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Николай Лукич Туприн төрөөбүт дойдутуттан 
харыс да сири халбары й бакка, доруобуйата 
кыайарынан билигин да инбэлииттэр обществоларын 
салайан үлэлии-хамсыы сылдьар киһи. Аны туран 
биир киһини кэрэхсэтэр дьарыктаах — хоһоон 
суруйар. Бэйэтэ хоһуйбутун курдук:

”Хоһоонун хомоҕой тылларын 
Туундара иэниттэн хомуйан,
Хомурах хаарыттан хостоон"— дьонун- 

сэргэтин билиитигэр таһаарар.
Хоһоону суруйар буолбутуттан, олус аҕыйах кэм 

ааста. Бастакы хоһоонун балачча сааһыран баран, 
1995 сыллаахха доҕоругар, Анаабыр сирин биир 
талааннаах уолугар Көстөкүүн Шубиҥҥа анаабыта. 
Ол да буоллар кылгас кэм иһигэр Николай Лукич 
суруйар буолуозуттан, элбэх хоһоону ”Кэһиилээх 
уола” диэн псевдонимынан айда. Улуустааҕы 
типографияҕа 1998 сыллаахха "Санаа кустуга” диэн 
хоһооннорун хомуурунньуга бэчээттэнэн тахсыбыта. 
Кинигэтигэр 41 хоһооно киирбитэ. Онон айар алыпка 
ыллардавына, киһи итинник үлэһит, баҕа санаата 
кыаллымтыа буолар эбит.

Кэһиилээх уола суруйар темата — хотугу киһи 
олоҕо-дьаһаҕа. Ол иһигэр олоҕун үксүн анаабыт эйгэтэ
— таба иитиитэ — мэлдьи кини болҕомтотун киинигэр 
турар. Манна даҕатан эттэхпинэ, Николай Лукич

Нкколай ТУПРИН
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- идэтинэн ветеринар, онон саамай үлэлиир-хамсыыр 

сааһыгар тыа хаһаайыстыбатын салаатыгар үлэлээбитэ, 
төрөөбүт туундаратын уһаты-туора сыыйбыта. Инньэ 
гынан, киниэхэ хаайа тутар санаа, ыҥырыы, олоҕу 
анааран көрүүлэринэн гражданскай хабааннаах 
хоһооннордоох. Билигин да күүһэ кыайарынан үлэлии 
сылдьыах киһи, хараҕынан мөлтөөн, инбэлиит буолан 
бөһүөлэк иһигэр эрэ киһи сирдьиттээх сылдьар 
кыахтаах. Ол иһин ыанньыйбыт санааларын бар- 
дьонугар  хоһоонунан, улуустааҕы  хаһы акка 
ыстатыйалары суруйан тиэрдэр. Итилэри хомуйан, 
бу кинигэтэ күн сирин көрдө.

Төрөппүт дьоммут 
Төрүт идэлэрин
Туругурдар туһугар, туох баар өйүн санаатын 

уурар, Кэһиилээх уола, айар суолуҥ алгыстаннын!

А.Харбаева, 
Россия Журналистарын Союһюн

чилиэнэ.
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Нмколай Туприн 

6ү кмнигэтин түһүнан

Кыракый кинигэ. Ити эрээри, сонуна улахан. 
”Мин — тоҥус уолабын” дэммитэ даҕаны, киһи бу 
тугуй диэҕин курдук. Тоҕо? Николай сөпкө этэр: 
"Тоҥустар” диэн, оччо үчүгэйэ суох өйдөбүлү биэрэн, 
ааттаачылар билигин да суох буолбатахтар”... Дьиҥэр, 
”Тоҥус” диэн уһулуччу сирдьит, булчут, табаһыт, 
балыксыт идэтин баһылаабыт хотугу киһини 
ааттыыллар.” Саамай сөптөөх этии, быһаарыы!

Мантан салгыы автор Анаабырын улууһун 
бүгүҥҥү үлэһит дьонун туһунан кэпсииригэр бу сир 
түҥ былыргы өбүгэлэрин үтүө үгэстэриттэн силис 
таттаран кэпсиир. Билэрбит курдук, Анаабыр төрүт 
олохтоохторо: долганнар, эбэҥкилэр, сахалар. 
Кинилэр бука-барылара тыйыс туундара, Муустаах 
акыйаан кытылын дьонноро — дьиҥнээх тоҥустар. 
Николай Лукич бэйэтин эмиэ тоҥуспун диир, онон 
адьас сөпкө киэн туттар! Уонна кини олус дьикти 
үчүгэй легендалары-номохтору, киллэрэн кинигэтин 
дириҥ силистээбит. Эппитим курдук, төһө да кыратын, 
чарааһын иһин, сорох халыҥ кинигэлэрдээҕэр сүдү 
улахан өйдөбүлү өйгө угаллар. Ити биир үчүгэй, 
астык өртө.

Иккис, мин санаабар, саамай кэрэхсэбиллээҕэ: 
таба — бүтүн норуот дьылҕата буоларын быһа- 
бааччы этэр. "Табалаах эрэ буоллахпытына, тыыннаах 
олоруохпут” диир. Бу өбүгэлэрбит эрэ буолбакка, ^и
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Бу өйдөбүл кинигэ саҕаланыаҕыттан бүтүөр диэри, 
биир сомоҕо умнас буолан сылдьар. Маны автор 
дьиҥ нээх чахчы лары нан уонна тус бэйэтин 
санаатынан-оноотунан бигэргэтэр, чиҥэтэр. Өлөөн 
кырдьаҕас табаһытын тыйыс тыла-өһө, сэрэтиитэ киһи 
дууһатын тоҥ тимиринэн хаарыйар... Поэт, очеркист 
бу кинигэтин мин таба туһунан кэс тыл диэх эбиппин. 

Ааҕыҥ дуу, алгыыбын!

Степан Дадаскинов, 
Анаабыр улууһун бочуоттаах Гражданина 

2002 сыл. Дьокуускай куорат
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•бугэм  оло£уттан кылгастык

Киһи олоҕу олорон, сааһыран иһэр даҕаны, ааспыт 
кэмин саныыра элбээн иһэр. Ол сиэринэн эбитэ 
дуу, кыра сырыттахпына өйбөр түһэн хаалбыты, 
ордук, дьонум олохторуттан ахтан ааһар санаам 
күүһүрэр, илиибэр уруучуканы ылбыппын бэйэм да 
билбэккэ хаалабын.

1950 сыллар. Ахсынньы ый ыйдаҥалаах күннэрэ. 
"Полярка” үгэнэ. Сорох кэмҥэ хотуттан халыҥ былыт 
тахсан ый, сулус көстүбэт хараҥата буолар.

Мин аҕам Лука Ионович кыра эрдэхпинэ өлбүт 
этэ. Ол иһин ийэбинээн Елена Ефремовнаны кытта 
ийэм бииргэ төрөөбүг убайын аахха Семен 
Е ф р ем о в и ч ка  олорбуп п ут . Кини ы стаадаҕа 
биригэдьииринэн үлэлиирэ.

Биллэн турар, ол кэмҥэ, туундарабыт табаһыттара 
кыһыннары, сайыннары тордоххо олорон, дьиэнэн 
көһө сылдьан үлэлииллэрэ. Табаларын көрөллөрө- 
истэллэрэ. Кыһын муҥутаан биир нэдиэлэ устата 
биир сиргэ тохтууллара уонна мэччирэҥ ыыра 
ыраатаары гынна да, ыыр таһыгар көһөн биэрэллэрэ. 
Сэмэн оҕонньор табаларын тордох аттыттан хастаран 
аһатара. Оччоҕо 3-4 сууккаҕа сатыы сылдьан, 
табаларын көрөр-истэр кыахтанара. Таас чоҕу уонна 
кыра дьириптээн маһы оттуналлара. Бэйэлэрэ 
бэлэмнээн. Онон улахан ночоото-түбүгэ суох, син 
быр-бааччы аһаан олороллоро, сырыыны сылдьаллара.

Сааскы төрүөх кэмигэр муойкаа табаны ийэтиттэн 
араараллара. Алыс аймаабакка. Ыттары баайаллара, ^И
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мэнээк ыыппаттара, түбэһиэх үрдэрбэттэрэ. Табаны 
биир да мүнүүтэҕэ көрүүтэ суох хаалларбат этилэрэ. 
Ону кытаанахтык тутуһаллара.

Сайыҥҥы көһүү биһиэхэ — оҕолорго олус 
к э р э х с э б и л л э э ҕ э . К у м аар  ү г э н н э э т э ҕ и н э , 
түптэлииллэрэ. Кэлин, табалар онно үөрэнэн, 
абыранан даҕаны, буруо сытын ыллахтарына, сырсан 
кэлэллэрэ, уоскуйаллара.

Күһүн табаны саптарыы саҕана, таба муоһун 
уһуктаах эрэ өттүн эрбииллэрэ. Үөрү наһаа 
тарҕаппакка, ытынан аймаабакка, кэтииллэрэ. 
Быһатын эттэххэ, кинилэр — кырдьаҕас табаһыттар 
билиҥҥи үөрэх ыйарын курдук үлэлииллэрин сөҕө 
саныыбын. Итинник, өбүгэ дьоннорбут табаларын 
харахтарын далыттан таһаарбаттара, кинилэр 
барахсаттарга сымнаҕастык сыһыаннаһаллара. Ол да 
иһин, табалар улаханнык ыһыллыбакка сылдьаллара, 
тордоххо уонна дьоҥҥо чугас мэччийэллэрэ. 
Ы рааттахтары н а, үүрэн истэхтэри нэ, тордох 
көһүннэр эрэ сырсан кэлэллэрэ...

Сыллар аастахгарын аайы табаны көрүү-харайыы 
уларыйан иһэр. Урут, өбүгэ дьоннорбут таба туһугар 
олох олорбут буоллахтарына, билигин тус бэйэлэрин 
көрүнэр буоллулар, табаҕа сыһыан тосту уларыйда. 
Ол тү м ү гэр , дьиэ т а б а т а  то р д о х х о  ч у гас  
сылдьыахтааҕар, киһиттэн күрэнэр-куотар буолла 
диэхпин сөп. Таба аҕыйыыр биир төрүөтэ итиннэ 
сытара чахчы. Биһиги төһө түргэнник өбүгэлэрбит 
табаны иитэр ньымаларыгар төннөбүт да, соччонон 
суһаллык элбэх табаланыахпыт. Элбэх табаланныбыт 
даҕаны биһиги — аҕыйах ахсааннаах омуктар уһун 
үйэлэниэхпит, оһох уотун оттуохпут.
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Үөр табс кэалэ , үөрүү-көтүү 
буояла-.

