
Суорун Омоллоон

Хара а а тыкпыт сырдыкҥ ҕ

 

Ньукуус  быйыл  а ыһын  ыр аччы туолла.  Инньэ  гынан  үлэ-хамнас  киһитэҕ ҕ

буолта икки сыл буолла.

Алтатыттан  бэттэх  баайдар  харахтарыгар  таба  көстөн  ,  сорук-боллур  уол

буолан, бэлиэр мө үллэн,сынньыллан аххан эрэр.ҕ

Кинини күһүн аайы кинээс от кэбиһиитигэро ус сиэттэрэр. Ол курдук о ус сиэтэҕ ҕ

сылдьан,Ньукуус сотору оскуола аһыллар үһү диэн сура ы иһиттэ.Кинээс ойо оҕ ҕ

уолугар Нээстээргэ тии  истээх сон тиктэ.Ма ан таба тыһа этэрбэс о ордо.ҥ ҥ ҥ

Дьааһык му унан арыыны,  алаадьыны симнэ.Ону  көрө-көрө,  Ньукууһу кыттаҥ

бииргэ о ус иччитэ буолбутдьада ы Чоочур уола Моһуок:ҕ ҥ

«Чээн да биһиккиүөрэнэ барыах», - дии-дии,хаайда.

Сарсы ытыгар киэһэ Ньукуус, ийэтэ ынахха киирээри турда ына, а атын масҥҥ ҕ ҕ

суруйар харандааһын сэттэ төгүллээн көрдөөн үүйэ тутта. Онуоха ийэтэ кэлин

тиһэ эр тиийэн:«Бу уолхарандааһынаниирээри гынна дуу,киһи илиитин-ата ынҕ ҕ

сүгүн  хамсатарыттан  ааста»,-  диэн  баран,  бөх  чабыча ынан  оройго  «лап»ҕ

гыннаран кэбистэ.Уол ньахчас гына түстэ.Кырдьыга,ытыах киһи хоноһо кыыс

баарыттан,эр киһи буолан баран ытыыр эбит диэн хобулуо диэн кыатанна, ол

да буоллармунна бэркэ сурдур аата.ҕ

 Онтон ийэтэхоноһо кыыстыын хото о киирдилэр. Ньукуус бу киэһэ,ол кыысҥҥ

кэлэн  уот  туппакка,о ону  көрүөх  буолан  дьиэ э  хаалла.Хаалан,дьоноҕ ҕ

киирэллэрин  кытта,иһэ  ыналлан,  эмэһэтэ  топполлон  туран,  чарапчылана-

чарапчылана,модьо оттон  көмөрү  ылла.  Ылан,ытыһыгарҕ

силлээнбаран,суруйан  көрдө.Онтон  са ата  суох  үөттүрэ и  ылан  ардьаахтанҥ ҕ

тымтык  суулларда.Ол  суулларарын  а ай  кытта  чабычахха  олорор  о отоҕ ҕ

ы ыр аан  кэллэ.Онуоха:    «Эн  ба ас  үрүмэ»,  -  диэбитинэн  дугдуруйабынҥ ҕ ҕ

диэн,үөттүрэх  төбөтүнэн  уолун  чабыча ын  бүтүннүү  кө ү  анньанҕ ҥ

кэбистэ.Ньукуус  мантан  бэйэтэ  да  сүрдүк  диэн  куттанна,соһуйда,  бэрт

түргэнник,ийэтиттэн  кистээн,уолун  чабычахтары  ула а  диэки  тү нэриҕ ҥ

эргиттэ.Онтон  оһох  чанчыгар  мас  үрдүгэр  тахсан  олохсуйан  кэбистэ.  Ол

олохсуйан,  табыллыбыт  киһи  быһыытынан,  боччумура



боччумура,аргыый:«Даа,холуочук,бырыкысаанньа,баппаал»,-диэн  нууччалаата

уонна  тымтыкка  хоруонан  суруйан  киирэн  барда.Бастаан  ыга  баттаан,суп-

суоннук,соро о  көхө  курдугу,соро о  атырдьах,хайыһар,бэйэтин  этэрбэһинҕ ҕ

курдуктары  өрө  хантарытан  таһаарда.Ол  гына-гына  кы на наата  уоннаҥ ҥ

эмиэ:«Даа,холуочук,  бырыкысаанньа,баппаал,баппаал»,-дэтэлээтэ.Онтон  туох

эрэ  ый кэлтэкэтин  курдугу  о орон баран.  «Чэ  бу  аата  «а» диэн  буоллун»  -ҥ

