
Кер-KYЛYY М ААХАЙ М АКААР  
СYБЭТЭЧОБУО ЧООРУОС

YрYгc KYгcгcэ бээтинэлэр 
YгYC элбэх YhYЛэр 
Олоххо да омсолорбут 
Олус элбэх эбиттэр.

Эмиэрикэ чоппуускатын 
Эмсэхтэнэн 6y t t y 6yt,
Чобуо чооруос чостуускатын 
Чугдаарыта туойабыт.

Бастыгс дьоруой лYеччYKтэрбит 
Бандьыыттары ылБыыллар, 
Башар Асад туhугар 
Бастарын да биэрэллэр.

Обаманы Путиммыт 
Отоойко^о олорто, 
Былчыгснарын кердерен 
Биир остуолга олорто.

Порошенко иэдэйбит,
Горилка иhэн иирбит, 
Поросенок сыатын сиэн 
Поросенко диэн буолбут.

Кириисискэ киирдибит 
Киригсэни кирдибит, 
Киристиэспит кыраата 
Киэгс тиэргэммит кыараата.

Миниистэрдэр олороот 
Миэстэттэн тэбиллэллэр, 
Паапкаларын хомунаат 
«Пакаа, пакаа», —  дэhэллэр.

Эмп сыаната YPДЭэтэ 
Эмтиэкэ^э бараахтаан,
0 лгем YбYгc суох буоллар —  
0 ле-CYтэ тураахтаа.

Биэнсийэбит улааппыт 
Биир кырбас эт сыаната, 
Кырдьа^астар байдыбыт —

ЧОСТУУСКАААРА
Кыhыллаары бардыбыт.

КерYYчэйбит ыарыахтаах, 
КелYеhэбит тохтуохтаах, 
Мааманнары иитиэхпит, 
Маhы-оту тиэниэхпит.

Биир гаа сири ба^ш аан 
Байан-тайан барыахпыт,
Ынах, сылгы иитиэхпит,
Ырай оло^ун тутуохпут.

Социализмы сигснэрэн 
Туох оло^ун туттубут? 
Холкуостары бурайан 
Хохуосканы туттубут.

БаатаБайга ынахтар 
МелYЙYегcгcэ харбыттар, 
Боростудьуус буолбуттар 
Бокуонньуктаан хаалбыттар.

Хоруупсуйа тохтообот, 
СYPДээх эбит дьэ обот, 
Ходорковскай хотторбот 
Хорбут баайа хорообот.

Киинэлэрбит кирдээхтэр, 
Кэхтэр буолар эбиттэр: 
Сэймэктэhии, дьакыйсыы, 
Сиэкистэhэн хатыйсыы.

YрYгc KYгcгcэ бээтинэлэр 
YгYC элбэх YhYЛэр 
Олоххо да омсолорбут 
Олус элбэх эбиттэр.

КYЛYY олус туhалаах,
КYЛYY эмтиир суолталаах, 
Сааскы KYHHYY KYЛYеБYгc, 
Сааскы кэми керсYеБYгc.

СЭКИ

А ан  дой ду д ьахталлар ы н  
KYнэ кулун тутар 8-гар буоларын 
бука бары билэбит. Эр дьон дьах- 
талларга кегcYЛY, тэгс быраабы 
биэрбиппит. Дьахталлар бэйэ- 
лэрин KYннэрин KYYCKЭ бэлиэ- 
тииллэр, эр дьонтон сыаналаах 
бэлэх ылаары Yерэ-кете умайа 
сылдьаллар.

