым! — диэт, бадарааннаах уулусса устун
сатыы бара турда.
Өр-өтөр буолбата, куораттыыр суол диэкиттэн «ДТ-54» тыраахтар
бырылаан кэллэ. «Бу массыынаны ороотохпуна мин эрэ оруом, тыраахтардартан
саамай кыахтаахтара», — диэбиттии, уу баһар массыына иннигэр турунан
кэбистэ. Өстүөкүлэтигэр тиийэ бүүс-бүтүннүү бадараан буолбут тыраахтартан
тыраахтарыыс, Ньоппороос уонна биир доҕолоҥ киһи түстүлэр. Дьахталлар: «Оо,
Валерий, Валерий Ноев кэлбит!» — дэһэ-дэһэ доҕолоҥ киһини төгүрүйдүлэр.
— Валерий Власьевич, бу хантан айаннаан кэллиҥ?
— Дойдубуттан, Алтантан.
— Суол хайдаҕый?
— Бу тыраахтарбытыттан көстөр дии, сууккаттан ордук сахсыллан кэллибит.
— Манна биһиэхэ Аммаҕа кэнсиэрдиигин дуо?
— Анаан-минээн Пиэрибэй Маайдааҕы кэнсиэргэ кыттан, саҥа ырыаларбын
иһитиннэрээри кэллим. Хата баяным бу үлүгэр суолга туох да буолбакка этэҥҥэ
кэллэ.
— Кэнсиэргэ биһиги хайаан да тиийиэхпит, — дэстилэр дьахталлар.
Тыраахтар уу баһар массыынаны, троһун араарбакка эрэ, соһон илдьэ бара
турда.
Маҕаһыын аһыллыыта киһи элбээтэ, айдаан-куйдаан хойунна. Түүнү быһа
турбут дьахталлар кэннигэр үтүрүлүннүлэр. Аан айаҕар «Бартыһааннарбыт»
дэнэр билигин да күүс-уох бөҕө кырдьаҕастар анньыаластылар. Аан арылынна,
хаһыы-ыһыы, үөхсүү элбээтэ. Бар- тыһааннар элбэхтэрэ бэрт буолан,
маҕаһыыҥҥа баппатылар. Мин бэйэм уочараппар дьахталлар кэннилэриттэн
турдахпына, рейтуза диэн хаһаайыстыбаҕа наһаа наадалаах малы харахтаан да
көрбөккө хаалыыһыкпын. Саатар көрбүт киһи! Кыайан киирбэккэ таһырдьа
анньыалаһа турар бартыһааннар: «Биһиги матар буоллубут!» — диэн
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хаһыытаспыттарыгар, рейтуза диэннэрин көрөр баҕам улахана бэр- диттэн,
дьоннор атахтарын быыһынан маҕаһыыҥҥа киирдим.
— Ити үрүҥ бэргэһэлээҕи таһаарыҥ эрэ уочараттан, таһаарыҥ! Кини
бартыһаан буолбатах, үрүҥ генерал Пепеляев саллаата.
— Айдаарыма, эйигин да билиллээр. Артемьев атамааҥҥа ким
сулууспалаабытай, эн буолбатах этиҥ дуо?
— Бээ, эрэ эн манна тоҕо анньыаластыҥ, Боссоойко бандьыыт уҥа илиитэ!
— Хата эн ыраах, хоту Халымаҕа бандьыыттаабыт эбиккин дии, элбэх дьону
кыргыбыккын биһигини билбэттэрэ буолуо диигин дуо?!
Хайа, бу кыһыл бартыһааннар ортолоругар үрүҥ бандьыыттар
элбэхтэриин, элбэхтэрин! Уонна бары рейтузата суох олох сатамматтар эбит. Оо,
тыыным хаайтарара кэллэ! Бу бартыһааннар дуу, бандьыыттар дуу анньыалаһа
сылдьан миигин тэпсэн өлөрө иликтэринэ, тыын былдьаһан таһырдьаны буллум.
— Нохоо, уочараппыт чугаһаата дуо? Ол өрүтүүһэ диэн туохха туттуллар тэрил
эбитий?
— Уочараппыт син чугас этэ. Ону бартыһааннар дуу, бандьыыттар дуу
быһалыы киирэн, рейтузаны бүтэрдилэр.
— Оттон маҕаһыынтан тугу сүгэн-көтөҕөн тахсалларын көрбөтүҥ дуо,
мэкчиргэҕэ дылы быччайбыт хараххынан?!
— Суох-суох, олох көрдөрбөттөр, уолуктарыгар уктан тахсаллар.
Бырааһынньык аайы чиэстиир-бочуоттуур бартыһааннарбыт аҥаардара
бандьыыттар эбит буолбат дуо? Бүгүн маҕаһыыҥҥа үөхсүү, уолуктаһыы бөҕө.
— Ол гражданскай сэрии кэмигэр эн сытыҥ да суох этэ. Билбэт кэмҥин,
олорботох үйэҕин, бииргэ сылдьыспатах дьонуҥ ис дьиҥин билбэт эрээри, ким
туох буоларын, ким туох аньыылааҕын, туох үтүөлээҕин хаһан да хаһыспат буол!
— маппыт рейтузабытыттан сиэттэрэн бартыһааннар тустарынан кэпсэтиибитин
түмүктээтэ аҕам.
Олбуорбар мас хайыта тураммын, Валерий Ноевы көрсүбүппүн өйдүү
биэрдим. Сарсын Маай бырааһынньыгар үчүгэй да кэнсиэр буолууһу!
Биллэриини көрбүт киһи, оҕолору киллэрэллэрэ дуу, суоҕа дуу? Билэ охсоору,
кулууп айаҕар биирдэ баар буола түстүм. Оо, бырааһынньык программата
улахан, киэҥ эбит. Кэнсиэригэр үс саамай сөбүлүүр ырыаһыттарым кытталлар:
«Сардааналыын көрсүһүү», «Хатыҥчааным барахсан», «Кыыс Амма», о.д.а.
ырыалардаах Валерий Ноев, «Сайылыгым барахсан», «Толуу астаах туорааҕым»,
«Амма эбэм» о.д.а. ырыалардаах Клавдия Онуфриева уонна биллиилээх
ырыаһыт, мелодист, кулууп директора, биһигинниин ыаллыы олорор Александр
Иванович Петров. «Оҕолор сылдьыбаттар» диэн суруллубатах, кэнсиэр босхо.
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Аҕам Александр Иванович ырыаларын наһаа сөбүлүүр, «дьаарай биһирээччитэ»
да диэххэ сөп. Онон миигин кэнсиэргэ ыытар ини!
Ити курдук былааннана турдахпына, Александр Иванович кэлэн
биллэриини хайа тардаат, кулуупка киирдэ. Мин «кэнсиэр буолбат буоллаҕа
дуу?» диэн муодарҕаатым уонна кинини батыһан киирдим. Сценаны киэргэтэ
сылдьар кулууп үлэһиттэригэр тиийэн Александр Иванович былаастаах
куолаһынан хаһыытаата: «Хайдах миигиттэн ыйыппакка эрэ кэнсиэргэ кимнээх
кыттыахтаахтарын бэйэҕит быһаардыгыт? Онуфриеваны уонна Ноевы
кытыннарар буоллаххытына, программаттан миигин сотуҥ уонна үлэҕититтэн
уурайаргыт туһунан сайабылыанньата сибилигин суруйа охсуҥ!» — диэтэ.
Сарсыныгар Александр Иванович үлэһиттэрин кытта туох да буолбатаҕын
курдук бэйэлэрэ эрэ үөрэ-көтө кэнсиэрдээтилэр. Син үчүгэй. Биирдэ көрүөххэ
сөп. Итии саалаҕа буһан-хатан баран, сааскы киэһэ сөрүүн салгынынан тыынар
үчүгэйиэн! Кулууп аттынааҕы волейбол площадкатыгар элбэх киһи мустубут.
Эмиэ бэҕэһээ маҕаһыыҥҥа курдук дьон атаҕын быыһынан иһирдьэ киирдим.
Ыскамыайкаҕа баянын кууспутунан Валерий Ноев олорор эбит. «Миигин
кэнсиэргэ кытыннарбатылар. Бачча ыраахха халтайга айаннаабыт курдук
сананымаары, билигин эһиэхэ, биир дойдулаахтарбар ырыаларбын бэлэхтиэм»,
— диэн кылгастык быһаараат, ырыаларын тардан кэбистэ. Хас биирдии ырыатын
хайдах айбытын туһунан кэпсии-кэпсии, ол сааскы сырдык түүнү быһа
ыллаабыта. Аан дойдуга аатырбыт номоххо кэпсэнэр Болгария Орфейа
ыллыырыттан дьон дьоллонуохтарын сөбүн дьэ, чахчы итэҕэйбитим. Саха дьоно
бэйэбит Орфейдаахпытыттан уонна ол Орфейы мин бэйэм илэ көрбүппүттэн,
ыллыырын истибиппиттэн наһаа астыммытым. Валерий Власьевич мин көрбүт
сирдэрбин — Амма кэрэ муннуктарын барытын билэр, Амманы күүскэ таптыыр
киһи эбит. Ол түүҥҥү кэнсиэри үйэм тухары өйдүү-саныы сылдьарым чахчы.
Валерий Власьевич Ноев ырыалара сырдыктара, ыраастара, кэрэлэрэ. Ол да
буоллар, тоҕо эрэ киһи хараҕын уутун наһаа ыгаллара. Ким да кимтэн да
кыбыстыбакка, харахпыт уутун сотто-сотто салгыы ырыа истибиппит. Ол түүн
миэхэ дьикти таабырыны бэлэхтээбитэ.

18. ОЙУУН ӨТӨҔӨР БИИР ТҮҮН, ЭБЭТЭР БӨТҮҮК
ИЧЧИЛЭЭХ ХОТОҤҤО
Киһи айылҕаны кытта алтыһарыгар, кыайан өйдөөбөтөх, быһаарбатах
түгэннэрэ, көстүүлэрэ баар буолааччылар. Олортон сорохторун нус-хас буолан,
уоскуйан баран, киһи тугу эрэ ол түбэлтэҕэ бу маннык буола сылдьыбыт эбит
диэн быһаара сатааччы. Күн бүгүнүгэр диэри кыайан быһаарыллыбатах айылҕа
дьээбэлэриттэн үгүс өттө мин оҕо сааспын кытта сибээстээх.
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Бэһис кылааһы бүтэрбит сайыммар, убайбын Кешаны, аҕабын кытта, Амма
Иккис Чакырыгар Бүтэй Салаа диэн сиргэ оттообуппут. Ол ардахтаах, өлгөм
оттоох сайын этэ. Аҕам ардах хотуо суоҕа диэн олус улахан бугуллары
оҥорбуппут. Күһүн кэбиһии саҕана, совхозка оттуур дьон быһыытынан, бугул
состороору, совхозтан аткөрдөөбүппүт. Утуу-субуу үс аты туһанан көрбүппүт да,
хайалара да биир да бугулу кыайан хоҥнорботоҕо. Ол иһин ыксааммыт оҕус
көрдөөбүппүт. Оҕуспут Модьу Моой, аатыгар сөп түбэһэр, модьу моойдоох этэ.
Кэбиһии үлэтин төрдүс күнүгэр киэһэлик, күннээҕи үлэбит бүтэн эрдэҕинэ, Модьу
Моой бурҕалдьытын ортотунан тосту тардан кэбиспитэ. Аҕам: «Күһүн ардаҕа
суох күн кэмчи, кэбиһии үлэтэ былдьаһыктаах. Нохоо, Чакырга тиийэҥҥин
Муксуун пиэримэтиттэн бурҕалдьыта көрдөөн аҕал. Сарсыҥҥы күммүт таах
хаалара сатаммат», — диэн соруйбута.
— Бурҕалдьыны оҕуска Кеша тосту тартарбыта. Кини бардын ээ!
— Убайыҥ үлэтин эн кыайбатыҥ чахчы. Дьэ, кытаат, түргэнник сырыт. Оҕо
атаҕа — ыт атаҕа буоллаҕа дии!
«Ыт атаҕа» дэттэрбит киһи, айан суолунан эргийбэккэ, буут быстарынан
быһалыы тэбинним. Күһүн буолан, бэрт түргэнник хараҥарда, былытырда,
этиҥнээх ардах түһэн барда. Хараҥа ойуур быыһынан сүүрэн истэхпинэ, мин
үрдүбэр түһүөх айылаахтык арбайбыт сүүнэ улахан тииттэр чаҕылҕан
чаҕылыйдаҕын, этиҥ эттэҕин аайы көстөн ылалларыттан куттанарым. Ол иһин
иннибэр киэҥ алаас көстүбүтүгэр, чэпчээбиккэ дылы буоллум. Салгыы куттанар
ойуурбуттан түргэнник тэйэ сатаан, алаас ортотун диэки сүүрдүм. Иннибэр
быраҕыллыбыт балаҕан көһүннэ. Таҥаһым барыта илийбитин, бэйэм тииһим
ыпсыбат буолуор диэри тоҥмуппун дьэ өйдөөн, ардахтан куотан уонна иттэ
түһээри, балаҕаҥҥа киирдим. Чаҕылҕан чаҕылыйдаҕын аайы балаҕан иһэ
сырдыы түһэрэ. Ол кэмҥэ өйдөөн көрбүтүм, миигиттэн уҥа диэки муннукка,
толору мастаах көмүлүөк оһох турар эбит. Аттынааҕы өһүө мастан испиискэ
булан, көмүлүөкпүн отуннум. Балаҕан иһэ сырдыы түстэ. Мин иттээри, таҥаспын
куурдаары, оһох аттытТан арахпатым. Кураанах мас бэрт түргэнник күлүбүрэччи
умайан бүтэн барда. Мин ырбаахым көхсө ситэ куурбата. Балаҕан иһин эргиччи
көрдүм, кубус-кураанах, арай кыракый буочука саҕа иэннээх, үрүүмкэ курдук
быһыылаах туох эрэ мас иһит турар. Ол иһиккэ төгүрүк төбөлөөх уһун мас баарын
ыламмын, көмүлүөк оһоххо уокка туруору астым. Уокка көхсүбүнэн олордум.
Арай утары муннукка туох эрэ тыаһаата. Көрбүтүм, били маһым миэстэтигэр мас
иһиккэ турар эбит. Куура сатыыр, иттэр баҕам улахана бэрдиттэн, ол маһы син
биир сулбу тардан аҕалан, төттөрү оһох уотугар астым. Төһө да уокка көхсүбүнэн
олордорбун, хайдах-хайдах баҕайыный диэн, хараҕым кырыытынан маспын
көрө олордум. «Чэ, бэрт, умайда», — диэн уоскуйан харахпын араарарбын кытта,
эмиэ тыас иһилиннэ. «Таһырдьа түүн буолла, халлаан өссө тымныйда. Мин
инчэҕэй таҥастаах салгыы айанныырым хайдах да табыллыбат», — дии санаат,
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маспын хатаҕалан уокка анньан баран, биир уһугутган тутан турдум. Маһым мас
курдук умайан барда. Ол турдахпына кыһыл төлөн быыһыттан, кыһыл
дьүһүннээх улахан киһи ытыһа маспын туура тардан ылан, муннук диэки элитэн
кэбистэ. Маспын өссө биирдэ аҕалан, уот сырдыгар көрбүтүм — ханан да
хоруорбатах. «Саха өһөс, оҕото өссө ньоҕой» дииллэринии, маспын аны
хонноҕум анныгар кыбынан, туох баар кыахпынан икки илиибинэн тутан туран
эрэ, уокка астым. Уоттан кыһыл ытыс тахсан, маспын кытаанахтык тутта уонна
бэйэбин ити маһынан аан аттынааҕы өһүө остуолбатыгар сааллыахпар диэри
илгэн кэбистэ, маспын иһитигэр төттөрү бырахта. «Бу астаһа сырыттахпына,
уотум туһата суох умайан бүтүүһү», — диэммин, холумтаҥҥа олордум. Ол
олорон утуйан хаалбыппын. Уһуктубутум, ол холумтаҥҥа сытар эбиппин.
Таһырдьа тахсыбытым, күн чэмэличчи тыкпыт. Бириэмэ ырааппыт.
Чакыртан бурҕалдьыбын аҕаллым. Салгыы үлэлээн бардыбыт. Чэйдии
олорон аҕам:
— Нохоо, бэҕэһээ бараргар хайа суолунан барбыккыный? — диэн ыйытта.
— Быһалыы.
— Ол аата эһэҥ алааһынан аастаҕыҥ дии. Эһэҥ эйигин хайдах көрүстэ?
— Эс, ол революция саҕана өлбүт оҕонньор миигин хантан көрсүөҕэй?
— Нохоо, оттон дүҥүр тыаһын истибэтиҥ дуо?
— Суох, истибэтэҕим, — диэн баран, бөлүүн түүн ол өтөххө хайдах
хоммуппун кэпсээтим.
— Нохоо, бу эргин алаастартан ити эрэ алаас оттоммокко турарын уонна
үүнэн турар ото сэтиэнэх быыһынан тахсыбытын бэлиэтии көрбөтөҕүҥ дуо?
Көрдөххө эмиэ да харахтаахха дылыгын дии?! Айан суолун итиччэ көнө, кураанах
алааһынан ыыппаккалар, тоҕо сүрдээх ырааҕынан, эргийэ, эриирдээхмускуурдаах сиринэн — ойуурунан ыыппыттара буолуой диэн толкуйдаан
көрбөтөҕүҥ дуо? Эмиэ да санныгар төбөлөөххө дылыгын дии?!
— Кырдьык, мин эбитим буоллар, айан суолун алааһынан... — диэн
эрдэхпинэ, аҕам:
— Тохтоо, нохоо, аньыыны саҥарыма, мин этэрбин иһит. Эн эһэҕин дьон
куттанан аатын ааттаабаттар. Мин, уола буоларым быһыытынан, ааттыахпын
син. Эн эһэҥ аата — Өлөксөй ойуун. Ол иһин кини алааһыгар ким да оттообот,
өтөҕөр ким да хоммот, дьон кини алааһын ырааҕынан тумна сатыыр.
— Мин эһэбиттэн дьон тоҕо куттанарый? Кини куһаҕан санаалаах ойуун этэ
дуо? Кинини үтүө санаалаах үрүҥ ойуун диэн ааттыыллара. Киһи быһыытынан
сирэйин-хараҕын сүтэрбит, сиэр-майгы өттүнэн сатарыйбыт, аһары тотон киһини
киһинэн аахпат буола ыттыйбыт, атын киһи тыыныгар саанар дьоҥҥо Өлөксөй
ойуун бэйэтин кыаҕын туһанара. Билиҥҥи дьон былыргы хаалынньаҥ олохтон
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тэйдибит дии-дии сахалыы сиэри-майгыны тутуспаттар. Ол иһин кырдьаҕастар
бэйэлэрин урууларын-аймахтарын, ойуун алааһыгар сыыһа-халты туттан, алҕас
ону-маны тыллаһан былдьа- ныахтара диэн харыстаан, ити сири ырааҕынан
тумна сылдьыҥ диэн үөрэтэллэр. Бөлүүн эһэҥ: «Былыргы дьон олоро сылдьыбыт
өтөхтөрүгэр сиэри-майгыны тутуһар буол уонна өтөх иччилэрэ өр кэмҥэ тутта
сылдьыбыт малларын харыстыыр буол», — диэн эйигин үөрэппит буолуохтаах.
Нохоо, улааттаххына, дьону үтүктэн: «Сири- уоту аһатабын», — диэн сиргэ, уокка
арыгы кута сылдьаайаҕын! Оннук гынар киһи бэйэтин ыччатыгар ол арыгы уон
оччонон охсуута күүһүрэн төннөр.
— Ол арыгы хайдах күүһүрэн төннөрүй?
— Ол аата, арыгыны уокка кутар дьон оҕолоро, сиэттэрэ арыгы дьаатыгар
ылларан, аймах-аймаҕынан эстиэхтэрин сөп. Арыгыны сотору-сотору уокка кутар
дьон бэйэлэрэ эмиэ былдьаналлар. Мин оҕо эрдэхпинэ, кырдьаҕастар уокка
бурдук аһын кытары үүт эрэ аһылыгы бэрсэллэрэ. Эти-сыаны хаһан да
биэрбэттэрэ: «Эти- сыаны биэриэххэ сөп эрээри, улахан сэрэхтээх. Элбэх эти
биэрэн өһүргэттэххинэ эбэтэр кыраны биэрэн мыыннардаххына, уот иччитэ
дьону бэйэлэрин былдьыан сөп», — дииллэрэ.
— Эһэм таҥаһа-саба, сирэйэ-хараҕа хайдах этэй? Кини хайдах ойууннуур
этэй?
—Үлэлээбэккэ ону кэпсии олоруом дуо, бу былдьаһыктаах күҥҥэ. Бардыбыт, от
үрдүгэр тахсаҥҥын түстээ!
Бүтэһик оппутун кэбиһэн, күрүөлээн киэһэ хойут бүппүппүт. Ол түүнү быһа
отууга сытан, аҕам биһиэхэ эһэбит Өлөксөй туһунан кэпсээбитэ. Ол туһунан «Аҕам
кистэлэҥ кэпсээнэ, эбэтэр киэҥ туттубат аймахтарым» диэн кэпсээҥҥэ ааҕаарыҥ.
* * *
Тохсус кылааһы бүтэрбит күммүт сарсыныгар үрүсээктээх, куулга
хааламмыт утуйар таҥастаах практикаҕа барардыы оскуолабытыгар муһуннубут.
Биһигини — уон икки уолу Бөтүҥ дэриэбинэтиттэн чугас Амма өрүс уҥуор Кыһыл
Кэккэ диэн быраҕыллыбыт учаастакка таһаарбыттара. Тырахтарыыс: «Сарсынөйүүн биригэдьииргит кэлиэр диэри бу дьиэлэртэн биирин талан, оҥостон
олоруҥ», — диэт, баран хаалбыта. Учаастак дьиэлэрин барытын кэрийэн
көрдүбүт. Мунньах уурааҕынан саамай улахан дьиэни таллыбыт. Түннүктэрин,
аанын, оһоҕун өрөмүөннээн, бөҕүн-сыыһын ыраастаан, ол дьиэҕэ олохсуйдубут.
Быр-бааччы олордохпутуна, иккис күҥҥэ икки грузовой массыынанан түөрт
уонча кыыс тиэллэн кэлэн, ньамалаһыы бөҕөтүн түһэрдилэр. Уолаттар: «Бэйэбит
бүөмнээн, уу чуумпутук олорбуппут сыччах», — диэбиттии, бэйэ-бэйэбитин
көрсөн кэбистибит. Кыргыттар биһиги дьиэбитигэр кутуллан түһээт: «Уолаттар,
кыратык тахса түһүҥ эрэ, биһиги манна таҥаспытын уларыттыахпыт этэ», —
диэтилэр. Биһиги, ис- тигэн оҕолор курдук, дьиэттэн субуруһан таҕыстыбыт.
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«Билигин кыргыттары кытта көмөлөөн ас буһарыахпыт, бииргэ аһыахпыт, ол
кэнниттэн кыргыттар бэйэлэригэр дьиэ талыахтара, өрөмүөҥҥэ көмөлөһүөхпүт,
бэйэ-бэйэбитигэр ыалдьыттаһар буолуохпут», — дии олордохпутуна, дьиэбит
аана тэлэллэ биэрдэ да, биһиги үрүсээктэрбит, иһиппит-хомуоспут, таҥаспытсаппыт биирдии-биирдии көтөн таҕыстылар.
— Хайа, бу биһиги малбытын тоҕо таһырдьа бырахтыгыт?
— Эһиги уолаттар буоллаххыт дии, атын дьиэни булан оҥостуҥ. Биһиги бу
дьиэҕэ олоробут, — диэтилэр кыргыттар.
Уолаттар, малбытын үрүсээккэ хаалыы-хаалыы: «Кыргыттар киһилии,
үчүгэйдик кэпсэппиттэрэ буоллар, үөрэ-көтө бу дьиэбитин кинилэргэ туран
биэриэ этибит. Биһигини саһыл куобаҕы дьиэтиттэн үүрбүтүн курдук
холдьохтулар», — диэн кыһыыбытын- абабытын бэйэ-бэйэбитигэр эттибит. Мин
кыыһырбыт омуммар кыргыттарга көтөн түстүм: «Хата бэрт, бу абааһылаах
дьиэттэн үөрэ-көтө барабыт. Бу дьиэ абааһыта биһигини олох утуппакка
сордоото. Биһиги учаастак анараа уһугар бардыбыт. Кыргыттар, түүн абааһыттан
сэрэнээриҥ, дьуһуурунайдаах хонооруҥ. Ыксал тирээтэҕинэ иһити-хомуоһу
тыаһатаарыҥ, абааһы тимир тыаһын сөбүлээбэт», — диэн сымыйанан куттаанкуттаан баран, тахсан бардым. Уолаттар кырдьык анараа уһукка балаҕан дьиэни
булан, от киллэрэн тэлгээтибит уонна онно олохсуйардыы оҥоһуннубут. Ол түүн
хойукка диэри уолаттардыын ону-маны кэпсэтэ-кэпсэтэ сыппыппыт.
Сарсыарданан, халлаан саҥа сырдаан эрдэҕинэ, элбэх миискэ уонна курууска
бэйэ-бэйэтигэр охсуллар тыастара иһилиннэ. Түннүгүнэн көрбүппүт, бэйэбэйэлэригэр ыкса сыстыбыт кыргыттар миискэ, курууска тутуурдаах туман
быыһынан биһиги диэки иһэллэр эбит. Биһиги утары таҕыстыбыт.
— Хайа, туох буоллугут?
— Кыргыттар омуннура-омуннура манныгы кэпсээтилэр: Уолаттар, ити дьиэ
абааһылаах эбит. Түүнү быһа биир кырдьаҕас эмээхсин оһох кэнниттэн биһигини
иһитинэн-хомуоһунан быраҕаттаата. Өссө биһиги диэки көрө-көрө күл да күл
буолар. Бу Аанчыгы көстүрүүлэнэн атахха тапта, оттон Валяны хомуоһунан
илиитин көҕөртө, Тасяны утуйа сыттаҕына куруусканан көхсүгэ түһэрбит.
— Кырдьык дуо, ол? — диэтилэр уолаттар.
— Кырдьык-кырдьык, уолаттар, биһиги куттанабыт. Баһаалыста биһигини
кытта барсыҥ, бары бииргэ хайдах эмэ гынан батан олоруохпут.
— Хайыыбытый, уолаттар? — Гоша Неустроев староста киһи быһыытынан
биһигиттэн ыйытта.
— Барар буоллахпыт дии, — дэстилэр уолаттар.
— Барбаппыт, олох барбаппыт. Биһигиттэн «наглым образом» был- дьаабыт
дьиэлэригэр бэйэлэрэ олордуннар, — айдаара түстүм мин.
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Ээ, кырдьык даҕаны, — дэстилэр уолаттар.
Онуоха кыргыттар киһи тугу да булан истибэт гына бука бары тэбис-тэҥҥэ
ыһыы-хаһыы, ытааһын-соҥооһун бөҕөтүн түһэрдилэр. Хайдах эрэ гынан бу үлүгэр
айдааны тохтотор эрэ туһуттан, барсарга сөбүлэһэрбитигэр тиийдибит:
— Чэ, чэ, барсабыт-барсабыт! — диэбиппэр, уу чуумпу буола түстэ. Тиийэн
баран:
— Кыргыттар, эһиги дьиэҕит бэйэҕитигэр да кыараҕас. Биһиги бу
олбуоргутугар баар ампаарга олоруохпут. Ууну, маһы, килиэби, эти, аһы барытын
биһиги дьаһайыахпыт. Ас астааһына, иһит сууйуута — эһиэнэ, — диэтим мин.
Эмиэ саҥаттан ньамалаһан барбыттарыгар: «Өссө биһиги эһигини
харабыллыыбыт буолбат дуо?! Сөбүлэспэт буоллаххытына, төттөрү барабыт», —
диэбиппэр, туох да мөккүөрэ суох сөбүлэстилэр.
Сарсыныгар Бөтүҥтэн «Огонёк» сурунаал таһыттан түһэн кэлбит Куба
президенэ Фидель Кастро Рус курдук дьүһүннээх киһи кэллэ: «Мин эһиги
биригэдьииргит Иванов диэммин. Толору аатым уһуна бэрт, өйгүтүгэр хатаныа
суоҕа, онон быһалыы Күөллэй диэн ааттааҥ», — диэтэ. Эбиэттээн баран, сэттэ
километрдаах сиргэ бүтэй остуолбалара буолуохтаах маһы кэрдэ барбыппыт.
Суолбутун ортолоһон эрдэхпитинэ, хаҥас өттүбүтүгэр хойуу тыа саҕаланна. Мас
төрдүн аайы кэриэтэ былыргы киһи уҥуохтарын таастара көстөллөрө. Ыллыкпыт
уҥа өттүгэр хоруллубут, инчэҕэй буордаах бааһына баара. Былыргы киһи
уҥуохтаах ойуур уонна бадараан бааһына ыкса чугасаһар сирдэригэр, ыллык
икки өттүгэр, икки аарыма улахан, муҥур, кэрэх тииттэр тураллара. Ити тииттэр
саамай суон лабаалара, ыллыгынан ааһан иһэр киһини харбаан ылыах курдук,
аллараа диэки сабырыйан туралларын көрөн, этим сааһа арыллан «дьыр»
гынна. Ол тииттэргэ чугаһаан эрдэхпитинэ, Ефимов Юра диэн уолбут бааһына
бадарааныгар киирэн батыллан хаалла. Биһиги ыллыгынан тииттэр икки
ардыларынан аастыбыт. Юраны кэтэһэ таарыйа сынньана олордохпутуна,
Күөллэй:
— Ити уол туох буолан кураанах сиринэн биһигини батыспак- ка, инчэҕэй
бадарааны көрөн туран, киирэн батылла оонньуу сылдьарый? — диэн мөҕүттэмөҕүттэ, салгыы бара турда. Кэнниттэн оҕолор батыстылар. Мин соҕотоҕун
Юраны кэтэстим.
— Юра, ити кэрэх тииттэри тумнаҥҥын, тоҕо бааһынанан бардыҥ?
— Киэһэ дьиэбитигэр тыыннаах тиийдэхпитинэ кэпсиэм.
Юра туохтан куттаммытын туһунан истээри, күнү быһа киэһэни кэтэһэн
тахсыбытым. Төннөрбүтүгэр, Юрабыт эмиэ тииттэри тумнан бааһынанан
барбыта. Киэһэ утуйаары сытан, мин көрдөһүүбүнэн Юра кэпсээнин саҕалаабыта:
— Икки сыллааҕыта убайбынаан оҕуруот, бааһына харабылынан үлэҕэ
киирбиппит.
Биир
эрэ
аттаах
буоламмыт,
солбуйса
сылдьан
Кыталык Уйбаан. Кустугу ситтэрбиэн...I чааһа
http://vk.com/sakhabooks
155

дьуһуурустубалыырбыт. Биир күһүҥҥү киэһэ, хараҥаран эрдэҕинэ, мин аппын
миинэн, ити тииттэр икки ардыларын, ыллык устун ааһан истэхпинэ, дьахтар
иирбит курдук хаһыы аҥаардаах күлүүтэ иһилиннэ. Кэннибин хайыһан көрбүтүм,
кэрэх тииттэр харсыспыт лабааларыгар биир сыгынньах дьахтар ыйаммыт. Кини
мөхсө- мөхсө, саһыгыраччы күлэ-күлэ, тэбиэлэнэр аҕай. Ону көрөөт, бокуойа суох
аппын кымньыылаан, ити сиртэн куота сатаатым. Арай көрбүтүм, дьахтарым
моойугар быалаах, тохтоо диэн хаһыытыы- хаһыытыы, эккирэтэн сүүрэн иһэр
эбит. Эккирэтэ сатаата да ыраах хаалан хаалла. Биирдэ көрбүтүм, кутаа уокка
кубулуйан, холоруктуу ытыллан, сарылыы-сарылыы, түргэн баҕайытык миигин
ситэ баттаата, иннибэр киирэн суолбун бүөлүү турунан кэбистэ уонна эмиэ
дьахтарга кубулуйда. Аппын туора хайыһыннарбыппар дьахтар тэҥҥэ сүүрэн
иһэн, быатын биэтилэтин моойуттан устаат, мин төбөбөр сыыһа-халты
быраҕаттаата. Ити курдук суолбун хаста да күөйбүтэ. Аппын кымньыылаан, тыын
быһаҕаһа тыыннаран, отчуттарга нэһиилэ тиийбитим. Ол кэнниттэн уҥан, туох
буолбутун өйдөөбөппүн. Балыыһаттан тахсан баран, дьонтон истибитим, ити
тииттэр лабааларыгар удаҕан дьахтар ыйаммыта эбитэ үһү. Сураҕа атым тиийээт,
тута сүрэҕэ тохтоон өлбүт үһү, — диэн Юра кэпсээнин түмүктээтэ.
Мин оскуола музейын краеведческай куруһуогар сылдьар буолан,
быраҕыллыбыт өтөхтөртөн былыргы мал быһыылаах диэбиппин оскуола
музейыгар аҕалан туттарарым. Бу да сырыыга баҕар туох эмэ интэриэһинэйи
булуом диэн, быраҕыллыбыт ампаардары, сарайдары көрө Бысыев Мишалыын
бардыбыт. Арай биир ампаарга туга барыта кыһыллан, оһуорданан оҥоһуллубут
чэпчэки, ыйааһына суох көрүҥнээх кэтит мас орон турарын көрдүбүт.