Күндү ааҕааччыларым! Мин бу ахтыыларбын, 
ордук, оҕо саастара туундараҕа ааспыт дьоннор 
өйдүөхтэрэ, таттаран ааҕыахтара. Ити эрээри, 
оҕолорбут-ыччаттарбыт өйдөөтүннэр, биллиннэр диэн 
суруйар буоллаҕым...

Санаан күрүөҕүҥ! Хоту дойду кылгас сайынын... 
От ыйа бүттэ, атырдьах ыйа саҕаланна. Хаһыҥ өссө 
түһэ илик. Күн сандаарыччы тыгар. Халлааҥҥа онон- 
манан кыра былыттар усталлар. Соҕурууттан иэдэскэ 
ибир гынар салгыннаах.

Төрөөбүт туундарабыт наһаа улахан буолбатах, 
орто күөлэ... Күөл уҥуор үрдүк соҕус таалатыгар үс 
тордохтон буруо тахсар. Онно түүн табаны манаабыт 
дьоннорбут утуйа сыталлар. Иги кэмҥэ икки табаһыт 
үөр табаҕа бааллар, маныыллар. Икки тыылаах киһи 
күөлгэ илим үтэллэр. Илимнэрин хараҕа дьиримниир, 
күн уота күөл уутугар тыгар күлүмэр оонньуур...

Тордох таһыгар биэс-алта кыракый одолор 
сырсаллар, сүүрэн иһэн, туохтан эрэ охтон түһэллэр, 
ойон т у р а л л а р  да , сы рсан  б ы га р ы һ а л л а р . 
Оонньуулларын быыһыгар уу баһа бараллар, хаппыт 
талаҕы таһаллар. Уонна тыылаахтар кытылга тиксэн 
эрэллэрин көрөн, утары сырсаллар, бултаммыт балыгы 
тыаҕа таһаараллар, илими бэрийсэн илин-кэлин 
түсүһэллэр. Эмиэ ити кэмҥэ үөр табалары үүрэн 
иһэллэрэ көстөр, сир ньиргийэрэ улам улаатар...
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Б и һи ги  оҕолор ү ө р ү ү б ү т  ү р д ү ү р , ө р ү тэ  
ойуоккалыыбыт, ыллыыбыт:

Үөр таба кэллэ,
Үөрүү-көтүү буолла!..

Субу к у р д у к , м анн ы к ы ры аны  биһи ги  
кырдьаҕастарбыт, урут кыра оҕо эрдэхтэринэ, 
ыллыыллара үһү. Онон быһаччытын эттэххэ, бу 
ырыа көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллибит эбит. 
Итинэн, билиҥҥи оҕолорбут маннык ырыаны 
ыллыыллара буоллун, даа!

Тоба этэр хайатыгар

Вылыр тус хоту муора кытылынан бултуур 
Экиэнтэй оҕонньор уолунаан Ньукуустуун ”Лыкый” 
үрэх төрдүгэр паастарын иитэллэр эбит. Биирдэ 
оҕонньор ”0й дуораана” хайа туһаайыытынан пааһы 
(сохсону) иитэригэр соруйбут. Уола үс табаны тутан, 
аҕата эппитин курдук, барбыт. Күнү быһа айаннаан, 
киэһэ дьыбар түспүтүн кэннэ, уол”Ой дуораана” 
хайаҕа тиийбит. Тохтоон табаларын бэрийэ турдаҕына, 
хайа очуоһун диэки таба этэр саҥата иһиллибит. 
Иккиһин иһиллибитигэр уол табаларын кулгаахтара 
чэрэһэ түспүттэр. Уонна көлүллэн турар биир табата 
саҥа-дорҕоон хоту көрөн ылбыт, хоруйдуур курдук 
этэн ылбыт.

Ньукуус манна атын табалар суохтарын билэр 
буолан, этэ дьар гыммыт. Сотору буолаат, таба этэрэ 
эмиэ иһиллибитэ. Уол дьэ дьиксиммитэ, "Эбэкээним” 
куттуур дуу, хайдах дуу, дии санаабыт. Ити эрээри,
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паастарын иитэлээбитэ уонна тордоҕун диэки бараары 
тэринэн эрдэҕинэ, били, кулгааҕын чэрэппит табата 
хайа диэки сөрүү көппүтүн уол билбэккэ хаалбыта. 
Ньуоҕуһут табатын күрэйэринэн соруйан, дьиэтин 
диэки айаннаабыта. Кэлбитэ аҕата баара. Чэйдии 
олорон, ”Ой дуораана” хайаҕа таба этэрин истибитин 
кэпсээбитэ. Онуоха аҕата маннык кэпсээбит.

Былыр Сохоо диэн киһи ол хайа аттыгар олорбут. 
Үс уоллааҕа үһү. Сүүстэн тахса табалааҕа дииллэр. 
Биир сайын кумаар олус хойуутук түспүтүгэр, муора 
хомотун диэки бараары тэриммиттэр уонна хайа 
уҥуоргу хомо ууланан, дириҥээн, хаайтарбыттар. 
Т охгуурга күһэллибиттэр . К ум аартан  уонна 
куйаастан табалара бары өлбүттэр, биир эрэ таба 
ордубут. Сохоо оҕонньор оҕолорун, кэргэнин кытта 
атын табаһыттарга сатыы тиийбит. Ордубут соҕотох 
табатын хаалларан барбыт. Ол ”Ой дуораана” диэн 
хайа аттыгар.

Таба эрэйдээх үөрүн суохтаан ыҥыра сатыыр- 
этэр эбит. Уонна ол хайа утарытааҕы хочоҕо өлбүт... 
Ити кэмтэн ылата ол хайаҕа таба этэр саҥатын 
дьоннор истэр буолбуттар. Итиэннэ, хайаны ”Ой 
дуораана” диэн ааттаабыттар. Уонна табаһыттар манна 
тохтообот буолбуттар...

Экиэнтэй оҕонньор ити курдук кэпсээбит уонна 
аны сайын куйаас уонна кумаардаах сайын кэлииһи 
диэн, сабаҕалаабьгг. Кырдьык оннук сайын кэлбит. 
Ити кэмтэн айылҕа барахсан ол соҕотох ордон өлбүт 
таба саҥатын иһитиннэрэн, бу сиртэн сэрэниҥ уонна 
табаҕытын харыстыырга эрдэ бэлэмнэниҥ диэн, зм
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сэрэтэрин курдук өйдүүр эбиттэр. Таба барахсан 
бэйэтэ даҕаны күн-дьыл хайдах буолуоҕун билбэт, 
сэрэйбэт буолуо дуо? Онон таба быһыыта-майгыта 
хайдаҕын, уларыйарын даҕаны билэн, киһи табаны 
иитэрэ, тус бэйэтин олоҕун да оҥосторо, тэринэрэ 
сөп. Онон киһи, ордук ыччат дьоннорбут — 
табаһы ттар таба санаатын таайа, билэ-өйдүү 
сатыыллара үчүгэй этэ.

Тоҥүс

Муустаах Муора кытылын кыйа сытар улуустар 
олохтоохторо, үгүстэрэ эбээннэр, эбэҥ килэр, 
долганнар уонна төрүт олохтоох сахалар. Кинилэр 
үйэлэрин тухары тыйыс айылҕаҕа уонна ол айылҕа 
көстүүлэриттэн элбэххэ үөрэнэн, эрэйин-мускуурун 
даҕаны эттэринэн-хааннарынан билэн, олох мындыр 
оскуолатын бараллар. Уонна, үтүө үгэстэрин чөллөөн, 
үүнэр көлүөнэҕэ биэрэллэр. Ону ытык иэстэринэн 
билинэллэр, ааҕаллар. Кинилэри барыларын холбуу 
тутан ”Тоҥустар” диэн, соччо үчүгэйэ суох өйдөбүлү 
биэрэн, ааттааччылар билигин да суох буолбатахтар. 
”Тоҥус” буолла да арыгыһыт, дьиикэй аҥардаах киһи. 
Оттон ити ”Тоҥус” диэн аат хогугу дойдуга бэйэтигэр 
олох атыннык өйдөнөр. Оҕо төрөөн, улаатан истэҕинэ, 
кини булчут буолар чинчитэ билиннэҕинэ, 
маамыктанан табаны туттаҕына, уонна уһаныыны, 
саанан ытыыны сатыах курдук буоллаҕына: ”Оо, 
оҕом сыыһа дьиҥнээх тоҥус буолсу дуу, хайдах 
дуу?” диэн, кырдьаҕастар саҥа аллайаллар. Итинэн,
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биһиэхэ — хотугу дойдуга ”Тоҥус” диэн уһулуччу 
сирдьит, булчут, табаһы т, балы ксы т идэтин 
баһылаабыт киһини ааттыыыллар. Тоҥус бастатан 
туран: ойохтоох, оҕолордоох, табалаах, бэйэтэ туттар 
быһахтаах, сүгэлээх уонна саалаах буолуохтаах. 
Туттар бары тэрилин бэйэтэ эҥкилэ суох оҥорор, 
олору сатаан туттары баһылаабыт киһи буолуохтаах.

Мин, бу хоту дойду олохтооҕо, кыра эрдэхпиттэн 
улахан дьону кытта бииргэ сылдьан көрбүт, истибит 
сорох түгэннэрбиттэн эдэр дьоҥҥо кэпсиэхпин 
баҕардым. Быһата, ”Тоҥус” диэн аат дьиҥнээх 
өйдөбүлүн уонна оннук ааттанар дьоннор "омуктар” 
кимнээхтэрин-туохтарын быһаара түүһүүм дуу?

”Ээ, ОА киһм дьингнээх тоҥүс...”
Хоту дойдуга кыһыҥҥы уһун түүн —”Полярка” 

үгэннээн турар кэмэ этэ. Ахсынньы ый саҕатыгар 
бөһүөлэктэн уон алта көстөөх бултуур учаастакка 
Тоҥусчаан диэн доҕорбун кытта айаҥҥа туруннум. 
Иккиэн үстүү табалаахпыт. Бөһүөлэктэн киэһэ хойут 
хамнаатыбыт. Айанныырбытыгар халлааҥҥа ханан 
да сулус көстүбэт этэ. Былыттааҕа, кыра сиккиэр 
тыаллааҕа. Сирдьитим саас ортотун ааспыт, сытыы- 
сымса хамсаныылаах, таба иитиитигэр, түүлээх 
булдугар эриллибит киһи. Үс оҕолоох, ыал аҕата.