диэтэ.Онтон төгүрүк гынан баран ньолбо ору хоруотаан:     ҕ «Бу  «о»

буоллун»,-диэтэ.Онтон  эмиэ  илиилээх-атахтаах  тордуох  курдугу  бооччойон

баран:«Чэ  бу  эмиэ«а»  буоллун.Бу  куһа аны  ийэм  «а»  гыныа»,-диэтэ.Дьэ  буҕ

олордо уна,  били  чабычахха  олорор  о ото  сарылаан  аххан  биэрдэ.Онуҕ ҕ

Ньукуус  букатын  өйдөөн  истибэккэ,аахайбакка  олордо.Маныаха  түбэһэ

ийэтэтахсан  быһа  боччумуран  олорор  уолу:«Аны о отун  көрбөккө,көмөрүнэнҕ

оонньуу олорор эбит дуу!»-диэбититинэн,кэдэсгына түһүөр диэри,уол тымтыгын

былдьаан ылан,иэнин быһа курбуулаата.Онтон:«Ыл о о ун көр!»-диэбитинэнҕ ҕ

Ньукууһу умса садьыйан кэбиһэн баран хотонугар киирдэ.

Ньукуус чабычахха олорор о о үрдүгэр бүк  түһэн олорон:«Кыайар уола,то оҕ ҕ

куруук  ытыыгын,киһини  мөхтөрө үн?»-дии-дии,муос  эмэккэниуолун  айа арҕ ҕ

быһа аһыгар дылы симмэхтии олордо.Ол олорон:«Сөдүөччүйэ кыыс,Нээстээрҕ

үөрэнэллэр  үһү,  арай  мин  эрэ  үөрэммэппин.  Кинилэр,баай  о олороҕ

буолан,харандаастара,кумаа ылара сүр. Оттон миэхэ сатаатар хоруо,тымтыкҕ

ба алаах»,-дии-дии,сык-сык ытаата.     ҕ

Киэһэ дьоно хотонтон тахсыбыттарын кэннэ а ата киирэн кэллэ. Утуйарыгар:ҕ

«Үөрэх сотору аһыллар үһү»,-диэн кэпсээтэ. Ону истэн баран, Ньукуус: «Мин

үөрэниэм»,- диэтэ аргыый.

-Туохпутунан  кыайан  үөрэттэрэр  үһүбүт.Дьада ы  ийэттэн-а аттан  төрөөбүтҥ ҕ

буруйдаах  киһи  хара а а  муна  сылдьыа  буолла а  дии.  Үөрэхҥ ҕ ҥ ҕ

биһигинньиктэргэ  анамматах  быһыылаах.  Ити  Уйбааскы  суруксут  биһикки

бииргэ үөскээбиппит. Кини баайуола этэ,мин имииһит Даллары уолабын.О оҕ

эрдэ инэ  миигиннээ эр  быдан  акаары,быдан  а ала  этэ.Ол  үөрэхтэнэн,ҕ ҕ ҥ

билигин  мин  диэки  көрбөт  да аны.Мин,кини  курдук  үөрэхтэммитимҕ

буоллар,ама кини са а буолбат этиэм,-диэтэ Ньукуус а ата.ҕ ҕ

 -Үөрэтиэх иһин то он,хоргуйан өлүө.Онноо ор бэйэбит курдук,кырбас эт буланҥ ҕ

сиэбэппит,-диэтэ ийэтэ.



-Хааһына  көмөлөһөрө  буоллар,бөнсүйүө э  ыллаллар,үөрэттэрэн  көрүллүөҥҥ

этэ.Кыһыыта бэрт,-диэтэ Дьаакып.