— Бысый, бу орон хайа ампаарга баарын өйдөөн кэбиһиэххэ. Практикабыт
бүттэҕинэ, Аммалыырбытыгар, тиэйэн илдьэн музейга туттарыахпыт.
— Бу бачча үчүгэй ороҥҥо баай киһи утуйбута буолуо.
— Арааһа хайа эрэ кинээс ороно быһыылаах.
— Мин оронум эбит дии! Спектаклга мин кинээс оруолун оонньообутум
кэннэ, миигин Кинээс диэн хос ааттаабыттара.
— Эн оронуҥ буолбатах, бардыбыт мантан!
Бысый, миигин истибэккэ, ити орону уолаттары кытта олорор
ампаарбытыгар киллэрэн, утуйар орон оҥостубута. Киэһэ аайы утуйуохпут
иннинэ, ону-маны көрүдьүөһү кэпсэтэ-кэпсэтэ, гитаранан ыллыы-ыллыы, кутаа
уот тула олорооччубут. Биир киэһэ оннук хараҥарыар диэри олордохпутуна,
старостабыт Гоша Неустроев: «Мин утуйа бардым», — диэн ампаарга киирдэ.
Биһиги гитаранан «Где-то вдали догорает закат...» диэн саҥа ыллаан
эрдэхпитинэ, эмискэ, өлөрүнэн сарылыы-сарылыы, Гоша турууссугунан эрэ ойон
таҕыста. Уокка сүүрэн кэлээт, тохтуу биэрдэ уонна ампаары ыйа-ыйа: «Б-б-б-б»,
— диэн бабыгыраа да бабыгыраа буолла. Мин олорбут чууркабын туран
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биэрдим, Юраттан синиэлин сулбу тардан ылан Гошаҕа кэтэттим уонна Дуняттан
итии чэйдээх куруускатын ыламмын: «Гоша, уоскуй, маны ис!» — диэтим. Тохтуу
түһэн баран: «Туох буолла?» — диэн ыйыттым. Киһим: «Б-б-б-Бысый оронун
анныгар киһи төбөтүн уҥуоҕа төкүнүйэ сылдьар», — диэтэ. Биһиги бары
соһуйбуттуу бэйэ-бэйэбитин көрсөн кэбистибит. Өр соҕус олорбохтоотубут. Мин
киирэн илэ харахпынан көрүөх баҕам күүһүрдэ. Ол эрээри соҕотоҕун киириэхпин
саллар буоламмын: «Миигин кытта ким киирсэрий?» — диэн ыйыттым. «Эйигин
кытта ким да киирсибэт уонна бэйэҕин да ыыппаппыт», — дэстилэр. «Түүнү быһа
утуйбакка олоруохпут дуо?» — диэбитинэн кутаа уоттан тымтык уматтан,
ампаарга соҕотоҕун киирдим. Орон аннын көрүтэлээтим да, туох да суох. Ити
кэнниттэн староста Гоша ыалдьан балыыһаҕа киирбитэ. Миша орону төттөрү
урукку турбут сиригэр илдьэн уурбута. Кинээс оронугар аны ким да
чугаһаабатаҕа, эгэ Аммаҕа музейга илдьиэхпит баара дуо? Суох буоллаҕа дии! Бу
түбэлтэ кэнниттэн мин өтөхтөртөн тугу да ылбат, тугу да тыыппат буолбутум.
Мин кыра эрдэхпиттэн альпинистар тустарынан кинигэлэри ааҕарым.
Альпинистар этэллэринэн, хайа чыпчаалыгар тириэрдиллибит баҕа санаа хайаан
да туолара. Кинилэр курдук үрдүк хайалар чыпчаалларыгар баҕа санааларым
суруллубут кумааҕытын көмөргө дьулуһарым. Кыһыл Кэккэ учаастактан биир
үрдүк сис хайа атыттартан чорбойон көстөрө. Биир сарсыарда аһыы олорон мин
этии киллэрдим:
— Оҕолоор, бүгүн киэһэ үлэ кэнниттэн, ол көстөр үрдүк чыпчаалга бары
тахсаммыт, баҕа санааларбытын суруйан хаалларыахха. Оччоҕо туолар
диэччилэр.
Оҕолор бары сөбүлүү иһиттилэр, өйөөтүлэр.
...Киэһэ бөһүөлэктэн килиэп аҕалбыт дьуһуурунай уолаттар:
— Оҕолоор, маҕаһыын ааныгар биллэрии тахсыбыт. Бу киэһэ кулуупка наһаа
үчүгэй саҥа художественнай киинэ буолар үһү. Аата «Ко мне, Мухтар!» диэн.
Биллэриигэ Юрий Никулин пограничник ыттаах олорор. Түргэнник аһаатыбыт!
Бөтүҥҥэ киинэҕэ бардыбыт!— дии
тоһуйдулар.
Оҕолор
хайаҕа
барыахтаахтарын туһунан умуннулар. Бары Бөтүҥ диэки түһэ турдулар. Мин төһө
да киинэҕэ барсаары оҕолору сайыстарбын, былааннаабыппын кэһимээри,
үрдүк хайа диэки соҕотоҕун айаннаатым. Кыһыл Кэккэттэн көрдөххө, ол хайа
хонууну туораатыҥ да, бу турар курдуга. Онтукам баара, хонуум көбүс-көнө,
кубус-кураанах буолбатах эбит: хас да күөлү төгүрүйэн, тумнан хааман
тиийбитим, хайам тэллэҕэ халыҥ ойуурдаах. Ол ойуур кытыытынан хайаҕа
тиийэр суолу көрдөөн сүүрдүм. Отунан-талаҕынан саба үүммүт былыргы сыарҕа,
тэлиэгэ суолун буламмын, онон ойуурга киирэн бара турдум. Балачча өр
хаампытым- сиэлбитим кэннэ, былыргы быраҕыллыбыт хотон көһүннэ. Ол хотон
бэтэрээ уһуга эркинэ суох, онно улахан, үрдүк агрегат баар. Мин ол агрегаты үөһэаллара ытта сылдьан: «Бу туохха туттуллар буоллаҕай?» — диэн чинчийэ
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сатаатым да, тугун да быһаарбатым. Ол иһин хотон иһигэр киирдим. Эмэҕирбит
муоста устун аҕыйах хардыыны оҥорбутум кэннэ, атаҕым аттынааҕы муоста
хайаҕаһыттан улахан, эмис, сиэдэрэй өҥнөөх бөтүүк омуннаахтык айдааран аҕай
сүүрэн таҕыста. Кыратык тэйэ түһээт, мин диэки көрөн турда. Мин бу бөтүүгү
тутан илдьэн оҕолорго көрдөрүөхпүн баҕардым. Ол иһин бөтүүгү эккирэтэн, эмэх
муостаны тоҕута үктүү-үктүү, хотону биир гына сүүрдүм. Бөтүүгүм туттарыахчатуттарбат буолан, мин омунум-төлөнүм өссө күүһүрдэ. Кэнникинэн, туппутум да
үрдүнэн, илиибиттэн сүтэн хаалар уонна атын сиртэн ойон тахсар буолла. Ол да
буоллар, син биир хос-хос тута-тута сүтэрэрим. «Кэ- бис, манна бириэмэбин
сиэтээри гынным», — диэммин хотонтон таҕыстым. Бу сырыыга хараҕым улахан,
хара дьиэҕэ иҥиннэ. Киирэн ис өттүн көрөн тахсаары, ааны арыйа баттаатым.
Иһирдьэ чугас эмиэ иккис аан баар эбит. Ол аан тутааҕын булааппын кытта,
тасааным сабылынна. Хабыс-хараҥа буола түстэ. Тутан турар ааммын арыйан,
өссө иһирдьэ киирдим — син биир хараҥа. Үһүс аан баар быһыылаах диэммин,
туох эрэ бөхтөрүн атыллыы-атыллыы инним диэки сыҕарыйаммын, өссө биир
ааны буллум. Төһө өр ити курдук сылдьыбыппын билбэппин, төһө элбэх ааны
аспытым-саппытым биллибэт. Ити хара дьиэҕэ күннээххэ киирэн баран, түүн
биирдэ тахсыбытым. Хараҥаҕа былдьатаммын, хайабар бара да сатаабакка,
учаастакпар төннүбүтүм. Киинэһит оҕолор утуйбуттара ырааппыт. Ол түүн,
оҕолор быыстарыгар сытан эрэ, уум олох кэлбэтэҕэ. Били хотоммун, бөтүүкпүн
уонна иһирдьэ киирэн өр муммут хара дьиэбин саныы-саныы, түүнү быһа
кутталбыттан тииһим ыпсыбат гына салыбыраабытым. Бу быраҕыллыбыта биэс
уон сыл буолбут, суола-ииһэ суох сиргэ ити бөтүүк хантан кэлбитэ буолуой?
Уонна тоҕо, хайдах киһи илиитинэн ыга тутан турдаҕына, эмискэ сүтэн хааларый,
хайдах атын сиргэ баар буола түһэрий? Ол аата хотон иччитэ миэхэ бөтүүк буолан
көстөрө дуу? Оттон хара дьиэ иччитэ, мин харахпар көстүбэккэ эрэ, миигин
муннара оонньоото. Саамай кутталлааҕа, ол хара дьиэ иччитэ хайдах сирэйдээҕэхарахтааҕа, туох буолан кубулуна сылдьара биллибэт.
Сарсыныгар үлэлии сылдьан, оҕолор күнү быһа «Ко мне, Мухтар!»
киинэлэрин туһунан кэпсээ да кэпсээ буоллулар. Киэһэ мин: «Туох айылаах оннук
үчүгэй ытый, мин Индускабар дылы?» — диэммин, киинэни көрөөрү
Бөтүҥнээтим. Киэһэ кэлбитим, оҕолорум суохтар! Дьиэбит ханан баара хараҥаҕа
ыраахтан көһүннүн диэн, кутаа уоту отуннум.
— Хайа, хантан кэллигит?
— Биһиги ол хайа оройугар тахса сырыттыбыт. Баҕа санааларбытын онно
суруйан хааллардыбыт. Ваня, эн бэҕэһээ бөтүүктээх хотону көрбүтүҥ дуу?
— Көрөн-көрөн! Эһиги эмиэ ол бөтүүгү көрдүгүт дуо? Мин эһиэхэ
сюрпризтаах кэлээри сырса сатаабытым да, кыайан туппатаҕым.
— Эн соҕотох буоллаҕыҥ дии. Оннооҕор биһиги, биэс уонча киһи тута
сатаатыбыт да, кыайбатыбыт. Бары бөтүүгү төгүрүйэбит, уолаттар соннорун
Кыталык Уйбаан. Кустугу ситтэрбиэн...I чааһа
http://vk.com/sakhabooks
158

туппутунан бөтүүк үрдүгэр саба түһэллэр, турбуттара — бөтүүктэрэ ханна да суох.
Онтон атын сиртэн ойон тахсар. Наһаа дьиибэ.
— Оттон хара дьиэни көрбүккүт дуу?
— Көрбүппүт да, киирэ сылдьыбатахпыт.
— Дьэ, мин ол дьиэҕэ киирэн быстарбытым.
— Хайдах? — диэбиттэригэр, бэҕэһээҥҥини барытын кэпсээн биэрдим. Хата,
биһиги киирбэтэхпит да үчүгэй эбит, — дэстилэр оччону истибит дьон.
Практика бүтэһик киэһэтигэр мин соҕотоҕун ол хайабар тахсан, санаабын
толорбутум.
Ити түгэнтэн ыла, туох эмэ соругу туруоруннахпына, атыҥҥа
аралдьыйбакка эрэ толоро сатыыр буолбутум. «Улахан булка санаммыт киһи,
кыра булка кыһаммат» диэн кырдьаҕастар мээнэҕэ эппэтэх буолуохтаахтар.
Аҕабыттан: «Абааһы, иччи диэн баар дуо?» — диэн ыйыттым, Ефимов Юра
кэрэх мастардаах түбэлтэтин туһунан кэпсээтим:
— Ол Дьуура диэн уолуҥ Кыһыл Кэккэ аттыгар көрбүт буоллаҕына, ол сиргэ
өрдөөҕүтэ удаҕан дьахтар ыйаммыт сурахтааҕа. Дьуура аһаҕас эттээх уол буолан,
ол удаҕан кини хараҕар көһүннэҕэ. Хата кини тыыннаах хаалар оҥоһуулаах
буолан, удаҕан дьахтар быатын уол төбөтүгэр таба бырахпатах буолуохтаах.
Бэйэм көрбүт бөтүүктээх хотонум уонна хара дьиэ туһунан кэп- сээбиппэр:
— Хайа баҕарар сир-дойду, дьиэ-уот, от-мас, иһит-хомуос, туттар тээбирин
барыта иччилээх. Ол иччи киһи хараҕар туох баҕарар буолан кубулунан көстүөн
сөп.
— Ол иччи диэн туохтан үөскүүрүй? Хантан баар буола түһэрий?
— Саха сирэ тыйыс дойду буолан, киһи олороругар былыыр-бы- лыргыттан
уустуктардааҕа. Бу сиргэ олохсуйбут киһи наар кэннин кэтэнэрэ, иннин биттэнэ
сатыыра. Тыыннаах ордор суолу тобула сатыырыттан, куруук ыарахан санааларга
баттатара, ол иһин өйүн- санаатын сүмэһинин бэйэтэ да билбэтинэн тулалыыр
эйгэтигэр иҥэрэрэ. Холобура, Харыйалаах күөлэ хас эмэ үйэ тухары төһөлөөх
элбэх киһи өйүн-санаатын сүмэһинин бэйэтигэр иҥэриммитэ буолуой? Төһө
элбэх киһи дьылҕатын билэрэ буолуой? Элбэх киһи куһаҕан тыынын,
табыллыбатах олоҕун туһунан ыар санаатын- оноотун иҥэриммит сиргэ атын да
киһи олоҕо табыллыбат. От- тон дьон үчүгэйдик олорбут сирдэригэр атын да
киһи чэпчэкитик олорор. Араас сир дьоҥҥо араастык дьайарын иччи диэн
ааттыыллар. Хараарбыт, киртийбит сир иччитэ дьону сүр баттыыр. Ол иһин оннук
сири «киһи кута-сүрэ тохтообот сирэ» дииллэр. Оннук сир оттуун-мастыын,
сирдиин-уоттуун чыҥха атын буолар. Сир- дойду барыта харахтаах, кулгаахтаах,
көрбүтүн-истибитин хаһан да ыһыктыбат, умнубат. Иччини өһүргэтэр — аньыы!
Улахан хаһыы- ыһыы, итирии-кутуруу, мээнэ туһата суох саанан ытыалааһын,
дөйүтэр муусука иччилэр аймалҕаннарын таһаарыан сөп. Иччилэри
Кыталык Уйбаан. Кустугу ситтэрбиэн...I чааһа
http://vk.com/sakhabooks
159

кыыһырдыбыт, өһүргэппит буруйдаахтар уонна кинилэр кыт- тыгастара кэнники
олохторугар ыарахан охсууларга түбэһиэхтэрин сөп. Сахалар мээнэҕэ эппэттэр:
«Киһи сиргэ-уокка өйдөөхтүк, оттомноохтук, күөх оту тосту үктээбэт, сытар ынаҕы
туруорбат, талах чыычааҕын көтүппэт, үрүмэччини үргүппэт гына сылдьыахтаах»,
— диэн. Оттон өскөтүн, ол сир дуу, дьиэ дуу иччитигэр куһаҕаны оҥорон аньыыга
киирбэтэх буоллаххына, туохтан да куттаныа суохтааххын, — диэн аҕам
быһаарыытын түмүктээбитэ.
19. АҔАМ КИСТЭЛЭҤ КЭПСЭЭНЭ, ЭБЭТЭР КИЭН ТУТТУБАТ АЙМАХТАРЫМ
Бу иннинээҕи кэпсээҥҥэ ойуун өтөҕөр хоммутум туһунан баар. Ол
сарсыҥҥы киэһэтигэр төннөн ылыахха.
Үлэбитин түмүктээн, оттуур тээбириннэрбитин хомуйан, сыарҕаҕа
кэлгийдибит. Маны барытын сарсын оҕуспут Модьу Моой соһон, Чакырга
дьиэбитигэр тиэрдиэхтээх. Хараҥаҕа кутаа уот таһыгар чэйдээтибит. Отуубутугар
киирэн утуйардыы оҥоһуннубут. Аҕабыт кэпсээнин истээри, убайбынаан
Кешалыын кини икки өттүгэр сыттыбыт.
— Дьэ, уолаттар, бу кэпсээммин үчүгэйдик истиҥ. Аны хаһан да
хатылаабаппын. Истибиккитин өйгүтүгэр хатааҥ, искитигэр илдьиритэн
толкуйдааҥ. Таскытыгар таһаараргыт табыллыбат. Арай кэлин, мин курдук
сааһырдаххытына, биир эмэ түгэҥҥэ оҕолоргутугар кэпсээриҥ.
...Былыр өрөбөлүүссүйэ иннинэ, алаастарынан тарҕанан олорор сахаларга
кулуба, кинээс, сис баай киһи, ойуун уонна тимир ууһа элбэх дьон олоҕор
сабыдыаллаахтара. Кинилэри дьон-сэргэ ытыктыыра. Боотуруускай улууска
биһигини — Дьоскуоскайдары син балачча билэллэрэ. Биһиги улахан убайбыт
Уһун Ньукулай өр сыл устата Боотуруускай улуус Амматааҕы буолаһыгар
кулубалаабыта. Кинээстэр да бааллара. Кинилэри киһи хайдах да дьадаҥылар
диэбэт. Ол да буоллар, Дьоскуоскайдартан саамай суон сураҕырбыттара
ойууттар уонна тимир уустара этилэр.
— Ойуун оҕото хайдах тимир ууһа буолуоҕай? Уус оҕото хайдах дүҥүрдэнэн
киирэн барыаҕай? — диэн быһа түстэ убайым Кеша.
— Кырдьык да, омос иһиттэххэ киһи өйдөөбөтө элбэх буолуон сөп. Ойууттар
уонна тимир уустара элбэх кистэлэҥнээхтэр. Кыаналларын тухары, ол
кистэлэҥнэрин бэйэлэрин да дьонноругар арыйбаттар. Билэргит курдук, биһиги
аймах уһун үйэлээхтэрбит. Ол иһин да буолуо, хас биирдии киһибит тугу
билбитин-көрбүтүн, сатабылын, ньымаларын, албастарын дьиҥнээх
кистэлэҥнэрин оҕолоругар буолбакка, биир эмэ сыстыа диэбит сиэнигэр эрэ
эрэнэн арыйара, илдьэ сылдьан такайара, идэтигэр сыһыарара. Мин эһэм курдук
тимир ууһабын. Аҕам бэйэтин эһэтин курдук ойуун.
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Аҕаа, эн аҕаҥ Өлөксөй ойуун хайа баҕарар көтөргө, кыылга, оннооҕор
холорукка кубулуйар үһү дии? Биир баай киһи Өлөксөй ойууҥҥа төлөбүрүн
биэрбэтэх. Ол киһини ыһыахха көрсөн: «Хаһан төлөһөҕүн?» — диэбит. Онуоха
киһитэ бокуойа суох атын кымньыылаан, тэйэн эрдэҕинэ, Өлөксөй ойуун ат
диэки кылыс оту бырахпыт. Ол ото батыйаҕа кубулуйан, ат тыынын быспыт.
Киһитэ ыһыах дьонун ортотугар үҥкүүлүү-үҥкүүлүү сыгынньахтаммыт. Ойуун:
«Төлөбүргүн биэрэ иликкинэ, таҥна да сатаама. Таҥас эйиэхэ сыстыа суоҕа», —
диэбит. Ол киһи кыбыстан, кус сыгынньах куота турбут үһү дии. Өссө
кэпсээбэккин ээ, Өлөксөй ойуун туһунан? — ыйыттым мин.
— Бу обургу, итини хантан иһиттиҥ?
— Улахан Алааска кур эт сиирбитигэр эн убайыҥ Анчаҕа Хабырыыс
кэпсээбитэ.
— Сыыһа гыммыт. Эһиги — Сэбиэскэй былаас оҕолоро ойууттар тустарынан
төһөнөн аҕыйаҕы билэҕит да, соччонон бэйэҕитигэр үчүгэй. Испэр: «Таах сибиэ
ыйытаммын, элбэҕи истэрим хаалла», — дии санаатым. Ол да буоллар,
кэпсэтиини салҕаары:
— Анчаҕа Хабырыыс эйигин икки аҕалаах курдук кэпсээбитэ ээ. Киһи хайдах
икки аҕалаах буолуой? — диэтим.
— Эрэйдээх да уолгун. Син биир Өлөксөйгө эргитэн аҕала тураҕын. Чэ, истиҥ.
Өлөксөй ойууҥҥа биһиги уон алта оҕо төрөөбүппүт. Аҕабыт дьон ыҥырыытынан
киэҥ сиринэн сылдьара. Хоту Дьааҥыга дуу, соҕуруу Өлүөхүмэҕэ дуу бардаҕына,
хастыы да ый дьиэтигэр суох буолара. Дьэ, санаан кэбиһиҥ, оҕолоор, кыс хаар
ортото эр киһи суох, дьиэни-уоту, ынаҕы-сүөһүнү бытарыыс элбэх кыра
оҕолордоох дьахтар көрө хаалар. Аҕабыт атын дьону эмтээн, абыраан,
кыһалҕаларын быһааран, илии тутуурдаах, өттүк харалаах дьиэтигэр ыраахтан
эргилиннэҕинэ, биһиги — оҕолор ахсааммыт көҕүрээн көрсөрбүт. Кэлин тиһэҕэр:
«Миэхэ оҕо туруо суох, уон икки оҕобуттан маттым», — диэн хаалбыт түөрт оҕону
аймахтарынан тарҕатан, иитиэх биэртэлиир. Ол кэнниттэн ийэм уһаабатаҕа.
Миигин ырааҕынан аймахпыт, сааһын тухары соҕотоҕун олорбут, кырдьаҕас
Дьуона диэн оҕонньор икки саастаахпар иитиэх ылбыта. Манна диэн эттэххэ,
дьиҥнээх аҕабынан Дьуона оҕонньору аат- тыыбын. Элбэҕи үлэлэтэрэ, ол да
буоллар аска-таҥаска кыһалҕаны билбэтэҕим. Иккиэйэх да буолларбыт, кыанар
ыал ахсааныгар киирэрбит. Дьуона оҕонньор уон иккилээхпэр өлбүтэ. Миигин
аҕам Өлөксөй төттөрү бэйэтигэр ылбыта. Дьуона оҕонньор балачча элбэх ынаҕасылгыта аймахтарынан тарҕаммыта. Өлөксөй ойуун, модьуйан туран, миигин
бэйэтигэр кутуруксут оҥостубута, дьиэни- уоту быраҕан, сири-сибиири
кэрийтэрбитэ. Үс сылынан Өлөксөй ойуун соторулаабыта. Мин, ол саҕана уон
биэстээх уол, ииппит аҕам Дьуона оҕонньор алааһыгар төннүбүтүм. Ынахтарбынсылгыларбын ыалтан хомуйталаабытым. Үлэлээн-хамсаан, дьонтон итэҕэһэ суох,
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быр бааччы олорбутум. Уус Маайа Уус Милиттэн кыыс сүгүннэрэн аҕалбытым.
Гражданскай сэрии холоруга биһиги алаастарбытын мүччү көппөтөҕө. Дьон
олоҕор элбэх буккууру таһаарбыта. Убайдарым-бырааттарым саа-саадах тутан
бэйэ-бэйэлэригэр утары турбуттара.
— Ол убай-быраат хайдах утары туралларый? Мин Кешалыын иккиэн
кыһыллар диэки буолуо этибит. Кыһыл Армия үчүгэй ээ!
— Бу оҕоҕо таах сибиэ кэпсии сатыыр быһыылаахпын. Өйдүө суох. Чэ,
холобура, мин убайбын Сэмэддьээни, бырааппын Мэхээччэни билэҕин. Төһө
бэрт дьонуй?
— Бэрт бөҕө буоллахтара дии! Көрдөөх-нардаах Сэмэлдьээ кыайбатах үлэтэ
суох. Отоһуттаан дэриэбинэтин дьонун элбэх ыарыыттан быыһаабыт үһү. Сүөһүнү
үөрэхтээх бэтэринээрдээҕэр ордуктук эмтиир. Чакырдар биир киэн туттар
киһилэрэ. Оттон «партия райкомун үлэһитинэбин» дэнэр, ол дьиэҕэ оһох оттор,
атынан уу баһар Мэхээччэ — уруккута кыһыл комиссара. Өктөөп
бырааһынньыгын аайы Албан Аат болуоссатыгар аҕыйах чаас умайыахтаах
эрээри, «Вечнэй» диэн ааттанар уоту уматар. Мин оҕолорго: «Ол мин аймаҕым
— райком үлэһитэ уоту уматта», — диэн киэн тутта кинини ыйан
көрдөрөөччүбүн.
— Мин биир бэйэм убайдаах бырааппын кыһыллаабыттарыгарүрүҥнээбиттэригэр буруйдуур санаам кэлбэт. Хайа баҕарар киһи буккуллар кэмэ
этэ. Үрүҥнэр Чуугунай алаастан убайбын Сэмэлдьээни, кыһыллар Улахан
Алаастан бырааппын Мэхээччэни илдьэ барбыттара.
— Ол кэлбит-барбыт дьону кытта тоҕо сүөһүгэ дылы барса турдулар?
— Нохоо, киһини быһа түһүмэ, салгыы иһит, өйдүөҕүҥ. Мин кыһыллар да,
үрүҥнэр да диэки буолуохпун баҕарбатаҕым. Ол иһин сайын эрдэ
муостаахтарбын-туйахтаахтарбын үгүс өттүн аймахтарбынан ыһыталаабытым.
Кэргэммин, икки кыра оҕобун, аҕыйах ынахпын-сылгыбын илдьэ ыраах аата суох
үрэх баһыгар күрээбитим. Онно аймалҕан ааһыар диэри олорор санаалааҕым.
Балаҕан туттан, от оттоон, мас мастаан, муус муустаан, бултаан-алтаан,
балыкnаан, быр-бааччы олорон кыһыны туораабыппыт. Саас, биир хараҥа түүн,
балаҕаммытыгар саалаах дьон көтөн түстүлэр: Эр дьон бары таһырдьа тахсыҥ!
Тахсыбатаххытына балаҕаҥҥа баар дьону барыгытын өлөртүүбүт! — диэн
сааннылар.
Хайыамый, таҕыстаҕым дии. Саалаах дьон сирдьиккэ наадыйаллар эбит.
Далга турбут сылгылары уонна ыаммат сүөһүлэри ыллылар. Дьэ, нохоо, Уйбаан,
ити миигин илдьэ барбыт дьон үрүҥнэр дуу, кыһыллар дуу?
— Бандьыыттар, үрүҥнэр! Эһигини халаатылар буолбат дуо?
— Кинилэри кытта түөрт күнү быһа сылдьыбытым да, үрүҥнэринкыһылларын быһаарбатаҕым. Бэһис күммүтүгэр Нуотараҕа тоһуурга түбэспиппит.
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Онно ытыалаһыы кэмигэр бырааппын Мэхээччэни көрбүтүм. Миэхэ, сирдьит
киһиэхэ, саа биэрбэтэхтэрэ. Ол иһин суон тиит күлүгэр саһан сыппытым да,
санаам батарбакка, ойон тураммын: «Мэхээччэ, куот! Бу дьон эһигиннээҕэр
быдан элбэхтэр. Сас, сас, мин эйигин көрөбүн!» — диэн хаһыытыырбын кытта,
хаҥас илиибин буулдьа тоҕо көттө. Ытыалаһыы бүппүтүн кэннэ, өлбүт кыһыллар
ортолоругар бырааппын булбатаҕым. Кэлин истибитим, кыһыллары кытта
Дьааҥы хайаларыгар түспүт этэ. Уус Маайа Петропавловскайыгар үрүҥнэри
тириэрдээт, күрээбитим. Суол-иис алдьаммыт буолан, миигин ким да
эккирэппэтэҕэ. Дьиэбэр төннүбүтүм, барарбар улахан хат хаалбыт кэргэним хата
этэҥҥэ быыһаммыт этэ. Үрүҥнэргэ иккистээн түбэһимээри, сир уларыппыппыт.
Ити сыл күһүнүгэр саалаахтар кэлэннэр, эмиэ үрүҥнэр курдук суоһурҕанан,
миигин сирдьитинэн илдьэ барбыттара, муостааҕы-туйахтааҕы ордорботохторо.
Бу сырыыга лаппа улахан тоһуурга түбэспиппит. Күннээх-түүн ытыаласпыттара.
Мин сирдээн аҕалбыт кыһылларым тобохторо куоппуттара, үрүҥнэр миигин
билиэн ылан, ыстааптарыгар аҕалбыттара. Үрүҥнэртэн хайдах босхоломмутум
буолуой, Уйбаан? Үрүҥ хамандыырын суруксута убайым Сэмэлдьээ эбит. Кини
түүн, кистээн, миигин босхолообута. «Бу биһиги саамай быһый аппыт», — диэн,
соноҕоһу туттарбыта. Иккиэн күрүөххэ дии сатаабыппын, истибэтэҕэ. Кыһылларга
туһалыы сылдьыбыт кэммэр, дьиэбэр, үс оҕоттон иккитэ ыалдьан өлбүттэр этэ.
Бултаан аһаан, кыһыны туораабыппыт. Халлаан сылыйбытын кэннэ бэйэбит
алааспытыгар төннүбүппүт.
— Ол аһа-үөлэ, ынаҕа-сүөһүтэ суох, үрэх баһыгар соҕотох хаалбыт, үс кыра
оҕолоох дьахтар хайдах тыыннаах ордубутуй?
— Кэргэним Уус Маайа эбэҥкитэ этэ. Ол иһин булчут бэрдэ.
— Алааскар төннүбүккэр аймахтарыҥ ынахтаргын-сылгыларгын барытын
биэрбиттэрэ дуу, эбэтэр кинилэртэн эмиэ бандьыыттар былдьаабыттар этэ дуу?
Гражданскай сэрии саҕана саалаах-саадахтаах барыта — кыһыл да буоллун, үрүҥ
да буоллун, алаас дьонугар тойон этэ. Таптаабыт-тарынан халаан бараллара. Ол
да буоллар, аймахтарым туох баарынан, миэхэ улаханнык көмөлөспүттэрэ. Элбэх
үлэ, улахан сыра түмүгүнэн аҕыйах сылынан муостааҕым ахсаана отуттан
тахсыбыта. Сүүсчэкэҕэ тиэрдэр санаалааҕым да, колхозтааһын саҕаланан
«кулааккын» диэн буруйдаан, ынахпын-сылгыбын, оттуур ходуһабын барытын
былдьаабыттара. Нэһиилэ биир ыанар ынаҕы хаалларбыттарыгар баһыыба.
Алааһынан тарҕанан олорор ыаллары барыларын Чупчаахха, кэлин Чакырга
көһөртөөбүттэрэ. Колхозтааһын кэмигэр дьону да, ынаҕы да элбэх ыарыы
буулаабыта. Эбиитин дьон хам- түм дүҥүр тыаһын истибит сурахтара
тарҕаммыта. Сотору-сотору НКВД-лар кэлэн: «Аҕаҕар Өлөксөй ойууҥҥа
кутуруксуттаабыт эбиккин. Ойуун таҥаһын-сабын, дүҥүрүн ханна
кистээбиккиний, аҕал!» — дии-дии миигин дибдийэллэрэ уонна
дьэҥдьийэллэрэ, хаайыах буолан куттууллара. Кинилэр этэллэринэн, мин «эргэ
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хаалынньаҥ олоҕу ордорон, ойуунумсуйан, дьон өйүн-санаатын буккуйар,
сэбиэскэй былааһы утары туруортуур» үһүбүн. Өлөксөй ойуунтан сылтаан эбитэ
дуу, хайдаҕа дуу, Чакырга үлэттэн уонна тойоттор тэрийэр мунньахтарыттан
ураты «больше трёх не собираться!» диэн НКВД-лар сокуон олохтообуттара. Ону
кэспит дьон сууттаныахтаахтара. Онтон ыла Улахан Алааска дьон мустубат
буолбута, ыһыах диэн умнуллубута, олоҥхо истэрбит тохтообута. Ол иһин эһиги
— аныгы сэбиэскэй кэм оҕолоро сахалыы таҥастан кыбыстаҕыт, хомуска,
тойукка, оһуохайга наадыйбаккыт, олоҥхо диэни кулгаахтаан да истибэтэххит, эгэ
сиэри-туому тутуһуоххут дуо?
— Тоҕо инньэ диигин, аҕаа? Сайын аайы ыһыах буолар дии!
— Сэбиэскэй былаас кэлиэҕиттэн, уһуннук тохтуу сылдьан баран, биһиги
эргин ыһыахтар үрүҥ күн сырдыга — Сталин өлбүтүн кэннэ тэриллэр
буолбуттара. Ол диэн ыһыах буолуо дуо? Уһун- киэҥ дакылаат, кылгас кэнсиэр
дуома, уочаракка анньыалаһан үтэһэлээх эт уонна кымыс дэммит быырпах
атыылаһыыта, аҕыйах киһи кыттыылаах күрэхтэһии уонна сып-сап аһыы охсоот,
итирик-кутурук элбии илигинэ тарҕаһыы.
