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Саллаат о ото Чооруонаҕ

Үс муннуктаах суруктар     

   - Чооруона,  дьиэтигэр эр киһи со отох эн эрэ хааллы , - диэбитэ а ата сэриигэ ҕ ҥ ҕ

барарыгар. – Ийэ  ыарыһах, кинини бука диэн харыстаар,мэлдьи көмөлөһөөр.  ҥ

Бачча киһи аны кырабын дэнимэ,  улааппахтаан ис...

     Онтон сыл ааста.  Чооруона,  үөрэх чиэппэрэ бүттэ ин аайы, төһө улааппытын ҕ

билээри быыс ба анатыгар бэлиэтэнэн иһэр.  Санаатыгар,  кэмэ,  оччо өгдөйбөт ҕ

курдук.  Оттон сылдьар ыалдьыттар: «Бэйи,  алтан харчы аалыыта биллибэт 

дииллэрэ кырдьык.  Бу Чооруона  бэлиэр  сүүнэкэй киһи буолбут,-дэһэллэр.

     А ата өр буола-буола суруйар.  Үс муннуктаах бакыат кэллэр эрэ,  ийэтэ ҕ

былаатын уһугунан хара ын соттор.  Оччо о Чооруона дири ник үөһээ ҕ ҕ ҥ

тыыммытын бэйэтэ да билбэккэ хаалар,  ытамньыйа сыһа-сыһа,  ийэтин кууһар.  

Үөрүүлээх сонуну иһиттэхтэринэ,  саха тэ э суох буолаллар.  Үөрэллэрэ диэн ҥ

бииртэн эрэ: а алара муус өлүөр сылдьара эбэтэр халымырдык бааһырара.  Дьэ ҕ

оччо о кини кырыыстаах өстөөхтөрү кыайан хотон эргиллиэ э. ҕ ҕ

     А атын суруга то о үс муннуктаах буоларын Чооруона муодаргыыр.  Оттон ҕ ҕ

бакыат төһө ө да түөрт муннуктаах буолар дии...  Ийэтэ кытта муннарар,  эрээри ҕ

биирдэ эппитэ:  Саллаат суругун үксүн окуопа а  сытан,сэрии уотун быыһыгар ҕ

суруйар.Эбэтэр ыраах походка баран иһэн.Дьэ онно бакыаты хантан хаба тардан 

ылыахтарай,үс муннуктуу суулуу туттуллар да, ыытан иһэр буолуохтаахтар. Хайа 

уонна саллаат суруга  дьонугар  түргэнник тиийэ охсуохтаах,онон үс муннуктуу 

ала-бэлиэ суругу урут атааран иһэллэрэ чахчы... Эмиэ сөпкө дылы.Чооруона 

санаатыгар,үс  муннуктаах суруктар,атын бакыаттары барыларын куотан,субу 

тэлимнэһэ көтөн иһэр курдуктар.  Суругун ахсын а ата киниэхэ анаан тугу эмэ ҕ

этээччи.Оччо о Чооруона а атын субу манна кинилиин кэпсэтэ олорор курдук ҕ ҕ

саныыр. А атын тыла-өһө да аны,киниэхэ туһаайда ына,дор ооннуун кытта ҕ ҕ ҕ ҕ

иһиллэрин тэ э. Ыл эрэ,Чооруона,ийэ  диэки көр,-диэбит этэ бастакы суругар,-ҥ ҥ

Ийэ  билигин дьиэ э со отох үлэһит,онуоха эбии ыарытыйар эбээт.Мин ҥ ҕ ҕ

кэлиэхпэр диэри киниэхэ баар-суох көмөлөһөөччү эн эрэ бааргын. Өйдөө,эн 

суостаах-суодаллаах сэрии кэмин о ото ун. Өстөө ү утары улаханныын-ҕ ҕ ҕ

кыралыын бары  охсуһабыт,саанан-саада ынан,кыайыылаах  үлэнэн... кэлэр ҕ

суруктары түгэх хос остуолугар ууран иһэллэр.Онно а атын хаартыската ҕ

сиэркилэ э сыһыарыллан турар. Чооруона сарсыарда оскуола а барарыгар ҕ ҕ

а атын хаартыскатын диэки хайаан да көрөн ылар,оттон кэлээт да аны,хайдах ҕ ҕ



үөрэммитин арааппардыыр курдук,ылбыт сыаналарын ыраас лиискэ 

суруйталыыр.                                                                                                                    