Бу  түүн  Ньукуус  утуйбакка  суор анын  иһигэр  быһаҕ

«а»,«о»,ийэм«аата»,а ам«оото»  диэн  ботугуруу  хонно.Онтон  үөрэниэм  диэнҕ

мичээрдээбитинэн утуйан хаалла.

Түүн  түһээтэ инэ  кини  а атыныын,ийэтиниин  оскуола а  баран  эрэрҕ ҕ ҕ

эбиттэр.Оскуола диэн сүрдээх үрдүк ба айы бүтүннүү кумаа ы дьиэ эбит.Онноҕ ҕ

төһө эмэ о о бары сурук аа а олороллор.Сорохторо харандааһынан хабылыкҕ ҕ

хапсаллар.Онтон  биир  харандаас  мүччү  ыстанан  түспүтүн  кини  ылан

эрдэ инэ,ийэтэ:«Нохоо,  бэйи  тур-тур,о обут  ииктээн  кэбиспит»,-диэнҕ ҕ

уһугуннарда.Ньукуус  уһуктан  кэлбитэ,били  о олоро,харандаастара  ханна  даҕ

суохтар.Арай  быраата  уол  иигэр  тайанан  баран  олорор  эбит.Ньукуус  онтон

хомойон:«Пахайбын да»,-дии-дии ытаата...

Сарсы ытыгар  а ата  баай  убайыгар  көмө  көрдөһө,сүбэлэтэ  барда.ҥҥ ҕ

Убайа,көмө о оруон кэриэтин,хата үлтү көбүөлээнтаһаарда.ҥ

-Ураанай  туоһахталаа ар  дылы,эйигинньиктэр  эмиэ  туоххут  үөрэ эй.Бостуойҕ ҕ

уолу  үөрэнэн баран,Чаппа уолун курдук,бэлиитиктэри батыһан барыа,-диэтэ.ҥ

Дьаакып баай биитин этиитин истибэтэ.Кини уолу үөрэххэ биэрбэккэ,убай киһи

буолан,хамначчыт гынан көлөһүннээн сиир ба атын тобулу биллэ.Онон өсөһөҕ

санаан,о ото  үөрэ э  суох  буоларыттан  кыһыйан  да аны  уолун  оскуола аҕ ҕ ҕ ҕ

хайаан да илдьэргэ сананна.

Инньэ  гынан  икки  хонон  баран  Ньукууһу  батыһыннаран,биир  төгүрүк

лэппиэскэнио отугар өйүө диэн кыбынан оскуола а барда.ҕ ҕ

Аара, сирдэрин ортолоон баран,сынньаннылар.Дьаакып хамсатын ылан табах

тарта.Таба ын тарда-тарда,Ньукууска үөрэтэр быһыынан эттэ:ҕ

-Ыллахтарына,бука  диэн  мэниктээбэт  буолаар.О олору  кытта  моһуоктаһаҕ

сылдьаайа ын,баай-тот  о олоро  тобулута  сынньан  кэбиһиэхтэрэ.Уоннаҕ ҕ

муоста а хаһан да силлээбэт, сыы таабат буолаар,учууталы  мө үө.ҕ ҥ ҥ ҕ

Ньукуус лоп баачы:«Сөп»,-диэтэ.

Онтон  эмиэ  хааман  татырдаһан  бардылар,кулуннаах  биэ  курдук  субуруһан

истилэр.Ааспыт  сирдэрэ  кэннилэригэр  хаалан истэ,са а  сирдэр иннилэригэрҥ

үүнэн истилэр.

Сэттэ биэрэстэ холобурдаах сири хааман,дэриэбинэ э кэллилэр.ҕ



Бастаан  та ара  дьиэтэ  көһүннэ.Эчи  үрдүгүн,кириэһэ  кылапаччыйараҥ

үчүгэйин.Киһи кускуурунан да быра ан тиэрдиэ суох.ҕ

Ньукуус урут бу дэриэбинэ э сылдьа илик этэ. Онон кини көрөөт,са а аллайаҕ ҥ

түстэ:«Оо,үгүс  да  дьиэ,то о  ба ас  үрдүктэрэй!»-диэтэ.Кини  ордук  дьиэҕ ҕ

түннүктэрэ улаханнарын сөхтө.«Биһиги хал аммытынаа ар улаханнар ээ»,-дииҕ ҕ

санаата.