Бөһүөлэктэн наһаа ы рааппакка, тохтоото. 
Табаларбытын ииктэтэ гүһүөххэ диэтэ. Табах уматтан 
тарта. Ол кэнниттэн салгыы айаннаатыбыт. Тула 
өртүбүн одуулуу сатыыбын даҕаны, ханан сис, үрэх, 
алыы баара биллибэт, барыта бүдүк-бадык. Саатар, 
эппитим курдук, үөһэ сулус кыламнаабат, аллараа ■
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— сиргэ туох уота чаҕылыйа сырдыа баарай?! 
Айаммыт хара маҥнайгыттан суола-ииһэ суох сиринэн 
барбыта.

Хотугу айылҕа, киһи быһыыта-майгыта уларыйа 
турарын курдук, сотору-сотору уларыйар идэлээх. 
Ол сиэринэн, били, сиккиэр тыалбыт күүһүрдэр- 
күүһүрэн, хаарданан-тибиилэнэн барда. Доҕорум иккис 
туруубутугар тыалырар буолла диэтэ. Мин киниэхэ 
эрэнэр буоламмын, дьиксиммэтим. Киһим аа-дьуо 
айанныыр, табаларбыт даҕаны холкулар. Бардар 
баран, үрэхтэри, күөллэри алыылары ааһыталаатыбыт. 
Дьэ, халлааммыт киҥэ-наара тыйыһыран, түлэй 
буурҕата охсон кэбистэ. Хата, киһим билигин да 
холкута, ыгылыйбыт быһыыта биллибэтэ — миигин 
уоскутар. Ол эрээри: "Доҕоор, тыалбыт сүрдэннэ, 
билигин алыыга киирэн хонуохпут” диэтэ. мин 
сөбүлэстим дии, хайыахпыный? Инники табалаах 
киһим ханна баара биллибэт, батыһан баран истэҕим. 
Табаларым тохтообуттарыгар, ньуоҕуһуппар чугаһаан 
иһэн көрдөхпүнэ, киһим табаларын баайталыы турара. 
”Аһыахтар этэ, ыраах-ыраах соҕус баайталыахха”— 
д и эт э , Т о ҥ у сч аан . К ини эп п и ти н  к у р д у к , 
табаларбытын алыы чэкчэкээлэригэр тус-туһунан, 
уһун быаларга баайталаатыбыт. Хамсанан-имсэнэн, 
мин тириттим. Аргыһым, аны, сыарҕаларбытын 
кырыыларынан туруортаата уонна чуумнарбытынан 
сабан, кэлгийтэлээн кэбистэ. Онто быыкайкаан 
балаакка курдук буолан таҕыста. Биһиги ол иһигэр 
олбох тири илэрбитин  тэл гээн  баран , үгүһү 
кэпсэппэккэ-сэлэспэккэ, тыал тыаһыгар бигэнэн
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утуйан хааллыбыт. Төһө-хачча утуйбуппут буолла
— уһуктан кэлбитим тыал астыахтааҕар эбии 
күүһүрбүт. Доҕорум эмиэ уһугунна, табахтаата. 
Чаһыытын көрбүтэ — күнүс икки чаас эбит. 
”Манныкка айанныахпыт кэриэтэ, тыал сэллиирин 
күүтүөххэ”— диэтэ, сирдьитим. Буурҕа үрдүбүтүнэн 
т и б эн , сы тар  си р б и т  сы л ы й б ы к к а  ды лы . 
Х аб аҕ ар б ы п п ы т , ту р ан  таҕы сты бы т уон н а 
табаларбытын бэрийэ түһээт, киирэн сыттыбыт... 
Тыал араастаан куугунуур, ыйылыыр. Сороҕор, 
күүһүрэн кэлэр уонна эмиэ намырыыр курдук 
буолаат, хат ытыллар-будулуйар. Ол сыттахпытына, 
табаларбыт мөхсөр тыастарын иһиттэ быһылаах, 
киһим хаары хаһан тахса оҕуста. Тахсан көрбүтэ — 
икки таба босхо барбыттар, туохтан эрэ үргүбүттэр. 
Мин эмиэ таҕыстым. ”Дьэ, чуут иэдэйэ сыстыбыт. 
Чугаһынан бөрөлөр ааһаннар дуу, быаларын 
быспыттар. Ону маамыкталаан туттум”,— диэтэ, 
киһим.

Т ы ал  н а м ы р ааб ы т  к у р д у га . Ол и һи н , 
табаларбытын көлүйэн, малбытын сыарҕаҕа уурталаан, 
айанныыр буоллубут. Киһим, утуйуохпут иннинэ, 
күрэйин барыахтаах сирбит хайысхатыгар туруору 
анньыбытын баран, аҕалла. Онто суох, бэлиэ аспатаҕа 
буоллар, хайа хайысханан барыахпытын билиэ 
суохтаах этибит... Ол туругунан айаннаатыбыт.

Айаннаабыппыт үһүс күнэ. Халлаан тыала биир 
кэм. Астар сибиккитэ биллибэт. Биһиги аргыый аҕай 
айанныыбыт. Онтубут эмиэ ис кистэлэҥ нээх 
быһыылаах, киһим холку... Ыгылыйыы-ыксааһын 
сатамматын билэр бөҕө буоллаҕа. Киһим биир улахан ■
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чэкээ аттыгар тохтоото уонна чугас баран, сээн 
иһигэр киирэн хаалла. Онно, бука, хаары хаһыйа 
тэбиэлээн, бу сээн ерөтүн, таҥнарытын быһаардаҕа. 
Эргиллэн кэллэ: "Тиийиэхтээх сирбитигэр сөпкө баран 
иһэр эбиппиг” диэтэ. Ити этиитэ миигин үөртэ 
эрээри, буурҕа кыратык да сэллээбэтэ — миигин 
дьиксиннэрэр. Ону киһибэр этиэм баара дуо? Кини 
даҕаны табаларбыт мөлтөөн барбыттарын билэн 
истэҕэ...

А й ан н аабы п п ы т үһүс күнүн к и э һ э ти гэ р  
халлааммыт арыый намыраабыта. Дьиэбитигэр 
тиийдибит. Дьоммут соһуйдулар, маннык тыалга 
хайдах кэлбиппитин сөхтүлэр. Мин наһаа сылайбыт 
этим. Тоҥусчаан, арай, сылайбыт чинчитэ биллибэт 
этэ. Өссө да салгыы айанныах быһыылааҕа. Маннык 
дьоннордоох буоланнар, өбүгэлэрбит даҕаны, улахан 
тыал түстэҕинэ уолуйбаттар, айаҥ ҥа барбыт 
дьоннорун көрдүү охсор түбүккэ түспэттэр. Син 
булан кэлээхтииллэр ини диэн, эрэнэллэр. Кинилэр 
ол эрэнэр дьонноро — тоҥустар.

Хас да хонон баран , совхоз директоры н 
кабинетыгар киирэн, хайдах айаннаабыппытын 
кэпсээбиппэр: ”Ээ, ол киһи — дьиҥнээх тоҥус. 
Кинини кытта айаннаатаҕыҥ”— диэбитэ. Эмиэ кэлин, 
мин маннык күҥҥэ-дьылга туох бэлиэни туттан- 
туһанан айаннаабыппытын Тоҥусчаантан ыйыппыппар 
бы һаччы , кы лгасты к хоруйдаабы та: бастаан  
айанныырга ханна тиийиэхтээҕин киһи үчүгэйдик 
билиэхтээх, туох бэлиэлэри тутуһан барыахтааҕын 
быһаарыахтаах диэн эппитэ. Олорго: бастакытынан
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— тыал хайысхата. Иккиһинэн — хонор бириэмэвэ 
туругу ыйар күрэйи хаарга анньыы, туруоруу. 
Үсүһүнэн — урукку, бэҕэһээҥҥи тыал туруорбут- 
типпит кэрдиитэ. Төрдүһүнэн — сириэпкилэ суох 
билии-таайыы. Бэсиһинэн — үрэх, сээн хайа диэки 
өрөтүн-таҥнарытын быһаарыы. Алтыһынан — ханнык 
да түгэҥҥэ ыксаабат-уолуйбат буолуу. Таба кыаҕын 
учуоттааһын. Бэйэҕэ эрэллээх буолуу. Туундара 
айылҕата уларыйарын этинэн-хаанынан билэ үөрэнии, 
мындыр буолуу.

Тонгускавны кытта будка
СЫАДЬЫЫМ...

Т а б а н а н  кы ы ллы ы  б ар д ы б ы т . К иһим  
ондоотолонуохпут диэн тугуттаах тыһы табаны илдьэ 
барда. Кэнники сылларга кыыл муораттан, хаар түһэ 
илигинэ, мас диэки тахсар буолбутун билэбит, истэбит. 
Дьиэттэн биир туруу сири бараат, Тоҥусчаан үрдүк 
сис үрдүгэр тохтоото. Харах ыларын тухары, ыраах 
томтордор-булгунньахтар дьэҥкэтик көстөллөр. Оннук 
ыраас күн турара. Киһим табаларын баайталаата 
уонна биноклын үрдүгэр түстэ. Тула өртүн 
көрүтэлээтэ. Бинокла хамсыырыттан көрдөхпүнэ олус 
сирийэн көрөр. Уонна биир салаа быыһыгар, кэрискэҕэ 
икки кыыл сытарын эттэ. Сүрдээх көнө, киһи ханан 
да хаххаланан киирбэт сиригэр сыталлар үһү. 
Ондоотолоотоххо эрэ, ол аата илдьэ кэлбит тугуттаах 
тыһы табанан хаххаланан киирэр сөп курдук эбит. 
Киһим табахтаата. Бука, табааҕын буруота хайа 
диэки хамсыырынан тыал хайысхатын быһаарар -̂
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быһыылааҕа. Мин сытар кыыллары, дьэ көрдүм. 
Бардыбыт. Сээн иһинэн балачча бардыбыт. 
Табаларбытын илдьэ сылдьабыт. Кыылларбыт сээн 
талах буолбут сырыгын аттыгар сыталларын, 
биноклынан көрбүт буоламмын, билэбин. Ол 
туһаайыытынан баран истэхпит. Мин ньуоҕуһут 
табабын түргэ оҥосторбор эттэ. Кини эмиэ ньуоҕутун 
ондуо-таба иннигэр ыытта. Аргыый аҕай, ол курдук, 
баран, сыҕарыйан иһэбит. Тугут ийэтин аттыгар 
оргууй аҕай хаамыталыы сылдьар. Мин киһим 
кэнниттэн иһэбин, киһим тохтоотоҕуна, тохтуубун. 
Түргэ табабын тохтотон, бэйэм кини хаххатыгар 
ньохчоччу туттан олорон ылабын. Ол кэмҥэ, биһиги 
төһө да саһа хаххалана сатаабыппыт үрдүнэн, кыыл 
табаларбыт көрөннөр ойон турдулар. Икки кыыл 
диэбиппит үстэр эбит. Балачча өр одуулаан турдулар 
уонна улам уоскуйдулар. Аһыы-аһыы, арай, биһиги 
диэки иһэллэр.

