
Николай Якутскай
YC ИНИ БИИЛЭР     

Былыр, биһигиөбүгэлэрбитүөскээнсылдьыбытуйэлэригэр,  оҕонньордоох эмээхсин ыал 
буолан олорбуттара эбитэ үhү.

Кинилэр баар-суох баайдара, кэннилэригэр хаалаллара үс уоллаахтар эбит. Улахан
уоллара саас,  от-  мас тиллэн, сир кырса кө өрөн эрдэ инэ төрөөбүт. Бу уоллара,  кыраҕ ҕ
сааһыттан буорга-сыыска булкуллан, сири-айыл аны таптыыр буола улааппыт. Орто уолҕ
«ийээ»,  «а аа»  диэн  тылы  аанҕ бастаан  сатаан  caҥapap  буолуоҕуттан  ону-
маныоҥорор,уһанар идэнэн дьарыктаммыт.Оттон оччугуй уоллара олус атаах, олус сурэ эҕ
суох, аһыыртан-та нартан атыны тугу да сатаабат адьынаттаммыт.ҥ

Арай биир сарсыарда о онньордоох эмээхсин субэлэһэн баран уолаттарын ҕ
ы ырбыттар.ҥ

-0 олорбут  улааттыгыт,  — диир  о онньор,  — биһиги,  ийэлээх-а а ыт,  кырдьанҕ ҕ ҕ ҕ
буорайдыбыт. Эһигини бачча буолуоххутугар диэри көрөн-харайан,  ahaтан-та ыннаран,ҥ
бачча  дьон  о ортоотубут.  Мантан  антах  аны  эһиги  биһигини  иитиэх-харайыахҥ
тустааххыт. Улахан киһибит, эн тугунан идэлэнэн-дьарыктанан биһигини иитэр-харайар
санаалааххыный?
Улахан уол а алаах ийэтин иннигэр сөһүргэстиир.ҕ
— Иитэн-аһатан улаатыннарбыт, төрөппүт ийэлээх а ам! Мин төрөөбүт төрүт ҕ
буорбун олус таптыыбын. Онон, сир-ийэ илгэ быйа  иэнигэр бурдук үүннэрэн, от оттоон, ҥ
cүөhүиитэн, эһигини иитиэм-аһатыам.
— Үчугэй,  улахан  үөрүүлээх  кэс  тылы  иһиттибит,  —  дэһэллэр  о онньордоохҕ
эмээхсин. — Аны, орто о обут, тугу гынан биһигини иитэр-харайар санаалааххыный?ҕ

Орто уол туран а алаах ийэтин иннигэр ҕ cөһүгэстиир.
— Таптыыр а алаах ийэм барахсаттар! Мин уһанар, тутар идэни аан дойду үрдүгэр ҕ
олус таптыыбын. Онон ити туттар, о орор идэбинэн ас-та ас булан, эһигини иитиэм-ҥ ҥ
аһатыам!
— Улахан хай аллаах, үчүгэй тыл! — дэспиттэрэ а алаах ийэлэрэ. — Оттон, оччугуй ҕ ҕ
киһибит, эн туох идэ инэн биһигини иитиэм-харайыам дии саныыгын?ҕ

Оччугуйуоллараийэлээхаҕатыниннигэрөттүк баттанантуранэппитэ:
— Эһигикырдьыҥ да бокооруҥ, ол мин кыһалҕамбуолбатах. Эһигимиигин 
төрөппүккүт, онон аһатар, таҥыннарарэбээһинэстээххит!
— Дьэ, буоллаҕа, — эрэдэспиттэр оҕонньордоохэмээхсин.
Эппиттэринкурдук, улахануолбурдук ыһан, от оттоон, cүөһүиитэн, аҕалаахийэтин аһатар, 
көрөр- харайар. 

Орто уол, куоракка киирэн, киһи иэйбэтэ ин-билбэтэ инуһанан о ортуурҕ ҕ ҥ , 
күлүмүрдэс түннүктээх таас дьиэлэри тутуталыыр. Бу айар-тутар идэтинэн булар үбүнэн-
аһынан а алаах ийэтин иитэр- аһатар. Оттон оччугуй уол, эппитин курдук, убайдара ҕ
а алаах ийэлэригэр биэрэллэриттэн ҕ аһыыр-та нарҥ , тугу да гыммат.

Өр-өтөр буолбаттар, о онньордоох эмээхсин, саастарын туолан, олохторун олорон,ҕ
өлөллөр.

Улахан уонна орто уол а алаах ийэлэрин көмүс унуохтарын көтө өллөр, ийэ ҕ ҕ
буорга көмөллөр.

Аны бэйэлэрин икки ардыларыгар субэлэһэн баран, оччугуй бырааттарыгар:
-Бачча сааскар диэри тугу да үлэлээбэккэ, o opҥ бокко, а аардас а алаах ҥ ҕ
ийэҥмоонньуларыгар олорду . Өйдөн, үлэлээ!.. Аны биһиги эйигин аһатыахпыт, атаах- ҥ
татыахпыт суо а.ҕ
— һэ-һэ, мин о ус буолбатахпын, сири хоруйуом суо а, өтүйэ да буолбатахпын, ҕ ҕ
тимиринэн-тааһынан дьарыктаныам суода.



— Улэлиэххинбадарбатбуоллаххына — хоргуйан да ел!... 
АныбиЬигиэйигинаЬатыахпыт-танынна-рыахпытсуода!

Дьэ, эппиттэринкурдук, убайдараинилэригэр ас да, таҥас да биэрбэттэр. Уоликки-
үс  хонуккаahaaбаккасытар.  Олэрээри  аһаабаккаөртулуйуосуох.  Хараҥа  түүҥҥэ
хаххалатан,  бастаанулаханубайынастаахампаарыналдьатан,  уоран  аһыыр.
Онтонортоубайындьиэтигэркиирэн, харчытын-үбүн уорантуттар.

Арай биир түүн, уорар идэтинэн ас-та ас булунаары баран иһэн, суолга биир ҥ
киһини көрсөр.
— Дорообо, туох идэлээх киһи сылдьа ыный? — диэн, көрсүбүт киһитэ уолтан ҕ
ыйытар.
— Мин идэм диэн... ампаары алдьатан, ас булунабын, дьон сиэбин тэбээн, харчы 
булунабын. Оттон эн туох идэлээх киһигиний?
— Мин да идэм эн идэҕиттэнуратытасуох!

Бу  күнтэнылаикки  түөкүн-уоруйахидэлээхтэрхолбоспуттар.  Ырааҕынан-
чугаһынансылдьан, ыалампаарыналдьатан, дьонсиэбинтэбээн, үп-асбулунансыл-
дьыбыттар.

Үлэлээн айахтарыгар ас булунааччылар, санныларыгар та ас та нааччылар бу ҥ ҥ
икки уоруйахтан сатаан олороллоруттан, ааспыттар. Бэрт өр субэлэһэн, быһаарсан, бу 
икки уоруйа ы тутарга уонна норуот суутунан сууттуурга быһаарбыттар.ҕ

Уус идэлээх орто уол, хас да хонукка уһанан, тутар чааркаан тимирдэри онортоон, 
дьон ампаарыгар уурдарбыт.
Өр-өтөр буолбатахтар. Икки уоруйа ы ол тимир чааркааннарынан туттаран ылбыттар. ҕ
Уоннаноруотыарсуутунансууттаан, сир кэрэньууруттансуохгынарга быһаарбыттар.

Ол курдук, күн бүгүнүгэр диэри түөкүн уонна-уоруйах өр үйэлэммэт, уһун оло у ҕ
олорбот.