Онтон  дьэ  оскуола а  кэллилэр.Атахтарын  соттон  киирдилэр.О о  бө өҕ ҕ ҕ

мустубут.  Бииргэм туу  иһигэр  киирбит  мунду  курдук  булумахтаһаллар.Инньэ

гынан  Ньукуус  хаамта ын  аайы  бара-бара  о олорго  кэтиллэ  түһүтэлээтэ.ҕ ҕ

Онуоха  сорох  о олор  түөскэ  анньан  кибилиннэрдилэр,сорохтор  эмэһэ эҕ ҕ

тэптилэр.О ордук  мучумааннанан,уп-уһун  хаһаакурдук  дьиэ  устун  а атынҕ ҕ

батыһан  баран  иһэн,алаар-малаар  буолан,аны  мунан  хаалла,хайа  да  диэки

кэлэрин-барарын билбэккэ төттөрү эргилиннэ.Ону а ата булан, сиэтэнилдьэнҕ

учуутал хоһугар киллэрдэ.

Киирбиттэрэ,торум  курдук  хара  бытыктаах,килбэлдьигэс  сотолоох

саппыкылаах,  хара батта ын өрө  тарааммыт,түөһүгэр кыһыл көмүс быалаахҕ

чаһыыны  туора  иилиммит,хаһаланан  эрэр  эдэр  киһи  төттөрү-таары

хаамыталаанлэскэ нии  сылдьар  эбит.Бу  улуус  кулубатын  уола  Күөстэ  о оҥ ҕ

диэн,со ото ун  кини  эрэ  үөрэхтээх  курдук  сананан,олус  киэбирэҕ ҕ

туттунар,мэктиэтигэр  сахалыы  да  сатаан  са арбат  курдук  буолаҥ

сатыыр,дохсун,бардам баай уола этэ.

Ньукуус  бу  киһиттэн  куттанан  а атын  кэннигэр  сөрүөһүннэ.А ата  бэргэһэтинҕ ҕ

устан баран курданарыгар диэри то хос гынна уонна эттэ:ҥ

-Тойонуом,бу  о обун  үөрэттэрэ  а аллым.Оскуола а  ылан  үөрэтэргэрҕ ҕ ҕ

көрдөһөбүн,-диэн  баран,  эмиэто хос  гынна,сонун  алдьаммыта,тэтиҥ ҥ

сэбирдэ ин курдук,илибирии-илибирии.ҕ

Учуутал тохтоон Дьаакыбы өрө  көрөн турда.Онтон  чиккэс  гынан баран:«Бар

атаххын  сотун»,-диэн  күргүйдээтэ.Дьаакып  ата ын  сотто  аан  диэкиҕ

барда.Ньукуус а атын кэнниттэн кутурук уопсан тахсыһан истэ.ҕ

Онуха учуутал эмиэ хаһыытаата:

 -Кэл манна!Тур манна!- диэн уолу охумалыттан ылан, хос ортотугар а аланҕ

туруоран кэбистэ.

Ньукуус сонун тэллэ э тэлибирии,сүрэ э быллыгырыы түстэ.Ытыахча буоланҕ ҕ

баран,сир диэки көрөн турда.



-Аат кимий?

-Мин дуо?

-Эн доо?

-Аатым Тооппоор.

- Суох, үчүгэй аат?

-Үчүгэй аатым Ньукуус.

-Аа,а а аата ким баарый?ҕ

-А ам аата Дьүккүүр.ҕ

-Нет,үчүгэй аат?

-Үчүгэй аата суох.

- Хайдах сох? Фамилия кимий?

-Мин дуо?

-Эн доо!

-Балыйам... Мотуруона...

-Матрена?!Ах ты Матрена!. Ха-ха-ха! А наслег кимий?

-Нэһилиэгим Дьохсо оммун.ҕ

-A улус какой?

-Мин дуо?

-Эн доо!

- Улууһум Сэкээччибин.