— Аҕаа, эн сэриигэ бэйэҥ тылланан — доброволеһынан барбытыҥ дуо? —
кэпсэтиигэ тохтобул буолбутунан туһанан, саамай интэриэһиргиир тематын
ыйытта убайым Кеша.
1941 сыллаахха Аҕа дойду сэриитэ саҕаланарыгар мин 38 саастааҕым.
Тутуу прорабынан уонна тимир ууһунан үлэлии сылдьарым. Онон миэхэ колхоз
тутаах үлэһитин быһыытынан бронь биэрбиттэрэ. Сэрии сут-кураан сыллара
саҕаламмыттара. Оччотооҕуга киһи бэйэтин чааһынай ынаҕын да, үүтүн-аһын да,
ньирэйин да бас билэр бырааба суоҕа. «Всё для фронта, всё для победы!» дэнэн
государство дьаһалыгар киирэрэ. Дэриэбинэ дьоно партия уурааҕын толорон,
ынахтарын үүтүн испэккэ, этин сиэбэккэ, үүннэрбит бур- дуктарыттан биир да
туорааҕы амсайбакка, барытын государствоҕа туттаран, фроҥҥа ыыталлара.
Олохтоох сэбиэт дьаһалынан, дьон бэйэ-бэйэлэрин кэтии-маныы сылдьар
буолбуттара. Аһыыр да астарын ордоруммакка, бүтүннүү фроҥҥа ыытарга
күһэллэллэрэ. Инньэ гынан үгүс киһи, ыал ыалынан даҕаны, аччыктаан өлөрө.
1943 сыллаахха саас биһиги чааһынай ынахпыт игирэ ньирэйдэммитэ. Ону мин
колхоз бэрэссэдээтэлигэр уонна сэбиэккэ игирэтин аҥаарын кистээн эппэтэҕим.
Саҥа төрөөбүт «ордук» игирэ аҥаара ньирэйи күөстээн, аччыктаан өлөөрү сытар
кэргэммэр уонна аҕыс оҕобор миин иһэрдээри сырыттахпына, чугастааҕы ыалым
киһи киирэн кэлбитэ. «Бачча түүн тугу күөстэннилэр, оһохторун турбатыттан тоҕо
кыым ыһылларый диэн кэллим. Дьуона, күөскүн аҥаардаһыахха. Мин алта оҕом,
кэргэним аччыктаан, сэниэлэрэ эстэн оронтон турбатахтара ыраатта. Мин эйигин
кимиэхэ да тыллыам суоҕа», — диэбитэ. Сарсыҥҥытыгар сэбиэт бэрэссэдээтэлэ
анараа ыал үс саастаах кыыһа ньирэй ойоҕоһун уҥуоҕун тиниктии сылдьарын
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туппут. Ол түмүгэр, оччотооҕу кытаанах сокуон быһаарыытынан, миигин «норуот
өстөөҕө» диэн ааттаан, сэриигэ штрафной батальоҥҥа ыыппыттара.
Украинскай фронт састаабыгар сэриилэспитим. Өстөөх таанкаларын
быыһа барыта автоматтаах ньиэмэс саллааттара буолааччы. Рота хамандыыра:
«Ити саллааттары таанкалартан араарыахтааххыт!» — диэн бирикээс биэрэрэ.
Сэбиэскэй таанкалар ньиэмэс таанкаларын кыайаллар. Ол эрээри сатыы сылдьар
өстөөхтөр «фауст» ботуруонунан биһиги таанкаларбытын эһэллэр. Онон биһиги
ньиэмэс пехотатын үлтүрүттэхпитинэ, кыайыы биһиэнэ буолар. Өстөөх
таанкалара кэлиэхтээх сирдэригэр сытар киһи, сытар ат көстүбэт гына дириҥ
окуопа хастараллара. Таанкалар чугаһаатахтарына сир бүтүннүү доргуйара.
Сорох, саҥа кэлбит аттар, ону тулуйбакка, ойон тураары чиччигинииллэрэ.
Ыксаатахпытына, оннук аттары бэйэбит да өлөртүүрбүт. Хамандыырбыт: «Рота,
подъём! За Родину, за Сталина! В атаку, вперёд!» — диирин кытары, фашист
таанкатын уонна пехотатын икки ардыгар, эмискэ, хантан эрэ аттаах дьон баар
буола түһэллэрэ. Ол биһиги этибит. Бастаан утаа мин сэ- риини билбэтэх
аттааҕым уонна саабылалааҕым. Иван диэн нуучча доҕорум: «Сэрии уотугар мин
аттыбар баар буола сатаар. Мин өллөхпүнэ, бу трёхлинейка саабын уонна
Малыш диэн аппын эн ылаар», — диирэ. Аҕыйах хоноот, кини эппитин курдук
буолбута. Кеннигсберг (билиҥҥитэ Калининград куорат) диэн ньиэмэс куоратын
ылыахпытыгар диэри, ол Малыш диэн аппын миинэ сылдьыбытым. Биир
кыргыһыыга, өстөөх пулемётун уотуттан миигин хаххалыырдыы, атым икки
кэлин атаҕар хороччу турбута. Онон миэхэ түбэһиэхтээх буулдьалары бүтүннүү
бэйэтин этигэр ылыммыта. Ол кыргыһыыга биһиги бары кэриэтэ ата суох
хаалбыппыт. Ити хонууга ротабыт хамандыыра өлбүтэ. Кыргыһыы кэмигэр
хамандыыр өлбүтүн көрбүт киһи, кини оннугар салгыы хамаандалаан
барыахтаах диэн сокуон баара. Чугуйар бобуллара. Кэннибитигэр НКВД-лар
чугуйбут киһини өлөрөн иһэллэрэ. НКВД-лар чугаһыы иликтэринэ, өстөөхтөргө
чугаһыы сатыахтаахпыт. Ол иһин ыксааммын: «Рота, подъём! В атаку, вперёд!»
— диэн хаһыытаан, окуопаҕа саһа сытар дьоммун туруортаатым. Ити күн
похороннай биригээдэ саллааттара, өлбүт буойуннары көмөөрү туран, алҕас,
мин тыыннаахпын өйдөөн көрөн, госпиталга ыыппыттар, Хорсун быһыым иһин
«За взятие Кеннигсберга» диэн мэтээли онно госпиталга туттарбыттара.
Госпиталтан тахсарбар, сэрии бүттэ диэн сурах кэлбитэ. Дьиэбэр төннөрүм
буолуо диэн үөрбүтүм баара, биһигини — штрафбат саллааттарын, салгыы
Польшаҕа уонна Арҕаа Украинаҕа «Лесные братья» диэн бандьыыттары кытта
кыргыһыыга ыыппыттара. Сэрии бүппүтүн кэннэ, дьоммут тыыннаах ордор
баҕалара өссө күүһүрбүтэ. Ол иһин урукку курдук атаакаҕа харса суох барбат
буолбуттара. Дезертирдэр элбээбиттэрэ. Мин көрдөхпүнэ, штрафбаттар үксүн
НКВД-лар буулдьаларыттан өлөллөрө. Ол да буоллар, туох барыта бүтэр
уһуктаах. 1947 сыллаахха «Свою вину перед Родиной искупил» диэн
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докумуоннаах Саха сиригэр айаннаан кэлбитим. Аллараа Бэстээхтэн сатыы
Аммалаан истэхпинэ, аара Эмис нэһилиэгэр колхоз бэрэссэдээтэлэ:
«Демобилизацияламмыт саллааттары от үлэтигэр туһанарга партия уураах
таһаарбыта. Онон, манна хаалаҥҥын, окко үлэлиигин», — диэт, били
докумуоммун ылбыта. От үлэтэ бүппүтүн кэннэ, махталы кытта, миигин атынан
Аммаҕа илдьэн биэрбитэ.
Чакырга тиийэн кэргэммин, оҕолорбун көрдөөбүтүм. Амматтан кыыспын
Маайаны, Абаҕа детдомуттан уолбун Коляны булбутум. Кэргэним уонна атын
алта оҕом мин барбытым кэннэ уһаабатахтар этэ. Эмис нэһилиэгэр от үлэтин
кэмигэр билсибит кыыспын Захарова-Новикова Татыйааһы кэргэн ыламмын,
эһигини төрөппүппүт. Кэлин «За победу над Германией» мэтээлинэн
наҕараадалаабыттара. Бииргэ сэриилэспит нуучча доҕорум Иван аатынан бу
эйигин ааттаабытым, нохоо. Онон үтүө киһи аатын сүгэ сылдьаҕын.
— Ол иһин да биһиги бырааппыт Тоҥ Нуучча Уйбаан эбит буолбаат?
Биллиим-биллим, «Амма» совхозка айааһаабыт аттаргын барыларын тоҕо
Малыш диэн ааттыыргын! — саҥа аллайда Кеша.
— Биһиги ийэбит Захарова, Новикова, Дьячковская диэн барыта холбоон үс
араспаанньалаах эбит дии! Тоҕо оннугуй? — ыйыттым мин.
— Ийэҕит Татыйаас төрөппүт аҕата Захаров Егор Иннокентьевич Эмис
нэһилиэгэр 1918 сыллаахтан ревком бастакы бэрэссэдээтэлэ этэ. Кини уонна
Түмэппий Захаров-Чээбий диэн аатырбыт олоҥхоһут бииргэ төрөөбүт дьон
оҕолоро. Чуолкайдаан этэр буоллахха, Чээбий аҕата — Нооноон Баһылай уонна
Ревком Дьөгүөр аҕата — Муттуу Лэгэнтэй иккиэн Тыаллаах Кууһума оҕолоро.
1922 сыллаахха Эмис нэһилиэгиттэн ревком үс чилиэнин: Захаров Дьөгүөрү,
Захаров Түмэппийи-Чээбийи, Новиков Баһылайы кыһын, кыһылларга обуос
илдьэн истэхтэринэ, үрүҥнэр тутан Аммаҕа хаайбыттар. Саас Абаҕаҕа илдьэн
Дьөгүөрү уонна Баһылайы ытан өлөрбүттэр. Чээбийи олоҥхоһутун иһин
босхолообуттар. Дьөгүөр кэргэнэ — эһиги эбэҕит иккис оҕотун хат сылдьан, эрин
быыһаары, Абаҕалаабыт. Онно тиийэн үрүҥнэртэн кырбаммыт. Бөтүҥ
олохтоохторо кинини күрэтэн аҕалбыттар. Дьахтар ол түүн кыыс оҕону (эһиги
ийэҕитин) төрөппүт. Бэйэтэ ыстыыгынан анньыллыбыт бааһа сүһүрэн, аҕыйах
хоноот, өлбүт. Олох оҥкула хайа да диэки хайыстар, охсуута кыччаатын диэн,
Новиков Нойоон баай биэс саастаах Татыйааһы Бөтүнтэн Эмискэ аҕалан,
бэйэтигэр иитэ ылар. Татыйаас ийэтэ — Нойоон баай балта эбит. «Ревком бэрэссэдээтэлин оҕотун иитэ ыллахпына, саҥа былаас кулаак диэн буруйдуо, баайбын
былдьыа суоҕа», — дии санаабыта, табыллыбатах. Онон эһиги ийэҕит
төрөөбүтүнэн — Захарова Татьяна Егоровна, оттон иитиллибитинэн — Новикова
Татьяна Николаевна. Бииргэ төрөөбүт убайа Бүөтүр аймахтарыгар Захаровтарга
иитиллибит. Кэлин Аҕа дойду сэриитигэр баран өлбүт.
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Итини кэпсээт, аҕам чуумпурда. Мин, аҕам этэринии, уһуну- киэҥи
толкуйдуу сыттым. Өлөксөй ойуун уон алта оҕото, аҕам бастакы кэргэниттэн уон
оҕото бары бааллара буоллар, биһиги ийэбититтэн Татыйаастан икки оҕо
өлбөтөҕө буоллар, биһиги Дьоскуоскайдар элбэх да буолуо эбиппит! Хас
биирдии аҕа ууһа маннык элбэх сүтүктээҕэ буолуо. Саха сиригэр быстах өлүүсүтүү суоҕа буоллар, сахалар элбиэ да эбиппит! Оччоҕо сайын аайы алаастарга
үөрэ-көтө дьиҥнээх ыһыахтары ыһыа этибит. Эмискэ тоҕо эрэ биир түгэни санаан
кэллим:
...Куорат балыыһатыттан Чакырга саҥа кэллэҕим утаа, өссө хаама
иликпинэ, биирдэ дьиэҕэ ким да суоҕар, кыра быраатым — кыһыл оҕо иэрийэиэрийэ уһуннук ытаабыта. Мин оронтон турар кыаҕым суох буолан, хайдах
уоскутуохпун билбэтэҕим. «Бу оҕо наһаа да эрэйи көрдө. Уу чуумпуга утуйа
сытара үчүгэй да буолааччы», — дии санаат, оҕо утуйа сытарын харахпар оҥорон
көрдүм. Онуоха, эмискэ, быраатым ах барда, утуйан хаалла. Ити түгэн кэнниттэн,
уһуннук ытаата да, санаам күүһүнэн, кыра уолу утутан иһэр буолбутум. Кэлин
Аммаҕа, маҥнайгы кылааһы бүтэрээри сылдьан, саҥа хаамар буолан баран,
олбуорга сылдьар ыттары, куоскалары мээнэ дьээбэлэнэн санаам күүһүнэн
утуталыыр буолбутум. Олбуор оҕолорун көрдөһүүлэринэн, элбэх ыты, куосканы
утутан, уһугуннаран, хат утутан босхо «кэнсиэр көрдөрөрүм». Биирдэ убайым
Кеша хантан эрэ бөтүүк аҕалан мин иннибэр туруорда. Бу бөтүүгү утут эрэ
дэстилэр оҕолор. Мин бөтүүк иннигэр тобукпар, тоҥолохпор тайанан сытан эрэ,
санаам күүһүн киниэхэ ыыттым. Бөтүүгүм утуйарын утуйар эрээри, тоҥхоҥноон
сиргэ сууллан түһэр, уһуктар уонна хаһыытаабытынан ойон турар. Хаста да оннук
хатыланна. Оҕолор: «Көрүҥ эрэ, Ваня бөтүүгү маска буолбакка, сиргэ утута
сатыыр», — дэһэ-дэһэ, дэлби күлүстүлэр. Арай, эмискэ, сирим миигиттэн тэйдэ.
Күлсэ турбут оҕолор ах бардылар. Аҕам миигин кууркам саҕатыттан өрө ыйаан
таһаарбыт эбит. Дьиэҕэ киллэрдэ. «Ити идэҕин бырах! Хайаан да булгуччу бырах!
Бэйэҥ олоххун, убайдарыҥ, бырааттарыҥ олохторун алдьата иликкинэ ити
дьарыккын бырах! Өйдөөтүҥ дуо, нохоо!» — дии-дии курунан күүскэ таһыйда.
Ол түөрт сыллааҕыта таһыйарыгар ити дьарыккын, идэҕин бырах диэн тугу
ааттаабытай? Ыттары, куоскалары утутарбын бырахпатаҕым буоллар, чугас
дьонум олохторо тоҕо алдьаныахтаах этэй? Итиннэ эппиэт булбаккабын,
утуйбакка өрө тыына сытар аҕабыттан ыйыттым.
— Эһэтин Өлөксөй ойууну батаары гыммыт диэн куттаммытым. Мин бэйэм
билэрбинэн, дьон өйүн-санаатын лаппа кыайа тутар, харахтарын сатаан баайар
буолбут ойуун эрэ кыаҕын кыылга холоноро. Өлөксөй ойууҥҥа
кутуруксуттуурбар, кини: «Кыылы санааҥ хоту тутарыҥ дьону таптаабыккынан
тутардааҕар быдан кытаанах», — диирэ. Киһи да, кыыл да, төһөнөн өйдөөх да,
соччонон ойууҥҥа бэринимтиэ. Киһини, сылгыны, ыты, эһэни, бөрөнү орто ойуун
кыайа тутар. Куосканы уонна акаары бөтүүгү орто ойуун кыайбата буолуо дии
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саныыбын. Сэбиэскэй былаас буолбатаҕа буоллар, эн ити дьоҕургун
сайыннарыахтаах этиҥ. Оччоҕо баҕар эһэҥ аатын ааттатыаҥ этэ. Сэбиэскэй
олоххо ойууннуур сатаммат. Арай нохоо, Дьуона уола Уйбаан ойуун эбит диэн
сурах тарҕаннын, дэриэбинэҕэ? Биһиги ыал олохпут улаханнык сатарыйар. Ону
өйдөөтүҥ ини?
— Өйдөөн-өйдөөн! Мин хаһан да ойуун буолбаппын! Оннук эһэлээхпиттэн
наһаа кыбыстабын. Мин улааттахпына байыаннай лётчик эбэтэр Юрий Гагарин
курдук космонавт буолуом! Хата бу эн уһун-киэҥ кэпсээҥҥиттэн геройдуу өлбүт
ревком председателэ Егор Иннокентьевич Захаров мин эһэм буоларыттан
үөрдүм. Уоннааҕы аймахтарым бары хайдахтар эрэ эбит. Кулубалар, кинээстэр,
баайдар, ойууттар, кутуруксуттар, олоҥхоһуттар, үрүҥ бандьыыттара, кулаактар,
норуот өстөөхтөрө бары — былыргы хаалынньаҥ олох дьиикэй ыамалара.
Кинилэринэн мин — сэбиэскэй пионер хайдах да киэн туттар санаам суох!
— Нохоо, чэ-чэ, ону-маны лахсыйыма, чаас ыраатта, утуй! Сарсыарда кыайан
туруоҥ суоҕа! Убайыҥ Киэсэ маладьыас, утуйбута быданнаата, уһуктара
чугаһаата.
Алта уон икки саастаах аҕам Дьуона оҕонньор уустук олоҕун туһунан
кэпсээнэ миигин улаханнык соһутта уонна сөхтөрдө. Элбэх да историческай
событиелар кинини хаарыйан, кыһарыйан ааспыттар: ыраахтааҕы Николай
Торуой баһылаан олорбут кэмэ, алаастарынан тарҕанан, байан-тайан олоруу,
дьиҥнээх ыһыахтар, ойуун аҕатыгар кутуруксуттааһын, Охотскай муораттан
таһаҕас тиэйиитигэр сырыылара, Улуу Өктөөп революцията, гражданскай сэрии,
кулаактааһын, колхозтааһын, Аҕа дойду сэриитин уоттаах кыргыһыылара,
бастакы кэргэнин, аҕыс оҕотун өлүүлэрэ, түөрт уон түөрт сааһыгар саҥаттан
олоҕун
оҥостон,
иккистээн
кэргэннэниитэ,
биһиги
төрөөһүммүт,
социалистическай күрэхтэһиилэр, пятилеткалар, трудодень аахсыыта, Ылдьаа,
Кэтириис диэн оҕолоро уонна ийэбит Татыйаас ыалдьан өлүүлэрэ, совхозка
тимир ууһунан, прорабынан үлэтэ, биһигини үөрэттэрээри төрөөбүт Чакырыттан
оройуон киинигэр Аммаҕа көһөн киириитэ, бастакы кэргэниттэн уола Коля ыал
буолуута, күүтүүлээх сиэн кыргыттар төрөөһүннэрэ. Аҕам аны икки кыра уолун
оскуолаҕа киллэрэрэ эрэ хаалла. Билигин кинилэри кыһын салаасканан детсадка
таскайдыыр. Ыарахан олохтоох, икки сэрииттэн түөрт араанньылаах,
дьоллоохпун дии сананар кыаҕа суох аҕабын олус аһынным. Ол эрээри олох
ыарахаттарын барытын тулуйан, кыайыылаах тахсыбыт, күүстээх санаалаах
аҕабынан киэн тутуннум.
...Ити курдук арааһы саныы сытан, халлаан сырдаабытын билбэккэ
хаалбытым.
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20. АСТРОНОМ-АҔАБЫЫТТАР, ЭБЭТЭР КУБАЛЫЫ УСТАР ОРФЕЙ
Олохпор буолуталаабыт аймалҕаннаах түгэннэрбинэн үлүһүйэммин, үгэс
буолбут, хас сайын аайы сылдьар экспедицияларым туһунан, быыс булан,
кэпсээбэккэ хаалаары гынным. Ол сырыыларбын хас биирдиилэрин сиһилии
суруйдахпына, бэйэтэ туспа кинигэ буолар. Онон кылгастык ахтан ааһыым.
Өйдүүргүт курдук бастакы сүүс түөрт уон хонуктаах, аҕам этэринии, айылҕаҕа
«кыыл сылдьыым» төрөөбүт Аммам, ыаллыы Уус Маайа, Алдан оройуоннарын
уонна Хабаровскай кыраай үрэхтэрин маардарыгар ааспыта. Ол сайыны быһа,
нуучча норуотун остуоруйаларыгар элбэхтик кэпсэнэр, сиэрэй туруйалары кытта
ыкса билсиспитим, оннооҕор доҕордоспутум да диэххэ сөп. Кинилэри кытта
биир маарга олорон, биир аһынан аһаан, оҕолорун кэриэтэ «Туруйа Ваня» буола
сыспытым. Ол быыһыгар кинилэртэн кырбанан да ылбытым. Дьиэтээҕи
коллекциябар туруйалар бастакы хаартыскалара баар буолбуттара. Ити туһунан
«Кыталыктар кистээбэт кистэлэҥнэрэ, эбэтэр түннүккэ сыстыбыт сирэйдэр» диэн
кэпсээммэр аахтаххыт дии?!
Үһүс кылааһы бүтэрээри сылдьан, көтөр саамай хамсыыр, мустан киһи
хараҕар көстөр кэмигэр, түөрт эркиҥҥэ хаайтаран, үөрэнэ сатыы олорорбун
тулуйбакка, тыыным-быарым ыгыллан, эмиэ аҕам хараҕыттан кистээн
үрүсээкпин хомунан, муус устар отутус күнүгэр сарсыарда эрдэ, дьонум утуйа
сыттахтарына, окко киирэргэ кэлиэм диэн сурук хааллараат, Амма бөһүөлэгиттэн
тахсан барбытым. Кириэстээх үрэҕин өксөйөн, Суола үрэҕин булан, ону батыһан,
Мэҥэ Хаҥалас оройуонугар киирбитим. Ол сэттэ уон түөрт күннээх, олохпор
иккис экспедициям үксүн Өлүөнэ өрүс боротуокаларынан, арыыларынан
ааспыта. Элбэх саҥа билбэт көтөрдөрбүн көрбүтүм. Тыһыынчанан үөр кустар,
Өлүөнэ уста турар мууһугар олорсон, хоту диэки айанныылларын көрөн
сөхпүтүм. Арыыларга иккилии сүүскэ тиийэ мустубут эһирдэр «колхоһунан»
маска уйаланалларын булбутум. Муус хардаҕына, уу соһуччу, омуннаахтык
тахсан, киэҥ сири муора оҥорорун, онно ынах-сүөһү, сылгы эрэ буолбакка,
кыыллар эмиэ былдьаналларын көрбүтүм. Маннык кэмҥэ киһи үрдүк
сирдэринэн сылдьыахтааҕын, утуйардыы ханнык да бэйэлээх улахан уу тиийбэт
миэстэтигэр эрэ оҥостуохтааҕын өйдөөбүтүм. Аҕыйах миэтэрэнэн быысаһар,
икки кэккэлэһэ сытар үрэхтэр тус-туспа да өрүстэр салаалара буолуохтарын сөп
эбит. Мэҥэ Хаҥалас диэн кыараҕас сиргэ элбэх киһи олорор буолан,
дэриэбинэлэр чугас-чугас сыталлар. Кыталык уйа туттан олороругар табыгаһа
суох сир быһыылаах: бастакытынан — киһитэ хойуу, иккиһинэн — хайа баҕарар
кэмҥэ өрүс халааннаан, уйа ууга былдьаныан сөп, үсүһүнэн — киэҥ өрүс таһыгар
сааһа хойукка диэри тымныы. Бэл сиэрэй да туруйа уйаламмытын аҕыйаҕы
көрдүм. Тамма үрэҕи уонна кини салаатын Хомпуну кыйа өксөйөн, Күлүпчү
үрэҕинэн түһэн, Амма өрүһү буллум. Тылбар туран, лоп курдук Бөтүрүөпкэ — от
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ыйын уон икки күнүгэр дьиэбэр тиийбитим уонна дьоммун кытта олохпор аан
маҥнай оттоһо диэн ходуһаҕа барсыбытым. Күһүн балаҕан ыйын иккис
аҥаарыгар, Неругай эмээхсиҥҥэ көмөлөһө сылдьар кэммэр, дойдум Чакыр
таһыгар, Күбээйи күөлүн кытыытыгар, алта кыталыгы хаартыскаҕа түһэрээри
үөмпүтүм. Сотору кэлиэм диэммин, килиэп эрэ аҥаарын өйүөлэнэн барбытым.
Кыталыктарбар чугаһаатаҕым аайы, кып-кылгастык көтөллөрө, төттөрү сыһыыга
түһэллэрэ. Түөрт күннээх түүн Күбээйи киэҥ сыһыытыгар, төттөрү-таары элбэх
километры үөмэн баран, икки кыталыкка сүүрбэччэ миэтэрэ чугаһаан,
хаартыскаҕа түһэрбитим. Өйдөөбүккүт курдук, төһө да оҕо киһиэхэ, буулка
килиэп аҥаара түөрт сууккаҕа өйүө буолбатах. Төрөөбүт дэриэбинэбин, төрөөбүт
дьиэбин көрө сылдьан эрэ аччыктаан эрэйдэммитим. Бу көрө сылдьар
кыталыктарбын аны көрөрүм биллибэт эрэ диэн, салгыы кинилэргэ
фотоаппарааттаах үөмэ сатаабытым. Сэниэм эстэн, хомуллар дурдабын,
биноклбун, бэл диэтэр фотоаппарааппын Аммаҕа буолбакка, бу турар Чакырга
да тиэрдэр кыаҕым суох буолан, фотоплёнкабын эрэ ороон ылаат, нэһиилэ
Чакырга абаҕабар Сэмэлдьээлээххэ тиийбитим. Хаартыскабар кыталыктарым
кэннигэр төрөөбүт дойдум Чакыр көстөрө. Ити хаартысканан кылааһым
оҕолоругар «журавли бывают не только серые, но и белые» диэн
дакаастаабытым.
Индус-Дусябын сүтэрбит, «фальшивомонетчик» аатырбыт, «спортсмен
мира» буолбут төрдүс кылааспын бүтэрээри сылдьан, эмиэ ыам ыйын саҥатыгар
идэбинэн көтөрдөрү кытта көтөр дууһаламмытым. Бу сырыыга Амма өрүс
сүүрүгүн хоту аллараа диэки хочолорунан Чурапчы уонна Таатта оройуоннарыгар
сытар Амма өрүс уҥа салааларын кэрийбитим. Ноху үрэх төрдүгэр тиийэн Алдан
өрүһү туораабытым. Сиргэ сылдьан биир булчут киһини көрсүбүтүм, кинини
кытта барсан Охотскай Перевоз диэн Томпо оройуонугар киирсэр кыракый
бөһүөлэккэ хоммутум. Салгыы Ханда үрэх маардарынан өксөйөн, Ааллаах Үүн
үрэх маардарынан таҥнары түһэн, Ааллаах Үүн диэн көмүсчүттэр
бөһүөлэктэригэр таарыйан аастым. Олохтоохтортон ыйыталаһан, Сахара диэн
кыра үрэҕи батыһан Ааллаах Үүн улахан тоҕойун быһа түһэн, Алдан өрүскэ
тиийдим. Өрүһү туораан, Уус Маайа бөһүөлэгин буллум. Салгыы кыһыҥҥы айан
суолун батыһан, дойдубар Аммаҕа от ыйын ортото кэллим. Бу экспедициям
былырыыҥҥыбынааҕар лаппа түмүктээх этэ. Чурапчы улууһугар дьиибэ
көтөрдөрү булбутум: эһирдэр диэҕи, көтөллөрүгэр моойдорун токуруппаттар,
туруйа диэҕи — кыралара бэрт. Тутта-хапта сылдьаллара, ырыалара- тойуктара,
үҥкүүлэрэ-битиилэрэ син биир кыталыктар курдук. Ол эрээри, дьүһүннэрэбодолоро атын. Харахтарыттан саҕаланар, кэтэхтэригэр сиэлгэ кубулуйар маҥан
түүлээхтэр. Моойдорун илин өттө хара. Түөстэригэр ол хара түүлэрэ бытык
курдук субуруйар. Ити көтөрдөр бары мустан киэҥ, кураанах хонууга үҥкүүлүү,
ыллыы-туойа сылдьаллара, дэриэбинэ кырдьаҕастара бэйэлэрэ туспа бүөмнээн
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мустан ыһыахтаан оһуохайдыы сылдьалларыгар майгынныыр. Кинилэргэ киһи
сүгүрүйүөх санаата кэлэр. Кыталыктан саамай улахан уратылара — тэһиитэ,
куттаһа суохтар. Ол иһин кинилэри улахан эрэйэ суох хаартыскаҕа түһэрбитим. Ол
сайын, билэргит курдук, доҕорбун Вованы тууһунан эмэһэҕэ ыттарбытым, күһүн
«Африка оҕолорун аччыктаппытым», кыһын ойууттары кытары кыргыһан
«дүҥүрүнэн дайбаспытым», саас «Шерлок Холмстаабытым», ол быыһыгар «Оҕо
техническэй айар дьоҕурун быыстапкатыгар» Дьокуускайга киирэ сылдьаммын
бастаабытым. Ол сылдьан, таарыччы, биология институтун үлэһиттэригэр үрүҥ
сиэллээх кыталыктар хаартыскаларын көрдөрбүтүм да, туох көтөр буоларын
кыайан быһаарбатахтара. «Юный натуралист» сурунаал редакциятыгар
хаартыскалаах сурук ыыппыппар: «На Ваших снимках — журавли-красавки,
иначе говоря степные журавли Казахстана», — диэн эппиэт кэлбитэ. Москва
учуонайдара Чурапчы Мындаҕаайытын өрүс уҥуордааҕы хочото Казахстаҥҥа
буолбакка, Саха сиригэр баарын мин сурукпуттан өйдөөбөтөхтөр эбит. «Саха
сирин учуонайдара билбэт көтөрдөрүн мин — баара-суоҕа уон биир саастаах оҕо
буллум. Ити көтөрү Саха сиригэр мин бастакынан булбут буоллахпына, ол аата
кини сахалыы аата суох эбит. Хата мин киниэхэ аат толкуйдууһубун — толоон
туруйата», — дии санаан оҕо-оҕо курдук бэйэм-бэйэбиттэн астынарым. Сотору
соҕус ити хаартыскалары көрөөт, аҕам: «Үрүҥ сиэллээх ойуун кыталыктарын
хаартыскаҕа эн түһэрбитиҥ дуо? Чахчы илэ хараххынан көрбүтүҥ дуо?» — диэн
ыйыппытыгар, барытын кэпсээтэҕим дии. «Бу көтөрү көрөрүҥ өссө да эрдэ.
Былыргы кырдьаҕастар этэллэринэн, Үрүҥ сиэллээх ойуун кыталыгын көрбүт
киһини улуу үрүҥ ойуун буоларыгар Үрүҥ Аар Тойонтон сөбүлэҥин ылбыт
киһинэн ааҕаллара»,— диэн аҕам эппитигэр, ыйытааччы буоллум:
— Ол аата мин улуу үрүҥ ойуун буолан эрэбин дуо?
— Айдаарыма, нохоо! Сэбиэскэй Сойууска ойуун суох! Ону- маны сыыһахалты саҥараҥҥын, дьыалаҕа иҥнээйэҕин! Ойуун кыталыктарын көрбүтүҥ
оттомноохтук сырыт диэн сэрэтии буолар. Оччоҕо дьону бэйэҕэр сүгүрүтэр киһи
буола улаатыаҥ.
Аҕам ити тылларын кэнниттэн мэниктиирим аччаабыта. Солуута суох
тылласпат буолбутум. Онтон ыла дэриэбинэм дьоно: «Бу оҕо төбөтүн олоруута
үчүгэй. Аата ааттанар киһи тахсыыһы», — дэһэр буолбуттара. Оннооҕор совхоз
кырдьаҕас үлэһиттэрэ: «Кыһын тракторынан кэбиһиилээх оту соһорго сөптөөх
«стоговоһу» хайдах оҥорорбутун бу оттомноох оҕоттон Дьуона уола Уйбаантан
сүбэлэтиэҕиҥ», — диэннэр, миэхэ ол сыарҕа чертёһун оҥорторбуттара. Оннук
стоговоһу мин Чурапчыга сылдьан көрбүтүм.