...Бүгүн эмиэ  арааппарын  суруйда,суумкатын көхө ө ыйаата.ҕ

- Тукаам,Чооруонаа,чэйдэ кутта ын  бэйэ  аһаа,мин сыта түһүөм...  ҥҥ ҥ

Чооруона ийэтигэр сөп диэтэ уонна кистээн хара ын уутун сотунна. Сайын ҕ

мин хайаан да үлэлээтэхпинэ сатанар.А ам миигин кырабын дэнимэ,өстөө ү ҕ ҕ

утары бары охсуһабыт диэбитэ.Оччо о сэрии бүтэ охсуо,а ам кэлиэ... ити курдук ҕ ҕ

саныы туран,Чооруона  түннүгүнэн сааскы  айыл аны одуулаһар.Күн сарда алараҕ ҥ

мас лабааларыгар сыдьаайа тохтубуттар,ол быыһынан халлаан түгэ э ыраахха ҕ

диэри ырааһыра дьэ кэрэн көстөр.Онтон а атын хаартыскатыгар ҥ ҕ

эргиллэр,анараа ыта, чэ,кытаат! диэбиттии,таптыыр хара ынан көрөр.ҥҥ ҕ

Миигин колхозка ылы ...     ҥ

Чооруона,оскуолаттан тахсаат,колхоз бырабылыанньатыгар тиийдэ. 

Председатель Дайыылап,хо сойбут муруннаах улахан хара киһи,дьону кытта ҥ

кэпсэтэ олорор.Онтукалара үксэ о онньоттор.Чооруона,аһа ас турар аанынан ҕ ҕ

иһирдьэ дьылыс гынан,ыскамыайка уһугар олорунан кэбистэ. Бастаан утаа кинини

ким да өйдөөн көрбөтө,  бары председательга эргиллибиттэр. 

     – Хайдах даа Пиэрибэй Маай күн дуо?

     Чооруона бэйэтин наадатыгар тиэтэйбэккэ,ма най дьон кэпсэтиитин сэргээтэ.ҥ

–Оннук,Маай күн ыһыыны са алыыбыт,-Дайыылап сүр холку,тылын төттөрү ылар ҕ

чинчитэ суох.-Оройуон да ыйыыта баар.Саас быйыл олус эрдэ кэллэ,өрүс устаары

а ай турар үһү.Тугу күүтүөхпүтүй,буор сылыйыах чинчилээх.  ҕ

–Оттон бырааһынньыкпыт?

- Бэйэ ит өйдүүгүт,бырааһынньыгы үлэнэн солбуйар  күн-дьыл тирээтэ.Оччо о ҕ ҕ

эрэ өстөө ү түргэнник сууһарыахпыт. ҕ

- Чооруона председатель тылын сыыска түһэрбэккэ истэр.Бу киһи кини санаатын 

үүт харахха этэр курдук кырдьык да,үлэлээн иһиэххэ,өстөө ү кыайа охсуохха.        ҕ

–Бу о о то о киирэн олорор?ҕ ҕ

- Бары Чооруонаны көрө түстүлэр.    

- Миигин колхозка ылы  эрэ,-Чооруона уруогун эппиэттир курдук туран кэллэ.Сөп ҥ

ээ,  улахан дьону кытта кэпсэтэргэ бэрээдэк итнник,турумуна. Дьон күлсэн иһэн, 

то о эрэ ах баран хааллылар.Хоско уу-чуумпу буолла,арай биир дьахтар үөһээ ҕ

тыынан баран эттэ                                                                                                     

- Тукаам,эн төрүөххүттэн колхозтааххын ээ...  



- Бэйи эрэ, о ону кыбыһыннарбакка кэпсэтиэ и ,-Дайыылап Чооруона диэки ҕ ҕ ҥ

дьоһуннаахтык көрдө.-То о колхозтана сатааты  ҕ ҥ

- Сайын үлэлиэм этэ. 

- Хайа кыра  бэрт дии,быйыл түөрт эрэ куруппаны бүтэрэ ин,председатель ҥ ҕ

уруккулуу          куруппа диэбитин Чооруона Төрдүс кылааһы бүтэрэбин ээ,- диэн 

үрдэтинэ сатаата.Онто син биир эбит.   

- А а  сэбиэт суруксута этэ,ийэ -колхозтаах.Ол аата эн да син биир ҕ ҥ ҥ

колхозтааххын,-Дайыылап эйэ эстик күлэн кэбистэ.   ҕ

- Оччо о үлэлэтиэххит дуо?ҕ

- Саарбах,өссө улаата түһэри  буоллар,- диэтэ Дайыылап.Онтон,о о хомойбут ҥ ҕ

курдук көрөн, эттэ –Чэ сөп,сайын быһаарыахпыт.Бастаан кылааскын бүтэр.