Хас да kyh инниттэн Макаар 
оБонньор эдэр кэргэннээх уо- 
латтарга ерYY CYбэ-ама биэрэр. 
«Сарсыарда тураат Yлэ элбэх 
диэн ыксаабыта буолан  бара 
охсоБун. КYHYC Yлэбэр тарды- 
лынным диэн эбиэккэ кэлбэккин, 
киэhэ хойутаан, KYYTтэрэ TYhэн 
баран кэлэБин. Сылайан ерYYP 
KYгcгcэр дьыбаагсгса тиэрэ t y -  
hэн сыппакка, дьиэ хомуллар, ас 
астанар кэмигэр дьаадьайан биэ- 
рэБин. Холобур, та^грдьа тах- 
сан, салгын сии таарыйа, гараж- 
кар сылдьаБын. Дьиэ-уот хомул- 
лан, оhох оттуллан, нус-хас теле
визор керер саБана дьыбаагсгса 
л о гло ч ч у  олорон  кэбиhэБин. 
Оччобо ыйыы-кэрдии ылбаккын, 
сэмэлэммэккин. МаБаhыыгcгcа 
сылдьаргын opyy уталытан, са- 
быллыбыт, хойутаан кэлбитим, 
умнубуппун эбэтэр бYппYт этэ 
диэн тыллары  чыпчылыйбакка 
туран этиэхтээххин. Оччобо эй- 
иэхэ сорудаБы аБыйатыахтара, 
н эh иилэ ки ли эпкэ тигистим  
диэн сыанатын ыаратан кэпси- 
игин, оччобо эйиэхэ ону-маны 
ы ллараллара  лаппа аБыйыыр 
уонна умнуганыгс чаа^ш гс opyy 
саната сырыт. Умнугана бэрт 
диэн наадалааБы соруйуохтара 
суоБа. Биири сYбэлиибин, сагса 
сылы керсерге чэпчэки сыана- 
лаах 2 остуолга ыскаатар уонна 
сылга биирдэ дьиэБэ кэтэр икки

еттYнэн аhыллар халаат ылан 
бэлэхтиигин. О ччобо дьахтар 
ороскуота аБыйыыр, сагса сыл 
кэлэрин кэтэhэ Yерэниэ. Дьах
тар тагcаhа арааhын, олох бил- 
бэппин диигин уонна атыылана 
да турар буоллаБына эппэккин. 
Мин эр киhибин дьахталлар бэ- 
йэБит булан тагсныгс диэт чынач- 
чы туттаБын. ТереебYт ^ н н э -  
рин, бэлиэ быраа^ш ньыктары 
бэйэБинэн биллэрэ сатаабаккын, 
умнубуппун, билбэппин диэн ты
лы  o pyy  тебоБер хатыы сырыт.

Билигсгси YЙЭБЭ бэлиэ KYHY- 
нэн маны ис диэн остуолга ин- 
нигэр арыгы аhыы утаБы саа- 
раама туруоруо суоБа. Ону YPДY- 
нэн арыгыhыт диэн YеБYЛЛYегc, 
онон эр киhи кытаанаБын кер- 
дерYехтээх, дьахталлар ымма- 
ныйалларыгар киирэн биэриэ 
суохтааххын. Дьиэ кэргэн б а ^ 1- 
лыга буоларгын MYHYYTЭБЭ да 
умнума. ДьиэБэр кэлэргэр «эhэ 
тириитин» кэтэн, кыыhырбыта 
буолан , сороБор и лги элэн эн  
санаагс табыллыбатаБын, ач- 
чыктаабыккын, сылайбыккын 
биллэрэБин. Оччобо кэргэнигс, 
ийэ кынныгс, кыыЬыгс, бэйэгс 
ийэгс чобоорБойбот буолуохта- 
ра. Тойонноро кэлбитин биллэ- 
рэр наада, онтон дьогсгсо-сэргэБэ 
уопсай сирдэргэ, уулуссаБа epYY 
Yeрэн ымайа сырыт. Наhаа да 
элэккэй, сайаБас «дьээдьэ» ди- 
эхтэригэр  диэри дорооболос, 
кэБигснээ, убаастыыргын керде- 
рен Yep-кет, кэпсээ, кэпсэт. Дьэ, 
оччоБо эйигин депутатынан та-

лаары тииhиэхтэрэ.
Хаhыаттан аахпыккын эрэ 

кэпсии сырыт, ол-бу ватсап сону- 
нун, «YhY, бадах» кэпсээни искэр 
тута сырыт. БYГYн хаhыакка тах- 
сыбыт дии сырыттаххына, дьон 
билиилээх киhи диэхтэрэ, ватса- 
бы кeтYппэккэ ааБа сырыт, бэйэгс 
олох эппиэттээмэ, репутацияБын 
харыстаа. Ол гынан дьахталла- 
ры кытта элбэхтэ кэпсэт, элбэ- 
Би билиэгс, кэпсэтиигэ туочука 
туруоран TYMYKTээн кэбиhимэ, 
боппуруоhу epYY аhаБас хааллар. 
Кини инньэ диэбитэ диэбэт гына, 
дьахталлартан сэрэниэххэ наа- 
да. Мунньахтарга ыйытыылар- 
гын урут этэ сатаа, оччоБо таба 
эппиккин биhирээн хаты лаан 
этэн, эн диэки буолуохтара, он- 
тон мунньах бYтээри турдаБына 
этэр, кэпсиир наадата суох, куба 
лахсыыра диэхтэрэ.