Бэһис кылааһы бүтэрээри сылдьан, дьиикэй кыылы дьиэтиппэттэр
дииллэринии, хаар ууллан, чалбах тахсыыта, өрүс ырбыыланан эрдэҕинэ, муус
устар бүтэһик күнүгэр ранец оннугар эмиэ үрүсээкпин сүкпүтүм, дьиэбиттэнуоппуттан тэйбитим. Бу да сырыыга төһө да кыталыктары көрдөрбүн, эмиэ
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хаартыскаҕа кыайан түһэрбэтэҕим. Ол да буоллар, экспедициям икки улахан
үөрүүнү бэлэхтээбитэ: бастакынан, Амма эбэ Томпо оройуонугар тиийэн Алдан
өрүскэ түһэрин, ити сиртэн чугас Алдан өрүскэ утары Томпо үрэх холбоһорун
билбитим. Иккиһинэн, кыһыл иэдэстээх, күүстээх хатан хаһыылаах, харса суох
охсуһуу кэриэтэ үҥкүүлээх, хаһан да харахтаан көрө илик туруйаларбын
хаартыскаҕа устубутум. Салгыы, кыталыктары батыһан, Томпо үрэҕинэн өксөйөн,
ойуурдаах хайа табаһыттара олорор сирдэригэр, Томпо диэн бөһүөлэккэ хонон
ааспытым. Хоту диэки араас көтөр халыҥ үөрдэрэ ааһаллара. Олор быыстарыгар
туруйалары да, кыталыктары да көрбүтүм. Томпо үрэх уҥа Дэлиннэ диэн
салаатынан өксөйөн, кыһыҥҥы айан суолун батыһан, аарыма улахан Эманда
күөлгэ тиийбитим. Туруйаларбын, кыталыктарбын сүтэрэммин уонна күн-дьыл
да ырааппытыттан, от үлэтин баттаһаары, төннөр аакка түспүтүм. Ити сайын
саамай ыарахан уонна мүччүргэннээх сырыыларым Дьааҥы таас хайаларын
уонна омуннаах түргэн сүүрүктээх үрэхтэри кытта сибээстээхтэрэ. Хойутаан да
буоллар, атырдьах ыйын ортотуттан Бүтэй Салааҕа тиийэн, оту кууһурҕаччы
охсубутунан барбытым, онон аҕабын улаханнык хомоппотоҕум. Ол туһунан бу
иннинээҕи кэпсээҥҥэ аахтаххыт дии?
Туруйаларым хаартыскаларын аҕабар аҕалан көрдөрбүппэр: «Бы- лыргы
кырдьаҕастар этэллэринэн, кыһыл иэдэстээх кыталыктары көрбүт сиргэр балаҕан
туттан, сүөһү ииттэн олохсуйуохтааххын. Оннук сиргэ от өлгөмнүк үүнэр,
сиэллээх-кутуруктаах, муостаах- туйахтаах ахсаана элбиир, онон киһи байартайар суолга үктэнэр. Бу көтөрү кулуһун оттоох күөллэр маардарыгар
уйаланарын көрөр этим», — диэбитэ. Аҕам эппитигэр сөп түбэһиннэрэн, бу урут
көрбөтөх көтөрбүн сахалыы «кулуһун туруйата» диэн ааттаабытым.
Хаартыскабын Москва учуонайдарыгар ыыппытым. Сотору кэминэн: «Эн
хаартыскаҕа түһэрбит көтөрдөрүҥ ааттара «даурские журавли» диэн буолар», —
диэн ис хоһоонноох эппиэт кэлбитэ. Ити сайын, атырдьах ыйын бүтүүтэ, үрэх
баһыгар оҕуһунан от кэбиһэ сылдьан, ойуун өтөҕөр хонон ааспытым, «киэн
туттубат» аймахтарым туһунан аҕам кистэлэҥ кэпсээнин истибитим. Көмүс күһүн
тиийэн кэлэн, алтыс кылааска киирэр кэтэһиилээх күнүм — балаҕан ыйын
маҥнайгы күнэ үүннэ. Бу күнү кэтэспит төрүөтүм — физика предметэ
саҕаланыахтааҕа буолбута. Биирдэ урут убайбыттан Кешаттан ыйытан
турардаахпын:
— Физика уруогар тугу үөрэтэҕитий?
— Физика — айылҕа көстүүлэрин үөрэтэр предмет, — диэн быһаарбыта.
Мин санаабар, физиканы үчүгэйдик билэр оҕо айылҕаҕа сылдьан хаһан да
быстахха былдьаныа суохтааҕа. Айылҕа көстүүлэрин барытын билэр, өйдүүр оҕо
кыталыктары түргэнник булуон сөбө.
Дьэ, онон сонун предмет — физика хайдах саҕаланарын билээри, кулгааххарах иччитэ буолан олордум. Маҥан баттахтаах, уһун, хатыҥыр уҥуохтаах,
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түөһүгэр икки бойобуой уордьаннаах, сааһыра барбыт учуутал киирэн кэлээт,
уруогун биһиги көһүппэтэх өттүбүтүттэн саҕалаата:
— Былыыр-былыр таҥара үлэһиттэрэ атын дьон баайын бэйэлэригэр
иҥэринээри, айылҕа сокуоннарын үөрэтэллэрэ уонна ол билиилэрин дьону
халыырга туһаналлара.
— Табаарыс учуутал! Таҥара үлэһиттэрэ айылҕа сокуоннарын үөрэппэтэхтэрэ.
Кинилэр науканы утараллара. Джордано Бруноны, Николай Копернигы уокка
умаппыттара, — быһа түстүм мин.
Табаарыс үөрэнээччи! Салгыы мин этэрбин болҕойон иһит. Барытын өйдүөҥ дии
саныыбын. Бастакы астрономнар таҥара үлэһиттэрэ этилэр. Ый күнү
күлүктүөхтээҕин эрдэттэн билэр буоланнар, куолакаллары барытын тыаһатан
дьону мунньаллара уонна манныгы этэллэрэ, — диэт Михаил Григорьевич икки
илиитин өрө саратта. — «Бүгүн Айыы Тойон Таҥара эһиэхэ кыыһырбытын
биллэрдэ. Эһиги баайгытын таҥараны кытта үллэстибэт үһүгүт. Буруйга-сэмэҕэ
тардыллыаххытын баҕарбат буоллаххытына, манньаҕытын ким туохтааҕынан
аҕала охсор үһүгүт. Таҥара тылын истибэтэххитинэ, бүгүн иэстэбилин илэ
хараххытыгар көрдөрөр үһү». Дьон баар-суох баайдарын аҕалбыттарын кэннэ,
аҕабыыт этиитин салгыыр: «Тойон Таҥара бу аҕалбыккытын мыынна.
Кыыһырбыт. Көрөн турдаххытына, күҥҥүтүн былдьыам диэтэ». Ити кэмҥэ чахчы
күн көстүбэт буолан хаалар. Дьоннор таҥараҕа үҥк да үҥк, көрдөс да көрдөс
буолаллар. Күннэрэ арыллыбат. Дьон ыксаан аҕабыыкка: «Таҥараттан көрдөс,
күммүтүн төнүннэрдин! Биһиги күһүн оҕуруот, сад, бааһына үүнүүтүн бүтүннүү
кэриэтэ Тойон Таҥараҕа биэриэхпит. Күнэ суох хайдах олоруохпутуй?» —
диэбиттэр. Аҕабыыт норуот аатыттан көрдөһөр, үҥэр-сүктэр. Кини эрэ
«үтүөтүнэн» Тойон Таҥара күнү «төнүннэрэр». Дьэ, оҕолоор, Джордано Бруно
эбэтэр Николай Коперник дьоҥҥо: «Аҕабыыты истимэҥ! Кини эһигини
албынныыр. Ити күнү ый хаххалаата. Биһиги ый күлүгэр түбэстибит. Ити айылҕа
көстүүтэ «Солнечное затмение» дэнэр. Чаас аҥаарынан ый сыҕарыйдаҕына, күн
бэйэтэ көстөн кэлиэҕэ», — диэтэхтэринэ, босхо баайтан маппыт таҥара
үлэһиттэрэ Брунолаах Копернигы сөбүлүөхтэрэ дуо?
— Суох, суох, абааһы көрөллөр, — дэстилэр оҕолор.
— Айылҕа сокуоннарын билэр дьону ити аҕабыыт кыайан албынныа дуо?
— Суох, суох, — хатылаатыбыт биһиги.
— Ханнык баҕарар киһи бэйэтэ билбэтиттэн, өйдөөбөтүттэн, кыайан
быһаарбатыттан куттанар. Мин уруоктарбар эһигини туохтан да куттаммат,
барытын билэр, өйдүүр буоларга, оннооҕор ол билиигитин норуот туһугар
туһанарга үөрэтиэҕим. Чаҕылҕан, этиҥ, сир хамсааһына, вулкан, торнадо диэн
аарыма улахан холорук, цунами диэн биэс уонтан тахса миэтэрэ үрдүктээх
долгуннар, онтон да атын айылҕа суостаах көстүүлэрэ физика сокуоннарынан
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быһаарыллаллар. Эһиги оскуолаҕа элбэх предмети үөрэтэҕит. Ити предметтэр
бары физика диэн наука салаалара. Бүгүҥҥү күҥҥэ сэрии буоларын-буолбатын
физиктэр эрэ быһаараллар.
— Ол хайдах? — дии түстүм мин.
— Улуу физик Ваня Дьячковскай атомнай буомбаны айдаҕына туох
буолуоҕай, оҕолоор?
— Сэрии, сэрии!
— Сэрии буолбатах! Мин атомнай буомбаны хаһан да айыам суоҕа, —
диэтим мин.
— Оччотугар Ваня атомнай электростанция эбэтэр аан дойду туристарыгар
анаан межпланетнай космическай хараабыл айар. Төһөлөөх үчүгэй буолуо этэй?
— Бэрт, бэрт! Үчүгэй бөҕө! Эйэ буолар!
Уруок бүтүүтэ Михаил Григорьевич интэриэһинэй уопуттары көрдөрдө, ол
кэнниттэн дуоскаҕа эрдэттэн суруллубут «Физика — айылҕа көстүүлэрин уонна
ол көстүүлэр сайдар (уларыйар) сокуоннарын үөрэтэр наука» диэн этиини бары
үстэ хатылаатыбыт. Михаил Григорьевич Носов маҥнайгы уруогуттан:
«Улааттахпына мин хайаан да физик буолуом!» — диэн бигэ санаалаах
тахсыбытым.
—
Дьиэбэр саҥа учебнигы арыйан көрбүтүм, бүгүҥҥү уруокка икки эрэ
страницаны бараахтаабыппыт. Расписаниеҕа көрдөххө, физика уруога нэдиэлэҕэ
иккитэ эрэ буолар эбит. Саҥа предмети сөбүлээбит, туһалааҕын өйдөөбүт
омуммар, физика диэн науканы күн аайы сарсыарда аҕыстан киэһэ уон бииргэ
диэри үөрэтэргэ бэлэм этим. Аҕам уруок ааҕарбын бопсорун, элбэҕи үлэлэтэн
аралдьытарын үрдүнэн, биир нэдиэлэнэн учууталбар манныгы туруорустум:
Михаил Григорьевич, учебникпын уларыт эрэ.
— Ваня, учебнигын сабыс-саҥа дии, тоҕо уларыттыҥ?
— Бу учебнигы мин ааҕан бүтэрдим, барытын өйдөөтүм, боп- пуруостарыгар
эппиэттээтим, уопуттарын оҥордум, задачаларын иккилии-үстүү ньыманан
суоттаатым, эппиэтэрэ сөп түбэһэллэр. Бу тэтэрээттэрбин бэрэбиэркэлэтэ
аҕаллым. Миэхэ сэттис кылаас физикатын учебнигын аҕал.
— Бэрэбиэркэлиир соло суох. Элбэх ньыманан суоттаабытыҥ эппиэтэ сөп
түбэһэр буоллаҕына, ол аата сөп. Мэ, бу сэттис кылаас учебнигын ыл, — диэбитэ.
Ити курдук, сотору буолаат, ахсыс кылаас онтон тохсус кылаас
учебниктарын көрдөөбүтүм. Онуоха учууталым:
— Тохсус кылаас учебнигын мин хантан булан биэрэбин? Биһиги оскуолабыт
аҕыс кылаастаах буолбат дуо?
— Оччоҕо миигин орто оскуолаҕа тохсус кылааска көһөрбөккүт дуо? — диэн
«чап» гыннардым.
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Оттон атын предметэриҥ? — диэбитигэр ах баран хааллым.
Киэһэ дьиэҕитигэр тиийэ сылдьыам, аҕаҕын кытта кэпсэтэрдээхпин.
Ол күн киэһэ биһиги дьиэбитигэр физика учуутала аҕабын кытта манныгы
кэпсэттилэр:
— Эн уолуҥ Ваня физикаҕа ураты дьоҕурдааҕын көрдөрдө. Ити талаанын
салгыы сайыннарыан наада. Мэҥэ Хаҥалас Бүтэйдээҕэр физико-математическай
кылааска үөрэттэрэ ыытарыҥ буоллар, уолуҥ элбэҕи туһаныа уонна сайдыа этэ.
— Уолбун Бүтэйдээххэ ыыппаппын. Дьарҕалаах дии, сиһин араартараары
гынаҕын дуо?
Учууталбын кытта иккиэн көмөлөөн, аҕабыттан ыытарыгар көрдөһө
сатаатыбыт. Кэмниэ-кэнэҕэс аҕам бэриннэ: «Оччо айылаах баҕарар буоллаххына,
бэйэҥ бил», — диэтэ. Ол түүн, санааҕа- онооҕо түһэн утуйбатым. Тиһэҕэр тиийэн,
Кыталык Кыыспын атын уолаттарга былдьаппат баҕатан, Бүтэйдээххэ барартан
кык- кыраччы аккаастанным. Михаил Григорьевич барбат буолбуппун истээт,
лабораториятыгар ыҥырда:
— Ваня, эн физикаҕа наһаа элбэҕи ыйытарыҥ, уруогу диспукка кубулатарыҥ
мин оҕолору кытта үлэлиирбэр олус мэһэйдиир. Эн биһиги эр дьон быһыытынан
маннык кэпсэтэн кэбиһиэххэ: мин эйиэхэ эрэ анаан, бу нэдиэлэ бүтэһигэр
субуотаҕа физика биэчэрин тэрийэбин. Ол кэнниттэн эн уруокка орооспокко, мин
сорудахпынан «Занимательная физика» диэн кинигэнэн дьарыктанаар.
Сөбүлэһэҕин дуо?
— Сөбүлэһэн-сөбүлэһэн! Ол физика биэчэригэр тугу гынабыный?
— Эн маг-волшебник буолаҕын. Бу лабораторияттан наадыйар
прибордаргын спортзалга таһаараар уонна саамай сөбүлээбит, интэриэһинэй
опыттаргын оҕолорго көрдөрөөр.
— Мин маг-волшебник таҥастааҕым буоллар, үчүгэй буолуо эбит.
— Таҥаскын домоводство учууталыгар тиктэриэхпит. Аптаах маскын бэйэҥ
оҥостор инигин?
— Оҥостон-оҥостон! Мин маһы азербайджанскай чэй көмүһүнэн тастыаҕым,
кнопканы баттаатахха, уһугар лаампа умайар гына оҥоруоҕум!
Күүтүүлээх субуотам, кэтэһиилээх биэчэрим буолара бу кэллэ. Хата аҕам,
Михаил Григорьевич тылын ылынан, миигин көҥүллээн ыытта. «Ол гынан
баран, биэчэр бүттэ да, уолбун дьиэтигэр сиэтэн аҕалаар», — диэн учууталбар
аҕам бигэтик эттэ.
Мин нэтээги тииҥ сарыы кынатын курдук сиэхтээх, иһэ кыһыл, таһа хара
накидкалаах, Пушкин курдук цилиндр сэлээппэлээх, хара кумааҕы ачыкылаах,
илиибэр аптаах мастаах спортзалга элбэх прибордардаах уһун остуол иннигэр
турабын. Саалаҕа ким-хайа иннинэ оскуола саамай мэник уолаттара: «ДёнкаКыталык Уйбаан. Кустугу ситтэрбиэн...I чааһа
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темнила бүгүн тугу темни гынарын чугастан көрүөххэ», — дэһэ-дэһэ бастакы
эрээккэ сырсан кэллилэр. «Бу олоппостору тоҕо бэйэ-бэйэлэригэр
боробулуоханан баайдылар?» — диэн саҥарса-саҥарса олорунан кэбистилэр.
Оскуола орой мэниктэрэ, «подопытнай кролик» буолуохтаахтарын сэрэйбэккэ
даҕаны, сымнаҕас сирдэринэн сыгынньах провод үрдүгэр үөрэ-көтө
олороллорун көрө-көрө, күлэн алларастыах санаам кэлбитин, нэһиилэ туттуннум.
Саала туолаатын кытта, аптаах маспын өрө ууннум: «Тибидох-тибидох һо-оп!» —
диирбин кытары, маһым лаампата умайда, саала уота умулунна (ассистеным
Михаил Григорьевич уоту араарда). Иккистээн: «Тибидох-тибидох һо-оп!» —
диэппин кытта уонча улахан арбайбыт үүнээйилэр сырдырҕыы-сырдырҕыы
бытархай элбэх уотунан күлүмнээтилэр. Оҕолор үөрэн, ытыстарын тыаһа
хабылла түстэ. Үһүстээн: «һоп!» — диирбин кытта, остуол үрдүгэр эмискэ уотунан
уһуура-уһуура вулкан эһиннэ. Оҕолор ах бардылар, остуол үрдэ буруо-тараа бөҕө
буолла. Төрдүстээн: «һоп!» — диэбиппэр, биэс стробоскоп тус- туспа өҥнөөх
сардаҥанан чыпчылыйдылар. Остуол үрдүнэн араас өҥүнэн оонньуур буруоҕа
биэс кыыл күлүгүн көрөн, саала иһигэр сорох хаһыытаата, сорох иһиирдэ,
атаҕынан муостаны да табыйааччы элбэх этэ. Аптаах маһым бэһистээн үөһэ
күөрэйбитигэр, бастакы эрээккэ олорбут били уолаттар сарылаабытынан,
часкый- бытынан, ойон турдулар. Ким да, тугу да өйдөөбөтөҕүн көрөммүн: «Вы
только что увидели действие тока высокого напряжения. Сила тока была
маленькой и потому безопасной», — диэн быһаардым. Аны холбуом суоҕа диэн
андаҕайбытым үрдүнэн, орой мэниктэр син биир төттөрү олорботулар, кэннин
диэки «истиэнэни өйөөн» турдулар. Уокка оҕустарбатах атын оҕолор күлсүү бөҕө
буоллулар. Сүүрбэ алта «һоп!» кэнниттэн, саала уота умайда. Ытыс таһыныы
быыһыттан: «Ваня — великий волшебник!», «Ваня — великий маг!», «Ваня —
великий физик!» диэн хаһыылар иһилиннилэр.
Оҕолор «һуу-һаа» буолан аймалаһан, спортзалы таансыга бэлэмнии
хааллылар. Миигин Михаил Григорьевич дьиэбэр атааран истэҕинэ, ыйыттым:
— Мин биэчэри төһө бэркэ ыыттым?
— Маладьыас, олус бэрт! Биэчэр табылынна!
— Оччоҕо мин биир көрдөһүүлээхпин. Миигин бүгүн оскуолаҕа үҥкүүгэ
сылдьар гына аҕабыттан көҥүллэт эрэ?!
— Кэпсэтэн көрүөм да, аҕаҥ ыытара саарбах.
Спортзалга үҥкүү үгэнэ. Ханнык да пластинка тыаһаатын, твистээччи
твистиир, шейкэлээччи шейкэлиир, ол кэмҥэ түргэн тэтимнээхтик
танголааччылар эмиэ бааллар. Ити үҥкүүлэртэн хайаларын да сатаабаппыттан,
истиэнэни «өйөөтүм». Оҕолор «хлопушкалаах» үҥкүүлүүр буоланнар, ытыс
тыаһа хабылыннаҕын аайы, Кыталык Кыыс үҥкүүлэһэр уола уларыйан иһэр.
Кыталык Кыыһы бүтэһик үҥкүүгэ хайаан да ыҥырар санаалаах турдум. Миша
микрофонунан: «Бүтэһик үҥкүү! Дамский вальс! Дамы приглашают кавалеров!»
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— диэн биллэрбитигэр, Кыталык Кыыс Мишаны вальска ыҥырда. Мин баҕа
санаам туолбатаҕыттан кыһыйдым. Михаил Григорьевич миигин көрдүү
сылдьарын көрөммүн, куотан таһырдьа ойдум.
— Сөрүүнүүн, салгына ырааһыан, чуумпутуон! Ыйдаҥалаах үчүгэй да киэһэ
буолбут! — дэһэ-дэһэ кылааһым оҕолоро оскуолаттан тахсан кэллилэр.
— Оҕолоор, мантан үс километрдаах сиргэ Чапчылҕан диэн дэриэбинэҕэ
кып-кыракый кулууптаахтар. Онно кып-кыракый саалаҕа муннукка кып-кыракый
соҕотох лаампалаах, онон хараҥа. Биир да учуутал суох. Чапчылҕаҥҥа салгыы
таансылыы бардыбыт! — диэн этии киллэрдим. Оҕолору өссө күүскэ
ымсыырдаары. «Онно пластинка элбэх! Бары муодунайдар», — диэн эптим.
Биһиги кылааспыт чулуу үҥкүүһүтэ, аатырбыт меломана, саамай муодунай,
аныгы уонна сайдыылаах уола Слава миигин доппуруостаан ууга-уокка
үктэннэрдэ.
— Чэ эрэ, Дёнка, онно ханнык пластинкалар баалларый?
Мин, биир да пластинка аатын билбэт киһи, бүгүн оскуолаҕа
истибит ырыаларбын хатылаан ыллаатым: Жил в горах целый век человек
С бородой и по имени Шейк.
— Билэбин-билэбин, «Шейк» диэн ырыа.
Ты мне вчера сказала,
Что позвонишь сегодня
И не назвав мне часа
Сказала только «Жди!»
— Маны да билэбин, «Позвони» диэн ааттаах. Бу ырыалары иккиэннэрин
Полад Бюль-Бюль Оглы толорор. Саҥа ырыалартан ханнык баарый?
— Биир олус сөбүлүүр ырыам баар, ол гынан баран, бытаан үҥкүү. Эһиги
медлягы сөбүлээбэккит дии:
Лъёт ли тёплый дождь, падает ли снег
Я в подъезде против дома твоего стою.
— Ити эмиэ истибит ырыам, «Восточная песня» диэн. Валерий Ободзинскай
ыллааччы. Чэ, чахчы даҕаны үчүгэй пластинкалар эбит. Бардыбыт, Чапчылҕаҥҥа!
— диэн хаһыытаат, меломан Слава оҕолору батыһыннарда.
Кырдьыгынан эттэххэ, ол Чапчылҕан диэн дэриэбинэлэригэр кулууптара
ханан баарын сырдыкка да буларым саарбах этэ. Ол дьиэни хаһан да
көрбөтөҕүм. Сирдьиппит Слава көмөтүнэн тиийбиппит, кэпсээбитим курдук,
барыта кып-кыра. Биһигиттэн ураты аҕыйах олохтоох ыччат баара.
Пластинкалары таптаабыппытынан уларыта сылдьан үҥкүүлээ да үҥкүүлээ!
«Мааҕыын оскуолаҕа мин «үс төгүл великэй» буолбутум да, Кыталык Кыыһы
кытта биирдэ да үҥкүүлээбэтэҕим. Бу кулуупка арааһа үҥкүүлүү сыһарым
буолуо», — диэн санаалаах кыталыктардыы, туруйалардыы өрө эккирээ да
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эккирээ. Кылааспар уҥуохпунан уолаттартан барыларытган кырабын.
Кыргыттары кытта тэҥнэһэ да барыллыбат. Кыталык Кыыска чугаһыахпын да
кыбыстабын, киниэхэ саннынан эрэ сылдьабын. Ол да буолларбын, үҥкүү
кэмигэр оҕолор үрдүлэринэн курданарбар диэри көстөрүм диэтэхпинэ улахан
омуна суох буолуо. Тоҕо диэтэххэ, миигин үҥкүүгэ кыталыктар эрэ үөрэппиттэрэ.
Мин үҥкүүлээн өрө тэйиэккэлээн, үөһэнэн көтө-дайа сылдьарбын көрө-көрө,
умса түһэ-түһэ, тобуктарынан муостаны харбыы- харбыы твистии уонна
шейкэлии сылдьар оҕолор «Ваня — великий танцор» дэспиттэрин истэ-истэ
«түөрт төгүллээх великэй киһи» буолбуппуттан астынным. Кыталык Кыыһы
үҥкүүгэ ыҥыраары бэлэмнэнэн эрдэхпинэ уот умайда. «Бириэмэ ыраатта, түүн үс
чаас буолла. Үҥкүү бүттэ, тарҕаһыҥ, кулуубу хатыам этэ», — диэтэ тэрийээччи
кыыс.
Биһиги кылааһынан саҥа, үрдүк, кутуу суол устун Аммабыт диэки хаамсан
бара турдубут. Чапчылҕаҥҥа биэс чаас устата «таансы- лаабыппыт» түргэн
үлүгэрдик элэс гынан ааста. Кыталык Кыыс Мишатынаан иннибитигэр сиэттиһэн
иһэллэр. Кыталык Кыыстан маппыт уолаттар уонна Мишаттан маппыт кыргытгар
оргууй аҕай кэннилэриттэн суккуруһан иһээхтиибит. Бу күһүҥҥү ыйдаҥалаах түүн
туох да көстүбэтэр даҕаны, кутуу суол уҥа өттүгэр сэлиэһинэй бурдук быһыллан,
киэҥ нэлэмэн бааһынаҕа соломо чөмөхтөрө кэккэлэһэн, кэчигирэһэн туралларын
билэбин. Суол хаҥас өттүнэн устар Амма өрүс чуумпурбута сүрдээх. Долгуна да,
эбирэ да суох, сиэркилэ курдук уу ньууругар туолбут ый уонна сулустар күлүктэрэ
түспүттэр. Түүҥҥү тоҥ салгыҥҥа кыра да тыас ыраахтан күүһүрэн, ой
дуорааннанан иһиллэрин кыра эрдэхпиттэн билэрим. Манныкка тоҕо эрэ куруук
ыллыах-туойуох санаам кэлэр. Ол санаам батарбакка «ээ-эй!» диэн күүскэ
хаһыытаан ыллым. Хаһыым күүһүрэн, ой дуорааннанан, уонча киһи хаһыытын
курдук иһилиннэ. Онно эбии үөһэнэн ааһан иһэр көтөрдөр саҥалара холбосто.
Толору ый толбо- нугар көрбүтүм, кус-хаас, туруйалар көтөн ааһан эрэллэр эбит.
— Оҕолоор, үрдүбүтүнэн ааһан иһэр көтөрдөрү сиргэ түһэрэбин дуо? —
ыйыттым мин.
— Ол эн ойуун буоллуҥ дуо? — үгэргээтэ Вася.
— Ойуун да буолбатарбын, түһэриэҕим, көрөөрүҥ, — диэтим уонна сөбүлүүр
ырыаһытым Муслим Магомаев «Лунная серенада» ырыатын ыллаан, түүҥҥү
чуумпуну аймаатым:
Если б я сквозь ночей тишину
Смог войти в царство дремлющих звёзд,
Я бы взял осторожно луну
И б её на руках к вам на землю принёс.
Пусть она светит всем
Как волшебная лампа в ночи,
Пусть её яркий свет
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Освещает влюблённым пути.
Тула өттүбүт бүтүннүү көтөр буола түстэ. «Көтөр баһаарын» аймалҕаныгар
мин ырыам тыллара бэйэм куоласпын истибэт буо- луохпар диэри суураллан
хааллылар. Маннык айдааҥҥа ыллаан да диэн тохтообуппар көтөрдөрүм бары
үөһээ, хараҥаҕа сүттүлэр. Тула өттүбүт эмискэ чуумпурда. Кэннибэр иһэр оҕолор:
«Ыллаа, Ваня, ыллаа!» — диэн хаһыылара ой дуорааннанан мин санаабар:
«Ыллаа, Орфей, ыллаа!» — диэн иһилиннэ. Орфей буолар баҕаттан салгыы
ыллаатым:
Я хочу, чтоб меня ты ждала,
Веря в то, что к тебе я приду.
Знаю я, что покажет луна
Под чинарой тот дом,
Где тебя я найду.
Пусть она светит всем
Как волшебная лампа в ночи.
Пусть её яркий свет
Освещает влюблённым пути.
Мин ырыабар мустубут көтөрдөрү батыһыннарбытынан Амма бөһүөлэгэр
киирэн эрэбит. Кылааһым оҕолоруттан кыбыстан, тэйэ сатааммын, ыллыыыллыы түргэнник да хаампыппын. Үһүс куплеппын ыллаабакка хааларбар
тиийдим. «Утуйа сытар дьон ууларын аймаан, түүн ортото уулуссаҕа ыллыыр
сатаммат», — дии саныы турдахпына, эмискэ хаҥас ытыспыттан саҕалаан бүтүн
бэйэм үрдүк, суох-суох, наһаа үрдүк напряжениелаах электричество уотугар
«оҕустардым». Кыталык Кыыс Миша илиитин быраҕан, миигин сиэппититтэн
долгуйан, салгыы ыллыы-ыллыы уулусса устун бара турбуппун билбэккэ да
хааллым:
За луной мы с тобою пойдём
В час ночной мимо спящих домов
И луна, нас увидев вдвоём,
Улыбнется светло и поймет все без слов.
Пусть она светит всем
Как волшебная лампа в ночи,
Пусть её яркий свет
Освещает влюблённым пути.
Ырыам бүтэһик тылларын Муслим Магомаев курдук үстэ хатылыахтаах
этим. Соһуччу тула өттүбүтүтгэн саалар тыастара иһи- линнилэр, буруо-тараа бөҕө
буолла. Көтөрдөр, оҕолор уонна сааһыт эр дьон хаһыылара ой дуорааннанан,
күүһүрэн, элбээн, таптал серенадатын «Бухенвальдскай набакка» кубулутта.
Сааһыттар тугу ыппыттарын көрөөрү, сорох уолаттар банаардарын туппутунан
хараҥаҕа сүттүлэр.
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Тоҕо таах тураҕытый? Фонардааххыт дуо? Өлбүт көтөрдөрү хомуйарга
көмөлөһүөххүтүн! — дэһэ-дэһэ икки киһи аттыбытыгар баар буола түстүлэр.
Сааларын өҕүлүннэрээт, уостарыттан буруону үрэн таһаардылар, ботуруоннары
симтилэр. Бу кэллилэр дэстилэр, түөртэ ытан хабылыннардылар. Салгыҥҥа туран
хаалбыт буорах буруота сүппүтүгэр көрбүппүт, кинилэр үс кубаны моойдоруттан
соһо сылдьаллара. Биир кубалара тэбиэлэнэр, далбаатанар этэ. Ону ол киһи
быдьар тылынан үөхсээт, куба моонньун булгу тутан кэбистэ. Итини барытын
көрөн турбут Кыталык Кыыс: «Дурак! Что ты наделал! Дурак!» — дии-дии миигит
түөскэ саайталаат, ытыы- ытыы сүүрэ турда.
Ол түүн араас санааларга ылларан, кыайан утуйбатаҕым: «Мин бүгүн
«биэс төгүллээх великэй» аатын ылан, Кыталык Кыыс миигинниин сиэттиһэрин
ситистим. Түмүгэр, мин буруйбунан, сүүстэн тахса көтөр өлбүтэ буолуо. Ити дьон
уулусса уотун сырдыгар бөдөҥ көтөрдөр баалларын көрө-көрө, бараахтары,
чыркымайдары, атын да кустары ытыалыы сатаабатах буолуохтаахтар. Ол аата
бу түүн үксэ хаастар, кубалар, туруйалар өллөхтөрө. Тоҕо түүн дэриэбинэҕэ
ыллаабытым буолла даа! Арай ити браконьердарга түбэспэтэх буолуохха!
Оччоҕо «Орфей Ванятган» ордук дьоллоох киһи суох буолуо этэ. Баҕар мин
Кыталык Кыыска: «Мин Болгарияҕа София куоракка тиийэн «Золотой Орфей»
фестивалга кыттан, лауреат аатын хайаан да ситиһиэм! Кыһыл көмүс Орфей
статуэткатын дойдубар аҕаламмын, эйиэхэ бэлэхтиэм!» — диэн андаҕар этиэм
этэ. Онтукам баара, ырыа ыллыахтааҕар буолуох, оскуолаҕа да барарым
сатаммат. Кылааспар хайа сирэйбинэн киириэхпиний? Мин кубалары, тыыннаах
кубалары көрдөөн булан, кинилэртэн миигин бырастыы гыналларыгар
көрдөһүөхтээхпин».