Тоҥусчаан миигин илиитинэн имнэнэн ыҥыран 
ылан, үһүс кыра кыылы ытаайаҕын диэтэ. Уонна, 
кыыллар уоскуйбуттарын иһин, ондоо табатын 
хаамтарда. Кыылларбыт эбии холкутуйбут курдуктар. 
Ол кэмҥэ, киһим эмиэ илиитинэн имнэнэн, хаҥас 
диэки сылдьар кыыллары ытаар диэтэ. Ханнык табаны 
ы ты ахпы н өйдөөтүм  эр ээр и , урут м анны к 
бултааһыҥҥа сылдьыбатах буоламмын, сүрэҕим бип- 
битигирэс, тириттим. Киһим, ”Чэ!” диирин кытта, 
мин ытыахтаах кыылбын кыҥаат, чыыбыспын тардан 
кэбистим. Кыылларбыт хончос гынаат, ыстанан 
эрдэхтэринэ, Тоҥусчаан иккитэ ытта. Мин саам эргэ 
карабин буолан, иккиһин ытаары гынан эрдэхпинэ,
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икки улахан кыыл сууллан түстүлэр. Мин сыыһа 
ыппыпын билэн, кыра кыылы ытыахча буолан 
эрдэхпинэ, киһим ытарбын бобор саната иһилиннэ. 
Ону истэн, тохтоотум уонна соҕотох, эдэр тугут 
табаны эбэҥкилэр өлөрбөт үгэстэрин өйдөөтүм...

Мин икки улахан кыылы бултаабыппыттан 
үөрдүм, долгуйдум. Онуоха эбии киһим , хаҥас диэки 
охтубут табаны, дьиҥэр мин сыыһа ыппыт табабын, 
миэхэ өлүүлээтэ. Үөрүүм өссө үрдээтэ!

Билигин санаатахпына, Тоҥусчаан сити биир 
түбэлтэҕэ, кыылы бултааһыҥҥа миэхэ улуу да уруогу 
биэрбит. Ондоо-мончуук табаны илдьэ барыыта, өссө 
тугутун кытта... Хас хамсаныытын, тохтоон да 
ылыытын, булка үөмэр ньыманы адьас саҥата суох 
үөрэппит эбит. Бултуйаарыбын диэн ыппыт кыылбын 
бэйэтэ ытан өлөрөн баран, миэхэ өлүүлээһинэ туспа 
ис номохтоох буоллаҕа. Ону барытын булчут 
өбүгэлэрбит биэрбиттэр, өйдөппүттэр... Тоҥусчаан 
ону тутустаҕа, дьиҥнээх тоҥус. Итиэннэ миигин 
онно үөрэттэҕэ. Аны, мин ыччаттарым өбүгэлэрин 
үтүө үгэстэрин биллиннэр, олоххо туһанныннар 
диэн, бу кэпсээтим...

Ыалдатыы
Виир сайын Тоҥусчаан ыстаадаларыгар тиийэн, 

көрсүһэ сылдьыбытым. Түүн табатын манаан баран, 
чугас баар биригээдэҕэ барар буоллубут. Киһим эмиэ 
тугу эрэ миэхэ биллэриэх-көрдөрүөх чинчилээҕэ. 
Урукку дьон үгэстэрин кэпсиирэ, ордук үчүгэйи 
эрэ этэрэ, токкоолуура. Куһаҕаны, хаан тохтуулаах 
кыргыһыылары сэһэргээбитин өйдөөбөппүн. Сэһэнин ЗН
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тоҕоостоох түгэн н эри гэр : ”Ити өбүгэлэрбит 
абыычайдара” диирэ, дэҥҥэ. Ону салгытар курдук 
саҥарбата, түбэһиэх түгэннэргэ эппэт этэ.

Субу да сырыыга, ол абыычайдартан биирдэрин 
биллэрэргэ санаммыт эбит. Ону эмиэ кэлин 
өйдөөтөҕүм...

Тиийбит ыстаадабыт кини аҕатынан уруута киһи 
биригэдьиирдиирэ. Икки тордоххо олороллоро. Миигин 
аймаҕар түһэрдэ, бэйэтэ атын ыалга тохтоото. Түспүт 
ыалбар сэһэн-сэппэн элбээтэ. Тоҥусчаан хонор ыалыгар 
да күлсүү, кэпсээн күөдьүйэрэ иһиллэр. Күнүс үөр 
табалар кэлбиттэригэр уоча ыарыһах табаны, 
ветеринарнай үлэһит буоллаҕым, эмтээтим. Маннааҕы 
биригээдэ ветеринарыгар, эдэр уолга аҕалбыт эмпиттэн 
да биэрдим, сүбэ-ама да оҥордум.

Чэйдээтибит. Аны, бэйэбит ыстаадабытыгар 
төннүөхтээхпит. Таһырдьа тахсан көрбүтүм — 
тохтообут ыалым аҕата биир буур табаны тутан 
турар: ”Дьэ, бу бууру эйиэхэ — ыалдьыппар 
ыаллатабын” диэтэ. Тоҥусчааммар эмиэ түспүт 
ыаллара биир табаны бэлэхтээбиттэр. Онон биирдии 
таба ыаллаттарыылаах тиийэн кэллибит. Киниэхэ 
кэллэхтэринэ эмиэ илии тутуурдаах ыытыаҕын 
биллим, сэрэйдим. Бу туундара дьонун үтүө 
үгэстэриттэн биирдэстэрэ.

Табоһыт кэриэһэ
Хотугу айылҕа кылгас сайына биллибэккэ ааһан, 

атырдьах ыйын бүтэһик күннэриттэн от-мас саһарда. 
Сир-дойду күһүҥҥү ырбаахытын кэтэ охсубута 
сүрдээх.



Табаһыт оҕонньор уолунаан Сэмэнчиктиин, сайын 
ыстаадаҕа сылдьан баран, бултуур биригээдэвэ 
анаммыт буоланнар, бэйэлэрин алта уонча табаларын 
илдьэ паастыыр сирдэрин диэки барар буоллулар. 
Оҕонньор элбэх табалаах этэ. Кини быйыл сэттэ 
уон сааһын туолаары сылдьара. Ол да буоллар, 
бэйэтин кыана туттар, барара-кэлэрэ сыыдам. Эдэр 
эрдэҕиттэн ыалдьары билэ илик. Арай эмээхсинэ 
Маача эмискэ ыалдьан өлөөхтөөбүтэ. Онон, кини 
уончалаах оҕотун Сэмэнчиги кытта хаалбыта. Билигин 
уола отуччатын ааста. Иккиэн сайын ыстаадаҕа 
сайылыыллар, быһата, туундара дьонноро. Бөһүөлэккэ 
сылга биирдэ киирэн тахсаллар, онно да уһаабаттар.

Табаһыт оҕонньор сурукка киирэр аата Ньукулай 
Уйбаанабыс диэн. Ону төрөппүттэрэ кыра эрдэҕиттэн 
таптаан, "Табаһыт” диэн ааттыыллара. Ити аатын 
кытта кырдьа бараахтаатаҕа. Кинилэр ыстаадаттан 
уурайан баран, бултуур буолбуттара быйыл үһүс 
сыллара. Муора кытылын кыйа икки сүүсчэкэ пааһы 
иитэллэр, ону таһынан сүүсчэкэ капканнаахтар. 
Быйыл сайын туундараҕа кырса кэмчитик үөскээбитэ 
билиннэ. Ону оҕонньор ыстааданы кытта көһө сылдьан 
биллэ. Уола Сэмэнчик булт хаарга ”суругун” бэркэ 
биллэр-аахтар даҕаны аҕатын сылыктааһыннарын 
болҕойон истэр, ылынар. Кини үөрэммэтэҕэ. Оҕонньор 
ону сотору-сотору саныыр уонна кэмсинэрэ элбиир. 
Сатаатар, уола бачча киһи буолуор диэри, кэргэни 
булуна илигэ эмиэ санаа баттыга диэтэҕиҥ. Ити 
эрээри, оҕонньор санаатын түһэрбэт, туолуо эбэтэр 
туолуоҕа биллибэт эрэллээх. Эрэллээх!..

Оҕонньор уолунаан сарсыҥҥы үлэлэрин сэлэһэ 
түһэн баран, киэһээҥи күөстэрин аһаан утуйдулар. ■
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Хотугу айылҕа тымныйдар тымныйан истэ. 
Сороҕор, муораттан халыҥ былыты таһааран, 
хаардыыра уонна тыалырара үксээтэ.

Бу түүн эмиэ тыалырда. Ол тыаһыттан оҕонньор 
эрдэ уһугунна. Сатаатар, араас түүлү түһээн, сороҕор 
баттатан, түүн аанньа утуйбатаҕа. Өрдөөҕүтэ өлбүт 
аҕатын көрсүбүгэ, дорооболоспута уонна ол аҕата: 
”Биһиэхэ кэл”— диир саҥатын истибитэ. Инньэ гынан, 
оҕонньор ы араханны к ы алдьаары  гыммытын 
сылыктаабыта. Уолугар ону эппэтэ. Х аллаан 
хаһыырбыт, энэлийбит дохсун тыала намыраабыта. 
Ол иһин иккиэн, сып-сап чэйдээтилэр, ыттарын кытта 
тус-туспа табаларын көрдүү бардылар.

Сэмэнчик аҕата ыйбыт сирдэринэн сылдьан 
табаларын көрдөөтө да булбата. Киэһэ хойут 
дьиэтигэр кэлбитэ, аҕата суоҕа... Кини оччо-бачча 
ырааппакка, төннүөхтээҕэ. Уол чэйи сылытан кыратык 
иһэн баран, сылаата охсон утуйан хаалла. Түүн 
тоҥон уһугунна уонна аҕата суоҕун иһин, дьиксиннэ. 
Таһырдьа тахсыбыта да, туох даҕаны көстүбэтэ. Ыта 
Моойторук сууланыаҕынан сууланан баран, утуйа 
сытара. Хаар эмиэ түһэн барбыта.