Дакы лаатчы т тойон этии- 
тин биhирээн, epYY ты л этэр 
буоллаххына, депутатынан ту- 
раргар кeм eлehYeхтэрин сеп, 
улахан депутат агитациятыгар 
харчыга агитаторынан ылыан 
сеп. КэргэгсгсинээБэр бы лаа- 
ска бэриниилээххин  кердер- 
дeххYнэ, боччум  дуоhунаска 
ти ксиэххи н  сеп. Онтон дьиэ 
кэргэгсгсэр хаhаайынтан Yehэ 
таhаарбаттара чахчы, баБар, бы- 
hаарар куолаhа да суох хаалыагс. 
Дьэ, ити курдук, Маахай Макаар 
CYбэлиир, дьахталлары  аhары 
тeбeбYTYгэр ы ты арды бы т», - 
диэн TYMYK огсорор.

ТИ ЛИ Н

Бу атааннаах-мeБYeннээх аан 
ийэ дойдубутугар тYhээн да бат- 
таппатах барыта буолар буолла. 
Биир оннугу бу соторутааБыта 
биллим. Ол олус абыраллааБын 
иhин атастарбар, эр дьогсгсо кэп- 
сиим...

Нохолоор! Кыыс буута баар 
эбит сYPДээх улахан  эмтээх... 
Кор, эр киhини олох елер eлYYт- 
тэн былдьаан ылар кYYCтээх —  
елбет мэгсэ уута. (Булкуйумагс! 
НьилбэБэ буолбатах —  буута). 
Чэ, саас саа^ш ан кэпсиим.

Ы а ллы ы  бeh Y eлэк к э  мин 
биир кэлэн да иhэрэ, баран да 
эрэрэ биллибэт , хара бараан 
дьYhYннээх а ллар  атастаах- 
пын. Харатын кeрYмэгc, хата, 
киhи киэнэ кэрэмэhэ, ей ха-

б ы л д ь а а н  ы л а р ,
(Монолуок)

ата r a h ^  Бу а та ^ гм  сYPДээх 
улаханнык ыалдьан, куоракка 
эрэнэмээссийэБэ киллэрбиттэрэ. 
Дьоно отой eлбYTYнэн аахпыттар 
этэ. Эрэнэмээссийэ балаататыгар 
сытаат, тута YЛYK-бадык ейденен 
кэлбит. ХараБын аhан кeрбYтэ 
кинини сууйа сылдьаллар YhY- 
(Наhаа харатын кирэ диэтэхтэрэ 
буолуо). Ону кини eлбYт киhини 
сууйаллар, онон елен эрдэБим 
дии санаабыт да «бYтэhикпин» 
диэн эдэр кыыс буутун, cyp олу- 
онатык, ахтатыгар тиийэ имэ- 
рийбит. Атаспын муостаБа MYЛЧY

тутан  баран, итирик киhини 
алБас киллэрбиттэр диэн быра- 
аска Yгcсэ CYYPбYттэр. Атаhым 
илиитин-атаБын аргаайдык хам- 
сатан кeрбYтэ бэккэ хамсыыллар 
YhY. Сэлээннэнэн сытыа дуо —  
турбут. Холкутук  турбутуттан 
Yeрэн eрYтэ кeппYт —  туга да 
ыалдьыбат. Балыыhа тагcаhын 
кэтээт, кэтэх аанынан кYрээбит. 
Тагcаhыттан кыбыстан уонна 
баБар милииссийэнэн туттаран 
моhуоктуохтара диэн онно-ман- 
на сeрYeстэн, саhан баксаалга 
кэлэн Нам таксинан дьиэтигэр

тахсыбыт. Олох YTYeрэн хаал- 
быт, дьeрY тумуулаабат даБаны 
буолбут, ессе эдэригэр t y ^ y t . 
Онон KOHHepY даБаны киhи кы- 
hалБа кы^арыйдаБына олус ту- 
hалааБы айыан сеп эбит.