Халлаан сырдаан эрдэҕинэ дьиэбиттэн тахсан бардым. Иккис кылааһы
бүтэрээри сылдьан барбыт бастакы экспедициябар, кыталыктары элбэхтик
көрсөр баҕаттан, айаннарын утары барбытым. Ол кэмҥэ саас этэ, онон соҕуруу
диэки сирэйдэммитим. Бу сырыыга күһүн буолан, кубалары утары көрсөр
баҕаттан, хоту диэки хайысханан айаҥҥа туруммутум. Амматтан Алтанынан
Мэҥэ Хаҥалас Бүтэйдээҕэр тиийбитим. Салгыы Хорообутунан, Төҥүлүнэн Уус
Алдан Бэйдиҥэтин булбутум, Бороҕону, Курбуһаҕы, Дүпсүнү ааһан биир олус
киэҥ, нэлэмэн күөлгэ тиийбитим. Мууһунан бүрүллүбүт күөл сиикэйигэр
тыһыынчанан кубалар сылдьаллара. Хаара халыҥ буолан, күөл мууһа чараас,
киһини уйбат. Хайдах да сатыы киириэ суохпун. Матараас оҥочолонон да диэн
бу хаарга туһа суох буолсу. Күөл кытыытыгар тыа саҕатыгар, бэйэбинээҕэр үрдүк
гына, кутаа уоту отторго мас бэлэмнээтим. Таҥас куурдарга сөптөөх гына чөмөх
мас тула быа баайдым. Уценка маҕаһыыныттан атыылаһыллыбыт, американскай
дэнэр, уһун остоох бачыыҥкабар, парафиннаах ыс- тааммар, вельвет кууркам
сиэхтэригэр, көхсүгэр, түөһүгэр сэтиэнэх оту ыга симтим. Сонум сиэхтэригэр,
көхсүгэр уонна түөһүгэр цел- лофан пакеттартан оҥоһуллубут салгын
Кыталык Уйбаан. Кустугу ситтэрбиэн...I чааһа
http://vk.com/sakhabooks
180

«хабахтары» угуннум. Соммун тимэхтэнним, ыга курданным, хайыһар бэргэһэтин
кэттим. Истээх бэргэһэм быатын уһаттым уонна иһигэр фотоаппарааты, иитэр
блоктаах вспышканы ууран баран кэттим, быатын чэпчэкитик уһуллар гына
оройбор баайдым. Үтүлүктэрбин кэттим, сонум сиэҕэр симтим, быанан хам
баайталаатым. «Чэ, бэлэм буоллум. Күөл сиикэйигэр сырдыкка тиийиэм,
кубалары кытта «Куба Ваня» буола устуом, онтон мууһу солообут ыллыкпынан
төннүөм», — диэн санаалаах муус устун кубалар саҥаларын диэки үөмэ турдум.
Муус төһө да чараас буоллар, сытар киһини уйар эбит. Онон күөл сиикэйигэр
улахан эрэйэ суох балачча чугаһаатым да, ыраас уута бэйэтэ муора эбит. Мууһа
чарааһаан дуу, сыыһа хамсаммыппыттан дуу, биирдэ ууга «барк» гына түстүм.
Салгыы мууһу алдьата-алдьата, кубалар саҥаларын диэки харбаан сыҕарыйа
сатаатым. Бытааным сүрдээх. Алтынньы ортото буолан, халлаан хараҥаран
барда. Күөл сиикэйинэн кубаларга чугаһыахпар диэри лаппа хараҥарда.
Көтөрдөрүм айманнылар, төттөрү-таары көттүлэр. Тула өттүм барыта кубалар
хаһыылара уонна кынаттарын тыаһа буола түстэ. Кубалары хаартыскаҕа иккитэ
эрэ түһэрбитим кэннэ вспышкалаах блогум, фотоаппарааппыттан төлө баран,
ууга тимис гынан хааллылар. Куттанаммын фотоаппарааппын бэргэһэм иһигэр
төттөрү уктум. Ол икки ардыгар күөлгэ биир да куба хаалбата. Хайа да диэки
барбыттара биллибэт, уу чуумпу. Саамай соһуйбутум уонна куттаммытым диэн,
төннөр суолум хайа хайысханан баарын билбэт эбиппин. Ол күөл ортотугар
былыттаах хараҥа күһүҥҥү түүн киһи хараҕынан да, кулгааҕынан да иилэ хабан
ылар ориентира суоҕа. Манна букатыннаахтык хаалбат баҕаттан, сирэйим хоту
харбаан мууска тиийбитим, ыллыгым биллэн турар суох. Эбиитин ууттан чараас
муус үрдүгэр тахсар кыаллыбат эбит. Кытылга тиийиэхпэр диэри сэниэм эһиннэ.
Бэлэмнээбит кутаа уотум маһын чугаһынан булбатым. Мас хомуйан отто
сатаатым да, маһа аҕыйаҕа бэрт буолан, сотору-сотору умайан бүтэ турар, онон
үлүйэн өлө сыстым. Элбэх маһы хомуйан мунньуохпар диэри син биир үлүйэн
өлөрүм чахчы. Төһө да сэниэм эһиннэр, хамсаабакка турарым ордук кутталлааҕа.
Онон кыах тобоҕунан төттөрү-таары мас таһаммын, уоппун умулларбат
мөккүөргэ сырыттым. Халлаан лаппа сырдаабытын кэннэ, сиэппэр целлофаҥҥа
сууламмыт халампаас аҥаар хараҕа баарын өйдөөммүн, уҥуоргу көстөр-көстүбэт
кытылга бэлэмнээбит мастарбын көрөммүн, тымныыттан быыһанар эрэл
үөскээтэ. Тыыннаах ордор баҕаттан, быыһаныахтаах сирбэр икки дуу, үс дуу чаас
сиэлэн тиийдим. Уоппун отуннум. Кутаам суоһа улааттаҕын аайы, таҥаспын
көҕүрэтэн кууртум. Кэмниэ-кэнэҕэс кураанах таҥаспын кэтэн, тото-хана аһаан,
кутаа уотум тобоҕун суоһугар фотоаппарааппын кууһуохпунан-кууһан утуйдум.
Алтынньы ый бүтүүтэ биир сарсыарда дьиэбэр тиийбитим, убай- дарым
оскуолалаабыттар, аҕам үлэтигэр барбыт. Ол аата «таһыллар церемония»
киэһээҥҥигэ көһөрүллэр эбит. Онон, хата, плёнкабын проявкалаан,
хаартыскабын бэчээттии охсон, Кыталык Кыыска илдьэн бэлэхтиир дьолго
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тигистим. Кыталык Кыыс миигин төһө эрэ кэтэстэ буолла! Хаартыска бэлэх ылан,
төһө эрэ үөрэр, хайдах эрэ курдук махтанар! Оһох оттон, уу сылытан,
температурнай режимы тутуһан туран, үс эми оҥордум: «проявитель для
фотоплёнок», «проявитель для фотобумаги», «фиксаж-закрепитель». Плёнкабын
эмтээн, таһааран, сайҕаан баран, куурда ыйаатым. Дьиэм түннүктэрин
суорҕаннарынан сабыталаатым. «УПА-4» фотоувеличители таҥан хомуйдум.
Дьиэ соҕотох лаампатын туураммын, кыһыл уот оҥоһуннум. Бэчээттэммит
хаартыскаларбын хас да ууга сайҕаатым, уксуустаах ууга сыта түһүөр диэри
таһырдьаттан түннүк тааһын көрдөөн булан киллэрдим, дьэп-дьэҥкир гына
сууйдум. Хаартыскабын онно сыһыаран баран, оһох үрдүгэр куурда туруордум.
Итиннэ барытыгар алта чаас барда. Кубалардаах хаар- тыскабын
кыбыммытынан, оскуолаҕа ойдум. Үөрэх бүппүтэ ырааппыт, оҕолор суохтар.
«Кыталык Кыыс активистка, онон дьиэлии охсубата ини», — диэммин,
оскуоланы кэрийдим. Кыталык Кыыс пионердар хосторугар дружина сэбиэтин
мунньаҕын ыыта олорор эбит. Мунньах бүтэрин кэтэһэрбэр долгуйан, сүрэх
ыарыыта буолан өлө сыстым. Кэмниэ-кэнэҕэс, пионердар бары барбыттарын
кэннэ, хоско киирэн кэллим.
— Хайа, Ваня, бу эн хантан күөрэйдиҥ? Эйигин оскуолатын быраҕан, байан
кулаак буолаары, аҕатын кытта ойуурга мас кэрдэ барбыт үһү дииллэр дии! —
диэбитинэн көрүстэ Кь1талык Кыыс.
Испэр: «Мас кэрдэн сытыйа байбыт киһи суох ини», — дии са- наатым,
хаартыскабын киниэхэ утары ууннум.
— Эһиги миигин «великий физик», «великий маг», «великий волшебник»
диэн сөпкө ааттаабыт эбиккит. Били сидьиҥ браконьердартан үс кубаны,
айдааран туран, былдьаан ылбытым уонна ыраах айылҕаҕа илдьэн туох баар
аппын, хомуһуммун туһанан, кубалары тилиннэрдим. Ол тиллибит үс куба ууга
уста сылдьалларын хаартыскаҕа түһэрэн аҕаллым. Маны эйиэхэ бэлэхтиибин, —
диэн сыһыаммытын тупсараары, киэргэтэн, айан кэпсээтим.
— Бу бэйэ-бэйэлэрин көрсүбүт икки куба үчүгэйдэри-ин! Үүт- үкчү мин уонна
Миша курдуктар дии! Бу үһүс кубаны тоҕо манна киллэрдиҥ? Үргүтэн
сыҕарытыаххын! Кини манна третий лишний.
— Ити үһүс куба мин ээ, мин! Мин эйигин кэрэхсии көрөрүм эрэ тухары,
Миша эн аттыгар сылдьыаҕа. Эн миэхэ интэриэһинэйэ суох буоллуҥ да, сонно
тута Миша эйигин быраҕыаҕа, — диэтим мин.
— Сымыйалаама, оннук буолбат! Син биир эн третий лишний буолаҕын. Бу
хаартысканы дьиэбэр илдьэ барыам, үһүс кубаны кырыйан быраҕыам уонна
икки кубаны кыраһыабай рамкаҕа олордуом, оронум үрдүгэр ыйыам, — диэт,
Кыталык Кыыс пионерскай хостон тахсан барда.
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Мин соһуйан хаалан, тугу да сатаан булан этэ охсубакка да, хаартыскабын
төттөрү былдьаан ылбакка да хааллым. Кини тохтуу түспүтэ буоллар: «Любовь
жива только до тех пор, пока за нее борятся!» — диэн этиэхтээх этим.
21. АММАМ КҮНҮН ЧАҺЫТА, ЭБЭТЭР ТРАНСПОРТИРДААХ АЙАННЬЫТ
Мин кэпсээннэрбэр киһи итэҕэйиэ суоҕунуу түгэннэр элбэх курдуктар. Бу
кыракый оҕо алта уонус сыллардаахха картата уонна навигационнай прибора
суоҕа чахчы. Оччоҕо кини сылдьыбыт сирдэрин, үрэхтэр ааттарын, сири-уоту
билэр сирдьитэ суох эрээри, хантан билэрий? 1962 сыллаахха иккис кылаас
кэннитгэн, кыталыктары көрдүү сылдьан сиэрэй туруйалары булбут сайыммар,
ханан сылдьыбыппын, үрэхтэр ааттарын айаным былаһын тухары көрсөн ааспыт
дьоннорум: сылгыһыттар, балыксытгар, булчуттар, көмүс хостооччулар,
табаһыттар, отчуттар уонна сылдьыбыт дэриэбинэлэрим олохтоохторун эрэ
кэпсээннэринэн билбитим.
1963 сыллаахха үһүс кылааска үөрэнэ сылдьан, уруһуй быыстапкатыгар
кыттаары, мольберпын сүкпүтүнэн, айылҕаны кэрийэ сылдьан уруһуйдуур
идэлэммитим. Ол туһунан «Ыллыыр хартыына, эбэтэр дууһа көмүллүбүт сирэ»
диэн кэпсээҥҥэ аахтаххыт дии? Ол кэмҥэ кулун тутар ый ортолоспутун кэннэ,
биир күн Бөтүҥ аттыгар Уорай хайаларын уруһуйдуу сырыттым. Арай Абаҕа
диэкиттэн оҕолор «Буйвол» диэн ааттыыр массыыналара Амма өрүс устун тоҥ
хаарынан айаннаан иһэр эбит. Бырылаан-барылаан кэлэн, мин аттыбар тохтоото.
«Джугджурзолото. Эльдикан» диэн суруктаах кабинаттан икки киһи түһэн миэхэ
чугаһаатылар:
— Сынок, что ты тут делаешь? — ыйытта суоппар.
— Бу Уорай хайатын уруһуйдуу турабын.
— Художник, значит? Может знаешь дорогу на Эльдикан? А то всё тут
замело, найти не можем.
— Эльдиканныыр суолу билбэппин, Уус Маайаҕа барар суолу ыйан
биэриэхпин сөп. Мантан чугас. Она нам и нужна! — үөрэ түстэ тойон көрүҥнээх
иккис киһитэ.
Мольберпын хомуйа охсоммун, бу дьону сирдии барыстым. Перевалга
тиийбиппит, чахчы да тибии типпит буолан, өрүһү туоруур суол омооно да
көстүбэт. Суол баар буолуохтаах сиринэн үрдүк биэрэги өксөйөн ойуурга
киирбиппит, айан суола тыргылла түстэ. Дьонум массыыналарын тохтотон,
эбиэттиирдии оҥоһуннулар.
— Сынок, откуда сам будешь и откуда тебе известна эта дорога? — ыйытта
суоппар.
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Мин Аммаҕа олоробун. Былырыын саас кыталыктары көрдөөммүн, бу
суолунан сатыы Уус Маайаҕа тиийэ сылдьыбытым, — диэтим уонна салгыы
кинилэр ыйытыыларыгар эппиэттээммин, ол сырыым туһунан сиһилии
кэпсээтим.
— Ты, оказывается, не только художник, но и орнитолог! — диэтэ иккис
киһитэ.
— Орнитолог диэн тугуй? — ыйыттым мин. Онуоха киһим археолог, геолог,
орнитолог, ихтиолог, кинолог диэни барытын быһаарда.
— Давай, отвезём пацана в Амгу. Тут все пятнадцать километров, если не
больше, — диэтэ тойон көрүҥнээҕэ.
— Дьиэбэр бэйэм тиийиэм. Эһиги айаҥҥыт ыраах, — диэбитинэн, кабинаттан
түһээри гыммыппар, иккиэн тэҥҥэ: «Сынок, подожди!» — дэстилэр.
— Это тебе, сынок, от Иваныча. Пусть эти часы служат верой и правдой в
твоих дальних странствиях! — диэт, суоппар бэйэтин чаһытын харытыттан устан
миэхэ уунна.
— А это от геолога Кузьмича юному орнитологу. Я тебе дарю свой компас.
Пусть он всегда помогает тебе добраться до цели и найти дорогу домой! —
диэбитинэн геолог уҥа харыбар чаһы курдук компаһы кэтэртэ уонна хайдах
туттары быһааран биэрдэ.
— Иваҥыч уонна Кузьмич баһыыбаларыҥ! Мин Ионыч эһиэхэ бу Амма
айылҕатын уруһуйдаабыппын бэлэхтиибин, — диэбиппэр «Иванычу и Кузьмичу
от Ионыча вид О, Райской горы» дии-дии күлүстүлэр.
Чаһыны, компаһы чугастан көрөн, бэлэхтэрэ ыарахан сыаналааҕын
өйдөөммүн, төттөрү биэрэ сатаабыппар: «Сынок, не огорчай нас. Эти вещи тебе
нужнее! Даст Бог, ещё не раз свидимся!» — дэстилэр.
Баһыыбалаан, быраһаайдаһан, дьоммун атаарбытым.
...Биир киэһэ убайым Кеша «География, 7 класс» диэн учебнигын
ойууларын көрө олороммун, «Часовые пояса» диэн темаҕа хараҕым хатаммыта.
Ону сэргээн, ааҕан билбитим, миэхэ — үһүс кылаас үөрэнээччитигэр бу тема
наһаа туһалаах эбит. Сарсыныгар, сырдык сааскы күн, чаһыбын, компаспын,
«Географиям» учебнигын, сурунар тээбириммин, рулеткабын, барытын
кыбынан, «Местное амгинское время» диэни быһаарар эксперимент оҥоро
олбуорбар таҕыстым. Көлөһүн-балаһын алла-алла, олохтоох бириэмэни
быһаарар түбүккэ түстүм. Күрүө баҕанатын күлүгэ күн өрө күөрэйэн истэҕин аайы
төһө кылгаан иһэрин, аҕам рулеткатынан кээмэйдии сырыттым. «География»
учебнигыттан билбиппинэн, күлүк саамай кылгаабыт кэмэ дьиҥ чуолкай
олохтоох күн ортото (полдень) буолар. Ити эксперимемминэн дьарыктанан,
Амма олохтоох бириэмэтин быһаардым. Таһырдьа почта баҕанатыгар ыйанан
турар хочуол араадьыйа: «Дьокуускай саҥарар. Олохтоох бириэмэ — уон икки
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чаас», — диэн биллэрэр кэмэ уонна мин кэтээн көрөн быһаарбыт олохтоох
бириэмэм сөп түбэспэттэрин бэлиэтээтим. Эльдиканнар бэлэхтээбит чаһыларын
күрүөм баҕанатын күлүгэ саамай кылгаабыт кэмин — Амма дьиҥ олохтоох
бириэмэтин кытта тэҥнээтим: үс стрелканы холбоон, лоп курдук уон иккигэ
туруоран биэрдим.
Ити саас кулун тутарга, Амма оройуонуҥ араас дэриэбинэлэригэр уонна
илин, арҕаа бэлиэ сирдэргэ сылдьыталаан, Амма бириэмэтинэн күлүктэрэ хаһан
муҥутаан кылгыырын быһаарбытым. Амма оройуонугар илин диэки сытар
дэриэбинэлэргэ мин чаһым көрдөрүүтүнэн күлүк уон икки иннинэ, оттон арҕаа
сытар дэриэбинэлэргэ күлүк Амма бириэмэтинэн уон икки кэнниттэн муҥутаан
кылгыырын билбитим.
Элбэхтик кээмэйдээн, маннык түмүккэ кэллим: Амматтан илин диэки уон
икки километры тэйдэхпинэ, мас күлүгэ биир мүнүүтэнэн эрдэ кылгыыра (12
чааска буолбакка, 11 чаас 59 мүнүүтэҕэ). Оттон Амматтан арҕаа диэки уон икки
километры тэйдэхпинэ, Амма бириэмэтинэн 12 чаас 01 мүнүүтэҕэ мас күлүгэ
кылгыыра. Ол аата Амматтан уон иккилии километры тэйдэх аайы, олохтоох
бириэмэ илин диэки биирдии мүнүүтэнэн эрдэлиир, оттон арҕаа диэки биирдии
мүнүүтэнэн хойутуур эбит диэн түмүккэ кэлбитим.
Хотугу сулус хотугу полюска киһи оройун үрдүнэн, оттон экваторга саҕахтан
тыгарын туһунан учебниктан ааҕан билбитим. Хотугу сулус төһө үөһэ
сылдьарыттан киһи төһө хоту дуу, эбэтэр төһө соҕуруу дуу сылдьарын
быһаарыахха сөбүн өйдөөбүтүм. Ол иһин, Хотугу сулус Аммаҕа саҕахтан хас
кыраадыс үөһэ сылдьарын билээри, киэһэ хойут олбуорбар тахсан кэтээн
көрдүм:
1)
Баҕана уҥа кырыытыгар, хотугу сулус көстөр сиригэр, сапка ыйаммыт кыра
гайкалаах тоһоҕону саайдым.
2)
Геометрия учууталыттан уларсыбыт улахан транспортирбын баҕана уонна
отвес сабын икки ардыгар уктум уонна транспортирым нуула тоһоҕо анныгар
буолар гына туттум. .
3)
Хотугу сулуһу транспортирбынан кыҥаатым. Кыҥыыр кэммэр
транспортирым нуула тоһоҕо тула эргийиэхтээх.
4)
90 кыраадыстан отвес-сап транспортирга көрдөрбүт сыыппаратын — 29
кыраадыһы көҕүрэттим (отвес уонна саҕах 90 кыраадыс уратылаах). Тахсыбыт
эппиэтин сурунан ыллым — 61.
Бу ньыманан билбитим, Аммаҕа Хотугу сулус угловой үрдүгэ 61
кыраадыска тэҥ эбит. Хотугу кэтирээһини (картаҕа параллель дэнэр) Хотугу сулус
угловой үрдүгүн кыраадыһынан быһаараллар. Ол аата Амма хотугу кэтирээһин
61 кыраадыһыгар сытар.
Картаҕа, глобуска Амма бөһүөлэгэ 61-с параллельга, 132-с ме- ридиаҥҥа
сытар диэн бэлиэтэнэр. Ити эрэ параллельга транспортирым Хотугу сулус
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угловой үрдүгүн 61 кыраадыс диэн көрдөрүөҕэ. Ити эрэ меридиаҥҥа мин чаһым
күлүк кылгаабыт кэмигэр лоп курдук 12 чааһы көрдөрүөҕэ. Түмүктээн эттэххэ,
параллель устун хайа диэки барбыппын чаһым, оттон меридиан устун хайа диэки
сыҕарыйбыппын транспортирым көрдөрүөҕэ.
Телефонистка эдьиийим Маайа көмөтүнэн «Джугджурзолото» тэрилтэ
суоппара Иваныһы буламмын, Амманан хаһан ааһарын төлөпүөн нөҥүө
сурастым. Болдьоспут күммүтүгэр, сааскы уһун өрөбүл саҕаланыыта, Амма
остолобуойун аттыттан Иваныч массыынатыгар олорсон айаннаатым. Ол
сырыыга Эльдикан, Күп, Уус Маайа, Аим, Белькачи диэн бөһүөлэктэргэ
сылдьыталаабыппыт. Барсыбыт төрүөтүм — Уус Маайа оройуонун
бөһүөлэктэрин олохтоох бириэмэлэрин уонна хотугу кэтирээһинин быһаарыы
этэ. Күп дэриэбинэтэ Амма курдук хотугу кэтирээһин 61 кыраадыһыгар сытар
эбит. Ол аата бу дэриэбинэ Амманы кытта, нууччалыы эттэххэ, на одной
параллели сыталлар. Ол эрээри олохтоох бириэмэтэ Амма бириэмэтиттэн уон үс
мүнүүтэнэн эрдэлиир (11чаас 47 мүнүүтэ) диэн быһаардым. Ол аата Күп
Амматтан тус илин диэки сытар эбит. Амматтан төһө ыраах сылдьарбын билээри
уон икки километры уон үс мүнүүтэҕэ төгүллээммин, 156 километр диэн
быһаардым.
Белькачи хотугу кэтирээһин 59 кыраадыһыгар баар. Олохтоох бириэмэтэ
12 чаас 00 мүнүүтэ. Белькачи бөһүөлэк Амматтан икки кыраадыһынан тус соҕуруу
сытар (олохтоох бириэмэлэрэ тэҥнэр, кэтирээһинэ 2 кыраадыһынан кыра).
Амматтан тус хоту (тус соҕуруу) диэки 110 километры тэйдэххэ, кэтирээһин 1
кыраадыһынан улаатар (кыччыыр). Ол аата Белькачи Амматтан соҕуруу диэки
220 километрдаах сиргэ баар эбит.
Бу мин ньымам төһө сөбүн билээри, миигин кытта биир задачаны
суоттуоҕуҥ:
Билбэт бөһүөлэкпэр кэлэн турабын. Кэтирээһинэ 59 кыраадыс, олохтоох
бириэмэтэ 11 чаас 51 мүнүүтэ. Ханна баарбын хайдах быһаарабыный?
Бу бөһүөлэк кэтирээһинэ Амматтан 2 кыраадыһынан кыра. Ол аата Амма
параллелиттэн соҕуруу диэки 220 километры тэйбиппин. Ол эрээри турар сирим
Белькачи буолбатах. Тоҕо диэтэргин, олохтоох бириэмэтэ 9 мүнүүтэнэн
эрдэлиир. 12 километры төгүллүүбүт
— мүнүүтэҕэ, тэҥнэһэр 108. Ити аата Амма меридианыттан 108 километры
илин диэки тэйбиппин. Аны турар сирбитин картаҕа булуохха. Амматтан 220
километры аллараа (соҕуруу) түһэбит. Онтон 108 километры уҥа (илин) диэки
сыҕарыйабыт. Онно Аим диэн Хабаровскай кыраай бөһүөлэгэ сытар. Аим
Амматтан төһө ырааҕын эһиги Пифагор теорематынан быһаарыаххытын сөп.
Мин, оччолорго үһүс кылаас үөрэнээччитэ, Пифагор теоремата баарын туһунан
билбэт буоламмын, бэйэм суоттуур ньыма айбытым: клетка тэтэрээккэ үөһээ
хаҥас муннугар «А» точканан Амманы бэлиэтээтим. Уҥа диэки 108
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миллиметрдээх сурааһын тартым уонна «В» диэн точка туруордум. «В» точкаттан
аллараа диэки 220 миллиметрдээх сурааһын тартым. Точкабын «С» диэн
бэлиэтээтим. «С» точкаҕа Аим бөһүөлэк сытар. «С» уонна «А» точкалары холбуур
сурааһыны тартым, уһуҥун мээрэйдээтим. 245 миллиметр таҕыста. Задача
эппиэтэ: Аим бөһүөлэгэ Амматтан соҕуруулуу-илинтэн со- ҕуруу (южнее юговостока) диэки 245 километрдаах сиргэ сытар эбит. Ол аата Аимтан сатыы
Аммалыыр киһи хотугулуу-арҕааттаҥ хоту диэки (севернее северо-запада)
хайысханан 245 километры хаамыахтаах. Чааска киһи 5 километры холкутук
хаамар. Күҥҥэ 10 чаас устата хаамтахха, Хабаровскай кыраай Аимыттан Аммаҕа
5 хонугунан холкутук тиийиэххэ сөп.
Ити курдук, үһүс кылаастан ыла кыталыктары көрдүү барарбар,
фотоаппарааттаах биноклу таһынан, транспортирдаах, чаһылаах, куомпастаах,
ону таһынан кэтирээһини уонна олохтоох бириэмэни сурунар блокноттаах,
харандаастаах сылдьар буолбутум. Экспедицияттан дьиэбэр эргиллэн кэлэн
баран, суруммут бэлиэтээһиннэрбинэн суоттаан, оскуолаҕа тиийэн картаны
көрөн олорон, ханна сылдьыбыппын дьэ билэрим. Ол саҕана Аммаҕа карта биир
да ыалга суоҕа. География учуутала Советскай Союз картатын хараҕын харатын
курдук харыстаан, учительскайга ууран сытыарара. Киниттэн хас эмэ күнү быһа
көрдөһөн-ааттаһан, анал күн, чаас болдьоһон, кини оскуолаҕа дьуһуурунайдыыр
күнүгэр сөп түбэһиннэрэн, учительскайтан ханна да таһаарыам суоҕа диэн
пионерскай андаҕар этэн туран, нэһиилэ баҕалаах картабын тэнитэн көрөр
кыахтанарым. Картаны көрөн олорон эрэ сылдьыбыт үрэхтэрим, күөллэрим,
матараас хаатынан туораабыт дуу, устубут дуу өрүстэрим, дабайбыт систэрим,
хайаларым ааттарын блокноппар сурунан ыларым. Харахпар ол сирдэр
иккистээн көстөн ааһаллара.
Үһүс кылаастан, оскуоланы бүтэриэхпэр диэри, экспедицияларбар Иваныч
чаһыта, Кузьмич компаһа, сөбүлүүр учууталым Николай Павлович Иванов
транспортира мин саамай туттар тээбириннэрим буолбуттара. Ити үс бэлэх
көмөтүнэн сылдьар сирим хайысхатын уонна дьиэбиттэн төһө ырааҕын билэрим.
Ити үс бэлэх көмөтүнэн, күһүн дьиэбин муммакка буларым. Сырыы аайы
тыыннаах кэлбиппэр ити үс дьоҥҥо махтанарым.
22. ААҔАР-СУРУЙАР БУОЛЛА ДА ХАБААЧЫТ, ЭБЭТЭР ХАЙА ЭРЭ ҮӨДЭН
ХАНТЫНЫАН ДИЭН ДОЙДУГА

—

Дружина сэбиэтэ биһиги этэрээппитигэр иккис кылаас октябрёноктарыгар баһаатайдыырга сорудах биэрдэ. Миигин кытта ким
баһаатайдыан баҕарарый? — диэтэ Кыталык Кыыс.
Кыра оҕолору кытта үчүгэйдик үлэлээн, Кыталык Кыыска сөбүлэтээри:
— Мин! Мин баһаатайдыам! — диэт, илиибин ууннум.
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Дьиэбэр кэлэн, аһаат, оскуолаҕа бараары турдахпына, аҕам тохтотто:

—
—
—
—
—

Нохоо, бу ханна бардыҥ?
Октябрёноктарга баһаатайдыы.
Баһаатайдааҥҥын тугу гынаҕын?
Оҕолору онно-манна үөрэтэбин уонна оонньотобун.
Учуутал мунньаҕар уонна бүтүн оскуола иннигэр дьүүллэнэр, дьиэҕэр
мөҕүллэр киһи туох аанньаҕа үөрэтэр үһүгүн?! Оонньоторгун билэбин,
мэниктэтэр буоллаҕыҥ дии. Ол-бу буолума, ханна да барбаккын! Туһалааҕынан
дьарыктан! Бу талахтартан сиппиирдэ баай, бытовойга туттаран, килиэп харчыта
гыныахпыт. Бу ыарҕаттан сүүрбэччэ сиппиир тахсара буолуо. Быатын ыга баай,
ыһыллыбат гына!
«Кыталык Кыыспар бэҕэһээ баһаатайдыы кэлиэх буолан тылбын биэрэн
баран толорботум. Күүппүтэ аҕай буолуо. Төһө эрэ кэлэйдэ! Аны хайа
сирэйбинэн киниэхэ көстөбүн? Итиччэ үчүгэй түгэн түбэспитин кыайан
туһамматым, эбиитин таҥнарыахсыт курдук быһыыланным. Таах сибиэ илиибин
уунан! Аны кэлбэтэх биричиинэбин быһааран сиппиир баайа олордум
диэтэхпинэ, сиппиир баайан айаҕын ииттэр Халбы үрэх баһыгар олорор Дорбоох
оҕонньорго дылы диэн күлүү гыныахтара. Ол кэриэтэ тугу да быһаарыам суоҕа»,
— диэн санаалаах кылааһым аанын арыйдым. «Дёнка! Эн бэҕэһээ кэлбэккэҕин,
октябрёноктар иннилэригэр мин кыбыһынным. «Пионер сымыйаччы буолуон
сөп дуо?» — диэн ыйыппыттарыгар, кыайан эппиэттээбэккэ көрүдүөргэ
тахсыбыппар, хата Слава иһэр эбит. Оҕолорго баһаатайгыт бу кэллэ диэн Славаны
билиһиннэрдим. Анекдот бөҕөтүн кэпсээтэ, аныгы сырыыга хаартыскаҕа
түһэриэх буолла. Оҕолор астыннылар аҕай», — диэт, Кыталык Кыыс кылаастан
тахсан барда. Ити баар дии! Абааһы сиппиирдэрин баайа олороммун кыыспын
Славаҕа былдьаппыппын!
Кыталык Кыыс аны: «Ээ, Дёнка-темниланы тимуровскай үлэҕэ
ыҥырбаппыт, син биир кэлбэт. Киһи эрэммэт киһитэ. Аатыгар эрэ пионер», —
диэн кыһытта.
Бүгүн хайаан да тимуровскай үлэҕэ бэтэрээн оҕонньорго мас хайыта
барабын диэн бигэ санаалаах, кыс мастан колун сүгэни ылан, олбуорум ааныгар
чугаһаан истэхпинэ, «нохоо!» диэн тыл бигэ быһаарыныыбын өйбүттэн көтүттэ.
Аҕам этиитинэн, бэйэм олбуорбар тимуровецтаан, мас бөҕөнү хайыттым.
Аҕам була сатаабыт курдук биһигини үлэлэтэрэ. Күһүн бытком- бинакка,
нэһилиэнньэ туһанарыгар анаан, муус ыламмыт туттарарбыт. Ол мууспут уопсайа
отучча тыраахтар сыарҕата буолара. Кыһыны быһа мас кэрдэн дьыалабыай маһы
строй-учаастакка, оттук маһы райтопка туттарарбыт. Саас райпо подвалларын
кыһыны быһа мунньуллубут кирдэрин-бөхтөрүн ыраастаан таһаарарбыт уонна
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ыраас мууһу киллэрэн сааһылыырбыт. Итини таһынан тэрилтэлэр дьиэлэрин
үрдүн хаарын түһэрэрбит. Сайыны быһа совхозка уон бырыһыаҥҥа моой
оттуурбут. Сыл устата аҕыйах күн күүстээх үлэ көстүбэтэҕинэ, сынньана таарыйа,
сүүһүнэн сиппиир, сүүһүнэн хаар күрдьэр туора күрдьэх, сүүһүнэн паарданарга
туттуллар хатыҥ миинньиктэри оҥороммут, коммунальнайдарга туттарарбыт.
Уонна да дьиэ ис-тас үлэтэ элбэх буоллаҕа. «Дьэ үчүгэй кыахтаах ыаллар эбит,
оҥорбут күрдьэхтэринэн харчыны харса суох бастахтара», — дииргит буолуо да,
алҕаһыыгыт. Сэбиэскэй кэмҥэ ити үлэлэр иһин кэппиэйкэ эрэ төлөнөрө. Сэттэ
уолу соҕотоҕун иитэр аҕабыт Дьуона оҕонньор, сааһын тухары колхозка тимир
ууһунан үлэлээн, сүүрбэ солкуобай пенсияҕа тиксибитэ. Үлэлиирин үлэлиирбит
да, дэлэйдик тото-хана аһаабыппытын, маанытык таҥныбыппытын тоҕо эрэ
өйдөөбөппүн. Эгэ, атын оҕолор курдук, соҕуруу курортарга сылдьан, Хара
муораҕа сөтүөлүөхпүт дуо? Оннооҕор төрөөбүт Аммабыт ып-ыраас, сып-сылаас
уутугар сөтүөлүүр да солобут суох этэ.