Сэмэнчик аҕатын суолун омоонун устун балачча 
барбытын кэннэ тыал лаппа күүһүрбүтэ. Тэйиччи 
сирдэр көстүбэт буолбуттара. Аҕатын суола олох 
мэлийбитэ. Уол хайыай, манан бардаҕа диэн, баран 
истэ. Ол истэҕинэ Моойторуга кулгааҕын хоротто, 
үрэн маргыйда. Сэмэнчик иннигэр кып-кыра харалар 
көстүбүттэрэ. Олорго сулбу хааман барда. Тиийбитэ
— аҕатын биир саамай күүстээх табатын сэмнэҕэ 
сытара. Бөрөлөр тардыбыттарын тута сэрэйдэ эрээри,
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аҕата бөрөлөр үрэйбит табаларын көрдүү барбыт да 
буоллаҕына, ыраатыа суохтааҕа, төннүөхтээҕэ.

Сэмэнчик тозовкатын ылан, сэмнэххэ өйөннөрө 
уурда, түүрэн баран кэтэ сылдьар маамыктатын 
уһулла. Кини бу түүн сиргэ хонорун өйдөөн, сэмнэх 
алын өртүн тириитин сүлэн ылла. Ытын аһатта. 
Халлаан хараҥаран барда. Төһө да оннугун иһин, 
уол аҕатын була охсоору тозовкаты н сүгэн, 
маамыктатын уһугар сүлбүт тириитин баайан, ону 
соһон баран истэ. Бэрт сотору дириҥ баҕайы, оҥкучах 
курдук, аҥхайдаах алыыга киирдэ. Алыы ортотугар 
күөл баарын билэр этэ. Онно туох эрэ харалар 
көстөргө дылы буоллулар. Тиийэн көрбүтэ, бэйэлэрин 
тоҕус табаларын бөрөлөр тардыбыттар. Сорохторун 
сиэбит сэмнэхтэрэ сыталлара. Хаар тибэн, табалар 
да, бөрөлөр да суоллара көстүбэттэрэ. Уол аҕата 
мантан быһа дьиэтигэр бардаҕа диэн, халлаан 
хараҥаран, сэмнэхтэргэ хонорго сананна. Соҕуруу 
диэки уһук сэмнэххэ кэлэн тохтоото, соһо сылдьар 
сэмнэҕин ол аттыгар тэлгээтэ, тозовкатын аттыгар 
ууран, олорунан кэбистэ. Сытан ылла эрээри, 
утуй бата. Х аллаан  суһуктуй уута биэс бөрө 
сиэннэригэр кэлэн иһэллэрэ. Сэмэнчик ыта үрээри 
гыммытын тохтото-буойа оҕуста. Уонна, үс оҕолоох 
атыырдаах тыһы бөрөлөр кэлбиттэрин көрдө. Итиэннэ, 
ийэ бөрө үөрдэриттэн арахсан, уолга чугаһаан 
кэлбитигэр сүүһүн кыҥаат ытта. Онуоха бөрө сууллан 
түстэ. Атын бөрөлөр, халлаан тыаллаах буолан, 
тозовка тыаһын истибэтэхтэр. Атыыр бөрө тыһытын 
диэки хаампыта. Сытарын көрен, дьиктиргээбиттии 
сулбу кэлбитэ. Ону эмиэ ытан өлөрбүтэ. Оҕолорун ■
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биирдиитэ ытыалаабыта. Уонна, бөрөлөрү биир сиргэ 
уурталаан баран, дьиэтин туһаайыытынан бардар- 
барбыта. Табаларын аймаабыт уонна сэймэктээбит 
бөрөлөрү өлөртөөн, Сэмэнчик сэргэхсийбитэ, үрэх 
салааларын бысталаан хааман испитэ. Ол иһэн, 
аҕатын уонна кини ытын суолларын булбута. Саҥатык 
барбы т к у р д у к тар а . О ҕонньор кы араҕасты к 
атыллыыра, сотору-сотору тохтоон олорон ылара уолу 
дьиксиннэрбитэ. Үрэх иһиттэн тахсарын кытта аҕатын 
суола сүппүтэ. Ол истэҕинэ сискэ туох эрэ харааран 
көстүбүтэ, хамсыырга дылыта... Аҕатын ыта Баһырҕас 
сүүрэн кэлбитэ, ыйылаабыта. Оҕонньор хаарга умса 
охтон сы тар а . Өрө көтөҕөн о л о р д у бу ту гар  
"Ыарыйдым...” диэбитэ. Уола, били, бөрө тардыбыт 
табатын тириитин элээмэтин, баҕар, сиргэ хоннохпуна 
туһалыа диэн, илдьэ иһэрэ. Онно аҕатын сытыаран, 
маамыктанан быалаан, соһон барда. Дьиэтигэр кэлэн, 
уотун оттон баран, остуолга сурук сытарын көрбүтэ. 
Кинилэр сайылаабыт ыстаадаларыттан бостуук уол 
кэлэ сылдьыбыт уонна сарсын табалары аҕалан 
биэриэхтээҕин суруйбут этэ.

Оҕонньор ону истээт, дьиэтэ сылыйан , табаах 
тардан , арыый сэргэхсий дэ. Х анна, хайдах 
сылдьыбытын уолугар кэпсии олордо.

Аан бастаан дьиэтиттэн тахсыаҕыттан төбөтө 
ыалдьарын билэн, бөлүүн түһээбитин санаан ылбыт 
уонна төннүбэтэх, табаларын көрдүү барбыт. Устунан, 
улаханнык ыалдьан, аара охтубутун уола буллаҕа... 
Сэмэнчигэ ыстаадаҕа Сааскылааҕы кыттан кэпсэтэр 
рация баарын билэрэ, онно барда. Тиийэн, 
биллэрбитигэр, хата, дьолго вертолет тута кэлэн
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түспүтэ. Сэмэнчик аҕатын илдьэ көтүспүтэ. Итиэннэ, 
аҕатын балыыһаҕа ылбыттарын кэннэ, бултуур 
учаастагар төннүбүтэ. Аҕата икки ый кэриҥэ эмтэнэн 
баран, син биир туундаратыгар айаннаабыта. Врачтар 
үтүөрүөҥ диэбиттэрэ даҕаны, сүрэҕэ оччо-бачча 
чөлүгэр түспэтэҕин билэрэ. Сэмэнчигэ ити сыл 
бултуур былаанан толорбута.

Табаһыттар сүлүөттэрэ буолуохтааҕа. Ол иһин 
оҕонньор икки табаны талан уолугар ”эрчий” диэн 
биэрбитэ. Уола ол табаны сүүрдэргэ анаан, көрбүтэ- 
харайбыта. Уонна сүлүөккэ киирэн бастаан, "бураны” 
ылбыта, үөрбүтэ-көппүтэ. Аҕата ыарытыйдар даеаны, 
сүлүөккэ эмиэ кэлсибитэ. Иккис күн улахан мунньах 
саҕаланыан иннинэ, эрдэ кэлэн, инники ыскамыайкаҕа 
олорунан кэбиспитэ. Сотору кулууп иһин дьон 
толорбута. Саҥа-иҥэ, кэпсэтии, күлсүү элбэҕэ.

Улуус баһылыга дакылаатыгар оҕонньору уонна 
Сэмэнчиги хаста даҕаны аҕынна, хайҕаата.

Тыл этиитэ бара турдаҕына, Табаһыт оҕонньор 
илиитин уунан тыл этэргэ көрдөстө. Урут тыл эппэтэх 
киһи бэйэтин баҕатынан трибунаҕа тахсан тыл этэр 
буолбутун саалаҕа олорооччулар сэргээтилэр, 
суугунаһа түстүлэр, тута ньим бардылар. Оҕонньор 
микрофон иннигэр кэллэ, бастаан саҥата суох 
турбахтаата. Онтон "Тыыннаах буолуохпут, табалаах 
эрэ буоллахпытына...” диэт сүрэҕин туттубутунан 
охтон эрдэҕинэ, чугас олорор дьон илиилэригэр 
түһэрэн ыллылар... Түөрт буолан, көтөҕөн кулууптан 
таһаардылар.

Улуус баһылыга биллиилээх табаһыт, булчут 
ти һэх , кэри эс ты ллары н  ”... т аб а л а а х  эрэ 
буоллахпытына” диэбитин сүлүөтү түмүктүүрүгэр ♦■
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н бигэргэтэн-чинэтэн эттэ. Чахчы да ити тыллар 

Николай Иванович — Табаһыт кэриэс тыллара 
этилэр.

Кини тиһэх тыллара барыбытын долгуппуттара. 
Ол долгуйуубутун, арай, бу хоһоонунан уҕарытыах 
курдук санаабытым.

Табалаах эрэ буоллахпытына...
Хотугу байҕал кытылынан 
Туйах эҥээнэ лачыргыа,
Муос тыаһа лаһыргыа.

Табалаах эрэ буоллахпытына...
Тоҥус дьон дэтиэхпит,
Табанан эрэ дьарыктаннахпытына 
Долган, эбэҥки дэтиэхпит.

Табалаах эрэ буоллахпытына...
Хотугу айылҕа харыстаныа,
Чулуу табаһыт ырыата 
Туундара дуораһыйыа.

Табалаах эрэ буоллахпытына...
Тымтар дьүкээбил суһумугар 
Оҕо оонньуо, сүүрэлиэ,
Олохпут тупсан силигилиэ!

Хотүгү кыроом потрмото

Н и н  билигин кэпсииргэ холонор киһим, барыбыт 
билэр салайааччыбыт Анабаар улууһун дьаһалтатын 
баһылыга Николай Егорович Андросов. Кини олорон 
ааспыт олоҕун ахтан ааһар буоллахха, бу улуу киһибит 
доруобуйатын да харыстаабакка үлэлээн, өйүн уотун 
бүтүннүүтүн хотугу дьонугар анаата. Эрчимнээх эдэр
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сааһыттан күн бүгүнүгэр диэри, комсомолга, партияҕа 
уонна хаһаайыстыбаннай үлэлэргэ сырытта, элбэх 
эри и р и -м у ску у р у  көрдө, көрүстэ. Т өрөөбүт 
Анаабырыгар хаһыат үлэһитэ, учуутал, Дьокуускайга 
”Якутзолото” Холбоһук эппиэттээх үлэһитэ, партия 
Булуҥ уонна Орто Халыматааҕы райкомнарын 
салайыы — олоҕун олуктара. Аны, билигин рынок 
үйэтэ кэлэн, хайдах-туох дьаһанан, көрүнэн-тэринэн 
олох олоробутуй диэн, эмиэ да салла-чаҕыйа 
олордохпутуна дойдутугар тиийэн кэлбитэ. Ол кэлэн, 
адьас быһатытан эттэххэ, санньыйан эрэр төбөбүтүн 
өрө көтөхтө, харахпытыгар эрэл уотун уматта. Өскө, 
ол кини күн бүгүҥҥү түбүгүн киллэрэн туран, кини 
туһунан бөдөҥ литературнай айымньыны-романы 
суруйуохха сөп этэ. Оччоҕо хотугу туруу киһи, 
с а т а б ы л л а а х  с а л ай аач ч ы  сы рды к у о б ар аһ а  
айыллыахтааҕа. Биллэн турар, ону суруйарга бэйэтин 
сөҕүмэр үлэтин курдук, сыралаах уонна уһун 
тулуурдаах үлэ, итиэннэ айылҕа талаана наадата 
өйдөнөр...