Билигин кыыс буутун керде- 
БYHЭ ытыhа кыhыйар YhY' Сайын 
«мини» тагсастаах кыргытта- 
ры кeрдeБYнэ, сeтYeлYYP сир- 
гэ сырыттаБына ытыhын дьеле 
тарбанара, эбэтэр имэрийэн 
кэбиhэн кырбанара буолуо. Ол 
иhин атаhым барахсаны тыаБа 
тахсан бYгэн олор диэн сYбэлиэм 
этэ. Атаспын бэт елер eлYYттэн 
былдьаан ылар айыытын иhин 
YPДYKTэн YPДYK бириэмийэБЭ 
TYhэриэ этилэр, эмп Yлэhиттэ- 
рэ. Эр дьогсгсо то^Б олоон  бил-

лэрэбин: Бэйэ эмээхсинин буу- 
та, син ойуун эмэ аймахтарыгар 
туhалаабаты н курдук  туhата 
суох эбит —  бэйэм холонон кер- 
бYTYм. Аны аБа саастаах дьах
таллар киэнэ эмиэ туhата кыра 
буолуо. Арай кыра тумууга ке- 
мeлeheрe дуу  —  холонон коре 
иликпин.

Айка, тебем наhаа ыарый- 
да. Биир эмэ кыыс буутун имэ- 
рийэн kop6y t  киhи баар ини! 
Бээ, кэрэ агсардар! Эр дьогс
гсо е л ер  eлY Y ттэн  бы лдьаан  
ылар эмп kocty6y t  диэн наhаа 
ымсыырымагс! Эhиэхэ да елбет 
мэгсэ уута буолар кeстYeБэ! Ба- 
рахсаттарым, санааБытын олох 
тYhэримэгc!

М А А РК А П  ДьпрппИып

Бэлиэ тYгэн БУОРАТАЙ КИНИГЭТИН 
ТУЛА КЭПСЭТИИ

Нам улууhа  былыр былыр- 
гыттан кэрэ кэпсээгсгсэ, ы л- 
лам ырыаБа, номоххо киирбит 
ырыаhыт ымыылардаах, чуор 
куоластаах, у ун у  сомоБолуур 
уус тыллаах кэрэ-мааны дьону- 
нан биллэр. Бу ^ннэргэ, кулун 
тутар  18 k y h y ^ p  П.П. Ядри- 
хинскай -  Б эдьээлэ  аатынан 
Ологсхо дьиэтигэр ССРС  су- 
руйааччыларын Союhун чили- 
энэ, норуот ырыаhыта, ологс- 
хоh ут Егор Герасимович О х 
лопков -  Буоратай «А лан тай  
Б оотур » диэн ологсхото «Би- 
чик» кинигэ кы^атыгар «Саха 
боотурдара» серияБа Эгссиэли 
ологcхоhуттарыттан аан баста- 
кынан киирбит YЙэлээх кини- 
гэтин CYрэхтиир истигc-иhирэх 
KYнэ бэрт тэрээhиннээхтик буо-

лан ааста. КYHДY мааны ы ал- 
дьы ттарбы ты нан б у о л лу л а р : 
Илларионов Василий Василье
вич -  ологсхону Yeрэтээччи, 
фольклорист, филологическай 
наука доктора, профессор, Хо- 
т у гу л у у  - Илигсгси норуоттар 
тылларын уонна культураларын 
институтун фольклор кафедра- 
тын сэбиэдиссэйэ, СР наука- 
тын YTYeлээх деятелэ, Р Ф  YP- 
ДYK Yeрэхтээhинин бочуоттаах 
Yлэhитэ; Лугинова Анастасия 
Михайловна -  Культура уонна 
Духуобунай сайдыы министер- 
ствотын Yлэhитэ; Сысолятина 
Зоя Григорьевна -  0ксeкYЛээх 
0 лек сей  аатынан норуоттар  
доБордоhууларын дьиэтин иhи- 
нэн СР норуоттарын культурнай 
нэhилиэстибэтин киинин cypyh- 
HYYP Yлэhитэ, СР культуратын 
YTYeлээх Yлэhитэ; Флегонтова 
Ульяна Михайловна - 0kcoky- 
лээх 0 лексей аатынан норуот- 
тар доБордоhууларын дьиэтин 
иhинэн СР норуоттарын куль- 
турнай нэhилиэстибэтин киинин 
CYPYHHYYP Yлэhитэ, СР YeрэБи- 
риитин туйгуна; Протодьяконо- 
ва Елена Николаевна -  0kcoky- 
лээх 0 лексей аатынан норуоттар 
доБордоhууларын дьиэтин иhи- 
нэн СР норуоттарын культурнай 
нэhилиэстибэтин киинин CYPYH
HYYP Yлэhитэ, РеспубликатааБы 
Ологсхо киинин научнай сотруд-