Биирдэ биһиги алтыс «б» кылааспытыгар мунньах буолла. Онно оҕолор,
төрөппүттэр уонна учууталлар бары кэллибит. Хаһан да төрөппүт мунньаҕар
сылдьан көрө илик, нууччалыы «моя твоя не понимай» эрэ диэни билэр аҕам
Дьуона оҕонньор бу сырыыга дьэ, тоҕо эрэ кэлэн олорбут. Мин аҕам, сэттэ
уончатыгар чугаһаабыт да буоллар, бөдөҥ-садаҥ, билигин да күүс-уох бөҕөтө
оҕонньор, отуч- чаларын эрэ ааспыт, муодунай, мааны таҥастаах, чуп-чубугурас
эдэр нуучча дьахталларын ортолоругар дьааһыйа-дьааһыйа олороро, хайдах эрэ
биэс-алта сыл устата кылааһын аайы хаалан, үөрэҕин «чиҥэппит» баллаас уол,
отличница кыргыттар ортолоругар олорорун курдук көстөр. Кылааспыт
салайааччыта Мария Алексеевна Широких «Оҕо өйүн-санаатын сайыннарыы
уонна дууһатын байытыы» диэн темаҕа бэсиэдэ ыытта. Мустубут дьон
санааларын атастастылар, оҕо өйүн-санаатын, талаанын хайдах сайыннарыахха
сөбүн туһунан кэпсэтии, опыт атастаһыыта буолла. Кыталык Кыыс ийэтэ, ньиэмэс
тылын учуутала, сыа-арыы иҥпэтэх, хатыҥыр быһыылаах-таһаалаах, мааны
бэйэлээх Джулия Иосифовна, тоһоҕо курдук «шпилька» хобулугунан мас
муостаны тобулу үктүөх айылаахтык тоһугураан, «Красная Москва» духуу
сытынан тунуйан, кылаас иннигэр таҕыста. Бугул курдук бүрүчүөскэтин,
шиньонум түһэн хаалбата ини диэбиттии, ытыстарынан имэрийэн ылла.
Иллюзионист-фокусник курдук үөрүйэхтик туттан, ридикюлуттан пудреницасиэркилэтин таһаарда. Уоһун араастаан имиллэҥнэтэн, кып-кыһыл помадатын
көннөрүммүтэ буолла. Уһун тыҥырахтарын саҥа лаахтаабыттыы, тарбахтарын
саратан үрэн ылла. «Гутен морген!» — диирин кэтэһэ олордохпутуна, нууччалыы
чубугураабытынан киирэн барда:
Мин кэргэмминээн иккиэн учуутал дьон буоларбыт быһыытынан, кыыспыт
эстетическэй сайдыытыгар улахан болҕомтобутун уурабыт. Туох баар талаанын
сайыннарарга усулуобуйа тэрийэбит. Фортепиано ылан биэрбиппит. Дьиэ хара
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үлэтинэн оҕону нагрузкалаабаппыт. Итак солото суох. Музыкальнай школатыгар
эмиэ на «отлично» үөрэнэр. «Клуб интернациональной дружбы» сылдьар.
Немец оҕолорун кытта свободно суруйсар. Пионерскай үлэ кинитэ суох барбат,
дружина советыгар председатель. Оҕо сайыннын диэн киинэлэргэ, биэчэрдэргэ,
кулуупка буолар улахан мероприятиеларга сырытыннарабыт. Эстетически
сайыннын диэн соторутааҕыта электропроигрыватель атыылаһан биэрбиппит.
Почтанан сакаастаан пластинка арааһын ыллыбыт. Доруобуйатын тупсара
таарыйа сири-дойдуну көрдүн диэн сайын аайы курорка илдьэ барабыт. Ааспыт
сайын Украинаҕа, Крымҥа Бүтүн Союзтааҕы «Артек» пионерскай лааҕырга
международнай сменаҕа сылдьан кэлбитэ. «Артекка» сылдьыбыта туһалаата,
улааттахпына, Москватааҕы Патрис Лумумба аатынан институт международных
отношений үөрэнэн, дипломат идэтин ылан, омук сиригэр үлэлии барыам диэн
быһаарынна. Биһиги кыыспыт наар дьон хараҕын ортотугар сылдьар. Улуу Чехов
«в человеке всё должно быть прекрасно...» диэн эппитинии, кыыспыт
таҥаһыгар-сабыгар эмиэ болҕомто уурабыт. Дефицит диэн иҥнибэккэ, оҕо
ымсыырар, кэтиэн баҕарар таҥаһын хайаан да булабыт. Онон биһиги оҕону
эстетически сөптөөхтүк иитиигэ опыппыт маннык, — диэн түмүктээтэ. Джулия
Иосифовна хобулугун тыаһа тоһугуруурун кэтэһэ олордохпутуна, ити эһиги
этэргит барыта сыыһа диэбитинэн, тыл көрдөөбөккө эрэ, мин аҕам ойон турда.
Кырдьаҕас киһи Дьуона оҕонньор тугу этэр эбит диэбиттии, бары чуумпуран
олордулар. Аҕам аҕыйахта хардыылаат, кылаас иннигэр баар буола түстэ:
— Оҕону үлэнэн иитэр баҕайыта! Үлэҕэ хам баттаппыт солото суох оҕо
арыгыны-табаҕы, үөнү-бэтиэхэни, ырыаны-үҥкүүнү батыспат. Ойуун сиэлигэр
дылы уһун баттахтаммат, кыры-кыпчыгыр истилээгэ ыстааннаммат, киһини
дөйүтэр муусукаламмат, — диэн баран, миигин — кип-киэҥ, халхаҕар баата
ыстааннаах, аны да үс сыл устата кэтиллиэн сөптөөх киэҥ вельвет курткалаах,
оскуолаҕа да, мас да кэрдэргэ кэтиллэр улахан сиэрэй хаатыҥкалаах, тараҕай
уолу туруоран, эппит тылын бигэргэтэрдии, иитиитин түмүгүн көрдөрөрдүү,
кылаас иннигэр таһаарда. Мин «холобур буолуохтаах иитии экспоната»
кыбыстаммын хайдах буолуохпун билбэтим. Аҕам тыл этэрин салҕаата:
— Эһиги манна оскуолаҕа туох туһалааҕы үөрэтэргит буолла, өйүм хоппот. Бу
мин уолум баар дии, бэйэтин дойдутун отун- маһын билбэт, ачаны кылыстан
араарбат. Кыылы-сүөлү билэр киһи тиҥэһэни көрөн туран бургунас диэн ааттыа
дуо? Үлэҕэ туттуллар тээбириннэр ааттарын билбэт. Олгуобуйаттан бурҕалдьыны
араарбат. Эгэ бостуруоҥка диэни билиэ дуо? Хайа эрэ үөдэн дойдутугар Хааспый
диэн күөлгэ баар оруосабай пыламыыҥкалары кэпсиир. Ол хайа эрэ үөдэн
«Хантыныан» диэн дойдутутугар иһигэр суумкалаах, онно оҕотун укта сылдьан
ыстаҥалыыр сүөһүгүтүн билэриттэн тугу туһаныай? Бэйэтин да ынаҕын, сылгытын
хайдах көрөргө-харайарга, ыксал тирээтэҕинэ эмтииргэ үөрэтиҥ да бүтэр. Эһиги
манна үөрэтэр буоллаххытына, сүгүн үөрэтиҥ, олоххо туһалаах буолаарай
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диэбиккитин! Сүгүн үөрэппэт буоллаххытына, уолбун оскуолаттан ылабын!
Ааҕар-суруйар буолла да хабаачыт! Уоннааҕытыгар мин бэйэм да үөрэтиэм!!!
Мин итиннэ тураҥ хайдах эрэ буолбутум: бииринэн, аҕабыттан куттанарым, иккиһинэн, аҕам наһаа кырдьаҕаһыттан, үөрэҕэ суоҕуттан уонна бу
оскуолаҕа кэлэн, итинник саҥарбытыттан, үсүһүнэн, аҕам бэйэтин «иитиитин»
содулунан оскуола, кылаас олоҕуттан араарбытын иһин, оҕолор миигин кини
аатынан «Дёнка-темнила» диэн хос ааттыыр киһилэрин, кылаас иннигэр
таһааран, «саамай сөптөөх иитии холобура» оҥосто турарыттан наһаа
кыбыстыбытым. Ол иһин бэйэбин көмүскэнээри, оҕолорбуттан бүтэһиктээхтик
тэйимээри, саҥаран барбыппын билбэккэ хааллым:
— Бу сибилигин тыл эппит «улуу педагогу» мин аҕам диэн киэн тутта
ааттыырым кытаанах. Мин бэйэбин хабалаҕа сылдьар хамначчыт курдук
сананабын. Мин дьоллоох оҕо сааһы биллим диир кыаҕым суох. Мин эмиэ
оҕолору кытта оонньуохпун, кинилэри кытта биир кыһалҕаны, биир үөрүүнү
тэҥҥэ үллэстиэхпин, кинигэ ааҕыахпын, киинэҕэ сылдьыахпын, оскуола
биэчэрдэригэр кыттыыны ылыахпын, саҥаны билиэхпин, пионер быһыытынан
кыраларга баһаатайдыахпын, тимуровскай үлэҕэ кыттыахпын, фестивалларга
ыллыахпын баҕарабын. Мин кылааспар сөбүлүүр кыыстаахпын, кинини кытта
доҕордоһор кыаҕым суох. Сайын оҕолор оонньоон- көрүлээн, сир астаан,
сөтүөлээн, сынньанан күһүн оскуолаҕа кэлэллэригэр улааппыт, тупсубут
буолаллар. Оттон мин сайыны быһа сарсыарда эрдэттэн киэһэ хойукка диэри,
биир да күн өрөөбөккө, Амма өрүс кытылыгар оттуур эрээри, биирдэ да ууга
киирбэккэ, күһүн дэлби ыран, дьүдьэйэн, бүк түһэн, кыра оҕолор алҕас
таарыйдахтарын аайы суулла сылдьар киһи буолан кэлэбин. Мин сарсын
тыыннаах кэлэрим биллибэт, ол гынан баран, бүгүн саҥарбакка хаалбытым
буоллар, сарсын эһиги миигин өссө улаханнык күлүү гыныа этигит. Эһиги билиҥ,
мин бэйэм буруйбунан «темнила» буолбут буолбатахпын. Тимуровскай үлэттэн
куттанар дииргит сыыһа. Эһиги миигин суобаһа суох, сүрэҕэ суох диэн үөҕэргит
кыһыылаах. Эһиги бүтүн кылааһынан, ветеран оҕонньорго, бэрэскитин сии- сии,
мас хайыппыккытын, ол оҕонньор түөрт эрэ күн оттубута. Оттон мин аҕабынаан,
убайдарбынаан суулларан, мутуктаан, эрбээн, хайытан, саһааннаан, ойууртан
тиэйэн аҕалбыт маспытын Амма нэһилиэгин элбэх ыала кыһыны быһа оттоллор.
Ама мин сүрэҕэ суох үһүбүн дуо? Эһиги миигин: «Обществоҕа туһата суох,
бэйэтин эрэ иннин көрүнэр, кулаак, буржуй, ветераннар кыһалҕаларын
өйдөөбөт, көмөлөспөт, биир да күрэхтэһиигэ кыттыбат, коллективы таҥнары
тардар», — диэн күлүү гынаргыт, сэнииргит, үөҕэргит, абааһы көрөн бэйэҕититтэн
тэйитэргит, туора туттаргыт миэхэ ыарахан. Баһаалыста миигин өйдөөҥ! Мин
эһигиттэн туох да уратым суох. Мин син эмиэ эһиги курдукпун. Мария
Алексеевна, бу түүн өллөхпүнэ, аҕабын сууттатаарыҥ. Мин олоҕум сыапка
бааллан турар ыт олоҕунааҕар өссө ыарахан!»
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Кылааска уу чуумпу этэ. Кыралыын-улаханныын уора-көстө ха- рахтарын
уутун соттоллоро. Миигин дьиэбэр кылааһым салайааччыта Мария Алексеевна
Широких атаарбыта уонна түүнү быһа аҕабар төрөппүт уонна оҕо бырааптарын
туһунан өйдөтүү үлэтин ыыппыта. Ол күнтэн ыла Мария Алексеевнаны мин
олохпун быыһаабыт киһинэн ааҕар буолбутум. Итинтэн ыла аҕам миигин үлэһит
сүөһү курдук көрбөт буолбута. «Мин эйигин төрөппүтүм — мин эйигин өлөрүөм
даҕаны» диирин тохтоппута. Мин саамай үөрэрим диэн, учууталым Мария
Алексеевна бэйэтин тылын аҕабар тиэрдэн, ылыннаран, мин үс кыра
бырааттарбын маннык ыарахан инникилэниэхтэрин өрүһүйбүтэ.
Хас биирдии оҕо олоҕор үтүө санаалаах, амарах сүрэхтээх учуу- таллар
бааллара — бу оҕо улахан дьоло. Мин дьолбор, киһи-хара буоларбар
көмөлөспүт учууталларым: Любовь Григорьевна Прокопьева-Попова, Варвара
Лукинична Климонтова, Мария Алексеевна Широких, Михаил Григорьевич
Носов, Егор Егорович Захаров, Николай Павлович Иванов, Егор Егорович
Данилов, Вера Антоновна уонна Михаил Александрович Расторгуевтар, Иван
Иванович Жирков, Зинаида Тимофеевна Черняк уонна да атыттар. Билигин
санаатахпына, хас биирдии үтүө учуутал ииппитэ-үөрэппитэ, кэрэҕэ угуйбута
олохпор элбэҕи туһалаабыта. Ол гынан баран, олоххо туһалаах буолаарай
диэбиккитин үөрэтиҥ диэн тыллаах мин аҕам, чахчы этэрин курдук,
уоннааҕытыгар барытыгар бэйэтэ үөрэппитэ: ыарахан үлэттэн толлубат буоларга,
эр киһи сатыахтааҕын барытын сатыырга, ыарахаттартан чаҕыйбакка, санаабыккын ситиһэргэ, айылҕа оҕото эбиппин диэн сананарга, тулалыыр эйгэни
кэтээн көрөргө, олоххо үрүҥү-хараны арааран көрөр буоларга, тугу эмэ этиэҥ,
оҥоруоҥ иннинэ олохтоохтук-оттомноохтук толкуйдаан көрөр буоларга, «ааҕарсуруйар буолла да хабаачыт!» диэн тыллаах кырдьаҕас, үөрэҕэ суох мин аҕам —
Дьуона оҕонньор үөрэппитэ. Киһи аҕатын бэйэтэ талбат, ол гынан баран
таллараллара буоллар, мин син биир бэйэм аҕабын талыам этэ.
23. ДИН РИД СИСТЕМАТА, ЭБЭТЭР ИППОДРОМ ЫРЫАҺЫТА
Оскуолаҕа учууталбыт кэлэрин кэтэһэ таарыйа кылааспыт уолаттара
иллэрээ күн буолан ааспыт ат сүүрдүүтүн ырыта олордулар:
— Биир эргииргэ Бөтүүк бастаабыта дии?
— Бөтүүк буолбатах, Кылгас Хара чемпионнаабыта. Эн Бөтүүгүҥ аттары
иннигэр киллэримээри тэбиэлэнэ сатаабыта дии. Кэлин тиһэҕэр тиийэн, Кылгас
Хараҕа кыайтаран эрэрин билэн, кутуругуттан ытыран баран, соһулла сатаабыта
да, биэтэккэ кэлиилэригэр ырааҕынан хаалбыта.
- Казбек киһитин быраҕан, ипподром күрүөтүн нөҥүө ыстанан куоппатаҕа
буоллар, эн Орликкын хайаан да кыайыахтаах этэ.
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Оттон мин маршал Будённай атыгар майгынныырын иһин, Тумул диэн аты
сөбүлүүрүм. Тумул былырыын үс эргииргэ чемпионнаабыта. Оттон быйыл саҥа
сүүрэн эрэр Кустуктан ырааҕынан хаалла, бэл Кыыл Тураҕаска хоттордо.
Ипподром хаарын эрдэ күрдьэн бэлэмнээбит буоланнар, суола куурбут,
бадараана суох этэ. Ат сүрдүүтэ аны эһиил биирдэ буолар. Итиччэ кураанах
бэлэм суолга аны мин күн аайы сүүрэргэ дьарыктанар буолуом. Оччоҕо Тумул
курдук «Кустукпун» куоттарыам суоҕа. Бэҕэһээ сүүрэн көрбүтүм, суола үчүгэйэ
сүрдээх этэ. Тыраахтар да батыллар уулуссаларын курдук буолуо дуо!
Маны саныы олордохпуна, Мишалаах Вася мин диэки көрө- көрө үөннээх
баҕайытык күллүлэр:
— Миша, өйдүүгүн? Бэҕэһээ биһиги Муона алааска оонньуу сырыттахпытына,
биир водовоз кляча ипподромҥа киирэн часкыйа-часкыйа кистээн ыла-ыла,
ыстаҥалыы-ыстаҥалыы маннык сүүрбүтэ дии, — диэт, паарталары тула, аттыы
кистии-кистии, бэйэлэрин таһына-таһына, иккиэн үтүктэн көрдөрдүлэр. Ол кляча
ат аатын биллигит дуо, кини биһиги кылааспытыгар үөрэнэр диэбиттэригэр
кыргыттардыын-уолаттардыын бары мин диэки көрө түһээт, күлсэн тоҕо
бардылар. Учуутал киирэн уруогун саҕалаан оҕолор күлүүлэриттэн быыһаата.
Мин уруок тематын истибэккэбин, маҥнайгы учууталбытын Любовь
Григорьевнаны саныы олордум. Кини миэхэ аахтарбыт кинигэлэриттэн
биирдэстэрэ Дин Рид туһунан «Мои километры» диэн этэ. Уон икки саастаах
Дин, тулаайах оҕо буолан, килиэп уонна уу иһин Чикаго куорат биир
почтальонугар, куорат таһыгар ыраах олорор дьоҥҥо, телеграмма уонна сурук
таһааччынан үлэҕэ киирбит. Сарсыардаттан киэһээҥҥэ диэри ыт курдук сүүрэн
тахсара. Ол сүүрэ сылдьар уолу бэлиэтии көрөн, Америка сүүмэрдэммит
хамаандатын тренерэ бэйэтигэр ылан, марафон курдук уһун дистанцияҕа
дьарыктаабыт. Спартакиада буоллаҕын аайы Дин уол: «Бу оонньууга мин хайаан
да чемпионнуом уонна Олимпийскай оонньууга кыттыам, Аан дойду ыччатын
кытта доҕордоһуом», — диэн баҕа санаалааҕа да, үс спартакиадаҕа үһүөннэригэр
үрүҥ көмүс эрэ призёр буолбута. Сарсыҥҥы күнүгэр тренерэ: «Мантан ыла
биһиги атын ньыманан дьарыктаныахпыт. Эн тыҥаҕын күүскэ үлэлэтэн, эрчийэн,
уһуҥҥа сүүрэр тулуургун күүһүрдүөххэ наада. Спартакиада аайы дистанцияҥ
былаһын тухары наар инники буолааччыгын. Онтон фиништииргэр,
аҕылааҥҥын, тумнаста сыһааччыгын. Ол түмүгэр, ити үһүстээн иккис эрэ
миэстэлэнэҥҥин, Олимпиада путёвкатыттан үһүс төгүл маттыҥ. Чэ, саҥа ньымаҕа
киириэххэ», — диэт, тренер массыынатыгар кии
Стр 182-183 нет
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инвалид, сүүрдэҕинэ өлөн хаалыан сөп! — диэн билээҕимсийдэ. Онуоха Самсон
Фёдорович былааҕын түһэрэн иһэн: «Мааш!» — диирин оннугар: «Хара
ыстааннаах уол дорожкаттан туораа!» — диэтэ.
Ол саха оскуолата улахан буолан, физкультура учууталлара элбэх этилэр.
Кинилэри барыларын кэтии сылдьан БГТО туттара сатаабытым да, хайалара да
туппатаҕа. Ол аайы мин ыксыырым. Захаров Егор Егорович диэн быйыл саҥа
кэлбит сүүрүү уонна хайыһар тренерэ оҕолортон стадиоҥҥа БГТО тутар үһү диэни
истэммин, онно тиийдим. «Бу түгэни мүччү тутар сатаммат!» — диэммин, старка
кэлэн турунан кэбистим. Егор Егорович күһүн кэлиэҕиттэн сарсыарда аайы эрдэ
куораттыыр суолга сүүрэрин уонна зарядкалыырын, бэйэм эмиэ сүүрэ сылдьан
көрөрүм. Хам-түм кэпсэтэрбит. «Егор Егорович бүгүн саҥа спортивнай форма
кэтэн, өссө тупсубут. Ити көстүүмэ киниэхэ наһаа барар», — дэстилэр кыргыттар.
Егор Егорович полевой суумкатыттан таһаарбыт бэстилиэтигэр уолаттар
ымсыырбыт харахтара хатанна:
— Ити бэстилиэтинэн киһини өлөрүөххэ сөп дуо? — ыйыталастылар
уолаттар.
— Бу спортивнай, стартовай бэстилиэт. Тыас эрэ таһаарар. Мин «На старт!
Внимание!» диэт, бэстилиэппинэн үөһэ ыттым да, эһиги тута стартыыгыт. Ваня, эн
тоҕо манна кэллиҥ? Бу кимнээҕи кытта сүүрээри тураргын билэҕин дуо?
— Мин БГТО-ну туттарыам этэ. Бу оҕолору билэбин, оройуон сүүмэрдэммит
хамаандата.
— Сүүрэр буоллаххына сүүр. Суол да киэҥ, миэстэ барыгытыгар тиийиэҕэ.
Бэстилиэт тыаһаатын кытта оҕолор бары түһүнэн кэбистилэр. Кинилэр
курдук түргэнник стартыырга үөрэммэтэх буоламмын, оргууй аҕай соҕотоҕун
хоҥуннум. Оҕолор тэйдэр тэйэн истилэр, мин сүүрэ үөрэммиппинэн, суолтан
туораабакка, финишкэ диэри этэҥҥэ охтубакка тиийдэхпинэ БГТО-ну туттарыам
диэн бигэ санаалааҕым. Суол ортотугар дьоммун ситтим. Уолаттар улаханнык
илистибит сирэйдээхтэр-харахтаахтар, тумнаста сыһа-сыһа салгыны нэһиилэ
эҕирийэллэрэ. Санаабар тыҥалара «ладушкалыыр» курдук. Бары мин диэки «с
гримасой ужаса» эргиллэн көрдүлэр. Онуоха мин «ити миигин күлүү гынан
илистибитэ, аҕылаабыта буолаллар быһыылаах» дии санаатым. Бу иннибэр
сүүрэн иһэр уолаттар урут бэйэбинээҕэр кыра уолаттары тутан ыланнар: «Бу уолу
— Дёнканы кырбаа! Кырбаабатаххына бэйэҕин кырбыахпыт!», — диэн
куттууллара. Ол кыра уолаттар миигин, кыаммат оҕону, таптаабыт сирдэригэр
(бадараан да буоллун) тиэрэ анньан кэбиһэллэрэ. Ону санаан кэлэммин,
кыһыйдым аҕай уонна хайаан да бу уолаттары кыайаммын, саатар биирдэ
бэйэлэрин кыһытыам дии санаатым. Сүүрэн иһэр тэтиммэр тыынарбын сөп
түбэһиннэрдим. Дин Рид систематын өйдүү биэрдим. Арба да,
«фалышивомонетчиктыы» сылдьаммын, «Белый рояль» диэн наһаа үчүгэй
ырыалардаах киинэни көрбүттээҕим. Уолаттары өссө күүскэ кыһытан, урут
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атаҕастаабыттарын иэстэһээри, киһи аҥаара диир киһибитигэр тиийбэт эбиппит
дэттэрээри, эмискэ иннилэригэр түстүм. Уонна соруйан үөрбүт-көппүт, олох
сылайбатах, аҕылаабатах сирэйдээх- харахтаах курдук туттан, «Белый рояль»
киинэттэн Аида Ведищеваны пародиялаан, суолга сөп түбэһэр ырыаны туох-баар
күөмэйим муҥунан финишкэ тиийиэхпэр диэри тардан кэбистим:
Я буду ждать тебя
(уолаттар диэки көрдүм),
Возле пальм у трёх дорог
(финиш диэки илиибинэн ыйан көрдөрдүм),
Всё равно дождусь тебя
Как бы ни был путь далёк!..
Снова белый лотос зацвёл
Что ж твой караван не пришёл
И хотя надежд больше нет
Всё равно даже тысячи лет
Я буду ждать тебя...
Ырыаҕа ылланар «караваным» (уолаттарым) ыраах хаалла. Ырыам
дорҕооно финишкэ кэтэһэн турар дьон хаһыытыгар суураллан сүттэ. Егор
Егоровичтан бириэмэбин ыйыппыппар: «Ваня, эн көрдөрүүҥ БГТО нуорматын
ааһан, ГЗР (Готов к защите родины) диэн комсомолецтар толоруохтаах
нуормаларыгар хабыста», —диэтэ. Мин герой-баһаатайым Нина Абдульманова
хаалтыһын былдьаппатым диэн астына турдахпына, үөрбүт-көппүт көрүҥнээх
Кыталык Кыыс сүүрэн кэллэ, икки ытыһынан уҥа илиибин сахсыйда: «Иван! Ты
молодец! Ты — человек!» — диэтэ. Олохпор аан маҥнай киһи аҥаара диэн тыл
оннугар «ты — человек!» дэттэрдим. Хаһан да миэхэ болҕомтотун уурбатах
Кыталык Кыыс бэйэтинэн ити тыллары эппититтэн өссө ордук үөрбүтүм. Тренер
Егор Егорович: «Ваня, сарсын түөрт чааска стадиоҥҥа кэлээр. Эйигин чэпчэки
атлетика уонна хайыһар секциятыгар ылабын», — диэн этиитэ чахчы толору киһи
буолбуппун өссө күүскэ бигэргэппитэ.
Стадионтан дьиэбэр диэри сүүрбүппүн, сири таарыйбакка, көтөн кэлбит
курдук санаммытым. Сарсыҥҥы күнүттэн ыла, физкультураҕа быраастар
көҥүллээбэт киһилэрэ, спортивнай секцияҕа дьарыктаммытынан барбытым.
Егор Егорович атытар курдук «Справка о состоянии здоровья» көрдөөбөтөҕүттэн
наһаа үөрбүтүм. Улахан спорка сыстыым Егор Егорович Захаров үтүөтүнэн ити
курдук саҕаламмыта.
Күн аайы зарядка кэриэтэ алта километры беседкаҕа диэри сүүрэрим.
Субуоталаах өрөбүл аайы Амма оройуонун биир эмэ бөһүөлэгэр, ыллыы-ыллыы,
сүүрүүнэн баран кэлэрим. Суол алдьаныар диэри ити ньымабынан сүүрэн,
оройуон бөһүөлэктэрин барытын Амманы кытта холбообутум. Ити курдук БГТО,
сүүрүү уонна хайыһар секциялара, Дин Рид систематыгар бэйэм ньымабын
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холбоон, Амма оройуонун биир гына ыллыы-ыллыы сүүрэрим барыта
кыталыктары сырсар ыраах айаммар бэлэмнэнэрбэр ту- һалаабыттара.
24. ТҮҮҤҤҮ ОТЧУТ, ЭБЭТЭР «БАБА ЧАПЛИН» БЫСТАХ САНААТА

—

Нохоо! Оҕо атаҕа — ыт атаҕа буоллаҕа дии, мин эн кыраабылыҥ тостубут
тииһин уларытыахпар диэри, ити түөрт субууну төттөрү-таары тэпсэн чиҥэтэн
кэбис, бугуллуурбутугар үчүгэй буолуо, — диэн аҕам миигин соруйаат,
кыраабылбын ылла. Бэйэм саҕа үрдүктээх буола үллүбүт уп-уһун субуулары «ыт
атах» дэттэрбит киһи, атахтарым кымаахтыырбын билбэт буолуохтарыгар диэри
төттөрү-таары хаамыталаан, курданарым саҕа буола намтыахтарыгар диэри
тэпсэн чиҥэттим.
Бүгүн эмиэ олус куйаас күн буолла. Кыра да тыал баҕалаах! От охсуута,
төһө да ыараханын иһин, кэм сөрүүн буолааччы. Куйаас күҥҥэ итиинэн суоһуур
оту мунньарбын ыарырҕатарым. Дэлби буһаммын, аһары утатаммын, бэйэбин
итии кумахха быраҕыллыбыт балык курдук санана-санана, Амма өрүс сөрүүн
уутугар көҥүллүк көрүлүү сылдьар оҕолор диэки ымсыыра көрдүм. «Сүүрэн
тиийэн таҥастыын-баҕастыын өрүскэ ыстанан, умсан ылан, суоһаабыт эппин
сөрүүкэтэн баран, утахпын ханыахпар дылы, аны хаһан да утаппат гына
саппааһыран, хас да биэдэрэ ууну киллиргэччи испит киһи-и!!!» — дии санаатым.
Ити санаабын толороору, өрүскэ сүүрэн киирэрим буоллар, аҕам — аарыма
улахан оҕонньор миигин таһыйаары, бу кытыл саамай уһун иирэ талаҕын
саабыла курдук туппутунан, өлөрүнэн хаһыытыы-хаһыытыы ууга сүүрэн киирэрэ
буоллар, бу биэрэк кумаҕар күн кыһалҕата суох сыламныы сытар, аҕам этэринии
«тоттук» дьон уонна кинилэр «ыамаларын» сынньалаҥнара төһө эрэ айманар
этэ! Оннооҕор: «Наһаа утаттым, биир хааппыла ууну иһиэхпин сөп дуо?» — диэн
ыйыттахпына: «Ууну иһимэ! Уруттааҥҥын, көлөһүҥҥүн туппат буолан хаалыаҥ.
Үлэлии сылдьан ууну испэт киһи, этэ-сиинэ хаттаҕына, утаппат уонна
көлөһүннүрбэт буолар», — диэн мөҕөр кэриэтэ быһаарарын истэрим. Аҕабар
утары саҥарар кыаҕым суоҕуттан, тулуйарга күһэллэрим.
Убайым Кеша, уон алтатын туолбут киһи быһыытынан паспорт ылар буолан,
Аммалаабыта. Убайым барбытын кэннэ, элбэх хойуу оттоох субуулары көрөөт,
салла санаатым. Мин аҕабынаан иккиэн, бу субуулары аһаат да
бугуллаабытынан барарбыт буоллар, киэһэ сөпкө бүтэриэ этибит. Ону баара,
аҕам атырдьах оннугар кыраабыл ылан, салгыы от мунньан бардыбыт. Мин
саҥата суох аҕабын батыстым. Испэр: «Бу куурбут оту аҕам бүтүннүүтүн
субуулуурга санаммыт уонна сарсын кыайыгас убайым Кеша кэллэҕинэ, иккиэн
тэҥҥэ бугуллуохтара, мин үөрэ-көтө иккиэннэригэр бугул түгэҕин харбыам», —
дии санаатым.
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Киэһэлик тыал үрбүтүгэр, чэпчээбиттии өрө тыынным. Айылҕа барахсан
мин көрдөһүүбүн толорон, сөрүүн тыалы бэлэхтээбититтэн үөрдүм. Тыалым улам
күүһүрэн барда. Халыҥ, хара былыттар көһүннүлэр. Аҕам окко сыппахтаата:
«Уҥуоҕум-сүһүөҕүм дэлби ыарыйда, ардах кэлээри гынна. Нохоо, атырдьахпын
аҕал, субууларбытын бугуллуу охсуохха, ардахха былдьатар сатаммат», — диэтэ.
Былыттарбыт түргэн үлүгэрдик халлааны бүтүннүү бүрүйэн:
«Ардахтыырбыт дуу, ардахтаабакка бугуллата түһэрбит дуу?» — диэн
саараабыттыы биһигини одуулаан турдулар. Аҕам атырдьаҕын бокуойа суох
элэҥнэтэн, бугуллаабытынан барда. Мин кыраабылбын туппутунан, физика
учуутала кэпсээбит электронун курдук, кинини тула сүүрэкэлии сырыттым.
—
Халлааммыт бу дьон өтөрүнэн бугуллаан бүтүө суохтар диэбиттии
ардаабытынан барда. Мин мааҕын үөрэ көрсүбүт тыалбар кыыһырарым үксээтэ.
Күнү быһа мунньан сордоммут оппутун тыал ходуһаны биир гына ыста. Бэйэм
даҕаны ыксыы сылдьар киһини аҕам эбии ыксатан, тыынар-тыыммат өлөрбүнэн
мөҕүстүм. Бүтэһик субуубутун бугуллуу сырыттахпытына, тыал өссө күүһүрдэ.