Николай Егорович улууспут баһылыгынан үлэлии 
сы ры ттаҕ ы н а, 1998 с. ”А ркти ка сы л ы н ан ” 
биллэриллибитигэр 1998 сылтан 2001 сылга диэри 
Анаабыр социальнай-экономическай сайдыытын 
Программатын оҥорон, дьүүлгэ таһааран турар. Ону 
табаһыт, балыксыт, булчут уонна бары салаа үлэһит 
дьонноро биһирээбиттэрэ. Ону ааһан, сэттэ улуус 
зональнай мунньахтарыгар эмиэ ол Программабытын 
дьүүллээбиттэрэ. Чахчы кыаллар, чахчы үчүгэй 
Программа эбит дэммитэ. Дьиҥэр, бу сыччах биһиги 
улууспут олохтоохторун инникилэрин өтө көрөр ■
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дөкүмүөн буолбатах, саха сирин хотугу регионнарын 
сайдыыларын кытта хабар Программа. Кини сүрүн 
сыала — хотугу народностар төрүт дьарыктарын 
хаалларан-харыстаан туран, табаһыттар, балыксыттар 
уонна булчуттар олохторун аныгы цивилизованнай 
олоххо киллэрии уонна , өссө, муҥутуурдук 
сайыннарыы. Өйдөөх салайааччыбыт сыччах бэйэ 
кыаҕынан ол кыаллыбатын билэр бөҕө буоллаҕа. 
Ити иһин, "Россия — Саха алмаас” компаниятын 
уонна Сапи финансовай-промышленнай бөлөҕүн бэйэҕэ 
тардан, бииргэ үлэлэһэр соругу туруорбута.

Николай Егорович Программатын туһаайыылара:
— Итиини-тымныыны тулуйар-тутар чэпчэки 

матырыйааллартан оҥоһуллубут болохтору элбэгии.
— Состорулла сылдьар араас кыамталаах тыалга 

үлэлиир элекгростанциялары оҥорторууну ситиһии.
— Эти уонна балыгы переработкалыыр мини- 

сыахтары Сааскылаахха, Үрүҥ Хайаҕа тэрийии- 
туттарыы.

— Сайыннары-кыһыннары туттуллар аныгы кыра 
габариттаах техниканан туундара дьонун: буранынан, 
радиостанцияларынан хааччыйыы.

— Саас, күһүн бөрөнү бултааһыҥҥа малай 
авиацияны туһаныы.

— Түүлээх кыыллар тириилэрин, таба тыһын 
таҥастыыр уонна олору тигэр мастарыскыайдары 
тутан туһаҕа киллэрии.

— Көһөрүллэ сылдьар харааллары оҥоруу, манна 
вездеходтары туһаныы.

Билигин баар кыахпыт, олохпут-дьаһахпыт уонна 
дьон быһыыта-майгыта эмиэ уустук, ыарахан. Ол



үрдүнэн салайааччыбыт өйдөөх киһи буолан, үүтү- 
ааны булар, тобулар. Ити үөһээ ааттаммыт соруктар ^  
билигин олоххо киирэ туралларыттан үөрэбит. Ж  
Программа ылыллыбытын кэннэ Үрүҥ Хайаҕа 
алмаасчыттар көмөлөрүнэн орто оскуола дьиэтэ үлэҕэ ^  
киирдэ. Икки мэндиэмэннээх! Омос көрдөххө, 
халлаантан түспүт хараабыл курдук кылбайан олороро ург 
сүдү! Онно, оскуолабыт иһигэр киирэн туран, киһи 
бэйэтин ханна барабыный диэн курдук, дьикти. Бэрт 
аҕыйах кэмҥэ Югославияттан кэлэн, бу европейскай Ж  
модулунан бэртээхийэ тутууну ыыппыттара. Манна 
биһиги улууспут омуктарын: долганнар, эбэҥкилэр, 
сахалар  уонна төрүт нууччаларбы т оҕолоро ^  
үөрэнэллэр. Оскуола кылаастара компьютерынан 
уонна Интернетка тахсар тэриллэринэн толору 
хааччылыннылар. Эмиэ ити курдук Үрүҥ Хайа 
бөһүөлэгэр дьон олорор дьиэлэрэ хото тутулуннулар. ^  
Бэл, эргэ уонна саҥа Үрүҥ Хайа бөһүөлэктэрэ ^  
диэннэр баар буоллулар. Сааскылаах, Эбэлээх орто ^  
оскуолалара эмиэ саҥа компьютернай техниканан Ж  
сэбилэнэн-хааччыллан олороллор. Программаҕа ^  
киирбит ”Уйгу” агро-промышленнай комплекс үлэҕэ ^  
киирдэ. Бастакы күннэриттэн сууккаҕа үстүү сүүс 
килограмм халбаһыыны оҥорон гаһааран барбыта. 
Балыктан ас атын көрүҥүн бэлэмнээһин, пантыны ^  
куурдар сыахтар уонна, өссө, туундарабыт отуттан- ^  
үүнээйититтэн эми бэлэмнээһин инникитин сайда Ж  
турар суолга киирдилэр. Сорохторо, билигин оччо- 
бачча кыалла иликтэрин да иһин, эрэлбит улахан.
Тоҕо диэтэххэ, Николай Егорович кумааҕыга ^  
суруйбутун, трибунаҕа туран эппит тылларын тыалга -у^ 
бырахпат, дьаныһан олоххо киллэрэр. Өссө этэр ээ: Ла
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"Ыстаадаларга ыччаты эрэ буолбакка, сааһырбыт, 
сааһыра барбыт дьахталлары таһааран үлэлэтэргэ, 
бөһүөлэккэ ыаллар хайдах олороллоруй да, оннук 
олоҕу тэрийиэхтээхпит. Электричество, телевизор, 
радио эрэ буолбакка, таҥаһы сууйар машиналаах 
буолалларын хааччыйыахтаахпыт” диэн. Билигин 
улууспут биир үлэһит киһитэ ыйга ортотунан биэс 
тыһыынча солкуобайы аахсар. Оҕо төрөөһүнэ, ыччат 
ыал буолуута элбээтэ. Сураҕа, республика хайа да 
улуустарынааҕар биһиги улууспутугар сыбаайбалар 
ү гү с т ү к  н ь и р г и й э л л э р , ар ах с ы ы  аҕ ы й ах . 
К ийииттэрбит үгүстэрэ — саха сирин киин 
улуустары н кы ргы ттара. Мин манна Степан 
Д адаскинов — биһиги улууспут бочуоттаах  
Гражданина буолбут журналист, поэт биир хоһоонун 
аҕалабын:

Анаабырбыт сиригэр 
Аналларын буланнар 
Дьоҥҥо биллэр, хайҕанар 
Дьоһун ыаллар буоллулар.

Хос ырыата:
Таатта, Өлөөн, Эдьигээн 
Талыылара — кийииттэр,
Ньурба, Бүлүү, Силээннээх 
Ньургуһуннара — кийииттэр.
Амма кыыһа — кийииппит,
Алдан кыыһа — кийииппит,
Хаҥалас кыыһа — кийииппит,
Халыма кыыһа — кийииппит!

Кийииттэрбит кэрэлэр,
Кэпсээн буолар кэрэлэр —
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Үчүгэйкээн ийэлэр,
Үөрбүт-көппүт ийэлэр.

Хос ырыата.
Ити иһин, санааҕа,
Саха сирин чыычааҕа 
Барылара манналар,
Манна мустан ыллыыллар.

Хос ырыата.
Манна — Үрүҥ Хайаҕа 
Мааны-талба ийэлэр,
Сааскылаахха сайаҕас 
Саҥастарбыт — кинилэр!

Хос ырыата.

Николай Егорович дьонун-сэргэтин олохсуппутун, 
төрөөбүт туундаратыгар олох уотун отуннарбытын 
биир төрүөтэ — табабытын аҕыйаппат улуу мөккүөрү 
мөҥүрэппитэ буолар. Икки совхозпутун ыспакка, 
тутан олордо. Табаны ыаллар, дьоннор аайы 
ыскайдаабакка, икки сүрүн хаһаайыстыбаҕа тутан 
кэллэ. Билигин икки ГУП көрүүтүгэр 16-17 
тыһыынча табалаахпыт. Ити ахсаан эмиэ да, аҕыйыыр, 
ар ы т  э б и л л э р ...  Э бэн  и һэр , аҕ ы й ап п ат  
мөккүөккэрдээх-түбүктээх буоллахпытына, омук 
аа т ы р ы а х п ы т , ты ы н н аах  о л о р у о х п у т  диэн 
өйдөбүллээх уонна итиннэ бэринэн туран үлэлиир. 
Эппит, суруйбут санааларбын сомоҕолуу, барыларын 
бииргэ холбуу тутан эттэхпинэ, Николай Егоровичпыт
— дьиҥнээх тоҥус! Паспорыгар да омуга эбэҥки... 
Доруобай буол, уһун үйэлэн!
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-̂ Хамдах дьаһанабытмй?
1997 сыл алтынньы ыйыгар биһиги бэһиэ буолан, 

Анаабырбыт улууһун ”Арктика” ГУП салалтатын 
кытта договор оҥостон, балыктыы бардыбыт. Барар 
сирбит Анаабыр уонна Өлөөн улууһун кырыы 
сирдэригэр Буолкалаах, Уудьа уонна Пур диэн улахан 
үрэхтэр бастара хапсыалаһар кирбиилэригэр. Онно 
ааты рбы т Д ьэһэй күөлүн таһы гар  лаай даҕа 
вертолетунан түстүбүт. Көтөн иһэн көрдөххө, күөлэ 
элбэҕэ сиидэ хайаҕаһын курдук. Биһиги онтон 
сөхтүбүт даҕаны, үөрдүбүт даҕаны. Маннааҕы мас 
былаастаах дойдуга хайдах эрэ сонурҕаатыбыт, 
сэргэхсийдибит. Туундарабытыгар тула туох баара 
көстөр этэ буоллаҕа, манна ырааҕы көрбөккүн, 
эрги ччи  м астаах  сир: үрэх , күөл, м астаах  
булгунньахтар.