-Ха-ха-ха!..  Вот  дуралей!..Сэркээччи-это  не  улус,  а  род...понимаешь  ты

это,дурачок...От дураков дураки рождаются... А молитва биллэ баар?

-Ол тугуй?

-Сох?Билбэт?А нууччалыы ахсаан биллэ баар?

-Мин дуо?Билэбин а ыйа ы.ҕ ҕ

-Аах!

-Адьынаас,дыба са,тирэ сэ,баппаал...ҥ ҥ

-Пошел,  дурак!  Вон!Эн,  эн  уол  букатын  акаары,  оскуола  ылла  сох!-диэтэ

киэбирбит баай уола учуутал.

Тэ нэһиэхтэрэ  дуо,Ньукуус  а атыныын  куукуна а  дьөгдьөрүс  гынанҥ ҕ ҕ

хааллылар...Сүрдээхтик  симитиннилэр,куттаннылар,сынньыллыбакка

тахсыбыттарыгар үөрдүлэр.

Куукуна а остуораска чэй истилэр. Ол олордохторуна,остуорас о онньор эттэ:ҕ ҕ



-Билигин,эһиги  эрэ  иннигитигэр,кинээскит  Өндүрүйээн  о онньор  киирэнҕ

тахсыбыта.Ол  киирэн,учууталга  эн  о о ун  оскуола а  ылбат  гына,«букатынҕ ҕ ҕ

акаары  уонна  сыстыганнаах  ымынахтаах»диэн  эрэрэ.Ити  учуутал  ол  иһин

ылбата а буолуо.Уонна бэригэ суох буоллаххына,эйигиттэн тугу сиик- дабаххайҕ

сүүрдээри,хата  чугаһаппат.Бу  оскуола а  а аардас  баайдар  о олоро  эрэҕ ҥ ҕ

үөрэнэллэр.Ити  бөнсүйүөн  диэн  аата  эрэ  бөнсүйүөн,дьи э  үксүн  барытаҥ

кыанар,учууталга  бэриги  кыайар  дьон  о олоро  сиэн  олороллор.  Оттонҕ

эһигинньик дьон о ото хата оскуола иһигэр да киирбэт.ҕ

-Ол иһин даа.Олкинээһим тойон маа ыынситэн ааспыта.Кини кигэн,ити учууталҕ

о о ордук киэбирбит эбит дии.Мэктиэтигэр эчи сатаан да сахалыы са арбатҕ ҥ

буолбут.  Сура а,Топпот  кулуба  уола  үһү  буолбат  дуо?  Бу  ата астаан-ҕ ҕ

баттаан,төгүрүччү  бобон  эрдэхтэрин  көр  эрэ.Бу  мин  уолбун,ба ар,үөрэхтээхҕ

киһи  буолла ына,биһиги  айахпытыгар  батыа  суо а  диэн,хара а ахаайанҕ ҕ ҥ ҕ

олорон хамначчыт гынаары, үөрэх сырдыгыттан,хор, бу матарарбуоллахтара,

туох истиэ-көрүө баарай!-диэн Дьаакып олус кыһыйда.