Аҕам миигин ыксатан хаһыытыыра элбээтэ. Ыһыллыбыт оту умса түһэн харбыы
сырыттахпына, аҕам абаккаран атырдьах угунан миигин кэтэххэ саайда. «Туох
буруйум иһин охсоруй! Төһө да сылайдарбын, санаам күүһүн түмэн, тэбис-тэҥҥэ
үлэлии сылдьыбытым дии?! Ардаҕы мин аҕалбатаҕым, тыалы мин тохтотор
кыаҕым суох. Атырдьах угунан саалла-саалла үлэлиэхтээх кулут үһүбүн дуо? Вова
ааспыт сырыыга аҕабын «эксплуататор детского труда» диэн саамай сөпкө
ааттаабыт! Эмсэҕэлээбит сирим уотунан аһыйар. Бу туох хара батталай! Түбүгүрэн
үлэлии сылдьан, буруйа суох эрээри, охсуллар төһө үчүгэй эбитий, кини да
биллин!» — диэн ойон тураммын, от бугуллуу сылдьар аҕабын кыраабылынан
саайдым. Айакка! Өссө илиитин көтөхпүт буола-буола! Көр эрэ маны! — диэт,
аҕам уһун быластаах саха мас атырдьаҕын туппутунан миэхэ эргиллэ түспүтүн
көрөн, мин буутум быстарынан өрүс кытылын устун Таас Сирэй хайа диэки
куоттум.
Астан эрэр ардах таммахтара арҕаалаабыт күн уотугар күлүмүрдээн
көстөллөрүн урут хайдах бэлиэтии көрбөтөҕүм буолла? Куйаас сайыны быһа
бэйэм курдук утатыы бөҕөнү утаппыт, хас биирдии этин сааһа хатаччы хаппыт,
үүнэн турар от барахсан ардах түспүтүгэр үөрбүтүөн-көппүтүөн! Ардах
таммахтарын сиргэ түһэриэн баҕарбатахтыы, от хас биирдии сэбирдэҕэр тутан
турара хайдах курдук үчүгэйий!
Мин бүгүн аҕам батталыттан, хабалатыттан босхоломмучча, көҥүл барбычча,
сөтүөлүөм да буоллаҕа! Төһө да ардах түстэр, тыалтан өрүс долгуннурдар, төһө
да күн киэһэрдэр сөтүөлүүр диэн үчүгэй да эбит! Арай манна мааҕыын, ымсыыра
көрбүт оҕолорбун кытта, күнүс итиигэ бииргэ сөтүөлээбит, кинилэри кытта күлсэкүлсэ кумахха сырса оонньообут, күөгүлээн ылбыт балыкпытын буһаран сиэбит
буолуохха?! Ол эрээри мин олохпор хаһан да оннук түгэн суох этэ, баар буолара
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да саарбах... Ити абыраммыт да оҕолор! Арааһа наһаа үчүгэй аҕалаахтар
быһыылаах.
Мин аҕам тоҕо миигин таптаабата, өссө абааһы көрөрө буолуой? Ити оҕолор
аҕаларын курдук миигин кытта футбол оонньуо дуо? Гол киллэрдэҕим аайы,
үөрэ-үөрэ көтөҕөн ылан сыллыа дуо? Суох!!! Кини өйүгэр сайыны быһа от, от, от,
от эрэ айдаана! Оннооҕор мааҕын уон бугул инниттэн миигин охсубута. Мин
арааһа аҕабын кытта бииргэ олорор кыаҕым суох быһыылаах.
«Арай... арай мин өллөхпүнэ? Бу сир үрдүгэр биир эмэ киһи миигин
аһыйан хараҕын уута тахсыа этэ дуо? Арааһа суох буолуо ээ. Миигин ким да
таптаабат. Мин туохха барытыгар аҕабар мэһэй эрэ буолар курдукпун. Миигин
таах сибиэ төрөппүттэр быһыылаах. Маннык олоҕу олоруох кэриэтэ олорботох
ордук! Бу Таас Сирэй хайа чыпчаалыгар тахсан ыстанан кэбистэхпинэ, тута өлүөм
дуо? Өскөтүн кыайан өлбөтөхпүнэ, иккистээн орон киһитэ буолуохпун
баҕарбаппын», — дии саныы туран, бу Короленко хайатын үрдүгэр кылааһым
оҕолорун иннигэр үс андаҕары биэрбиппин өйдөөн кэллим. Уолаттар: «Чарли
Чаплин, андаҕаргын толорботоххуна, баба буолаҕын!» — дии-дии күлсүбүттэрэ
кулгаахпар иһиллэргэ дылы гынна. «Баба Чаплин» буола сыспыппыттан наһаа
сааттым, кыбыһынным.
Күн киирэн, киэһээҥҥи салгын тымныйда. Үчүгэйдик толкуйдаан көрдөххө,
айылҕа киһиэхэ олоҕу олордун диэн биэрэр. Ол олоххун айылҕа бэйэтэ төттөрү
ыла илигинэ, бэйэҥ аккаастанан өлө сатыырыҥ — саамай улахан аньыы.
Бэйэлэригэр тиийиммит дьон дууһалара үөр буолар. Хас эмэ үйэ тухары эрэйи
көрөр. Кыайан уоскуйбакка сынньалаҥы билбэт. Арай өлбүтүм буоллар, үөр
буолуо эбиппин, аата куһаҕанын! Өлөммүн да диэхтээн, тугу да уларыппатым
өссө кыһыылаах.
Сарсын эмиэ күн күөрэйиэ, сибэкки тыллыа, чыычаах ыллыа, аҕам
оттообутун курдук син биир оттуо, кинини уларыппаккын. Оҕолор
сөтүөлээбиттэрин курдук сөтүөлүөхтэрэ. Күһүн кыталыктар саас үҥкүүлээбит
кытылларыгар сынньанан ааһыахтара. Оскуола аһыллан кылааһым оҕолоро
уонна Кыталык Кыыс үөрэнэ кэлиэхтэрэ. Мария Алексеевна походка илдьэн,
комбайннар кытарчы буспут сэлиэһинэйи хайдах быһа сылдьалларын көрдөрүө.
Бурдук быһааччыларга анаан кэнсиэрдиэхтэрэ, баһаатай Нина үөрэппит
«Пшеница золотая» диэн ырыатын ыллыахтара. Оонньуохтара- көрүлүөхтэрэ,
онно арай мин эрэ суох буолуом этэ! Суох, мин онтон матарым хайдах да
сатаммат! Мин суохпунан туһанан, Кыталык Кыыһы кытта атын уолаттар
оонньуохтара. Оччоҕо кыыспын былдьаттаҕым ол дии! Кэбис, өлөрүм хайдах да
сатаммат эбит!
Ууга түспүт оҕо тыынын быыһаабыт хорсун баһаатай Нина сырдык
кэриэһин иннигэр, бу бүгүн хаарыан аҕабын кыраабылынан саайбыппыттан,
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быстах санааҕа ыллара сыспыппыттан олоҕум тухары кыбыстыам уонна
кэмсиниэм.
«Киэҥ көҕүстээх, быстахха былдьаппат күүстээх санаалаах буолар туһуттан,
мин аҕабын кытта эйэлэһиэх тустаахпын», — диэн санааны ылынан, Амма өрүскэ
туман түһэн эрдэҕинэ отууга кэллим. Аҕабын төһө да бырастыы гыннарбын,
киниэхэ кыыһырбытым син биир ааһа илик буолан, отууга киирбэккэ,
тымныылыы аһаат, от охсо бардым. Ол туманнаах түүнү быһа Амма кытылыгар
хотуурум тыаһа мин аҕабар кыыһырбыт дууһабын уоскуппута.
Сарсыарда хотуурбун сытыылыы турдахпына: «Уйбаан, бөлүүн эйиэхэ от
охсоргор ким көмөлөстө?» — диэн аҕам куолаһа иһилиннэ.
— Соҕотоҕун оҕустум.
— Соҕотоҕун дуо? Бачча киэҥ сири дуо?
— Хас биирдии салаа окко эйиэхэ кыыһырбыппын таһаарбытым, — диэт,
маҕыйа-маҕыйа от охсон көрдөрдүм.
- Нохоо, Уйбаан! Биһиги Дьоскуоскайдар наһаа өһөс дьоммут. Эн барыбытын
баһыйыыһыгын. Бу өһөскүн бүгүҥҥү түүн курдук үчүгэйгэ, туһалаахха эрэ
көрдөрөр буол. Өһөскүн куһаҕаҥҥа тутуннаххына, улахан иэдээн буолуо. Дьон
олоҕун сатарытыаҥ, бэйэҥ да олоҕуҥ олох буолуо суоҕа. Санааҥ күүһүн улахан
өһөскүн кытта куһаҕаҥҥа холбоотоххуна, икки чыыһыла хара кыаҕын төлө
ыытыаххын сөп. Онон этиҥ-хааныҥ кыаҕын, өйүҥ-мэйииҥ күүһүн, өһөс-ньоҕой
санааҕын кыһыйбыккын-абарбыккын кытта холбооҥҥун дьоҥҥо хаһан да
таһаарыма, үлэҕэ эрэ, туһалаахха эрэ көрдөрөр буол. Онтон бэйэҥ да
абыраныаҥ, дьону да абырыаҥ.
— Икки чыыһыла хара кыаҕын төлө көтүүтэ диэн тугуй?
— Ону билэриҥ эрдэ. Нохоо, дьоҥҥо улаханнык хомойоргун бобобун! Чэ,
баран аһаа уонна отууга киирэн утуй. Үс күннээҕи оккун охсубуккун, сынньан.
Дэриэбинэҕэ дьиэҕэр да барыаххын сөп.
Аһаан бүтээт, санаам батарбакка, аҕабар көмөлөһөн от охсубутунан
бардым.
25. МОХСОҔОЛ УОННА ТАЙАХ, ЭБЭТЭР БЫРААППАР
ТИЭРДИБЭТЭХ БОЧУГУРАСТАРЫМ
Мин сэттис кылааска киирбит күһүммэр, балаҕан ыйын ортотугар, биир
быраатым улаханнык ыалдьан, балыыһаҕа киирэн операцияланан тахсыбыта.
Быраастар маннык операция кэнниттэн уолгутугар куурусса миинин иһэрдэргит
буоллар, ордук түргэнник үтүөрүө этэ диэбиттэрэ. Ол иһин аҕам миэхэ: «Биһиги
хантан куурусса этин булуохпутуй? Нохоо, ойуурга тахсаҥҥын бочугураста дуу,
куртуйахта дуу бултаан аҕал. Ыккын Мохсоҕолу илдьэ бар. Хайа да сиртэн
Кыталык Уйбаан. Кустугу ситтэрбиэн...I чааһа
http://vk.com/sakhabooks
199

дьиэтигэр быһалыы сирдээн аҕалааччы. Бу отут иккилээх субуйааҥкы сааны
кытта сүүрбэччэ ботуруону биэрэбин. Ойуурга алҕас дьону, сүөһүнү дэҥнээбэт
гына ботуруонун буораҕын, доробуонньугун аҕыйах гынным. Онон көтөргө
чугаһыы сатаар. Ытыаҥ иннинэ тулаҕын көрүнээр», — диэн сорудахтаата.
Мин бочугурастары мас кэрдэр сирбитигэр Саһыл Уйалаахха наар көрөр
этим. Ол иһин Мохсоҕолбун кытта Дьаамалаах аппатынан ойуур устун баран
иһэбит. Ытым хас да хонукка бааллан турбут уонна бу суолу үчүгэйдик билэр
буолан, үөрбүттүү төттөрү-таары сүүрэкэлии сырытта. Мин: «Бээ, Мохсоҕол этинхаанын тарҕаттын, дуоһуйа сүүрдүн-көттүн. Дэлээнэ үрүйэтигэр диэри тоҕус
километр баар. Онно тиийдэхпитинэ биирдэ мас көтөрүн көрөрбүт буолуо», —
диэммин киниэхэ кыһамматым. Бэйэм атахпар кедалаах, чэпчэки спортивнай
таҥастаах, кыракый үрүсээкпэр иккитэ аһыыр астаах, чэпчэки саалаах
буоламмын, бэрт түргэнник хааман дэлээнэҕэ тиийдим. Үөр бочугураһы
көрөммүн, ыппын оргууй ыҥыран ылан, кэннибэр сылдьар гына соруйдум.
Бочугурастарга үөмэн чугаһаатым, үс холбоһон биэрбититтэн иккитин ыллым.
Атыттара көтөн тахсан, тэйиччи да буоллар, көстөр сиргэ түстүлэр. Кинилэр
уоскуйалларын кэтэһэ таарыйа, бочугурастарбын астаан үрүсээкпэр уктум. Ити
курдук хаста да үөмэн, үөрү — уон үс бочугураһы бултаатым. «Хата эрдэ бүтэн,
дьиэбэр сөпкө тиийэр буоллум», — диэн санаалаах төннөн истэхпинэ, эмискэ,
ытым суолтан туора ойон, үрэ-үрэ ойуур диэки сүүрэ турда. Ыҥыра сатаатым да,
кыһаммата. Сотору буолаат, сис кэтэҕэр тугу эрэ булбуттуу тохтоло суох үрэрэ
иһилиннэ. Киниэхэ сүүрэн иһэн, ыраахтан көрбүтүм, Мохсоҕолум аарыма улахан
тайаҕы күөйэ сатыы сылдьар эбит. Ыппын ыҥыран хаһыытаатым. Онуоха тайах
буута быстарынан иннин диэки ойдо. Ытым күөйэрдии эккирэтэ турда.
Хайыахпыный: «Мохсоҕол, тохтоо, кэл!» — диэн хаһыытыы-хаһыытыы,
кэннилэриттэн сүүрдүм. Хас да сиһи, үрэҕи туораатыбыт да, ытым тайахтан олох
арахсыбата. Хараҥарбытыгар муммуппун өйдөөн, ыксаатым. Туруйалары
сырсарбар, төһө да ырааҕынан сырыттарбын, хаһан да мунааччым суох. Ити улуу
көтөрдөр хас да көс сири самолёт курдук көнөтүк көтөллөр. Кинилэри батыһар
буоламмын, хайысхабын сүтэрээччим суох. Оттон манна төттөрү-таары, туорамаары сүүрүүгэ, киһи хайысхатын кыайан тута сылдьыбат. Мунуу диэн мин
санаабар киэҥ өйдөбүл. Амматтан төһө да чугас сырыттарбын, бу сулустар
көстүбэт былыттаах түүннэригэр, аҕыйах чааһынан дьиэбин буларым саарбах.
Ыппар, дьиэбэр кэтэһэр дьоммор кыһамматым эбитэ буоллар, «муннум» диэн
санааҕа олох ылларбакка, холкутук утуйан тураат, сарсыарда соҕуруулуу-илин
хайысханан Амма өрүс диэки тэбиниэм этэ. Түүҥҥү ойууру аймыы
сылдьааччылартан хайалара иэдээҥҥэ түбэстэ дииргит эбитэ буолла? Арааһа
миигин аһынан эрдэххит. Дьиҥэр Мохсоҕолу аһыныахтааххыт. Мин халлаан
сырдаата да дьиэбин булан тиийиэм. Тайах, тайҕа кыыла, булан сылдьыаҕа.
Оттон маннык түбэлтэлэргэ түбэспит ыттар үксүлэрэ бэйэлэрин өһөстөрүттэн
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өлөллөр. Тайаҕы ситэ илигинэ Мохсоҕол тохтуо суох. Доҕорбун өлүү айаҕар
хаалларымаары, салгыы эккирэтэргэ, тайаҕы ситэн бултуурга быһаарынным.
Ити түүнү быһа хараҥаҕа харбыалаһан, оттон-мастан иҥнэ- иҥнэ, түн-таҥ
түһэ-түһэ, ойуур лааҥкыларын, үрэхтэр маардарын туораталаан, тыын
былдьаһан, сынньанар да, аһыыр да бокуойа суох тайах, ыт уонна мин
өлөрбүтүнэн мөҕүстүбүт. Сарсыарданан ыттаах тайахпар хаста да отучча
миэтэрэҕэ чугаһаабытым. Өскөтүн итиннэ сөпкө буорахтаммыт аҕыйах сүнньүөх
буулдьалааҕым буоллар, итиччэ чугас тайаҕы өлөрбүт буолуом этэ. Ону баара,
ботуруоннарбар буораҕа да, доробуонньуга да аҕыйах, эгэ сүнньүөх кэлиэ дуо?
Маннык сэптээх-сэбиргэллээх ити тайаҕы хайдах да охторор кыаҕым суох. Улам
ыраатан истэхпит аайы, Мохсоҕолго кыыһырарым үксээтэ. Таах сибиэ ыппын
ойуурга илдьэ кэлэммин! Аҕам кэтэһэ сатаан баран, кыыһыран эрдэҕэ.
Бырааппын үтүөрдүөхтээх аспын — бочугурастарбын аҥаарын сиэн бүтэрдим.
Хата, өлөрөөт, түүтүн үргээн, иһин ыраастаан кэбиспитим абыраата. Бу үлүгэр
харбыалаһыыга, киһи түү үргүөх, ис ыраастыах буолбатах. Ыраастаммыты да хара
сыһа-сыһа сиибин. Дьиэбиттэн тахсыбытым үһүс күнэ буолла. Бу сыралаах,
сындалҕаннаах сырсыы хаһан да бүтүө суох. Киэһэлик Мохсоҕолум тайаҕы үрэх
маарыгар батылыннарда. Тайах бадараантан тахсаары мөҕүстэҕин аайы, ытым
нэһиилэ туран үрбүтэ буолаахтыыр. Сотору буолаат, тайах сэниэтэ эстэн, сытынан
кэбистэ. Тайаҕым баҕар миэхэ утары сүүрэн кэлиэ диэммин, сэрэнэн оргууй аҕай
чугаһаатым. Санаабын таайбыттыы, миэхэ холобур көрдөрөрдүү, Мохсоҕол
эмискэ ойон тураат, тайах хоҥоруутугар түстэ. Ыкса сүүрэн кэллим, туох баар
ботуруоннарбынан барытынан тайах иһин тоҕута ытыалаатым. Ытым дьэ
уоскуйда. Төһө да сылайдар, үөрэн кутуругунан оонньуу-оонньуу, атахпар кэлэн
сыһынна. Ыппынаан баҕабыт хоту сынньана-сынньана тото- хана аһаатыбыт.
Тайахпыт аҥаар өттүн сүллүбүт уонна ол тириитигэр сууланан ыппынаан иккиэн
утуйдубут.
Сарсыарда тириибит хатан, эрэй-муҥ бөҕөнөн босхолоннубут. Бүтүн
тириигэ соҕотоҕун сууланан утуйбутум буоллар, кыайан босхолонон тахсыбакка,
өлүө эбиппин. Ытым кыайан турбат, төбөтүн да өндөҥнөппөт буолбут.
Мохсоҕолу көтөҕөн олорон эрэ аһаттым. Көхсүбэр толору эттээх үрүсээктээх,
түөспэр кууркаҕа сууламмыт ыттаах, санныбар саалаах, Амма өрүс манан баар
буолуохтаах диэн, айаҥҥа туруннум. Сотору буолаат, ыллыкка үктэнним. Балачча
барбахтаабытым кэннэ, ыллыгым ырааһыйаҕа таһаарда уонна улахан айан
суолун быһа оҕуста. Айан суолугар тахсан көрбүтүм, маҥан аттаах киһи айаннаан
иһэр. Малбын быраҕаат, хаһыытыы- хаһыытыы эккирэттим. Киһим эргиллэн да
көрбөтө. Оннооҕор ситэн кэлэн, аттынан сүүрэн иһэн хаһыытыырбар
кыһаммакка, киҥинэйэн ыллыы олордо. Ыксааммын: «Оҕонньоор!» — дии-дии
саппыкытыттан тардыалаабыппар өмүрэн хаһыы-ыһыы бөҕөнү түһэрдэ, ата
сиргэнэн оҕонньору ыҥыырыттан быраҕан кэбистэ.
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Дэриэтинньиккин дуу, үөдэн дуу? Бар, бар, мантан! Миэхэ чугаһаама!
Айыка-а, айыка-айыка! — дии-дии, сиһин тутта-тутта турда.
— Мин ойуурга муммутум төрдүс күнүм. Дьон олорор сиригэр тиэрдэн кулу
эрэ! — диэн көрдөстүм.
— Суох-суох! Мин ыраах барабын, кыайан тиийиэҥ суоҕа. Ол күөл
кытыытыгар үрдүк тиити көрөҕүн дуо? Тиит аннынан ыллык барар. Ол ыллык
икки биэрэстэнэн эйигин Эбэ диэн фермаҕа тиэрдиэҕэ, — диэт, салгыы айанныы
турда.
Фермаҕа тиийбиппэр, ыттар үрэ-үрэ сырсан кэлэн төгүрүйдүлэр. Дьиэттэн
оҕонньор тахсан: «Бу хайа бэһиэччик кэллэ?» — дии турдаҕына, эмээхсинэ: «Оҕо
буолбат дуо, оҕо дии! Ыттаргын баайталаа! Кэл тоойуом, дьиэҕэ киир! Ыккын
тоҕо көтөҕө сылдьаҕыный?» — диэтэ. Аһыы олорон, туохха түбэспиппин
барытын кэпсээтим. Ыйыталаһан билбитим, бу Эбэ диэн сайылык Чурапчы
оройуонун Эрилик Эристиин совхоз Чакырдааҕы отделениетын фермата эбит.
Суунан-тараанан, таҥаспын-саппын сууйан куурдуохпар диэри, күн киэһэрдэ.
Ыанньыксыт кыргыттар хотонтон киирдилэр. Бары чэйдээтибит.
— Бүгүн субуота, Чакырга таансы буолар. «Бөлөрүүс» үүппүтүн ыла кэллэҕинэ
дэриэбинэҕэ барсыахпыт, — дэстилэр кыргыттар.
— Өһүргэһэ да бэрт, Болуодьабыт бу тирилээн-барылаан кэллэ. Эһигини
бырысыапка үүттээх бөтүөннэри кытта ылара саарбах ээ, — саҥа аллайда
дьиэлээх эмээхсин.
Мин итини истээт, таһырдьа Болуодьаларыгар ойон тиийдим, Амматтан
мунан, манна хайдах кэлбиппин, тайаҕы бултаабыппын барытын кэпсээтим.
«Миигин Чакырга диэри бырах, Аммалыам этэ», — диэн көрдөстүм.
— Ол тайаҕын ханна хаалбытай? — дии түстэ Болуодьа.
Кумааҕыга тайаҕым сытар сирин быһааран уруһуйдаатым.
— Киирэҥҥин хомун. Мин ол тайаҕы көрө бардым. Кэлиэхпэр диэри
кыргыттары аралдьыт. Таһырдьа таһаарыма, барсаары тииһиэхтэрэ. Мин сотору
кэлиэм. Эйигин ыҥырыам. Чакырга илдьэ баран бөҕө буоллаҕа дии! — диэн
эрэннэрээт, тыраахтарын бырысыабын араараат, Болуодьа тилир гынан хаалла.
Сотору соҕус буолаат, Болуодьа төннөн кэллэ. «Бөлөрүүһүн» кэнниттэн
троһунан бааллыбыт түөрт куулу сүөрэн, бырысыапка бырахта. Бокуойа суох
үүттээх бөтүөннэрин тиэннэ. Киирэн ыҥырара буолуо диэн кэтэһэ олордохпуна,
тыраахтарым өрө барылыы түһээт, баран хаалла.
Ол киэһэ сайылык кыргыттарын кытта Чакырга сатыы тиийдибит. Үҥкүү
үгэнигэр кулуупка ыт тутуурдаах, саа сүгүүлээх, ыарахан үрүсээктээх уол киирэн
кэлбиппэр, бары эргиллэ-эргиллэ миигин көрдүлэр. Халлаан сырдыар диэри
үҥкүүлээтим, оонньоотум. Сарсыарда күн тахсыыта, Амма Покровкатыгар бурдук
ыла барар массыыналарга түбэһэммин, дьиэлээбитим. Аҕам төһө эрэ мөҕөр
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диэбитим, тайах этин аҕалбыппын көрөн үөрдэ. Аҕыйах хонугунан Мохсоҕол
операцияламмыт бырааппын кытта уруккуларын курдук сүүрэр-көтөр, оонньуур
буолбуттара.
Ити курдук сэттис кылааһым саҕаламмыт күһүнүн умнуллубат түгэннэрэ
Мохсоҕолу уонна тайаҕы кытта сибээстээҕэ.
26. ЫЙ БЭЛЭҔЭ-ДЬОЛ ТААҺА, ЭБЭТЭР ТАПТАЛ ТУҺУНАН ӨССӨ БИИРДЭ
Чуораан тыаһаан, кылааска киирэн учуутал кэлэрин кэтэһэ олордохпутуна,
завуч кэлэн:
— Оҕолоор, Михаил Александрович ыалдьыбыт, онон история уруога
буолбат. Атын кылаас уруоктарыгар мэһэйдээбэккэ эрэ, уу чуумпутук хомунан
дьиэлээҥ, — диэтэ.
Оҕолор, итини истээт, биир да кылааһы көтүппэккэ өҥөҥнөөн: «Ура-а-а!
История ыалдьыбыт!» — диэн хаһыытаһа-хаһыытаһа, оскуоланы биир гына
аймаан, дьиэлээтилэр.
Мин аҕам дьиэбэр уруокпун аахтарбат буолан, дьиэҕэ үлэбин переменаҕа
толорорум. Дьиэлээбэккэ, нуучча тылын эрчиллиилэрин, кураанах кылааска
соҕотоҕун хаалан, оҥорон кэбистим. Бүтэн хомунан эрдэхпинэ, арай ханна эрэ
ырыа иһиллэр. Оскуоланы кэрийэн билбитим, кураанах спортзалга Кыталык
Кыыс «Подари мне лунный камень, талисман моей любви» диэн улаханнык
биллэр ырыаны киһини таарыйар гына ис дууһатыттан ыллыы сылдьар эбит.
Мин санаабар, Кыталык Кыыс бу ырыа нөҥүө бэйэтин тапталлааҕыттан киниэхэ
хайдах курдук бэриниилээҕин уонна таптыырын туоһулуур туһуттан, туох баар
мэһэйдэри туораан туран, дьол, таптал тааһын булан, киниэхэ бэлэхтииригэр
көрдөһөр курдуга. Аан дойду (биһиги оскуолабыт) уола барыта таптыыр,
сүгүрүйэр кыыһа, аан дойду саамай кыраһыабай, саамай нарын- намчы, саамай
сырдык санаалаах, ыраас дууһалаах, саамай өйдөөх кыыһа — Кыталык Кыыс ити
көрдөһүү кэриэтэ ыллаабыт ырыатын биир эмэ атын уол истибитэ буоллар,
сонно тута ити дьикти тааһы көрдүү сир бүтэр да уһугар барыа этэ. Дьолбор,
Кыталык Кыыс ити ырыатын миигиттэн ураты ким да истибэтэ. Мин кини саамай
улахан кистэлэҥ баҕа санаатын алҕас биллим.
Ити түгэнтэн ыла, уруокка да олорон, дьиэбэр үлэлии да сылдьан, бэл
түүлбэр даҕаны ол ый тааһын — таптал талисманын хантан уонна хайдах
буларым туһунан толкуйдуур буолбутум. Ый тааһа диэн хайдах эбитэ буолла? Ол
тааһы киһи хантан булуон сөбүй? Син биир ханна эрэ баар буолан ырыаҕа
ылланар. Ыйы кытта туох сибээстээҕий? Тоҕо ый тааһа дэнэрий? Ыйга баар
буоллаҕа дуу? Оччоҕо ыйтан хайдах ылаллара буолуой? Ыксааммын
учууталлартан: «Ыйга дьон тахса сылдьыбыттара дуо?» — диэн ыйыппытым.
«Аны уонча дуу, сүүрбэччэ дуу сылынан баҕар тахсыахтара», — дэспиттэрэ.
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Библиотекаҕа тиийэммин ый тааһын туһунан кинигэ көрдөөбүппэр,
«Самоцветы», «Минералы», «Драгоценные камни» диэн бүтүн серия
кинигэлэри мантан бэйэҥ бул диэн биэрбиттэрэ. Биир боппуруоска эппиэт
көрдөөммүн, отуттан тахса кинигэни аахтым да, ый тааһын туһунан булбатым.
Санаабар наһаа элбэх туһата суох билиилэнним. Перемена аайы оҕолорго
интэриэһинэй таастар тустарынан кэпсээммин, хал буоланнар миэхэ Таас Уйбаан
диэн «звание» иҥэрбиттэрэ.
«Ый тааһын хантан булабын?» диэн ыйытыыга ый бэйэтэ эппиэттиэҕэ дии
санааммын, толору ый тахсарын кэтэспитим.
Бу киэһэ толору ый тахсыбытын түннүгүнэн көрөөт, бүтэһик онус
кыраабылым тиистэрин түҥ-таҥ саайталыы охсоот, таһырдьа харбыаластым:
«Ый барахсан, дорообо! Эн томточчу туолан киэҥ халлааҥҥа түүҥҥү күн буолан
күөрэйэн тахсаргын аан дойду үрдүнэн мин курдук кэтэспит киһи суоҕа буолуо.
Мин урут эйигин көрдөхпүнэ хайдах эрэ дууһам кынаттаммыкка дылы буолара:
хоһоон, музыка айарым, дууһам ырыа ыллыыра, ол барыта соҕотох Кыталык
Кыыска эрэ ананара. Ый барахсан, өйдүүгүөн, ол ырыаларбын Кыталык Кыыска
тириэрт диэн көрдөһөрбүн. Мин бүгүн эйигин кытта улахан кыһалҕабын
үллэстиэхпин баҕарабын. Кыталык Кыыс ый тааһын — таптал талисманын бэлэх
ылан дьоллонуон наһаа баҕарар. Миэхэ ый тааһын буларбар көмөлөстөххүнэ эн
эрэ көмөлөһөр кыахтааххын. Баһаалыста бэйэҕиттэн кыырпахта миэхэ бырах
эрэ!» Ити кэнниттэн киэһэ аайы санаабар эппиэт кэтэһэрдии, ыйы одуулуур
буолбутум. Биир киэһэ таһырдьа тахсыбытым, ыйым ханна да көстүбэт, ол
оннугар сотору-сотору сулустар түһэллэр. Сулус түһэр кэмигэр баҕа санааҕын
санаатаххына, уон бырыһыана эрэ туолар, оттон тылгынан этэ оҕустаххына —
тоҕус уон бырыһыана туолар диэн кинигэҕэ аахпыттааҕым. Былыттаах түүннэргэ
утуйарым. Сулус көстөр түүннэригэр түһэн иһэр сулустарга: «Кыталык Кыыска
дьол тааһа», — диэн этэрим. Кэлэҕэйим бэрдиттэн нэһиилэ: «К-к-к-к», — эрэ
диэн хааларым.
Оскуолаҕа переменаҕа:
— Оҕолоор, күрэхтэһиэххэ эрэ, ким саамай улахан чыыһыланы ааттыыр эбит,
— диэтэ Вася.
— Миллион, триллион, биллион... — дэстилэр оҕолор.
— Ваня, эн тоҕо биһигини кытта оонньообоккунуй? — ыйытта Лёня.
— Кыайарбын билэ-билэ тоҕо оонньуохпунуй?
— Дьэ эрэ, эт эрэ саамай улахан чыыһыланы, — уоскуйбата Лёня.
— Эһиги ханнык да чыыһыланы этиҥ, мин чыыһылам син биир бииринэн
улахан.
— Ол хайдах? — дииллэрин кытары учуутал киирэн уруогу саҕалаата.
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Уруок кэмигэр доҕорум Слава математика тэтэрээтин миэхэ уунна: Манна
саамай улахан чыыһыланы суруй эрэ, — диэн сибигинэйдэ.
— Тэтэрээтиҥ чарааһа бэрт. Уопсай тэтэрээт наада, — диэт, испэр күллүм.
Киһим кырдьык-хордьук ып-ыраас уопсай тэтэрээти ороон таһаарда. Иһиттэн
Сэбиэскэй Союз уонна Индия аатырбыт киноактёрдарын хаартыскалара түһэн
кэллилэр:
— Бу анкета оҥостуохтаах тэтэрээтим этэ. Чэ, манна суруй.
— Ону суруйар солом суох. Эйиэхэ быһаарыым: тэтэрээтиҥ маҥнайгы
страницатыгар хаҥас өттүгэр үөһээ маҥнайгы клеткаҕа «9» сыыппараны суруй.
— Суруйдум, онтон хайыыбыный?
— Тэтэрээтиҥ бүтүөр диэри хас биирдии клеткатыгар «9» сыып- паралары
суруйталаа.
— Өлүөхпэр диэри суруйан бүтэрбэт буоллаҕым дии!
— Оччоҕуна ыйытыма!
Киэһэ халлаан хаһааҥҥытааҕар да ырааһырбыт буолан, сулустар өссө
хойдубукка дылылар. Бүгүн көстөр сулус ахсаана арааһа Слава кыайан
суруйбатах чыыһылатыгар тэҥ буолуо. Сулус түһэрэ да элбээтэ. «К-к-к-к...», —
диэн кэлэҕэйдиэм оннугар суот-учуот бөҕө буоллум. Бачча элбэх сулустан саатар
биир эмэ сулус Амма аттыгар түспэтэ буолуо дуо? Хайаан да түһэр буолуохтаах!
Ол аата сиргэ тиийэ түспүт сулуһу көрдөөн булуохтаахпын. Оччоҕо сулуһу
илиибэр тутан туран эрэ, төһө да кэлэҕэйдээтэрбин, баҕа санааларбын барытын
ыксаабакка эрэ этиэм.