Биһиги төрүттэрбит хотугу дойду дьонноро 
буоланнар, тыын-хаан тартаран, тордохпутун туруора 
оҕустубут. Уот оттон, сири-дойдуну аһатан, алҕаан 
барам м ы т, мас масты ы р түбүккэ түстүбүт. 
Бураннарбытын көрүннүбүт. Сарсыарда чааһы- 
мүнүтэни ыыппакка, балыксыт дьон бултуур-алтыыр 
үлэҕэ турунуохтаахпыт буоллаҕа. Итиэннэ, бу биһиэхэ 
саҥа сонун сир айылҕата абылаатар-абылаан барда. 
Онуоха эбии манна олохсуйан олорор Алексей 
Христофорович Спиридонов-Бородин кэлиитэ эмиэ 
үөртэ. Кинилэр бэйэлэрин табаларынан кэллилэр.

Бу УРУТ Бородин оҕонньору сураҕын эрэ истэрим. 
Кини чэйдии олорон, бу дойду туһунан кэпсээтэр- 
кэпсээтэ. ”Олоҕум устатын тухары табаҕа үлэлээтим.
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Уудьа үрдүнэн, Буолкалаах бастарынан, Пур үрэҕинэн 
Өлөөн оройуонун уонча ысгаадата сылдьааччы. Субу 
мас быыһа бүтүннүүтэ таба туйаҕын тыаһынан 
ньиргийээччи. Оо, олус да үчүгэй буолар этэ!”— 
диэн баран, оҕонньор оччотооҕуну санаан, сүрэҕин 
бааһын таарыйтаран, долгуйда, уйадыйда даҕаны. 
Урут Өлөөннөр республикаҕа биир саамай элбэх 
табалаах оройуоннартан биирдэстэрэ этэ дии? Ону 
санаан, мин эмиэ долгуйдум. Оҕонньорум өссө эбэн 
эттэ: ”Бу дойдуга билигин, урут киһи да, таба да 
сылдьыбатаҕын курдук. Оннук кураанахсыйда, 
чуҥкуйда. Таба барахан суох буолла да, айылҕа 
иччитэхсийэр эбит!”— диэн. Мин уйадыйбыппын 
бүк баттыы сатыы олорон ыйыттым: ”Өлөөн табата 
эстэ сыспыт төрүөтэ тугуй, туохханый?” Итиннэ 
оҕонньорум  х ап -саб ар  хоруй даата : ”Биһиги 
т а б а һ ы т т а р , таб ан ы  к ө р ү ү б ү т-х ар ай ы ы б ы т  
мөлтөҕүттэн бу эстии эҥэрдэстэ”.

Кырдьаҕаһым бэйэтэ эмиэ буруйдаах курдук 
саҥарда эрээри, кини дууһатыгар айманыы-хомолто 
баарын сэрэйдэҕим дии? Үйэтин тухары табаҕа 
хараҕын хатаан сылдьыбыт барахсан, дьиҥэр, кини 
туох буруйдаах буолуой? Олох уларыйыыта, ол 
долгуна охсон дьон өйө-санаата, үлэҕэ сыһыана 
сатарыйдаҕа, айгыраатаҕа. Дьиҥэр, Өлөөҥҥө таба 
эстэр, эстэ сыһар төрүөтэ — итиннэ. Онтон, ордук 
кырдьаҕас табаһыттарга таба аҕыйааһына-эстиитэ 
оспот бааһы хааллардаҕа... Сэһэргэһэр кырдьаҕаһым 
өссө биир этиитин манна холбуубун, аҕалабын: ”Эһиги 
Анаабырдар табаһыттаргытын кытта икки сыл бииргэ 
сылдьыстым. Өскө, эһиги табаһыттаргыт билиҥҥи ■
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курдук... табаларын көрөр харайар буоллахтарына, 
табаҕыт эстиэҕэ. Өлөөн табатын алдьархайа кэлиэҕэ...” 
Мин бэйэм улууһум, сорох табаһыттара табаҕа 
сыһыаннара куһаҕанын билэр киһи — соһуйа- 
дьиктиргии итини истибэтим. Оҕонньорум саамай 
сөпкө этэрин уонна кытаанахтык, тыйыс тылларынан 
сэрэппитин өйдөөтөҕүм дии?!

Дьэ, табабытын өрүһүйэргэ — ол аата тус 
бэйэбитин өрүһүйэргэ тугу оҥоробутуй, хайдах 
дьаһанабытый? Бу туһуттан сирэй бэйэбититтэн 
ыйытыах тустаахпыт. Маннык:

1. Мин табаларбын үтүө суобаспынан көрөбүн- 
харайабын дуо?

2. Таба сүппэтин, өлбөтүн иһин тугу оҥордум, 
оҥоробунуй?

3. Табалааах эрэ буоллахпытына... диэн санаа — 
мин дьылҕам буоларын төһө дириҥник өйдүүбүнүй?

Бэйэм түмук оҥорон эһиэхэ этэр 
санаам

Хотугу дойдум барахсан тымныы тыаллаах, киэҥ- 
куоҥ истиэп курдук нэлэһийэ-нусхайа сытар. Тымныы 
кыһын кырыанан бүрүллэн, иһиллээбит курдук, 
чуумпурар. Арыт, күүстээх салгын төлө биэрэн 
буурҕаланан-тибиилэнэн, ытыйбахтаан ылаттыыр. 
Айылҕа оннук уларыйыыларыгар үөрэнэн кырса, 
кы ры наас, курупааскы  б арахсаттар  тапты ы р 
туундаралары гар ас булан аһыы, төрүү-ууһуу 
сылдьаахтыыллар. Алыс аймамматтар, холкулар. 
Табаларбыт эмиэ ол көтөрдөрбүт, кыылларбыт курдук, 
айылҕа кэр эл эр э , айылҕа оҕолоро. К инилэр



уратылара, киһи көрүүтүгэр, сылаас сыһыаныгар 
наадыйаллар. Сылаас сыһыан сойдо-тымныйда даҕаны, 
өлөөхтүүллэр, ыраллар-дьүдэйэллэр. Кыыл-сүөл 
аһылыга буолаллар. Мин итини — бары билэр 
суолбутун тоҕо этэбиний, кэпсиибиний? Били, Өлөөн 
оҕонньоро сэрэппитин өссө биирдэ өйдөтөөрү, 
санатаары... Кини эппитэ дии: ”Таба барахсан суох 
буолла да, айылҕа иччитэхсийэр эбит” диэн. Онон 
таба — омукпут эстэр-симэлийэр эбэтэр тыыннаах 
буолар дьылҕата! Ити иһин, мин этэр быһаччы 
санааларым манныктар:

Бастакытынан: Рынок үйэтигэр хотугу табаһыт, 
булчут, балыксыт үлэлиир, олорор усулуобуйатын 
тупсарыы, баһылыкпыт Николай Егорович этэрин 
курдук, аныгы цивилизацияҕа чугаһатыы, ол 
хайысханы тутуһан үлэни ыытыы.

Иккиһэ: Таба дьылҕата билиҥҥи табаһыт илиитин 
иһигэр баар. Кини суобаһыгар, өйүгэр-санаатыгар. 
Үлэҕэ сыһыаныгар, эппиэтинэһигэр. Таба өлүүтүн- 
сүтүүтүн сыччах айылҕа дьайыыларыгар түһэрэр, 
буруйдуур сыыһа.

Үсүһэ: Билиҥҥи табаны көрөр-харайар технология 
өбүгэлэрбит туттубут ньымаларыгар чугаһыах тустаах. 
Өссө, ону ааһан, өбүгэ ньыматын ситэрэн-толорон 
биэрэр таһымҥа тахсыахтаах.

Төрдүһэ: Табаны көрүү-харайыы айылҕа, күн- 
дьыл кэрдиис кэмнэригэр тупсуох тустаах. Ол аата 
кыстык, төрүөх, дьыл сайыҥҥы, күһүҥҥү кэмнэригэр 
наука да, олох бэйэтэ айбыт-суруйбут быраабылалара 
булгуччу тутуһуллуохтаахтар.

Бэсиһэ: Табаны иитии кадрдарын бэлэмнээһин, 
кинилэри өйөөһүн ситимэ быстыа суохтаах. Дьиэ •«
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кэргэн бүтүннүүтэ ыстаадаҕа тахсан олоруута, 
үлэлээһинэ сүрүн болҕомтоҕо ы лы ллы ахтаах. 
Баһылыкпыт өйдүүрүн уонна кыһанарын курдук, 
туундара табаһытын олоҕо бөһүөлэк олоҕуттан татым 
буолара табыллыбат. Бу олус уустук эрээри, Николай 
Егоровичпыт быһаччы быһаара, тэрийэ сатыырын 
өйдүүбүт уонна өйүүбүт. М анна бука бары 
турунуохтаахпыт.

Алтыһа: Табаны, мэччирэр-хастарар аһатар сири 
кыһыҥҥы, сайыҥҥы, күһүҥҥү маршруттарын таба 
туһаныы суолтата улаханын өйдүөхтээпит.

Сэттиһэ: Таба иитиитигэр зооветеринарнай 
дьаһаллары ылыы, олоххо киллэрии хас биирдии 
табаһыт, специалист сүрүн соруктарыттан биирдэстэрэ. 
Киһи көлүөнэтин доруобай оҕо солбуйар. Табаны 
тупсарыы төрдө — племенной үлэ.

Ахсыһа: Өбүгэлэрбит саҕана таба киһиттэн 
күрэммэт этэ. Төттөрүтүн киһиэхэ талаһара- 
тардыстара, чугас сылдьа сатыыра. Ол киһи табаҕа 
сылаас сыһыанын туоһута этэ. Оттон билиҥҥи таба 
киһиттэн күрэнэр, тордоххо соччо-бачча чугаһаабат. 
Ол, сорох, таба биригээдэтигэр ыты бэйдиэ ыытыы, 
тутуу дьайыыта. Ыты кыра оҕо эрдэҕиттэн табаны 
үрбэт, кыйдаабат буоларын курдук иитэр үчүгэй 
этэ.