Бу икки ардыгар Ньукуус баран,кылаас аанын быыһынан кыла натан,о олоруҥ ҕ

көрөн  турда.Дьэ  о о  бө ө  үөрэнэ  олорор  эбит.Кылаас  истиэнэтэ  бүтүннүүҕ ҕ

хартыыналар.О олор  бары  үчүгэй  ба айыҕ ҕ

кинигэлээхтэр,тэтэрээттээхтэр.Онуоха эбии учуутал өссө биирдии харандааһы

эмиэбиэрэн эрэр. Ону көрөн, Ньукуус сүрдээхтик ымсыырда.Кини,хара ыттанҕ

уу-хаар  баһа-баһа,мунна  сурдургуу-сурдургуу,аатын  эрэ  «бэрис  даа»  диэн

ытыһын тоһуйда. Онуоха аан кыратык«кыыкыр» гынна. Ону истэн,соруйан да

ал аһа  да  биллибэт,кулуба  уола  Күөстэ  кэлэн  ааны  эмискэ  аста.Хал анҕ ҕ

быыһынан көрөн турар Ньукуус эрэйдээх сүүһүн аан кырыытыгар быһа астаран,

хаан  таммалыы  түстэ.Ытыы-ытыы,  а атыгар  барда.А ата  эрэйдээх  тугуҕ ҕ

гыныай,бэрдэ  буолан  куукуна а  туран:  «Топпот  кулуба  уола,сэрэн,үрдүкҕ

сууттарга ү сүөм!»-дии-дии,сутуругун өрүтэ күөрэ нэттэ...ҥ ҥ

Кинилэри  ким  аһыныай,түөрт  үүттэрэ  бүөлэнэн,бэйэ-бэйэлэриттэн  кистээн

ытыы-ытыы,сиэттиһэн баран дьиэлэрин диэки оргууй суку наһа турдулар.ҥ

-Арай ол иһэннэр айан суолугар биир хара сэлээппэлээх,үгүс ба айы кинигэниҕ

быалаан  баран  санныгар  сүкпүт,сэ ийэтигэр  хойуу  саһархайҥ

бытыктаах,халлаан  ө үн  курдук  сып-сырдык  харахтаах  киһини  көрсөҥ

түстүлэр.Дьаакып  өйдөөн  көөртө,били  ааттаах  Владимир  диэн  судаарыскай

иһэр эбит.



 -Дорооболору !Кэпсиэ ,до оттоор!-диэтэ  Дьаакып  иннинэ  били  политикҥ ҥ ҕ

нуучча уу сахалыы.

-Дорообо,Болдьумар,дорообо!-Дьаакып сирэйэ сырдаан,мичээрдээн кэллэ.

Ньукуус эмиэ күн уота тыкпыт  чох курдук  хара харахтарынан судаарыскайы

одуулуу турда.  Кини бу Болдьумары үчүгэй киһи,  кырдьыгы көрөр киһи,кыра

киһини көмүскүүр киһи диэн улахан дьон кэпсэтэллэрин истэр буолара.

Бу хантан иһэ ит.О о ун то о сиэтти ?ҕ ҕ ҕ ҕ ҥ

-Бу  оскуола а  илпиппин  Силэпсиэп  учуутал  ылбата.Онон  үөрэхтэн  матанҕ

хомойон иһэбит.

-Но-но.Ол иһин мин сэрэйэ санаабытым.Яков,бу о о бэрт сирэйдээх-харахтаахҕ ҥ

киһи  эбит.Сөбүлүүр  буоллаххына,кинини  мин  үөрэтиэм.Мин  оскуола  аһарга

кө үллэтэн иһэбин,-диэтэ Владимир,Ньукууһу төбөтүттэн имэрийэ-имэрийэ.ҥ

-Оо,пасииба,пасииба,Болдьумаар.Ол  иһин  үтүө  сураххын  истэр

этим.Үөрэттэрэн  бө ө  буолла а  дии.Туокка  эн  кинини  хара аттан  таһааран,ҕ ҕ ҥ

сырдыкка тыктар.

-Мин  Коляныүөрэтиэм,  Яков,үөрэтиэм.Сарсыарда  эн  кинини  мин  дьиэбэр

ыытаар. Сөп дуо? – уонна Владимир Дьаакып чэрдээх ытыһын бобо тутта.

Сөп бө ө буолла а дии.Ыытан-ыытан,үтүө киһиэ. Аата, хара ым сырдаата а! –ҕ ҕ ҕ ҕ

дии-дии,Дьаакып,бэргэһэтин  устан  баран,киэ -киэ ник  хардыылаан  бараҥ ҥ

турбутсудаарыскайы өр батыһа көрөн турда.

-Иэхэйбин!Иэхэйбин! Мин учууталым кулуба уолунаа ар быдан үчүгэй!Нууччаҕ

учуутал!Баракасааныскай!Үөрэнээскэй!  Иэхэйбин!..  –  дии-дии,  Ньукуус

учууталын  көрө-көрө,а атын  аттыгар  ытыһын  охсуна,өрүтэ  ойуоккалыыҕ

турда.Кини хара ар дэлэгэй сырдыктаах күн уотун ча ылхай кыыма умуллуоҕ ҕ

суох курдук оонньообут этэ.

 