нига, Ологсхо ассоциация общес- 
твеннай TYMCYYTYH эппиэттиир 
секретара.

Сагса кинигэ тула олус истигс- 
иhирэх, сэргэх кэпсэтии буол
ла. О л курдук  CYДY айымньы 
- Ологсхо Yeрэтиллэригэр, чин-

чийиитигэр араас санаалар, 
этиилэр киирдилэр. Ологсхо ес
се YPДЭЭH-YYHЭP кэрдиис кэмгсэ 
тахсарыгар хас да eттYттэн Yлэ 
барыахтааБын ыалдьыттарбыт

тоhоБолоон эттилэр. Нам улуу - 
hун ологcхоhуттарын СР культу- 
ратын туйгуна Ульяна Дмитри
евна Сивцева тYмэн «Эгссиэли хо- 
чотун ологcхоhуттара» диэн бэр- 
тээхэй кинигэни таhаарбытын, 
онтон бу Yлэни дьогсгсо-сэргэБЭ

таhаарааччыларынан, ологсхону 
ы ллаан-туойан, кэнчээри ыч- 
чаты  Е лена Константиновна 
Иванова салайан уhуйары н- 
Yeрэтэрин ыалдьыттарбыт бэ-

лиэтээтилэр.
Егор Герасимович О хлоп 

ков -  Буоратай алтыспыт дьоно 
кэлэн истигсник ыллыырын-ту- 
ойарын туhунан ахтан -  кэп- 
сэтэн тарБастылар. Буоратай 
бастакы ологсхо кинигэтэ kyh 
сирин керде, ити курдук кини 
олоБун, ологсхотун чугас дьо- 
но, аймахтара эрэ буолбакка, 
6ytyh  саха дьоно Yeрэтиэ-билиэ 
турдаБа... Буоратай бииргэ те- 
P006y t  убайын уола Семен Ива
нович Охлопков Yeрэхтээх киhи 
буолан былыр тeрYччY огсорон 
хаалларбытын балты лара А н 
на Егоровна Охлопкова салБаан
-  ситэрэн биэрбитин кэпсээтэ 
уонна Ологсхо дьиэтин салайа- 
аччытыгар Колпашникова Вера 
ВасильевнаБа, кэнчээри ыччат- 
тарбыт кeрдYннэр-биллиннэр, 
диэн туран туттарда. ТYMYгэр са
ха норуотун биир бастыгс айым- 
ньытын -  Ологсхону дьон-сэргэ 
ортотугар тарБатааччыларга, 
Yeрэтээччилэргэ, чинчийээч- 
чилэргэ, ыалдьыттарбытыгар, 
истигс-сылаас ты ллары  этэн 
туран, аймахтара махтал сурук- 
тары туттардылар, Егор Гера
симович Охлопков -  Буоратай 
сагса кинигэтин, хас биирдии 
ыалдьыкка Ф рунзе нэhилиэгин 
аБа ба^ш ы га Ядрихинскай Иван 
Гаврильевич бэлэх уунан Yeрэн- 
кетен, илии тутуурдаах, ottyk 
харалаах тарБастыбыт.

Раиса ДЬЯКОНОВА, 
Наталья ПАВЛОВА,

Н.М. Рыкунов аатынан 
киин библиотека 

аа^ааччыны кытта улэлиир 
отделын библиотекардара