Тохсуһа: Кэлиҥҥи кэмҥэ таба көлүүр быһыытынан 
туһаныллыыта мөлтөөтө, аҕыйаата. Ити ”буран” 
кэлиититтэн ситимнээх диэххэ сөп. Өбүгэ дьоммут 
оттор мастарын, тордохторун, малларын-астарын 
табанан таһаллара. Ыарахан таһаҕаһы тардарга 
эрчийэллэрэ. Оттон билиҥҥи таба үлэлиир, тардар 
дьоҕура мөлтөөтө. Маны эмиэ болҕомтоҕо ылан, 
күүстээх таба кыаҕын туһанар сөп этэ.
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Онуһа: Билиҥни рынокка бэйэни көрүнүү, бэйэ 

туһа диэһин баһыйда. Киһи таба туһа диэн кыһанара 
кыччаата. Итилэр түмүктэригэр таба баайбытыттан 
илии соттуохпутун сөп. Бу өйдөбүлгэ диэн эттэххэ, 
оччоҕо бэйэбит эмиэ мэлийэбит... Ол иһин, таба — 
мин олоҕум, дьылҕам диэн санаа иитиллиэхтээх, 
олох сокуона буоларын ситиһиллиэхтээх.

Уон биириһэ: Табаһыт үлэтин иһин төлөбүрү 
кэмигэр ылан иһиэхтээх. Маны оҥорботоххо үлэҕэ 
сыһыан сойор, тымныйар...

Хотугу дьоннорум! Мин эһиэхэ, бэйэм сомоҕо 
санааларбын эттим. Маны — сыыһа дуу, сөпкө дуу 
эппииппин-суруйбуппун бэйэҕит мындыр өйгүтүнэн 
өйдүүгүт, билэҕит. Бэйэм урут ветеринарнай үлэһит 
буоллаҕым уонна... тоҥуспун, хотугу киһибин дэнэбин. 
Мин тус бэйэм, дьиэ кэргэним уонна бүтүм омугум 
дьылҕата — таба, таба барахсан!

Сарбаҕаркаан муостардаах,
Чэрэгэркээн кулгаахтаах,
Чэмэлкэйдиир харахтаах,
Чыралдьыйар атахтаах,
Чылбыгыркаан истэрдээх,
Орохтооҕо систэрдээх 
Ойор-көтөр бэйэлээх 

Табачааммыт барахсан!
Сүүрдэҕинэ — сүр сүүрүүк,
Көттөҕүнэ — кынаттаах,
Тэптэҕинэ — тибиилээх,
Сиэллэҕинэ — силлиэлээх,
Эҥээннэрэ — эҥсиилээх,
Туйахчаана тулуурдаах 

Табачааммыт барахсан! зм
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Аны, хоһооннорүн аа£ын' дүү...

ТУУНДАРАМ САЙЫНА

Туундарам сайына эргийэн 
Тулабыт көҕөрөн кэрэтиэн,
Сибэкки сытынан илгийэн 
Сир сыта дыргыйан эрдэҕиэн!

Айылҕам бу кэрэ көстүүтэ 
Абылыы-ыҥыра турдаҕыан,
Саманнык дьиктини күөдьүтэ 
Сандал күн үөрэ тыктаҕыан!
Хоту муораттан, курас күһүн 
Холорук-тыал эҥсэн түһүөҕэ,
Оо, маннык дьүһүн,
Маннык кэрэ кэхтиэҕэ.

Суох, кэбис сүппэт эбит —
Сааскы күннүүн кэрэ кэлэр,
Тунал туундара эбэбит 
Тупсан туруон сүрэх күүтэр...



СҮРЭҔИМ ЭРЭЛЭ СҮППЭТИН! Ф

Санаабын баттыыр ыарыыттан ^
Санпаҕырар мин дууһам.
Тууйар бүтэр хараҥаттан
Туоххаһыйар сүрүм-кутум. ^

туг
Ким, миэхэ көмөлөһүөй, ^
Күлэр күн күлүмүн көрдөрүөй?
Хараҥаны ыраах кыйдыай, Ж
Харахпын аһан сырдатыай? ^

Сир үрдүгэр баар — Эрэл! ^
Эрэл баарын тухары эрэй, ^
Кыһалҕа даҕаны кыччыыр, Ж
„  IКыым кыламныыр, сырдыыр!...
Сүрэҕим эрэлэ сүппэтин!! ^
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& ҮӨРБҮТ САНААБАР

Мин үөрбүт санаабар 
Саҥа хаар туналыгар 
Ойор күнүм сырдык уота 
Оҕо буолан оонньуу сытар.

Өйбөр көстөн кэлэллэр 
Өбүгэ аймах дьоннорум — 
Буруолара өрө үллэр, 
Оттоллор итии тордохторун.

Санаабар субу иһиллэр 
Саҥалара, күлсэллэрэ. 
Арылла-сырдыы түһэллэр 
Амарах-сайаҕас бэйэлэрэ.

Итинник санаан итийэбин, 
Иэйэн ырыа ыллыыбын. 
”Үтүө өбүгэлэрим!” диибин, 
Үрдээн үөһээ кыырайабын...



ТАПТАА, ХОТУГУ СИРИМ ОҔОТО!

Таптаа, хотугу сирим оҕото,
Таптаа, тыыннаах туундараны.
Сааскы айылҕаҥ торҕото 
Сандаара тыллан тахсарын.

Таптаа, үүнэр сибэккини 
Тапталгар дьүөрэлээҥҥин.
Умнума, сайыҥҥы киэһэни,
Унаарар үрүҥ түүннэри...

Таптаа, хотугу сирим оҕото,
Талба табачаан барахсаны.
Кини кэрэтэ, тоҕус торҕото 
Киэргэтэр дии туундараны...

Таптаа, олоҕу таптаа —
Талаһан тардыһан үлэлээн.
Тыйыһы, ыары тулуй, кытаат,
Тоҥуспун дэнэн, тоҥус дэтэн!
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Хотугу дойдум, туундарам 
Хоһууну эрэ сөбүлүүр,
Кытаанах тыйыс айылҕаҕа 
Кыахтаах эрэ кыайар, күннүүр.

Ол иһин хотугу дьоннорум 
Олус хоһууннар, хорсуннар, 
Аһыныыктар ол дьоннорум,
Арыт, тыйыстар, арыт, уйаннар...

Кыһыҥҥы дьыбардаах халлааҥҥа, 
Кыскыйар тыалга, бусхааҥҥа 
Кинилэргэ суолларын ыйаллар 
Кыраман үөһээҥҥи сулустар. 
Хоһууннар диэтим, ол иһин 
Хотугу халлааным, бу сирим 
Киһиттэн өрүүтүм үөрэллэр, 
Киһиэхэ үтүөнү түстүүллэр.
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ХАРАБЫЛ ҮРЭҔЭ

Өбүгэлэрбин мин өрүүтүн 
Өйдөөн-санаан ылабын,
Долган дьонум өтөхтөрүн —
Харабыл Үрэҕин ахтабын.

Таас кэрикэттэн бастанан,
Токур-бокур суолланан,
Тыгар салаа тыырыыланан 
Түһэрш Анаабыр эбэҕэ.

Хаһан эрэ бу дьикти 
Харабыл Үрэҕэ дэтэҥҥин,
Төһө табаны ииппиккин 
Дьонум эрэ билэллэр ини...

Кылбаа маҥан кырсаны 
Сонордуур дьонум эмиэ 
Төһө сохсону-пааһы 
Иитэллэрин истэн билиэҥ...

Үтүмэн сылларга өбүгэм 
Үтүө Харабыл үрэҕиттэн 
Быйаҥ бөҕөнү соһон, сүгэн 
Барбыттарын ким этиэй?

Билигин даҕаны Харабыл 
Быйаҥын баһан, сомсон ыл.
Ол эрээри бэйэҥ харабыл 
Буолан харыстаа айылҕаны!..
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и АЙАН ЫРЫАТА

Хараҥа киэһэҕэ 
Ыраахтан туруктаан,
Сулуһу сирдэтэн 
Иһэбин айаннаан.

Хараҥа киэһэҕэ сулустар 
Чаҕылхай уоттаахтар. 

Табакам барахсан 
Сиэлэн ис, сэллиэрэн. 
Дьиэчээммэр долгуйан 
Дьоннорум күүтэллэр.

Хараҥа киэһэҕэ сулустар 
Чаҕылхай уоттаахтар.

Сис таастар, алыылар 
Сиэллэрэн истэххэ 
Субуллан ааһаллар 
Суол икки өттүгэр.

Хараҥа киэһэҕэ сулустар 
Чаҕылхай уоттаахтар. 

Ырыабын ыллыыбын 
Олоҕум туһунан,
Долгуйа туойабын 
Дьоннорбун мин ахтан.

Хараҥа киэһэҕэ сулустар 
Чаҕылхай уоттаахтар.
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МИН ЭМИЭ...

Сылдьабын ээ, мин эмиэ 
Сайын, кыһын тордох дьиэҕэ.
Дьүкээбил оонньуур алыытыгар,
Дьоммор, таптыыр туундарабар.

Үөскээбитим ээ, мин эмиэ 
Үгүскүт курдук, туундараҕа.
Иитиллибитим ээ, мин эмиэ 
Табалаах, кырсалаах айылҕаҕа.

Мин эмиэ өбүгэ дьоннорбут 
Олорбут сирдэрин ытыктыыбын,
Бултаабыт, оҕону оҕолообут 
Олохторун, үгэстэрин салгыыбын.

Мин эмиэ эһиги курдук 
Өбүгэм дьарыгын таптыыбын,
Сүрэҕим тэбиитин, оо, куруук 
Эһиэхэ — дьоммор аныыбын!
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МИН ТОҤУС УОЛАБЫН

Хотугу муора кытылынан 
Хойдон, ууһаан, тарҕанан 
Тоҥнуун тустан улааппыт 
Тоҥус уола буолабын!

Хоту дойдум куйаарыгар 
Холоругар мускуллан 
Тохтуу түһээт, айанныыбын, 
Тоҥус уола буолабын.

Тоҥус уола буоламмын 
Тоҥу сылытар дууһалаахпын. 
Таба иитэр дьарыктаахпын, 
Таба — таҥаралаахпын...

Тоҥус уола буоламмын 
Буурҕалыын ыллаһабын, 
Силлиэлиин сэлэһэбин, 
Сулустардыын сипсиһэбин.

Дойдубун хоһуйан ыллыыр, 
Туундарабын кэрэтик саныыр 
Тоҥус уола буолабын,
Онон мин киэн туттабын!!
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