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Кµн бэлэ±э

Сааскы  күн  барахсанки
´иаайыэрэкэрэнибэлэхууннарбындиэбиттии,  чаҕыл
сардаҥаларынхарыстаабакка  Сир  Ийэҕэ  ыста.
Үөһэттэнтыгарсардаҥа  көмүс
утахтараордукоскуоладьиэкиэҥолбуоругаркутулларгадылыл
ар.

Алтанчуораанхатанлыҥкырынтилэхүктэһэ
оскуолааанатэлэллэбиэрдэ.  О5о-аймах
ча±аархайсаҥатаолбуор  иһин  толордо.  Сааскыманныккэрэ
күннүүныраасмичээр,  сырдыксанаа,  лыҥкынас  күлүүуонна
күүс-уохкыттаситимнээх  быһыылаах.  Көр  ол,  туох  да
бэйэлээххэымыттыасуохостуорасБалаайакирилиэскэтахсанбы
аркуустантуран, о±олороонньуулларын көрөр. Мичээрдиир…

АхсыскаүөрэнэрНьургуннаахАйаалдэриэбинэ хоту уһугар
олорорбуоланнар,  оскуолаттан  төннүүгэ
биирдээмэаргыстаһар  үгэстээхтэр.  Доҕордоспоттор.  Ньургун
кими  да  кытта  түптээн  уһуннукбодоруспат.
Кылааскахаалыылаахбуолан,  бииргэүөрэнээччилэриттэн
бүтүн  биир  төбөнөнөндөс.  Атаҕастаанбуолуо,  оҕолору
төбөлөрүттэнтайана,  кэтэххэтыгыталыысылдьар  µгэстээх.
Кининиутары,  саараама  ким  да  саҥарыасуоҕа.
Үгүстэркиниэхэньылаҥныыллар.  Чэ,
быһата,кылааһыгархоруол.

Биирдэаргыстаһан  иһэн,
Ньургунуулуссакытыытыгарсытартуохэрэ  күөххэхараҕа
хатанатустэ.  «Оо,  булумньу!»  -
диэнүөгулээткумааһынньыгыхарбаанылла.  Арыйан
көрбүттэрэ,  харчылаах,  отутсолкуобай.
Кумааһынньыккимиэнэбуолараэмиэбиллэр.  «Эляковой  М.П.»
диэнсуруктаахикки квитанция бүк тутулласылдьар. Ньургун,
харчыныааҕаат,  үөрүүтүттэн таҥалайын таҥсынна.  Баҕарар
баҕатынчыпчаалабуолбут  светомузыка
ирбинньикуоттарахараҕар  дьиримнэстилэр.
Ийэтиттэнбиирбаччаүбүэптэрдэҕинэ,  силигэситэрбуолбут.



«Ю-2»-лар  тиһэхырыаларынмелодиятынкиҥинэйэ-киҥинэйэ,
брейк үҥкүүлээнэрэрдиитутунна.

ОнтонАйаалыалаэмээхсин  сүтэрбитхарчыта
төлөтуппаткытаанахытыска  түбэспититтэнабарасанаата.
«Пенсиям  кэлиэрдиэри»,  -  диэнэмээхсиниккитэ-
хастауолдьонуттанхарчыылбытынөйдөөтө.  Бүгүн
пенсиятынылаат,  түһэрээхтээбит.  Солкуобайа  да
суоххаалбыттулаайахэмээхсини  сүрдээҕин  аһынаистэ.
Ньургун  быһыытыттанкэлэйэнсирэйэитийдэ.  Буүөрэн-көтөн
иһэр киппэ көрµҥнээх уолтан хайдах харчыны төнүннэриэн
тобулбата.  Ол  икки  ардыгар  Ньургун  туоруур  уулуссата
чугаһаата. Айаал ыксаата. «Суох, сатаммат! Харчыны аҕал!» -
диэн хаһыытыы былаан саҥарбытын бэйэтэ да соһуйа иһиттэ.
Тулатын  көрүннэ,  уолу  уолугуттан  ыксары  тардан  ылан
сирэйин  тобулу  көрдө.  Суох,  бу  тугуй,  кинини  уун-утары
чаҕыйбат,  кытаанах  харахтар  утары  көрбүттэр.
«Кумааһынньыгы  аҕал  диибин!»-  Айаал  булгуччулаахтык
модьуйда.

Уун-утары  көрсөн  турдулар.  Ол  турдахтарына  онус
кылаас  уолаттара  Сималаах  Ваня  кинилэргэ  чугаһыахча
буоллулар.  Ньургун  сааннаҕына  буоларыныы,  хараҕын
кырыылаахтык симириччи көрөн туран: «Ну, смотри!»- диэн
баран, Айаалы уолугуттан ылан күүскэ илгиэлээтэ. Ыһыктан
кэбистэ. Кумааһынньыктаах харчыны Айаал атаҕын анныгар
элиттэ.  «Булдун»төлө туттарбыт  абатыгар,  эргиллэн,
сутуругун  көрдөрдө.  Айаал  ону  көрбөтө,  кини  хайыы-уйэ
ырааппыт  этэ.Дьиэтигэр  таарыйбакка,  курдары  Маарыйа
эмээхсиҥҥэ  ааста.  Киирбитэ,  сэрэйбит  сэрэх,  эмээхсин
сүтүктэммитэ  өтө көстөр.  Куоскатын түһэҕэр олордон,  оһох
иннигэр  талах  олоппоско  хоҥкуйан  олороохтуур  эбит.  Уол
киирбитигэр  кини  сүтүгүм  көһүннэҕэ  эрэ  дии
санаахтаабатаҕа.  Пенсия  харчытыттан  иэстэрин  көрдөтө
ыыттахтара дии санаабыта. Онто баара …

- Маарыйаа, эн харчыгын сүтэрбиккин дии, ону буллум … ээ
буллубут  …  -  дии-дии,  кумааьынньыктаах  харчыны
эмээхсиҥҥэ  уунна.  Эмээхсинонноүөрбүтүөн!  Бэл,  куоската,
үөрбүттүү, Айаалдиэкисандаарыччы көрөн олордо.



Уол таһырдьа таҕыста. Арҕаалаанэрэр күн Айаалысылаас
сардаҥатынанимэрийэистэ.