Онтон ыла Аммаҕа дьиэ хаардаах кырыыһатын үрдүгэр түүнү быһа олорор
уол баар буолбута. Ол уол сулус чопчу ханна түспүтүн аҥаар харахтаах
биноклунан көрө сатыыра. «Бинокла тоҕо аҥаар харахтааҕый?» — диэн ыйытар
буоллаххытына, маннык: аҕам Дьуона оҕонньор Ылдьаа Дорофеевтыын
кыттыһан, пенсияларын холбоон, биир биноклы атыыласпыттара уонна биирдии
хараҕынан аҥаардаспыттара. Аҕам онон ынаҕын, оттон Ылдьаа сылгытын
көрдүүллэрэ.
Биир күн убайым Кеша библиотекаттан кинигэ тутуурдаах аҕылаанмэҥилээн дьиэҕэ киирэн кэллэ:
— Ваня, көр эрэ бу кинигэ таһын!
— Кеша, эн нууччалыы кинигэни ааҕаргын хаһан да көрбөтөҕүм ээ. Гоголь
«Вечера на хуторе близ Диканьки» диэн кинигэтин ааҕаары аҕаллыҥ дуо?
Суох-суох, тоҕо ааҕыахпыный? Кинигэ хаҕын ойуутун эйиэхэ — акаарыга
көрдөрөөрү начааскыга уларсан аҕаллым. Бу көр эрэ, ыйдаҥалаах түүн хаардаах
кырыыһа үрдүгэр уһун кутуруктаах, борооскулуу муостаах, бүтүннүү түү хайа
абааһы олороруй? Эн буолбатах дуо? Эн дии, үүт-үкчү эн! Чёртик Ваня! һа-һа-һаа!
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— диэн күлэ-күлэ, кинигэтин кыбыммытынан, төттөрү библиотекаҕа ыстанна.
Сотору буолаат, сэрии туһунан кинигэлэри туппутунан дьоһуннаахтык киирэн
кэлбитэ.
Ол кыһын алта ый устата, түүн аайы кэриэтэ, Амма сылгылара бары
көмөлөөн ситэ тэпсибэтэх хаардарын мин тэпсибитим, ситэ хаспатах хаардарын
мин хаспытым.
Биир түүн эмиэ Диканька абааһытын курдук дьиэм үрдүгэр олордохпуна,
сулус сырылаан кэлэн, ыалбыт Дорофеевтар оҕу- руоттарыгар түстэ. Омуммар,
кырыыһаттан түһэр кирилиэс баарын умнан, үөһэттэн сырылаан түһэммин, икки
илиибинэн электро- проводтарга ыйанным. Истээх танастаах буоламмын, уокка
оҕустарбатым. Сиргэ ыстанным, күрүөнү үрдүнэн ойдум. Хортуоппуй сирин
ортотугар, хаар ууллан, сир хараарбытын тута буллум. Хара ортотугар баар
хайаҕас иһиттэн уу бырдаҥалыыр, паар бөҕө тахсар. Оргуйа турар уулаах
дьааматтан тыһыынчанан кыраадыс итиилээх сулуһу киһи сыгынньах илиитинэн
оруу сатыыра сатаммата чахчы. Сулус түспүт сирин бачча тыаллаахха хаар тибиэ
диэн, бэлиэ буолар гына уһун маһы батары астым.
«Айылҕа мин көрдөспүппүн ылынан, элбэхтик эрэйдэммиппин өйдөөн,
миэхэ анаан бу сулуһу ыытта. Ыксаатахха, бириэмэ наһаа да бытааннык барар!
Мин ороҥҥо сытан, халлаан сырдыырын кэтэһэр кэммэр, арай ким эрэ сулуспун
хостоон ылан эрэр буоллун!» — итинник араас санааларга ылларан, ол түүн
кыайан утуйбатаҕым.
Сарсыарда оҕуруоту күрүөм үрдүттэн көрбүтүм, атах суола суоҕа.
Уоскуйан, оскуолалаабытым. Ол күн аатыгар эрэ үөрэммитим. Өйүм-санаам
барыта оҕуруокка этэ. Алта уруок устата дневникпэр биэс кып-кыһыл «иккилэр»
кэчигирэспиттэрэ. Алтыһынан «труд» уруога буолан, алҕас «биэһи» ылбытым.
Эбиэттэн киэһэ күрдьэх, хойгуо уонна луом көмөтүнэн сулуспун ылаары
тоҥ буору хаспытынан бардым. Ааһар дьон: «Тугу хастыҥ?» — диэн
ыйыттахтарын аайы: «Булуус!» — диэн эппиэттээн истим.
— Оҕуруот ортотугар дуо?
— Ээх, оҕуруот ортотугар! — диэн хардаран дьону күллэртээтим. Хас да киһи
итинник ыйытан ааспытын кэннэ, кырдьаҕас киһи куолаһа:
— Бу тугу гына тураҕын? — диэтэ.
— Булуус хаһабын.
— Оҕуруот ортотугар дуо?
— Э-э, оҕуруот ортотугар.
— Мин оҕуруотум ортотугар дуо?
— Э-э, эн оҕуруотуҥ ортотугар, — диэн саҥаран бүтэн баран биирдэ төбөбүн
өрө көтөҕөн көрбүтүм, бу оҕуруот хаһаайына ыалым Ылдьаа Дорофеев оҕонньор
турар эбит.
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Ээ, ити буоллаҕына, сайын сэриилэһэ оонньуу сылдьан манна кылаат
көмпүтүм. Ону улахан уолаттар сарсын аҕалбатаххына кырбыахпыт диэбиттэрэ.
— Чэ, хас, хас, — диэн илиитинэн сапсыйаат, Ылдьаа дьиэлээбиттэ.
Икки күнү быһа хаһан, эр киһи сутуругун саҕа хара төгүрүк
тааһы хостоон таһаарбытым. Биир өттүнэн, сулуһу булбуппуттан олус үөрбүтүм
эрээри, сулус сулус курдук араас өҥүнэн оонньоон сандаарбатаҕыттан эмиэ да
хомойо санаабытым. Итинтэн ыла кылааспар оҕолор миигин ыйа-ыйа: «Көрүҥ
эрэ, көрүҥ эрэ, Ваня аҥаар эмиийдээх! Түөһүгэр тугу укта сылдьарын олох эппэт
даҕаны, көрдөрбөт даҕаны», — диэн күлүү гынар буолбуттара.
— Ваня, это что у тебя за пазухой?
— Камень, просто камень.
— Плохо носить камень за пазухой!
— Знаю, сам знаю, — диэн нуучча учууталбын Мария Алексеевнаны кытта
кэпсэттим.
Түөспэр укта сылдьар сулус-тааспын Кыталык Кыыска биэриэхтээх этим да,
тоҕоостоох түгэн көстүбэтэ. Перемена аайы кинини тула кыргыттар эбэтэр
уолаттар куруук баар буолаллар. Киэһэ аайы, халлаан хараҥарда да, сулуспун
кыбыммытынан Кыталык Кыыс дьиэтигэр тиийэммин, таһырдьа тахсарын
кэтэһэн, кирилиэс анныгар олоробун. Сүүрбэччэ күн тухары биирдэ да кини
сүрэҕэ мин таһырдьа тоҥо-тоҥо олорорбун сэрэйбэтэ. Инньэ гынан таптал
бэлиэтин — дьол тааһын кыайан туттарбатым.
Аҕам киэһэ оһоҕун отунна да, кыракый дьиэбит баанньык курдук итийэ
түһэрэ. Биһиги оҕолор дьиэбит Сахара, Кара-кум курдук буолла дэһээччибит. Ол
оннугар сарсыарда: «Ычча-а, тымныытыан! Арктикалаах Антарктида манна
холбоспуттар», — дэһэ-дэһэ быгыалыахпытын куттанан, аҕабыт хаһан оһоҕун
оттуор диэри суорҕан анныгар сытарбыт. «Кара-кум» суоһугар убайдарымбырааттарым буһан эппэҥниир кэмнэригэр мин халыҥ баата суорҕаны
бүрүнүөхпүнэн- бүрүнэрим уонна баҕа санааларбын сулуспар ботугураан этэрим.
Сөп буола-буола суорҕаммын арыйан тыын ыла түһэрим, санааларбын
салгыырым. Төһө да Везувий вулкан кратерыгар сылдьардыы бустарбын,
«утечка информации» буолбатын диэн, суорҕаммын аспакка тулуйа сатыырым.
Биир ый курдугунан сулус-тааспар баҕа санаабын барытын этэн бүтэрдим. Улуу
тапталтан саҕалааммын, бүтэр уһугар дьол тааһыттан тушёнка-сгущёнка,
шоколад-мармелад, бирээнньик- кэмпиэт, яблоко-мандарин көрдүүрүм. Биирдэ
оскуолаттан кэлэн олбуорбар киирбитим, бырааттарым миигин көрөөт: «Кэллэ!»
— диэт, тоҕо эрэ куоттулар. Мин эккирэтэн тиийэн орто бырааппын саҕатыттан
харбаан ыллым. «Көрдөр эрэ, тугу кистииргин!» — диэбитинэн, хоонньуттан
сулус-тааспын хостоон таһаардым. Күн уотугар көрбүтүм, тааһым бүтүннүү
хайыта барбыт сурааһыннардаах эбит. Биир кып-кыратык ойо барбыт сирэ күн
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уотугар араас өҥүнэн күлүмүрдүү оонньоото. Ис өттүн өссө үчүгэйдик көрөөрү,
тааһы чууркаҕа ууран, кувалданан үстэ саайбыппар, үс аҥы хайдан хаалла. Хайа
да художник кыайан уруһуйдаабат өҥнөрө оонньоотулар. Кэрчиктэртэн саамай
кыратын бэйэбиттэн араарбат буолбутум.
Кыраһыабай тааһы илдьэ сылдьар ыарахан эбит. Киһи киһиргиэн баҕарара
үгүс буолааччы. Уруок кэнниттэн сулуһум кэрчигин табаарыспар Лёняҕа
көрдөрдүм. Киһим баҕа санааларын икки мүнүүтэнэн этэн бүтэрдэ.
— Ваня, эн бу дьол тааһын миэхэ уларыс эрэ. Мин таайбар туттарыам этэ.
Кини наһаа үчүгэй киһи эрээри, олох дьоло суох. Таайым дьоллоноро буоллар,
мин эмиэ бэйэбин дьоллоох курдук сананыам этэ.
— Суох, суох, уларсыбаппын, сүтэрэн кэбиһиэҥ. Ол эн таайыҥ үчүгэй киһи
эрээри тоҕо дьоло суоҕуй?
— Кини биэс уонун туолара чугаһаата да, кэргэнэ суох. Биир да тётя кинини
таптаабат быһыылаах, бары куота сылдьаллар.
— Лёня, мин эмиэ эн таайгын наһаа аһынным. Дьол тааһын илдьэ киниэхэ
дьиэтигэр бара сылдьыахха, — диэтим.
Хап-сабар ойон тураат, үтүө дьыаланы оҥоро Амма анараа уһугун диэки
куоталаһа-куоталаһа сырыстыбыт. Дьиэбэр соҕотоҕун төннөн иһэн: «Лёня үчүгэй
да санаалаах уол эбит. Киниэхэ холоотоххо, мин эгоист курдукпун. Лёня, миигин
батыһыннарбытынан, туох-баар аймахтарын барытын кэрийэн, дьол тааһын
туттарда. Аҥаардас таайа оҕонньор сулус-тааһы чаас аҥаарын быһа ыга тутан
олордо», — диэн бүгүҥҥү сырыыбын ырыта санаатым.
Дьон сыбаайбаҕа сылы быһа бэлэмнэнэллэр, оттон Лёня таайа ый
аҥаарынан остолобуой дьиэҕэ улахан уруу тэрийдэ. Онно мин, дьол таастаах
киһи быһыытынан, болҕомто киинигэр сырыттым. Ол киэһэ биир баҕа санаам
туолбута: Лёня таайа уонна саҥаһа миэхэ остуол аҥаарын саҕа улахан торт
бэлэхтээбиттэрэ. Аттыбар Лёня эрэ баар буолан, ол торду дьиэбэр нэһиилэ
көтөҕөн илдьибиппит.
Ый бэлэҕин — дьол тааһын туппут дьон баҕа санаалара утуу-субуу туолан
барбыттара. Аммаҕа элбэх саҥа ыал үөскээбитэ, хастыы эмэ сыл устата кыайан
оҕоломмотох дьон оҕоломмуттара, субуруччу алта кыыс оҕо кэнниттэн дьэ
уолланан үөрбүттэр эмиэ бааллара. Дьон сулус-тааска махтаналлара үксээбитэ.
Мин бэйэм ый бэлэҕэр — дьол тааһыгар махтанарым элбэх: ол сыл кини
көмөтүнэн оройуоннааҕы математика уонна физика олимпиадаларыгар
маҥнайгы миэстэлэри ылыталаабытым; дуобакка уонна саахымакка, ыраах
дистанцияларга сүүрүүгэ, уһуну ыстаныыга оройуон чемпиона буоламмын
компас, олус муодунай китайскай кеда, «ФЭД» фотоаппараат уонна сүүрүүгэ
кэтиллэр «шиповка» курдук сыаналаах уонна туһалаах бириистэри тутаммын,
сүрдээҕин үөрбүтүм; платяной ыскаап оҥороммун оҕолор оройуоннааҕы
быыстапкаларыгар бастааммын «Выжиганиеҕа аналлаах набор» бэлэх
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ылбытым; «Янки! Руки прочь от Вьетнама!» хоһооммунан «Эдэр поэт» күрэх
кыайыылааҕа буоламмын, сып- сылаас фланель ырбаахы кэтэр дьолломмутум.
Ити ырбаахым — мин бэйэм эрэ бас билэр соҕотох таҥаһым буолбута (атын
таҥастар миэхэ убайдарбар кыччаатахтарына эрэ тиксэллэрэ). Дьол тааһын
көрдүүр түүннэрбэр, дьол тааһын Кыталык Кыыска биэрээри, кини кирилиэһин
анныгар олорор киэһэлэрбэр, хам-түм күнүс айбыт хоһооннорбун, ырыаларбын
умнумаары 96 лиистээх 12 уопсай тэтэрээккэ суруйталаабытым. Хоһооннорбун
аахтаҕым аайы хараҕым ууланара. Оҕо санаабар, тапталы Пушкиннааҕар
ордуктук хоһуйар курдугум. Кыталык Кыыс «Костёр» сурунаалы сөбүлээн
ааҕарын билэр буоламмын, ити 12 тэтэрээппин, ол аата 2400-чэкэ хоһооммунырыабын ол сурунаал аадырыһыгар бандеролунан ыыппытым. Сүүрбэччэ
хоһоонум бэчээттэммитэ да, Кыталык Кыыс аахпыта дуу, суоҕа дуу билбэппин.
Ол тахсыбыт хоһооннортон сорохторо ырыа буолан ылламмыттара. Биллэн
турар, ол сурунаалга ыыппыт хоһооннорум бэйэбэр хаалбатахтара. Оччо элбэх
хоһоону уста олоруом этэ дуо? Ол туһунан толкуй да киирбэтэҕэ. Быстах
лиистэргэ суруллан, ыытыллыбакка хаалбыт хоһооннортон биирдэстэрэ бу дьол
тааһыгар анаммыта, ырыа буолан ылламмыта:
Ночь. Тишина.
Светит луна.
Звёзды мерцают вдали
Мне лишь с тобой
Рядом идти
Хочется в эти дни.
Ты лишь одна
Сердцу мила
Помню тебя день и ночь.
Снится мне, что
Камень с Луны
Я лично тебе подарил.
Ночь. Тишина.
Светит луна.
Звёзды мерцают вдали.
Мне лишь с тобой
Рядом идти
Хочется в эти дни.
Ити курдук, сэттис кылааска үөрэнэр кэммэр, саамай чаҕылхай өйдөбүлүм
дьол тааһын кытта сибээстээҕэ.
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27. ХАРА КЫТАЛЫК, ЭБЭТЭР ХАРА КУРДААХ ИҺИТ СУУЙААЧЧЫ
Алтыс кылааска үөрэнэ сылдьан, элбэҕи билбэппиттэн сылтаан, кыаллыбат
соругу ылынан, саас ойуурга мээнэ халтай хаампытым элбэх этэ. Баҕа санаам
диэн — Амма өрүс саҕаланар сиригэр тиийии. Ол иһин төрөөбүт өрүспүн Үөһээ
Аммаҕа диэри сатыы өксөйбүтүм. Ол сылдьан, олохпор аан бастаан, хара
кыталыктары көрбүтүм. Кинилэри эккирэтэн, былааннаммыт суолбуттан
халыйбытым. Соҕуруу диэки сыҕарыйдаҕым аайы, хара кыталыктары көрсөрүм
үксүүр курдуга. Хайаан да киэҥ, аһаҕас сири булан, хаартыскаҕа түһэрээри
салгыы айаннаан испитим. Алдан өрүскэ сытар Угояҥҥа тиийбитим. Салгыы
айаным суола Алдан Суон Тии- тинэн, Унгра уонна Тимптон үрэхтэринэн,
Аллараа Ларба үрэҕинэн Амур Лопчатыгар таарыйан, Чита уобалаһын Орто
Өлүөхүмэ диэн бөһүөлэгэр тиийэн тохтообута. Торҕо геологтарын көмөтүнэн
Өлүөхүмэ куораты булбутум. Өлүөнэ өрүһүнэн, баржанан устан, от ыйын
ортотугар Аллараа Бэстээх кытылыгар үктэммитим.
Сарсыныгар райпо массыынатынан Аммаҕа тиийэммин, дьоммун кытта
ходуһаҕа барсыбытым. Ол тиийэн хайдах оттообутум туһунан «Түүҥҥү отчут,
эбэтэр «Баба Чаплин» быстах санаата» диэн кэпсээҥҥэ аахпыккыт. Ити
экспедициябар хара кыталыктары хаартыскаҕа түһэрбитим да, ырааҕа бэрдиттэн
чуолкайа суохтук тахсыбыттара. Фотоколлекциябын кулааһай уонна бүүчээн
хаартыскалара киэргэппиттэрэ. Саха сирин соҕуруу өттүгэр — үрдүк хайаларга
сылдьан сайын ортото, үлүйэн өлө сыспытым элбэх этэ.
Сэттис кылааска үөрэнэр кэммэр, биирдэ библиотекаҕа дьол тааһын
туһунан кинигэ көрдүү сылдьан, «Птицы Среднего Вилюя» диэн Борис
Николаевич Андреев кинигэтин булан ылбытым. Сунтаар Элгээйитин учуутала
Борис Николаевич, оҕолору сайын аайы айылҕаҕа илдьэ баран, көтөрдөрү кэтээн
көрөргө үөрэтэр эбит. «Саамай киэн туттар көтөрбүт — хара кыталык» диэн
суруйбут. Кинилэри кытта экспедицияҕа барсар баҕаттан, Борис Николаевичка
сурук ыыттым. Эппиэтэ бэрт түргэнник кэлбитэ. «Биһигини кытта барсаргар
маннык докумуоннар наадалар:
— Ийэҥ, аҕаҥ көрдөһүү-заявлениелара.
— Кылааһыҥ салайааччыта илии баттааһыннаах характеристика.
— Оскуола директорын уонна РОНО сэбиэдиссэйин бирикээстэрэ.
— «Форма №286» медицинскэй справка.
— СЭС справката.
— Айанныыр уонна аһыыр харчыҥ».
Үөрэ-көтө туппут сурукпун ааҕан баран, биир да пууну толорор кыаҕа
суохпуттан улаханнык хомойдум: аҕам ыыппат, ийэм суох, тойоттор мин аайы
бирикээс таһаарбаттара чуолкай, онто да суох үлэлэрэ элбэх буолуохтаах,
быраастарга баран туһа суох — физкультураҕа сылдьара көҥүллэммэт киһиэхэ
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медсправка биэрбэттэрэ чахчы, СЭС диэн туохтара эбитэ буолла? Айанныыр
уонна аһыыр харчы көрдөөтөхпүнэ, аҕам миигин тута өлөрөр ини. Аҕам пенсията
Амматтан самолётунан Дьокуускайга баран кэлэргэ эрэ тиийиэ этэ.
Саас төһөнөн чугаһыыр да, соччонон хара кыталыктар санаабыттан
арахпат буолбуттара. Ыам ыйа саҕаланаатын кытары айаммар туруммутум.
Ыксыырым бэрдиттэн туохха да аралдьыйбакка сүүрбүтүм. Түүн тымныыга сүүрэ
сатыырым, күнүс күннээххэ, сылааска кураанах сири булан, кылгас соҕустук
утуйан ыларым. Мэҥэ Хаҥалаһы уҥуордаатым. Улахан хатааһын (тоҥоруу)
түүнүгэр улуу Өлүөнэ өрүһү туораатым. Муус үрдүнээҕи уу тоҥмут буолан,
«американскай» бачыыҥкабын илиппэтим. Дьокуускай куораты, Горнай, Бүлүү,
Үөһээ Бүлүү, Ньурба оройуоннарын туорааммын, Сунтаар оройуонун
Элгээйитигэр айаннаабытым сүүрбэ сэттис күнүгэр тиийдим. Ити айаммар
кэннибиттэн биир да транспорт миигин ситэн ааспатаҕа. Хата мин суолга
батыллан турар массыыналары, тыраахтардары ситэн ааспытым элбэх этэ. Ол
курдук суола куһаҕан этэ. Саас эрдэ кэлбит уу-бадараан көтөрдөрүн, наар айан
суолун уутугар-бадарааныгар көрөр этим. Үксүн суол кытыытынааҕы ойуурунан
сүүрэргэ күһэллэрим.
- Борис Николаевич Андреев түөрт хонуктааҕыта оҕолору кытта
экспедицияҕа вертолётунан Мирнэйдээбитэ, — дии көрүстэ Кононовна диэн
учуутал. Кыһыыбыттан ытыы сыстым. Мирнэй диэн Сунтаарга ыаллыы оройуон
буоллаҕа дии. Бачча кэлэн баран, хара кыталыгы хаартыскаҕа түһэрбэккэ
төннөрүм хайдах да сатаммат. Онон салгыы Мирнэй диэки айаннаатым.
Ити кэмҥэ сиэрэй туруйалары, толоон туруйаларын, кулуһун туруйаларын
уйаланар сирдэрин көрдөөн булуталаабыт буоламмын, хара кыталыктар
уйаланар сирдэрин көрдөөн булар ньыманы толкуйдаатым. Хара кыталык син
биир туруйалар курдук борук- сорукка эрэ көтөрө. Ол иһин сарсыарда күн
тахсыан иннинэ уонна киэһэ күн киирбитин кэннэ, саамай үрдүк сис оройугар
үүнэн турар саамай улахан тиит төбөтүгэр хатаастан тахсаммын ырааҕы
биноклунан көрө сатыырым. Сарсыарда хара кыталыктар хантан көтөн
тахсалларын, киэһэ ханна түһэллэрин, бэлиэтии көрө сатыырым. Ол сир диэки
айанныырым. Тойбохой, Кириэстээх бөһүөлэктэрин ааһан баран, Бүлүүчээн
үрэҕинэн өксөйдүм. Хара кыталыктар уйаланыахтарын сөптөөх улахан
маардарыгар тиийдим. Бу маартан алта үрэх саҕаланар. Илиҥҥи икки үрэхтэрэ
Сунтаар оройуонунан Бүлүү өрүскэ холбоһоллор. Арҕаанны икки үрэх Мирнэй
оройуонунан Бүлүү өрүскэ түһэллэр. Соҕурууҥҥу үрэхтэр — Ленскэй оройуонун
Нүүйэ үрэҕин салаалара. Урукку сылларбар сэдэх көтөрдөрү ыаллыы оройуоннар
быысаһар сирдэригэр булар этим. Оннук сиргэ, дьон сырыыта суох буолан, көтөр
уйата элбэх буолааччы. Туруйалар үксүн үрэх бастарын маардарыгар
олохсуйаллар. Хара кыталыктары булбут маарым — үс оройуон: Сунтаар,
Мирнэй, Ленскэй быысаһар сирдэрэ, бүтүннүү күөрэ-лаҥкы от- мас сир. Мас
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аннынан сыыллыахпын уута бэрт, үрдүнэн ойуох- пун үрдүк курдук. Аһыы
сылдьар хара кыталыктарга үөмэ сатаатым да, маһы тыаһатарбыттан эбэтэр ууну
чалымнатарбыттан тэйэн, от- мас быыһыгар сүтэн хаалаллар. Тиит маска
хатаастан тахсаммын, икки күнү быһа олорон, кэлэр-барар суолларын үөрэттим,
уйалара хайа диэки баарын биллим. Түөрт күнү быһа көрдөөн, уйаларын дьэ
буллум. Охтубут тиит лабааларын быыһыгар дурда туттан биир күн олордум да,
хара кыталыктарым аймананнар, сымыыттарыгар сүгүн олорбокко, кэлэллэрэбараллара элбээтэ. Уйаларыттан тэйдэхтэринэ, сымыыттара сойуо эбэтэр атын
көтөрдөр дуу, кыыллар дуу булан сиэхтэрэ диэн куттанаммын аһылыктанар
сирдэригэр баран, хойуу лабаалаах тиит төбөтүгэр киһи олороругар, сытарыгар
сөптөөх гына дурда оҥоһуннум. Бу маарга үктэммитим уон бэһис күнүгэр хара
кыталыктарым иккиэн, миигин үөрэтэрдии, оргууй аҕай чугаһаатылар. Мин
маска сыстыахпынан-сыстан, төһө да илиим-атаҕым көһүйдэр, олох хамсаабакка
да, тыыммакка да олордум. Арай сүрэҕим эрэ тыаһа ыраахха диэри иһиллэргэ
дылы. Көтөрдөрүм ыкса чугаһаатылар: «Чэ, Ваня, наһаа эрэйдэнниҥ, хаартыскаҕа
түһэр!» — диэбиттии, туран биэрдилэр. Фотоаппараатым тыаһа хаста да
сырдырҕаатын кытта, хара кыталыктар тэйдэр- тэйэн бардылар.
Күн аайы сүүрэ-көтө, хамсана сылдьыбыт киһи, мас үрдүгэр тахсан, уонча
күн лип олорбуппуттан этим-сииним, быччыҥнарым барыта наһаа күүскэ
ыалдьаллара. Онтон кэлин аны олорорго үөрэнэн хаалан, быччыҥнарым
хаамарбын тулуйбакка эмиэ ыалдьаллара. Экспедициябар саамай ыарахана ити
этэ.
«Борис Николаевич Андреев экспедициятын булбатым, чулуу учууталы
уонна кини үөрэнээччилэрин кытта билсибэтим», — диэн хом санаалаах дьиэм
диэки айаҥҥа туруннум. Кэлбит сирбинэн төннөрүм ырааҕа бэрт. Онон
быһалыы, илин диэки хайысханы тутуһан, бара турдум. Ити айаным былаһын
тухары күн аайы кэриэтэ хара кыталыктары көрөрүм эбэтэр хаһыыларын
истэрим. Хайа-хайа оройуоннарынан, ханнык-ханнык сирдэринэн хаампыппын
икки атахтааҕы көрсөн кэпсэппэтэх буоламмын, этэр кыаҕым суох. Күн кылгаан,
халлаан тымныйан, көтөрдөр үөрдээн барбыттара. Сотору-сотору уончалыысүүрбэччэлии үөрдээх хара кыталыктар миигин кэннибиттэн ситэн, илин диэки
ааһаллара. Оскуолаҕа учууталлар: «Күһүн көтөрдөр бары соҕуруу, сылаас
дойдуга кыстыы көтөллөр», — диэн үөрэтэллэрэ. Оттон хара кыталыктар атын
көтөрдөрү кытта соҕуруу барбакка, быстарар быаларыгар, илин түстүлэр. Мин
кинилэргэ: «Эһиги сыыһа бардыгыт, мунаары гынныгыт! Илин барыа
суохтааххыт, соҕуруу барыҥ!» — диэн өйдөтөөрү, бэрт аҕыйах ахсааннаах
хаалбыт хара кыталыктары быы- һаары, кэннилэриттэн харса суох батыһан
истим. Көтөн истэхтэринэ биллэн турар куоттарарым, хараҕым далыттан
сүтэллэрэ. Кинилэр түһэн сынньанар, аһаан сэниэ ылар кэмнэригэр ситэрим.
Көтөр процесс сатыы хаамардааҕар, ууну да харбыырдааҕар элбэх күүһү-уоҕу,
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сэниэни эрэйэр. Ол иһин көтөрдөр сүүрбэччэ-отучча мүнүүтэ устата биэс уонча
километры көтөн баран, суукка хаалбыт бириэмэтигэр, сылайбыттарын
аһараары, эбии сэниэ киллэринээри аһыыллар, хоноллор. Ол түһэн сынньанар
сирдэрин булар ньыма айбытым: көтөн барбыт туһаайыыларын диэки аҕыстоҕус чаас устата хаамар-сиэлэр булкаастаах сүүрэбин (ити бириэмэ иһигэр биэс
уон километры барарбын билэбин). Сириттэн-уотуттан көрөммүн, тохтуохтарын
сөптөөх диэбит сирбэр кылгастык эрээри күүскэ хаһыытаан ылабын. Онуоха
туруйалар эппиэттээн хаһыытаһа түһэллэр. Хаһыыларын хоту хааман, кинилэри
булан ылабын. Айылҕа тугу бэрсибитинэн отунан-маһынан аһыыбын,
матарааһым хаатыгар уруккум курдук оту симээт, утуйабын. Сарсыарда салгыы
көтүөхтэрин иннинэ хара кыталыктарым хаһыытаһаллар. Ол аймалҕаннарыттан
мин уһукта биэрэбин. Салгыы барыта ити курдук хатыланан бара турара. Айаным
суолугар үрэхтэри, өрүстэри, уһун синньигэс күөллэри эргийэ сатаабакка,
матараас хаата тыыбынан эрдинэн туоруур буоламмын, хайысхабын
(туһаайыыбын) сүтэрбэт этим. Үрэхтэр уонна өрүстэр үгүстэрэ уҥуоргу кытыллара
көстөрө. Улахан өрүстэргэ, ыраахтан хас да арыы киһи хараҕар силбэспит курдук
көстөн, уҥуоргу кы- тыл быһыылаах дии саныырым. Ити айаммар икки итинник
улахан өрүһү, арыыттан арыыга тиийэн сынньана-сынньана, туораабытым. Ол
туоруурбар батыһан иһэр үөр хара кыталыктарбын сүтэртээбитим. Ол оннугар
кинилэр кэннилэриттэн атын үөрдэр кэлэн ааһаллара (наука этэринэн,
миграционный коридор — айанныыр аартыктара), салгыы ол саҥа үөрү
батыһарым.
Биир сарсыарда улахан ууга тиийэн иҥинним. Хара кыталыктарым ыраах
көстөр арыыга баран түстүлэр. Биноклунан көрбүтүм, ол арыыга икки дэриэбинэ
көстөр. Мин турар кытылбар катер кэлэн тохтоото. Катертан нууччалар түһэн
балыктаах дьааһыктары тиэйдилэр уонна сүгэ, эрбии туппутунан ойуурга киирэн
мас кэрдибитинэн бардылар. «Бу турар катер, биллэн турар, ити арыыга барара
чахчы. Бэлэм транспорга олорсубакка, тоҕо эмиэ матараас хаата тыыбынан
туораан сордоннохпунуй?» — диэн, катерга киирэн, дьааһык быыһыгар саһан
олордум. Арыылары ааһан, киэҥ нэлэмэн уу устун айанныы турдубут. Манна
олорсубуппун кэмсинним. Хара кыталыктарбын куоттардаҕым ити! Тугу да
уларытар кыаҕым суох буолан, улаханнык аччыктаабыт кэммэр дьааһыктан ылан
балык сии-сии, дьонтон саһан, оннубуттан хамсаабакка олордум. Ол курдук
устубуппут хаһыс да түүнүгэр ким эрэ: «найду — заре- жу!» диир хаһыытыттан
уһуктан кэллим. Дьааһыктар быыстарынан көрбүтүм, мин диэки икки киһи иһэр
эбит. Миигин көрдүүллэр быһыылаах диэн куотар аакка түстүм. Арай көрбүтүм
лаппа улахан катер сыстан турар эбит. Ити өлөрүөх буолан хаһыытыыр дьонтон
саһаары, анараа катерга ыстанным, якорь лебедкатын саппыт бириһиэннэрин
анныгар киирэн, саһан хааллым. Аймалҕан тохтообутун кэннэ көрбүтүм, анараа
катерым тэйдэр-тэйэн, харахпыттан сүтэн эрэрэ. Дьонум саҥаларын-иҥэлэрин
Кыталык Уйбаан. Кустугу ситтэрбиэн...I чааһа
http://vk.com/sakhabooks
213

атыҥырааммын, олох быгыалаабакка, сууккаттан ордук аччык олордум. Катер
тохтообутугар көрбүтүм, биэрэккэ тиксибит эбиппит. Биир сахаҕа маарынныыр
киһи катеры канаатынан остуолбаҕа баайа турара. Тыраапка ким да суоҕун
көрөммүн, биэрэккэ сүүрэн тахсаат, буутум быстарынан ойуур диэки куоттум.
Ыраатан баран биноклунан көрбүтүм, катер үөһэ флагштогар ортотугар кыһыл
күннээх маҥан былаах тыалга тэлибирии турар эбит. Ону көрөммүн улаханнык
соһуйдум уонна куттанным.
Салгыыта кинигэ иккис чааһыгар бэчээттэниэ
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